Már régóta ﬁgyelem. Fantasztikus blogján annyi ötlet és kreativitás található, hogy mindig
ámulva lesem. Mesés dolgokat készít, és el is magyarázza, hogy mit hogyan kell csinálni.
Még tavaly írtam neki, és mostanra sikerült! Készített nekünk egy Húsvéti kit-et.
Feltettem neki is pár kérdést, hogy egy kicsit jobban megismerhessétek.
Mi a végzettséged?
A graﬁka nem tanult szakmám. A fémiparból kerültem át a játékszoftver fejlesztésbe még
kilencvenötben. A rajz hobbiként követte végig az pályafutásomat, míg el nem kezdtem
dolgozni a videójátékiparban, mint 3D graﬁkus.
Milyen munkáid vannak?
A játékfejlesztés mellett egyre több kisebb-nagyobb munkám akad. Csomagolás és
címketervezés mellett előfordult már társasjáték készítés is. A most elkészült scrapbook szett
pedig már a második próbálkozás ebben a műfajban. Ezen kívül ott a saját blogom, ami azzal
a céllal indult, hogy megismerjék a munkáim, de alapvetően az is csak hobbi. A
szabadidőmben készült papírcsodáimat publikálom rajta.
Meséld el pár szóban, hogy is születik meg egy-egy graﬁkai munka.
Egy munka elkészítése nálam tovább tart mint másnál, aminek előnye, hogy sokat tudok
gondolkodni rajta. Hátránya pedig az, hogy három-négy munka is fut párhuzamosan.
Állandóan ﬁgyelek, minden érdekel, és az ötletek így jönnek. Ha már megvan az ötlet,
viszonylag gyorsan kifut a dolog, inkább “mechanikusan legyártódik”. Ettől függetlenül
mindig örömet szerez, ha valami szép alkotás készül el.
Mi a kedvenc stílusod?
Sok kedvenc stílusom van. Műfaja válogatja. Építészetben a modern minimalizmus,
szobrászatban a barokk, illusztrációban az angol mesevilág nyűgözött le, ami sokszor

fellelhető munkáimban. Festészetben inkább az akvarellekért rajongok. Ha ezek alapján
kellene berendeznem a lakásomat, nagy lenne az eklektika.
Hogy készült a tavaszi készlet?
Mivel én “mesevilágban élek”, sok mindenről ﬁgurák és állatok jutnak az eszembe. Emiatt
tűnhet úgy, hogy a készletben kicsit jobban van reprezentálva a húsvét a tavaszhoz képest.
Ami lehet, hogy igaz is. Mindig az inspirál a legjobban, ami először eszembe jut, vagy amit
először meglátok. Most a nyulak és azok cselekedetei felé terelődtek a gondolataim. Ezek a
gondolatok köszönnek vissza az illusztrációkon.
A háttérpapírok mellett rengeteg tüneményes graﬁka található a csomagban. Én rögtön
készítettem egy képet belőle. A varráson kívül (Petja24) minden ebből van.

A galériában megtalálod. Ehhez a készlethez ismét szeretnék egy kihívást indítani.
Alkossatok oldalakat ezzel a freebie-vel, és töltsétek fel a galéria Challenge – Húsvét
mappájába. Határidő március 31. A beküldők között megint sorsolás lesz, a nyertes egy 26
oldalas fotókönyvet készíthet magának.

