Barcelona, 15 de març de 2017

L’obra de l’il·lustrador Ignasi Blanch
viatja a diferents països d’Europa
El dibuixant català és artista convidat en fires internacionals d’il·lustració i
literatura infantil i juvenil d’Itàlia, Alemanya, Croàcia, Eslovàquia i Estònia

L’il·lustrador Ignasi Blanch ha estat convidat a participar en diferents salons
internacionals d’il·lustració i literatura infantil i juvenil de diversos països d’Europa, en
alguns dels quals assistirà personalment per presentar la seva darrera producció i
impartir tallers i conferències. L’obra de Blanch visitarà per primera vegada els
principals fòrums del sector de Bolonya (Itàlia), Bratislava (Eslovàquia) i Estònia, i
repetirà al prestigiós Saló Europeu del Llibre Infantil i Juvenil de Saarbrüken (Alemanya)
i al Festival de la Infància de Sibenik (Croàcia).
A BOLONYA, AMB CATALUNYA COM PAÍS CONVIDAT. Catalunya és el país convidat a la
Fira Internacional del llibre infantil de Bolonya 2017. Dins de les exposicions
presentades com a mostra de la il·lustració catalana, l’obra d’Ignasi Blanch serà present
al Palau Archiginnasio de la ciutat, on participarà en una taula rodona sobre
l’ensenyament de la il·lustració conjuntament amb la il·lustradora Pilarin Bayés .
També ha estat seleccionat a la BIENNIAL OF ILLUSTRATIONS BRATISLAVA/BIENNAL
D’IL·LUSTRACIÓ A BRATISLAVA (ESLOVÀQUIA) 2017 amb el llibre PODRÍES, que inclou
un poema de Joana Raspall, il·lustrat amb serigrafia per l’il·lustrador ebrenc i editat per
l’editorial Takatuka. En aqueta mostra hi ha representats un total de 15 il·lustradors de
tot l’estat Espanyol, quatre de Catalunya, entre els quals Blanch. D’aquest
esdeveniment s’editarà un catàleg.
Més endavant, Ignasi Blanch participarà en la TRIENNAL OF ILLUSTRATION ART OF
BALTIC SEA COUNTRIS/ TRIENAL D’IL·LUSTRACIÓ DELS PAÏSOS BÀLTICS.
Conjuntament amb la il·lustradora Ana Juan exposarà la seva obra més recent. Aquest
és un esdeveniment que se celebra cada tres anys i on, per primera vegada, han
convidat a artistes d’altres països. D’aquesta trienal també se l’editarà un catàleg.
A Sibenik (Croàcia), Ignasi Blanch ha estat convidat el proper mes de maig a participar
al INTERNATIONAL CHILDREN’S FESTIVAL IN SIBENIK-CROATIA/FESTIVAL DE LA
INFÀNCIA A SIBENIK-CROÀCIA, on impartirà tallers per a nens i nenes i farà dibuixos

de gran format per a la planta de pediatria de l’hospital d’aquesta ciutat. Aquesta
última acció, que Blanch fa de manera altruista, dóna continuïtat a projectes similars
promoguts per ell mateix durant els últims anys en diferents hospitals de Catalunya
com el de la Vall Hebron al 2005 i al 2007, diversos centres d’atenció primària a
Barcelona al 2013 i recentment a la planta de Pediatria de l’hospital Verge de la cinta
de Tortosa.
Des de l’any 2001, Ignasi Blanch participa i col·labora amb l’organització de
l’EUROPÄISCHE KINDER UND JUGENBUCHMESSE SAARBRÜCKEN-DEUTSCHLAND /
SALÓ EUROPEU DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL DE SAARBRÜCKEN (ALEMANYA) a la
ciutat alemanya de Saarbrücken. Aquest any canvia de data i tornarà a ser-hi per
presentar el seu treball i les novetats de les principals editorials de Catalunya i de l’estat
espanyol.
Malgrat que viu a Barcelona, on imparteix classes d’il·lustració i té l’estudi on dibuixa, i
s’ha format en aquesta ciutat i també a Alemanya, on va ser l’únic artista de l’Estat
espanyol en intervenir sobre el projecte artístic “East Side Gallery” del Mur de Berlín,
Ignasi Blanch manté un intens lligam amb Roquetes, on va néixer, i el conjunt de les
Terres de l’Ebre.
Autor de nombrosos llibres il·lustrats, ha rebut, entre d’altres, el Premi Crítica Serra
d’Or i el Premi Llibreter. Ha estat professor convidat i ha participat en nombrosos
salons i fires de literatura i del món de la il·lustració d’Europa i Sudamèrica.

Més informació:
www.Ignasiblanch.cat
Bolonya: http://www.llull.cat/monografics/bologna17/catala/expo_vet_aqui.cfm
Bratislava: http://www.bibiana.sk/en/biennial-illustrations-bratislava
Estònia: http://www.ibby.org/ibby-worldwide/national-sections/nationalsections/estonia/
Sibenik (Croàcia): http://mdf-sibenik.com/?lang=en
Saarbrüken (Alemanya): http://www.buchmesse-saarbruecken.eu/

