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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Již po 45. zasedla v Lidicích mezinárodní porota, jejímž 

členem byl i známý fotograf Robert Vano 

 

 

Od čtvrtka 30. 3. do soboty 1. 

4. 2017 zasedala v Lidické 

galerii v Lidicích zasedat 

mezinárodní porota jubilejního 

45. ročníku Mezinárodní dětské 

výtvarné výstavy Lidice 2017. 

Porota bude posoudila přes 

4 000 dětských prací z více než 

80 zemí, které se letos 

zúčastnily jubilejního 45. ročníku 

Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy Lidice 2017.  

 

 

 

Ve druhém kole soutěže (v prvním kole, které proběhlo od 23. do 25. 3. 2017 čeští a slovenští porotci doporučili ze 

všech zaregistrovaných prací ty, které postoupí) udělili členové poroty  čestná uznání a těm nejlepším medaile. Tohoto 

náročného kola, ve kterém se hodnotily nejen fotografie, ale i další výtvarné práce jako jsou malby, kresby, grafiky, 

práce z keramiky a dalších materiálů, se již podruhé zúčastnil i známý fotograf Robert Vano, k němuž se 

připojili porotci nejen z České republiky, ale i Bulharska, Litvy, Lotyšska, Ruska,  Hongkongu a USA. 

 

Letošní ročník s tématem Cestování letos obeslalo přes 25 000 dětí z více než 1 800 škol ze 83 zemí světa. K 

tradičním účastníkům, ke kterým patří například Indie, Irán, Kazachstán, Rusko, Srbsko, Turecko nebo Ukrajina, 

přibyla nově i Palestina, Uruguay a Ekvádor. 

 

Všechny oceněné práce budou vystaveny od 1. června do konce listopadu 2017 v 1. patře Lidické galerie, vernisáž 

výstavy spolu s předáním medailí českým vítězům a vybraným zahraničním medailistům proběhne 1. 6. 2017  

od 11 hodin v zahradě Lidické galerie.   

 

 

 

 



 

 

 

 

VYZNÁNÍ ROBERTA VANA 
 

„Jsem moc poctěn, že jsem se mohl zúčastnit 

poprvé jako člen poroty hodnocení dětských 

výtvarných prací loňského ročníku MDVV 

Lidice. Dny strávené s členy poroty pro mě 

byly nesmírně zajímavým zážitkem. Všichni 

tuzemští i zahraniční porotci ukázali 

obrovskou profesionalitu, každý ve svém 

oboru, a já jsem se naučil vnímat věci i očima 

druhých. Překvapující pro mě byla skutečnost, 

že malé děti z celého světa vnímají věci 

hodně podobně, krásně a čistě. Stejně je to 

ale úžasně, že i dnes děti po celém světě 

tvoří, a že umí velmi dobře využívat pravou mozkovou hemisféru.  

Za to jsem moc vděčný.“ 

Robert Vano 

 

 

 

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  
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