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Editora GG Brasil lança coleção de Arte Infanto Juvenil de 

grandes artistas 

 

A GG Brasil, braço da editora espanhola GG com 110 anos voltada à artes, traz 

para o Brasil a coleção Os Contos de Pipa. Os livros direcionados para o 
público infanto juvenil e para os pais apaixonados por alta qualidade editorial, 

com grandes artistas como Niki de Saint Phalle, pintora, escultora e cineasta, 

Sonia Delaunay, estilista e artista plástica, Hannah Höch artista alemã 
pertencente ao Movimento Dadá que usou como forma de expressão a 
fotomontagem. 

 

 

 

O Mau Mau envolve uma história das coloridas e alegres ilustrações da artista 

Niki de Saint Phalle e do texto de Laurent Condominas que fala sobre um 
monstro que rouba todos os brinquedos das crianças de Comunópolis e, ao 
final, descobre o valor da amizade.  
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Já o Alfabeto acompanha uma série de cantigas infantis em português, as 
letras desse alfabeto “dançam” num fantástico baile de cores (vermelho, 
amarelo, verde, azul e preto), criando páginas luminosas e vibrantes que 
convidam a criança a participar do aprendizado das letras, e o adulto a 
desfrutar de um primoroso livro de arte. 

 

 

 

O Livro de Imagens apresenta as fabulosas vivências d'A Corrápida, d'O 
Insatisfreitas e da Gatarina Espinhosa, entre outros personagens inventados 

pela artista alemã Hannah Höch, criando uma espécie de mundo mágico num 
jardim zoológico com animais bizarros rodeados de flores e plantas que 
parecem surgir de um conto de fadas. 

 

As criaturas mágicas deste livro são um bom exemplo do dom de Hannah 

Höch de entrever imagens novas já existentes. Acompanhadas de breves 
versos com engenhosas rimas, também de sua autoria, as ilustrações sugerem 
histórias que nos levam a um mundo fantástico onde reinam a alegria e a 
serenidade. 
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MAU MAU -  Niki de Saint Phalle (Neuilly, 1930-San Diego, 2002) foi pintora, 
escultora e cineasta. Sua vida transcorreu entre os Estados Unidos e a França. 
Começou a pintar em 1950 e, no início dos anos 1960, passou a fazer parte do 
grupo do Nouveau Réalisme junto com artistas como Arman, Christo, Yves 
Klein e Jean Tinguely, entre outros. Em meados da mesma década, inicia sua 
série de esculturas Nanas, figuras femininas arquetípicas de formas 
voluptuosas e cores vivas. A criação do Jardim do Tarô na Toscana ocupou 
vinte anos de sua vida (1979-1999). Em 1982, concluiu, junto com o marido, 
Jean Tinguely, a Fonte Stravinsky junto ao Centro Pompidou em Paris. 

Laurent Condominas é fotógrafo profissional desde os 18 anos. Foi repórter 
fotográfico, trabalhou como fotógrafo no mundo da moda e da arte e tem 
viajado em missão fotográfica pelo mundo afora (Afeganistão, Etiópia, Japão, 
Vietnã, Indonésia, etc…). 

 

 

Mau Mau 

Niki de Saint Phalle 

Laurent Condominas  

 

Coleção Os contos da pipa  

21 x 26 cm 

42 páginas 

ISBN: 9788425225024 

Cartonado 

2012  

R$ 49,00 

 

  

ALFABETO - Sonia Delaunay (Odessa, 1885 – Paris, 1979) foi uma artista 
plástica que se mudou para Paris em 1906, onde iniciou suas atividades 
artísticas e conheceu o pintor Robert Delaunay. No começo da segunda 
década do século xx, os dois formularam uma nova e original linguagem 
abstrata, a simultaneidade, baseada no contraste simultâneo de várias cores. 
Ao longo de sua vida artística, Sonia Delaunay dedicou-se a aplicar essa  
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linguagem abstrata e geométrica não só à pintura, mas também ao design 
gráfico, à estamparia e à moda, entre muitas outras coisas. 

 

 

Alfabeto 

Sonia Delaunay 

 

Coleção Os contos da pipa 

24.5 x 28 cm 

64 páginas 

ISBN: 9788425224430 

Cartonado 

2012  

R$ 49,00 

 

 

LIVRO DE IMAGENS - Hannah Höch (1889-1978) foi uma artista alemã 
pertencente ao Movimento Dadá que usou como forma de expressão a 
fotomontagem. Ganhou premio Stiftung Buchkunst 2010 da capa mais bonita 
publicada na Alemanha. 

 

 

Livro de Imagens 

Hannah Höch 

 

Coleção Os contos da pipa 

27.5 x 22.5 cm 

24 páginas 

ISBN: 9788425224621 

Cartonado 

2012 

R$ 69,00 
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A GG (Gustavo Gili), editora espanhola com 110 anos produzindo títulos que 
envolvem arquitetura, como exemplo, a respeitada revista 2G com textos de 

Lina Bo Bardi, Guilherme Wisnik (já escreveu na Folha no caderno Ilustrada 

e autor da Editora Cosac Naify), Paulo Mendes da Rocha entre outros e 

temas com autores expressivos sobre fotografia e arte (Henri Cartier-Bresson 

e John Berger), moda e design abre escritório no Brasil com o nome de GG 
Brasil. 

Com 45 títulos em português no mercado nacional e programados para 
produzir 25 títulos nos próximos 12 meses com traduções e autores nacionais, 
a ideia é consolidar totalmente o braço editorial brasileiro. Hoje a Editora 
Gustavo Gili produz livros em inglês, espanhol e português. 

Para saber mais: www.ggili.com.br 

 

 

 

 
 

 

 

Mais informação: Nicolau Kietzmann Goldemberg 

   imprensa@ggili.com.br   (11) 3070-3336 

http://www.ggili.com.br/
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