
BASES DE PARTICIPACIÓ PER A L’EXPOSICIÓ DE REPRESENTACIÓ DEL SECTOR DE LA
IL·LUSTRACIÓ I EL CÒMIC ESPANYOL EN LA FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANCFORT.

FADIP, Federació d’Associacions d’Il·lustradors/es Professionals d’Espanya, organitza
l’exposició “ILUSTRACIÓN: UNA LITERATURA VISUAL” amb motiu de la celebració de la Fira
Internacional del Llibre de Fráncfort 2022 en la qual Espanya participa com a país
Convidat d’Honor.

L’exposició té com a objectiu mostrar la qualitat i varietat de la il·lustració editorial en tot
el nostre territori.

Un jurat professional escollit entre totes les associacions professionals integrants de FADIP

seleccionarà 30 autors/es de tot el territori espanyol que exhibiran dues peces

d’il·lustració pertanyents a un projecte editorial que podrà estar publicat o ser inèdito, que

componguen una narrativa i es lligen de manera consecutiva, junt a peces de Premis

Nacionals d’Il·lustració i Còmic.

L’exposició tindrà lloc del 19 al 23 d’octubre de 2022 al Pavelló 4.1 de FRANKFURT

BUCHMESSE i és possible gràcies a la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esport

d’Espanya i la pròpia fira.

Al seu torn aquesta exposició itinerarà a l'espai Centralstation en la ciutat de Darmstadt

en 2023 on s’exhibirà gràcies a la col·laboració de l’associació alemanya d’il·lustradors/es

professionals Ilustratoren Organisation i Ilustratoren Darmstadt E.V.

Participació

- Podran presentar-se a aquesta convocatòria il·lustradors i il·lustradores majors de 18
anys nascudes o residents a Espanya.

- La participació en aquesta convocatèria és gratuïta i està limitada a un projecte

(dues imatges) per persona.

- Les obres seleccionades per a l’exposició seran reproduïdes en impressió digital i

paper d’alta qualitat. Els fitxers de les obres no seleccionades per a l’exposició

seran destruïts.

Requisits

- Ser professional de la il·lustració nascut/da o resident en Espanya. -

Complir amb els terminis establerts i entregar la documentació requerida.

Terminis de la convocatòria

1a fase del 20 de juliol al 20 d’agost; entrega de sol·licituds i

dossiers. 2a fase 30 d’agost; reunió de jurats i selecció

d’il·lustradors/es.



Materials a aportar

- Dues il·lustracions en format A3 vertical o horitzontal a 300 dpi en CMYK i a 72dpi RGB

per a possible difusió en xarxes o web.

- Una biografia de màxim 300 caràcters.

- Una fotografia de perfil de l’autor/a.

- DNI o document d’empadronament (per a participants no españols/es residents a

Espanya).

Jurat

El jurat es compondrà de cinc representants de les diferents associacions de

professionals de la il·lustració de l'Estat amb experiència en processos selectius

d’autors/es i ampli bagatge professional com a il·lustradors/es.

Presentació de la candidatura

Caldrà enviar tots els materials exclusivament de manera digital en els terminis establerts

i a través de la plataforma WeTransfer (wetransfer.com) a l’adreça info@fadip.org amb

l’assumpte “CONVOCATORIA FRANCFORT 2022”. Caldrà utilitzar l’opció «Enviar transferencia

por email», ja que d’aquesta manera s’envia una notificació automàtica quan els fitxers

són descarregats.

Drets

Els autors i les autores seleccionats/des mantindran en tot moment la propietat exclusiva

de les seues obres però cedeixen a FADIP i el Ministeri de Cultura i Esport el dret gratuït i no

exclusiu de reproducció i comunicació pública per a formar part de l'exposició a Frankfurt

així com de la seua itinerància per un període d'un any.

Així mateix, els autors i les autores seleccionats/des cedeixen a FADIP i el Ministeri de

Cultura i Esport el dret gratuït i no exclusiu de comunicació pública de les il·lustracions

seleccionades, així com de les seues dades biogràfiques i professionals, per a la seua

difusió com a part de les tasques de comunicació, divulgació i promoció de les

exposicions.

Bústia de consultes info@fadip.org

La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases.

mailto:info@fadip.org


FADIP està formada per:

APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya),

APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid),

APIV (Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana),

AGPI (Asociación Gallega de Profesionales de Ilustración).

Euskal Irudigileak
(Asociación Profesional de Ilustradoras/es de Euskadi).

Formulari de participació i acord de cessió de drets

ACCEPTE Sí _____ No____

Dades personals de la persona sol·licitant:

NOM COMPLET:

____________________________________________________________________

NOM O ÀLIES per a la realització de vinils i comunicació:

__________________________________



LLOC I DATA DE NAIXEMENT: _____/_____/_______ _____________________

Aporte còpia del meu DNI: Sí _____ No____

En el cas de ser nascut/da a l'estranger aporte un certificat vigent d'empadronament en el qual

figure l'alta amb data anterior a la publicació de la present convocatòria: Sí _____ No____

L’AUTOR/A, com a propietari/a absolut/a de tots els drets relatius a la propietat intel·lectual de l'OBRA,
cedeix els drets d'explotació necessaris per a complir la finalitat de l'exposició i la seua difusió a FADIP
i el Ministeri de Cultura i Esport. Per a qualsevol altre ús que es vulga donar a l'OBRA, diferent d’aquell
especificat, FADIP i el Ministeri de Cultura i Esport hauran de sol·licitar prèviament el consentiment de
L’AUTOR/A. Pel present document, L'AUTOR/A cedeix a FADIP i el Ministeri de Cultura i Esport, el dret
d'impressió i exhibició de l'OBRA només per als següents usos:

Exposició ILUSTRACIÓN: UNA LITERATURA VISUAL FRANKFURT i DARMSTADT i la seua difusió en xarxes
socials i mitjans.

L'OBRA (o mostra d'ella) podrà reproduir-se també (complint amb les normes de declaració d'autoria
i cita de la font) en altres suports sempre que apareguen en aquests com a promoció expressa del
projecte per al qual han sigut realitzats, és a dir, podran aparéixer en mitjans de comunicació,
dossiers de premsa, xarxes socials, catàlegs, webs o anuncis publicitaris sempre que siga per
promoció i difusió del projecte denominat ILUSTRACIÓN: UNA LITERATURA VISUAL.

FADIP i el Ministeri de Cultura i Esport es comprometen a reproduir L'OBRA fidelment i íntegrament
sense introduir cap modificació. L'OBRA no pot ser transformada o alterada. Qualsevol adaptació o
modificació que siga necessària per a la reproducció en els suports acordats, ha de ser sempre
realitzada per l'autor/a de l'obra o amb el consentiment exprés del mateix/a.

La durada de la cessió de drets és de caràcter no exclusiu i durant un any. Per a tot el món i sempre
sense ànim de lucre.

A ________a dia _____ de ____________ de 2022, signe les presents bases acceptant les

condicions de la convocatòria, confirme estar d'acord amb els termes de cessió d'obra, i garantisc

ser la persona posseïdora dels drets d'autoria de tota imatge presentada en qualsevol de les fases

de selecció i garantisc al seu torn que les dades aportades són verídics.

Signatura de la persona sol·licitant:



FADIP està formada per:

APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya),

APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid),

APIV (Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana),

AGPI (Asociación Gallega de Profesionales de Ilustración).

Euskal Irudigileak
(Asociación Profesional de Ilustradoras/es de Euskadi).


