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Biennal d’Il·lustracions Bratislava

Benvolguts/des,

L’OEPLI i les seves quatre seccions estem preparant la selecció dels
10 il·lustradors i il·lustradores que participaran en la propera Biennal
d’Il·lustracions Bratislava, que se celebrarà a partir del mes d’octubre
del 2023.

Ens esmercem a fer una selecció d’excel·lència per a la BIB pel
prestigi i la visibilitat internacional que els seus guardons (1 Grand
Prix BIB, 5 Pomes d’Or BIB i 5 Plaques BIB) confereixen als autors i
autores que els mereixen, i a la literatura infantil i juvenil il·lustrada
dels seus països. 

Els il·lustradors i les il·lustradores podreu presentar un o dos llibres
publicats en els darrers tres anys (2020, 2021 i 2022). 

Per a la fase de selecció de les 10 persones que participaran a la BIB
2023, cal enviar a oepli@oepli.org (secretaria de l’OEPLI), abans del
dia 30 de gener de 2023, el següent:

• Referència completa de l’obra / les obres: autoria, títol, editorial i
any de publicació.
• PDF sencer de tot el llibre per tal de poder-lo valorar en el seu
conjunt.
• Selecció de fins a 10 il·lustracions en total (JPG).
• Resum de 10 línies de les obres presentades.

Us recomanem:

Que si els textos estan escrits en català, gallec o euskera, incorporeu
un breu resum de l’obra o una traducció del text en castellà. 

Si no teniu un motiu de pes per a presentar dues obres, aposteu per
una de sola: sovint competir amb un mateix no és la millor opció per
a ser més valorat pels jurats dels premis de gran concurrència. D’altra
banda, pot ser preferible, pel reforç quantitatiu, mostrar deu
il·lustracions d’un treball que cinc de dos. 



Pel que fa a la selecció d’il·lustracions, convé que la tria que feu faciliti
la idea de conjunt. Potser és interessant oferir una seqüència
narrativa o elements que permetin llegir relacions entre les imatges,
per tal de demostrar visualment la força conceptual, gràfica i plàstica
del llibre. 

Cal pensar que l’elecció que feu sigui significativa, atès que mostrarà
la vostra solidesa creativa. La selecció d’il·lustracions és el que
valoren primàriament (i ràpida) els jurats de la BIB. Una tria aleatòria
podria desmerèixer la proposta. 

L’OEPLI constituirà una comissió formada principalment per
il·lustradors professionals, per a la valoració de les candidatures, i
s’acordaran amb la resta de seccions de l’OEPLI uns indicadors de
valoració compartits. 

Els criteris o arguments que hagin dut el jurat a la tria de les 10
candidatures es recolliran en una acta final signada pels membres del
jurat de totes les seccions, que s’enviarà, amb la comunicació dels
seleccionats, a tots els que s’hi presentin. 

També podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon
934874525 o per correu electrònic a hola@ibbycat.cat.

Salutacions cordials,

Marta Roig
Secretària tècnica

Biennal d’Il·lustracions Bratislava


