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Hvis det her var en countrysang, så ville den 

hedder Brown, Brown Walls of Home, og så 

ville den med længsel fortælle om dengang, 

man valfartede til det nedslidte kulturhus i 

Bratislava hvert andet år med smil på læben 

for at se på alverdens illustrationer til børne-

bøger.

Alt imens man døjede med lyssætningen 

og udluftningen og huskede på ikke at læne 

sig ud over gelænderet bestemte steder og 

kantede sig forbi "okke af børn, som stod og 

faldt kollektivt i svime over Bente Olesen Ny-

ströms magiske billeder og hilste på nye og 

gamle venner.

Vi var hver især omsluttet af farven, der 

vist var alle kommunisters yndlingsfarve (og 

overlevede dem med mange år). Brun. Det var 

tider, og egentlig er de der stadig – og så al-

ligevel ikke.

I en sø af stilstand

Illustratorudstillingen – kaldet BIB blandt ven-

ner (og dem er der mange af) – burde gå på 

vandet. I stedet plasker den rundt i en lille sø 

af stilstand, som ikke burde være der.

Godt nok har man "yttet udstillingssted 

– det gamle hus kunne ikke mere – og det 

slovakiske Nationalmuseum klos op ad Donau 

kunne godt blive et permanent sted trods di-

verse begyndervanskeligheder.

Hvilket f.eks. medførte, at den danske 

stand var trykket sammen i et hjørne op ad 

væggen som en harmonika. Samt at det var 

svært at navigere i de mange rum. Det er alt 

sammen ting, som kan rettes til næste gang. 

Men når den blankpolerede åbning i det 

slovakiske nationalteater stadig minder om en 

blanding af høstfesten på Rødding højskole 

for 125 år siden og et møde i jakkesættenes 

klub m/k for forhenværende socialister, samt 

at det medfølgende symposion er en tåkrøl-

lende opvisning i foredrag, som aldrig burde 

være blevet holdt (med få undtagelser), og 

som sjældent strejfede det opgivne emne, så 

er det på tide at sadle om, vende skuden og 

begynde på en dugfrisk.

De ting, der fungerede bag brune mure, 

duer ikke i sensommerens nutidige, klare lys. 

En overlever

BIB har altid levet godt i kraft af sin uskyldige 

tilgang til verden. Her er ingen økonomiske 

interesser, ingen stortalende forlæggere eller 

grådighed efter mere. Man tager, hvad der er, 

og glæder sig over det.

Priserne bliver uddelt til dem, som fortje-

ner dem. Og så er den ikke længere. BIB har 

de senere år (gen)opnået en status som The 

Stille �yder Donau
Rapport fra den nyligt afholdte illustratorudstilling BIB i solsikkelandet.

Af Steffen Larsen

BIB havde !yttet udstil-

lingssted – det gamle 

hus kunne ikke mere 

– og i det slovakiske 

Nationalmuseum klos op 

ad Donau var den danske 

stand trykket sammen i et 

hjørne op ad væggen som 

en harmonika.
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One and Only illustratorudstilling.

Man viser sig frem i både Bologna 

til bogmessen – som bestyrer den kom-

mercielle del af branchen – og i Ibby- 

sammenhæng (= Selskabet for børnelit-

teratur i Danmark).

BIB er en overlever. Det lærte man på 

den hårde måde under kommunismen. 

Det ville være synd, hvis denne chance 

for endnu en overlevelse ikke bliver gre-

bet. Bare en lille smule.

Man skal slet ikke smide alt det cen-

traleuropæiske gods med skønsang og 

solsikker og kornneg over bord, man 

skal bare lukke munden på de talende 

jakkesæt efter fem minutter og $nde 

på noget andet end Chopin og svanens 

død.

Vi har rock og larm nok i den vestlige 

verden. Men BIB kunne godt bruge en 

enkelt rytmestreng på balalajkaen. Og 

åndelige vejledere, som er under 80 år.

Den grimme ælling

Kære læser! Hvis du har fulgt Børn & 

Bøgers hvert andet-årlige reportager fra 

BIB, vil du måske tænke: Han er godt 

nok sur i år, og sådan er det nemlig.

Jeg elsker den lille, grimme ælling i 

Donau. Jeg elsker Slovakiet og den tyn-

de vin og de smukke landskaber, som 

fylder mig med den blide, naturbårne 

Den #neste pris er Grand Prix, og denne gik i år til hollandske Ludwig Volbeda 

med en original, raf#neret, men blegsottig historie om en by og den grønne 

farve.

surrealisme, der er landets kendetegn 

(sammen med solsikkerne).

BIB har beriget mit liv – og det må 

hun godt blive ved med. BIB er bygget 

op om samvær på tværs af grænser og 

kulturer. Som The Founding Father Du-

san Roll, der er still standing, formulere-

de det bag jerntæppet: Hvis vi ikke kan 

komme til dem, så må vi sørge for, at de 

kan komme til os. 

Så her er, hvad jeg oplevede ved den 

26. biennale i Bratislava. Sidste gang var 

der knald på jubilæet (og endeløse ta-

ler). Nu er det hverdag.

Der var bidrag fra 373 tegnere fra 

49 lande. Det er nogenlunde, som det 

Udover Grand Prix uddeles der på BIB også plaketter og gyldne æbler. To af æb-

lerne gik denne gang til Ji-Min Kim fra Sydkorea (øverst) og Narges Mahamadi fra 

Iran.


