
 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

 

Máj 2021 
 
Výstavné priestory BIBIANY sa otvoria 1. júna na deň detí.  Tešíme sa na Vás!  
Výstavy sú vám zatiaľ 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 
  5. 5.  Myslím si písmenko    
12. 5.   Dunajská kráľovná a rusalky       
15. 5.  Noc múzeí a galérií 2021 v on-line priestore 
19. 5.   Spomienky BIBIANY s prof. Jánom Uličianskym 
26. 5.  Písmo ako čipka 

 
ONLINE PROGRAMY 
 
MYSLÍM SI PÍSMENKO 
Hra s písmenami abecedy, pri ktorej nahliadneme do neobyčajných knižiek z fondu 

Bienále ilustrácii. K oživeniu písmenok použijeme melódiu a šikovné ruky, ktoré im 

dajú ďalší rozmer. 

DUNAJSKÁ KRÁĽOVNÁ A RUSALKY 
Štúdio BIBIANA uvádza novú inscenáciu, ktorá vznikla na motívy knižky Márie 
Ďuríčkovej Dunajská kráľovná.  BIBIANA  si aj týmto spôsobom pripomína sté výročie 
narodenia autorky.  V tomto predstavení sa deti dozvedia, že rusalky tu žili, čo cítili 
a kam sa asi stratili. To Vám všetko prezradíme! 
 
SPOMIENKY BIBIANY S PROF. JÁNOM ULIČIANSKYM 
V ateliéry Doma s BIBIANOU tentokrát privítame vzácneho hosťa. Divadelný režisér, 
scenárista, rozhlasový tvorca, profesor na VŠMU v Bratislave, bábkar a spisovateľ, 
profesor Ján Uličiansky nám prezradí, čím ho upútala BIBIANA už pred viac ako 
dvadsiatimi rokmi? Prečo a ako vznikli pozoruhodné výstavy a sprievodné programy 
z jeho pera pre našu galériu? Spomínať budeme na Bábky a všetkých Šašov, 
pajácov a klaunov. Oživíme si chuť Rozhlasovo rozprávkovej torty a pocestujeme si 
na Lietajúcom kufri. A nezabudneme si pripomenúť prečo je dobré, ak je Človek 
hravý! Pozývame! 
 
PÍSMO AKO ČIPKA 
V online minigalérii si ukážeme, aké zaujímavé a krásne sú písma používané vo 
vzdialených krajinách sveta. Ilustrácie detských knižiek z knižnice BIBIANY nás 
prevedú pestrým svetom arabského, čínskeho, japonského, kórejského, ale aj 



mnohých iných systémov písma. Čo o nich vieme a čo nám svojou dekoratívnosťou 
pripomínajú? Niečo sa podučíme, ale hlavne sa zahráme na pátračov – lovcov 
písmeniek. Na výhercov správnych odpovedí už čakajú knižné odmeny. 
 

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
 
SEMINÁRE PRE VEREJNOSŤ  ONLINE 
22. 5.       14.00        Nakukni!   

22. 5.       15.30         Nakukni!   

29. 5.       14.00         Nebojsa v knihe  

29. 5.       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, 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 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. 

(Pre dospelých účastníkov.) 
Vedie – T. Vráblová.  
 
 

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  

http://www.bibiana.sk/


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/

