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Είμαστε σίγουροι ότι μόλις διαβάσατε το όνομα Λήδα Βαρβαρούση, πολλοί από εσάς δεν
είχατε μια ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό σας. Αν όμως σας λέγαμε Τριγωνοψαρούλης ή Μάικ
ο Φασολάκης, οι εικόνες είμαστε σίγουροι ότι θα άρχιζαν να έρχονται σωρό! Είναι άλλωστε
σύνηθες οι περισσότεροι εικονογράφοι να αναγνωρίζονται από το έργο τους και όχι από
την προσωπικότητά τους και το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Αλλά επειδή τις
περισσότερες φορές η προσωπικότητα είναι αυτή που “οπλίζει” το πινέλο του
καλλιτέχνη με χρώμα και φαντασία, θελήσαμε να μάθουμε καλύτερα τι κρύβεται πίσω
από τις ζωγραφιές της Λήδας Βαρβαρούση!

Λήδα Βαρβαρούση
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τα βασικά! Η Λήδα Βαρβαρούση γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9
Δεκεμβρίου του 1961. Μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον και ο κόσμος της φαντασίας

και του σχεδίου την κατέκτησε από μικρή. Αποφοίτησε από τη σχολή Σχολή Βακαλό, όπου
διδάχθηκε ζωγραφική κοντά στους εικαστικούς Ελένη Αντωνίου και Δημήτρη Μάζη και
συνέχισε τις σπουδές της στο Leeds της Βρετανίας. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως
εικονογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια για μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες, μέχρι το
1993 που αποφάσισε να ανοίξει το δικό της δημιουργικό γραφείο και να ξεκινήσει να
εικονογραφεί παιδικά βιβλία. Μέχρι σήμερα, έχει γράψει 15 βιβλία και εικονογραφήσει
περί τα 200 βιβλία στην Ελλάδα, από τα οποία κάποια κυκλοφορούν σε πολλές
χώρες. Και δεν είναι να απορεί κανείς για το μέγεθος του έργου της, όταν μάλιστα η ίδια
έχει δηλώσει “Ό,τι δω ή σκεφτώ ή ακούσω, μπορώ να το ζωγραφίσω αυτόματα.”!

Κάπως έτσι, λοιπόν, η Λήδα Βαρβαρούση έφτασε να είναι η ελληνική υποψηφιότητα για το
βραβείο Andersen 2016 στην κατηγορία της εικονογράφησης παιδικών βιβλίων! Το
βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ένα χρυσό μετάλλιο, είναι η ανώτερη διεθνής
αναγνώριση για δημιουργούς παιδικών βιβλίων, γι’ αυτό και λέγεται το «μικρό
Νόμπελ». Και πέρα από τη φοβερή τιμή που αποτελεί η υποψηφιότητα αυτή καθεαυτή,
φανταζόμαστε πως η εικονογράφος και συγγραφέας θα έχει έναν ακόμα λόγο να χαίρεται,
αφού ίσως αυτό της προσφέρει τα εφόδια να εκπληρώσει το όνειρό της να κάνει το γύρο
του κόσμου ζωγραφίζοντας! Εμείς πάντως της ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία!

Το τελευταίο βιβλίο της Λήδας Βαρβαρούση με τίτλο Ένα πουλί στην πρίζα
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και θα το βρείτε εδώ.

