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BALEA é un gran mural de dobre cara, pregado coma un acordeón,
que representa unha enorme balea metálica sumerxida no fondo
do mar, xunto con algas, peces de vivos colores e outras criaturas
acuáticas. Ao seu arredor, uns simpáticos buzos de traxe amarelo,
protagonistas mudos deste libro-obxecto visual.
Ao xirar a folla cambia a perspectiva dos lectores, que observan
o interior do artiluxio, dividido en numerosas estancias. É aí onde
entra en xogo a imaxinación, para recrear que sucede na sala
de control do cetáceo mecánico, que preparan na cociña,
de qué falan os encargados do horto, en que traballan
os operarios do taller… E así en moitas máis salas:
ximnasio, dormitorios, despensa…

■ Temática: libro visual para imaxinar que

A faceta artística de Federico Fernández foi evolucionando cara
á robótica, os artefactos, as engranaxes. Nesta cidade submarina
evocadora da obra de Jules Verne e Leonardo da Vinci, presenta
un mundo idílico e ideal, sen xerarquías, onde mulleres, homes,
nenos e anciáns conviven en harmonía. Tamén Germán González
avanza ao debuxo de gran formato dende un estilo de acuarela
hiperrealista baseado nos pequenos obxectos da vida diaria.
A curiosidade coa que o público se asoma ás viñetas de Francisco
Ibáñez en “13, Rue del Percebe”, as escenas cotiás de Ali Mitgusch
ou as multitudes de Martin Handford en “Onde está Wally?”
son equiparables ao divertido xogo que o tándem
Fernández & González propoñen en BALEA.
Convertidos en intrépidos enxeñeiros, deseñaron este novo sistema
residencial e de transporte marítimo, de superficie e sumerxible,
eficiente e ecolóxico, co que revolucionarán a navegación.
BALEA: a mellor forma de viaxar polo fondo do mar!

historias suceden no interior da máquina.
■ Idade recomendada: a partir de 4 anos.
■ Aspectos destacables: libro-obxecto visual;

formato acordeón; imaxinación; do ilustrador
de “Onde perdeu Lúa a risa?” (Premio Nacional
de Ilustración 2001) e “Chibos chibóns”
(Kalandraka); a figura da BALEA foi tema dun
gran mural no lateral dun edificio en Vigo.
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