
În 2019 am schimbat vitezele cu mai mult curaj decât în alți ani, cu bonus 
de bucurii, dar și cu inevitabile dureri de creștere. A fost primul an cu 
expoziție permanentă la micro-Receptorul din Quinet nr. 9: constant peste 
100 de ilustrații originale, linogravuri și printuri expuse, semnate de peste 
20 de artiști locali. Chiar dacă am făcut permutări și completări aproape 
săptămânal, dorul de mici expoziții temporare m-a bântuit cu 
perseverență. În primăvară, la invitația lui Dan Perjovschi, am adunat o 
mână de ilustmână de ilustratori să deseneze povești pe un ou uriaș care urma să fie 
licitat pentru o cauză culturală. Lucrarea colectivă rezultată a fost un 
babilon monocrom al gândurilor lor spontane despre viață și teatru.
Pentru al treilea an consecutiv, am fost onorată să împart sala de jurizare a 
competiției Cele Mai Frumoase Cărți din România cu un grup de 
profesioniști în design de carte din țară și din afară. Un singur OF am avut 
la final: între nominalizări nu s-a regăsit nici o carte ilustrată pentru copii. 
Nici o carte cu ilustrații, design, poveste și o exigență a tiparului cu 
potențial biruitor în fața altor exemplare de pe rafturile cu cărți de povești 
din lumea largă.
CCel mai vizibil proiect în care m-am implicat ca mediator, curator și 
supraveghetor de șantier a fost galeria de street art de sub podul Aurel 
Vlaicu, pentru care am coordonat meșterirea pe fast-forward a celor 16 
lucrări murale și a alfabetului supradimensionat de pe cei 23 de piloni. 
Pregătesc un ghid pentru intervenții artistice urbane inspirat de această 
experiență.
TTot în 2019 am definitivat și apoi am schimbat identitatea vizuală a 
studioului, cu răbdarea infinită și minuțiozitatea Alexandrei Rusu. Cu un pic 
de disciplină, sper să reușesc să actualizez și site-ul în prima parte a lui 
2020.
Mai păstMai păstrez în jurnal: picturile naive ale lui Niko Pirosmani și New York-ul 
anilor ’40 fotografiat de Helen Levitt, prinse la Albertina în ianuarie; 
lucrările Barbarei Kruger de pe pereții de la Stedelijk; muralul anamorfic 
creat de Leon Keer pe un bloc din Amsterdam; fațada pictată de colectivul 
Rise One pentru Antwerp – lettering colosal cu caractere aurii ornate cu 
elemente baroc; designul suedez și plimbarea cu trenulețul printre 
dioramele cu poveștile lui Astrid Lindgren la Junibacken; cele 60 și ceva de 
romane gromane grafice și cărți pentru copii adăugate la colecție. Din România: m-a 
marcat descoperirea artistei Lilian Theil (n.1932), prin incredibilele ei 
lucrări cusute și expuse de Raluca Ilaria Demetrescu la Alert Studio, în 
octombrie, de Noaptea Albă a Galeriilor.
Ca agent de ilustratori români, anul trecut mi-am doborât niște recorduri 
personale: pe cel al colaborărilor serioase și pe cel al burnout-ului serios. 
La vie en overdose. Dar majoritatea au fost julituri trecătoare, lecții de 
echilibru mai mult sau mai puțin necesare, pagini de „așa nu” înnegrite în 
jurnalul autodidactului miop.
SSingura fractură incurabilă s-a produs odată cu pierderea prematură și 
ireversibilă a unui om care devenise o bucată importantă din lumea mea. 
Din 2016 îmbrățișase full-time ilustrația, și-am îmbrățișat-o și eu pe ea la 
prima vedere. A crescut în doar trei ani câți alții în zeci, culorile ei văratice 
au încălzit inimi fără număr, între personajele ei și juriul competițiilor 
internaționale de design și ilustrație s-au copt povești de dragoste la 
distanță, acadelele ei digitale au multiplicat zâmbete peste multe granițe. 
Nu există pansameNu există pansamente posibile pentru absența Andreei Dobrin Dinu – 
Summerkid, iar nodul permanent din gât mi-e semn de exclamare zi de zi: 
să avem grijă de alții, dar și de noi, suntem mai fragili decât (ne) credem.


