
Open call: Vizuálna identita Bienále ilustrácií Bratislava 2023 

Výzva pre profesionálnych grafických dizajnérov/dizajnérky  

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, vyhlasuje otvorené výberové konanie 

na grafického dizajnéra/dizajnérku na vytvorenie vizuálnej identity Bienále ilustrácií 

Bratislava 2023.  

 

KONTEXT 

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná prehliadka ilustrácií kníh 

pre deti. Hlavným organizátorom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Ide 

o najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom 

kontexte. BIB sa koná každý nepárny rok na jeseň v Bratislave pod záštitou UNESCO    

a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) s finančnou podporou Ministerstva kul-

túry Slovenskej republiky.  

29. ročník BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA (BIB 2023) sa uskutoční od 4. októbra do 

3. decembra 2023. 

 

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ 

Výzva je otvorená profesionálnym grafickým dizajnérom/ dizajnérkam. 

 

ČO OČAKÁVAME 

Hľadáme svieži, atraktívny, moderný a profesionálny dizajn, ktorý bude reprezentovať 

hodnoty BIB a upúta pozornosť širšej verejnosti. Cieľom je vytvoriť jednotnú vizuálnu 

identitu pre komunikáciu Bienále ilustrácií Bratislava 2023. 

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ 

V rámci open call je potrebné vypracovať grafický návrh na plagát BIB 2023 s roz-

mermi 594 x 841 mm (A1). Z neho by malo byť zjavné, ako by ste chceli graficky poňať 

tento ročník BIB.  

Grafický návrh v pdf formáte pošlite emailom na bibiana@bibiana.sk. Do predmetu 

emailu napíšte: Open call BIB 2023. 

K návrhu priložte portfólio svojich prác v pdf formáte alebo link na svoje portfólio. 

 



DEADLINE 

Svoje návrhy posielajte do 15. januára 2023 do polnoci. 

 

POSTUP VÝBERU 

O víťaznom návrhu rozhodne komisia výkonného výboru Bienále ilustrácií Bratislava 

2023. Členmi výboru sú aj renomovaní grafickí dizajnéri/dizajnérky. Zoznam členov 

výboru nájdete tu. O výsledku výberu budeme informovať do 22. januára 2023.  

 

ČO BUDE OBSAHOVAŤ ZÁKAZKA 

Víťaz výberového konania bude mať za úlohu v rámci zákazky pripraviť tieto mate-

riály: 

- Plagát BIB 2023 (formát A1 - 594 x 841 mm) 

- Štatút BIB 2023 - skladací leták (215 x 600 mm) 

- Termínovník - leták (210x297 mm) 

- Pozvánky - štandardný obálkový formát  (A5, A6 alebo DL) 

- Plagát sprievodnej výstavy Neštatutárne ceny BIB 2023 (formát A1) 

- Plagát pre čestné kolekcie (formát A1) 

- Brožúra ocenení  (formát 210x220 mm) 

- Dizajn pre merch 

- Sprievodné panely výstav pre zúčastnené krajiny v súťažnej časti BIB 2023  

(formát A0) 

- Katalóg - dizajn a zalomenie (formát - voľný)  

- Zborník - dizajn a zalomenie (formát 210x220 mm) 

- Bannery na web 

- Banner na fasádu BIBIANY 

- Informačné panely BIB 2023 a sprievodných výstav 

 

 

 

https://www.bibiana.sk/sites/default/files/vykonny_vybor_bib_2023_0.pdf


 

CENA ZÁKAZKY  

5 000 Eur s DPH  

Suma bude vyplatená na základe zmluvy o dielo, rozdelená na viac etáp.  

Účastníci, ktorí skončia na 2. a 3. mieste, dostanú skicovné 200 Eur.   

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na bibiana@bibiana.sk 

Podklady potrebné na vytvoreniu plagátu si stiahnite tu. 

Viac informácií o 29. ročníku Bienále ilustrácií Bratislava nájdete tu.  

 

mailto:bibiana@bibiana.sk
https://www.dropbox.com/sh/db9um7nq1urccye/AAA2XoOdAwJFFSGQfIvRSvxHa?dl=0
https://www.bibiana.sk/sk/podujatia/bienale-ilustracii-bratislava-2023
http://www.apple.com/

