Mesačný program september 2022

BIBIANA
Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská 41, Bratislava
www.bibiana.sk

Festival BAB 2022
Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež
Bienále animácie Bratislava
Od 3. do 9. októbra sa bude konať 16. ročník medzinárodného
festivalu animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie
Bratislava – BAB 2022. Tohtoročný festival budeme realizovať
hybridnou formou. Diváci budú môcť sledovať filmy online, na
obrazovkách RTVS a ak to umožní pandemická situácia, aj priamo
v kinách. A to nielen v Bratislave, ale aj vo viacerých partnerských
mestách v rôznych slovenských regiónoch. Okrem premietaní sa môžu
návštevníci festivalu tešiť na rôzne sprievodné podujatia. BIBIANA ožije
animáciou.
Popri animačných workshopoch venujeme aj tri výstavy animovaným
filmom. Výstava ANIMANIMALS je inšpirovaná rovnomenným
nemeckým seriálom režisérky Julie Ocker a priestor dostane aj
slovenský večerníček Veroniky Kocourkovej TRESKY PLESKY.
Milovníkov počítačových hier určite poteší výstava CREAKS venovaná
grafickému animačnému štúdiu Amanita Design (z ich dielne
pochádzajú napr. hry Samorost, Rocketman, Machinárium či
Botanicula). Ďalšími dejiskami festivalu budú Galéria UMELKA, VŠMU
a Kino Lumière v Bratislave.
Bližšie informácie o programe nájdete na sociálnych sieťach a webovej
stránke Festivalu BAB.

VÝSTAVY MIMO BIBIANY
Hviezdoslavovo námestie
Bratislava
OBRÁZKY Z OTÁZKY – OZO
Výstava Obrázky z otázky
predstavuje slovenské
animátorky a animátorov, ktorým
sme položili rôzne vtipné otázky.
Svoje odpovede vyjadrili
ilustráciami, ktoré budete mať
možnosť po prvý raz vidieť na
open air výstave. Príďte a
zoznámte sa so súčasnými
slovenskými tvorcami
animovaných filmov.

Termín: september 2022
Revúca – mesto kultúry
Grand Prix BIB
Termín: 1. 9. – 1. 12. 2022
Mestská knižnica mesta
Piešťany – Piešťanské
informačné centrum
# SLOVO # JAZYK # KNIHA
Výstava kníh a časopisov pre deti
a mládež národnostných menšín
na Slovensku.

Termín: 16. 8. – 30. 9. 2022

Kde nájdete BAB: Bratislava (BIBIANA, Galéria UMELKA, Kino Lumière,
VŠMU), Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nitra, Martin, Banská Štiavnica,
Poprad, Prešov, Košice, vo verejnoprávnej RTVS a online na sociálnych
sieťach.

VÝSTAVY V BIBIANE
OD HRAČKY PO HRAČKU
Termín: 17. 9. 2021 – 11. 9. 2022
Dobre navrhnutá a kvalitne vyrobená hračka podporuje a rozvíja cit
pre krásu, účelnosť, tvorivosť 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 Merkur, ktorá

Biblioteka Grada Beograda
Belehrad, SRBSKO
CESTAMI ROZPRÁVOK
Termín: 26. 8. – 16. 9. 2022
Galéria v podkroví
Štátna vedecká knižnica
BANSKÁ BYSTRICA
CESTAMI ROZPRÁVOK –
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB
2021
Termín: 21. 7. – 2. 9. 2022

Strana 1 z 5

sa vyrába od roku 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.
Výstava Od hračky po hračku 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
HRAVÁ HLAVA
Termín: 17. 2. 2022 – 11. 9. 2022
K tvorbe tejto výstavy nás inšpirovala krásna konceptuálna kniha
českých autorov Davida Böhma a Ondřeja Buddeusa: Hlava v hlavě.
Výstava je plná interaktívnych prvkov o tejto najdôležitejšej časti
ľudského tela – hlave. Dozviete sa nielen to, ako ju stvárňovali rôzni
umelci, ako ju ľudia rôzne nazývajú, ako v hlave vzniká nápad a koľko
váži mozog, ale aj to, čo sú vrásky, na čo máme zmysly, aj to, prečo oči
nerastú. Dokonca sa hlavu môžete naučiť aj kresliť.
Prajeme vám príjemné bádanie a zábavu!
Námet a scenár – K. Kosánová
Výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch
Dramaturgia – V. Marákyová
NAŠA A SVETOVÁ KLÁRA JARUNKOVÁ
Termín: 29. 7. – 11. 9. 2022
Výstava k 100. výročiu narodenia najprekladanejšej slovenskej autorky
kníh pre deti a mládež v Galérii Dušana Rolla.
Výstavu pripravil kolektív Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY
v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany.
Námet a dramaturgia – E. Cíferská
Technická realizácia – A. Lučenič a kolektív

PROGRAMY V BIBIANE
NAUČ SA KRESLIŤ LEGENDÁRNEHO „JOŠKA“ MRKVIČKU!
Jednoduchými krokmi sa naučíme, ako sa kreslí Jožko Mrkvička.
Spoločne s ilustrátorom Filipom Horníkom prídeme na to, prečo má
také meno aké má, a skúsime si vymyslieť aj svoje vlastné komiksové
postavičky.
(Pre deti od 7 rokov)
ZVEROMÁGIA
Zapojením fantázie si deti vytvoria svoj atlas podivuhodných tvorov.
S ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez budeme diskutovať o ilustrácii, jej
dynamike v knižnom priestore a spôsobe aplikovania koláže do knižnej
makety.
(Pre deti od 7 rokov)

ŠTUDOVŇA
KNIŽNICE BIBIANY
Pre odbornú verejnosť
Pondelok – štvrtok:
10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00
piatok:
10.00 – 12.00
Pre širokú verejnosť
nedeľa:
14.00 – 18.00

ŠTÚDIO BIBIANA
(Programy sú na objednávku,
mail: realizacia@bibiana.sk)
27. 9. 14.00 Nauč sa kresliť
legendárneho „Joška“
Mrkvičku!
28. 9. 14.00 Zveromágia
29. 9. 14.00 Letné
dobrodružstvo jedným
skokom
KONTAKTY
BIBIANA, medzinárodný dom
umenia pre deti
bibiana@bibiana.sk
02/2046 7111 (vrátnica 8 - 18)
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LETNÉ DOBRODRUŽSTVO JEDNÝM SKOKOM
Svoj letný príbeh si nakreslíme s ilustrátorkou Jankou Malatincovou
a naučíme sa ilustrovať knižku v jednoduchej forme pop-up.
(Pre deti od 7 rokov)
NEDELE PRE RODINY S DEŤMI
ČÍTAČKY Z PREMIETAČKY
Fakt sú všade, tak vám poviem: Od pivníc až po podkrovie!
Celý dom im nestačí. Zoznámte sa... BUBÁCI
Pútavo a hravo rozohrané scénické čítanie z knižky pre deti v podaní
študentov VŠMU v rámci výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2021.
Účinkujú – E. Kováčová, M. Tomala, M. Cingelová
(Pre deti od 5 rokov)
PROGRAMY PRE NAJMENŠÍCH
NENÁSYTNÁ HÚSENIČKA
Prostredníctvom knižky Erica Carleho sa hravým spôsobom deti budú
učiť počítať, rozpoznávať jesenné ovocie, ale stanú sa aj „tvorcami“
jedného z najkrajších prírodných javov, ktorý v detských očiach naberá
rozmery zázraku.
Vedú – J. Michalová a M. Halamičková
(Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

NEDELE PRE RODINY S DEŤMI
11. 9. 16.00 Čítačky
z premietačky
18. 9. 16.00 Čítačky
z premietačky

PROGRAMY PRE
NAJMENŠÍCH
(Programy pre verejnosť bez
objednávania)
8. 9. 10.00 Nenásytná
húsenička
22. 9. 10.00 Mackov najlepší
kamarát

MACKOV NAJLEPŠÍ KAMARÁT
Nájsť si kamaráta je veľká úloha. Našťastie čierny macko stretne
hnedého macka. Tak hľadajú spolu. Netušia však, že kamarátstvo
prichádza potichučky a býva nečakane blízko. Zážitkové čítanie
a dielnička inšpirovaná knihou Petra Horáčka.
Vedú – J. Michalová a M. Halamičková
(Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY
ROZPRÁVKA O TROCH PRASIATKACH
Ponorme sa do spomienok na troch odvážnych kamarátov a prezrime si
spolu obrázky z ich dobrodružného putovania. Obrázky, ktoré sú
v našej fantázii. Nájdime odpovede na nasledujúce otázky. Ako vyzerá
krajina, ktorou sa vybrali? Nakreslíme si mapu ich cesty. V čom sa
prasiatka líšia? Aké majú mená? Čo mali so sebou?
Vedie – M. Jánošíková
(Pre školské kolektívy I. stupňa)

PROGRAMY PRE ŠKOLY
(Programy sú na objednávku,
mail: eva.ciferska@bibiana.sk
tel. 02/2046 7172)
28. 9. 10.00 Rozprávka
o troch prasiatkach
28. 9. 11.00 Rozprávka
o troch prasiatkach
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách
a programoch
na tel. č. 02/2046 7111
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BIELA NOC
Tento rok bude súčasťou Bielej noci aj Festival BAB. Na návštevníkov
a návštevníčky BIBIANY čaká počas troch nocí atraktívny program.
Termín: 16. – 18. 9. 2022
NOČNÉ KINO
Na nádvorí BIBIANY premietneme výber tých najlepších animovaných
filmov z minulého ročníka Festivalu BAB (Bienále animácie Bratislava).
Termín: 16. – 18. 9. 2022
Program premietania:
19.00 – 20.00
Pásmo S (pre deti do 6 rokov)
20.00 – 21.00
Pásmo M (pre deti do 10 rokov)
21.00 – 22.00
Pásmo L (pre deti do 14 rokov)
22.00 – 23.00
Pásmo XL (pre mládež od 15 rokov)
23.00 – 00.00
Pásmo Black Flag (pásmo zakázaných filmov
festivalu BAB – pre dospelých)
WORKSHOP ANIMOVANÉHO FILMU
Príďte nahliadnuť pod pokrievku vzniku animovaného filmu a vytvorte
si pod vedením skúsených lektoriek a lektorov svoj vlastný krátky
animák, v knižnici BIBIANY.
Termín: 16. – 18. 9. 2022 od 19.00 – do 22.00 hod.
ROZŠÍRENÁ REALITA (Augmented Reality)
Stiahnite si aplikáciu na rozšírenú realitu a na Rybnom námestí budete
môcť pozorovať animované zvieratká. Vstup na podujatie je voľný.
Termín: 16. – 18. 9. 2022 od 19.00 – do 00.00 hod.

PROGRAMY MIMO BIBIANY
TÝŽDEŇ BIBIANY V OC NIVY
V dňoch 12. – 18. septembra nájdete BIBIANU v obchodnom centre
NIVY v Bratislave. Príďte sa zahrať do priestorov v centrálnej zóne
a zúčastniť sa na mnohých zaujímavých podujatiach a tvorivých
dielňach!
12. 9.
14.00 – 18.00 Poď sa hrať s animáciou
13. 9.
14.00 – 16.00 Nakresli si vlastný komiks
14. 9.
15.00 – 19.00 Poď sa hrať s animáciou
14. 9.
14.00 – 15.00 Čítanie z novej knihy M. Hvoreckého
16. 9.
14.00 – 16.00 Nakresli si vlastný komiks
17. 9.
10.00 – 12.00 Toto som ja
17. 9.
13.00 – 17.00 Poď sa hrať s animáciou
18. 9.
10.00 – 12.00 Nadabuj svojho kresleného hrdinu
18. 9.
13.00 – 17.00 Poď sa hrať s animáciou

OTVÁRACIE HODINY
Denne okrem pondelka
od 10.00 hod do 18.00 hod.
Posledný vstup do BIBIANY
je o 17.30 hod.

AKO SA K NÁM DOSTANETE?
Sídlime v krásnej budove na
rohu Panskej ulice a Rybného
námestia v bratislavskom
Starom Meste. Vchod pre deti,
rodičov, starých rodičov a
ostatných návštevníkov je
na Panskej č.41.
Pešo – Z Námestia SNP dolu
po Laurinskej a ďalej rovno až
celkom na koniec Panskej.
Alebo od Michalskej veže dolu
po Michalskej ulici, ďalej po
Ventúrskej a na jej konci
doprava na Panskú. Ďalšia
možnosť – od starej budovy
SND dolu po Hviezdoslavovom
námestí až takmer k Mostu
SNP, na konci námestia vpravo
za roh a potom ešte raz vpravo
za roh – na Panskú ulicu.

Strana 4 z 5

BIBIANA
https://www.bibiana.sk/sk
https://www.facebook.com/bibiana.bratislava/
https://www.instagram.com/bibiana_bratislava/
Bienále ilustrácií Bratislava
https://www.facebook.com/bienale.ilustracii/
https://www.instagram.com/bienale.ilustracii/
Bienále animácie Bratislava
https://www.facebook.com/festivalBAB
https://www.instagram.com/festival.bab/
Slovenská sekcia IBBY
https://www.facebook.com/slovakIBBY

Autom – najbližšie platené
miesta na parkovanie nájdete
v podzemných garážach na
Jesenského ulici pri starej budove
SND. Najpríhodnejšie bezplatné
parkovanie nájdete
pravdepodobne na záchytnom
parkovisku Auparku na
petržalskej strane Dunaja, odkiaľ
sa k nám dostanete pešo po
Moste SNP.
VSTUPNÉ
Výstavy
Dospelá osoba 2 €
Dieťa
1€
Divadelné predstavenie
Dospelá osoba 1,80 €
Dieťa
1,20 €
Tvorivé dielne
Dospelá osoba 2 €
Dieťa
1,50 €
Pedagogický sprievod
zadarmo
Držiteľ ZŤP–S zadarmo
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