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Rébecca Dautremer (& Walker Evans & Dorothea Lange) 

Van muizen en mensen 

 

  
Hasselt, 02/08/20201 - In haar graphic novel Muizen en Mensen – gebaseerd op 

Steinbecks novelle Of Mice and Men - verlegt Rébecca Dautremer opnieuw de grenzen 

van haar virtuoze kunst. Niet minder dan vijfendertig illustraties uit deze fantastische uitgave 

zijn nu voor het eerst te zien in België in de expo Van muizen en mensen.  

De tekeningen van Dautremer gaan in dialoog met 15 originele beelden van de iconische 

fotografen Dorothea Lange en Walker Evans. Beiden zijn wereldberoemd geworden met 

hun documentaire foto’s over de ‘Grote Depressie’ in de zuidelijke staten van de V.S.  

Rébecca Dautremer 

BIO Rébecca Dautremer 

 

De Franse topillustratrice Rébecca Dautremer, geboren in Gap in 1971, leidt een leven in 

beelden. Ze heeft haar werken over de hele wereld zien vertalen: Cyrano, Alice in 

Wonderland, A Bible, The Sleeping Wood en won talloze prijzen, waaronder het Illustrated 

Book Pépite en de Illustration Grand Prix in 2019. 

Sinds het begin van haar carrière bereikt ze een groot publiek. Ze ontwikkelt haar universum, 

raakt dat van sprookjes nauw aan, herziet literaire klassiekers of grijpt hedendaagse romans 

https://rebeccadautremer.com/


aan die ze sublimeert: Silk van Alessandro Baricco en nu Of mice and men van John 

Steinbeck.  

Voor de sfeerzetting van deze fantastische illustraties heeft Rébecca Dautremer zich laten 

inspireren door beelden van Amerikaanse fotografen uit de jaren 30. Rébecca Dautremer: 

“De opening van het eerste hoofdstuk met de twee mannen die de weg oprijden, is volledig 

geïnspireerd op een foto van Dorothea Lange. Om zich onder te dompelen in de sfeer van 

het boek, spendeerde ik mijn  tijd aan het doorzoeken van haar foto's naar alledaagse 

voorwerpen. Het opzet hiervan was om de visuele sfeer van de foto's te kunnen 

transcriberen. De sfeer loopt door alle beelden heen, zowel als documentatie van de 

boerderijen, hun functioneren en hun uiterlijk, maar ook in de gezichten van de personages, 

van de mensen die lijden.” 

  

BOEK 





 

OF MICE AND MEN De Amerikaanse schrijver en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur 

John Steinbeck brak in 1937 wereldwijd door met de novelle Of Mice and Men. Het boek 

werd  aanvankelijk als een toneelstuk geconcipieerd maar veroverde wereldwijd de harten 

van miljoenen lezers. Steinbeck wist met deze novelle over arme landarbeiders heel wat 

vragen op te roepen. Hierbij kwamen thema’s als maatschappij, racisme en klasse 

ongelijkheid aan bod, maar ook vriendschap en hoe ver die kan gaan. 

MUIZEN EN MENSEN (Des souris et des hommes), Rébecca Dautremer, is in het 

Nederlands uitgegeven bij DAVIDSFONDS/INFODOK. Een indrukwekkende graphic novel, 

die op een magistrale manier dit spitante verhaal opnieuw tot leven brengt.  

FOTOGRAFIE 

In de expo VAN MUIZEN EN MENSEN gaan de tekeningen van Dautremer in dialoog met 15 

originele beelden van iconische fotografen als Dorothea Lange en Walker Evans.  

BIO  

Dorothea Lange 



 

Dorothea Lange was een Amerikaanse fotografe die vooral bekend is geworden door haar 

documentaire werk in opdracht van de Farm Security Administration omtrent de gevolgen 

van de Grote Depressie. Lange werd geboren als Dorothea Nutzhorn in Hoboken, New 

Jersey. Na enkele jaren gewerkt te hebben als assistent voor diverse fotografen, opende ze 

in 1918 in San Francisco een succesvolle portretstudio. Begin 1935 kreeg ze een baan als 

fotograaf voor het Amerikaanse overheidsorgaan Resettlement Administration, later geheten 

Farm Security Administration. Haar opdracht was het vastleggen van de gevolgen van de 



Depressie op het sterk verarmde Amerikaanse platteland. Een vorm van sociale fotografie. 

Haar meest bekende foto is getiteld Migrant Mother uit 1936 (te zien in de expo) waarop 

Florence Owens Thompson is afgebeeld met drie van haar kinderen. De identiteit van 

mevrouw Thompson bleef echter onbekend tot 1978. 

 

BIO  

Walker Evans 

 

Walker Evans studeerde literatuur in Chicago, voor hij in 1928 besloot om fotograaf te 

worden. In 1936 kreeg hij met schrijver James Agee van het tijdschrift Fortune de 

reportageopdracht om “de crisis in beeld te brengen”, hetgeen uiteindelijk het baanbrekende 

fotoboek Let Us Now Praise Famous Men: Three Tenant Families (1941) opleverde. Het 

werk brengt de lotgevallen in beeld van drie kleine pachterfamilies in het zuiden van de 

Verenigde Staten, bitter, maar doordrongen van een diepgewortelde sympathie. In 1971 

vond een overzichtstentoonstelling van zijn werk plaats in het Museum of Modern Art, New 

York. 

IN DE PERS 

Na de presentatie in Frankrijk reageerde de Franse pers uiterst positief: 

«Son style foisonnant et hybride donne un souffle nouveau à cette oeuvre phare et sociale 

[…] Stupéfiant.» Marianne – France 

«Ce livre est tellement beau que, juste à le tenir entre les mains, on est émus. Il y a eu plein 

d’adaptations de ce roman […] mais au niveau papier, vous auriez là la version ultime.» 

Sonia Sarfati, Culture Club - ICI Radio 

«L’adaptation de Des souris et des hommes par l’illustratrice Rébecca Dautremer est une 

merveille d’intelligence et de graphisme. Et si c’était tout simplement le plus beau livre illustré 



de 2020?» L'Express – Franc 

 

PRAKTISCH     

CCHA, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt  

van zondag 15 augustus tot en met zondag 12 september 2021- dagelijks van 13 tot 17u – 

maandag gesloten  

timeslots om 13 en 15u, reservering vooraf aanbevolen 

i.s.m. Villa Verbeelding & Een hele zomer lang Zin in Zomer 

 

PERSINFO 

 

beelden in HR hier downloaden 

Voor een interview met Rébecca Dautremer en/of programmator Gerhard Verfaillie en/of 

bezoek expo, graag een seintje aan inge.houben@ccha.be 

Alvast dank om in jullie publicatie aandacht te besteden aan deze expo. 

Met vriendelijke groet,  

 

Kristien Picard 

pers CCHA 

  
Kristien Picard 
administratie avondprogrammering & communicatie   
  

cultuurcentrum Hasselt vzw. 
Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt 
tel: +32 11 77 15 23 
mob: +32 477 52 69 20 
  

ccha.be 
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