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Pensou animação, pensou Anima Mundi? Para a Taschen, famosa pela publicação de caprichados 
livros de arte, sim. A editora alemã convocou há um ano e meio o quarteto Aída Queiroz, César 
Coelho, Léa Zagury e Marcos Magalhães, realizadores do festival internacional anual, para que 
eles organizassem um livro sobre desenhos animados para a editora. “Animation now!”, que será 
lançado dia 17 na Biblioteca Nacional e que tem previsão para chegar às livrarias na primeira 
semana de dezembro, traça um panorama do cinema de animação mundial dos últimos dez anos.  
 
— Nunca foi feito um livro como este em todo mundo! — vibra Aída Queiroz. — O que existe hoje 
sobre o tema são publicações mais técnicas ou feitas por um estúdio sob re o próprio trabalho.  
 
“Animation now!” vai muito além daqueles belos guias ilustrados da linha coffee-table-book , que 
os anfitriões posicionam estrategicamente à vista das visitas. Com 576 páginas, o livro tem 87 
verbetes nos quais podem ser encontrados os mais representativos autores, estúdios e escolas de 
animação do mundo, como os estúdios americanos Pixar e Dreamworks, o inglês Aardman, de “A 
fuga das galinhas”, a escola alemã Filmakademie, o animador americano Bill Plympton, entre 
outros. Também há espaço para a animação brasileira: o animador Otto Guerra, a Start Desenhos 
Animados, de Walbercy Ribas (“O Grilo Feliz”), e o estúdio Vetor Zero estão lá. A publicação tem 
duas edições trilingües: uma em inglês, alemão e francês; e a outra em espanhol, italiano e 
português. Um DVD com 150 minutos de duração acompanha “Animation now!”, com dez curtas, 
making ofs , peças promocionais e trechos de filmes.  
 
Aída conta que o critério de seleção usado para o livro foi a mesma que os diretores utilizam para 
escolherem os filmes que mostram no festival. Há uma preocupação em mostrar várias técnicas 
de animação de forma quase didática, o que inclui parte do processo de criação como storyboard 
e estudo de personagens. Muito útil também é o serviço em cada verbete com os endereços, 
telefones e páginas na internet de animadores, estúdios e escolas.  
 
— Este livro mostra como é rico o universo da animação. O importante no cinema de animação é, 
além do produto final (o filme) , o processo de criação, pois todos os elementos dessa feitura são 
arte. E é importante ter esse processo registrado — conta Aída.  
 
O livro “Animation now!” já é sucesso no mercado europeu  
 
Além do ineditismo, o livro é interessante pelo fato de ter sido organizado por brasileiros. 
Responsável pela ponte entre os diretores do Anima Mundi e a Taschen, o brasileiro Julius 
Wiedemann, que é designer e editor da última, conta que a importância do festival e a simpatia 
que ele inspira nos profissionais da área foram decisivas para que o quarteto fosse escolhido para 
organizar “Animation now!”  
 
— Podíamos ter trabalhado com nomes de prestígio na Europa, mas, depois de mostradas a 
importância do festival e a lista de estúdios com quem falaríamos, ficou tudo esclarecido — 
explica Wiedemann. — Este livro é a primeira amostra realmente abrangente da produção 
mundial. Muitos dos trabalhos autorais em animação, que são curtas por exemplo, jamais serão 
vistos pelo público comum, pois são divulgados apenas em festivais. Esta é uma das grandes 
audácias e conquistas do Anima Mundi: levar para um público maior trabalhos desse nicho vindos 
do mundo inteiro. Diferentemente de outros festivais, que são feitos pra animadores e 
profissionais da área.  
 
Se o livro entrar na lista de opções de presentes de Natal, é bom economizar: enquanto na 
Europa, o livro custa 30 euros, preço acessível para eles, por aqui é torcer para a conversão não 
afetar tanto o bolso.  
 



— Ele está tendo ótima receptividade. Na Inglaterra, já vendemos quase todos os exemplares.  
 
A Taschen poderá publicar outros livros sobre animação?  
 
— Se o livro vender como esperamos, acho que podemos ter outros livros, sim, que podem ser 
até com outro foco, não necessariamente um volume dois. 
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