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Ser amigo é…
Sentirmo-nos iguais ainda que sejamos diferentes.
Não darmos importância à nossa aparência.
Apoiarmo-nos nos tempos difíceis...
“Ser amigo” é um álbum para primeiros leitores
sobre a amizade, o afeto e algumas das qualidades
necessárias para nos tornarmos melhores pessoas:
a igualdade e o respeito, para além das diferenças
e do aspeto físico de cada um; o apoio incondicional,
nos bons e nos maus momentos; a confiança mútua;

■ Temática: a amizade.
■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.
■ Aspetos a destacar: da autora e ilustradora

de “¿Qué te gustaría ser?” (finalista do IV
Prémio Internacional Compostela para Álbuns
Ilustrados); diferentes espécies de animais;
emoções, sentimentos.

a alegria partilhada e o carinho…
Uma narrativa simples, sob a forma de premissas,

Arianna Papini

que recorre a uma tipografia maiúscula para facilitar

(Florença, 1965)

a sua leitura. Os seus protagonistas são animais de diferentes

Estudou Arte e Arquitetura. Trabalha, desde 1988, na

espécies que aqui convivem em harmonia: aves, peixes, insetos,

editora

répteis, mamíferos... A figura humana, inclusivamente,

Arquitetura de Florença, onde fez estudos sobre o

está também presente, contribuindo assim para criar laços

design de livros-jogos. Também participou em cursos

de identificação com os leitores, que não deixarão certamente
de dar uma simpática piscadela de olho às ilustrações.
Arianna Papini junta pares inusitados que, tal como o rato

Fatatrac.

Lecionou

na

Faculdade

de

do Liceo Artístico de Florença, na Associação de
Ilustradores de Milão e noutras instituições de âmbito
cultural. Trabalha profissionalmente como escritora,
ilustradora e pintora. Realiza atividades infantis de
animação à leitura e oficinas artísticas para crianças

e o elefante ou o gato e o peixe, não se caracterizam

em colégios e bibliotecas. A sua produção editorial

tradicionalmente pelas suas boas relações. São imagens que,

abarca mais de 40 livros, publicados em Itália em

sobre um plano de fundo colorido, põem em relevo a silhueta

várias editoras como a Fatatrac, a Lapis ou a

das personagens, combinando texturas, tons suaves

Edicolors; e a sua obra está patente em exposições

e intensos, que contribuem, no seu conjunto,

individuais e coletivas. Recebeu o Prémio Andersen

para um resultado pautado pela doçura e proximidade.

para a Infância, o Prémio delle Palme, ou o Prémio
Nacional Libro per l’Ambiente, entre outros. Com a
obra “¿Qué te gustaría ser?” (Kalandraka) foi finalista
do IV Prémio Internacional Compostela para Álbuns
Ilustrados. Foi selecionada para a mostra do Ibby
2011. http://www.ariannapapini.com
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