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 BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2021 
(15. október 2021 – 9. január 2022)  
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 

 
Jesenná Bratislava opäť ožila ilustráciami detských kníh a po dvadsiaty ôsmy raz  je 
unikátnou prehliadkou toho najlepšieho, čo za posledné dva roky v detskej ilustrácii vo 
svete vzniklo. 
Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií 
Bratislava je realizovaná  v dňoch 15. 10. 2021 – 9. 1. 2022 v priestoroch 
Bratislavského hradu. Hlavným organizátorom podujatia je BIBIANA, medzinárodný 
dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie 
pre detskú knihu (IBBY) s podporou Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad BIB 2021 
prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. 
Na tohtoročné bienále sa prihlásilo takmer 380 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali 
viac ako 2 700 ilustrácií a takmer 500 kníh. 
Súčasťou unikátneho podujatia sú tvorivé dielne, besedy s tvorcami, ilustrátormi, rôzne 
aktivity pre najmenších. V príručnej knižnici si návštevníci môžu zalistovať v súťažných 
knižných tituloch. 
V tomto roku sa všetky aktivity realizujú v súlade s aktuálnou epidemiologickou 
situáciou. O zmenách programu budeme priebežne informovať na webovej stránke. 
 

VÝSTAVY K BIB 
 
Západná terasa Bratislavského hradu 
TRAJA 

(M. Cipár, S. Košický, B. Šima) 
Termín: 13. 10. – 11. 11. 2021 
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
BOŽENA PLOCHÁŇOVÁ, ilustrácie 
Termín: 15. 10. 2021 – 9. 1. 2022 
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
ALBERTINE, DRŽITEĽKA CENY H. CH. ANDERSENA 2020 ZA ILUSTRÁCIE  

Termín: 15. 10. 2021 – 9. 1. 2022 
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
HASSAN MOOSAVI, DRŽITEĽ CENY GRAND PRIX BIB 2019 
Termín: 15. 10. 2021 – 9. 1. 2022 



 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
JACQUELINE WOODSON, DRŽITEĽKA CENY H. CH. ANDERSENA 2020 ZA 
LITERATÚRU  
Termín: 15. 10. 2021 – 9. 1. 2022 
 

PODUJATIA K BIB 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
(Programy sú na objednávku, mail: realizacia@bibiana.sk) 
 
  2. 11. 14.00 hod. Jedným ťahom  
  3. 11. 10.00 hod. Včelár Jožko (inscenované čítanie) 
  9. 11. 14.00 hod.  Ilustrátor na panvici (rozhovor) 
10. 11. 10.00 hod. Včelár Jožko (inscenované čítanie) 
 
 

ŠTÚDIO BIBIANA 
(Programy sú na objednávku, mail: realizacia@bibiana.sk) 

 
  4. 11. 14.00 hod. V ateliéri s ilustrátorom M. Maťátkom  
11. 11. 14.00 hod. V ateliéri s ilustrátorom M. Maťátkom  
16. 11. 10.00 hod. Pomoc pre more  
18. 11. 10.00 hod. Pomoc pre more  
23. 11. 14.00 hod. Hračkoviny    
24. 11. 14.00 hod. V ateliéri s ilustrátorkou H. Gutierrez  
25. 11. 10.00 hod. V ateliéri s ilustrátorkou H. Gutierrez  
30. 11. 10.00 hod. Hračkoviny  
 

NEDELE PRE RODINY S DEŤMI 
 
  7. 11. 16.00 hod. Hviezda 
14. 11. 16.00 hod.    Detské opletačky   
21. 11. 16.00 hod. Hviezda 
28. 11. 16.00 hod. Hračkoviny   
 

PROGRAMY PRE MAMIČKY S DEŤMI OD 18 MESIACOV 
(Programy pre verejnosť bez objednávania) 
 
11. 11. 10.00 hod. Dáždnik 
25. 11. 10.00 hod. Repka   
 
JEDNÝM ŤAHOM 
Vymyslieť logo a nakresliť ho jedným ťahom vôbec nie je ľahké. Ako to robí Miroslav 
Cipár? Deti sa dozvedia všeličo o živote jedného zo zakladateľov  
Bienále ilustrácií Bratislava a mnohokrát oceneného ilustrátora Miroslava Cipára.  
Vedenie – K. Kosanová 
(Pre deti od 5 rokov) 
 
 



ILUSTRÁTOR NA PANVICI  
Séria rozhovorov detí s ilustrátorom, ktorého sa budú môcť spýtať aj na jeho 
najtajnejšie priania. Ak je jeho prianím dostať pekné kresby od detí, určite mu ho splnia. 
Tentokrát bude na panvici ilustrátor Martin Kellenberger. 
(Pre deti od 6 rokov) 
 
VČELÁR JOŽKO 
V rámci BIB 2021 ponúkame inscenované čítanie vybraných knižných titulov 
slovenských spisovateľov a ilustrátorov. Vybrané príbehy dostávajú osobitý výtvarný, 
herecký a hudobný šat, vďaka študentkám Katedry bábkarskej tvorby z Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave. Pod pedagogicko-režijným vedením Mariky 
Kecskésovej sa môžete tešiť na príbeh priateľstva krtka Jožka a včielok z knižky 
autorky a ilustrátorky Simony Čechovej. 
Účinkujú – A. Palanová, P. Stehelová 
(Pre deti od 3 rokov) 
 
HRAČKOVINY  
Pozorne si pozrite obraz „Detské hry“ od slávneho maliara Pietra Brueghela 
na výstave „Od hračky po hračku“. Na stretnutí vám lektor ukáže, ako si doma vyrobiť  
hračky z obrazu –  či sú to stredoveké postavičky z papiera, koník z paličiek, alebo 
papierová stavebnica.  
Vedenie – R. Bezák, V. Potančoková 
(Pre deti od 6 rokov) 
   
V ATELIÉRI S ILUSTRÁTORKOU H. GUTIERREZ   
Plecháč Bob je najblyšťavejšia plechovka v továrni. Je na seba hrdý a celkom jasne 
vidí svoju hviezdnu budúcnosť… Určite ho naplnia najchutnejšími ovocnými cukríkmi! 
Hrebienok mu však spadne, keď zistí, že je v ňom úbohé žrádlo pre psy. A ešte k tomu 
aj po záruke. Krásna knižka o tom, že nie je dôležité, ako dokonalo vyzeráme, ale akí 
sme.  
Vedenie – H. Gutierrez  
(Pre deti od 6 rokov) 
 
V ATELIÉRI S ILUSTRÁTOROM MATÚŠOM MAŤÁTKOM 
Značkou tohtoročného Bienále ilustrácií Bratislava je drak. Nakreslil ho známy 
ilustrátor Matúš Maťátko a zdobí všetky propagačné materiály BIBu. Chcete vidieť ako 
sa tvoria takéto zvieratká? Príďte, autor vám to určite ukáže.   
Vedenie – M. Maťátko 
(Pre deti od 6 rokov) 
 
POMOC PRE MORE 

V knihe Dobrodružstvo na ostrove korytnačiek ohrozuje morské živočíchy ostrov, ktorý 
vznikol z odpadu. S ilustrátorkou tejto krásnej knihy a reprezentantkou Slovenska na 
výstave Bienále ilustrácií Bratislava 2021 Klaudiou Zorgovskou sa budú deti zaoberať 
nielen týmto vážnym problémom, ale aj návodmi na dielka z odpadu, aby tak pomohli  
moru.  
Vedenie – K. Zorgovská 
(Pre deti od 5 rokov) 
       
 



HVIEZDA                                                  
Byť zvedavý je dobré! Ešte lepšie je snívať! Najväčším dobrodružstvom však bude,  
ak sa rozhodneš svoje sny premeniť na skutočnosť. Tak, ako sa to stane v príbehu  
o chlapcovi a Hviezde. Štúdio BIBIANY prináša  v premiére novú bábkovú inscenáciu. 
Naštudovanie divadelnej hry podporil formou štipendia z verejných zdrojov  
Fond na podporu umenia. 
Réžia a dramaturgia – M. Kecskésová a M. Ryšavá; scénografia – I. Macková 
Účinkujú – M. Kecskésová a M. Ryšavá 
(Pre deti od 3 rokov) 
 
 
DETSKÉ OPLETAČKY 
Sochár a dizajnér Zdeno Hogh je človek hravý. Vymyslel kolekciu drevených hračiek  
z jednoduchých geometrických tvarov. Tvrdí, že hračky si vie vyrobiť každé dieťa hoci 
len z nanukových paličiek a vlny. Neveríte? S jeho návodmi sa môžete zoznámiť  
na stretnutí v BIBIANE.     
Vedenie – A. Blonská 
(Pre deti od 5 rokov) 
 
DÁŽDNIK 
Klára je v parku sama, nie je tu nikto, s kým by sa mohla hrať. Nájde však dáždnik 
a začnú sa diať divy. Čary, hudba, ale hlavne láskavosť a odpustenie hrajú hlavnú 
úlohu v obrázkovej knihe guatemalskej autorky vystavujúcej na tohtoročnom BIBe. 
S deťmi od 18 mesiacov k príbehu pristúpime prostredníctvom spevu. 
 Autorky – M. Halamičková a J. Michalová 
(Program pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého) 
 
REPKA  
Klasická rozprávka sprevádzaná ilustráciami Vlada Krála, vystavenými na práve 
prebiehajúcom BIBe. S velikánskou repou si poradíme pomocou hry a spevu. 
Autorky – M. Halamičková a J. Michalová 
(Program pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého) 
 

 
 
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
 
SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ  
  
6. 11.          14.00 hod. Brána knihy otvorená I. – Seminár pre učiteľov 
                                           predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov  
6. 11.          16.00 hod. Čítame v priestore knihy I. – Seminár pre rodičov, 
                                           pedagógov, knihovníkov a širokú verejnosť 
 
Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174  
 
 
 
 

 



PROGRAMY BIENNÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA 
 
ANIMÁTORI ODPORÚČAJÚ 
Online – Facebook, Instagram 
BIBIANA postupne predstaví slovenských režisérov a tvorcov animovaných filmov, 
ktorí majú veľký prehľad o svetových animovaných filmoch a vedia posúdiť ich 
kvalitu. Na základe ich odporúčania sa deti aj dospelí zoznámia s kvalitnými, 
zaujímavými a širšej verejnosti dostupnými filmami svetovej animovanej tvorby. 
Odporúčané filmy budú následne zverejňované postupne na sociálnych sieťach. 
Termín: od 12. 6. každú sobotu 
 
OBRÁZKY Z OTÁZKY 
Online – Facebook, Instagram 
Cez “Obrázky z otázky” ukážeme deťom rôznorodosť a jedinečnosť výtvarného štýlu 
slovenských animátorov. Na jednoduché a vtipné otázky odpovedia slovenskí režiséri 
animovaných filmov vlastnou ilustráciou, skicou, bábkou, maľbou a pod. vo svojom 
štýle. Tieto obrázky budú následne zverejnené na našich sociálnych sieťach spolu 
s informáciami o autorovi. 
Termín: jún 2021 každé 2 týždne 
  

 
VÝSTAVY V BIBIANE   
 

OD HRAČKY PO HRAČKU 
Dobre navrhnutá a kvalitne vyrobená hračka podporuje a rozvíja cit pre krásu, 
účelnosť i empatiu. Prehliadka výstavy začína reprodukciou obrazu Pietera Brueghela, 
na ktorej môžu deti hľadať hry, ktoré sa hrajú dodnes. Ďalej tu nájdu repliky 
historických hračiek podľa archeologických nálezov, ikonickú technickú hru  
s názvom Merkur, ktorá sa vyrába od r. 1920 až dodnes, mesto z veľkej farebnej 
skladačky, domček pre bábiky a plyšového medveďa, ale aj plastové hračky 
z minulého storočia od známej návrhárky Libuši Niklovej. Zoznámia sa s hračkami 
našich súčasných dizajnérov. 
Výstava o hračkách je príspevkom BIBIANY k Roku slovenského dizajnu, vyhláseného 
MK SR. 
Námet a scenár – I. Abrahamfyová; výtvarné riešenie – R. Bezák;  
grafika – S. Brezinová; dramaturgia – V. Marákyová 
Termín: 17. 9. 2021 – 27. 2. 2022 
  
 

 
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 „bibianske“ projekty. Deti 
tu nájdu napr. veľký obraz BIBIANY s okienkami, za ktorými sa skrývajú rôzne 
prekvapenia: zoznámia sa s filmovou technikou v priestore venovanom Bienále 
animácie Bratislava (BAB), objavia ilustrácie z Bienále ilustrácií Bratislava (BIB),   
knižné zázraky aj rôzne výtvarné techniky na narodeninovom stole s „tvorivými 
dobrotami“. A napokon nazrú do ďalekej budúcnosti BIBIANY. Jednoducho, nájdu  



atmosféru plnú fantázie.     
Námet a scenár – A. Broadhurst-Petrovická; výtvarné riešenie – M. Dubravay; 
dramaturgia – V. Marákyová 
Termín: do 30. 1. 2022 
 
 

LÁSKAVÉ OBRÁZKY 
/Galéria D. Rolla, BIBIANA/ 
je názov výstavy Ilustrácií  účastníkov medzinárodného BIB-UNESCO  workshopu 
Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov z rozvojových krajín, ktorý sa konal 
v Mojmírovciach v r. 2019.  Workshopu sa zúčastnilo 10 ilustrátorov z 10 
krajín  a viedol ho slovenský  ilustrátor Miroslav Regitko. Hlavnou témou workshopu 
bola láska vo všetkých jej podobách očami ilustrátorov z rôznych krajín a rôznych 
kultúr. Hlavným zdrojom inšpirácie mladých umelcov bola návšteva v Banke lásky 
v Banskej Štiavnici,  kde sa zoznámili s najdlhšou básňou o láske Marína od Andreja 
Sládkoviča. Kultúrnym dedičstvom asi každej krajiny je nejaký príbeh nehynúcej lásky. 
Osobitosti takéhoto príbehu  z vlastnej krajiny preniesli ilustrátori do svojich diel 
a vytvorili tak 60 originálnych obrazov o láske. Výstava má dve časti. Prvá je kolekciou 
diel, v ktorých sa odráža priamo téma básne Marína, v druhej časti sú obrazy lásky 
v rôznych podobách.   
Súčasťou výstavy je spoločný obraz, ktorý už tradične na týchto workshopoch vzniká 
a na ktorom  každý z  účastníkov vytvorí malé dielko na pamiatku.  
Scenár –  M. Potrok 

Termín: 15. 10. – 21. 11. 2021   
 

 
VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5, BRATISLAVA 
TICHÉ PUTOVANIE 
Termín: 20. 10. – 31. 12. 2021 

 
Miestna knižnica Vrakuňa, BRATISLAVA  
ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV 
Termín: 6. 9. – 31. 12. 2021 

 
Liptovská galéria J. M. Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
VEŽE DO NEBA 
Termín: 21. 9. 2021 – 14. 1. 2022 
 
Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapešť, MAĎARSKO 
SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI – BILLUFEST 
Termín: 15. 10. – 15. 11. 2021 
 
Chigasaki City Museum of Art (Kanagawa Prefecture), JAPONSKO  
BIB 2019 JAPAN 
Termín: 11. 9. – 7. 11. 2021 
 
 



ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY     

Pondelok - štvrtok: 10.00 – 12.00 hod., 13.30 – 15.00 hod. 
piatok:  10.00 – 12.00 hod. 
nedeľa:  14.00 – 18.00 hod. 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  


