Diğer Şeyler SERİSİ
Dünyaca ünlü Fransız karikatürist Jean-Jacques Sempé’nin, birbirinden
ince, birbirinden nüktedan karikatürlerinin belirli başlıklar altında
derlendiği bu seri, dünya mizahının en seçkin örneklerinden biri
Çocuklar ve Diğer Şeyler
Sempé’nin çoğu zaman sözsüz, yer yer kısa cümlelerle tamamladığı
karikatürlerinden oluşan kitapta, çocukların kimi zaman naif kimi zaman hin, kimi
zaman ciddi kimi zamansa afacan, ama her zaman illa ki hayal gücüyle örülü
dünyalarına konuk oluyor okurlar. Çocukların durduğu yerden yetişkinlerin de
bir tablosunu çizen Sempé, bize daha dün gibi gelen çocukluğumuzdan nasıl da
uzaklaştığımızı gösteriyor. Çocukların kendilerine has yaşantıları, yetişkinlerin de
ders alması gereken bir koca kitaba dönüşüyor.

Şehir Yaşamı ve Diğer Şeyler
Sempé’nin, şehir hayatıyla ilgili eleştirel çalışmalarının derlendiği kitabı. Çizer,
gündelik hayatın koşuşturmacası içinde kaybolan duygu, mizah ve türlü türlü
ayrıntıya dikkat çekiyor. Bazen karşı apartmandaki yeni evli çift, bazen trafikte
yamulan bir araba, bazen de kalabalıklar içinde yapayalnız kalmış bir insanın
dertleri, okurların tamamının kendilerinden bir parça bulmalarını sağlıyor.
Karikatürler, içinde yaşadığımız bu hızlı ama geçici çağa nüktedan bir gözle
bakılmasını öğütlüyor.

Medya ve Diğer Şeyler
Jean-Jacques Sempé’nin televizyon, gazete, medyatiklik ve popülerlik üzerine
karikatürlerinin derlendiği bir kitap. Ünlü karikatürist, medyanın insanları nasıl
etkilediğini, hayatımızın içine kadar nasıl girdiğini ve onsuz bir yaşamın artık nasıl
mümkün olmadığını, eğlenceli ama bir o kadar da düşündürücü karikatürlerle
anlatıyor. Her zamanki gibi, çok ince esprileriyle, medya dünyasının kalın
duvarlarını delip geçebilecek kadar güçlü bir anlatı yaratıyor, eleştirel düşünceyi
körüklüyor.

Sahne Işıkları ve Diğer Şeyler
Tiyatrodan baleye, sihirbazlık gösterilerinden operaya kadar sahne sanatlarını
tümden kapsayan karikatürler içeren kitap, Sempé’nin, sanatçılar ile “normal”
insanlar arasındaki hayat görüşü farkını ortaya koymayı yine eğlenceli yolla
başarıyor. Sanatçının yalnızlığını ve toplum içindeki zor yerini de vurgulamayı
ihmal etmeyen karikatürler, her zamanki ince çizgileriyle öykü içinde öykü
anlatıyor. Sahne sanatlarının güzelliğini de vurgulayan çizer, özellikle genç okurlara
sanatsal bir teşvik sunuyor.
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