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 BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2019 
       (25. október 2019 – 5. január 2020)  
 
        Bratislavský hrad, 2. poschodie 
 
Pripomíname Vám, že 27. ročník BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2019 sa koná 
od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 na Bratislavskom hrade. 
Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIB je jedinečným 
podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 
s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Bienále sa koná pod záštitou 
UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu -  IBBY. Je to najvýznamnejšie 
nekomerčné podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom 
kontexte. Každý druhý rok sa na ňom stretávajú najznámejší umelci svetovej 
ilustrátorskej tvorby, ale aj spisovatelia, výtvarníci a vydavateľstvá z krajín, ktoré na 
tomto poli – umelecká tvorba pre deti - neboli či nemohli byť porovnateľne aktívni.  
Súčasťou BIB 2019 je tentoraz výstava kníh, z ktorých pochádzajú súťažné ilustrácie. 
Tu si deti môžu po prvý raz tieto diela vziať do rúk a listovať v nich.  Zaujímavé sú 
interaktívne sprievody pod názvom Výrečné obrázky, scénické čítania vybraných 
knižných titulov slovenských autorov, ktoré  sú na výstave prezentované, a aj 
stretnutia so známymi slovenskými ilustrátormi, či tvorivé dielne s nimi. 

 
Interaktívne sprievody na BIB 2019 nesú názov Výrečné obrázky.  Vďaka našim 
„tlmočníkom“ sa deti nebudú len pozerať na vystavené ilustrácie zozbierané z celého 
sveta.  Sprievodcovia ponúkajú informácie a navigáciu, aby sa všetci návštevníci 
vedeli orientovať nielen v priestoroch výstavy, ale aj v rôznorodosti výtvarných 
techník. Spoločne odhaľujú v čom spočíva jedinečnosť umeleckého spôsobu 
vyjadrenia. Môžu tak spoznať a zapamätať si oveľa viac vystavených kníh a aj mená 
autorov týchto písaných a kreslených príbehov. 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7223) 
 
Inscenované čítanie – dramatizované čítanie vybraných knižných titulov 
slovenských spisovateľov a ilustrátorov pod názvom: Prečítam Ti rozprávku! Dnes 
to bude o … Pre tieto hravé čítania sme vybrali 6 knižiek, ktoré sú súčasťou výstavy 
BIB 2019 a poskytujú možnosť vyhovieť rôznemu veku detí (od 3 rokov až po 12 
rokov). Knihy čítajú mladí herci so zreteľom na kultivovaný slovný prejav a s dôrazom 
na krásu slovenského jazyka. Vybrané príbehy tak dostávajú osobitý výtvarný, 
herecký a hudobný šat. Akoby malým návštevníkom čítali a rozprávali starší členovia 
ich rodiny. 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7223) 
 

 
VÝSTAVY  A PODUJATIA K BIB 
 



Západná terasa Bratislavského hradu 
K-U-K DUŠAN KÁLLAY, PETER UCHNÁR, SVETOZÁR KOŠICKÝ  
Termín: 11. 10. – 5. 11. 2019 
 
Galéria Dušana Rolla, BIBIANA, Panská 41 
OČAMI SPOMIENOK 
Výber originálov ilustrácií zo zbierok jedného zo zakladateľov BIB JUDr. Dušana Rolla 
Termín: 24. 10. – 24. 11. 2019 
 
Kalab, Zámocká 5  
HRAŠKO NA KRÍDLACH BABKU 
Termín: 26. 10. – 31. 11. 2019 
 

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY BIB, BRATISLAVSKÝ HRAD, 2. POSCHODIE 

 
LUDWIG VOLBEDA, HOLANDSKO – GRAND  PRIX  BIB 2017 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020 
 
IGOR OLEYNIKOV, RUSKO – DRŽITEĽ CENY H. CH. ANDERSENA ZA ROK 2018 
ZA ILUSTRÁCIU 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020 
 
EIKO KADONO, JAPONSKO –  DRŽITEĽKA CENY H. CH. ANDERSENA ZA ROK 
2018 ZA LITERATÚRU 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020 
 
JÁN LEBIŠ 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020  
 
NAMI CONCOURS 2019 
Termín: 25. 10. 2019 – 5. 1. 2020  

 
ŠTÚDIO BIBIANA 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366) 
 
   5. 11. 14.00  Jeseň v ateliéri 
   6. 11. 14.00   Jeseň v ateliéri 
   7. 11. 10.00  Zvieratká z nití  
 12. 11. 10.00  Staň sa aj ty ilustrátorom 
 12. 11. 10.00  Dunajská kráľovná a rusalky   
 13. 11.  10.00  Dunajská kráľovná a rusalky   
 14. 11. 10.00  Zvieratká z nití 
 19. 11. 10.00  Dunajská kráľovná a rusalky   
 19. 11. 14.00  Oteckovia (workshop) 
 20. 11.  14.00  Oteckovia (workshop) 
 21. 11.  10.00  Zvieratká z nití 
 26. 11. 10.00  O tučniakovi 
 27. 11. 10.00  O tučniakovi 
 28. 11.         10.00  Prečítam ti rozprávku! Dnes to bude o … 
 



  
NEDELE PRE RODINY S DEŤMI  
 
  3. 11. 16.00  Dunajská kráľovná a rusalky   
10. 11. 16.00  Zvieratká z nití 
17. 11. 16.00  Jeseň v ateliéri 
24. 11. 16.00  O tučniakovi 
 
PROGRAMY PRE MAMIČKY S DEŤMI OD 18 MESIACOV 
(programy pre verejnosť bez objednávania) 
 
  6. 11. 10.00  Maliar, ktorý namaľoval modrého koňa  
20. 11.  10.00  Vtáčik a lev 
 
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7173) 
 
  8. 11.     8.00    Advokáti čítania 
  8. 11.     9.00    Advokáti čítania 
  8. 11. 10.00  Ukradnuté mená 
15. 11.   10.00    Ukradnuté mená 
15. 11.   11.15    Ukradnuté mená 
20. 11.   10.00    Zachráň neznámeho tvora 
20. 11.   11.15    Zachráň neznámeho tvora  
29. 11.     8.00    Advokáti čítania 
29. 11.     9.00    Advokáti čítania 
29. 11.   10.00    Zachráň neznámeho tvora 
29. 11.   11.15    Zachráň neznámeho tvora 
 
SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ  
9. 11.             14.00   Brána knihy otvorená I. – Seminár pre učiteľov 

           predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov  
9. 11.             16.00     Čítame v priestore knihy I.  – Seminár pre rodičov, 

           pedagógov, knihovníkov a širokú verejnosť 
23. 11.           14.00   Brána knihy otvorená II. – Seminár pre absolventov 

           cyklu I. 
23. 11.           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. 
 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
STAŇ SA AJ TY ILUSTRÁTOROM 
Laureát Ceny Poštovej banky Miroslav Cipár vtiahne zúčastnených žiakov do 
ilustrátorského sveta. Predstaví im svoju tvorbu, na workshope im aktívne pomôže  
s ich ilustráciami, pričom jedna z nich sa môže stať logom Poštovej banky.  
Bude sa používať pri príležitosti BIB 2021. 
 
JESEŇ V ATELIÉRI 

http://www.bibiana.sk/


Tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobia jesennú pohľadnicu s ilustrátorkou Hedvigou 
Gutierrez.  
(Pre deti od 7 rokov) 
 
OTCOVIA (WORKSHOP) 
Ide o výtvarno-literárnu performance, s prvkami autorského čítania, hry, výtvarnej 
inštalácie. Deti s pomocou lektorov zrealizujú výtvarný objekt, inšpirovaný 
predstaveným textom Otcovia/Fathers. Komunikované pojmy ako láska, strach, 
pomoc, konflikt, radosť, sen, odpustenie si vysvetlia s pomocou lektorov 
a vytvorených ilustrácií. Projekt je podporovaný FPU. 
Autori a vedenie: Ľ. Paľo a D. Rušar 
(Pre deti od 7 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) 
 
O TUČNIAKOVI 
Antarktída, najjužnejšie miesto na svete plné extrémov. Oslepujúco biela planina 
pokrytá snehom a ľadom. Nerastie tam ani jediný strom, ani jediné stebielko trávy, po 
celé dni iba fúka hrozivý vietor, ktorý rozvieva snehový poprašok, takže často nie je 
možné ani oči otvoriť. Uprostred tejto planiny sedí tučniak. Sedí, sedí a ani jediný raz 
sa nezamrví. Prečo len tak sedí? Prečo sa pred snehovou búrkou neskryje? Pretože 
tučniakovi zima nevadí, je otužilec....   
Príbeh o objavovaní krás chladného ostrova a o tom, že aj otužilý tučniak niekedy 
potrebuje vlnený sveter, ktorý ho zahreje. Rozprávka inšpirovaná skutočným 
príbehom a knihou Tomiko Inui: Tučniačatá Puk a Kuk. Naštudovanie divadelnej hry 
podporil formou štipendia z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.   
Scenár a účinkujúca – M. Ryšavá, scénografia – I. Macková,  
hudba – P. Creek Orgován 
(Pre deti od 3 rokov) 
 
PREČÍTAM TI ROZPRÁVKU! DNES TO BUDE O … 
Dramatizované čítanie vybraných knižných titulov slovenských spisovateľov a 
ilustrátorov pod názvom: Prečítam ti rozprávku! Dnes to bude o ....  
Vybrané príbehy bude čítať dvojica mladých bábkoherečiek pod režijno - 
pedagogickým vedením Mariky Kecskésovej. 
(Pre deti od 3 rokov až po 12 rokov)  
 
ZVIERATKÁ Z NITÍ 
Deti si pod vedením dizajnérky I. Dobešovej vytvoria z nití ozdoby inšpirované 
zvieracím svetom.  
(Pre deti od 7 rokov) 
 
 



MALIAR, KTORÝ NAMAĽOVAL MODRÉHO KOŇA 

Môže byť kôň modrý, krokodíl ružový a somárik bodkovaný?  
Prečo nie! Veď tvorivosť a sloboda sú dobré priateľky. 
Knižka svetoznámeho ilustrátora Erica Carleho, ktorá bude odrazom 
k spievaniu, tvoreniu a hre detí, približuje slobodu formou jasnou aj tým najmenším. 
Autorky – J. Michalová a M. Halamíčková 
(Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)  
 
VTÁČIK A LEV 
O slobode odísť a prijatí rozhodnutí tých, ku ktorým nás viaže puto, ktoré sa nikdy 
nestratí. Krehký príbeh nezvyčajného priateľstva od kanadskej ilustrátorky Marianne 
Dubuc deti spoznajú nie len čítaním a rozhovorom o knižke, ale aj cez spoločnú hru a 
tvorenie. 
Autorky – J. Michalová a M. Halamíčková 
(Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)  
 
UKRADNUTÉ MENÁ 
Môže meno zmiznúť? Vyparí sa? A ak sa to stane, čo sa potom s človekom deje 
ďalej? V novej Izbe čítania sa na základe symbolického jazyka vyberieme študovať 
postavu, jej vnútorný svet, jej reakcie a správanie. Ako spoznáme, kým je? Aká je jej 
identita? Skúmanie nás dovedie aj k problémom, ktoré súvisia so šikanou. Výtvarné 
stvárnenie Izby čítania vzniklo na základe ilustrácií významného španielskeho 
ilustrátora, víťaza Grand Prix BIB 2009 Josepa Antoniho Tàssiesa.  
Námet a vedenie: T. Vráblová 
(Pre deti od 8 do 16 rokov a pre objednané skupiny dospelých) 
 
ZACHRÁŇ NEZNÁMEHO TVORA 
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 im 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) 
 
ADVOKÁTI  ČÍTANIA 
Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a 
budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu 
v živote. Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili 
záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi.  
Námet a vedenie – T. Vráblová 
(Pre vybranú skupinu detí) 
 
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) 
 

PROGRAMY MIMO BIBIANY 
 
Kino PONREPO, Bartolomějská ul., PRAHA 

Pásmo animovaných filmov z tvorby Kataríny Minichovej. 
Podujatie pripravil Sekretariát Bienále animácie Bratislava v spolupráci s VŠMU 
Bratislava a Národním filmovým archivem (NFA) Praha. 
Termín: 6. 11. 2019 o 18.00 hod. 

 
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O IZBE ČÍTANIA 
Izba čítania ako výstavný umelecký koncept pripravovaný autorom námetu 

v spolupráci so scénografom - na podklade vybraných kníh - predstavila a 

zrealizovala od apríla 2018 už 5 takýchto knižných laboratórií, v ktorých sa deti pod 

vedením lektora voľne pohybujú uprostred knižky, vstupujú do deja, riešia rôzne 

úlohy v príbehu s presahom do ich vlastných príbehov a formujú si vlastné názory, ku 

ktorým ich knižné laboratórium inšpiruje. Konferencia zhodnotí doterajšie výsledky 

týchto inovatívnych programov.   

Bližšie informácie o konferencii na: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk 
Termín: 21. 11. 2019   9.00 - 16.00 hod.       Univerzitná knižnica / Vstup voľný 
 

VÝSTAVY V BIBIANE 
 
ŠPERKOPRÍBEH  
Výstava predstaví svet šperkov tak, ako ho poznajú geológovia, šperkári i autori 
literárnych diel. Trocha zemepisu, trochu geológie, histórie a etnografie ukáže deťom 
ako vznikajú materiály, z ktorých sa šperky vyrábajú, prečo sa ľudia zdobia a čo pre 
nich šperky znamenajú. Tiež v nej nájdu klenotnícky miniateliér, v ktorom si budú 
môcť poskladať vlastný kryštál, aj galériu, kde spoznajú diela našich súčasných 
šperkárov. 
Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-technické riešenie –  
D. Mládenková  
Termín: 20. 8. – 1. 3. 2020 
 
KALIGRAFIA =  KRASOPIS 

mailto:gabriela.mikulcikova@bibiana.sk


Výstava o kaligrafii je vlastne výstavou o krasopise. Predstavuje ako písmo vznikalo 
počas stáročí v rôznych častiach sveta. Návštevníci si môžu napísať text v klinovom 
písme, poskladať obrázkové vety z hieroglyfov alebo si precvičiť ozdobné písanie 
štetcom, či zrezaným perom. V krajine pisárov navštívia hradnú pisáreň, púštny stan 
arabského pisára i pagodu čínskeho písmomaliara. Pre tých, ktorí ešte nevedia 
písať, je pripravená naša najznámejšia abeceda - MAĽOVANÁ ABECEDA, ktorú pre 
deti napísal Ján Smrek. A pokiaľ by sa niektorí chceli s krásnym písaním zoznámiť 
podrobnejšie, naplánované sú aj tvorivé dielne v ateliéri.  
Scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové a technické riešenie – 
K. Abrahamfyová, grafika – L. Repková, ilustrácie – A. Wagnerová  
Termín: 24. 5. – 3. 11. 2019 
 
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. 2019 – 3. 5. 2020 
 
Galéria Dušana Rolla 
OČAMI SPOMIENOK 
Termín: 24. 10. – 19.11. 2019 
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Krajská knižnica Karola Kmeťa, NITRA 

ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV 
Termín: 4. 11. – 31.12. 2019 

 
Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice, MARTIN 

MIROSLAV CIPÁR: LABYRINT IMAGINÁCIE 

Laureát Ceny Poštovej banky 2019. 

Termín: 5. 11. – 16. 12. 2019 

 

Kulturpark, KOŠICE 
KALIGRAFIA =  KRASOPIS 
Termín: 21. 11. 2019 –  23. 2. 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 
 

http://www.bibiana.sk/

