
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 

 

VERNISÁŽ 31. 5. 2018 
 

Památník Lidice zve na slavnostní vernisáž 46. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice, která proběhne 31. 5. 2018 v 11.00 v Lidické Galerii. 
 
Letošní ročník se koná pod záštitou ministra kultury, ministra zahraničních 
věcí, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO 
a generálního ředitele Českých center. 

 
 
Tato světově unikátní výstava, původně národní a od roku 1973 mezinárodní, je 
nejstarší a také jednou z největších mezinárodních výstav vůbec. Soutěž je 
určena pro děti od 4 do 16 let a to ze všech typů škol a organizací které s dětmi 
pracují. Výstava je unikátní i tím, že všechny práce vždy spojuje jedno téma, ale 
v několika kategoriích. Děti mohou zasílat své malby, kresby, grafiky, fotografie, 
výtvarné objekty ale i krátké filmy. 
 
Pro letošní ročník bylo ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO vybráno téma 
VODA (nad zlato). Což je téma nesmírně aktuální, vzhledem k celosvětově 
palčivým tématům, jako je stále se zvyšující nedostatek pitné vody, častá sucha 
nebo globální oteplování. O aktuálnosti tématu i o obrovské a stále rostoucí 
prestiži této výstavy svědčí naprosto rekordní a úctyhodná účast. Do 46. ročníku 
bylo registrováno 29 967 prací ze 79 zemí celého světa. Dvoukolová mezinárodní 
porota ocenila 1 246 prací ze 67 zemí. Zhruba tisícovka těchto prací bude 
vystavena tradičně v Lidické galerii.  



 

 

Novinkou letošního ročníku je spolupráce s Národním zemědělským muzeem, kde 
bude vystaveno zhruba 200 oceněných prací. Výstava v Národním zemědělském 
muzeu bude otevřena 1. 6. 2018 v 11.00. Tento model by Památník Lidice rád 
aplikoval i na další ročníky, kdy bude hledat pro spolupráci instituce vhodné pro 
vystavení části prací. 
 
Slavnostní Vernisáž se uskuteční 31. 5. od 11.00 v Lidické galerii. Svou účast 
na slavnostním zahájení přislíbili zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva 
zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České komise 
pro UNESCO a zástupkyně Českcých center Mgr. Monika Koblerová, ředitelka 
Úseku kulturní diplomacie a Czech Centres Network. Pozváni byly také 
velvyslanci zemí odkud pocházejí děti, jejichž práce byly oceněny. Účast zatím 
potvrdili zástupci Albánie, Číny, Kanady, Lucemburska, Německa, Mexika, 
Ukrajiny a Slovinska. 
Při vernisáži vystoupí dětský sbor International School of Prague a žesťový 
soubor ZUŠ Marie Podvalové z Prahy 9. Doprovodný program nabídne dětem 
i hostům v zahradě Lidické galerie od 9:00 do 11:00 výtvarnou dílnu, představení 
loutkového divadla Studna, hry s tématem vody, jízdu na koloběžkách a také 
v kočáře taženém koňmi.  
 

Kontaktní osoba: 
 

Bc. Filip Petlička 

Vztahy s veřejností 

petlicka@lidice-memorial.cz 

+420 731 110 984 
 

Partneři: 

 

Sponzoři: 
 
 
 
 
 
Mediální partner: 
 

 
 
Děkujeme všem partnerům a sponzorům.  
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