
 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

 

Marec 2021 
 
BIBIANA je do odvolania pre verejnosť zatvorená. Výstavy sú vám prístupné vo virtuálnej 
podobe na www.bibiana.sk. 
 

ŠTÚDIO BIBIANA  
Pozývame vás k domácemu tvoreniu v cykle Doma s BIBIANOU. Sledujte premiéry 
programov každú stredu na našej webovej stránke a sociálnych sieťach,  
Facebook – Bibiana dom umenia pre deti 
Instagram – bibiana_bratislava 
 

DOMA S BIBIANOU – ONLINE 
 
  3. 3.  Snehuliatko 
10. 3.   Hedviga a jej kamarát Plecháč Bob 
21. 3.   Popoluška / Detský dramatický súbor GONG 
24. 3.  Hráme sa a nehneváme! 
31. 3.  Rozkvitnuté veľkonočné vajíčko 
 
 
ONLINE PROGRAMY 
 
SNEHULIATKO 
Bábková klauniáda Snehuliatko bude sprístupnená bezplatne dňa 3. 3. 2021 v čase 
od 10.00 hod. do 21.00 hod. na YOUTUBE kanáli BIBIANY. Lúčime sa takto so 
zimou. 
 
HEDVIGA A JEJ KAMARÁT PLECHÁČ BOB  
V ateliéri Doma s BIBIANOU predstavíme ilustrátorku Hedvigu Gutierrez a jej knihu 
Plecháč Bob. Prečo sa niekto stane ilustrátorom, ako sa to stane, kedy a prečo? To 
všetko a možno aj trošku viac sa opýta mladej výtvarníčky Marika Kecskésová.   
 
DETI DEŤOM 
Detský divadelný súbor GONG z Bratislavy existuje už 66 rokov. Venuje sa deťom, 
ktoré sa zaujímajú o divadlo, literatúru, bábkové divadlo a umenie ako také. Pri 
príležitosti Svetového dňa bábkarstva predstavíme činnosť tohto tvorivo – 
dramatického súboru pomocou predstavenia Popoluška. Túto inscenáciu mali 
možnosť vidieť už aj diváci na Kremnických Gagoch. Pozývame aj vás! 
 
HRÁME SA A NEHNEVÁME! 
Škola hrou ... naozaj sa učíme aj hrou? Pán Jan Amos Komenský tomu veril. Aj my 
v BIBIANE tomu veríme. Tak sme si pre Vás pripravili pár hier, ktoré sa hrávali už 
vaši starí rodičia. Poznáte ich? Vyskúšajte! 
 
 
 



ROZKVITNUTÉ VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO 
Skúste sa s nami pripraviť na veľkonočné sviatky. Ozdobíme si vajíčka a niečo dobré 
si vykúzlime aj na tanieri. 

 
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
 
SEMINÁRE PRE VEREJNOSŤ  
13. 3.       14.00        Nakukni!   

13. 3.       15.30         Nakukni!   

27. 3.       14.00         Nebojsa v knihe  

27. 3.       15.30         Nebojsa v knihe            

Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk. 

 

MAREC V KNIŽNICI BIBIANY 

Marec je tu, a s ním teplejšie dni a veselšia nálada. Okrem jarných prázdnin a 
zdobenia veľkonočných vajíčok ponúka tento mesiac aj veľa zábavy s knihami. 
„Marec – mesiac knihy“ oslavujeme už od roku 1955 na počesť významného 
zberateľa a propagátora kníh Mateja Hrebendu (viac o ňom napr. tu : 
https://oskole.detiamy.sk/clanok/matej-hrebenda). Je to tradične obdobie, kedy sa 
viac dozvedáme o knižných novinkách, čítame, objavujeme, relaxujeme. 
Už sa nevieme dočkať, kedy sa BIBIANA opäť otvorí a budeme Vás môcť privítať na 
knižných dielničkách. Dovtedy by sme Vám radi predstavili našu knižnicu a ukázali, 
aké zaujímavé knižky tu na Vás čakajú. Máme pre Vás aj súťaž, každý pondelok v 
týždni sa môžete zapojiť a skúsiť uhádnuť odpoveď na otázku. Zo správnych 
odpovedí vylosujeme 3 výhercov, ktorým zašleme knižný darček.  
Sledujte nás aj naďalej na facebooku: Bibiana dom umenia pre deti   
                                               Instagrame: @bibiana_bratislava 

 
INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 

 
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 
 

http://www.bibiana.sk/
https://oskole.detiamy.sk/clanok/matej-hrebenda


VKRAJINE MEDOVNÍKOV 
V tejto interaktívnej výstave sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z histórie 
medovníkov, spoznajú exotické korenia, ktoré sa pri ich pečení používajú, a potom 
ich môžu 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 výstave. Ozajstné medovníčky do výstavy vyrobili tety –
medovnikárky zo Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. 
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 - 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  
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  
 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  
alebo www.bibiana.sk 

http://www.bibiana.sk/

