
EXPOSIÇÃO “DOS TRAÇOS ÀS CORES”  

ILUSTRAÇÕES ORIGINAS DOS LIVROS ILUSTRADOS PELA DA MONIKA PAPESCU 
 

 

 
 

“A criação começa no coração, que envia as emoções ao cérebro, que as racionaliza e informa, às mãos, o que 
deve ser feito. Sem a primeira parte é impossível alcançar um final feliz, ou seja, ilustrações que transmitam, por 
si, o que o ilustrador deseja contar.” 
 
“Ilustrar um texto é contar a mesma história, porém sentida por outro coração. Assim como o escritor dá sentido 
às sequências de palavras para que elas, em conluio, se façam compreender e sentir pelo leitor, a ilustradora, 
através de traços, cores, sobreposições, transmite de forma plástica as emoções e sensações desta história.” 

Em “DOS TRAÇOS ÀS CORES” a Monika apresenta ilustrações originais criadas e confeccionadas por ela para 
livros infantis e juvenis de vários escritores e diferentes editoras, eventos culturais e mídias culturais. As técnicas 
utilizadas são as mais variadas, que vão desde o simples lápis e borracha, aos materiais mais inusitados. Muitas das 
ilustrações apresentadas são conhecidas do público que não desconfia de como foram feitas. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS DURANTE A EXPOSIÇÃO 

1 - ENCONTROS ILUSTRADOS COM A PAPESCU 

A Monika Papescu terá o prazer de recepcionar a todos, através de uma visitação guiada pela exposição. 
Para cada grupo será direcionada uma atenção especial e abordagem diferenciada sobre as artes e 
curiosidades que rodeiam o processo de criação das ilustrações. 
Acompanhando as ilustrações estarão os livros publicados para que todos possam ver as artes originais e as 
mesmas nos respectivos livros. 
O público irá em grupos, desde os pequeninos da educação infantil, todos os anos escolares, até 
educadores, universitários, interessados em ilustração e multiplicadores de cultura. 

Tempo de cada visitação: uma hora. 



2 - O LIVRO E O PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DO LIVRO ILUSTRADO 
Este é um curso especial para o grupo de universitários, educadores, estudantes de magistério, interessados em 
ilustração e multiplicadores de cultura. 
Objetivo: entender o que é o livro, aprender todo o processo de criação e confecção de um livro ilustrado para se 
tornar um multiplicador e leitor aprimorado. 
 
Primeira parte: AS VÁRIAS FORMAS DE ILUSTRAR. A Monika guiará o público pela exposição na intenção de 
apresentar, detalhadamente, suas várias formas de ilustrar, variedade de materiais, intenções e saciar a curiosidade 
de cada um. 
 
Segunda parte: O PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DO LIVRO ILUSTRADO PELA MONIKA PAPESCU. Será 
apresentado o livro, objeto tão manipulado e tão pouco explorado. O público vai conhecer um livro ilustrado: as 
capas, miolo, os profissionais que atuam na confecção do livro, informações técnicas e esmiuçar cada página. 
Em seguida ela apresenta todo o processo de criação e confecção das ilustrações, desde as primeiras ideias, a 
interpretação do texto, o que a levou à escolha de cada material, desenhos, as ilustrações originais e o resultado 
alcançado. 
O momento é bastante interativo. É bom que todos venham cheios de curiosidades, dúvidas, perguntas, olhos e 
mentes bem abertos para que a troca seja proveitosa. 
O público verá que a ilustração de um livro vai muito além da primeira leitura, da simples interpretação. A ilustração, 
assim como o texto, dá margem à releitura, à sensibilização, à emoção e incita à criação. 
 
Duração: 3 horas 


