Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού βιβλίου: Βραβευμένα βιβλία
(Φίλοι;… φως φανάρι)
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013 19:16

Βιβλίο: Φίλοι; …φως φανάρι
Συγγραφέας: Φραντζέσκα Αλεξοπούλου- Πετράκη
Εικονογράφος : Μαρία Τζαμπούρα
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 2005

Διάκριση: Κρατικό βραβείο εικονογράφησης 2005, Βραβείο Πην. Μαξίμου
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
Δυο παιδιά συναντώνται κάθε πρωί στα φανάρια καθώς επιβαίνουν σε δυο
διαφορετικά σχολικά λεωφορεία που ακολουθούν την ίδια διαδρομή.
Αρχίζουν να επικοινωνούν πίσω από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας με τη
γλώσσα του σώματος, νοήματα, χαμόγελα, σκίτσα και λέξεις που γράφουν
στο τζάμι. Η επιλογή της συγγραφέως για αυτού του είδους την επικοινωνία
είναι σωστή αφού εξαρχής δίνει τη δυνατότητα στο μικρό αναγνώστη να
αντιληφθεί διαφορετικούς τρόπους έκφρασης πέρα από τον προφορικό.
Και ενώ η μικρή Ισμήνη δυσανασχετούσε συνήθως να ξυπνήσει για το
σχολείο, η γνωριμία της με το Γιώργο και η φιλία του κατάφερε να δώσει
διαφορετικό νόημα στην κάθε ημέρα. Μπορεί αυτή η φιλία να κρατηθεί και
μετά από κάποιες σοβαρές αποκαλύψεις; Τελικά, όταν τα δυο παιδιά
συναντώνται από κοντά η Ισμήνη βλέπει ότι ο Γιώργος είναι κωφάλαλος.
Εκείνη όμως δεν χρειάζεται τις λέξεις, τον καταλάβαινε χωρίς να μιλούν κι έτσι
μπορούν να παίξουν και να περάσουν ευχάριστα
Μια ιδιαίτερα τρυφερή ιστορία για τη διαφορετικότητα που διαβάζεται με
ενδιαφέρον. Η εικονογράφηση της Μαρίας Τζαμπούρα είναι καταπληκτική και
άψογα δεμένη με το θέμα.
Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
H Φραντζέσκα Αλεξοπούλου - Πετράκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. έχει
αποφοιτήσει από το Τμήμα Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας, της Ανωτέρας
Σχολής Κινηματογράφου Σταυράκου, όπου και τιμήθηκε με το Α΄Βραβείο
ενδυματολογίας για τη μικρού μήκους ταινία Amo-Amas-Amat. Επίσης έχει
αποφοιτήσει από το Τμήμα Παιδαγωγών - Νηπιαγωγών του ΙΕΚ
Σωτηροπούλου.
Εργάστηκε ως σκηνογράφος - ενδυματολόγος και βοηθός σκηνοθέτη για
αρκετά χρόνια στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Ειδικότερα,
οργάνωσε τα σκηνικά - κοστούμια για παιδικές παραστάσεις, ανέλαβε τα
σκηνικά για εορταστικές εκπομπές του τηλεοπτικού καναλιού Mega και έκανε
οργάνωση παραγωγής της ροκ όπερας του Μίμη Πλέσσα "Ορφέας και
Ευριδίκη" που ανέβηκε στο θέατρο Λυκαβητού. Τα τελευταία δεκαέξι χρόνια
εργάζεται στο χώρο του παιδικού βιβλίου (Εκδόσεις Παπαδόπουλος) ως
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ.
Κατοικεί στην Πεύκη με τον σύζυγό της και τους δυο μικρούς γιους της και
στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με την Ικεμπάνα (ιαπωνική παραδοσιακή
ανθοδετική τέχνη).
Το βιβλίο "Φίλοι; Φως - Φανάρι!" αποτελεί την πρώτη της συγγραφική
προσπάθεια και τιμήθηκε με το βραβείο Πηνελόπη Μαξίμου (προσχολική πρωτοσχολικής ηλικίας) από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
(Απρίλιος 2006) και το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης (εικονογράφος
Μαρία Τζαμπούρα). Ακόμα, το συγκεκριμένο βιβλίο έχει την τιμή να
αναφέρεται στον 2ο κατάλογο βιβλίων της "Σταυροφορίας" για "Παιδικά και
Εφηβικά Βιβλία που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσσα στην αναπηρία
(http://www.disabled.gr/lib) που βρίσκεται στο site "Αναπηρία ΤΩΡΑ" -

www.disabled.gr.
Το δεύτερό της βιβλίο με τίτλο "Θέλω να γίνω ήρωας" (2007) ήταν ένα από τα
εννιά παιδικά βιβλία της short list των βραβείων του λογοτεχνικού περιοδικού
"Διαβάζω". Το τρίτο της βιβλίο (Οκτώβριος 2008) με τον τίτλο "Δωροβροχή"
είναι χριστουγεννιάτικο. Το τέταρτο, οικολογικό (2009) με τίτλο "Ο πλανήτης
εκπέμπει SOS" και συνοδεύεται από ένα κείμενο με τις σκέψεις της Ελένης
Σβορώνου (συγγραφέας και υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF)
για το αντίστοιχο θέμα. Το βιβλίο της "Ένα, δύο, τρία, ζήτω η οικονομία"
μοιράστηκε σε πάνω από 20.000 παιδιά από την Alpha Bank και έχει θέμα την
οικονομία και αποταμίευση. (βιβλιονετ)
Λίγα λόγια για την εικονογράφο
Η Μαρία Τζαμπούρα γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε γραφικές τέχνες στον
ΑΚΤΟ και στο Λονδίνο ( Middlesex University ). Εργάζεται ως σκιτσογράφοςεικονογράφος. Μέχρι το 2002 ήταν στην εφημερίδα "Το Βήμα". Από το 2005
είναι στο "Πρώτο Θέμα". Γράφει για βιβλία κόμικ και σκιτσάρει στη διαδυκτιακή
BOOKPRESS, ιστότοπο αποκλειστικά για βιβλία (www.bookpress.gr ). Το
2002, ύστερα από πρόσκληση του Nice Convention and Visitors Bureau Of
Nice (France) συμμετείχε σε διαγωνισμό μαζί με άλλους σκιτσογράφους
πολιτικής γελοιογραφίας κορυφαίων ευρωπαϊκών εφημερίδων, όπου και
διακρίθηκε. Τα σκίτσα της επιλέχθηκαν και έγιναν άρμα για το Nice Carnival
2002. Το 2006, διακρίθηκε με το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης Παιδικού
Βιβλίου, για την εικονογράφηση του "Φίλοι; φως φανάρι", της Φραντζέσκας
Aλεξοπούλου - Πετράκη (εκδόσεις Παπαδόπουλος) Ιστιολογεί στο
http://mtzaboura.blogspot.com και είναι μέλος της Λέσχης Ελλήνων
Γελοιογράφων ( www. cartoonists.gr).(βιβλιονετ)
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