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Děti hledí k obzorům

Děti hledí k obzorům je unikátní sbírkou obrazů dětí z 30 zemí světa, z nichž některé procházejí obdobím poválečné rekonstrukce. Díla těchto dětí budou vystavena ve vstupní hale hotelu Moevenpick od 21. do 29. září 2000.
Výstava je vyjádřením pohledu dětí na naši budoucnost. Namísto obrazů válek, ničení a utrpení vytvořily děti díla, která ukazují pozitivní, optimistickou vizi budoucnosti.
	Výstava je součástí programu Institutu Světové Banky (WBI) "Vize budoucnosti", jehož smyslem je poskytovat dětem příležitosti ke tvůrčímu myšlení při vytváření vlastní budoucnosti.
	Ukázat prostřednictvím umění, jak se na svět dívají ti, kdo ho budou v budoucnosti spoluvytvářet a vést, má mnoho pozitivních aspektů. Umění podporuje harmonii světa, ukazuje společné vize a respektuje rozdílnosti. Umění také poskytuje prostor k vyjádření zásadních myšlenek a pocitů, jež mají globální platnost. Umožňuje spolupráci mezi zeměmi a pomáhá organizacím na úrovni jednotlivých států i mezinárodním organizacím jako je Světová banka, aby co nejlépe uplatňovaly zdroje, jež mají k dispozici.
	Na výstavě bude také možné zhlédnout sérii plakátů UNICEF, ilustrujících základní práva dětí, jak byla zakotvena v Úmluvě o právech dítěte.
	Tato výstava byla již v minulosti zpřístupněna v USA, Norsku, Rakousku, Švédsku, Makedonii a Itálii. Praha bude prvním místem jejího konání ve střední Evropě.
	Sponzory výstavy jsou Institut Světové banky a Moevenpick Hotels and Resorts ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF a vládou Kanady.

Výstava je veřejně přístupná, vstupné je zdarma. 

**********

Základní informace:

Název výstavy: 				Děti hledí k obzorům / Children Look to the Horizon
Organizátoři: 				Institut Světové banky (World Bank Institute)
Moevenpick Praha
Český výbor pro UNICEF
Sponzoři: 					Institut Světové banky (World Bank Institute)
Moevenpick Hotels and Resorts
Vláda Kanady
Spolupráce: 				Informační centrum OSN v Praze (UNIC)
Český výbor pro UNICEF
KNO, Inc.
UNHCR
Profil Media
Místo konání:  				Lobby hotelu Moevenpick

Oficiální otevření a recepce: 	21. září, 17:00 - 19:00 hod.
pouze pro zvané
Konání výstavy:  			21. – 29. září 2000

