BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Júl a August 2021

ŠTÚDIO BIBIANA

14. júla 2021
DVERE
Online dielnička. Čo je za dverami pokrytými pavučinami? Skúsime tam nazrieť
a prekonať strach z neznámeho. Strach z bytostí celkom iných ako my. Naozaj
iných?
Autorky – J. Michalová a M. Halamičková; kamera, zvuk a strih T. Michalová

21. júla 2021
TICHÉ PUTOVANIE I.
Online minigaléria k rovnomennej výstave „tichých kníh“, opätovne sprístupnenej
v BIBIANE. Sú to ukážky výnimočných kníh svetových autorov, ktoré vizuálnou
formou „rozprávajú“ príbehy a tlmočia emócie. Sen, fantázia, let, cestovanie – to je
téma úvodnej časti online série.
Pripravila – H. Ondrejičková

11. augusta 2021
PREKVAPENIE
Online dielnička. Kde som sa tu vzala/vzal? Príbeh o radosti z potomstva. Ľudského
aj zvieracieho.
Autorka – M. Halamičková; kamera, zvuk a strih T. Michalová

25. augusta 2021
TICHÉ PUTOVANIE II.
Ďalšia zo série online minigalérií s ukážkami diel z výstavy „tichých kníh“, prístupnej
v BIBIANE. Tiché knihy dokážu bez textu, čisto vizuálnou formou „rozprávať“ príbehy
a tlmočiť emócie. Tentoraz na tému príroda, zvieratá, ekológia.
Pripravila – H. Ondrejičková

PROGRAMY V BIBIANE

na nádvorí BIBIANY, v prípade nepriaznivého počasia v Knižnici BIBIANY
(programy pre verejnosť bez objednávania)

7. júla 2021, o 10.00 hod.
DVERE
Čo je skryté za dverami, ktoré sú pokryté pavučinami? Skúsime tam nazrieť
a prekonať strach z neznámeho. Strach z bytostí celkom iných ako my. Naozaj
iných?
Autorky – J. Michalová a M. Halamičková
(Pre deti od 3 rokov)

28. júla 2021, o 10.00 hod.
NEUVERÍŠ, ČO SA STALO!
Dozvieme sa ako sa môže komár zmeniť na somára, že nie je všetko zlato, čo sa
blyští, alebo aj to, že správy a informácie si treba overovať.
Autorky – J. Michalová a M. Halamičková
(Pre deti od 5 rokov)

18. augusta 2021, o 10.00 hod.
DVAJA VTÁCI
Čo všetko chceme a čo naozaj potrebujeme? Kam až môže viesť hromadenie vecí?
Nad týmito otázkami sa zamyslíme spolu s Dipachovou knihou Dvaja vtáci. Nechýba
pri tom výtvarná aktivita a ani pesnička.
Autorky – J. Michalová a M. Halamičková
(Pre deti od 4 rokov)

Animátori odporúčajú
Miesto realizácie: Online - Facebook, Instagram
BIBIANA postupne predstaví slovenských režisérov a tvorcov animovaných filmov,
ktorí majú veľký prehľad o svetových animovaných filmoch a vedia posúdiť 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 postupne zverejnené na sociálnych sieťach
Festivalu BAB a na webových stránkach BIBIANY.
Termín: od 12.6. do 31.8.2021 každú sobotu

Obrázky z Otázky
Miesto realizácie: 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: od 5. júla - každé 2 týždne

Začíname s animáciou (brožúra)

Miesto realizácie: Online - Facebook, Instagram,
BIBIANA pripravuje brožúrku, pomocou ktorej zistíte, aké môže byť jednoduché
vytvoriť animovaný film, aká to môže byť zábava a edukačná činnosť, ktorá spája
ľudí, učí ich tímovej práci a kreativite. Na našom webe uverejníme rozsiahlejšiu
verziu tejto brožúry. Zjednodušenú, vytlačenú verziu získajú návštevníci, ak si prídu
do BIBIANY pozrieť naše výstavy.
Termín: koniec júna 2021

VÝSTAVY V BIBIANE

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA - NOMINAČNÁ VÝSTAVA NA BIB 2021
Galéria Dušana Rolla, BIBIANA
Termín: 10. 6. - 11. 7. 2021

TICHÉ PUTOVANIE
Hravá a inšpiratívna výstava ponúka cestu svetom „tichých“ kníh, pochádzajúcich
z rôznych krajín sveta (európske, americké, arabské, japonské, thajské, kórejské,
austrálske). Tiché knihy, tvorené len z obrázkov bez textu, predstavujú u nás málo
známy žáner detskej literatúry. Detský návštevník má jedinečnú príležitosť na
hľadanie, objavovanie a poznávanie príbehov ukrytých v obrázkoch. Celkom 130
titulov z celého sveta, od leporel cez obrázkové knihy pre najmenších až po
dobrodružné príbehy a grafické romány, prináša široké spektrum pozoruhodných
kníh rôznych umeleckých žánrov od výnimočných svetových ilustrátorov. Vďaka
aktivitám (cestovateľský denník, príbehové kocky, dotyková hra, tieňové divadlo,
puzzle a skladačky...) iniciuje spoločné hry, ale aj rozhovory a zážitkové učenie pre
jednotlivcov, rodiny i kolektívy v Galérii Dušana Rolla.
Námet – H. Ondrejičková, scenár – J. Michalová, výtvarno-priestorové riešenie – Z.
Kadlčáková, dramaturgia – V. Marákyová
Galéria Dušana Rolla v BIBIANE
Termín: 22. 7. – 10. 10. 2021

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 – V. Marákyová
Termín: do 31. 1. 2022

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: do 29. 8. 2021

VÝSTAVY MIMO BIBIANY
Univerzitná knižnica v Bratislave
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2020
Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.
Termín: 16. 7. – 5. 8. 2021
Galéria a stredisko výtvarnej tvorivosti detí a mládeže,Toruň, POĽSKO
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019
Termín: 25. 6. – 10. 8 . 2021

.

Kino Mier, Námestie Gy. Széchényiho 9, NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 1967 – 2019
Termín: 8. 7 . – 31. 8. 2021
Urawa Art Museum (Saitama Prefecture), JAPONSKO
BIB 2019 JAPAN
Termín: 10. 7. – 31. 8. 2021
Kasárne Kulturpark, KOŠICE
VEŽE DO NEBA
Termín: do 29. 8. 2021

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Prosíme o dodržiavanie pravidiel v súvislosti s prevenciou proti ochoreniu Covid19.
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111
alebo www.bibiana.sk

