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E UPA! Vamos lá dar uma volta!
Já cheira a pipocas… Não acham?
ENA! Tantas luzes, tantas músicas, tanto alarido…
toda a gente parece estar a divertir-se.

O pijama às riscas do protagonista de “Luna Parque
em pijamarama” é a roupa ideal para brincar com uma antiga
técnica de animação, desenvolvida em França no século XIX:
o ombro-cinéma. Fazendo deslocar a grelha de acetato
por cima da página ilustrada produz-se um surpreendente
efeito ótico. O artista visual Rufus Butler Seder
foi um dos pioneiros na sua aplicação ao mundo dos livros,
mas Michaël Leblond e Frédérique Bertrand elevaram a fasquia,
logrando um design moderno e atrativo, com imagens a cores.
Esta fantástica aventura decorre, enquanto todos dormem,
num parque de atrações muito especial, onde tudo está
em movimento: os carrinhos de choque, as barraquinhas
do tiro ao alvo, a montanha-russa… Página a página, levados
por um delicioso cheiro a pipocas e a algodão-doce; somos
envolvidos pelas luzes multicores, pela música e pelo bulício,
recriado à base de onomatopeias e combinações tipográficas.
Tal como “Nova Iorque em pijamarama”, trata-se de um livro
lúdico e interativo para leitores de todas as idades.

■ Temática: livro lúdico e interativo.
■ Idade recomendada: a partir dos 3 anos.
■ Aspetos a destacar: atrações;

onomatopeias, jogos tipográficos; técnica
do ombro-cinéma; modo de utilização: para
criar a ilusão de movimento, colocar a grelha
de acetato por cima de uma imagem estriada
e movê-la depois, lentamente, de uma ponta
à outra da página; da mesma série de
“Nova Iorque em pijamarama”.
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