
Grafikus, illusztrátor. A Képző- és Iparmű-
vészeti Gimnázium, valamint a Kirakat-
rendező és Dekoratőr Iskola elvégzése után 
a Magyar Iparművészeti Főiskolán végzett.

„Első olvasásra általában egy nagyon 
markáns hangulat kerít hatalmába. Ter-
mészetesen elképzelem mindazt, amit 
olvasok, de először egy esszenciát, egy 
benyomást kapok az egészről és ha-
gyom, hogy átjárjon. Azután kezdem 
el beleásni magam a részletekbe, ami-
ket papírra is vetek. Lehet, hogy csak 
írás formájában, de később pici rajzok, 
vázlatok is születnek a kiprintelt papír-
szélekre. Hogy rögtönözni szeretek-e...? 
Önálló festményeknél igen. Könyveknél 
nem. Utóbbinál megtervezem a kompo-
zíciókat és a figurákat is. Vonalasan per-
sze csak, ami azt jelenti, a színek, a min-
ták, a pici apró részletek festés közben, a 
pillanat hatása alatt születnek. Legtöbb-
ször... Mert ez alól is van kivétel! :) Ha 
fontosnak érzem, mi van pl. a királylány 
ruháján, nem kapkodom el a textilmin-
tának kinevezett szimbólum, motí-
vum kiválasztását.”
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Takács Mari (Budapest, 1971 – )
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RI „A három kismalac, a Piroska és a far-
kas és a Puszibisou szöveg nélküli ké-
peskönyvek. A két előbbi az illusztrátor 
másik, kevésbé festői, annál humoro-
sabb oldalát mutatja meg – nem mint-
ha amúgy nem lenne képeiben humor 
–, vastag vonalakkal határolt végtelen-
ségig absztrakt formák jelölik a két jól 
ismert mese szereplőit. Akárcsak a Pu-
szi, ezek sem csak gyerekeknek, de fel-
nőtteknek is való képeskönyvek.”

(Győri Hanna)

„Takács Mari fiatal, de már korántsem 
pályakezdő illusztrátor, színes egyéni-
ség, ezt példázzák fantáziadús illuszt-
rációi. Jellemző munkáira a finom fes-
tőiség, a kedves humor és jól építi be 
munkáiba a divatos aktuális illusztrá-
ciós irányzatokat, trendeket. Ez nem 
baj, ez jó, mert ez mellett egyénisé-
ge, stílusa van. […] Friss szemlélete új 
színfolt a magyar illusztrációban, fo-
lyamatos építkezés és szakmai fejlődés 
érhető tetten munkáiban.”

(Sárkány Győző)

„Takács Mari – igaz, nem először – 
egészen magával ragadó módon te-
remti meg azt a különleges képi vi-
lágot, amelyben a mese szövege he-
lyet kap. Merthogy itt nem a próza-
vers illusztrációjáról van szó, hanem 
egy olyan, két kemény fedél közé zárt 
térről, amely a mesebeszéd olvasóját a 
különböző művészeti alkotómódsze-
rek (kép és versszöveg) összjátékával 
vonja bűvkörébe. Takács Mari számá-
ra nem idegen terület a különféle lá-
tásmódok, művészeti ágak egybefogá-
sa: nemcsak a tipográfia iránti vonzal-
ma jelzi ezt, de olyan, az illusztráláson 
túlmutató munkái is, mint a Beszél a 
kéz, mely a siketek jelnyelvébe ve-
zet be, vagy A csodafa, amelyben egy 
szimfonikus zenekar mutatkozik be az 
óvodásoknak.”

(Szilágyi Zsuzsa)
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„Azt hiszem bármerre is vitt volna az utam, bármilyen más országba születtem volna, a mesekönyveknél kötöttem volna ki.”


