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BIBIANA je do odvolania pre verejnosť zatvorená. Výstavy sú vám prístupné vo virtuálnej 
podobe na www.bibiana.sk. 
 

ŠTÚDIO BIBIANA - CYKLUS DOMA S BIBIANOU 
 
Každú stredu prinesieme nový, inšpiratívny projekt pre vás a vaše deti, ktorý môžete 
realizovať v domácom, či školskom prostredí. Sledujte nás na našej webovej stránke 
a sociálnych sieťach,  
Facebook – Bibiana dom umenia pre deti 
Instagram – BIBIANA_bratislava 
 

DOMA S BIBIANOU – ONLINE 
 
  7. 4.  Galéria slovenských ilustrátorov detskej knihy ocenených    
                      na BIB 1967 - 2019 
14. 4.   Škaredé káčatko – Andersenova obrazáreň 
21. 4.   S nožničkami po svete 
28. 4.  Záhada knižnice na konci ulice 
 
 
ONLINE PROGRAMY 
 

GALÉRIA SLOVENSKÝCH ILUSTRÁTOROV DETSKEJ KNIHY OCENENÝCH NA 
BIB 1967 – 2019  
Prezrite si v našej virtuálnej galérií ilustrácie slovenských autoriek a autorov, ktoré 
boli ocenené na Bienále ilustrácií Bratislava od jeho začiatku až po ostatný ročník. 
 

ŠKAREDÉ KÁČATKO 
Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne? Každý z nás dobre 
pozná tieto otázky. Malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto známy 
každému. V novom naštudovaní tejto rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť 
citlivo a s humorom nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.  
Pozývame Vás pozrieť si záznam inscenácie.   
 
ANDERSENOVA OBRAZÁREŇ 
Možnosť ilustrovať dielo Hansa Christiana Andersena je snom azda každého 
ilustrátora. Je to veľká výzva nájsť nový pohľad na známe rozprávky, už veľa krát 
vydané a predsa vždy iné. Prinášame online minigalériu Andersenovských ilustrácií 
od renomovaných aj mladých svetových výtvarníkov. 
 
S NOŽNIČKAMI PO SVETE 
Poďte s nami cestovať prstom po mape. Posielame Vám nákresy troch veží, ktoré sa 
nachádzajú v troch metropolách Európy. Nájdite tieto tri mestá. Napíšte nám ich 



názvy a aj so svojimi obrázkami nám ich pošlite do komentára na naše sociálne 
siete. 
 
ZÁHADA KNIŽNICE NA KONCI ULICE  
Kristínka Baluchová napísala knižku s názvom „Záhada knižnice na konci ulice“.  
My sa mladej spisovateľky opýtame, nech nám prezradí o akú záhadu vlastne ide? 
A možno ju aj rozlúskneme! V každom prípade sa však chceme dopátrať, prečo 
a ako sa vlastne stane niekto spisovateľom alebo spisovateľkou? Ste zvedaví aj vy? 
Tak nás smelo „stopujte“! 
 

VÝSTAVY V BIBIANE len virtuálne 
 
B AKO BIBIANA 
Výstava k okrúhlym 30. narodeninám BIBIANY hravou formou predstavuje 
jednotlivé tvorivé oddelenia, ktoré celé roky približujú umenie deťom. Aj tentoraz sme 
vytvorili veselú, ale najmä inšpiratívnu atmosféru, typickú pre „bibianské“ projekty. 
Deti tu nájdu napr. veľký obraz BIBIANY s okienkami, za ktorými sa skrývajú rôzne 
prekvapenia, zahrajú sa s filmovou technikou v priestore venovanom Bienále 
animácie Bratislava (BAB), zabavia sa s ilustráciami z Bienále ilustrácií Bratislava 
(BIB), spoznajú knižné zázraky a zasadnú za veľký narodeninový stôl s „tvorivými 
dobrotami“. A napokon nazrú do ďalekej budúcnosti BIBIANY. Jednoducho nájdu  
tu veľkú herňu s fantazijnou atmosférou.    
Námet a scenár - Alexandra Petrovická Broadhurst; výtvarné riešenie - Martin 
Dubravay; dramaturgia - Valéria Marákyová 
 
POSVIEŤME SI NA DIVADLO 
Interaktívna výstava k 100. výročiu vzniku SND.                                                          . 
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, spoznajú krásu a zložitosť práce ľudí, ktorí 
spoločne vytvárajú zázraky divadelného sveta. Napokon sa už deti stávajú 
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 – A. Broadhurst Petrovická  
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Ashikaga Museum of Art (Tochigi Prefecture), JAPONSKO 
BIB JAPAN 20219 
Termín: 17. 4. – 6. 6. 2021 
 
Palác kultúry Zagłębia , POĽSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 
Termín: 2. 4. - 7. 5 . 2021 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  
alebo www.bibiana.sk 

http://www.bibiana.sk/

