
 

 

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019  

Chemie 

 

1. varianta: 20 textilních bannerů 

 

Výběr oceněných výtvarných děl ze 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 

2019 na téma Chemie, reprodukovaný na závěsných textilních bannerech. Úvodní panel 

přináší základní informace o 47. ročníku, historii a současnosti výstavy. Sada obsahuje 20 

bannerů, 19 s reprodukcemi prací a 1 úvodní. Texty v českém a anglickém jazyce. 

 

Sada představuje reprodukce 160 výtvarných děl ze 45 zemí: 

Česká republika (62), Austrálie (1), Ázerbájdžán (2), Bělorusko (5), Brazílie (1), Bulharsko (1), Černá 

Hora (1), Čína (5), Egypt (1), Estonsko (1), Filipíny (1), Chile (1), Chorvatsko (1), Indie (2), Írán (1), 

Izrael (2), JAR (1), Kambodža (1), Korejská republika (3), Kypr (1), Litva (1), Lotyšsko (4), Maďarsko 

(1), Mexiko (1), Moldavsko (1), Mongolsko (1), Německo (1), Nový Zéland (1), Polsko (4), Rakousko 

(4), Rumunsko (2), Rusko (3), Severní Makedonie (1), Slovensko (16), Slovinsko (4), Srbsko (1), Srí 

Lanka (2), Švýcarsko (3), Tádžikistán (1), Thajsko (3), Turecko (3), Turkmenistán (1), Ukrajina (5), 

Uzbekistán (1), Velká Británie (1) 

 

Autoři: Dagmar Šubrtová, Stanislava Doleželová, Hana Staňková (překlad), Altair s.r.o. 

Jazyk: český a anglický 

Rozsah: 20 bannerů (1 úvodní banner + 19 bannerů s reprodukcemi výtvarných děl) 

Materiál: bannerovina – umělá textilie, srolovatelná, v horní i dolní části zpevňující hliníkové lišty 

Rozměry: 1 banner šířka 100 cm x výška 200 cm 

Instalace: jednoduchá, látkové bannery je možné zavěsit pomocí silonu na zeď, váha banneru:  

Transport: 4 plastové tubusy, délka tubusu 107 cm, průměr 12 cm, váha: 

 

V případě zájmu o výpůjčku nás kontaktujte na adrese Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 

Lidice, e-mailem na adrese children@lidice-memorial.cz nebo telefonicky na +420 736 642 318, 

kontaktní osoba kurátor výstavy. 

 



Náhled výstavy 

 



 

 

 

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019  

Chemie 

 

2. varianta: 11 textilních roll-upů 

 

Výběr oceněných výtvarných děl ze 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019 

na téma Chemie na samostatně stojících roll-up bannerech. Úvodní roll-up přináší základní 

informace o 47. ročníku, historii a současnosti výstavy. Sada obsahuje 11 roll-upů, 10 s 

reprodukcemi prací a 1 úvodní. Texty v českém a anglickém jazyce. 

 

Sada představuje reprodukce 85 výtvarných děl z 30 zemí: 

Česká republika (32), Bělorusko (3), Brazílie (1), Černá Hora (1), Čína (4), Estonsko (1), Filipíny (1), 

Chile (1), Indie (2), Írán (1), Izrael (1), Kambodža (1), Korejská republika (1), Litva (1), Lotyšsko (1), 

Nový Zéland (1), Polsko (3), Rakousko (2), Rusko (1), Severní Makedonie (1), Slovensko (10), 

Slovinsko (4), Srí Lanka (1), Švýcarsko (1), Tádžikistán (1), Thajsko (2), Turecko (1), Turkmenistán 

(1), Ukrajina (3), Uzbekistán (1) 

 

Autoři: Dagmar Šubrtová, Stanislava Doleželová, Hana Staňková (překlad), Altair s.r.o. 

Jazyk: český a anglický 

Rozsah: 11 roll-upů (1 úvodní banner + 17 bannerů s reprodukcemi výtvarných děl) 

Materiál: roll-upy z banneroviny – umělé textilie, srolovatelné, s výsuvnými kovovými stojany 

Rozměry: 1 panel šířka 100 cm x výška 200 cm 

Instalace: jednoduchá, roll-upy se rozbalí na samostatně stojící panely a rozestaví v prostoru  

Transport: roll-upy jednotlivě balené v textilních pouzdrech, 11x pouzdro váhy: , celková váha:  

 

V případě zájmu o výpůjčku nás kontaktujte na adrese Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 

Lidice, e-mailem na adrese children@lidice-memorial.cz nebo telefonicky na +420 736 642 318, 

kontaktní osoba kurátor výstavy. 

 



Náhled výstavy 

 


