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18 DE DESEMBRE

21 DE DESEMBRE

19:00 XERRADA
Un passeig amb Rébecca Dautremer*

de 17:00 a 20:00 SIGNATURA DE LLIBRES**

L’autora farà un recorregut pels seus darrers
treballs i ens aproparà al seu procés creatiu.
MUSEU ABC. c/ Amaniel, 29

19 DE DESEMBRE
de 17:00 a 20:00 SIGNATURA DE LLIBRES**
FNAC CALLAO. c/ Preciados, 28

FNAC TRIANGLE – C.C. EL TRIANGLE
Plaça Catalunya, 4
*Entrada lliure fins a completar l’aforament. Aforament limitat a 100
persones.
**L’autora signarà 1 llibre per persona. Signarà un total de 175 llibres
presentant un tiquet de signatura. Les primeres 25 dedicatòries
portaran il·lustració i les 150 següents només signatura. Es repartiran
els tiquets numerats per a les signatures una hora abans de l’inici. Es
lliurarà 1 tiquet per persona.

EXPOSICIÓ

tres ilusiones de cine !
29 NOVEMBRE 2018 - 3 MARÇ 2019
L’Espai Edelvives del Museu ABC de Dibuix
i Il·lustració acull les delicades il·lustracions i
esbossos de Rébecca Dautremer per a El Llibre
d’Hores de Jacominus Gainsborough i Seda.
MUSEU ABC, c/ Amaniel, 29

Segueix
la seva visita
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R becca Dautremer
Va néixer a Gap als anys 70 i va
estudiar grafisme a l’Escola
Superior d’Arts Decoratives de París.
Des d’aleshores, ha desenvolupat
una trajectòria ascendent en l’àmbit
de la il·lustració, que s’ha traduït
en èxits editorials com ara el de
Princeses oblidades o desconegudes,
obra que es va esgotar en només
deu dies després de sortir a la
venda.

Rébecca ha sabut connectar tant
amb els infants com amb els adults.
El seu univers màgic de colors
càlids, enquadraments sorprenents,
delicades textures i estilitzades
i expressives figures, amb una
certa tendència a la malenconia,
han fet forat en el públic de totes
les edats, de manera que compta
amb milers de fans que col·leccionen
les seves obres.

Rébecca Dautremer és una
dona polifacètica que ha sabut
integrar amb èxit les seves facetes
d’il·lustradora, artista de reconegut
prestigi, dona treballadora i mare.

Rébecca ha plasmat en imatges
relats tradicionals i personatges
cèlebres a Babayaga, Cyrano, Elvis
i Nasrudin. A Sentimento dona vida
a un peculiar Frankenstein. Ha creat
també mons de somni com ara a
Diario secreto de Pulgarcito i El poble
dorment, i ha reinterpretat amb
mestria i singularitat una selecció
de les històries de la Bíblia cristiana
a una biblia.

Les seves il·lustracions són una
crida a la imaginació dels infants
i les fa servir per plantejar-los
desafiaments que conviden a
desenvolupar-ne la profunditat del
seu pensament. No obstant això,

Rébecca Dautremer es una artista
de reconegut prestigi internacional
que ha exposat el seu treball a
França, Espanya, Estats Units i Xina.

No et perdis la creació
de Jacominus!

AT
NOVET R

Un llibres d’hores? Què és això?
Doncs és tota una vida!
La d’en Jacominus Gainsborough.
Les fulles seques del parc, la pluja,
la marea baixa. Una tombarella,
un comiat en una andana, un bon dia
en un jardí ple de pedres. Un pícnic,
unes curses i l’ombra fresca sota
l’ametller. Tot això. Una vida.

TA R D O

2018

Rébecca Dautremer, creadora
d’escola i referent al món de la
il·lustració, ens explica en aquest llibre
la vida completa d’en Jacominus i ens
delecta amb les seves meravelloses i
delicades il·lustracions.

El yeti | Nasrudín | Nasrudín & su asno | El pequeño teatro de Rébecca | Diario secreto de Pulgarcito*
una biblia. Antiguo Testamento | una biblia. Nuevo Testamento | una biblia | La gran Corriente de Aire
Sentimento* | Babayaga | Elvis | Seda | Alícia al País de les Meravelles* | Cyrano | El poble dorment
La tortuga gigante de Galápagos | Dautremer (y viceversa) | Princeses oblidades o desconegudes...*
* Disponible també en miniàlbum
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