
 
 
 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  

 

Apríl 2017 
 
PROGRAMY 
 
Počas veľkonočných sviatkov je BIBIANA otvorená okrem pondelka.  
 
Divadelné predstavenia a tvorivé dielne počas pracovného týždňa sú určené 
kolektívom na základe objednávky. Objednať sa môžu na tel. č. 02 5443 5366 v čase 
od 9.00 hod. do 15.00 hod. Individuálnym návštevníkom ponúkame nedeľné 
programy, na ktoré sa netreba objednávať.  
 
  4. 4.           10.00  Naučme sa tvoriť komiks   
  5. 4.   10.00  Naučme sa tvoriť komiks 
  5. 4.  14.00  Naučme sa tvoriť komiks 
  6. 4.   10.00  Naučme sa tvoriť komiks    
11. 4.  10.00  Naučme sa tvoriť komiks 
12. 4.  10.00  Naučme sa tvoriť komiks 
19. 4.  10.00  Kam sa podeli škriatkovia  
20. 4.  10.00   Oči, nos a ručičky 
20. 4.  10.00  Kam sa podeli škriatkovia 
25. 4.   10.00  Kam sa podeli škriatkovia 
25. 4.  14.00  Hra s ilúziou 
26. 4.  10.00  Hra s ilúziou  
26. 4.  14.00  Kam sa podeli škriatkovia  
27. 4.  10.00  Kam sa podeli škriatkovia 
27. 4.  14.00  Hra s ilúziou 
 
NEDELE  
 
  2. 4.   16.00  Naučme sa tvoriť komiks 
  9. 4.  16.00  Ružová rozprávka      
23. 4.   16.00   Kam sa podeli škriatkovia  
30. 4.  16.00  Hra s ilúziou 
     

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
RUŽOVÁ ROZPRÁVKA 
Rozprávka s pesničkami pod názvom Ružová rozprávka je o prasiatkach, ktoré 
hľadajú svoj domov. Hľadajú ho v rôznych krajinách (Amerika, Ázia, Afrika, 
Antarktída). Pre deti je lákadlom aj fakt, že sa naučia rozpoznávať rôzne krajiny  
a zažijú s prasiatkami veľa humorných situácií. 
Účinkujú – M. Mihálek a R. Švec 
(Pre deti od 3 rokov) 
 
KAM SA PODELI ŠKRIATKOVIA? 
Divadelné predstavenie na motívy knihy Libuše Friedovej Magdalénka a škriatkovia. 
Nezvyčajné stretnutia Magdalénky sú plné prekvapení. Diváci spolu 
s ňou postupne objavujú škriatkov, ktorí sú všade okolo, aby zabezpečili fungovanie 
vecí každodennej potreby. 



Námet, scenár a réžia – A. Šoltés, výtvarné riešenie – L. Halušková,  
hudba – M. Skačan, účinkujú - M. Barnašová, M. Mihálek a L. Tandara 
(Pre deti od 5 rokov) 
  
NAUČME SA TVORIŤ KOMIKS 
V sérii workshopov budú deti s autorom výstavy KRAJINA KOMIKSU Matúšom 
Maťátkom alebo s dizajnérom, či textilnou výtvarníčkou, nielen vymýšľať rozličné 
príbehy, ale naučia sa ich stvárniť do rôznych komiksových podôb v duchu typu 
vybraného z dejín komiksovej tvorby a podľa vekovej kategórie. Individuálne či 
kolektívne diela sa stanú súčasťou výstavy. 
Námet a scenár – I. Abrahamfyová, vedenie dielní – M. Maťátko 
(Pre deti od 5 rokov)  
 
HRA S ILÚZIOU 
Na tvorivých dielňach naučíme detské oko rozlišovať tvary, obrysy, farebné kontrasty 
a vnímať plošný priestor ako 3D. 
Námet – L. Seppová a M. Koprdová 
(Pre deti od 5 rokov)  
 
OČI, NOS A RUČIČKY 
Od príbehu z knižky až k hravému sadeniu.   
Námet – J. Michalová  
(Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov) 
 

VÝSTAVY V BIBIANE  
 
EMÓCIE 
Výstava Emócie predstavuje naše základné emócie, ktoré nie sú len  
nepostrehnuteľnými poryvmi duše. Naopak, sú to prastaré riadiace mechanizmy 
pohýnajúce naše telá k akcii. Veď všetky živé organizmy smerujú od nebezpečných 
a nepríjemných situácií k príjemným a upokojujúcim. Prekvapenie, smútok, hnev, 
radosť a strach sú životným základom pre ušľachtilú nadstavbu akou je cit pre 
pravdu, ušľachtilosť, zvedavosť alebo aj frustráciu. 
Námet a scenár – I. Abrahamfyová, výtvarno priestorové riešenie – D. Mládenková, 
dramaturgia – I. Abrahamfyová    
Termín: 7. 4. – 8. 10. 2017 
 
 
 
OKOHRA 
Čo oko vidí a je celkom inak. Čo oko nevidí a  je to tam. Interaktívna výstava pre deti 
ponúka návštevníkom odhaľovanie ilúzii vnímania. Deti sa stanú pátračmi a skúmajú, 
či je pravda, čo ich oči vidia, zoznámia sa pri tom s reprodukciami umelcov aj optickými 
klamami. 
Námet  - S. Sadilková, scenár – Ľ. a E. Pavlovičové, výtvarno priestorové riešenie 
a dramaturgia – S. Sadilková  
Termín: 10. 3. – 13. 8. 2017 

KRAJINA KOMIKSU 
Plavčík a Vratko - veselý horor pre deti  
Návštevníci výstavy vstúpia do bielo-čierneho sveta komiksu, kde sa rozprávkové 
bytosti stanú ich sprievodcami a získajú od nich návod na to, ako robiť dobré skutky 
a oslobodzujúce činy vo svete, kde je možné všetko, čo sa nakreslí. Komiks je tu 
predstavovaný ako druh grafického umenia na podklade všeobecne známej 
slovenskej ľudovej rozprávky Plavčík a Vratko. Interaktívna výstava je koncipovaná 



ako cesta s humorno-hororovými prvkami, na ktorej deti splnením rôznych úloh 
oslobodia tri zakliate mestá.  
Námet a scenár – I. Abrahámfyová, výtvarno priestorové riešenie – M. Dobeš, 
komiksové stvárnenie rozprávky – M. Maťátko, dramaturgia – I. Abrahámfyová    
Termín: 20. 1. – 26. 4. 2017 
 
SPANILÁ JAZDA 

Autorská výstava akademického maliara Mariána Komáčka, ktorý predstavuje svoje 
maľby a grafiky s automobilovou témou. Výstava je doplnená 
detskými autíčkami – angličákmi - z jeho zbierky. 
Termín: 10. 3. - 23. 4. 2017 
 
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Banátske kúltúrne centrum, Novo Miloševo, SRBSKO 

CENA DETSKEJ POROTY NA BIB 1995 – 2015 
VÍŤAZI DETSKEJ POROTY BIB 
Termín: 19. 4. -  19. 5. 2017 

 
Kultúrny dom DRAHOVCE 

EURÓPSKE ROZPRÁVKY  
Termín: 3. 4.  – 30. 4. 2017  
 

Medzinárodný knižný veľtrh, BOLOGNA, TALIANSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2015 

Termín: 4. 4. – 6. 4. 2017 

 
Kasárne / Kulturpark, KOŠICE 
V MODROBIELOM LESE 
Termín: 17. 3. – 23. 4. 2017 
 
Novohradská knižnica, LUČENEC 
ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP  
Termín: 27. 3.  – 23. 4. 2017 
 
ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY  
pondelok - štvrtok: 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00  
piatok: 10.00 - 12.00  
nedeľa: 14.00 - 18.00  
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!  
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/ 5443 1308 alebo 
www.bibiana.sk.  
Výstavné priestory BIBIANY na Panskej 41 sú prístupné denne okrem pondelka od 
10 h do 18 h. Zriaďovateľom BIBIANY je MK SR.  
 
 

http://www.bibiana.sk/

