
23 de ani si o pasiune de-o viata: tatuajul
Bruneta, frumoasa si talentata, Adda este o tanara care si-a luat inima in dinti acum aproximativ sase ani,
cand l-a ales pe Ovidiu, iubitul ei, sa ii faca primul tatuaj. A stiut de la bun inceput ce isi doreste: doua
vrabiute pe decolteu. Inspiratia i-a venit dupa ce a privit zile in sir imaginea unui tablou. "Ştiam ce vreau.
in fiecare zi treceam pe langa tabloul din studioul de tatuaje. Mi-a atras atentia. Dupa un an, am fost
sigura de ceea ce vreau sa fac", spune Adda. 
  
  "Se duce, nu?"
  
  Cand era mica, era fascinata de piele, motiv pentru care visa sa devina medic dermatolog. Odata cu
trecerea timpului, a nutrit o adevarata atractie pentru culorile ce se pot imprima pe piele si de ceea ce se
putea realiza. "Am avut o mica obsesie dintotdeauna. Cand am fost la primele conventii de tatuaje, am
fost fascinata de desene. Mi se parea incredibil ce se putea face cu o piele", marturiseste Adda. Pentru a
cunoaste mai bine aceasta arta, a inceput sa urmareasca activitatile si creatiile artistilor internationali,
studiind reviste de specialitate si navigand pe Internet.
  
  Initial, parintii nu au fost de acord cu ce si-a ales fata lor. "Multi, cei din Romania indeosebi, nu sunt
atat de deschisi precum strainii. Nu pot intelege ca asta de fapt e o arta si nu a inceput in puscariile
comuniste. Parintii mei au invatat prin mine ceea ce inseamna tatuajul si ca e diferit de ceea ce credeau
ei", mai spune Adda. Prima reactie a parintilor, grijulii si modesti, cand au vazut tatuajul fetei s-a rezumat
la o intrebare: "Se duce, nu?".
  
  Tatuajele, intre autor si simbol
  
  Adda are mai multe tatuaje, de mari dimensiuni, pe corpul ei: pe picior trandafiri, pe decolteu vrabiute,
pe bratul stang o pisica si portretul sau, inca neterminat, deoarece artistul este din Budapesta, iar pe
abdomen un text cu un gen muzical: "Rock'n roll". Toate astea au o insemnatate deosebita pentru Adda.
Nu neaparat desenul in sine, spune ea, ci mai degraba persoanele care i l-au tatuat, acestea provenind din
Spania, SUA, Ungaria si multe alte tari. Pisica de pe mana este tatuata de unul dintre cei mai buni artisti
in domeniu din Spania, Robert Hernandez. "Multi se uita la tatuajele lui si nu isi dau seama cum a facut
si cum a ajuns acolo. E un fel de geniu in domeniu si multi se inspira de la el", explica Adda.
  
  Pentru a-si expune pe piele ideile si a invata alte secrete ale tatuajului, Adda merge, anual, inca din
2008, la peste 25 de conventii de acest tip. Prin ea, si Sibiul s-a remarcat pe aceasta latura, pentru ca a
organizat cea de a patra editie a conventiei de tatuaje vara asta, completand-o cu prezentari istorice ale
artei, dansuri si diverse concerte. 
  
   Tatuaje pentru toate varstele
  
  Nu toti clientii Addei sunt convinsi cand vin la salon ca vor tatuajul pe care il au, aparent, in gand. Unii
se razgandesc imediat ce intra pe usa la vederea instrumentelor utilizate, iar altii sunt sfatuiti de tatuatori
sa mai astepte, pentru ca sunt nehotarati. "Cand vine un client si spune ca vrea pe mana sau pe gat, prima
noastra reactie este: <> Asta pentru ca e la vedere. Daca persoana respectiva e hotarata ca vrea sa isi faca,
o intreb de culori, ce forme prefera. De multe ori, imi ajut clientii cu sfaturi, pentru ca par nehotarati",
spune Adda. 
  
  Florile sunt tatuajele ei preferate, pentru ca ii place sa lucreze in culori. De asemenea, utilizeaza diferite
efecte. " imi place sa le fac mai deosebite, de exemplu cu efecte 3D, pentru ca persoanele sa se remarce
cand trec pe strada, lumea sa intoarca privirea dupa ele ". 
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  in ceea ce priveste tipul de clienti, la salon, vin, indeosebi, tinerii pasionati de aventura si deschisi catre
nou. Unul dintre cei mai in varsta oameni a fost un barbat cam de 70 de ani, care si-a tatuat un paianjen pe
picior. " Cand l-am vazut, am zis: <> Dar, cand si-a scos hainele, era plin si pe mana si pe picior ", mai
povesteste Adda.
  
  Adda este foarte multumita de ceea ce face. Printre altele, a castigat trofeul la o conventie din Mexic,
unde a desenat un craniu in culori. Cu incredere, tanara de 23 de ani, abia impliniti, priveste catre un
viitor perfect in sfera tatuajului.
  
  Alt om, alta inspiratie
  
  La intrarea in studio, vedem teancuri de reviste si albume. Pe pereti, tricouri personalizate, artisti de
seama si modele. Toate sunt menite sa inspire clientii. Fie tribale, japoneze, animale, feline, inimi, cranii,
desene religioase, flori, soare, stele, desene animate, cover-up-uri, flash-uri, tatuajele sunt unice in felul
lor. Ele se diferentiaza printr-o pata de culoare, prin forme sau umbre. Cele mai populare tatuaje sunt
textele si desenele biblice.
  
  in stanga, este incaperea cu scaunele si instrumentele necesare tatuarii. in coltul unde lucreaza Adda este
o tanara. E din Austria si doreste sa isi tatueze un personaj din " Muppets ", o amintire a copilariei sale.
Primul pas este sa traseze, cu ajutorul unui indigo, forma desenului. Apoi, dupa ce dezinfecteaza scaunul
si asterne folia protectoare, Adda isi indeamna clienta sa se descalte, intrucat vrea figura personajului pe
picior. O unge cu o solutie pentru dezinfectie, urmand sa lipeasca forma mai jos de glezna. Dupa
imprimare, ii mai da cu un lichid, ca sa ii poata trasa conturul. isi pregateste acele - altele pentru fiecare
client - si se apuca de desenat. Tanara clienta nu schiteaza niciun gest de teama. Asta pentru ca mai are
experienta unui tatuaj, unde scrie " Carpe diem! " (" Traieste clipa! "). Dupa 40 de minute, tatuajul este
terminat. E alb-negru. Adda il acopera cu o folie protectoare, pentru a evita praful si microbii. ii mai da
cateva indicatii clientei si gata.
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