
Svet fantázie na Bratislavskom hrade 

Už o 2 dni sa Bratislava zmení na krajinu fantázie. Mesto ožije 
ilustráciami detských kníh a pritiahne fanúšikov tejto literatúry z 
domova, aj zo sveta. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) bude 
prehliadkou toho najlepšieho, čo za posledné 2 roky v detskej 
ilustrácii vo svete vzniklo. Bratislavský hrad sa od 15. októbra 2021 
do 9. januára 2022 stane hostiteľom už 28. ročníka tohto podujatia. 
Hlavným organizátorom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre 
deti. Záštitu nad BIB 2021 prevzala prezidentka SR Zuzana 
Čaputová. 
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Písal sa rok 1967, kedy sa konal prvý ročník tejto neobyčajnej prehliadky 
originálov ilustrácií detských kníh. Za takmer 55 rokov svojej existencie 
prešlo BIB vývojom a zmenami, ktoré ho predurčili stať sa najvýznamnejším 
celosvetovým nekomerčným podujatím v oblasti detskej ilustrácie. 
Pandemická situácia, ktorá neplánovane zatriasla celou oblasťou kultúry, 
priniesla zmeny aj v organizácii tohto podujatia. Ako hovorí vedúca 
sekretariátu BIB Mgr. Viera Anoškinová: „Tento rok je v celej histórii bienále 
pre nás všetkých veľmi špecifický – prispôsobujeme sa súčasnej situácii, ale 
plánujeme všetko reálne – hlavnú výstavu BIB na Bratislavskom hrade, 
sprievodné akcie na Západnej terase Bratislavského hradu a v BIBIANE. 
Veríme, že sa nám všetky hlavné aktivity podarí zrealizovať“. 



 

Avšak ani kríza a prekážky, ktoré priniesol koronavírus, nezabránila 
ilustrátorom tvoriť, vydavateľstvám vydávať nové knihy pre deti a 
pracovníkom BIBIANY pripraviť toto veľkolepé podujatie. A tak sa všetkým 
spoločne podarilo sústrediť na jednom mieste diela takmer 380 ilustrátorov 
zo 42 krajín. „Sme radi že v dôsledku celosvetovej epidemiologickej situácie 
sa podarilo ilustrátorom zaslať súťažné diela na BIB. Prepravné spoločnosti 
z niektorých krajín totiž prestali prepravovať balíky. Napriek tomu nám 
doručili 2764 ilustrácií a 483 kníh. Mnohé aktivity v tomto roku sa budú 
realizovať v inom režime. Napríklad prvýkrát v histórii medzinárodná porota 
zasadala on-line. Neuskutoční sa tradičné medzinárodné sympózium, avšak 
vydáme zborník s prihlásenými príspevkami na veľmi zaujímavú tému 
Komiks v obrázkovej knihe pre deti a mládež. Bohužiaľ sa v tomto roku 
neuskutoční ani obľúbený BIB-UNESCO workshop Albína Brunovského “, 
prezrádza Viera Anoškinová. 

 

28. ročník BIB 
prinesie okrem 
výstavy súťažných 
originálnych ilustrácií, 
aj mnohé sprievodné 
podujatia, ktoré 
odporúča Viera 
Anoškinová: „Už 
tradične 
predstavujeme 



držiteľa ceny Grand Prix BIB z predchádzajúceho ročníka – je ním Hassan 
Moussavi z Iránu. Zoznámime sa s držiteľkami cien H. CH. Andersena za 
ilustráciu a literatúru za rok 2020 – Albertine zo Švajčiarska a Jacqueline 
Woodsom z USA. BIB každoročne vytvára priestor aj pre slovenských 
ilustrátorov. Tento rok to je významná slovenská ilustrátorka Božena 
Plocháňová. Tvorbu ďalších 3 slovenských ilustrátorov hostí západná terasa 
Bratislavského hradu pod názvom „Traja“. Sú nimi: Svetozár Košický, ktorý 
na poslednom ročníku BIB získal Cenu detskej poroty, Miroslav Cipár, ten si 
odniesol Cenu Poštovej banky za mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby a 
Boris Šima dostal Cenu primátora Bratislavy.“ 

 

BIB sa teší obrovskej obľube u detí a ich rodičov aj pre sprievodné 
podujatia. BIBIANA pripravila inscenované čítania, tvorivé dielne, stretnutia 
s ilustrátormi… Tento ročník obohatia aj zaujímavé aktivity na sociálnych 
sieťach – súťaž Uhádni ilustráciu, rôzne video spoty, napr. s ambasádorkou 
BIB Wandou Hrycovou, či zaujímavosti zo zákulisia. Na workshopoch 
s ilustrátormi môžu deti dávať otázky na telo a zistiť najtajnejšie priania 
svojho obľúbeného ilustrátora. V rámci inscenovaného čítania vybraných 
knižných titulov dostávajú príbehy osobitý výtvarný, herecký a hudobný šat 
vďaka kreatívnemu prístupu študentiek Katedry bábkarskej tvorby z Vysokej 
školy múzických umení v Bratislave. To všetko podnieti deti spoznávať knihy 
netradičným spôsobom, a možno ich to v aj v živote inšpiruje… 

Aj Viera Anoškinová spomína na svoje prvé stretnutia s ilustráciami: „Na 
ilustrovaných knihách som vyrastala od detstva. Ilustrácie boli pre mňa 



detský svet fantázie. A BIB? Poznám ho celý život. Teraz ma vracia opäť do 
detstva. Fascinuje ma možnosť byť v reálnom dotyku s ilustráciou, ktorú 
potom vidím v knihe. BIB mi umožňuje stretnúť sa s ilustráciou nielen ako 
obrázkom, ale fyzicky ju uchopiť a cítiť. A to je na tom to skvelé… 

 
Mgr. Viera Anoškinová, vedúca sekretariátu BIB 

Práve BIB je tým správnym miestom, kde by sa do konca roka mali ocitnúť 
deti a ich rodičia, škôlkari i školáci, mladí i starí, amatéri i profesionáli, 
skrátka všetci milovníci detských kníh. Oslávme tento výnimočný sviatok a 
vychutnajme si umenie detských ilustrácií. 

Viac nájdete na: 

FACEBOOK BIB 2021 

INSTAGRAM BIB 2021 

www.bibiana.sk 
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