
TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava 17. 03. 2015

LINKA DETSKEJ ISTOTY a BIBIANA spolu organizujú:
Výstavu a divadlo DOBRÁ SPRÁVA - MÁME PRÁVA
Tlačová konferencia: v utorok 24. marca 2015 o 10:00 hod.
Slávnostné otvorenie: v utorok 24. marca 2015 o 14:00 hod.
Kde:  v BIBIANE na Panskej 41 v Bratislave
Ako dlho: Výstava potrvá od 24. marca do 14. apríla 2015

V utorok 24. marca 2015 o 14:00 hod. LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. a BIBIANA, 
medzinárodný dom umenia pre deti, Vás pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy 
DOBRÁ SPRÁVA - MÁME PRÁVA pri príležitosti 25. výročia podpísania 
medzinárodného dokumentu 'Dohovor o právach dieťaťa', a príležitosti 20 rokov 
nepretržitého fungovania Linky detskej istoty a deklarácie jej nového n. o. statusu.

Na výstave, ktorú výtvarne navrhla a zrealizovala výtvarníčka Mgr. art. Daniela Révayová 
Lichardusová, a na ktorú scenár vypracovala Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská sa zábavnou a 
hravou formou môžu deti dozvedieť viac o svojich právach, získať odpovede na mnohé otázky, 
ako aj informácie o Linke detskej istoty  spojené s ukážkami volania na bezplatnú anonymnú 
LINKU 116 111, ktorá je non-stop dostupná pre deti z celého Slovenska.

Súčasťou výstavy, pri realizácii ktorej pomáhali aj detskí výtvarníci zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera 
pod vedením Mgr. art. Daniely Schredlovej, ako aj dve grafičky Zuzana Miskolcziová a 
Lenka Jurčíková, sú aj interaktívne divadelné predstavenia nazvané ‘DETI DEŤOM’  v  podaní 
detí zo ZUŠ LUDUS pod vedením pani učiteľky  Mgr. art. Lucie Arendášovej. Sú to krátke 
etudy na rôzne témy, ktoré sa dotýkajú porušovania detských práv, napríklad šikanovanie, 
netolerancia, riziká virtuality... tak, aby  deti pochopili zápletku, dokázali pomenovať problém a 
spoločne formou minidiskusie s 'Linkáčmi' hľadali riešenia. Etudy sú určené pre deti od 11 do 
14 rokov.
Aj pre mladšie deti od 5 do 10 rokov, pripravila scenáristka a dramaturgička z VŠMU Ivana 
Sujová spolu s deťmi zo ZŠ FELIX  pod vedením pani učiteľky  Mgr. Marty Páleníkovej hru 
"Každý je iný - Oslava" - hlavnou témou predstavenia je rôznorodosť a rieši témy, ako je 
tolerancia, vysmievanie sa a bezpečný  internet. Tým, že sme všetci iní, máme každý  svoje 
slabiny, ale aj jedinečné schopnosti, v ktorých sme nenahraditeľní.

Výstavu slávnostne otvoria PhDr. Peter Guráň - medzinárodne uznávaný  odborník v  oblasti 
ľudských práv, špecializujúci sa na oblasť práv  dieťaťa a člen Výboru OSN pre práva dieťaťa na 
obdobie 2013 - 2017, ktorý  sa zúčastní aj tlačovej konferencie; Ing. Eva Dzurindová - riaditeľka 
Linky  detskej isoty a PhDr. Katarína Trlicová - odborný  garant Linky  detskej istoty  a Ing. Peter 
Tvrdoň - riaditeľ BIBIABY. Krátky  hudobý  program pripravia deti zo ZŠ FELIX. Srdečne 
pozývame deti, mládež, dospelákov aj médiá. Tešíme sa na Vás!
Pre viac informácií kontaktujte: Táňa Ivanič, 0|918-964-468 | tana@unicef.sk | www.ldi.sk.
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