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TISKOVÁ ZPRÁVA 

45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017 

 

je pořádán Památníkem Lidice pod záštitou 

Ministra kultury ČR 

Ministra zahraničních věcí ČR 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 

Předsedy České komise pro UNESCO 

Generálního ředitele Českých center 

 

 

 

 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: 
 

Ve čtvrtek 1. června 2017 bude v Lidické galerii Památníku Lidice v 11 hodin za účasti velvyslanců a politických 

i kulturních osobností České republiky otevřena 45. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2017 

s tématem CESTOVÁNÍ. 

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

a zahraničí. Zástupci Základní umělecké školy Nové Město pod Smrkem a zástupci School No. 1955, Moskva, 

Rusko si převezmou Cenu poroty pro Českou republiku a Cenu poroty pro zahraničí. 

Svou účast přislíbili zástupkyně náměstkyně pro řízení Sekce Úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné 

diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Kristina Larischová, ředitel Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, 

muzeí a galerií Ministerstva kultury Pavel Hlubuček, vedoucí oddělení sekce UNESCO odboru mezinárodních 

vztahů Ministerstva kultury Mgr. Dita Limová, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a 

speciálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Faltýn. Zároveň přislíbili účast 

velvyslanci Arménie, Číny, Chile, Lotyšska, Peru a zástupci velvyslanectví Chorvatska, Kosova, Makedonie, 

Moldavska, Maroka, Ruska a Srbska. 

Při vernisáži vystoupí dětský sbor Mezinárodní školy Praha a žesťový soubor ZUŠ Marie Podvalové z Prahy 9. 

Doprovodný program nabídne dětem i hostům v zahradě Lidické galerie od 8:00 do 11:00 žonglérská vystoupení a 

dílny Vojty Vrtka, hry SVČ Labyrint Kladno, výtvarnou dílnu kyanotypie, ukázku pravé mongolské jurty, interaktivní 

úkoly připravené ve spolupráci s Neviditelnou výstavou, dřevohrátky Pojďte si vyrobit autíčko s Janem Nováčkem a 

projížďky kočárem s koňmi. 

 

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 a má různé výtvarné kategorie – malba, kresba, grafika, fotografie, film a výtvarné objekty. 

 



 

 

 

 

45. ROČNÍK VÝSTAVY MDVV LIDICE: 

Organizace Spojených národů vyhlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a 

proto byl jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen tématu CESTOVÁNÍ 

Do letošního ročníku bylo zasláno 25 690 prací z 83 zemí a 1 834 organizací a škol, ze kterých porota ocenila 

1 289 prací ze 76 zemí a 248 nejlepším udělila medaili. 

Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 17 188 z 81 zemí a 1 316 organizací bylo uděleno 531 ocenění, z toho 

94 medailí, nejvíce ocenění získaly letos děti z Běloruska, Bulharska, Číny, Chorvatska, Indie, Íránu, Litvy, 

Lotyšska, Polska, Ruska, Slovinska, Srbska, Thajska a Ukrajiny. České děti z 386 organizací letos výstavu obeslaly 

5 932 pracemi a bylo jim uděleno 620 ocenění, z toho 127 medailí, slovenské školy letos zaslaly 2 570 prací z 132 

organizací a bylo jim uděleno 138 ocenění z toho 27 medailí. 

Cenu poroty pro českou školu získala za vynikající a dlouhodobou práci s dětmi ZUŠ Nové Město pod Smrkem, 

která představila bohatou kolekci plošných prací a jejíž každoroční úspěchy jsou důkazem, že nejen velké, ale i 

malé školy mohou připravit dech beroucí kolekci. Cenu poroty pro zahraniční školu získala škola School 1955 

z Moskvy, Rusko, která obesílá soutěž pravidelně vyrovnanou a jedinečnou kolekcí plošných prací – akvarelů 

vysoké kvality a úrovně. 

Výstava bude v Lidicích otevřena od 1. června do 30. listopadu 2017, po jejím skončení bude instalována na 

dalších místech České republiky i v zahraničí. 

 

Slovo kurátorky: 

 

„Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice by se bez 

nadsázky mohla nazvat českým klenotem - ve světě 

nenajdete mnoho podobných projektů, které by propojovaly 

nepřetržitě 45 let děti z celého světa v tak pozitivní činnosti, 

jakou je výtvarné tvoření. Záběr výstavy je neuvěřitelný - 

letošní ročník s tématem Cestování inspiroval přes 25 000 

dětí z 83 zemí všech kontinentů! Porota vybrala více než 

1 200 těch nejlepších prací, kterou budou k vidění v Lidické 

galerii od června do listopadu. Přijďte se sami přesvědčit o 

fantazii dětí z tak vzdálených zemí jako je například Indie, 

Brunej nebo Venezuela. Nebudete litovat.“                                                      Mahsa Babaei, 10 let, KANOON, Tehran, Írán 

 

Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

Lidická galerie v Lidicích 

Vernisáž:  1. června 2017 od 11:00 hod. 

Konání výstavy: 1 června - 30. listopadu 2017                                                                        

 

Otevřeno denně: 10–17 hodin, v listopadu do 16 hod.                                                                                                  

Kurátor výstavy: Ivona Kasalická 

Architektonické řešení výstavy: Dagmar Šubrtová 



 

 

Instalace výstavy v Lidické galerii: Milena Burgrová, Iva Petříčková, Eva Sýkorová 

Grafická úprava tiskovin: Dagmar Šubrtová, Libor Kačaba, Altair Grafické studio s.r.o.           

Fotografie: Martin Homola / ABCPhoto 

Spolupráce: Dintex s.r.o., Dana Heráňová (webmaster), Hana Staňková, Ellen Eldridge, Philip Slüter,  

Jana Vrzalová (překlady) 

 

Kontakt: 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 1. 6. 2017: 

Bus č. 22 - Nádraží Veleslavín 7:55 – Lidice 8:28, 8:25 – 8:59, 8.25 – 8:58,  9:25 – 9:58,  

10:20 – 10:53 (bus č. 22 staví v Lidicích přímo před Lidickou galerií). 

Bus č. 56 - Nádraží Veleslavín 7:45  – Lidice 8:01, 8:15 – 8:31, 8:45 – 9:01, 9:15 - 9:31, 

9:45 – 10:01 (bus č. 56 staví na křižovatce u Lidic vzdálené cca 15 minut od galerie). 
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