DNES SA ZAČAL TÝŽDEŇ H. CH. ANDERSENA
Podujatia prebiehajú v Bibiane. Deti čaká niekoľko divadielok.
BRATISLAVA.
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Veľvyslanectva Dánskeho kráľovstva v Bratislave a Bibiany, medzinárodného
domu umenia pre deti, sa začal dnes v hlavnom meste Slovenskej republiky.
Koná sa pri príležitosti prevzatia predsedníctva Dánskeho kráľovstva v Európskej
únii s cieľom prezentovať dánsku kultúru.
Venovaný je predovšetkým deťom a preto dostal hravý názov podľa slovenskej
ľudovej pesničky Dínom Dánom.
Prišla aj veľvyslankyňa
Slávnostné otvorenie tohto zaujímavého podujatia, ktoré sa koná od 17.
do 22. apríla 2012, sa uskutočnilo dnes pri soche svetoznámeho dánskeho
rozprávkara H. Ch. Andersena na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
Prítomná bola veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva v SR Anita Hugau,
riaditeľ

Bibiany

Peter

Tvrdoň,

predstavitelia

kultúrneho,

spoločenského

a

politického života, zástupcovia diplomatického zboru v Bratislave a ďalší hostia.
Veľvyslankyňa Anita Hugau na stretnutí s novinármi pri príležitosti otvorenia
Týždňa H. Ch. Andersena poďakovala riaditeľovi a pracovníkom Bibiany za
spoluprácu pri realizácii tohto projektu. Ocenila pozornosť, ktorú medzinárodný
dom umenia pre deti dlhodobo venuje prezentovaniu tvorby H. Ch. Andersena,
prostredníctvom divadelných hier na motívy jeho rozprávok či knižných výstav.
"Všimli sme si, že dánsky svetoznámy rozprávkar H. Ch. Andersen je na
Slovensku veľmi populárny a veríme, že toto podujatie ešte viac zvýrazní záujem
o túto osobnosť. Za najdôležitejšie považujem to, že konkrétny úžitok z tohto
projektu budú mať najmä deti", povedala veľvyslankyňa. Súčasne vyjadrila
radosť z toho, že návšteva Andersena na Slovensku (pred 160 rokmi) viedla k
vzniku jeho sochy v Bratislave pred niekoľkými rokmi. Vyzdvihla takisto
skutočnosť, že na Slovensku je veľký záujem o podujatie Noc s Andersenom v
školách či v knižniciach.

Divadielko už dnes
Riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň konštatoval, že táto kultúrna inštitúcia sa
takmer stále zaoberá prezentáciou diela H. Ch. Andersena. Prezentuje divadelné
spracovania Andersenových rozprávok, organizuje rôzne súťaže a výstavy
venované tejto osobnosti.
Spomenul Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ktoré sa koná v Bratislave
každé dva roky, a kde sa prezentujú ilustrácie Andersenových rozprávok od
autorov z rôznych krajín. Na Bienále animácií Bratislava, ktoré bude aj v tomto
roku, premietnu v mimosúťažnej časti film Divé husi na motívy známej rozprávky
Andersena.
Už dnes popoludní uvedú v Bibiane divadelné predstavenie O škaredom káčatku,
ktoré si pozrie aj veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva v Bratislave.
V stredu 18. apríla o 10.00 je na programe Play Andersen, inscenácia
zložená z dramatizácie dvoch rozprávok H. Ch. Andersena - Statočný cínový
vojačik a Cisárove nové šaty, prepojených treťou rozprávkou o bábkarovi, ktorý
túži vymeniť bábky za "naozajstných" hercov.
Vo štvrtok 19. apríla uvedú v Bibiane o 14.00 a o 16.00 h lyricko-epický
rozprávkový príbeh Andersena Palculienka.
V kine Mladosť premietnu 18. apríla filmovú adaptáciu známej Andersenovej
rozprávky Divé labute.
Od 17. do 22. apríla si verejnosť môže pozrieť výstavu diel H. Ch.
Andersena pod názvom Andersenove knižné šaty. Inštalovaná je v Mestskej
knižnici v Bratislave, Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry na
Laurinskej ulici. Táto výstava kníh z fondov Knižnice Bibiany je sprievodným
podujatím Týždňa H. Ch. Andersena.
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