BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Marec 2020
ŠTÚDIO BIBIANA
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366)
3. 3.
10.00
Dunajská kráľovná a rusalky
4. 3.
10.00
Dunajská kráľovná a rusalky
5. 3.
14.00
Dunajská kráľovná a rusalky
10. 3.
10.00
Rozkvitnuté vejáre - na krídlach Haiku
11. 3.
14.00
Rozkvitnuté vejáre - na krídlach Haiku
12. 3.
14.00
Rozkvitnuté vejáre - na krídlach Haiku
17. 3.
14.00
Jar a ilustrátorka H. Gutierrez
18. 3.
10.00
Jar a ilustrátorka H. Gutierrez
24. 3.
14.00
Prešporské rozprávky
25. 3.
10.00
Prešporské rozprávky
26. 3.
10.00
Prešporské rozprávky
MEDZINÁRODNÝ DEŇ BÁBKARSTVA
21. 3.
10.30
Lietajúca Alžbetka
21. 3.
16.00
Zlatá rybka
NEDELE PRE RODINY S DEŤMI
1. 3.
16.00
Rozkvitnuté vejáre - na krídlach Haiku
8. 3.
16.00
Dunajská kráľovná a rusalky
15. 3.
16.00
Ikebana - oživené kvety
22. 3.
16.00
Prešporské rozprávky
29. 3.
16.00
Rozkvitnuté vejáre - na krídlach Haiku
PROGRAMY PRE MAMIČKY S DEŤMI OD 18 MESIACOV
(programy pre verejnosť bez objednávania)
11. 3.
10.00
Namiko na hubách
25. 3.
10.00
Repka
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/2046 7173)
6. 3.
8.00
Advokáti čítania
6. 3.
9.00
Advokáti čítania
6. 3.
10.00/11.15 Zachráň neznámeho tvora
13. 3.
8.00
Advokáti čítania
13. 3.
9.00
Advokáti čítania
13. 3.
10.00/11.15 Zachráň neznámeho tvora
20. 3.
10.00/11.15 Od ucha k uchu
SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ
7. 3.
14.00
Brána knihy otvorená I. – Seminár pre učiteľov
predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov
7. 3.
16.00
Čítame v priestore knihy I. – Seminár pre rodičov,
pedagógov, knihovníkov a širokú verejnosť

Brána knihy otvorená II. – Seminár pre absolventov
cyklu I.
14. 3.
16.00
Čítame v priestore knihy II. – Seminár pre absolventov
cyklu I.
Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk.
14. 3.

14.00

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH
MIMORIADNY PROGRAM - MEDZINÁRODNÝ DEŇ BÁBKARSTVA
21. marca 2020 si pripomíname v BIBIANE Medzinárodný deň bábkarstva, ktorý bol
vyhlásený Medzinárodným bábkarským zväzom - UNIMA v roku 2002.
Je to deň oslavy a podpory umenia bábkohercov a bábkového divadla, ktoré má na
Slovensku bohatú históriu. Od 1. decembra 2016 je Slovenské a České bábkarstvo
zapísané do prestížneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva
UNESCO. Oslávte tento deň s nami s dvoma hosťujúcimi inscenáciami:
 LIETAJÚCA ALŽBETKA
Rozprávka o lietajúcej Alžbetke v sebe nesie vtip, ale aj hlboké posolstvo, je
sprevádzaná živou hudbou. Príbeh o Alžbetke, ktorá celý život hľadá krídla, no tie
nerastú len tak. Na motívy knihy Rozprávka o lietajúcej Alžbetke od Daniela
Pastirčáka pripravili študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU.
Scenár, réžia, scénografia, hrajú – A. Kamenská, Š. P. Králik, hudba – M. Klas
(Pre deti od 4 rokov)
 ZLATÁ RYBKA
„Máte každý dva a pol želania!“ povedala zlatá rybka. „Pol želania? To sa ako dá?“
Pomysleli si Ali a Rick, ale v tom okamihu už obaja rozmýšľali, čo si budú priať.
Rybka im splní želania, ktoré ich zoberú na exotické miesta, naučí ich tancovať,
trochu riskovať a nebáť sa? Vysvetlí im aj ako sa dá splniť pol želania. Za inšpiráciu
pri tvorbe predstavenia si tvorcovia vzali majstrov nemého filmu, uvidíte inscenáciu
plnú klauniád a gagov.
Scenár – S. Rezníčeková, réžia – Andrej Šoltés, scéna, bábky, kostýmy – M. G.
Šafárik, hudba – M. Skačan, hrajú – A. Šoltés, M. Kusenda / M. Rosík
Vznik predstavenia podporil Fond na podporu umenia.
BIBIANA TENTO MESIAC HOSTÍ MLADÉ BÁBKARSKE ZOSKUPENIE ŠIBE
S NOVOU INSCENÁCIOU.
 PREŠPORSKÉ ROZPRÁVKY
Prešporské rozprávky? Poviete si: „To už bolo dávno!“. Nie až tak dávno!
Voľakedy sa volala Bratislava - Prešporok. A ako každé poriadne mesto, malo veľa
tajomných príbehov: Čo sa dá robiť s duchom, ktorý straší na hrade a ako získať
ukradnuté kráľovské klenoty? Prečo sa hodiny montovali iba na tri strany veže? Ako
poraziť tureckú armádu? Stačilo kus odvahy, dobré srdce a kvapku šibalstva.
A k tomu dobre upečený, voňavý bratislavský rožok. Príďte ochutnať!
Réžia – M. Kecskésová, námet a scenár – Š. P. Králik, A. Kamenská, scéna a bábky
– R. Baňacká a kolektív ŠiBe, hudba – M. Klas a Š. P. Králik, hrajú – A. Kamenská,
Š. P. Králik, M. Klas, realizácia scény – I. Kamenský
Inscenáciu finančne podporil Literárny fond.
(Pre deti od 5 rokov)
DUNAJSKÁ KRÁĽOVNÁ A RUSALKY

Štúdio BIBIANA uvádza novú inscenáciu, ktorá vznikla na motívy knižky Márie
Ďuríčkovej Dunajská kráľovná. BIBIANA si aj týmto spôsobom pripomína sté
výročie narodenia autorky. V tomto predstavení sa deti dozvedia, že rusalky tu žili,
čo cítili a kam sa asi stratili. To Vám všetko prezradíme!
Dramaturgia a réžia – M. Kecskésová, hudba - M. Skačan, výtvarné riešenie a bábky
– A. Mikócziová a A. Hanusová, hrajú – K. Adamjak, M. Ryšavá, M. Skačan
(Pre deti od 4 rokov)
ROZKVITNUTÉ VEJÁRE - NA KRÍDLACH HAIKU
Vo výtvarno-literárnych dielňach sa deti oboznámia s japonskou literárnou formou
HAIKU. V hre so slovami otvoria cestu k vlastnej tvorbe. Napíšu vlastnú HAIKU.
Vytvoria si vlastný originálny vejár a na základe inšpirácie z malieb japonského štýlu.
Vedenie – A. Blonská, J. Braunsteinerová
(Pre deti od 6 rokov)
IKEBANA - OŽIVENÉ KVETY
Ikebana je japonské umenie aranžovania, známe ako cesta kvetov. V japonskej
ikebane sa vytvára harmónia línií a farieb, bez používania veľkého množstva kvetov
a iných rastlinných materiálov. Krása je v jednoduchosti. Tvorivé dielne k výstave
VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA.
Vedenie – T. Dittrich
(Pre deti od 8 rokov)
JAR A ILUSTRÁTORKA H. GUTIERREZ
Tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobia technikou linoryt jarnú pohľadnicu
s ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez.
(Pre deti od 7 rokov)
NAMIKO NA HUBÁCH
Čítanie, spievanie, ochutnávanie a tvorenie s najmenšími deťmi v doprovode
dospelého. Tentoraz aj s bubnovaním a pátraním po ukrytých hríbikoch s knižkou
Nany Furiya.
Autorka – J. Michalová a M. Halamíčková
(Program pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)
REPKA
Klasická rozprávka v novom knižnom kabáte štúdia Agrafka. S velikánskou repou si
poradíme s pomocou hry, spevu a zapojíme všetky zmysly.
Autorka – J. Michalová a M. Halamíčková
(Program pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)
ZACHRÁŇ NEZNÁMEHO TVORA
(20. 11. 2019 – 30. 6. 2020 v Klenbách BIBIANY)
Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehu o Kráske a zvierati, zavedie
nás do blízkosti známych a predsa tajomných postáv. Aké sú to bytosti? Dá sa žiť
v ich blízkosti? Budeme im rozumieť? Ako sa pri nich budeme cítiť? Čo vidíme a čo
nevidíme z ich života? Vyskúšame si, aké to asi je - byť ako ony? V našom putovaní
príbehom sa zameriame na štúdium postáv, pričom nám pomôžu symbolické odkazy,
scénografické a kostýmové objekty. Ale najmä citlivé srdce. Ocitneme sa

v situáciách, v ktorých sa budeme rozhodovať, či ostaneme blízko, alebo sa radšej
vzdialime. Izba čítania je výsledkom spoločného výskumného projektu v rámci
štúdia Alternativní a loutková tvorba a její teorie na DAMU v Prahe.
Námet – Z. Vojtíšková a T. Vráblová, výtvarné riešenie – J. Pospíšilová,
vedenie – T. Vráblová
(Pre deti od 5 do 16 rokov.)
OD UCHA K UCHU
Deti sú vďaka súčasným technológiám vystavené prevahe vizuálnych vnemov. Čo sa
deje s ich počúvaním? U dieťaťa sa vo väčšej miere rozvíja predstavivosť vtedy, ak
nemá vizuálny vnem, ako keď ho má. S týmto faktom pracuje program Od ucha
k uchu pripravený v spolupráci s RTVS pre rodičov s deťmi vo veku 6 – 12 rokov.
Kreatívny workshop využíva rôzne formy zvukových podnetov na rozvoj
predstavivosti a podporu kultivovaného čítania s aktívnym zapojením jeho
účastníkov.
Námet a vedenie – B. Panáková a T. Vráblová.
(Pre rodičov s deťmi od 6 do 12 rokov)
BRÁNA KNIHY OTVORENÁ I., II.
Dva cykly seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov
o čítaní s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako
budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti
dieťaťa.
vedie – T. Vráblová.
(Pre dospelých účastníkov.)
ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY I., II.
Dva cykly seminárov pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako
pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj
kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.
Vedie – T. Vráblová.
(Pre dospelých účastníkov.)

VÝSTAVY V BIBIANE
POSVIEŤME SI NA DIVADLO
Interaktívna výstava k 100. výročiu vzniku SND.
V centre výstavy stojí Príbeh vzniku divadla. Deti sa postupne dozvedia - čo všetko
sa musí stať, aby sa z textu mohla vytvoriť divadelná inscenácia. Zistia čo robí
režisér, scénograf či rekvizitár. Objavia čaro a jedinečnosť divadelného zákulisia,
objavia krásu a zložitosť práce ľudí, ktorí spoločne vytvárajú zázraky divadelného
sveta. Napokon sa už deti budú môcť stať divadelnými tvorcami.
Skeny a fotografie scénografík sú z Múzea Divadelného ústavu. Inscenačné
fotografie sú z Dokumentačných zbierok Divadelného ústavu.
Námet a scenár – D. Zaťková, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, ilustrácie L.
Kotvanová, dramaturgia – S. Broadhurst-Petrovická
Termín: 20. 3. – 15. 9. 2020
VEŽE DO NEBA

Prečo ľudia stavajú veže? Na čo im slúžili a ako ich stavali, aby nespadli? Aj na tieto
otázky nájdu deti odpovede v tejto veľkej interaktívnej výstave, plnej kreativity.
Dozvedia sa všeličo o vysokých stavbách od Babylonskej veže cez mrakodrapy
v New Yorku až po najvyššie a najmodernejšie stavby súčasnosti. Zoznámia sa
s vynálezmi, ktoré takú stavbu umožnili postaviť, aj s problémami s vetrom, výkyvmi
teplôt, či zemetraseniami. Sami si vo výstave môžu postaviť vežu pomocou stavebníc
z rôznych materiálov. Výstava poskytne malým i dospelým návštevníkom priestor na
zamyslenie sa nad tým, ako preteky vo výstavbe vyšších a vyšších budov škodia
životnému prostrediu.
Námet, scenár a výtvarné riešenie – L. Marušicová, dramaturgia – V. Marákyová
Termín: 22. 11. – 17. 5. 2020
VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA
Pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom
a Československom pripravila BIBIANA výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov,
ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967. Doplnená bude
o interaktivity - napr. niekoľko druhov puzzle, pracovné stoly na tvorbu origami.
Súčasťou výstavy je aj čitateľský kútik s knihami pre deti, ktoré obsahujú ocenené
ilustrácie japonských tvorcov. Sprievodnými podujatiami budú aj tvorivé dielne
s témami inšpirovanými japonskou kultúrou.
Libreto a výtvarno priestorové riešenie – A. Lučenič
Dramaturgia – V. Marákyová
Termín: 17. 1. – 16. 4. 2020

VÝSTAVY MIMO BIBIANY
Kultúrno-spoločenské centrum, BUČANY (Nyáryovská kúria)
ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV
Termín: 6. 2. – 20. 3. 2020
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019
KRAKOV

Termín: 3. 3. 2020
Detská knižnica „Biblioteca Casa dei Bimbi“, Rím, TALIANSKO
SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB
Termín: 7. 3. 2020
Liptovská galéria P. M. Behúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
KALIGRAFIA = KRASOPIS
Termín: 10. 3. – 6. 6. 2020
Novo Miloševo, SRBSKO
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019
Termín: 16. 3. 2020
Hajdušica, SRBSKO
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019
Termín: 18. 3. – 31. 3. 2020

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. 02/2046 7111
alebo www.bibiana.sk

