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International Illustrators:
From Bologna to Jerusalem

פיליפ ג’ורדנו

Philip Giordano

 חי בטוקיו,1980  נולד,איטלקי
Italian, born 1980, lives in Tokyo

סרנה אינטיליה
Serena Intilia

1975  נולדה,איטלקייה
Italian, born 1975

ויולטה לופיז

Violeta Lopiz

 חיה בברלין,1980  נולדה,ספרדייה
Spanish, born 1980, lives in Berlin

מאוריציו קוארלו

Maurizio Quarello

 חי בפראג,1974  נולד,איטלקי
Italian, born 1974, lives in Prague

אלסנדרו סאנה

Alessandro Sanna

1975  נולד,איטלקי
Italian, born 1975

ג’ק טסארו

Gek Tessaro

1957  נולד,איטלקי
Italian, born 1957

ולריה ולנצה

Valeria Valenza
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1977  נולדה,איטלקייה
Italian, born 1977

חאבייר זאבאלה
Javier Zabala

1962  נולד,ספרדי
Spanish, born 1962

’סבטלן יונאקוביץ

Svjetlan Junakovic

1961  נולד,קרואטי
Croatian, born 1961

For the last ten years, I have made the Bologna Children’s Book Fair my regular
date with the world of children’s book illustrations. I go there every year to
discover books, talk with artists, learn what’s new, and be inspired. The Bologna
Fair is one of the most important international events in the field. Publishers
from around the globe – China, Japan, Iran, Egypt, the U.K., France and Brazil (to
name just a few) – come to display their books and present their illustrators.
The fair includes an exhibition of a few dozen illustrators, chosen from among
the thousands who crave the opportunity to showcase their work at the most
important venue in the world. On display are books that have won awards for
their illustrations. The visitor is exposed to a wealth of fresh ideas, some bold,
some brilliant, some crazy. Young, promising illustrators rub shoulders with the
best-established and most famous artists. All have come with one purpose: to
look, to share, and to learn.
Bologna, for me, is a place to recharge my imagination with new ideas, to show
my work to publishers from around the world, and of course to meet colleagues.
Over the years, I have got to know top illustrators, and now count many of them
as friends. We gather once a year, show each other our recent work, exchange
advice, and discover contemporary techniques and materials.
For years I have wanted to share with my friends here what is happening
abroad, what possibilities exist, and what innovations wait to be discovered.
It is interesting and important to publish children’s books with challenging
and thought-provoking art. Illustrations are a child’s first museum, and it is
our duty to expose these youngsters to a wealth of styles, techniques, colors,
and shapes.
Every time I show kids books I have brought home with me, I am amazed
by their response. It is as if they have suddenly snapped out of some visual
lethargy. Their eyes open wide and the ideas begin to pour out. They have
discovered a new world and begun to fly. And that is just from looking at the
pictures! How easy it is to fire a child’s imagination.
The illustrators represented in this exhibition are friends of mine from Spain,
Italy and Croatia. We asked them to send letters to the Israel Museum‘s Youth
Wing Library, with drawings and descriptions of themselves as illustrators,
and we are very grateful for their positive response. Those, too, are on display.
Some of the illustrators have won the most prestigious awards in their field;
others are at the beginning of their careers, but will undoubtedly win many
prizes in the future. I am joyfully introducing them to the Israeli public, in the
hope that, in some modest way, their influence will be felt in our local world
of illustration.
Yana Bukler
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פיליפ ג’ורדנו

זה עשר שנים יש לי מפגש קבוע ביריד הספרים בבולוניה עם עולם האיור

Philip Giordano

הבינלאומי לילדים  -עם הספרים ועם המאיירים .כל שנה אני נוסעת ליריד

איטלקי ,נולד  ,1980חי בטוקיו

זה להתעדכן ,לקבל השראה ולפגוש אמנים .יריד בולוניה הוא מן הירידים
הבינלאומיים החשובים בעולם לאיור ספרי ילדים .מדי שנה מגיעות אליו

סרנה אינטיליה

הוצאות ספרים מרחבי העולם  -מסין ,יפן ,אנגליה ,איראן ,צרפת ,מצרים,

Italian, born 1980, lives in Tokyo

Serena Intilia

ברזיל ועוד ארצות רבות  -כדי להציג לכול את ספריהן ואת המאיירים שלהן.

איטלקייה ,נולדה 1975

ביריד גם מוצגת תערוכת איורים מעשה ידי כמה עשרות מאיירים אשר נבחרו
מבין מאות האלפים המנסים כל שנה להתקבל ולהציג את עבודותיהם ,ומוצגים

ויולטה לופיז

ספרים שקיבלו פרסים לאיור .זוהי התערוכה החשובה ביותר בעולם בתחום
האיור .אפשר לראות בה שפע של רעיונות רעננים ,נועזים ,מבריקים ומוזרים

ספרדייה ,נולדה  ,1980חיה בברלין

של מאיירים צעירים מאוד ,לצד המאיירים המבוססים והמפורסמים ביותר .כאן
המקום להכיר מאיירים מבטיחים חדשים ,שכולם כאחד באים בשביל לראות,

Italian, born 1975
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בשבילי ,הביקור ביריד משמעו למלא את המצברים ברעיונות ,להראות את
עבודותי להוצאות לאור מכל העולם ,וכמובן לפגוש עמיתים .במשך השנים
הזדמן לי לפגוש את מיטב המאיירים ולהתיידד עם רבים מהם .וכך ,כל שנה
יש לנו מפגש קבוע ביריד ואנחנו מראים בו זה לזה מה עשינו במהלך השנה,
נותנים ומקבלים עצות ,מגלים טכניקות חדשות וחומרי עבודה עכשוויים.
כבר שנים רבות אני רוצה לשתף את עמיתי בארץ במתרחש בעולם,
באפשרויות הקיימות ובחידושים האחרונים .מעניין וחשוב להוציא לאור
ספרי ילדים שבהם איורים נועזים ומאתגרים .הרי האיור בספר הילדים הוא
המוזיאון הראשון שלהם ,וחובתנו לחשוף אותם למרב הסגנונות ,הטכניקות,
הצבעים והצורות.
בעבודתי עם ילדים אני נוהגת להראות להם ספרים שהבאתי מרחבי העולם,
וכל פעם אני נדהמת מחדש מתגובותיהם :הם כאילו מתעוררים מהתרדמת
החזותית שהיו שרויים בה עד עכשיו ,עיניהם נפקחות והרעיונות שופעים
מהם .כאילו גילו עולם חדש ,הם מתנתקים מהאדמה ומתחילים לעוף ,וזאת
רק מהתבוננות באיורים .כמה מעט צריך כדי לעורר את דמיונו של ילד!
בתערוכה שלפניכם אספתי איורים של כמה מחבריי מספרד ,מאיטליה
ומקרואטיה .הם נענו לבקשתנו ושלחו לספריית אגף הנוער במוזיאון ישראל
מכתבים שבהם כל אחד מציג את עצמו בציור ובמילה .המכתבים מוצגים אף
הם בתערוכה .בין המציגים מאיירים שזכו בפרסים החשובים ביותר בעולם
וגם מאיירים צעירים ,שעוד יזכו בוודאי בפרסים רבים .אני מביאה אותם
לקהל הישראלי בשמחה רבה ובתקווה שהם ישפיעו וירעננו ,ולו במעט ,את
עולם האיור המקומי שלנו.
יאנה בוקלר
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