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Miközben a gyermek kinyitja a könyvet, érzi a papír
illatát, hallja a lapok zizegését. Feszültséggel teli
várakozással veszi szemügyre a borítót, valamint
a képeket a belső oldalakon, amelyek előhírnökei
mindannak, amit a könyv kínál a számára. A jó
könyv tehát több holmi jó olvasmánynál. A kelle-
mes megjelenésű társalkodó szerepét is be kellene
töltenie egyidejűleg, hiszen azt, hogy a jövőben
végül kialakul az olvasás (és a képzőművészet)
iránti szimpátiánk, annak is köszönhetjük, hogy
gyermekként önkéntelenül is érzékeltük és értékel-
tük a kézbe vett könyvek vizuális megjelenésének
színvonalát. A könyv olyan univerzum, amelyben
valósággá válik a lehetetlen, és az írott szót kísérő
képek a világ új, ismeretlen, izgalmas dimenzióit
tárják a gyermek elé. A megismerés terén kalau-
zolják őt, ablakot nyitnak számára a fantázia vilá-
gára, különösképpen azonban az emberiség
lényegi értékeihez vezetik el őt észrevétlenül.
E csendes párbeszéd előfeltétele, hogy összhangra
találjon a kíváncsisággal, a játékossággal és az ár-
tatlan humorral a gyermek lelkében.
A Pozsonyi Illusztrációs Biennálét, a gyermekkönyvil-
lusztráció egyetemes eredményeinek jelentős nem-
zetközi szemléjét, amelyet minden páratlan évben
rendeznek meg, bizonyára nem kell közelebbről be-
mutatnunk. Idén ősszel (2013-ban – a szerk.) immár
huszonnegyedig alkalommal nyújtott átfogó képet arról,
mi minden történt az elmúlt két év során a könyvil-
lusztráció műfajában és az alkotók aktív képzeleté-
ben, azokéban, akik továbbra is képesek a gyermek
szemével tekinteni a világra. A BIB 2013 tárt kapukkal
várta szeptember 6-tól október 25-ig a laikus nyilvá-
nosságot, a szakmai közönséget, és különösképpen
a kíváncsi apróságokat. A BIB-et hagyományosan
további kiállítások egészítették ki. Túl azon, hogy
a szemle bemutatta az élvonalat, amely 49 ország
362 illusztrátorának kézjegyét őrzi, a látogatók meg-
tekinthették a Run Toto! című képeskönyv eredeti

illusztrációit, a Grand Prix 2011 nyertese, a fiatal dél-
koreai illusztrátor, Eun-young cho alkotásait. Éppen
ő döntött úgy (és bizonyára akadt, akit megdöbben-
tett) két évvel ezelőtt, hogy a gyermeki képzelet mé-
lyére hatol, miközben érdeklődése a gyermekrajz
vizuális kifejezőereje felé fordult. A BIB 2013 szemlét
még további kiállítások is kiegészítették a Művészetek
Házában. A látogatók megtekinthették a cseh író és
illusztrátor, Petr Sís municiózusan kidolgozott, fan-
táziadús kompozícióit, aki 2012-ben illusztrátorként
elnyerte a H. Ch. Andersen-díjat. Láthatták továbbá
az íróként szintén Andersen-díjas Maria Teresa
Andruetto könyvét, s az 1967–2011 között a BIB
szemléin díjat nyert szlovák illusztrátorok retrospektív
kiállítását, valamint a szlovák illusztrátor-iskolát meg-
alapító generáció egyik kiemelkedő tagja, Jaroslav
Vodrážka alkotásait.

A sokszínűség, mint trend
A világ minden tájáról érkezett – 446 könyvhöz ké-
szült – illusztrációk kétségkívül a kortárs gyermek-
könyvillusztráció sokatmondó, reprezentatív mintái.
Visszatükrözi napjaink valóságának és művészeté-
nek sokszínűségét és összetettségét, általános és
regionális jelenségeit, s nem utolsósorban az alko-
tás lényegére irányuló egyéni filozófiák változatos-
ságát. A törekvés, hogy megtaláljuk a közös
nevezőt, bizonyára sziszifuszi munka lenne. Már az
irodalmi kiadványok műfaji és tematikai sokszínű-
sége, a képzőművészet eszközeivel feldolgozott
motívumok, a hagyományos technikák és a digitális
technológia szabad alkalmazása, az illusztráció
képi mivoltára irányuló korlátlan kísérletezés is
mind arra utal, hogy napjainkban sokkal megala-
pozottabbnak tűnik, ha egyéni stílusokról, az illuszt-
rátor alkotómunkájának individuális értelmezéseiről
beszélünk, ellentétben azon szándékunkkal, hogy
a könyvillusztráció eredményeit a műfaji klasszifi-
káció fiókjaiba tuszkoljuk bele, esetleg tipizáló vagy

Iveta Drzewiecka

AM IKOR  A  GYERMEK  SZEMÉVEL  LÁTUNK

A V I Lág KéPEKBEn éS  A  KÖnyV KéPE I  A  B IB  2013-AS  SzEMLé Jén



2 4 .  B I B10

nemzeti szempontokat juttassunk érvényre. Napja-
inkban kedvezőek a művészi kommunikáció felté-
telei, és a kölcsönös egymásra hatás mondhatni
világméretű. A BIB szemléinek legutóbbi néhány
évfolyama is ezt tükrözi, és az elmondottakat tá-
masztja alá a tény, hogy az idei Nemzetközi Szim-
pózium az Identitás napjainkban kérdéskörét
választotta témájául, melynek keretében a részt-
vevő szakemberek arról folytattak párbeszédet,
hogy a képzőművészetet is érintő globalizációs fo-
lyamatok közepette a könyvillusztráció esetében
vajon hol a helye, és milyen szerep jut a nemzeti
kuturális identitásnak. Ha a gyermekkönyvillusztrá-
torok találékony formai és tematikai megoldásokkal,
modern, korszerű felfogásban ismét rámutatnak
saját kulturális gyökereikre, az a képi nyelv közért-
hetőségének köszönhetően a gyermeki személyi-
ség kiművelésének fontos eszköze lehet, és
segítheti a nemzeti sajátosságok és az egyetemes
értékek közti átjárhatóságot is.

A zsűri döntése
Míg a BIB látogatóit a sziporkázó ötletek és a kiál-
lított alkotások míves megoldásainak gazdag tár-
háza nyűgözi le, addig a szakmai zsűri feladata az
volt, hogy a lehető legelfogulatlanabb módon ér-
tékelje a könyvillusztrációk hatalmas mennyiségét.
Idén ez több mint 2300 eredeti alkotást jelentett.
Megválasztani az értékelés megfelelő szempontjait,
elkülöníteni a legjobbakat, és közös nevezőre jutni
a díjnyertes alkotók személyében, bizonyára nem
lehetett könnyű feladat.
A helyezésekről három kontinens összesen tíztagú
zsűrije döntött: Murti Bunanta Indonéziából
(elnök), Austra Avotina Lettországból, yusuf gajah
Malajziából, Agnes gyr Ruandából, yukiko Hiro-
matsu Japánból, Svjetlan Junakovič Horvátország-
ból, Arja Kanerva Finnországból, Igor Piačka
Szlovákiából, Mingzhou zhang Kínából és Eun-
young cho Dél-Koreából.
A nemzetközi zsűri tagjai aktív alkotók és teoreti-
kusok – elismert illusztrátorok, valamint a gyermek-
könyveket támogató szervezetek szakmunkatársai
és képviselői. Többen közülük az IBBY nemzeti
szekcióinak tagjai. A fenti névsor végén említett

zsűritag a pozsonyi biennálé előző évfolyamának
nagydíjasa (Grand Prix) is egyben.
A korábbi évekhez hasonlóan az idei biennálén is
tizenegy díjat osztottak ki: a legmagasabb Grand
Prix 2013-díjat, öt Arany Almát és öt Plakettet. Im-
máron tradíció, hogy a képzőművészet leghitele-
sebb ítészei, a gyermekek is döntenek egy díj
sorsáról, melyre idén tizenegyedik alkalommal ke-
rült sor. A gyermekzsűri díja nemcsak megtisztelte-
tés az illusztrátor számára, de valamelyest tükrözi
a gyermekkönyvek valódi címzettjeinek ízlését is.
A szemlén kiosztották továbbá az innovatív, kiemel-
kedő kiadói tevékenységért adható Tiszteletbeli
Elismerést, valamint Szlovákia fővárosa, Pozsony
Főpolgármesterének Díját is. A hosszú órákig tartó
szakmai tanácskozást követően az alábbi hivatalos
eredmény született:
A Grand Prix 2013 díjat a svájci illusztrátor páros,
nina Wehrle és Evelyne Laube kapta a Nagy
özönvíz (Die Grosse Flut; Schweizerisches Jugend -
schriftenwerk, Zürich 2011) című könyvért. Az illuszt-
rációk a Genezisben olvasható, Noé bárkájáról szóló
történet képi interpretációi. A nagy formátumú mo-
nokróm ceruzarajzok első látásra érzékeltetik a kont-
rasztot a biennálén kiállító alkotók többségének
színesebb és kevésbé komoly hangvételű illusztrá-
cióival szemben. Az aprólékosan kidolgozott rajzok
a szerzőpáros egymást váltó kézjegyét viselik ma-
gukon. Az alkotómunka az egyes jelenetek motívu-
mokban gazdag, erős képi megfogalmazásait
eredményezi, melyek a bibliai özönvíz-történet
komor hangulatát rögzítik. A részletek terjedelmes
elbeszéléssé állnak össze, a középkori Biblia Pau-
perummal tartanak rokonságot, írott szó nélkül is
megállják a helyüket. Lépésről lépésre „olvashatjuk”
a képeket, összevethetjük az Ószövetség szavaival,
vagy egyszerűen csak érzékelhetjük az általuk közve-
tített pánikot, félelmet és abszurditást. Az illusztrációk
erősen egzisztenciális hangvételűek. A nézőt beemelik
az emberek és állatok középkori mindennapjaiba, aki
így az események közvetlen tanújává válik, és irracio-
nálisan, ösztönösen, érzelmi elfogultsággal fogadja be
mindazt, ami a szeme előtt zajlik. A természet elemi
hatásaival szemben az élet mozgósítja itt erőit, amint
a képi narrativitás, az expresszív vonalvezetés és
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Evelyne Laube – Nina Wehrle (Svájc) – Grand Prix

a naturalista felfogás is a bárka szikár, technicista
ábrázolását ellentételezi. A nem homogén vizuális
eszközök az illusztrátorok által oly sokszor kiakná-
zott, hagyományos bibliai motívum aktuálisan poszt-
modern ábrázolását eredményezik. Kérdés azonban,
hogy mennyire képes a tartalmi mélységet és mo-
rális üzenetet befogadnia a valódi címzett, a gyer-
mekolvasó. Talán érthetőbb számunkra a zsűri

döntése, ha tudjuk, hogy a kötet értékeit a könyvil-
lusztráció számos más nemzetközi szemléjén is el-
ismerték már. A kiadvány sikeréhez kétségkívül
hozzájárult a hagyományostól eltérő tipográfia és
tervezés, valamint az atipikus formátum, hisz nem
is könyvről beszélhetünk a szó szoros értelmében,
hanem inkább leporellóról, amelynek többszörösen
összehajtogatott ívei papírborítóba kerültek.
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Rong Yu (Kína) – Arany Alma
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A tradíciók és innovációk almái
Idén egy kivétellel ázsiai országokba vándoroltak
a BIB Arany Almái – kettő Japánba, egy-egy pedig
Kínába, Dél-Koreába és Mexikóba. A nyertes alko-
tások azt jelzik, hogy amit ma a könyvillusztráció
fogalma alatt értünk, az ötvözi a modern kifejezés-
mód elemeit a kulturális és nemzeti tradíciók jegye i -
vel. Érdemes felfigyelnünk arra, hogy az öt díjazott
kiadvány közül három olyan képeskönyv volt, mely-
ben az illusztrátorok a szövegek szerzői is egyben,
miközben a könyvek lényegi részeként az illusztráci-
óknak jut a főszerep. Az idén kiosztott Arany Almák
arra is ráirányítják figyelmünket, hogy egyre népsze-
rűbbek a takarékosabb képzőművészeti megoldások,
melyek kifejezésbeli eszköze minimális, miközben
erőteljes az igény az alkotói ötletek iránt.
A kínai illusztrátorok hosszabb időintervallumot
követően terjedelmesebb kollekcióval képviseltetik
magukat a szemlén, így több mint jelzésértékű,
hogy a zsűri érzékeny figyelme a szabadság motí-
vumára rezonált a kínai Rong yu illusztrációi kap-
csán, a Gu Li Madár a felhők közt (Yun Duo Yi Yang
de Ba Ge; Jieli Publisging, Peking 2012) című kötet-
ben. A képek metaforikus módon, a madarak és
kalitkák motívumának sokszor ismétlődő változa-
taival fejezik ki az emberi létezés egyetemes témá-
ját. Az illusztrátor a kompakt formák és a törékeny,
pókhálószerű struktúrák játékát veszi alapul. Sárgás
háttérre helyezi az emberi alakok, madarak, állatok,
fák és kalitkák fekete papírból, különös kézügyes-
séggel kivágott, stilizált sziluettjeit, és a formákat
felszabadultabb, drótszerű, lineáris vonalrajzzal
egészíti ki. A papírból készült kivágóminták a kínai
díszítőművészet hagyományának elválaszthatatlan
részét képezik, az illusztrációk azonban megidézik
a kínai árnyjátékok hagyományát is.
Japán az idén kétszer is magára vonta a zsüri fi-
gyelmét. Egyet az Arany Almák közül nobuhiko Ha-
ijima vitt haza a Hallod ezt a hangot? (Kikoeru?;
Fukuinkan Shoten Publishers, Tokio 2012) című köny-
véért. A harminchat oldalas, egyedi kivitelezésű

könyvbe erdei állatok, fák és növények motívumaiból
építkező, minimalista festménysorozat reprodukciói
kerültek, kevés szöveggel. A dupla oldalak jelene-
teit – melyeket a valóságban csak ritkán láthat
a japán nagyváros lakossága – látszólag triviális fel-
szólításokkal kapcsolta össze az illusztrátor, így fo-
kozva lépésről lépésre az üzenetek hatását („Hallod
a levelek susogását? … hogyan bontakozik ki
a virág?…hogyan ragyognak a csillagok?”). Könyve-
iben a szerző különös módon komponálja festmé-
nyeit. A természeti motívumok sziluettjeinél precízen
megtartja a részletek realista jellegét, miközben szi-
gorúan tiszta vonalvezetésre törekszik. Két egymás-
sal finoman harmonizáló tónus segítségével oldja
meg az ábrázolt tárgyi elemek, valamint a háttér vi-
szonyát. Gondosan mérlegeli a színek fiziológiai és
szintetikus hatását, s a kötetet forgatva további kér-
dések kínálkoznak: „Hallod azt az olivazöld… azt az
égboltot, mely átszüremlik a fa terjedelmes koroná-
ján?”. A könyv a keleti filozófiák dimenzióit hordozza
magában. Arra ösztönöz bennünket, hogy gyakrab-
ban figyeljünk a természet hangjaira, és gondol-
kozzunk el az élet valódi értelmén. Bíztat bennünket,
hogy vegyük észre az egyszerű dolgok szépségét,
melyekről mai pragmatista, zajos, gépiesített, rohanó
civilizációnk hajlamos elfeledkezni.

Nobuhiko Haijima (Japán)
– Arany Alma
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Chiki Kikuchi (Japán) – Arany Alma

In-kyung Noh (Dél-Korea) – Arany Alma
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Japán második Arany Almáját chiki Kikuchi kapta
a Fehér macska, fekete macska (Shironeko Kuroneko;
Gakken Education Publishing, Tokio 2012) című
könyvéért, amely a tust és az akvarellt kombinálja.
Az illusztrációk a távolkeleti kalligráfia és tájképfes-
tészet hagyományából indulnak ki, az alkotó egyéni
stílusa ugyanakkor az energikus ecsetvonások és
a finomabb részletek kontrasztjára épít. Fekete és szí-
nes felületek struktúrájával kísérletezik, melynek ered-
ményeképpen a cicák kalandozásának és játékának
nyomait hangsúlyozó, helyenként gyermekien lágy,
máshol dinamikus képek születnek. Az alkotó „nem
fejezi be” illusztrációit, a gyermeknek így lehetősége
nyílik arra, hogy képzeletben kiegészítse a történetet.
Mindkét díjnyertes illusztrátor és a teljes japán kol-
lekció azt bizonyítja, hogy a kortárs japán vizuális kul-
túra nem szűkíthető le a mangák és animék
popkultúrájára.
A koreai In-kyung noh, aki szintén elnyerte az öt
Arany Alma egyikét, a Tutti úr és a száz vízcsepp
(Kokkeelee Anjeoseewha Paekgauer Moolbang-
wool; Munhakdongne Publishing Corp., Soul 2012)
című könyv illusztrációival mutatkozott be. Sorozata
humorosan és érthetően szól a gyermekhez. Tör-
ténetet mesél el az elefántról, aki biciklin, vödörben
hordja a vizet az oázisról, és akinek sok veszélyt
rejtő pusztaságon vezet az útja, ám félelmét
segít leküzdeni a gondolat, hogy meg kell itatnia
a szomjas elefántkölyköket. Kivételes találékony-
sággal közvetíti a nem bonyolult történetet, és
a világos morális üzenetet a kedvesen „ügyetlen”
rajz, az egyszerű grafikai elemekkel (cseppekkel,
pontokkal, rövid vonalakkal, apró üres négyzetekkel)
együtt. E komponensek digitális megsokszorozá-
sával, kicsinyítésével vagy nagyításával a történet
további alakjai és tárgyai a felületek szubtilis, játé-
kos raszterét hozzák létre. A Tutti úr… jó példája
annak, miként lehet a pixel-művészet hűvös, me-
chanisztikus eljárásait kellemesebb formába önteni
a gyermekek számára.
Az ötödik Alma a mexikói Irma Bastida Herrera
kezébe gurult, aki Juan Domingo Argüelles Olvasás,

tisztelgés, az olvasás örömének dícsérete (La lectura,
elogio del libro y la alabanza del placer del leer;
Gobierno del Estado de Mexico, Toluca 2012) című
könyvéhez készített illusztrációkat. A kiadvány filo-
zófiai esszé arról, hol foglal helyet a könyv a kultúrá -
ban és az ember életében. Öt kiállított illusztrációja
inkább szerénynek, alíg feltűnőnek mutatkozik
a szemlén, a kötetben azonban megmarad a tér-
beli arányok, illetve szó és kép jelentőségének
egyensúlya. Az egész oldalas illusztrációk a szöveg
egyenrangú „tükörképei”, szabadon kommentálják
azt. Az olvasás különböző formáit, illetve az eltérő
karakterű olvasókat ábrázoló, konkrétabb, vicces,
esetenként ironikus hangvételű képek a könyv
nehéz, elvont tartalmait ellensúlyozzák. Az illusztrá-
ciók hatása az expresszív, karikaturisztikus rajz és
a merész kollázstechnika elegyében rejlik. Az alkotó
eltérő minőségű anyagokat használ fel, többek közt
konyhai papírtörlőt vagy tésztabetűket.

Plakettek és további díjak
Az öt Arany Alma szanaszét gurult a nagyvilágban,
az öt Plakett viszont az európai kontinensen ma-
radt. Az egyiket közülük Stella Dreis német illuszt-
rátor nyerte el. A múltban megszámlálhatatlanul
sokszor illusztrált klasszikust, a Grimm testvérek me-
séit (Grimms Märchenreise; Thienemann Verlag,
Stuttgart 2012) dolgozta fel eredeti módon. A ve-
gyes technikával készült illusztrációk a németalföldi
reneszánsz festészet stílusát idézik, helyenként az
áttekinthetőség és világos összefüggések rovására
túltengő részleteik mindenütt élettel teli eseménye-
ket tárnak elénk.

Irma Bastida Herrera (Mexiko)
– Arany Alma
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A szemle két Plakettje spanyol illusztrátorokhoz ér-
kezett. ángela cabrera Molinát a hamelni patkány-
fogó legendája inspirálta. A történet fő szereplője
zenéjével csalogatta ki az elszaporodott patkányo-
kat a városból. Az azonos című könyvben (Hame-
lín/Hamelín; La Fragatina, La Seu d´Urgell 2012)
megjelent finom, melankolikus hangvételű, helyen-
ként expresszívebb jellegű illusztrációk eredetileg
a közismert legenda szerzői adaptációjaként ké-
szültek. A kék folyó és a fekete patkányok borzal-
mas özöne, mint újra és újra ismétlődő motívumok,
valamint a szomorú szürke város ellenpólust ké-
peznek a remény ígéretét magában hordozó, mu-
zsikáló főszereplő színes, vidám alakjával szemben.

Szakított és kivágott áttetsző papírdarabok, a biztos
rajz és a festői struktúrák jelenítik meg az alakokat.
A színválasztás és az alkalmazott anyagok tulaj-
donságai is szimbolikus tartalmak hordozói. Az il-
lusztrátornak sikerült a régi legenda gondolati
esszenciáját nem túl bonyolult, ám hatásos, mo-
dern felfogásban megragadnia. Á. C. Molina képe-
ihez utólag írt szöveget Margarita del Mazo írónő.
Honfitársuk, Iraia okina illusztrációi szintén meg-
érintették a zsűri tagjait, mert tiszta művészi esz-
közökkel érzékeltetik a költő, Joxatonio Ormazabal
verseinek (Felébredt a hold/Ilargia esnatu da; Ed.
Elkar, Bilbao 2012) nagy kérdéseit, amelyek az
emberi létezésre, élet és halál misztériumára irá-
nyulnak. Az átalakuló természeti környezetbe he-
lyezett ember képének nemes színei és vonalai
visszhangra lelnek a verseket kísérő csendben és
nyugalomban.
Michael Stavarić Itt vannak az oroszlánok (Hier
gibt es Löwe; Residenz Verlag, St. Pölten 2012) és
Hubert Gaisbauer Aludj már, kicsi teve (Schlaf jetz,
kleines Kamel; Wiener dom Verlag, Bécs 2012) című
könyvéhez készített illusztrációiért kapta a Plakettet
az osztrák képzőművész, Renate Habinger. Vala-
mennyi díjazott alkotó közül éppen az ő munkái
éreztek rá leginkább a gyermeki lélekben lakozó
gondtalanságra, féktelenségre és képzeletgazdag-
ságra, s mindez átszüremlik játékos alkotásmódjá-
nak területére is. A második kiadvány esetében
az illusztrátor megmutatta munkásságának vissza-
fogottabb, komolyabb rétegeit is.
Végül Szlovákia is a díjnyertesek sorába lépett, bár
csak egy Plakett erejéig. Daniela olejníkovának
ítélte oda a zsűri Richard Brautigan A dinnyecukorban
(V melónovom cukre; Artfórum, Pozsony 2011) című
könyvének átfogó feldolgozásáért, valamint Jana
Bodnárová Tizenhárom (Trinásť; Perfekt, Pozsony
2012) című könyvének illusztrációiért. A képzőmű-
vész kiaknázza a digitális technikákban rejlő lehe-
tőségeket, a végeredmény azonban a hagyományos
grafikai eljárások sorába tartozó linometszetre emlé-
keztet. A zsűri bizonyára felfigyelt a szerző érett
szemléletmódjára, amely a könyvet szó és kép szer-
ves egészének tekinti, és az olvasás élményének új
dimenzióit nyitja meg.

Stella Dreis (Németország) – BIB Plakett
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Ángela Cabrera Molina (Spanyolország) – BIB Plakett

A zsűri ismét kiosztotta a kiadói elismeréseket is.
Innovatív tevékenységéért a díjazottak egyike a J.
E. Purkyně Egyetem Művészeti Kara, amely
Martin Rauden projektjét támogatta (Kár be-
szélni/Darmo mluvit, 2012). A könyv a mindenna-
pok valóságának személyesen, képekben rögzített
naplója, az alkotó élményeinek és tapasztalatainak
grafikai kommentárjait tartalmazza. Egy éves idő-
tartamot tekint át a könyv, és megjelentetésénél

a kiadó többféle nyomdai eljárást alkalmazott. Kie-
melkedő tevékénységéért további három kiadó is
elismerésben részesült. A chilei Quilombo egyedi
tervezésű bibliofil kiadványokra szakosodott. A BIB
2013 szemlén a Kozmogónia (Cosmogonías; Con-
cón region de Valparaiso 2012) című kötettel mu-
tatkozott be, melynek illusztrációi Marie de los
ángeles Vargas műtermében születtek, és a világ
eredetéről szóló chilei mítoszokat dolgozzák fel.
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Iraia Okina (Spanyolország) – BIB Plakett
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Renate Habinger (Ausztria) – BIB Plakett
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A Costa Ricai Amanuense kiadó egy „fehér könyvvel”,
Jaima Gamboa Ijesztő történetével (El cuento fan-
tasma; Guatemala City 2013) szerzett jó pontot.
A kötet taktilis illusztrációi Wen Hsu-chen műtermé-
ben készültek, spanyol nyelvű szövege pedig párhu-
zamosan megjelent Braille-írással is. A fentiekkel
egybevetve kevésbé érthető a zsűri döntése, mely
szerint az indonéz Wins kiadó által közredott Jerry
Giraffe and the Giant Butter Cookie (Bandung 2012)
című képeskönyv is megkapta a szemle tiszteletbeli
elismerését. Marie christaine, a fiatal kezdő első
illusztrációi ugyan kedvesek és vonzók lehetnek
a legkisebbek számára, mégsem rendkívüliek.
Ismerjük tehát a zsűritagok döntését. Egyetérthe-
tünk vagy polemizálhatunk vele, nem róhatunk fel
azonban semmit a szakembereknek. Hogy képe-
sek legyenek eligazodni a BIB 2013 szemlére
beküldött hatalmas mennyiségű „anyagban” és
érté kelni tudják azt, bizonyára elengedhetetlenül
fontos, hogy elfogulatlanul, a személyes preferen-
ciákat háttérbe szorítva kísérjék figyelemmel a gyer-
mekkönyvillusztráció világának eseményeit, és
kellően tájékozottak legyenek. Úgy tűnik, a zsűri

tagjai gyakran mérlegelték a korábbi visszajelzése-
ket is, melyeket a bemutatott kiadványok illusztrációi
váltottak ki. Azt tapasztaltuk, hogy döntéshozataluk
során a zsűri tagjai nemcsak az eredeti alkotások
elszigetelt művészi minőségére összpontosítottak,
de figyelembe vették azt is, amit az átlagos BIB-lá-
togató nem érzékel: az illusztrációk helyét és hatását
a könyvön belül, a pozitív hangvételű recenziókat,
illetve a nemzetközi viszonylatban elért szakmai
értékeléseket és helyezéseket. A bemutatott és
díjazott könyvek közül azonban több is akad, amely
nem a gyermekeket megszólító esztétikum hordo-
zója. Nem szabad ugyan kétségbe vonnunk, hogy
a gyermekolvasó is képes befogadni a komolyabb,
„felnőttesebb” témákat, mégis nyitva marad a kér-
dés, vajon hol húzódik a határ a „felnőtt-” és
a „gyermekkönyv” között. Mintha néha elfeledkez-
nénk arról, hogy a BIB a gyermekkönyvillusztráció
ünnepe. A résztvevő országok elsődleges joga
ugyan, hogy saját nemzetük képviseletéről döntse-
nek. Tény azonban, hogy számos egyedi szerzői
sorozat jutott át a rostán, s így felvetődik a kérdés,
vajon a szemle nem hajlik-e el öntudatlanul is ere-
deti célkitűzésétől, hogy újra és újra feltérképezze
és a nyilvánosság elé tárja a gyermekeknek szánt
könyvillusztráció eredményeit. Erről tanúskodik
a Gyermekzsűri Díja is, amelyet a dél-koreai illuszt-
rátor, gi-hun Lee nyert el Pléhmedve (Yangcheol-
gom; Ligem 2012) című könyvével. A választás azt
bizonyítja, hogy a gyermekeknél egyértelműen
vezet az imagináció lehengerlő ereje, és a képző-
művészet közérthető, kiművelt nyelve.

Szlovák kollekció a BIB 2013 szemlén

Hét további országhoz (Argentína, Csehország, Dél-
Korea, Németország, Lengyelország, Ausztria, Spa-
nyolország) hasonlóan Szlovákia is teljes mértékben
élt a lehetőséggel, hogy bemutassa illusztrátorait. 15
alkotó képviselt tehát bennünket, akiket a júniusi,

Daniela Olejníková (Szlovákia)
– BIB Plakett
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előválogatás céljából megrendezett Kortárs szlovák
gyermekkönyvillusztráció 29 résztvevője közül vá-
lasztottak ki. (E tekintetben hangot kell adnunk meg-
győződésünknek, hogy egy országban, amely annyi
kitűnő illusztrátorral büszkélkedhet, a nemzeti fordu-
lóra több résztvevővel kerülhetett volna sor).
A szlovák válogatás generációkat és stílusokat
tekintve sokszínű képet mutatott. Egyaránt képvi-
seltek bennünket a klasszikusok és a hazai szcé-
nán szilárd pozícióval bíró fiatalabb illusztrátorok.
A szlovák alkotások bemutatója a külföldi résztve-
vőkkel párhuzamba állítva kap jelentőséget, ezért
átfogó képet kell nyújtania a fogadó ország illuszt-
rációs kultúrájáról. A könyvkultúra iránt érdeklődők
közelebbről megismerhették a szlovák könyvilluszt-
ráció különböző jelenségeit és törekvéseit. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan a hazai összeállításban
idén is a mágikus és imaginatív realizmus volt a
legerőteljesebben jelen. Ide sorolhatjuk Dušan
Kállay alkotásait, amelyek eredeti módon közve-
títik Dobšinský Szlovák népmeséit, Vladimír Kráľ
figuratív festményeit, melyek Jostein Gaardner

Karácsonyi misztérium (Vianočné mystérium) című
könyvéhez készültek, zuzana Bočkayová-Brunc-
ková illusztrációit a Karácsonyi könyv (Vánočná
kniha) című kiadványból, valamint az itthon ke-
vésbé ismert O menímo Timido című könyvet (ez
évben adta közre a brazil Mercury Novo Tempo
kiadó). Peter Kľúčik két festményt állított ki,
s annak ellenére, hogy a képek nem illusztráció-
ként készültek, ösztönzőleg hatottak Viera Bru-
novská Mi állatok egymás közt című könyvére, s
utólag kerültek a kitalált történetek mellé. Božena
Němcová A só (Soľ nad zlato) című könyvében je-
lentek meg Peter uchnár titokzatos, kissé ijesztően
költői, beszédes, részletekben gazdag kompozíciói,
melyeket Pozsony főpolgármestere részesített elis-
merésben. Az emlí tett díjat a BIB szlovák résztvevői
számára hozták létre. Franti šek Lipták, aki főképp
festményeiről és díszletterveiről ismert, a szemlén di-
gitális nyomataival mutatkozott be. Humorosan ko-
moly illusztrációi feleségével, Slávka Liptákovával
közös alkotómunkájuk során születtek a metafori-
kus tartalmakat közvetítő Lyukrágó (Dierožrút) című

Gi-hun Lee (Dél-Korea) – Gyermekzsűri Díja
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könyv számára. A szlovák könyvillusztráció líraibb
vonulatait Jana Kiselová-Siteková képviselte.
A téli hangulatot idéző festői alkotások Az elve-
szett kesztyűről (O stratenej rukavičke) című mese
költői adaptációit kísérik. Ez utóbbiak Juraj Kuniak
tollából származnak. A szöveg párhuzamaként
gazdag részletességgel mesélő, realisztikus felfo-
gást immár hagyományosan Maja Dusíková szár-
nyaló illusztrációi képviselik a szemlén. A rajzos
elemeken alapuló illusztrációk ötletessége és hu-
mora Svetozár Mydlo és Martin Kellenberger
közreműködésével kalauzolja több évtizede a gyer-
mekeket a könyvek világában. A kortárs szlovák gyer-
mekkönyvillusztráció aktuális irányainak összképét
többek közt Martina Matlovičová-Kráľová kol-
lázzsal kombinált akriljai egészítették ki, me-
lyek összetéveszthetetlen, kifinomultan „naiv”
stílusuk által vonzóak a gyermekek számára.

Találkozhattunk továbbá Katarína Macurová
poétikusan „tökéletlen”, háromdimenziós, digitális
illusztrációival, és Katarína Slaninková munkássá-
gának néhány darabjával is, melyekre a kifejezésbeli
rugalmasság jellemző. Daniela olejníková grafikai
darabjai a design irányába viszik el az illusztrációt,
melyről nem mondható el, hogy merev vagy banális
lenne. Az alkotó érdeme, hogy Szlovákia végül
a díjak közül is megtarthatott egyet.

A BIB és korunk könyvkultúrája
Az idei BIB-en szép számban képviselteti magát a di-
gitális grafika. A hagyományos illusztrációk sokszínű-
sége és a zsűri döntése ellenben arról tanúskodik,
hogy – akár vegyes megoldásokkal is – tovább élnek
a klasszikus kézműves technikák, mint sajátos érté-
kek. Üde jelenségként hat, hogy visszatértek a raj-
zos kézjegyen alapuló fekete-fehér illusztrációk

Gi-hun Lee (Dél-Korea) – Gyermekzsűri Díja
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(hatásos rajzokat tárt elénk a svájci Albertine Zallo
és a moldáviai Violeta Diordiev) A klasszikus tech-
nikák, melyek tekintettel vannak betű és kép szi-
gorúan behatárolt helyzetére, napjainkban
fokozatosan a háttérbe szorulnak, és teret en-
gednek az egységes egészben gondolkodó de-
sign-nak, amely egymásba szüremlő, egymást
játékosan kiegészítő kapcsolatot teremt a betű és
az illuszt ráció közt. A tipográfus, a grafikai tervező,
az író és az illusztrátor egymás egyenrangú mun-
katársává válnak. Amint azt a szemlére nagy
számban beküldött, a legkisebbeknek, illetve
a tapasztaltabb fiataloknak szóló könyv is jelzi,
a szakma fenti szerepköreit ideális esetben egyet-
len személy tölti be. Ezért sajnálhatjuk, hogy
a végső „terméket” jelen tő nyomtatott könyv, ame-
lyet végül kézbe vesz az olvasó, a BIB-en a vitrinek
üvege mögé rejtve látható.

A könyvillusztráció nemzetközi eredményeit feltér-
képező, közel ötvenesztendős hagyományokkal
bíró BIB a grafikai-tervezői felfogásokat előnyben
részesítő kortárs irányvonal ellenére a gyermek-
könyvek vizuális megjelenésének alapját képező
illusztráció stabil ernyője.
A BIB 2013 szemlét hagyományai mellett is
az aktu alitás jellemzi. Erényei közé sorolhatjuk,
hogy nem kerüli meg a komolyabb témákat, sőt
a tabukat sem (pl. a halál, meztelenség, szexuali-
tás témája a dán Lilian Brogger illusztrációin). Bár
apró kitérőket tesz a nem kifejezetten gyermek-
könyvek területére, a legfontosabb kapocs to-
vábbra is a gyermeki lélek maradt számára.

(BIBIANA Revue, XX. évfolyam. 
Bratislava, 2013/3. 4-14. p.)

Vesztróczy Éva fordítása 

Peter Uchnár (Szlovákia) – Pozsony főpolgármesterének díja
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Herbsz László

Szulyovszky Sarolta

Bodonyi Panni

Magyar
illusztrátorok
a kiállításon
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Daniela Olejníková

František Lipták

Svetozár Mydlo

Szlovák
illusztrátorok
a kiállításon


