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Voda očima dětí z celého světa na výstavě
v Národním zemědělském muzeu v Praze
U příležitosti Dne dětí, tedy od pátku 1. června, přichystalo Národní zemědělské
muzeum ve spolupráci s Památníkem Lidice 46. Mezinárodní dětskou výtvarnou
výstavu LIDICE 2018. Obrázky dětí z celého světa na téma Voda (nad zlato) jsou
k vidění v Praze na Letné až do konce listopadu. Součástí výstavy budou také
lektorské programy pro školy.
Mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila desetiletí 2018–2028 Mezinárodní dekádou vody
pro trvale udržitelný rozvoj, a proto bylo jako téma 46. ročníku vybráno téma VODA (nad
zlato). „Voda se pro celý svět stává více a více důležitějším tématem. Partnery výstavy jsme
se stali nejenom proto, že letošní námět koresponduje s obsahy expozic Voda v krajině
a Rybářství, ale také proto, že se dlouhodobě snažíme vést děti k ochraně vody a půdy
i v našich lektorských programech,“ říká statutární náměstek generálního ředitele
Národního zemědělského muzea Antonín Juriga.
Celkem bylo oceněno 1200 obrázků z 67 států. Dvě stovky jsou jich k vidění v Národním
zemědělském muzeu v Praze, druhou část výstavy mohou zájemci zhlédnout ve stejném
termínu v Památníku Lidice.
Hlavním organizátorem výtvarného projektu je Památník Lidice. Výstava bude v pražské
budově Národního zemědělského muzea instalována ve foyer v 1. patře před expozicí
Rybářství a potrvá do 25. listopadu. Její součástí bude vzdělávací program pro děti
ze základních škol.
Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE byla založena v roce 1967 k uctění památky dětí
z české obce Lidice zavražděných v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských
obětí válek. Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a v současnosti je
jednou z největších a nejstarších přehlídek dětské tvorby na světě. V posledních letech
do ní přichází přes 25 000 prací z více než 80 zemí celého světa.
Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO a Českých center.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem
zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví,
potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny.
Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky –
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Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice
Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř
ticha či Život – střešní zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí
gastrostudio, milovníci umění ocení výstavu obrazů realisticky orientovaných malířů
ze Šrobárovy sbírky.
Více na www.nzm.cz.
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