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TISKOVÁ ZPRÁVA 

43. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015 
 

je pořádán Památníkem Lidice pod záštitou 

Ministra kultury ČR 

Ministra zahraničních věcí ČR 

Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Předsedy České komise pro UNESCO 

Generální ředitelky Českých center 

 

Lidická galerie v Lidicích  

Vernisáž:  30. května 2015 od 11:00 hod.  

Konání výstavy: 31 května - 31. října 2015                                                                        

Michal Vyzrál, 6 let, ZUŠ Plzeň, T. Brzkové, Česká republika 

Otevřeno denně: 9 – 18 hodin                                                                                                  

Pořadatel výstavy: Památník Lidice                                                              

Kurátor výstavy: Ivona Kasalická 

Architektonické řešení výstavy:  Milena Burgrová  

Instalace výstavy v Lidické galerii: Milena Burgrová, Iva 

Petříčková, Eva Sýkorová  

Grafická úprava tiskovin: Milena Burgrová, Tereza Králová           

Fotografie: Martin Homola ABCPhoto 

Spolupráce: Dintex s.r.o., Dana Heráňová (webmaster), Hana 

Staňková, Ekaterina Gubníková, Ellen Eldridge a Miriam Rommel 

(překlady), Ivan Ulrych - Nakladatelství Vega-L, Tiskárna Grafico. 
 

Bartłomiej Harnasz, 14 let, MDK pracownia plasticzna „Creatio“, Rybnik, Polsko 

VERNISÁŽ: 
 

V sobotu 30. května 2015 bude v Lidické galerii Památníku Lidice v 11 hodin za účasti velvyslanců a politických i 

kulturních osobností České republiky otevřena již 43. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2015.  

Při slavnostním zahájení budou předány medaile Lidická růže nejlepším dětským výtvarníkům z České republiky a 

nejlepším výtvarníkům ze zahraničí – letos přijedou převzít Cenu poroty pro zahraničí 3 medailisté a pedagožka z 

Młodzieżoweho Domu Kultury - pracownie plastycznej "Creatio" z polského Rybniku a Cenu poroty pro Českou 

republiku 5 medailistů a ředitel Základní umělecké školy Mšeno.  

Při vernisáži vystoupí sbor LIRA Bulharské školy Petra Berona z Prahy a žesťové trio ze ZUŠ M. Podvalové z Prahy 9 

Čakovice. Doprovodný program nabídne dětem i hostům v zahradě Lidické galerie od 8:30 do 11:00 zábavné hry, 

výtvarné dílny na téma stínové divadlo a indonéská batika, ukázku zajímavé výtvarné techniky kyanotypie, projížďky 

kočárem s koňmi, ve 14:00 divadelní představení a  ve 14:30 se můžete setkat v kinosále galerie s porotou.  

 

O VÝSTAVĚ: 

Výstava i soutěž je každoročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. Původně národní výstava se 

stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a v současné době je nejstarší a také jedna z největších mezinárodních 



 

 

výstav v Evropě i ve světě. Soutěž je určená pro děti od 4 do 16 let ze všech typů škol a organizací, které pracují 

s dětmi; hlavními výtvarnými technikami jsou malba, kresba, grafika, fotografie, keramika a kombinovaná technika.   

 

43. ROČNÍK VÝSTAVY MDVV LIDICE:   

Letošní ročník byl na doporučení České komise pro UNESCO a na počest vyhlášení roku 

2015 Mezinárodním rokem světla zasvěcen tématu SVĚTLO, podtématy bylo světlo 

přirozené i umělé, světlo a stín, optické jevy a záhady, světelná energie a světlo jako 

symbol. 

Počet účastníků i zemí byl letos v porovnání s předešlými ročníky sice o něco menší, 

přesto však bylo množství soutěžních prací ohromující a práce Lidickou galerii doslova 

zalily a rozzářily - Slunci, hvězdami, rozsvícenými městy i ulicemi, katedrálami, tunely, 

polárními zářemi, ohni, ohňostroji či vulkány i tajemstvími optiky. Žárovky, lampy, svícny, 

svíčky a z nich linoucí se paprsky se daly počítat na tisíce. Mezinárodní porota ve 2 

kolech a 6 dnech hodnotila nejen malby, kresby a grafické práce, ale i velké množství 

fotografií a práce prostorové – keramické, práce z papíru, plastu nebo skla.  

 
Rozálie Kabátová, 7 let, Výtvarná dílna při Galerii Paletka, Plzeň, Česká republika 

OCENĚNÍ                                                                                                               

Do letošního ročníku bylo zasláno 21 380 prací z 71 zemí a 1171 organizací a škol, ze  kterých porota ocenila 1 282 

prací ze 67 zemí) a 190 nejlepším udělila medaili (134 individuálních medailí, 53 medailí školám za kolekce a 3 

medaile za kolektivní práci dětí).                                                                                                                            

Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 13 819 ze 69 zemí (mimo ČR a SR) ze 1171 organizací bylo uděleno 533 

ocenění, z toho 81 medailí (61 individuálních, 1 za kolektivní práci a 19 školám za jejich kolekce prací), nejvíce 

ocenění získaly děti z Číny, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. 

České děti letos výstavu obeslaly 5 658 pracemi z 356 organizací a bylo jim uděleno 611 ocenění, z toho 90 medailí 

(60 individuálních, 2 za kolektivní práci dětí a 28 školám za kolekce prací), slovenské školy letos zaslaly 1 903 prací z 

117 organizací a bylo jim uděleno 138 ocenění z toho 19 medailí (13 samostatných medailí a 6 medailí školám za 

kolekce). 

Cenu poroty, která se uděluje školám za trvalou, cílevědomou a kvalitní práci s dětmi, získala v letošním roce za 

Českou Republiku ZUŠ Mšeno, která představila neuvěřitelně bohatou a zajímavou kolekci, která jednoznačně 

přesahovala ostatní rozsahem použitých technik jak v plošné, tak i v prostorové tvorbě, Cenu poroty pro zahraničí 

porota udělila organizaci Młodzieżowy Dom Kultury - pracownia plastyczna "Creatio" z polského Rybniku, která 

představila velice kvalitní kolekci grafiky a která si odnáší z MDVV Lidice vysoká ocenění každoročně.  

Slovo kurátorky: 

„Soutěž má tradici více než čtyři desítky let a je jednou z největších a nejstarších 

mezinárodních soutěží výtvarného dětského projevu na světě. Téma ročníku Světlo 

inspirovalo 21 380 dětí ze 71 zemí všech kontinentů. Děti neztvárňovaly jen přirozené a 

umělé zdroje světla, ale často také světlo jako symbol duchovní. Přesto, že náročnější 

téma pravděpodobně způsobilo pokles počtu soutěžních prací, vybrané oceněné práce 

Vás i letos ohromí svou pestrostí a nápaditostí a to stejnou silou, jako tomu je každým 

rokem. A dovolím si předpokládat, že možná ještě o něco více. Jsou totiž plné světla a 

radosti, které všichni tolik potřebujeme.“  
  

 

Thanakorn Kwanpag, 16 let, Hrh. Princess Siridhorn Art Center,  Wangsaphung, Thajsko



 

 

Výstava bude v Lidicích otevřena od 31. května do 31. října 2015, po jejím skončení bude instalována na dalších 

místech České republiky i v zahraničí.  

 

Kontakt: Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice 

Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice 

tel. +420 736 642 318  

e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz  

  

Doprava :  

Umístění: vernisáž se uskuteční na zahradě Lidické galerie v Lidicích, 25 km vzdálených od Prahy (směr Kladno) 

Parkování: na parkovišti u budovy Lidické galerie                                                            

Veřejná doprava: autobusové spojení ze stanice metra A Nádraží Veleslavín, stanice č. 3.  

Odjezdy autobusů 30. 5. 2015:  

Bus č. 22 - Nádraží Veleslavín 7:55 – Lidice 8:28, 9:25 – 10:00 (bus č. 22 staví v Lidicích přímo před Lidickou galerií). 

Bus č. 56 - Nádraží Veleslavín 8:15 – Lidice 8:31, 9.15 – 9:31, 9:25 – 10:31, 9:45 – 10:01, 10:15 – 10:38, 10:45 – 11:01 (bus č. 56 

staví na křižovatce u Lidic vzdálené cca 15 minut od galerie). 

 

 

Chiu Man Yan, 16 let, Simply Art, Hongkong, Čína            Renaf Cua Kyana, 13 let, St. Stephen's High School, Manila, Filipíny      ZUŠ Mšeno, 7-14 let, Česká republika 
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