
 

Pozor! Prichádza predfestivalový 

ANIMAČNÝ EXPRES BAB 

výberová kolekcia ocenených filmov slovenských tvorcov 
z festivalov Bienále animácie Bratislava  

 

Milé deti, opäť sa k vám blíži ANIMAČNÝ EXPRES,  

vláčik plný animovaných rozprávok! 

V októbri 2018 sa otvoria brány 14. ročníka Medzinárodného festivalu 

animovaných filmov pre deti - Bienále animácie Bratislava – BAB 2018. 

Rozprávková brána sa otvorí nielen v BRATISLAVE,  

ale aj v PREŠOVE, PRIEVIDZI, MYJAVE a KOŠICIACH! 

Aby ste sa na festival mohli tešiť už teraz, prichádza k vám 

ANIMAČNÝ EXPRES BAB spolu s výstavou najkrajších ilustrácií 

z Bienále ilustrácií Bratislava – BIB. 

BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA - BAB je svetovo unikátny medzinárodný 
festival animovaných filmov pre deti, ktorý prináša animované príbehy 
z celého sveta. Na mape festivalov nájdete veľa filmových podujatí, ale len BAB 
je festival zameraný výlučne na animovanú tvorbu pre detských divákov. 

Na festivale BAB udeľuje ocenenia nielen veľká medzinárodná porota, ale aj 
deti. Po všetkých súťažných predstaveniach hlasujú a udeľujú Cenu detského 
diváka najlepšiemu filmu.  

Práve preto prichádza ANIMAČNÝ EXPRES BAB aj k vám, do PREŠOVA, 
PRIEVIDZE, MYJAVY a KOŠÍC spolu so svojím dobrým kamarátom, výstavou 
najkrajších ilustrácií ocenených na BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA - BIB. 

Prezradíme vám, že festival BIENÁLE ANIMÁCIE - BAB mal vždy blízko k pekným 
knižným ilustráciám. Viete prečo? Lebo sa od svojich začiatkov v roku 1985 
formoval ako sprievodné podujatie inej významnej kultúrnej udalosti - BIENÁLE 
ILUSTRÁCIÍ - BIB. 



Svet animácie a ilustrácie má k sebe veľmi blízko. Spája svet statického 
a pohyblivého obrázku a zavedie vás do tajomstva oživenia čiary, papierika, 
plastelíny, bábky, skrátka – celého sveta okolo nás... 

Tento rozprávkový vláčik vezie deťom nové filmy, ktoré ešte dosiaľ nevideli - 
víťazné filmy slovenských tvorcov z festivalov BIENÁLE ANIMÁCIE - BAB.   

Predstavuje nielen pestrú kolekciu diel tvorcov mladej generácie, ale aj 
rozmanitú škálu výtvarných i animačných možností, kde je princípom hra, 
humor i objavný pohľad na históriu.   

Veríme, že sa vám filmy budú páčiť, že sa o nich budete rozprávať, kresliť si ich 
a hodnotiť tak, ako to robí aj naozajstná porota.  

ANIMAČNÝ EXPRES BAB precestoval od roku 2007 takmer všetky krajiny 
v Európe a viezol veľkú kolekciu slovenských animovaných filmov z histórie 
i súčasnosti slovenskej animácie. Videli ho deti v zahraničí, vo Viedni, Berlíne, 
Paríži, Prahe, Budapešti, Ríme, Kecskeméte, Poznani, ale aj na Slovensku, 
napríklad v Piešťanoch a Skalici. Všade sa mu deti potešili, kládli zvedavé 
otázky a nakreslili nám veľa pekných obrázkov. 

Práve teraz mieri s víťaznými filmami slovenských tvorcov aj k vám do        
PREŠOVA, PRIEVIDZE, MYJAVY a KOŠÍC. 

Želáme ANIMAČNÉMU EXPRESU šťastnú cestu! 

   _______________________________________________________________ 

Veríme, že z PREŠOVA, PRIEVIDZE, MYJAVY a KOŠÍC budú putovať na festival 
Bienále animácie Bratislava - BAB správy o tom: 

 Ako ste uvedené animované filmy využili v škole alebo vo voľnom čase? 

 Ktorý film vás najviac zaujal a prečo? 
 
Nakreslite nám hrdinu alebo scénu z filmu, ktoré sa vám najviac páčili! 

 
Vaše správy a obrázky uvedieme na výstave v BIBIANE 

v októbri počas festivalu BAB 2018.  
 

Tešíme sa na správy a kresby od vás! 
bab@bibiana.sk 
www.bibiana.sk 

mailto:bab@bibiana.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


