
BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 

 

Ideou vzniku súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež sa zakladatelia 
zaoberali už začiatkom 60. Rokov 20. Storočia. Tak vznikla v roku 1965celoštátna 
československá výstava Ilustrácie pre deti Bratislava, ktorú považujeme za nultý ročník 
a predchodcu ilustrácií Bratislava. Stala sa prvým podujatím, ktoré umožnilo široké porovnanie 
ilustračnej tvorby pre deti a mládež v rámci Československa a prvou výstavou, ktorá ponúkla 
porovnanie originálov ilustrácií s hotovým knižným dielom. Zúčastnilo sa na nej 37 českých 
a slovenských ilustrátorov. 

Už o 2 roky /1967/ sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava / BIB/ . Medzi jeho 
zakladateľov patria JUDr. Dušan Roll, akad. mal. Miroslav Cipár, akad. mal. Albín Brunovský 
a ďalší nadšenci ilustrácií kníh pre deti. Na prvom ročníku sa zúčastnilo 320 ilustrátorov z 25 
krajín a v roku 2015 to bolo 355 autorov ilustrácií z 50 krajín. Doteraz sa dá BIB považovať za 
najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori bratislavského bienále 
mali od začiatku viac zámerov. Nešlo len o vytvorenie možnosti prezentácie najlepších diel 
z krajín s bohatou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácií pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť 
priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela odborníkom a vydavateľom zo 
sveta. Nezanedbateľným zámerom je od vzniku bienále pritiahnuť pozornosť detských 
divákov. V priebehu 50 ročnej existencie BIB a jeho 26 ročníkov sa tu prezentovalo 7 953 
ilustrátorov zo 111 krajín s 62 517 originálmi ilustrácií zo skoro 10 000 kníh. 

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ 
BRATISLAVA je najvýznamnejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom 
umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO Medzinárodnej únie pre detskú knihu 
(IBBY) s podporou Ministerstva kultúry SR a BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. Koná sa 
každý nepárny rok na jeseň v septembri a októbri v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie 
výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Každý druhý rok sa na ňom 
stretáva to najlepšie z ilustrátorskej oblasti. 

V priebehu BIB prezentujú svoju tvorbu samostatnou výstavou aj držitelia ceny H.CH. 
Andersena za literatúru a za ilustrácie. Takisto na BIB prezentujeme tvorbu nežijúceho 
slovenského autora, ktorý významnou mierou prispel k rozvoju ilustratívneho umenia na 
Slovensku. 

 

NOSITELIA CENY DETSKEJ POROTY BIB – 1993 – 2017 

Cena detskejj poroty sa na Bienále ilustrácií odovzdáva od roku 1993, čiže deti rozhodovali už 
13x. Detská porota za 13 ročníkov udelila trikrát cenu ilustrátorom, dvakrát japonským aj 
holandským. Nikdy sa však Cena detskej porototy nezhodla s porotou profesionálou, čo je 
dôkazom odlišného vnímania ilustrácie detským a dospelým divákom. 

BIB však nie je len súťažná prehliadka originálov ilustrácií vBartislave. Ilustračnú tvorbu pre 
deti a mládež prezentujeme aj v iných mestách Slovenska a samozrejme aj za slovenskými 
hranicami. Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, inštitúciami, slovenskými 
kultúrnymi inštitútmi v zahraničí a slovenskými veľvyslanectvami vo svete. Zúčastňujeme sa 
na knižných veľtrhoch a takto propagujeme kvalitnú ilustračnú tvorbu pre deti po celom svete. 
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