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Eva Furnari
1948 yılında, Roma’da doğdu. İki yaşındayken, ailesiyle Brezilya’ya taşındı. São 
Paulo Üniversitesinde mimarlık eğitimi aldı ve bir süre Brezilya’daki bir müzede 
sanat eğitmenliği yaptı. Yazarlık ve çizerlik kariyerine 1980 yılında başladı. Bu-
güne dek 60’tan fazla kitap yazıp resimledi. Kitapları Meksika, Ekvador, Bolivya, 
İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde yayımlandı ve pek çok ödül kazandı. Kitaplarının 
birçoğu tiyatro oyunu olarak uyarlandı, bazıları animasyon filmlere ilham verdi. 
Furnari, yaşamını hâlen São Paulo’da sürdürüyor.

Eva Furnari Edebiyatı

“Furnari’nin yarattığı karakterler öyle büyüleyici ki, çocukların harika 
bir dünya hakkında hayal kurmalarını sağlıyor...”

Aryane Cararo, ESTADÁO

“Şair Kısakulak, bizi eşsiz kılan farklılıklarımızdan ötürü kendimizi asla 
kötü hissetmememiz gerektiğini anlatan, oldukça eğlenceli bir hikâye.”

Madhouse Family Reviews

“Şair Kısakulak, içsel ve dışsal farklılıkların kabul edilmesi üzerine 
çok güzel bir hikâye. Eleştiriye açık olmanın aslında çoğu durumda 
çok güzel sonuçlara vesile olduğunu öğreten kitap, bunu kabullen-
mekte zorlanan çocuklar için de şahane bir hazine.”

serrafun.com

Eva Furnari, hikâyesi ve çizimleriyle kendine özgü mizahi dünyalar 
yaratırken, teknolojinin hayatımıza etkilerini ya da farklılıklarımızla 
barışmak gibi konuları sorgulamakta da epey maharetli. Şair Kısakulak’ta 
farklılıklar ve ötekilik gibi güncel, Bay Mucittaş ve Ailesi’nde ise tüketim 
çılgınlığı gibi ciddi bir konuya değiniyor; fakat eğlence ve mizahı da elden 
bırakmıyor. Ayrıca, Boborildo Problemleri gibi, küçük okurların analitik 
zihinlerinin gelişimine katkı sağlayan kitapların da yazarı. Yani tam 
anlamıyla çok yönlü bir yazar. Yazdığı kitapları bizzat resimleyen Furnari, kitaplarına öncelikle metni yazarak 
başladığını belirtiyor. Buna karşılık, daha küçük bir çocukken bile bol bol çizim yapsa da ileride bir yazar olmayı 
hiç düşünmemiş. Kendi kitapları dışındaki kitaplar için de çizerlik yapan Furnari, fikirlerini nasıl bulduğunu ise 
tam olarak bilmiyor: “Bazen, evrenden bana öylece geliveriyorlar,” diyor.
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