Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice 2010,
téma BIODIVERZITA
panely s originály
Jedna z největších a nejstarších výstav dětské tvorby na světě Vám v této sadě představí
nejlepší oceněné práce z 38. ročníku, který se konal v roce 2010 a nesl téma Biodiverzita,
rozmanitost živé přírody.
Na představovaných pracích Vám přiblíží své osobní vidění přírody a jejích krás 135 dětí
z 45 zemí světa. Obrázky děti zaplnily cizokrajnými brouky, motýly, rybami sladkovodními i
mořskými, ptáky, divokými i domácími zvířaty, stromy, travinami a květinami všeho druhu.
Práce jsou adjustovány na pevných panelech (oboustranně) a jsou chráněny proti
poškození plexi fólií.
Součástí výstavy je i úvodní panel přibližující historii a současnost této mezinárodní výstavy
v českém a anglickém jazyce, dvojjazyčně jsou i popisky u jednotlivých kreseb.
Panely je možné prezentovat formou instalace na stojanech, nebo zavěsit na zeď.
V sadě je představeno 135 originálních prací od dětí ze 45 zemí:
Česká republika (48), Albánie (1), Afghánistán (1), Arménie (1), Ázerbájdžán (1), Bělorusko (4),
Bosna a Hercegovina (1), Brazílie (1), Bulharsko (2), Čína (2), Černá Hora (1), Egypt (1), Estonsko
(1), Etiopie (1), Indie (2), Indonésie (1), Írán (1), Itálie (1), Izrael (1), Japonsko (2), Kazachstán (2),
KLDR (1), Korejská republika (1), Kuba (1), Litva (2), Lotyšsko (3), Maďarsko (1), Malajsie (1),
Mongolsko (1), Německo (1), Norsko (1), Paraguay (1), Polsko (2), Rumunsko (1), Rusko (4),
Řecko (1), Singapur (1), Slovensko (22), Slovinsko (1), Srbsko (3), Sýrie (2), Thajsko (1), Turecko
(3), Ukrajina (3), Uzbekistán (1).

Autoři:

Mgr. Ivona Kasalická, Milena Burgrová (grafika), Hana Staňková (překlad),
2010

Jazyk:

Úvodní banner česko-anglický text, popisky prací česko-anglické

Rozsah:

12 oboustranných panelů (6 dvoupanelů) s originály prací roku 2010 (ročník
38.)

Materiál:

pevné tvrdé panely s originály, kryté fólií

Rozměr:

1 panel šířka 100 cm x výška 140 cm

Instalace:

panely je možné zavěsit za zeď (použití z jedné strany), nebo zapůjčit s
výstavním systémem Variant, který umožní prezentaci panelů ve volném
prostoru. Postup montáže je přiložen.

Transport:

12 panelů je uloženo ve 2 plastových bednách, každá vel. 146 x 104 x 16 cm,
váha 51 kg, uzamykatelné. Váha obou beden s panely 102 kg.
Systém Variant se skládá ze železných tyčí, koncovek, úchytek a spojnic,
uložen je ve 3 dřevěných bednách, uzamykatelné:
Bedna č. 1 (stojny) - vel. 215 x 30 x 25 cm, váha 64 kg
Bedna č. 2 (zakončení stojen) – 70 x 60 c 44 cm, váha 26 kg
Bedna č. 3 (úchytky, matky, spojky) – 60 x 44 x 30 cm, 26 kg

Celková váha výstavy (panely a systém Variant) váha 218 kg
Náročnost montáže – 4 osoby 5 hodin.
V případě Vašeho zájmu o výpůjčku nás můžete kontaktovat na adrese Památník Lidice,
Tokajická 152, 273 54 Lidice, e-mailem na adrese children@lidice-memorial.cz, nebo
telefonicky na čísle 312 253 063, 736 642 318, kontaktní osoba je kurátor výstavy.

Ukázka instalace na zeď – Infocentrum Lety, Minigalerie NKP Ležáky

Ukázka Instalace na
stojnách a dalších
přídavných stojanech
(není k zapůjčení),
Zámek Ctěnice

Bedny s panely – uložení a přeprava 12 oboustranných panelů

SYSTÉM VARIANT - STOJNY:
Bedna č. 1

Bedna č. 2

Bedna č. 3

