
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
 
Október 2021 
 
Uvedené aktivity budú realizované len v prípade, ak nepríde k obmedzeniam z Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 
 

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

 
Jesenná Bratislava opäť ožije ilustráciami detských kníh a po dvadsiaty ôsmy raz  
bude unikátnou prehliadkou toho najlepšieho, čo za posledné 2 roky v detskej 
ilustrácii vo svete vzniklo. 
Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií 
Bratislava sa bude konať  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. Na tohtoročné bienále 
sa prihlásilo takmer 380 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali vyše 2 700 ilustrácií a 
takmer 500 kníh. 
Súčasťou unikátneho podujatia budú tvorivé dielne, besedy s tvorcami, ilustrátormi, 
rôzne aktivity pre najmenších. V príručnej knižnici si návštevníci budú môcť zalistovať 
v súťažných knižných tituloch. 
V tomto roku sa všetky aktivity budú riadiť 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 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7223) 
 
26. 10. 14.00 hod.  Ilustrátor na panvici 
27. 10. 10.00 hod.  Včelár Jožko  
28. 10. 10.00 hod.   Včelár Jožko 
 

ŠTUDIO BIBIANA 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7223) 

 
  5. 10. 14.00 hod.  Hračkoviny 
  6. 10. 10.00 hod.  Hračkoviny 
  7. 10. 14.00 hod.  Hračkoviny 
12. 10. 10.00 hod.  Hračkoviny 
20. 10. 14.00 hod.  Plecháč Bob a Hedviga 
21. 10. 14.00 hod.  Plecháč Bob a Hedviga 
 

NEDELE PRE RODINY S DEŤMI 
 
  3. 10. 16.00 hod.  Ako sa z divých zvierat stali domáce 
10. 10. 16.00 hod.      Včelár Jožko 
17. 10. 16.00 hod.  Ako sa z divých zvierat stali domáce 
24. 10. 16.00 hod.  Včelár Jožko 
 
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 Ľuboslav Paľo. 
(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  
Tvorivé dielne k výstave „Od hračky po hračku“ na ktorých si deti podľa obrazu 
„Detské hry“, od slávneho maliara Pietra Brueghela vyrobia stredoveké postavičky 
z papiera, koníka z paličiek, papierovú stavebnicu ale aj rôzne iné hračky. Každá 
dielňa bude iná, ale vždy zábavná a zaujímavá. 



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. Na dielňach si s ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez vyrobíte svojho 
plecháča. 
(Pre deti od 6 rokov) 
 
AKO SA Z DIVÝCH ZVIERAT STALI DOMÁCE 
„Toto sa prihodilo dávno, keď ešte všetky zvieratá boli divé: pes bol divý, 
kôň bol divý, krava bola divá, mačka bola divá, ba dokonca aj človek bol divý...“ 
Účinkuje – M. Kecskésová 
(Pre deti od 3 rokov) 
 

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7174) 
 
MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE O ČÍTANÍ 
Miesto konania bude upresnené. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie 
budú konferencie online. 
12. 10. – 13. 10.  9:00 – 15:00 hod.   
 
12. 10. Téma: „Cesta do veľkého sveta. (Význam obrázkovej knihy vo svete 
ovplyvňovanom technológiami.)“  
Čítanie ilustrácií a čítanie obrázkových kníh má dôležitú stimulačnú funkciu pre dieťa. 
Stáva sa východiskom k jeho vlastným úvahám, myšlienkam a pomáha mu vyjadriť 
sa. Vo svete prevládajúcich technológií je význam pre odovzdávanie posolstva z 
obrázkovej knihy ešte dôležitejší. 
 
13. 10. Téma: „Tlačená kniha ako stabilizačný prvok pre dieťa (Čítanie fyzickej 
knihy ako stimulujúci i podporný proces.)“ 
Čítanie má pre dieťa aj stabilizačnú funkciu. Ako sa môže kniha stať stabilizačným 
prostriedkom?  A prečo je dôležité čítať tlačenú knihu? Ako a čo stimuluje v deťoch 
kniha, ktorú môžu fyzicky držať v rukách? V čom je im nápomocná? 

 
Bližšie informácie o konferenciách na tel. č. 02/2046 7174 alebo 
gabriela.mikulcikova@bibiana.sk 
 
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 

mailto:gabriela.mikulcikova@bibiana.sk


 
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 dva 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 a môžu  si navrhnúť aj vlastnú hračku.  
Interaktívna 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 
  
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 „bibianske“ 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 
 
Galéria D. Rolla, BIBIANA, medzinárodný deň umenia pre deti 
LÁSKAVÉ OBRÁZKY 
Termín: 15. 10. – 21. 11. 2021   
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Nyáryovská kúria, BUČANY 

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2020  
Termín: 6. 10. – 28. 10. 2021 
 
Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapešť, Maďarsko 
SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI - BILLUFEST 
Termín: 15. 10. – 15. 11. 2021 
 
MIESTNA KNIŽNICA VRAKUŇA 
ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV 
Termín: 6. 9. – 31. 12. 2021 

 
Chigasaki City Museum of Art (Kanagawa Prefecture), JAPONSKO  
BIB 2019 JAPAN 
Termín: 11. 9. – 7. 11. 2021 
 
Liptovská galéria J. M. Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
VEŽE DO NEBA 
Termín: 21. 9. 2021 – 14. 1. 2022 
 
Pomorska knižnica, Szczecine, POĽSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 

Termín: 27. 9. – 16. 10. 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  
alebo www.bibiana.sk 
 
 

http://www.bibiana.sk/

