FRANKFURTEKO NAZIOARTEKO LIBURU AZOKAN ESPAINIAKO ILUSTRAZIO ETA KOMIKI
SEKTOREKO ORDEZKARITZA ERAKUSKETA EGITEKO OINARRIAK
FADIPek, Espainiako Ilustratzaile Profesionalen Elkarteen Federazioak, "Ilustrazioa: ikusizko
LITERATURA" erakusketa antolatuko du, Frankfurteko 2022ko Nazioarteko Liburu Azoka dela
eta. Aurtengo edizioan Espainiak ohorezko herrialde gonbidatu gisa parte hartzen du.
Gure lurralde osoko ilustrazio editorialaren kalitatea eta aniztasuna erakustea da
erakusketa honen helburua.

FADIPeko kide diren elkarte profesional guztien artean aukeratutako epaimahai
profesional batek Espainiako lurralde osoko 30 egile aukeratuko ditu. Egile horiek
argitaratutako edo argitaratu gabeko argitalpen-proiektu bateko bi ilustrazio-pieza
erakutsiko dituzte, narratiba bat osatzen dutenak eta bata bestearen jarraian irakurtzeko
eginak direnak, Ilustrazio eta Komiki Sari Nazionalen piezekin batera.
Erakusketa 2022ko urriaren 19tik 23ra bitartean egingo da, FRANKFURT BUCHMESSEren 4.1
pabiloian, Espainiako Kultura eta Kirol Ministerioaren eta azokaren beraren lankidetzari
esker.
Era berean, erakusketa hau 2023an Darmstadt hiriko Centralstation espaziora joango da,
Ilustratoren Organisation eta Ilustratoren Darmstadt E.V. Alemaniako ilustratzaile
profesionalen elkartearen lankidetzari esker.
Parte hartzea
- Espainian jaio edo bizi diren 18 urtetik gorako ilustratzaileek dute deialdi honetara
aurkezteko aukera.
- Deialdi honetan parte hartzea doakoa da, eta pertsona bakoitzak proiektu bat (bi irudi)
baino ezingo du aurkeztu.
- Erakusketarako hautatutako lanak inprimaketa digitalean eta kalitate handiko paperean
erreproduzituko dira. Erakusketarako hautatu ez diren obren fitxategiak suntsitu egingo
dira
Baldintzak
- Espainian jaio edo bizi den irudigile profesionala izatea.
- Ezarritako epeak betetzea eta eskatutako dokumentazioa aurkeztea.
Deialdiaren epeak
1. fasea uztailaren 20tik abuztuaren 20ra; eskaerak eta dosierrak aurkeztea. 2.

fasea abuztuaren 30ean; epaimahaien bilera eta ilustratzaileen hautaketa.
Bidali beharreko materialak
- Bi ilustrazio, A3 neurri bertikal edo horizontalean, CMYK-n 300 dpi-ra eta RGB-n 72dpi-ra,
sareetan edo webguneetan zabaldu ahal izateko.
- Gehienez 300 karaktereko biografia.
- Egilearen profileko argazki bat.
- NAN edo errolda-agiria (espainiarrak ez diren eta Espainian bizi diren parte
hartzaileentzat).

Epaimahaia
Estatuko ilustrazioko profesionalen elkarteen bost ordezkarik osatuko dute epaimahaia.
Ordazkari horiek esperientzia izan behar dute egileak hautatzeko prozesuetan eta
ilustratzaile gisa ibilbide profesional zabala.

Hautagaitzaren aurkezpena
Material guztia digitalean eta WeTransfer plataformaren bidez (wetransfer.com) bidali
beharko dira info@fadip.org helbidera, "FRANCFORT 2022 deialdia" izenarekin. «Bidali
transferentzia posta elektronikoz» aukera erabili beharko da, horrela jakinarazpen
automatiko bat bidaltzen da fitxategiak deskargatzean.

Eskubideak
Hautatutako egileek beren lanen jabetza esklusiboa mantenduko dute une oro, baina
Frankfurteko erakusketan parte hartzeko eta urtebeteko ibilaldia egiteko FADIPi eta Kultura
eta Kirol Ministerioari lagatzen diete erreprodukzio eta komunikazio publikorako doako eta
ez esklusiboko eskubidea.
Halaber, hautatutako egileek FADIPi eta Kultura eta Kirol Ministerioari lagatzen diete
hautatutako ilustrazioen eta datu biografiko eta profesionalen komunikazio publikorako
eskubidea, doakoa eta ez esklusiboa, erakusketen komunikazio, dibulgazio eta sustapen
lanen barruan hedatzeko.

Kontsulten postontzia info@fadip.org

Deialdian parte hartzeak esan nahi du oinarri hauek erabat onartzen direla.

FADIP está formada por:
APIC (Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña),
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).

FADIP osatzen dute:
APIC (Kataluniako Irudigileen Elkarte Profesionala),
APIM (Madrilgo Irudigileen Elkarte Profesionala),
APIV (Valentziako Irudigileen Elkarte Profesionala),
AGPI (Ilustrazioko Profesionalen Galiziako Elkartea).
Euskal Irudigileak (Euskadiko Irudigileen Elkarte Profesionala).

Parte hartzeko formularioa eta eskubideak lagatzeko akordioa

Onartzen dut Bai _____ No____
Eskatzailearen datu pertsonalak:
IZEN OSOA:
____________________________________________________________________
Izena EDO ezizena biniloak egiteko eta komunikatzeko:
__________________________________
JAIOTEGUNA ETA JAIOTERRIA: _____/_____/_______ _____________________
Nire NANaren kopia aurkezten dut: bai _____ No____
Atzerrian jaioa izanez gero, indarrean dagoen errolda-ziurtagiri bat aurkezten dut, deialdi hau
argitaratu aurreko alta jasotzen duena: bai _____ No____

Egileak, LANAren jabetza intelektualari buruzko eskubide guztien jabe absolutua den aldetik,
erakusketaren eta hedapenaren helburua betetzeko beharrezkoak diren ustiapen-eskubideak
lagatzen dizkie FADIPi eta Kultura eta Kirol Ministerioari. Zehaztutakoaz gain LANAri eman nahi zaion
beste edozein erabileratarako, FADIPek eta Kultura eta Kirol Ministerioak aldez aurretik EGILEAREN
baimena eskatu beharko dute. Dokumentu honen bidez, EGILEAK LANA inprimatzeko eta erakusteko
eskubidea lagatzen die FADIPi eta Kultura eta Kirol Ministerioari, honako erabilera hauetarako soilik:
Erakusketa ILUSTRAZIOA: IKUSIZKO LITERATURA BAT FRANKFURT eta DARMSTADT, eta sare sozialetan eta
hedabideetan zabaltzea.
LANA (edo haren lagina) beste euskarri batzuetan ere kopiatu ahal izango da (iturriaren egiletza- eta
aipu-deklarazioaren arauak betez), baldin eta euskarri horietan agertzen badira egin diren
proiektuaren berariazko sustapen gisa, hau da, komunikabideetan, prentsa-dossierretan, sare
sozialetan, katalogoetan, webguneetan edo publizitate-iragarkietan agertu ahal izango dira, betiere
ILUSTRAZIOA: IKUSIZKO LITERATURA BAT izeneko proiektua sustatzeagatik eta hedatzeagatik bada.
FADIPek eta Kultura eta Kirol Ministerioak LANA zintzo eta osorik erreproduzitzeko konpromisoa hartu
dute, inolako aldaketarik sartu gabe. Obra ezin da aldatu edo eraldatu. Adostutako euskarrietan
erreproduzitzeko beharrezkoa den edozein egokitzapen edo aldaketa beti egin beharko du LANAren
egileak edo haren berariazko baimenarekin.
Eskubideen lagapenaren iraupena ez da esklusiboa eta urtebetekoa da. Mundu guztirako eta beti
irabazi-asmorik gabe.

2022ko ____________ (a) ren ___ (e) (a) n, oinarri hauek sinatzen ditut deialdiaren baldintzak
onartuz, obra lagatzeko baldintzetan ados nagoela baieztatzen dut, eta hautaketa-faseetako
edozeinetan aurkeztutako irudi ororen egiletza-eskubideen jabe naizela bermatzen dut, eta, era
berean, emandako datuak egiazkoak direla bermatzen dut.
Eskatzailearen sinadura:

FADIP osatzen dute:
APIC (Kataluniako Irudigileen Elkarte Profesionala),
APIM (Madrilgo Irudigileen Elkarte Profesionala),
APIV (Valentziako Irudigileen Elkarte Profesionala),
AGPI (Ilustrazioko Profesionalen Galiziako Elkartea).
Euskal Irudigileak (Euskadiko Irudigileen Elkarte Profesionala).

