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Quando a primavera chegar
Autora e ilustradora: Marina Colasanti

A chegada do aniversário de 80 anos de Marina Colasanti lhe trouxe
muitas alegrias. Agora, em setembro, venceu o XIII Prêmio IberoAmericano SM de Literatura Infantil e Juvenil, mostrando, por meio de
uma rica linguagem poética e da construção de personagens
complexos, a qualidade literária de seu trabalho. Corrobora com esse
reconhecimento a sua nova obra de contos infantojuvenis Quando a
primavera chegar (Global Editora, 112 páginas, R$ 42), que estará
disponível em breve nas livrarias.
Com ilustrações da própria autora e projeto gráfico de Claudia
Furnari, a obra traz dezessete contos inéditos. Um crisântemo floresce
na palma da mão, um menino nasce com um olho no meio da testa,
um relojoeiro fabrica um robô, um rei precisa de povo.
Tudo é surpreendente e tudo é verdadeiro no livre espaço do
imaginário em que os contos deste livro acontecem. Mas não há
estranhamento. Levado pela linguagem singular da autora, o leitor
participa desse espaço, rumo a um encontro com suas próprias
emoções.
Os festejos de Marina não param por aí, ela concorre também ao
Hans Christian Andersen, cujo ganhador será revelado na Feira do
Livro de Bolonha, em março de 2018.
A autora será homenageada pela Livraria Martins Fontes, no
próximo sábado (30/09), a partir das 15h. Além do lançamento do livro
Quando a primavera chegar, a autora participará de um bate-papo
com os leitores. (Av. Paulista, 509 – Bela Vista – São Paulo|SP).

Sobre a autora:
Marina Colasanti nasceu em Asmara, na Eritreia, viveu em Trípoli, percorreu a Itália
em constantes mudanças e transferiu-se com sua família para o Brasil. É casada com
o escritor Affonso Romano de Sant’Anna, com quem teve duas filhas. Viajar foi,
desde o início, sua maneira de viver. Assim, aprendeu a ver o mundo com o duplo
olhar de quem pertence e ao mesmo tempo é alheio. A pluralidade de sua vida
transmitiu-se à obra. Pintora e gravadora de formação, é também ilustradora de
vários de seus livros. Foi publicitária, apresentadora de televisão e traduziu obras
fundamentais da literatura. Jornalista e poeta, publicou livros de comportamento e
de crônicas, recebendo numerosos prêmios como contista.
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