
Ndalu de Almeida (Ondjaki)

O poeta e escritor africano Ndalu de Almeida, popularmente conhecido como Ondjaki, nasceu na cidade de Luanda,
metrópole e capital angolana, em 1977. A sua trajetória artística passa também pela atuação teatral e pela pintura.
Quando esteve a viver em Lisboa, concluiu o curso de teatro amador, optando depois por uma especialização profissional.
Dedica-se igualmente a duas mostras individuais de artes plásticas, uma em Angola, a outra no Brasil. Além de tudo,
Ondjaki também é cineasta. É autor de roteiros cinematográficos, teve a oportunidade de co-dirigir, em 2006, ao lado de
Kiluanje Liberdade, um documentário que aborda a sua cidade natal, Oxalá cresçam pitangas - histórias da Luanda, fruto
de uma parceria entre Angola e Portugal.
Após realizar os seus primeiros estudos na sua terra natal, obteve a licenciatura em Sociologia, na capital portuguesa. Em
2000, o grande poeta conquista a segunda posição no concurso literário angolano António Jacinto, e lança o seu primeiro
volume poético, Actu Sanguíneo. Em 2010, apresentou e defendeu o seu doutoramento, em Estudos Africanos, em Itália.
Nesse ano também foi galardoado com o prémio Jatubi de Literatura no Brasil e três anos depois foi agraciado com o
Prémio José Saramago. Tem a sua bibliografia traduzida em muitas línguas como Francês, Inglês, Alemão, Italiano,
Espanhol e Chinês, pelo que integra antologias de cunho internacional, publicadas no Brasil, no Uruguai e em Portugal.
Já viveu no Brasil. Agora, vive em Angola.

In (com adaptações)  Ondjaki - Biografia do escritor e poeta - InfoEscola;
Ondjaki – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

Obras:
Poesia: Actu Sanguíneu (poesia, 2000); Há Prendisajens com o Xão (poesia, 2002); Materiais para confecção de um espanador de tristezas (poesia, 2009); dentro de mim faz Sul, seguido de Acto sanguíneo (poesia, 2010); 
Os modos do mármore (poesia, Galiza, 2015); Há gente em casa (poesia, PT, 2018).

Contos: Momentos de Aqui (contos, 2001); E se Amanhã o Medo (contos, 2005); Os da minha rua (contos, 2007); Sonhos azuis pelas esquinas (contos, Portugal, Caminho, 2014); O céu não sabe dançar sozinho (contos, 
Brasil, Língua Geral, 2014).

Infanto-juvenil: Ynari: A Menina das Cinco Tranças (infantil, 2004); O leão e o coelho saltitão (infantil, 2008); O voo do Golfinho (infantil, 2009); a bicicleta que tinha bigodes (juvenil, 2011); Os olhos grandes da princesa 
pequenina (infantil, Portugal, Texto Editores, 2011); Uma escuridão bonita (juvenil, Brasil/Portugal, 2013); O Carnaval da Kissonde (infantil, Portugal, 2015); O convideiro de manaus (Portugal, 2017)

Romances/Novelas: Bom Dia Camaradas (romance, 2001); O Assobiador (novela, 2002); Quantas Madrugadas Tem A Noite (romance, 2004); AvóDezanove e o segredo do soviético (romance, 2008); Os Transparentes
(romance, 2012)

Teatro: Os vivos, o morto e o peixe-frito (ed. brasileira / teatro, 2009)
Outros: Verbetes para um dicionário afetivo (co-autoria; Portugal, 2015)

https://www.infoescola.com/biografias/ondjaki/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ondjaki
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Transparentes

