Exposició

anys de
60

del 6 de
novembre de
2018 AL 19 de
gener de 2019

Tenen el plaer de convidar-vos a l’exposició

60anys de Mortadelo yFilemón
L’autor, Francisco Ibáñez estarà present, el dia 15
de novembre a les 20 h a la sala de la Closeta de la
Massana, per a la presentació de la revista
PORTELLA i la inauguració oficial de la seva
exposició al Museu La Massana Còmic
Plaça de les Fontetes
(+ 376) 838 919

arca@comumassana.ad
www.lamassanacomic.ad

anys de Mortadelo yFilemón
60
Els mítics personatges d’Ibáñez, han complert 60 anys. Des d’aquella primera
aparició el 1958, a la revista Pulgarcito, s’han publicat infinitat d’àlbums, sèries
de televisió, videojocs, pel·lícules i fins i tot un musical sobre els famosos
detectius. Mortadelo y Filemón han traspassat les fronteres de les vinyetes i ja
s’han convertit en icones populars, abastament coneguts per diferents
generacions de lectors. En aquesta exposició podreu veure diferents originals
de l’autor així com una sèrie de panells explicatius de la gènesi de la sèrie.

Museu La Massana Còmic
Plaça de les Fontetes
(+ 376) 838 919
arca@comumassana.ad
www.lamassanacomic.ad

ARA Disseny®

Francisco Ibáñez va començar la seva carrera professional el 1957, tot i que ja
portava 10 anys publicant de forma ocasional a diferents revistes humorístiques
de l’època. A més de Mortadelo y Filemón, és el creador de nombrosos
personatges i sèries de referència del tebeo espanyol: 13 Rue del Percebe, el
Botones Sacarino, Rompetechos o Pepe Gotera y Otilio. Ha rebut nombrosos
premis de diferents festivals, entre els que destaquen el Gran Premi del Saló
de Barcelona del 1994 o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes l’any
2001. Actualment, l’autor continua dibuixant i publicant les aventures dels seus
dos personatges més emblemàtics.

Col·labora:

horaris d’obertura:
dimarts a divendres de 15 h a 18 h
dissabte de 15 h a 19 h

Exposició

Organitzen:

www.lamassanacomic.ad

