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8-9. prosince 2007
Výstaviště České Budějovice – Pavilon Z
http://www.vcb.cz/

Více foto z loňského ročníku zde

Milí výtvarníci,
ráda bych Vám představila některé pozitivní novinky letošního ročníku Czech Art Festivalu (dále CAF).
Uvádím v bodech. ( Prosím, přepošlete také Vašim přátelům výtvarníkům )

Termín:
Termín festivalu 2007 byl přesunut na 8-9. prosince 2007.Tento předvánoční temín by mohl pozitivně ovlivnit prodej
Vaší tvorby. Vzhledem k tomu, že před Vánoci téměř každý potřebuje nějaký dárek, mohli by návštěvníci více
nakupovat. Pozvěte koho můžete 

Odměny pro výtvarníky:
- Letos budou předány ceny výtvarníkům v každé kategorii. Na této stránce najdete seznam odměn:
http://www.artfestival.cz/2006/odmeny_2007.htm
- Návštěva Českých galeristů, kteří si vyberou výtvarníky pro jejich výstavní plán v r. 2008. ( Z loňského ročníku vzniklo
několik úspěšných výstav, např. výstava Libora Hurdy, Tomáše Záhoříka a Světlany Zamatevské v Městské galerii Art
Club. Galeristka paní Hanušová dokonce prezentovala sochaře p. Hurdu a grafičku p. Zamatevskou společně
s významnými autory během Vltavotýnských dvorků – zde je odkaz na jejich stránku http://www.tnv.cz/kultura-a-volnycas/mestska-galerie/aktualni-vystavy-1/

Více místa v prostoru:
Změna návrhu designu základního prostoru z 2m x 2m x 2m na 1m x 3m x 2 m. Jedná se o stejný počet panelů, ale jde
o lepší uspořádání a design prostoru. Jinými slovy: jeden panel z leva, 3 panely za Vámi a 2 panely z prava. Tímto
návrhem výtvarník získává více prostoru do šířky. Zde nakresleno: http://www.artfestival.cz/2006/prostordesign.pdf

Přihláška do festivalu v anglickém a německém jazyce:
Pokud máte přátele výtvarníky, kteří žijí v zahraničí a rádi by se festivalu zúčastnili, prosím odkažte je na tuto
stránku: http://www.artfestival.cz/application.pdf

Přihláška na webové stránce je v angličtine, což je náš hlavní komunikační jazyk pro výtvarníky ze zahraničí.
Přihlášku máme také v němčině, kterou Vám můžeme na vyžádání poslat.V každém případě podmínkou je,
aby zúčastněný výtvarník hovořil buď česky, rusky, anglicky nebo španělsky. Jinak se s ním náš tým bohužel
nedomluví.

Přednáškový a diskusní panel:
Letošní novinkou festivalu je přednáškový a diskusní panel na téma výtvarné umění. Přednášky či představení budou
v časovém rozmezí 15-20 min a musí se vztahovat k výtvarnému umění ( např. o Vás, o jiném významném výtvarníkovi,
historie umění, zkušenost z výstav či studie umění v zahraničí, Váš úspěch, ukázka procesu Vaší tvorby, technologie či
jiné představení Vašeho talentu, atd.) Zájemci o přednásku či představení své tvroby a jiné ukázky se mohou hlásit na
tel. 724 093 463 nebo zaškrtnete v přihlášce do festivalu: http://www.artfestival.cz/2006/prihlaska.htm

Další program festivalu:
Letos bude opět v nabídce promítání nezávislých a dokumentárních filmů. Pošlete ukázku filmu, pokud máte zájem o
uvedení v programu. V sobotu 8.12. v 11 hod. festival slavnostně zahájí Českobudějovické hudební trio EPY-DE-MYE,
které následně zpestří koncertem sobotní odpoledne. Více o EPY-DE-MII http://www.epydemye.cz/
Během festivalu bude zajištěn také program pro děti (řezbář p. Petr Bednář bude opět dobrovolně vyřezávat a malovat
s dětmi).

Video na webové stránce a časté dotazy:
Výtvarníci, kteří se ještě CAF neúčastnili, se mohou se mnou takzvaně virtuálně seznámit na naší webové stránce
www.artfestival.cz (Napadlo nás, že by bylo vhodné, aby se noví zájemci o festival předem dozvěděli, kdo za celou akcí
stojí.
Na tomto odkazu najdete odpovědi na časté dotazy http://www.artfestival.cz/FAQ.htm (Tuto linku můžete snadno
přeposlat Vašim přátelům výtvarníkům, kteří se Vás na náš festival ptají).
S dalšími dotazy mne neváhejte kontaktovat na czechartwork@yahoo.com nebo se spojte telefonicky s mojí zástupkyní
Martinou Herdovou na 724 093 463.

Na viděnou v prosinci se těší
Marcela Kotrčová
Ředitelka Czech Art Festivalu
USA 001-561-317-1138
( od 12.září) ČR 736 250 719

Vy vytvoříte – My podpoříme
www.artfestival.cz
czechartwork@yahoo.com

