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A mamã vai viajar. Na mala leva as meias, os livros
e até o vestido às riscas. Não nos pode levar com ela.
O papá e eu ficamos em casa…

■ Temática: a ausência da mãe em casa por

motivos de trabalho.
Depois do sucesso de “Mamã” (VI Prémio Internacional Compostela
para Álbuns Ilustrados), Mariana Ruiz Johnson põe agora em foco
neste novo álbum a experiência de uma mãe que tem
de se ausentar de casa durante uns dias por motivos de trabalho.

■ Idade recomendada: a partir dos 5 anos.
■ Aspetos a destacar: maternidade, vida laboral e

familiar, co-responsabilidade; família, lar;
criança, infância, educação; da autora de
“Mamã” (VI Prémio Internacional Compostela
para Álbuns Ilustrados).

“A viagem da mamã” abrange todo o processo: fazer a mala,
a despedida no aeroporto, as alterações à rotina doméstica,
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a comunicação à distância graças aos avanços da tecnologia e,
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por fim, o regresso a casa.

Estudou Artes Visuais no Instituto Universitário
Nacional de Arte, em Buenos Aires. Formou-se na
escola Sótano Blanco com o ilustrador colombiano
José Sanabria e frequentou workshops de ilustração
na Europa. Dá aulas de processos criativos em Sótano
Blanco e outros seminários de técnicas nesta mesma
academia. Para além do VI Prémio Internacional
Compostela para Álbuns Ilustrados 2013 com
“Mamã” (KALANDRAKA), foi finalista em 2009 do
Prémio A la Orilla del Viento do Fundo de Cultura
Económica e em 2015 ganhou o Silent Book Contest.
Tem publicados vários livros de sua autoria com
editoras latinoamericanas, europeias e asiáticas.
http://marianarj.blogspot.com

Através de uma narrativa singela feita na primeira pessoa,
assistimos à evolução das emoções do filho ainda pequeno,
que começa por sentir a falta da presença, da voz e,
inclusivamente, do cheiro da sua mãe; ao mesmo tempo
que vai descobrindo o dia a dia na companhia do seu pai.
As personagens desta história são animais humanizados
que se movem em cenários facilmente identificáveis pelos leitores
e que são aqui representados em suaves tons cromáticos.
Para além do texto, as ilustrações também permitem apreciar
os sentimentos dos membros da família. Depois da preocupação
e insegurança iniciais, a normalidade instala-se e tudo
se transforma numa experiência enriquecedora para todos.
Em suma, um álbum com que muitas famílias se sentirão
identificadas, graças também à empatia estabelecida
com os protagonistas.

www.
editora@kalandraka.com/pt

.com

