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Uvedené aktivity budú realizované len v prípade, ak nepríde k obmedzeniam  
z Úradu verejného zdravotníctva SR. 
 

Festival BAB 2020 
15. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti a mládež  
Bienále animácie Bratislava (BAB) 
5. - 10. októbra 2020  
  

Projekcie filmov: 
34 animovaných filmov v štyroch blokoch, ktoré RTVS zaradí do svojho vysielania  
v termíne od 5. 10. do 8. 10. 2020 v čase od 14.30 hod. na Dvojke. 
  

Online premietanie na webovej stránke podujatia: www.festivalbab.sk 
  

Hlavným magnetom podujatia ostatnú aj tento rok kvalitné filmy pre deti.  Z 1824 
prihlásených filmov z celého sveta sa do súťaže dostalo 91. V 4 kategóriách S až XL, 
rozdelených podľa veku, sú mnohé novinky aj divácky úspešné tituly. Najmenší sa 
môžu tešiť napríklad na rozprávku Drobci (epizóda Raketa) režisérky Vandy 
Raýmanovej, či ďalší príbeh populárnej pavúčej rodinky Websterovcov Kataríny 
Kerekesovej. V súťaži nájdu aj animovaný film Šarkan / The Kite režiséra Martina 
Smatanu, ktorý cez príbeh malého chlapca a jeho dedka citlivo nastoľuje otázku 
smrti. Z Veľkej Británie prichádza epizóda z úspešnej filmovej série určenej 
predškolákom: Little Princess – Cowgirl talentovanej režisérky Sue Tong. Maďarsko 
bude reprezentovať film Matches režiséra Gézu Tótha, ktorého predchádzajúci film 
Maestro bol nominovaný na Oscara. Pôvabný a citlivý príbeh o sile pravého 
priateľstva prináša Tobi and the Turbobus nemeckej režisérky Vereny Fels. 
Celosvetovo úspešnú kreslenú dvojicu ruského režiséra Vladislava Bairamgulova  
o zvedavom dievčatku Máši a jej priateľovi medveďovi osobitne predstavovať 
netreba. 
Na festivale sa objavia aj náročnejšie filmy pre starších divákov, medzi nimi napríklad 
Daughter/Dcéra – bábkový film režisérky Darije Kashcheevovej, ktorý rozpráva  
o komplikovanom vzťahu otca a dcéry. Pozornému publiku neujde nezvyčajne 
dynamická kamera, či detailné zábery na tváre bábok, ktorých výrazy pôsobia 
výnimočne živým dojmom. Film bol dokonca nominovaný na Oscara za najlepší 
krátky animovaný film a v našej súťaži ho nájdete v kategórii filmov XL.  
Okrem 8 súťažných pásiem pre divákov každého veku nájdete v online vysielaní aj 
nesúťažné pásma.  
Medzi nimi sú animované filmy výnimočného ruského režiséra Konstantina 
Bronzita.  Počas festivalu nájdete na webe aj pásmo zvláštnych filmov vybraných 
porotcom festivalu, režisérom a animátorom Andrejom Kolenčíkom. Určené je pre 
starších divákov a je nazvané Black Flag (Čierna vlajka).  
O víťazoch 8 cien udeľovaných na našom festivale rozhodne medzinárodná porota v 
zložení: Carlos Loscano (Argentína), Rebecca Akoun (FR), Andrej Kolenčík (SK), 
Halka Marčeková (SK) a dvaja zástupcovia organizácie ECFA (Európska asociácia 

http://www.festivalbab.sk/


filmov pre deti). Súťažný rozmer podujatia teda zostane zachovaný, hoci dospelí i 
detskí porotcovia budú pracovať trochu netradične, z domu.  
Kto získa Hlavnú cenu festivalu - CENU VIKTORA KUBALA za najlepší film, CENU 
PRIX KLINGSOR, CENU DETSKÉHO DIVÁKA a ďalšie ocenenia, to sa diváci 
dozvedia v piatok 9. októbra na slávnostnom vyhlásení, ktoré sa uskutoční tiež 
online. 
  

Súčasťou festivalu je každý rok bohatý sprievodný program. Hoci tento rok jeho 
rozsah podmienila aktuálna situácia, filmoví „fajnšmekri“ sa môžu vo festivalovom 
týždni tešiť napríklad na výnimočnú výstavu tvorby maďarského režiséra Gézu Tótha 
v Maďarskom inštitúte alebo na výstavu poľskej knižnej ilustrácie, doplnenej 
animáciami, nazvanej Peekaboo, ktorú si možno pozrieť v Poľskom inštitúte  
v Bratislave. 
  

Maďarský inštitút v Bratislave 
HRA NA CELÝ ŽIVOT 
Výber z diela Gézu M. Tótha 
Termín: 7. 10. – 10.10. 2020 
 
Poľský inštitút v Bratislave 
PEEKABOO 
Výstava poľskej knižnej ilustrácie, doplnená animáciami 
Termín:18. 9. - 28.10. 2020 
 
Filozofická fakulta PU PREŠOV 

OČAMI OKOLOIDÚCEHO - výstava plagátov BAB 
Termín: 5. 10.  – 10. 10. 2020 
 
FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda TRNAVA 
VESELÁ ANIMÁCIA VLADA MALÍKA 
Termín: 28. 9. – 31. 10. 2020 
 
Gymnázium Angely Merici TRNAVA 
ANIMAČNÝ EXPRES BAB 
Termín: 28. 9. – 31. 10. 2020 

 
 
Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava 
(BAB) sa koná v týždni od 5.10 do 30.10. 2020. Jeho hlavným organizátorom je 
Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA. Generálnym partnerom podujatia je 
RTVS.  
 
 

VÝSTAVY V BIBIANE 
 

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 
Dúbravay; dramaturgia - Valéria Marákyová 
Termín: 9. 10. 2020 – 28. 2. 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. Malý 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 
Termín: 17. 9 - 22. 11. 2020 
 
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: 20. 3. – 17. 1. 2021   
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Nara Prefectural Museum of Art (Nara Prefecture), Japonsko 
BIB JAPAN 

Termín:  17. 10. – 13. 12. 2020 

 
Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, PRAHA 
Z HVĚZDY KRUH 
Medzinárodná výstava najkrajších kníh Česka, Nemecka, Poľska, Slovenska  
a Švajčiarska. 
Termín: 16. 7. – 1. 11. 2020 

 



Tatranská galéria, POPRAD 
IZMY A IZBY 
Termín: 22. 7. – 22. 11. 2020 
 
Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 
Termín: 4. 9. – 1. 10. 2020 
 
Kasárne Kultúrpark, Košice                                                                                                                                             
VEŽE DO NEBA                                                                                                                                                                                         
Termín: 15.10.2020 – 28.2.2021 
 
ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY     

Pondelok - štvrtok: 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00 
piatok:  10.00 – 12.00 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  
alebo www.bibiana.sk 
 

  

http://www.bibiana.sk/

