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Mesačný program február 2023  
 

BIBIANA                    
Medzinárodný dom umenia pre deti                     
Panská 41, Bratislava 
www.bibiana.sk                                                  
 
 

VÝSTAVY V BIBIANE 

MEDZIFÁZA 
Termín: 4. 2. 2023  –  16. 4. 2023 
Výstava mladého výtvarníka Ondřeja Brýnu nám rozpovie príbeh 
tvorby jeho bábkových animovaných filmov a klipov. Oboznámite sa  
s tým, ako taký film vzniká od skíc, výtvarných návrhov až po hotové 
bábky. Výstava je doplnená o projekcie, prostredia, scény a rekvizity, 
ktoré Vás vtiahnu do jeho čarovného sveta. 
Autor – O. Brýna 
 
TRESKY PLESKY  
Termín: 1. 10. 2022 – 19. 2. 2023 
Vydajte sa na dobrodružnú cestu po stopách reportérky Katy Strofovej 
na výstave Tresky plesky. Preskúmajte prírodné javy ako sopka, blesk, 
cunami a lavína, stretnite opice aj obrovskú veľrybu, alebo si zalyžujte   
s nami v centre Bratislavy.  
Výstava vychádza zo známeho slovenského animovaného seriálu 
Tresky plesky. Návštevník výstavy nadobudne pocit, že vstupuje do 
unikátneho fantazijného sveta prírodných javov a prežíva 
dobrodružstvá jednotlivých častí na vlastnej koži. 
Námet a scenár – Super film s. r. o. 
Dramaturgia – V. Marákyová, Von Dubravay 
Výtvarno-priestorové riešenie – Super film s. r. o. 
Technické riešenie – Von Dubravay, Super film s. r. o. 
Grafika – G. Rusková 
 
ANIMANIMALS 
Termín: 1. 10. 2022 – 19. 2. 2023 
Výstava vznikla v spolupráci s nemeckým štúdiom animovaného filmu 
FILM BILDER v Štuttgarte, podľa seriálu Animanimals. 
Výstava predstavuje niektoré zvieratká zo seriálu s ich problémami        
v trojrozmernej podobe. Deti si môžu zatrúbiť na chobote slona, budú 
chodiť na „podkovách“ ako koník, krokodíľou papuľou zbierať soletky, 
posedia si na dlhočiznej lavici v podobe jazvečíka, zažijú aj zebru  
s popletenými pruhmi, páva, ktorý miluje divadlo, zahrajú sa na 
chobotnicu, ktorá potrebuje pomoc pri pečení a na mravce, ktoré 
nosia listy do mraveniska.   
Autor – J. Ocker a Studio FILM BILDER 
 

 

 
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY  

Zemplínska knižnica v Trebišove 
TREBIŠOV 

#slovo#jazyk#kniha 
Výstava kníh a časopisov pre deti 
a mládež národnostných menšín 

na Slovensku 
Termín: 1. 2. – 23. 2. 2023 

 
Kultúrne stredisko v Revúcej 

REVÚCA 
NAŠA A SVETOVÁ KLÁRA 

JARUNKOVÁ  
Výstava  k 100. výročiu narodenia 
našej najprekladanejšej autorky 

pre deti a mládež 
Termín: 8. 2. – 3. 3. 2023  

 
Oravská knižnica Antona 

Habovštiaka  
DOLNÝ KUBÍN 

TICHÉ PUTOVANIE 
9. 1. – 28. 2. 2023 

 
Mestská knižnica mesta 

Piešťany 
NAJKRAJŠIE KNIHY 
SLOVENSKA 2021 

Výstava 20 najkrajších kníh  
z rovnomennej súťaže 

Termín: 10. 1. – 4. 2. 2023 
 

Vlastivedné múzeum 
Krásno nad Kysucou 

HRAVÁ HLAVA 
Termín: 22. 10. 22 – 30. 3. 23 

 
Higashiosaka Art Museum 

/Osaka Prefecture/, Japonsko 
BIB JAPAN 2022 – 2023 

Termín: 8. 2. – 12. 3. 2023 
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Dramaturgia – V. Marákyová, Von Dubravay 
Výtvarno-priestorové riešenie – S. Sadilková 
Technické riešenie – S. Sadilková 
Koordinátorka – S. Broadhurst-Petrovická 
 

PROGRAMY V BIBIANE 
VESELÉ PÍSMENKÁ 
Tento písmenkový workshop deťom hravou formou ukáže, ako sa dá 
vytvoriť písmenko z obrázku alebo obrázok z písmenka. Tak, ako sa za 
každým slovom skrýva veľa obrázkov, tak môže aj obrázok písmenka 
veľa povedať. Možno je v ňom ukrytý príbeh, možno veľa farieb  
a možno príde aj D ako dinosaurus a zošmykne sa rovno na papier. 
Vedie – I. Kleinová 
(Pre deti od 6 rokov) 
 
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 a Š. P. Králik 
Hudba – M. Klas 
(Pre deti od 4 rokov) 
 
HOJDALI SA JEŽIBABY, HOJDALI SA NA METLE 
Príchodom jesene ožíva pestrofarebné magické obdobie stríg, duchov 
a čarovnej mágie. Workshop, podľa knihy Jozefa Moravčíka Jakubovca 
z vydavateľstva Albatros Media, s názvom Hojdali sa ježibaby preverí 
šikovné ruky, ale aj obratnosť jazykov. Spolu s ilustrátorkou knižky 
Hedvigou M. Gutierrez budete strihať, kresliť, maľovať a dokonca  
aj montovať. Výsledkom bude originálna ilustrácia, ktorá pod rukami 
ožije, zamáva, alebo dokonca zakrepčí na stole.  
Vedie – Hedviga M. Gutierrez  
(Pre deti od 6 rokov) 
 
TRI MÚDRE KOZLIATKA PUTUJÚ DO AMERIKY (podľa J. C. Hronského) 
Príbeh o priateľstve, rodine a dobrodružstve troch kozliatok putujúcich 
naprieč svetom. Cesta troch bratov: Všadebradu, Všadejamu  
a Všadekapustu odkrýva silu rodinného puta a súdržnosti, ktoré sú 
často tým jediným pevným bodom, ktorý pomáha prekonať všakovaké 
prekážky, aké sa na vandrovke do vytúženého cieľa môžu vyskytnúť.   
Autor dramatizácie – G. Dezorz 
Autor piesní – J. Mokoš 
Réžia, dramaturgia – M. Onduš 
Scéna, bábky, kostýmy – A. Mikócziová 
Hrajú – N. Balacenková, M. Cingelová, M. Gaj, E. Kováčová 
 

 

 

 
PROGRAMY V BIBIANE 

ŠTÚDIO BIBIANA 
 (Programy sú na objednávku, 

mail: realizacia@bibiana.sk 
tel.: 02/20 467 223) 

 
1. 2. 10.00 

Veselé písmenká 
  2. 2. 14.00 

Hojdali sa ježibaby, 
hojdali sa na metle 

  7. 2. 14.00 
Veselé písmenká 

  8. 2. 10.00 
Veselé písmenká 

14. 2. 10.00 
Lietajúca Alžbetka 

15. 2. 10.00 
Lietajúca Alžbetka                               

16. 2. 10.00 
Lietajúca Alžbetka  

28. 2. 14:00 
Tento jazyk je môj  

NEDELE PRE RODINY S DEŤMI 
5. 2. 16.00 

Tri múdre kozliatka putujú do 
Ameriky 

12. 2. 16.00 
Tri múdre kozliatka putujú do 

Ameriky 
19. 2. 16.00 

Lietajúca Alžbetka 
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TENTO JAZYK JE MÔJ (dieťa vo  viacjazyčnom prostredí) 
Diskusia s logopédom a psychológom o výhodách aj úskaliach 
viacjazyčnosti u detí.  
Moderuje Katarína Brychtová.  
Podujatie pre verejnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa 
materinského jazyka. 
 
PROGRAMY PRE NAJMENŠÍCH  
(počet detí a dospelých je limitovaný na maximálne 20 osôb) 
 
ČAČKY HRAČKY 
Medveď Brumlíček zoznámi najmenšie deti s jubilantkou Kristou 
Bendovou. Nebude chýbať hostina, spev a ani výroba darčeka. 
Vedie – M. Halamičková a J. Michalová 
(Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého) 
 
PREKVAPENIE  
Kde som sa tu vzala/vzal? Príbeh o radosti z potomstva. Ľudského aj 
zvieracieho s knižkou ocenenou Zlatým jablkom na Bienále ilustrácií. 
Pozvanie k čítaniu, spevu a tvoreniu pre deti od 18 mesiacov a ich 
dospelých. 
Vedie – M. Halamičková a J. Michalová 
(Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého) 
 

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
ROZPRÁVKA O TROCH PRASIATKACH 
Ponorme sa do spomienok na troch odvážnych kamarátov a prezrime 
si spolu obrázky z ich dobrodružného putovania. Obrázky, ktoré sú  
v našej fantázii. Nájdime odpovede na nasledujúce otázky. Ako vyzerá 
krajina, ktorou sa vybrali? Nakreslíme si mapu ich cesty. V čom sa 
prasiatka líšia? Aké majú mená? Čo mali so sebou?  
Vedie – M. Jánošíková 
(Pre školské kolektívy I. stupňa) 
 

DNI KRISTY BENDOVEJ 
Počas celého februára podujatia pri príležitosti 100. výročia narodenia 
autorky.    
PRÍBEHY ZA KNIŽKAMI 
Spoločné čítanie seniorov a detí z knižiek rozprávok a básní Kristy 
Bendovej, obohatené o vlastné skúsenosti a zážitky z detstva s tvorbou 
autorky. 
(Pre školské kolektívy I. stupňa) 
  
OPICE Z NAŠEJ POLICE 
Divadlo TUŠ uvedie predstavenie, ktoré vzniklo v spolupráci  
s vydavateľstvom BUVIK. 
Účinkujú – K. Sviteková a B. Zamišková 
(Pre MŠ a 1. – 2. ročník ZŠ) 
 

  

 
 

PROGRAMY PRE NAJMENŠÍCH 
(Programy sa objednávajú cez 

rezervačný systém na webovej 
stránke) 

 
2. 2. 9.30 a 10.30 

Čačky hračky 
  16. 2. 9.30 a 10.30 

Prekvapenie  
 

ŠTUDOVŇA  
KNIŽNICE BIBIANY 

Rozširuje otváracie hodiny pre 
odbornú aj širokú verejnosť 

 utorok – piatok: 
9.00 – 17.00 

nedeľa 
 14.00 – 18.00 

 
PROGRAMY PRE ŠKOLY 

(Programy sú na objednávku – 
gabriela.mikulcikova@bibiana.sk 

tel. 02/20 467 174) 
 

15. 2. 10.00 
Rozprávka o troch prasiatkach 

15. 2. 11.00 
Rozprávka o troch prasiatkach 

 
 

DNI KRISTY BENDOVEJ 
 

7. 2. 9:00 
Plietky Jožka Pletka 

9. 2. 10:00 
Opice z našej police 

10.2. 10:00 
Plietky Jožka Pletka 
28. 2. 9:00 a 10:00 

Príbehy za knižkami 
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PLIETKY JOŽKA PLETKA  
Dramatizované interaktívne čítanie pre rodičov s deťmi  
v predškolskom a mladšom školskom veku na námet básne Ako Jožko 
Pletko poplietol si všetko. 
(Pre MŠ a 1. – 2. ročník ZŠ) 
 

 
BIBIANA 

https://www.bibiana.sk/sk 
https://www.facebook.com/bibiana.bratislava/ 

https://www.instagram.com/bibiana_bratislava/ 

Bienále ilustrácií Bratislava 
https://www.facebook.com/bienale.ilustracii/ 
https://www.instagram.com/bienale.ilustracii/ 

Bienále animácie Bratislava 
https://www.facebook.com/festivalBAB 

https://www.instagram.com/festival.bab/ 
Slovenská sekcia IBBY  

https://www.facebook.com/slovakIBBY 
 

    
 

VSTUPNÉ 
(nie je možné platiť kartou, je možné uplatniť kultúrne poukazy) 

 
Výstavy 

                                    Dospelá osoba                   2 € 
                                    Dieťa                                    1 € 

 
Divadelné predstavenie 

 Dospelá osoba                   1,80 € 
 Dieťa                                    1,20 € 

 
Tvorivé dielne 

                                     Dospelá osoba                   2 € 
   Dieťa                                    1,50 € 

       Pedagogický sprievod       zadarmo 
       Držiteľ ZŤP                          zadarmo 

 
 

Vážení návštevníci, ak chcete výstavy navštíviť s väčšou skupinou detí 
(v počte nad 10), objednajte sa na e-mailovej adrese  

realizacia@bibiana.sk alebo na telefónnom čísle  
02/20 467 225/224/223 počas pracovných dní  

v čase od 9.00 do 14.00 hod. 

 
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

02/20 467 111 (vrátnica 8 - 18) 
 bibiana@bibiana.sk 

 

 
 

OTVÁRACIE HODINY 
utorok až piatok 
od 9.00 do 17.00 
sobota a nedeľa 

od 10.00 do 18.00 
 

AKO SA K NÁM DOSTANETE? 
Sídlime v krásnej budove  na rohu 
Panskej ulice a Rybného námestia 

v bratislavskom Starom Meste. 
Vchod pre deti, rodičov, starých 

rodičov a ostatných návštevníkov 
je na Panskej č. 41. 

Pešo – Z Námestia SNP dolu po 
Laurinskej a ďalej rovno až 

celkom na koniec Panskej. Alebo 
od Michalskej veže dolu po 

Michalskej ulici, ďalej po 
Ventúrskej a na jej konci doprava 
na Panskú. Ďalšia možnosť – od 

starej budovy SND dolu po 
Hviezdoslavovom námestí až 

takmer k Mostu SNP, na konci 
námestia vpravo za roh a potom 

ešte raz vpravo za roh – na 
Panskú ulicu. 

Autom – najbližšie platené 
miesta na parkovanie nájdete 

v podzemných garážach na 
Jesenského ulici pri starej budove 
SND. Najpríhodnejšie bezplatné 

parkovanie nájdete 
pravdepodobne na záchytnom 

parkovisku Auparku na 
petržalskej strane Dunaja, odkiaľ 

sa k nám dostanete pešo po 
Moste SNP. 

 

Zmena programu vyhradená! 
Bližšie informácie o výstavách 

a programoch 
na tel. č. 02/20 467 111 
alebo www.bibiana.sk 
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