Kočička i Adam a další bilderbuchy z Baobabu se dočkaly nového vydání
Nakladatelství Baobab připravilo na konec léta nová vydání oblíbených autorských knih pro
nejmenší čtenáře. Autorské obrazové knihy (tzv. obrazová alba neboli bilderbuchy) jsou úhelným
kamenem produkce nakladatelství, které se již více než deset let snaží oživit původní tvorbu pro
děti a mládež.
V řadě těchto malých čtverečků je každá knížka výtvarným originálem. Osobnost autora se promítá
nejen do výběru tématu a výtvarné techniky, ale také do způsobu vyprávění a hledání kontaktu mezi
autorem a jeho čtenářem. Zatímco v Kočičce z kávové pěny Evy Volfové čtenář jen lehce našlapuje
mezi řádky a sleduje subtilní vyšívaný „dokument“ o cestě za domovem, v knížce Adam a koleno
scénografky Dagmar Urbánkové se před dětmi otevře malé nápadité divadlo. Vtip o světě za
roztrženou nohavicí kontrastuje s přímočarým "lidovým" malováním Terezy Říčanové, která vtipně
a občas i drsně vypráví o životě vesnické kozy nebo o Vánocích na vsi. A neměli bychom
zapomenout ani na parafrázi pohádky O kouhoutkovi a slepičce, jak ji v současné úpravě představil
Petr Šmalec v knížce Zik a Cháta (Baobab 2008).
Autorské „čtverečky“ získaly od dob svého prvního vydání řadu knižních cen a především
nadšených přívrženců. Jistě nejen oni ocení, že tato řada je nyní opět kompletní.
Kočička z kávové pěny
Eva Volfová, Tereza Horváthová
Kočička z kávové pěny se toulá předměstskou krajinou - zimou,
jarem i létem a hledá známé vůně domova. Eva Volfová proměnila
látky, hadry, prachovky a utěrky v čisté obrazy a křehký příběh pro
nejmenší čtenáře. Ilustrace textem doprovodila Tereza
Horváthová. Tato obrazová pohádka vypráví o kočičce zrozené
z teplé kávy a nadýchané pěny, kterou její nevědomí stvořitelé
vyhnali z domu. Po peripetiích najde kávová kočička nový domov.
Kniha oceněna v soutěži Zlatá stuha za rok 2006 v kategorii Kniha
pro nejmenší a v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2006 (3. místo).
ISBN 978-80-87060-46-9
Adam a koleno
Dagmar Urbánková
Netuctový příběh Dagmar Urbánkové je z těch, které nejdou
z hlavy. Vypraví o Adamovi a rozbitém koleně. A proč by se děj
nemohl odehrávat přímo pod roztrženou nohavicí? Malý svět za
trhlinou kalhot sestavila autorka z miniaturních věciček: kousků
pomerančové kůry, klacíků, větví, listů a samozřejmě maličkých
loutek. Její scénografie nepůsobí nijak teatrálně, jsou neokázalé a
vtipné a doplněné stručným, avšak dětí znalým textem.
ISBN 978-80-87060-47-6

Kozí knížka
Tereza Říčanová
Jsou děti, pro které koza znamená něco stejně cizokrajného jako
pro děti z počátku dvacátého století automobil. Kozí knížka je
průhled do každodenního venkovského života. Kromě toho, jak
koza vypásá trávu, se děti dozvědí, jak čurá, dělá bobky, jak
přicházejí na svět kůzlata, i to že kozlíci se zabíjejí na maso.
Tereza Říčanová vidí venkov nesentimentálním pohledem, ale
zároveň připomíná, že není jen virtuální svět a městská rychlost.
Kniha byla oceněna v soutěži v soutěži Nejkrásnější kniha roku
2005 (2. místo).
ISBN 978-80-87060-48-3
Vánoční knížka
Tereza Říčanová
Proč a jak se slaví Vánoce? A jak je zažívá sedmiletá holčička?
Knížka přináší jednoduchý, ale výstižný pohled na Ježíškovo
narození, popis základních vánočních obřadů a rituálů v duchu
vesnice, kde se atmosféra Vánoc ještě drží a není válcována
odcizenou konzumní realitou. A nejen to. Tereza Říčanová pro
knihu vytvořila obrazy, které obstojí i samy o sobě.
Podobně výraznou a charakteristickou knihou je i její následující
autorská publikace, ve které zpracovala další z biblických námětů,
Noemova archa (Baobab 2010). Pro rok 2012 připravuje Tereza
Říčanová Velikonoční knížku.
ISBN 978-80-87060-49-0
Baobab je alternativní nakladatelství ilustrovaných knih pro děti a mládež. Věnuje se vydávání
původních textů a zajímavých překladů. Při jejich výtvarném zpracování spolupracuje s nastupující
generací výtvarníků. Baobab organizuje a iniciuje menší kulturní akce, zaměřené na propagaci
nekomerční literatury a divadla, pořádá literární čtení a výstavy.
Pokud máte zájem o zaslání více informací, materiálů, ilustrací k otištění, apod., kontaktujte
nás, prosím:
Lenka Vocílková, PR:
GSM: +420 602 527 472
email: pr@baobab-books.net

