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Un llibre amb tota mena d'activitats artístiques per a artistes de 
totes les edats i amants dels ANIMALS.

La guardonada il·lustradora britànica Marion Deuchars ha 
tornat amb un nou títol que s'afegeix a la seva popular sèrie de 
llibres d'activitats. En aquesta ocasió, l'autora convida els 
infants (i adults) a inventar les seves pròpies criatures usant 
diferents tècniques: desde dibuixar i pintar fins a fer collages i 
imprimir. Art, Crea animals inclou diferents tipus d'activitats 
artístiques per involucrar tothom a deixar volar la imaginació i 
crear tot tipus de criatures estranyes.

A través de les seves pàgines, trobaràs tècniques sorprenents
i no voldràs parar de crear amb les teves pròpies empremtes 
digitals, o usar paper i tisores per fer llebrers, girafes, tigres i, fins 
i tot, dinosaures.

Marion Deuchars
 
Es va graduar al Royal College of Art l’any 1989.  És membre 
de l’associació AGI (Alliance Graphique Internationale), enti-
tat que agrupa els dissenyadors gràfics més reconeguts a nivell 
mundial.

El seu estil personal, desmanegat i amb una gran càrrega 
expressiva, es reconeix a l’instant. Ha dissenyat la imatge 
corporativa per a les botigues Cass Art de Pentagram a Lon-
dres, així com portades per a Penguin Books. Ha realitzat 
projectes per a The Guardian, New York Magazine i per al xef 
Jamie Oliver.

És l’autora de llibres d’activitats, com el best seller Art crea el 
teu llibre, de la col·lecció editada per Coco Books. També ha 
dissenyat campanyes publicitàries per a importants marques.
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Creativitat
Activitats
Dibuixar, pintar

Paraules clau:
Dibuix, pintura, 
collage, impressió,
crear, experimentar,
animals, empremtes
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