BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Jún 2021
BIBIANA bude z technických príčin zatvorená do 30. 6. 2021.
Tešíme sa, že sa už čoskoro uvidíme 
Výstavy B ako BIBIANA, Posvieťme si na divadlo, ale aj naše staršie výstavy si môžete
pozrieť v krátkych videách alebo aj virtuálne.
Naďalej budeme pre vás pripravovať programy on-line v rámci cyklu DOMA S
BIBIANOU.

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
2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
30. 6.

Obrázky z lesa
Maľovaná abeceda
Súčasná slovenská ilustrácia 2021
Land art a Jaroslav Belo Beliš
Myslím si písmenko

ONLINE PROGRAMY
OBRÁZKY Z LESA
Rozprávka z lesa, o lese a o malých obyvateľoch lesa, ktorí si žijú ako naozajstná
rodina. Jedného pekného dňa ich stretne nečakaná výzva. Ako si poradia naši
drevení hrdinovia? Uvidíme! Bábková inscenácia bola vytvorená v spolupráci so
študentkami bábkarskej scénografie a technológie KBT DF VŠMU v Bratislave.
Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskesová, bábky, scéna a kostýmy –
A. Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková, účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková
MAĽOVANÁ ABECEDA
Knihy abecedy učia malé deti poznávať písmená, podané v rýmovaných slovných
hrách a nečakaných súvislostiach. V online minigalérii si ukážeme zopár
majstrovských príkladov spojenia kvalitného textu, ilustrácie a dizajnu z dielne
francúzskych, gréckych, ruských a iných autorov.
Pripravila – H. Ondrejičková
SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA 2021

V Ateliéri DOMA S BIBIANOU sa porozprávame s Vierou Anoškinovou, vedúcou
Sekretariátu BIB, a predstavíme 15 slovenských ilustrátorov, ktorí budú
reprezentovať Slovensko na najbližšom ročníku Bienále ilustrácií Bratislava 2021.
Rozhovor pripravila a vedie M. Kecskesová s V. Anoškinovou
LAND ART A JAROSLAV BELO BELIŠ
Galéria v prírode. Umenie v prírode. Čo to vlastne je Land art?
Opýtali sme sa jedného výnimočného človeka a výtvarníka, ktorý sa nám pokúsi
priblížiť tento umelecký smer pomocou vlastnej tvorby. Pozývame!
Rozhovor pripravila a vedie M. Kecskesová s J. Belišom
MYSLÍM SI PÍSMENKO
Hra s písmenami abecedy, pri ktorej nahliadneme do neobyčajných knižiek z fondu
Bienále ilustrácií Bratislava. K oživeniu písmen použijeme melódiu a šikovné ruky,
ktoré im pridajú ďalší rozmer.
Pripravila a viedla – J. Michalová, M. Halamíčková., pieseň a hudba – M.
Halamíčková, réžia, kamera, strih a zvuk – T. Michalová
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY
SEMINÁRE PRE VEREJNOSŤ ONLINE
12. 6.
14.00
Nakukni!
12. 6.
15.30
Nakukni!
19. 6.
14.00
Nebojsa v knihe
19. 6.
15.30
Nebojsa v knihe
Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk.
NAKUKNI!
Online 90 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov a knihovníkov o práci
s ilustráciami pri čítaní s deťmi poskytuje praktické rady o tom, ako využiť ilustrácie
v detskej literatúre na rozširovanie kontextu a vytváranie presahov podľa aktuálnych
vývinových potrieb dieťaťa.
Vedie T. Vráblová
(Pre dospelých účastníkov)
NEBOJSA V KNIHE
Online 90 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.
Vedie – T. Vráblová
(Pre dospelých účastníkov)

VÝSTAVY V BIBIANE - virtuálne
SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA - NOMINAČNÁ VÝSTAVA NA BIB 2021
Galéria Dušana Rolla, BIBIANA
Termín: 10. 6. - 11. 7. 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
Ashikaga Museum of Art (Tochigi Prefecture), JAPONSKO
BIB JAPAN 2019
Termín: 17. 4. – 6. 6. 2021
Kulturpark, KOŠICE
VEŽE DO NEBA
Termín: do 29. 8. 2021
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111
alebo www.bibiana.sk

.

