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TISKOVÁ ZPRÁVA 

41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013 
 

je pořádán Památníkem Lidice pod záštitou 

Ministryně 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:  29. května 2013 od 10:15 hod.  
Konání výstavy: 30. května - 31. října 2013 
Otevřeno denně: 10 – 17 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  
Spolupráce: Dintex s.r.o., JiPrint s.r.o., Dana 
Heráňová (webmaster), Hana Staňková, Jekatěrina 
Hubníková, Marlen Torheiden, Oleg Javorovský, 
Lenka Kroupová 
Grafická úprava tiskovin: Milena Burgrová, Tereza 
Králová           

 
 
 

Lea Fedorov (6 let), ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Slovenská republika 
 

Skončil 41. ročník nejstarší a největší soutěže dětského výtvarného projevu v Evropě - 

Lidice 2013, kterou ve spolupráci s UNESCO pořádá Památník Lidice. Oceněná soutěžní 

díla mohou vidět návštěvníci v Lidické galerii od 30. května 2013. Slavnostní vernisáž za 

účasti významných osobností a médií proběhne ve středu 29. května od 10:15 hodin.  

Při slavnostním zahájení budou předány medaile Lidická růže nejlepším dětským výtvarníkům 

z České republiky a nejlepším výtvarníkům ze zahraničí – letos přijedou převzít Cenu poroty 

pedagogové a žáci Základné umělecké školy Holíč ze Slovenska a Cenu poroty pro českou 

školu žáci a pedagogové Základní umělecké školy Háj ve Slezsku. Je nám ctí, že na pódium 

vystoupí i účastník z největší dálky – oceněná dívenka z České školy Melbourne z Austrálie. 

 

 „Soutěž má tradici čtyři desítky let. Neznám jiný mezinárodní projekt tohoto druhu s tak dlouhou 

historií,“ uvádí Ivona Kasalická, kurátorka výstavy a vedoucí Lidické galerie. „Celkem nám bylo zasláno 

do soutěže 24 593 výtvarných děl z 68 zemí, mezi kterými nechyběly například Brunej, Etiopie, Filipíny, 



 

 

Kuba nebo Mongolsko,“ dodává. Téma ročníku Tradice a dědictví lidu mé země – bylo zvoleno na počest 

10. výročí celosvětově platné smlouvy sloužící k ochraně lidového umění, řemesel, obřadů i tradičních 

lidových znalostí – Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO“.  

Děti pod vedením pedagogů, ztvárňovaly mnohé ze zapsaných dědictví své země - tradiční řemesla, 

obřady, zvyky i lidovou tvořivost svých zemí, z nichž mnohé jsou i v zemích svého původu záležitostí 

krajovou a ojedinělou, hodnou uchování pro další generace. Mezi nejčastější náměty prací českých dětí 

patřilo masopustní veselí, moravské tance, lidové kroje a tradiční řemesla. 

 

 

Kamburugamuwe Upunya, 7 let, Sri Lanka                    Lutsuk Egor,7 let, Ryazan, Rusko                                        Jůzová Anna, 11 let, ZUŠ Plzeň 
 
 

Kontakt pro média: 

Mgr. Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie, kurátorka výstavy, tel. 312 253 702; mob. 736 642 318,  

e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz. Novináři budou mít možnost rozhovorů s účastníky vernisáže.  

Více informací na: www.mdvv-lidice.cz  

 

 

Památník Lidice pod záštitami: 

 

 

Děkujeme sponzorům a partnerům:  

 

 

 

 

Zvláštní poděkování patří Výboru Festivalu Československé komunity města Phillips, Wisconsin, USA, který poskytl velký finanční 

příspěvek na odměny pro oceněné děti.  Pro zajímavost dodáváme, že právě ve městě Phillips ve Wisconsinu se nachází jeden ze 2 památníků 

v USA Lidické tragédie (druhý se nalézá v Cedar Rapids, Chichago), který byl postaven v létě 1943 z darů Výboru Festivalu Československé 

komunity města Phillips.   
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