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ÀLBUMS IL•LUSTRATS4ART I CREATIVITAT   

Temes: Art i creativitat, humor, natura, personatges reals

Sinopsi

Fa un dia meravellós per sortir a pintar! De bon matí, Van Dog 
puja a la bicicleta i se’n va fora ciutat per pintar un paisatge. 
S’atura en una clariana, desplega el cavallet i comença a mesclar 
les pintures… A poc a poc, aquell prat comença a cobrar vida...

Sobre el llibre
Van Dog és pintor, i surt de bon matí al camp per a pintar un 
paisatge. De mica en mica, el prat cobra vida: les formigues van 
a treballar, els nens juguen a futbol, un llangardaix gegant va de 
viatge a Tòquio, arriben alienígenes... Cada cop hi ha més soroll i 
confusió. És difícil treballar, però Van Dog pinta incansablement.  

Un deliciós àlbum que combina característiques de l’àlbum 
il·lustrat, del llibre joc i del còmic. Replet de microescenes, 
ens perdrem en els seus detalls i gaudirem de les seves vibrants 
il·lustracions. Algunes d’elles varen formar part de l’exhibició de la 
Fira de Bolonya.

Premi 
White Ravens 2022

Mikołaj Pasiński
És un escriptor i dissenyador que viu a Breslau, a Polònia. Li 
interessen els llibres infantils, el disseny de llibres, la tipografia i 
la impressió. Aquest és el seu quart llibre i, com en els anteriors, 
compta amb Gosia per a les il·lustracions. 

Gosia Herba
És una il·lustradora de Polònia. Des de fa més de 15 anys treballa 
per a diferents editorials, revistes, segells discogràfics i agències 
publicitàries, i ho compagina amb la seva feina com a autora i 
il·lustradora de llibres infantils i novel·les gràfiques.
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