
ČESKÉ 

BUDĚJOVICE 



Uměleckým partnerem 

2. ročníku je  

Iva HÜTTNEROVÁ 



                 Záštitu nad prvním ArtFestem převzal malíř  Zdeněk Hajný.  

Změnil se organizátor, novým je Výstaviště České Budějovice a.s. , 

spolupořadatel Josef Balek a Volné sdružení umělců jižních Čech.  

   1. ročníku 2013 se zúčastnilo 18 vystavujících z Čech a Rakouska. 

Změnil se výstavní prostor, z pavilonu „Z“ jsme se přesunuli do menšího, 

velmi příjemného pavilonu „B4“, každý výstavní box měl bodové osvětlení. 

Další novinkou byla účast speciálních škol a zařízení. Vytvořila se velmi 

příjemná atmosféra a myslím, že se nikdo z vystavujících nenudil.  

   Proběhlo vyhodnocení umělců v hlavní, ale i speciální kategorii. Všichni 

vystavující dostali účastnické listy, ArtFest měl svůj katalog. Výstaviště 

navštívilo během víkendu 16 250 návštěvníků. 

Jak probíhal 1. ročník 2013? 



Jak probíhal 1. ročník 2013? 



Jak probíhal 1.ročník 2013? 



Jak probíhal 1. ročník 2013? 



Jak probíhal 1. ročník 2013? 



Jak probíhal 1. ročník 2013? 



Co můžete očekávat od 2. ročníku 2014? 

-Partnerem výstavy a zároveň vystavujícím bude herečka a malířka Iva Hüttnerová. 

-Možnost prezentace cca 40 umělců, ti projdou výběrem pořadatele. 

-Chceme akci na úrovni (ne tržnici)  hlavně směrem k umělcům, a tak je poplatek snížen na 2 500 Kč s DPH 

za výstavní box: 1m x 4m x 1m (v ceně započítáno bodové osvětlení, 1x stůl a židle). 

-Počítá se s katalogem výstavy a prezentací vystavujících umělců. 

-Pro vystavující a návštěvníky bude přímo ve výstavním pavilonu k dispozici příjemná kavárna francouzského 

stylu s občerstvením (nápoje, káva, čaj, zákusky). 

-V pavilonu bude šatna pro umělce. 

-Bude zajištěn program a hudební vystoupení skupin i jednotlivců. 

-Osloveni a přizváni budou galeristi a média. 

-Jednou z hlavních cen bude výstava zdarma pro jednoho z vystavujících v Galerii Kaplanka v Protivíně        

na 1 měsíc v r. 2015, pracujeme na dalších možnostech... 

-Vaším partnerem pro komunikaci a názory bude přímo umělec, ne manager neznalý výstavního prostředí. 

-Máme zájem vytvořit akci, kde není hlavním cílem výdělek, ale zachování akce v jižních Čechách a výsledný 

efekt = hlavně  spokojenost vystavujících, návštěvníků a  tím pádem i organizátorů!!! 



         Výstaviště České Budějovice a.s.         www.vcb.cz 

 

Josef „Pepíno“ Balek - Volné sdružení umělců jižních Čech           http://pepino-balek.cz 

Naše představa prostoru pro 2. ročník 2014… 


