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Eu comecei minha carreira sem saber muito, 
especialmente sobre o mundo lá fora.  

Eu podia pintar, mas não havia  
muita coisa a fazer além disso.  

Então apareceu no meu caminho  
aquilo que tornou possível  

fazer este livro.

A vida é estranha,  
você nunca sabe o que espera por você.



O lugar mais afastado  
para onde eu já havia ido 
tinha sido a pequena cidade 
de Madhubani, onde estudei 
artes. Naquela época, esse 
parecia ser um lugar distante.

Mas lá encontrei um  
professor que me encantou 
com suas ideias e seu 
trabalho artístico… E foi  
então que comecei a pintar  
à minha própria maneira.

tudo começou com minha 
viagem a Chennai para fazer 
uma oficina de criação de 
livros. Eu nunca tinha viajado 
para tão longe e não sabia 
muito bem o que esperar.



Aqui estão elas: dançando, 
felizes por estarem pulando 
sobre as folhas. Tudo é verde, 
o farfalhar das folhas é 
gostoso, os passarinhos 
cantam. É uma cena idílica.

Mas será que minha infância 
foi mesmo assim? 

na oficina, me pediram para 
pensar em uma história para 
desenhar. Eu não sabia por 
onde começar. Queria 
desenhar mulheres, mas  
de qual história elas 
participariam?

Pensei na minha própria 
infância e comecei a pintar 
duas meninas debaixo de  
uma árvore.


