
 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

 
DECEMBER 2020 
BIBIANA je od 18.12. 2020 do odvolania pre verejnosť zatvorená.  
Výstavy sú vám prístupné vo virtuálnej podobe na www.bibiana.sk. 

 
 
ŠTÚDIO BIBIANA 
 
Počas decembra pokračuje v online priestore cyklus pod názvom  
 
DOMA S BIBIANOU 
 
  2. 12. Hrajme sa s Picassom  
  6. 12. Mikuláš, je tu zas! 
  9. 12. Voňavé medovníky 
16. 12. V ateliéri s ilustrátorkou H. Gutierrez 
23. 12. Za dverami na dverách 
 
 

Programy Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY 
 
Online SEMINÁRE PRE DOSPELÝCH  
 
12. 12.       14.00  Nakukni!   

12. 12.       15.00   Nakukni!   

19. 12.       14.00   „Nebojsa“ v knihe  

19. 12.       15.00     „Nebojsa“ v knihe            

Bližšie informácie o seminároch na gabriela.mikulcikova@bibiana.sk 

                                              alebo www.bibiana.sk. 

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
HRAJME SA S PICASSOM  
Pablo Picasso pracoval rovnako šikovne s olejovými a vodovými farbami, pastelom, 
uhlíkom, ceruzkou aj atramentom. Preslávil sa svojimi zvláštnymi portrétmi, ktoré 
tvoril pomocou geometrických tvarov. Vyskúšajte si, ako Picasso, vytvoriť vlastný 
kubistický portrét s pomocou našej online výtvarnej dielne.  
(Pre deti od 5 rokov) 
Vedie –  H. Gutierrez 
 
MIKULÁŠ, JE TU ZAS! 
Všetci, ktorí navštívia BIBIANU od 4. do 6. decembra 2020, sa môžu tešiť na 
mikulášsky darček. A doma v teple si zasa môžu vychutnať rozprávku HVIEZDA 
online na našej stránke. 
 
 

http://www.bibiana.sk/
mailto:gabriela.mikulcikova@bibiana.sk
http://www.bibiana.sk/


VOŇAVÉ MEDOVNÍKY 
Aká dlhá cesta vedie k voňavému medovníkovému cestu? Prezradíme tajný recept 
BIBIANY a upečieme chutné medovníky. Pre neúnavných pekárov pridávame aj 
recept na nepečené vianočné ozdoby.  
Prajeme všetkým: Nech sú aj tento rok naše sviatky „Šťastné a veselé!“  
(Pre deti od 3 rokov s rodičmi) 
Vedie –  M. Kecskésová 
 
 
V ATELIÉRI S ILUSTRÁTORKOU H. GUTIERREZ 
Ako sa pomocou vyrezávaných zemiakov vyrába jedinečný baliaci papier, to prezradí 
ilustrátorka Hedviga Gutierrez vo výtvarnej dielni.  
(Pre deti od 5 rokov) 
Vedie –  H. Gutierrez 
 
ZA DVERAMI NA DVERÁCH 
Výtvarná dielňa z cyklu DOMA S BIBIANOU prezradí, ako si zmeníte obyčajné dvere 
na neobyčajné. 
(Pre deti od 5 rokov) 
Vedie –  H. Gutierrez 

 
NAKUKNI! 

Online 60 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov a knihovníkov o práci 

s ilustráciami pri čítaní s deťmi poskytuje praktické rady, ako využiť ilustrácie 

v detskej literatúre na rozširovanie kontextu a vytváranie presahov podľa aktuálnych 

vývinových potrieb dieťaťa. 

(Pre dospelých účastníkov) 

Vedie – T. Vráblová    

 
„NEBOJSA“ V KNIHE 
Online 60 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov a knihovníkov o práci 

s naratívom pri čítaní s deťmi, poskytuje praktické rady, ako využiť naratívny príbeh 

na rozširovanie kontextu a vytváranie presahov podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. 

(Pre dospelých účastníkov) 
Vedie – T. Vráblová  

 
VÝSTAVY V BIBIANE 
 
V KRAJINE MEDOVNÍKOV 
V tejto interaktívnej výstave sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z histórie 
medovníkov, spoznajú exotické korenia, ktoré sa pri ich pečení používajú, a potom 
môžu ich skúsiť rozoznávať vlastným nosom. Do krajiny medovníkov sa deti dostanú 
pomocou komiksovej rozprávky O malom medovníčati, ktoré ešte nikdy nezažilo 
Vianoce. Vanilková víla by mu o Vianociach aj porozprávala rozprávku, ale potrebuje 
k tomu cinkanie zvončeka, a to medovníkové zvončeky nevedia. Medovníča sa tak 
spolu s vílou vydávajú do sveta, aby našli to pravé cinkanie. Putujú oceánom aj 
vesmírom, až sa dostanú do sveta medovníkových nepodarkov. Aj keď nie sú 



dokonalé, patria tiež do tejto rozprávky. Či sa podarí zvuk zvončeka nájsť, to sa deti 
dozvedia v našej vianočnej výstave.  
Ozajstné medovníčky do výstavy vyrobili tety-medovnikárky zo Slovenského zväzu 
kuchárov a cukrárov. 
Pripravili sme pre deti aj súťaž, v rámci ktorej môžu deti splniť jednoduchú úlohu: 

- Vykroj a upeč doma medovníkové strašidlo 
- Odfoť a pošli aj meno a kontakt na: kniznica@bibiana.sk  
- Výhercov čaká malá odmena 

Námet a výtvarno-priestorové riešenie – S. Sadílková, scenár – M. Madejová, 
dramaturgia – V. Marákyová                                                                  
 
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 – A. Petrovická Broadhurst; výtvarné riešenie – M. Dubravay; 
dramaturgia - Valéria Marákyová 
Termín: 8. 10. 2020 – 11. 4. 2021 
 
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 
Termín: 20. 3. – 17. 1. 2021   
 
KIWANIS BÁBIKY 2020 POMÁHAJÚ  
Na 11. ročníku výstavy KIWANIS BÁBIKY 2020 POMÁHAJÚ sú prezentované 
najnovšie pomaľované a umelecky dotvorené bábiky Kiwanis od slovenských aj 
zahraničných umelcov. K výstave bol vydaný aj katalóg. Dražba vystavených bábik 
sa konala online.  
Termín: 5. 11. – 22. 12. 2020  
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Mestská knižnica mesta Piešťany 

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019 

mailto:kniznica@bibiana.sk


Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže. 

Termín: 1. 12. – 31. 12. 2020 

 
Miestna knižnica Petržalka, Bratislava 

VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA 
Termín: 4. 11. 2020 – 4. 2. 2021 
 
Mestská knižnica mesta Piešťany    
TICHÉ PUTOVANIE  
Termín: 26. 11. 2020 – 31. 1. 2021 
 
Kasárne Kulturpark, KOŠICE                                                                                                                                             
VEŽE DO NEBA                                                                                                                                                                                         
Termín: 15. 10. 2020 – 28. 2. 2021 

 
Nara Prefectural Museum of Art (Nara Prefecture), JAPONSKO 
BIB JAPAN 

Termín: 17. 10. – 13. 12. 2020 
 

KNIŽNICA BIBIANY     

https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=bin 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  
v pracovných dňoch 9:00 -12:00 
alebo www.bibiana.sk 
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