ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

2. Mezinárodní dětský a studentský umělecký festival, Praha 2018
Výstava kreseb a obrazů
20.7. – 23.7. 2018
Kongresové centrum Praha
Pořadatelé: Folklorní sdružení ČR, Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu, Česko-čínská
společnost, Evropská unie umění.
V těchto dnech skončil další ročník Mezinárodního dětského a studentského uměleckého festivalu, Praha
2018. Festival uvítal na 80 mladých malířů z Číny, Slovenska, Ruska, Izraele, Velké Británie, Ukrajiny a Polska.
V Kongresovém centru Praha se děti setkaly také s českými mladými tvůrci na společné výstavě svých kreseb a
obrazů.
Spolu s řadou vážených hostů z výtvarného prostředí, uměleckých asociací, státních institucí a veřejného života
výstavu navštívila také paní Ma Keqing, velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice.
Výstava představila veřejnosti téměř 300 obrázků. Do soutěžního hodnocení se přihlásilo 130 prací. Mezinárodní
odborná porota hodnotila tyto práce podle volby techniky, námětu, kreativity a dalších kriterií.
Za Českou republiku uspělo hned několik obrazů a kreseb, zejména žáků pražské ZUŠ z Jižního Města a Střední
uměleckoprůmyslové školy v Praze 3. Vítězové si odnesli diplomy, nejlepší z nich hodnotné malířské sady, které
věnovala Evropská unie umění.
V průběhu festivalové výstavy obrázků v Kongresovém centru Praha se nejen všichni mladí malíři z Evropy a
Asie, ale také návštěvníci, mohli sami zapojit do malování. Všichni tak během 4 dnů vytvořili 20 metrů dlouhý pás
s kresbami podle vlastní fantazie.
Početná skupina dětí a mládeže z uměleckých škol z Asie se setkala nejen s výtvarně nadanými dětmi z Čech a
dalších evropských zemí, ale také s umělci a pedagogy z českých a čínských výtvarných škol a spolků působících
u nás. Čínské děti obdivují zejména evropskou olejomalbu na plátně. České základní a střední umělecké školy si
na festivalu dohodly zařazení workshopů s výukou tradičních čínských technik, zejména kaligrafii a tušovou
malbu.
V rámci bohatého festivalového programu věnovaného evropskému výtvarnému umění, architektuře a české
historii si zahraniční účastníci prohlédli Vyšehrad, obrazárny Národní galerie, Pražský hrad a další slavné pražské
pamětihodnosti. Navštívili také Památník Lidice a 46. ročník jedné z největších a nejstarších dětských výtvarných
soutěží a výstav na světě.
Plavbou po Vltavě se účastníci rozloučili s Prahou a pokračovali do Českého Krumlova, kde jejich návštěva
České republiky končí.
Mezinárodní dětský a studentský umělecký festival, Praha 2018 naplnil svůj cíl. Ukázal, že děti a mladí
lidé z různých kultur, různých národností a různých jazyků s důvěrou a bezprostředností mládí umí nalézt
společnou řeč prostřednictvím toho, co je spojuje: tvořivost a láska k výtvarnému umění.
Zvláštní poděkování patří Kongresovému centru Praha za vytvoření příznivých podmínek a špičkové služby.
Tato kulturní akce se konala v rámci mezinárodního projektu New Silk Road. (MAV)
Fotogalerie z atmosféry akce:

1.

Slavnostní zahájení s významnými hosty a představiteli pořádajících asociací

2. Mladí čínští umělci, účastníci festivalu

3. Velvyslankyně ČLR paní Ma Keqing na výstavě

4. Caroline Lloyd (10let), oceněná malá malířka

5. Ljuba Suzova (10 let),oceněná malá malířka

6. Ceny pro vítěze od Evropské unie umění

7. Poděkování odborným partnerům festivalu

8. Mladí hudebníci na zahájení, ZUŠ Jižní Město, kytarová sekce

9. Společná kresba české a čínské studentky výtvarného umění

9. Účastníci a návštěvníci společně popadli barvy a tužky

11. Modrá je dobrá

12. Seminář o evropském výtvarném umění pro zahraniční účastníky

13. Expozice českých studentů

14. Malování v plenéru na Vyšehradě

15. Momentka

16. Parta z tvůrčí skupiny Tomorrow Art

17. Selfíčko na památku

18. Lodí po Vltavě na rozloučenou

19. Nashledanou krásná Praho! Děkujeme.

