


Jubilejní 10. ročník Dnů otevřených ateliérů v jižních Čechách se uskuteční ve dnech 
14. – 15. 10. 2017. Myšlenkou této akce je seznamovat širokou veřejnost s netradičními 
místy – ateliéry umělců, kam se běžný návštěvník nedostane. Místy, kde ve skrytu před 
okolím vznikají díla, která nesou niterný otisk autorů. Je jedno, zda jde o malbu, keramiku, 
sklo či výšivku. V tyto dny umělci otevřou své ateliéry a pozvou návštěvníky nahlédnout do 
svého uměleckého soukromí a přiblíží jim příběh vzniku svého díla. A proto si dovolím nejen 

Záštitu převzal Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

Dny 
otevřených 
ateliérů             2017

Vážení návštěvníci DOA 2017, Jihočeský kraj Vám spolu s Alšovou jihočeskou galerií 
a dalšími partnery již po desáté zprostředkovává vpravdě nevšední zážitek: „zažít umění“ 
způsobem netradičním. Protože co víc si může milovník umění přát, než navštívit 
svého oblíbeného umělce v jeho svatyni nejsvatější, v jeho ateliéru, kde mu múzy poskytují 
právě tolik inspirace, aby tam vznikla díla svým způsobem nesmrtelná. Vztáhnu-li ono 
desáté výročí DOA k výročí partnerskému, tak s mnohými umělci slavíme cínovou svatbu 
a budu-li zde mluvit za jednu stranu tohoto vztahu, tak pro nás je to partnerství příjemné a oboha-
cující. Pevně doufám, že podobné, či stejné pocity má i strana druhá. Celá akce by ale neměla žádný 
význam, kdyby nebylo Vás, milovníků umění ve všech jeho podobách. Přeji proto Vám všem, co 
nejpříjemnější zážitky ze Dnů otevřených ateliérů, které mohou těm, kterým se to ještě nestalo, otevřít 
novou cestu vnímání umění. Umělcům přeji, aby setkání s  obdivovateli a milovníky jejich výtvorů 
bylo vždy inspirativní.

Mgr. Patrik Červák
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje

poděkovat všem autorům, kteří v tyto dny otevřou ateliéry, ale hlavně pozvat veřejnost nahlédnout 
či se přímo zúčastnit příběhu vzniku zajímavých děl v jihočeských ateliérech.

Mgr. Aleš Seifert
ředitel Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
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Milí čtenáři, 
již desátým rokem jihočeští výtvarníci otevírají své ateliéry, 

aby do nich pozvali všechny ty, kteří mají zájem o jejich tvorbu. Za ta léta se akce 
rozšířila také o řemeslníky, architekty, výtvarné školy, galerie a o dílny pro děti. 
Ti všichni během jednoho víkendu 14. - 15. 10. 2017 představí svá díla a otevřou 

tvůrčí zázemí. Na cestách po ateliérech je nejkrásnější samotné setkávání se s lidmi. 
Poznáváte nejen jejich tvorbu, ale často i osobní příběhy. 

Zároveň jsou to cesty za objevováním jižních Čech a jejich kulturním bohatstvím. 
V letošním roce jsme pro Vás přichystaly mnoho otevřených ateliérů a také bohatý 

doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek s místními památkáři, 
architekty a historiky umění. Ve spřátelených galeriích a muzeích si můžete 

prohlédnout expozice a často se zapojit do výtvarných dílen nebo workshopů. 
V tomto průvodci naleznete seznam všech zapojených ateliérů spolu s adresami 

a časy jejich otevření. Samy jsme se po ateliérech přes léto rozjely a vybraly 
pro Vás alespoň zlomek doplněný o vlastní dojmy a postřehy.

Každý ateliér, dílna a galerie má své jedinečné kouzlo, jehož objevení 
však už spočívá na Vás. Přejeme Vám krásné podzimní cesty 

za uměním, řemeslem, designem a architekturou! 

Mgr. Petra Lexová a PhDr. Monika Zárybnická



Alena Schulz, 
Maříž 19, Slavonice

Malířka a ilustrátorka Alena Schulz žije v malebné jihočeské vesničce Maříž nedaleko Slavonic. 

Po vystudování střední uměleckoprůmyslové školy tvořila především ilustrace do dětských časopisů 

Ohníček a Mateřídouška. V osmdesátých letech emigrovala s rodinou do Vídně, kde začala vystavovat své obrazy 

a pracovat jako ilustrátorka knih pro děti. 

V roce 1995 se přestěhovala do Maříže, kde zrekonstruovala statek s rozsáhlou zahradou. Zde dosud žije

a vytváří monotypie (grafická technika tisku z plochy), ilustrace pro děti i jedinečné “šité obrazy” - techniku, 

kterou sama vymyslela. Svým dílem, které harmonicky splývá s malebným prostředím jejího ateliéru a velké 

zahrady, spoluutváří jedinečného ducha vesničky Maříž, proslulé malovanou keramikou, kde našla zázemí 

řada pražských výtvarníků po roce 1989.

Dalibor Říhánek, 
Burketova 48, Písek

Během Dnů otevřených ateliérů můžete potkat i výtvarníky, jejichž vyprávění se podobá četbě románu. Jedním 
z nich je i písecký autor Dalibor Říhánek. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Františka 

Jiroudka) a Academia di belle Arti v Římě (ateliér prof. Emilia Greco). Ve své profesionální činnosti se věnuje malbě, 
kresbě, grafice, textilu (především gobelínům) i realizaci uměleckých artefaktů v architektuře. V jeho píseckém ateliéru 
nacházejícím se v krásně zrekonstruovaném secesním rodinném domě s vnitřní zahradou si můžete prohlédnout 
starší i současnou tvorbu a poslechnout poutavé povídání o studijních cestách po Itálii a Francii.

Teodor Buzu, 
Kostnická 158, Tábor

Ateliér tohoto již “klasika” jihočeské výtvarné   

scény nemůžete minout. Původem moldavský 

umělec Teodor Buzu žije a tvoří v Táboře. 

Je absolventem Akademie designu a umění 

v Charkově, který ukončil v roce 1985 (ateliér 

prof. O. Veklenka). Ve své tvorbě se věnuje 

vedle malby a kresby i užité grafice. 

Za svoji tvorbu získal několik významných

ocenění. V roce 2003 rumunský státní řád

 “COMANDOR”. Pravidelně se účastní zahraničních

 i domácích sympozií a výstav. Jeho obrazy 

si můžete nad šálkem čaje prohlédnout 

v jeho ateliéru, kde pořádá pravidelné besedy.



Ve střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově založené v roce 1991 se dnes vyučuje celkem šest oborů. 
Její absolventi často pokračují ve studiu na vysokých uměleckých školách nebo nacházejí uplatnění v uměleckém průmyslu. V letošním 

roce otevře škola v rámci DOA následující ateliéry: ateliér užité malby, ateliér grafického designu, ateliér scénické, interiérové a výstavní 
tvorby a ateliér užité fotografie a médií. Při prohlídce ukázek prací v ateliéru malby si budete moci vyzkoušet malbu podle věcné předlohy 
pod vedením pedagoga oboru a budete mít možnost přispět svým dílem do tvorby velkoformátové kresby, jejíž finální podoba vznikne 
na konci dne. V ateliéru grafického designu bude prezentován výběr absolventských maturitních prací s doprovodným komentářem. Ateliér 
scénické, interiérové a výstavní tvorby nabídne ukázku osvětlovacích technologií a návštěvníci si budou moci sami zkusit práci se světelným 
designem. V ateliérech oboru užitá fotografie a média si můžete prohlédnout fotografické studio vybavené nejnovější technologií a zjistit, 
co studium fotografie a médií obnáší. Studenti zde získávají znalosti práce s fotografickými technikami, učí se digitální postprodukci 
i natáčení videoklipů a dokumentů.

Jedinečná památka Fotoateliér Seidel dnes funguje jako muzeum, 
fotoateliér i sbírkový fond. V domě z roku 1905, který 

do roku 1949 sloužil jako rodinný dům s fotoateliérem, se zachovalo 
nejen původní vybavení (fotokomora, stojany, opony, fotografické 
přístroje apod.), ale především také cca 140 000 skleněných desek 
a celuloidové pásky s negativy. Součástí tohoto unikátního dědictví 
jsou i alba fotografií a pohlednic dokumentující dílo Josefa 
a Františka Seidlových především z oblasti krajinářské tvorby. 
V rámci Dnů otevřených ateliérů si můžete prohlédnout unikátní 
vybavení domu nebo se zúčastnit workshopu v místní fotografické 
dílně.

Museum 
Fotoateliér Seidel,
Linecká 272, Český Krumlov

SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, 
Latrán 50, Tavírna 109, Český Krumlov

Václav Cinádr, 
Na Drahách 295, Bavorov

Na statku v Bavorově má svůj ateliér 
vodňanský řezbář Václav Cinádr, 

který se věnuje především uměleckému 
zpracování dřeva. Ve vnitřním dvoře 
s rozsáhlou zahradou si můžete prohlédnout 
jeho díla a navštívit řezbářskou dílnu
umístěnou v jedné z částí klasického 
jihočeského statku.
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Řemeslná dílna v Panské ulici v Českých Budějovicích se specializuje na výrobu 

designových svítidel. Funguje jako malá manufaktura, kde naleznete originální 
keramická svítidla rozdílných tvarů a barev, doplňkové komponenty a v zadní části 
protějšího domu i samostatnou dílnu s vyskládanými hliněnými díly připravenými 
na výpal a útulný vnitřní dvorek. Dojem pohádky o “Tisíci a jedné lampě” budí strop 
posetý rozdílnými svítidly, kdy každé je originál. Přímo v obchodě se můžete domluvit
s tvůrci na vhodném designu pro váš interiér a také se dozvědět něco o samotné výrobě. 

MojeLampa, 
Panská 12, České Budějovice

Baobab 
& Dílna, 
Pražská 157, Tábor 

Baobab & Dílna funguje jako knihkupectví 
a galerie, pořádá autorské výstavy, 

autorská čtení, besedy se zajímavými 
lidmi nejen z oblasti literatury, koncerty, 
projekce, výtvarné dílny a divadelní předsta-
vení. Orientuje se hlavně na kvalitní dětskou 
literaturu. V rámci Dnů otevřených ateliérů 
se můžete těšit na workshop s ilustrátorkou 
Evou Volfovou. “Jehlou, nití, barvou, tužkou, 
botou, olejem, lepidlem, sprejem, nůžkami, 
inkoustem, kečupem, pokračuj v započatém…
Dílna otevřena, dílo rozpracováno. Pomůcky 
na stole, výtvarníci u něj. S nimi nebo sami 
se můžete pustit do vlastních výtvarných 
experimentů, které rovnou vystavíme!” 



do ateliéru s dětmi
sobota 14. 10.
10:00 
České Budějovice
VIPART - výtvarné kurzy pro děti
12:30 
Hluboká nad Vltavou
Ateliér Fantazie Šárky Rubickové- výtvarné kurzy pro děti
14:00 
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie - komentovaná prohlídka expozicemi pro děti: 
Středověké obrázkové čtení

za módou 
a oděvním 
designem
neděle 15. 10.
10:00
České Budějovice
Tereza Dohnalová – design oděvu
11:00
ESSE SHOP GALLERY SPACE - prezentace 
českých a slovenských návrhářů 
15:30-19:00 
TISKÁRNA KARMÁŠEK - design market, 
17:30 
módní přehlídka ESSE SHOP GALLERY SPACE 
(venkovní dvůr;  při nepřízni počasí v prostoru 
výstavní síně Tiskárny Karmášek)

pro muže
sobota 14. 10.
10:00 
Tučapy
Vratislav Petrů - výroba nožů z damascénské oceli
12:30 
Bechyně
Tomáš Pitlík – malba, objekty a custom bike 
building
16:00 
České Budějovice
Michal Domian - tatér, vektor artist, 
merch návrhář
18:15 
České Budějovice 
Cavalier Bike – redesign vintage urban bicycles

za skvosty 
našich měst
sobota 14. 10.
10:00 
Čkyně
Společnost pro obnovu synagogy 
ve Čkyni – prohlídka synagogy 
13:00 
Písek
Komentovaná prohlídka Kamenného mostu 
v Písku s památkářem Jiřím Hladkým
14:00 
Milevsko
Komentovaná prohlídka Milevského kláštera 
s archeologem Pavlem Břicháčkem
15:00 
Bechyně
Komentovaná prohlídka s vedoucí Městského 
muzea Bechyně Janou Janáčkovou po slavných 
vilách v Bechyni
17:00 
Týn nad Vltavou
Komentovaná prohlídka architektury 
ZŠ Malá Strana s historikem umění
 Janem Ivanegou 

Tábor 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 
Bechyně 96, 97, 98, 99, 100, 101 

Chotoviny 102
Malšice 103

Obora 104
Planá nad Lužnicí 105, 106, 107 

Tučapy 108

České Budějovice 2-23
Dobrá Voda u Českých Budějovic 24

Hluboká nad Vltavou 1, 25, 26, 27
Hradce u Homol 28

Hvozdno 29
Libníč 30

Meziluží 31
Nové Hrady 32

Planá 33
Plástovice 34

Slavče u Vrábče 35
Trhové Sviny 36

Týn nad Vltavou 37
Včelná 38

Vidov 39
Zliv 40, 41, 42

Český Krumlov 43, 44, 45 
Besednice 46
Dolní Třebonín 47
Přísečná 48
Staré Dobrkovice 49, 50
Třísov 51
Vyšší Brod 52

Jindřichův Hradec 53, 54, 55, 56, 57
Dačice 58
Maříž 59

Slavonice 60, 61
Třeboň 62, 63

 

Prachatice 76, 77
Bošice 78
Čkyně 79
Husinec 80
Tvrzice 81

     Písek 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 
Bernartice 72

Drhovle73
Milevsko 74
Protivín 75

 

Strakonice
Bavorov 82
Blatná 83, 84
Mračov 85
Vodňany 86
Volyně 87, 88

naše tipy na cesty trasa 1
sobota 14. 10.
10:00 
Slavonice, Na Potoku 629
Spolkový dům Slavonice - prohlídka domu s Olgou 
Žampovou, představení místních výtvarníků
11:00 
Maříž 19
Alena Schulz - ateliér známé malířky
a ilustrátorky dětských knih 
15:00 
Obora 22, Malšice
Pavel Klíma – ateliér malíře, grafika a kurátora 
galerie Malšice (možná prohlídka Galerie Malšice)
16:30 
Tábor, Kostnická 158
Teodor Buzu – ateliér malíře a grafika, akvarel
 a malba na hedvábí

trasa 2
sobota 14. 10.
9:00 
Smrkovice, U Školy 100
Vyšší odborná škola restaurátorská - ateliéry 
restaurátorských oborů školy
11:00 
Písek, Burketova 48
Dalibor Říhánek – ateliér malíře, grafika 
a pedagoga
14:00 
Drhovle 34 (obecní úřad)
Valentin Horba – ateliér malíře naivních obrazů 
s tématy jižních Čech
15:30 
Volyně, Náměstí Svobody 41
Patchwork Volyně, Jana Harmachová – výstava 
patchworku a výtvarný workshop

trasa 3
sobota 14. 10.
9:00 
Český Krumlov, Latrán 50 
areál klášterů, SUPŠ sv. Anežky České v Českém 
Krumlově, střední umělecká škola
11:30 
Dolní Třebonín 1
Jan Odvárka – dílna uměleckého kováře
13:30 
Besednice 165
Marek Dias – ateliér sochařské a keramické tvorby
15:00 
Meziluží 43 – Svébohy
Hynek Fuka – ateliér malíře

trasa 4
neděle 15. 10.
10.00
České Budějovice, Panská 12
MojeLampa – obchod a řemeslná dílna zabývající 
se výrobou originálních keramických lamp 
11:30 
na cestě mezi Hlubokou nad Vltavou 
(Zámostím) - Hrdějovicemi
Jaroslav Effmert – sklářská huť, výroba skla 
a vinutek na kahanu
14:30 
Libníč 101
Ivan Tlášek – restaurátorský a sochařský ateliér
16:30 
České Budějovice, Jungmannova 18
Miroslav Konrád – ateliér malby, grafiky a akvarelu
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Synagoga ve Čkyni nabízí návštěvníkům ke shlédnutí expozici “Zaniklé synagogy jižních Čech”, 
prostor pro výstavy, modlitebnu a návštěvu infocentra. Zrekonstruování synagogy s novým 

mobiliářem (H3T Architekti) se uskutečnilo díky Společnosti pro obnovu synagogy, která byla 
založena v roce 1990 a nechtěla se spokojit s postupně chátrajícím cenným objektem z roku 
1828. Intenzivní obnova, umožněná získáním evropských grantů v roce 2010, vyústila po třech 
letech v dokončení revitalizace objektu, jenž je dnes zázemím a hlavním předmětem činnosti 
společnosti. Historií synagogy a životem jihočeských Židů vás provedou členové Společnosti 
pro obnovu synagogy ve Čkyni v rámci komentované prohlídky.

Synagoga 
Čkyně, 
Čkyně 105

Nově zrekonstruovaný Spolkový dům ve Slavonicích slouží 
v současné době jako vzdělávací a společenské centrum. 

Dům vlastní a provozuje nezisková organizace, která zde 
nabízí celoroční program - přednášky, výukové programy, 
služby pro turisty, výstavy, kulturní akce. Zároveň vytváří 
zázemí pro místní spolky a pro výtvarníky, kteří nemají 
vlastní ateliér. Historie objektu sahá až do roku 1932,
kdy byl postaven tehdy zde žijícími německými obyvateli. 
Je němým svědkem časů, ve kterých se odehrála dramata 
20. století: německo-české soužití v průběhu první republiky, 
válečné a poválečné útěky, návraty, vyhnání a dosídlení.  
V průběhu let 1932-1984 sloužil dům a jeho sál jako spole-
čenské zázemí města, kulturní dům, později i jako promítací 
kinosál. V devadesátých letech byl však již v havarijním stavu. 
Zachránila jej iniciativa místních obyvatel, kteří chátrající objekt 
od města v roce 2005 koupili a následně získali dotaci na 
jeho obnovu. V letech 2012-2013 proběhla rozsáhlá rekon-
strukce, podle projektu architektů Jiřího Opočenského 
a Štěpána Valoucha. Dům byl po přestavbě otevřen na podzim 
v roce 2013. Jeho nadčasově pojatá rekonstrukce sklízí 

Spolkový dům 
Slavonice, 
Na Potoku 629, Slavonice

ocenění na domácí i mezinárodní scéně. Mezi nejvýznamnější úspěchy 
patří nominace na prestižní mezinárodní cenu Miese van der Rohe 2015.
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Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku poskytuje vzdělání budoucím odborníkům v restaurátorských oborech 
“Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby” a “Restaurování kovů”. Výuku charakterizuje vysoká odborná 

úroveň. Jedním ze základních pilířů výuky je předávání znalosti tradičních technik restaurování původních materiálů,
které studenti poznávají na ukázkách historicky cenných památek. V rámci Dnů otevřených ateliérů si návštěvníci mohou 
prohlédnout jednotlivé dílny a seznámit se s tradičními způsoby výroby nábytku i kovových předmětů. Od září 2017 
chystá škola otevřít nový obor jedinečný svým zaměřením ve střední Evropě - “Restaurování dopravních prostředků”.

Vyšší odborná škola  
restaurátorská v Písku, 
Karlova 111, Písek
U Školy 100, Smrkovice



V Českých Budějovicích naleznete sochy Ivana Tláška jak se říká „skoro na každém 
kroku“. Tento výtvarník stojí za obnovou sochy Vojtěcha Lanny v parku Na Sadech, 

vytvořil nový odlitek sochy Jana Valeriána Jirsíka u Černé věže, i kopii Samsona na místní 
Samsonově kašně. Ivan Tlášek původně vystudoval chemii na SPŠ chemické v Praze, 
následně se přihlásil na SPŠ kamenosochařskou v Hořících v Podkrkonoší. Po dokončení 
studia sochařství a restaurování kamene na AVU v Praze se začal intenzivně věnovat 
restaurování. V současné době žije a tvoří v Libníči nedaleko Českých Budějovic. 
V jeho dílně i přilehlé zahradě můžete nalézt řadu replik historických soch velkých
mistrů i vlastní autorskou tvorbu.

Na Vlně, 
Bošice 45, Čkyně

Netradiční tkalcovna Na Vlně v malé ves-
nici Bošice nedaleko Čkyně představuje 

rodinnou firmu, kde se snoubí zájem 
o tradiční zpracování vlny od jejího získání 
až po výrobu originálních výrobků.
Na nedaleké farmě majitelé chovají kašmírské 
a quessantské ovce a lamy, jejichž vlnu dále 
zpracovávají. Uvnitř dílny se pak věnují tech-
nikám plstění, tkaní, předení a výrobě ori-
ginálních výrobků a šperků. Firma zároveň 
funguje jako chráněná dílna a pravidelně 
pořádá tvořivá odpoledne pro veřejnost.
V rámci Dnů otevřených ateliérů čeká 
návštěvníky ve stanovených časech prohlídek 
ukázka tradičních technik zpracování vlny
i návštěva místní farmy.

Ivan Tlášek, 
Libníč 101

Jaroslav Frencl, 
Lidická 138, Volyně

Volyňský řezbář Jaroslav Frencl se ve své dílně věnuje vyřezávání figurek, loutek a především rozsáhlých betlémů z lipového dřeva 
již řadu let. Vytváří nejen klasické betlémy, ale na požadavek zákazníka je zasadí i do prostředí rodinného mlýna nebo opatří 

figurkami ze známých pohádek a filmů. Ty ostatně můžete obdivovat v jeho dílně, kde se nachází jeden z nejrozsáhlejších betlémů, 
které vyrobil.



Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou   www.ajg.cz

         Dny otevřených ateliérů 
               v Alšově jihočeské galerii

Přijďte se podí   vat na díla středověkého, moderního a současného umění tvořící společně jeden vzájemně provázaný celek, vyzkoušet 
výtvarnou    dílnu se širokým spektrem uměleckých technik a na komentované prohlídky šité na mí ru  nejen dětem ale i dospělým.

          Volně zpřístupněná stálá expozice:
    14. - 15. 10. 2017 od 9:00 do 18:00

Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300–2017
Stálá expozice představuje dobře známý soubor památek středověkého umění propojený s českým moderním uměním 20. století. 
Cílem expozice je zprostředkovat návštěvníkům prožitek nejen ze setkání se zcela výjimečnými uměleckými díly dávné minulosti, ale také 
s těmi, která vznikla ve století minulém. Návštěvníci tak mohou spatřit díla Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda, Toyen, Josefa Šímy, 
Hany Wichterlové, Bedřicha Stefana, Kamila Lhotáka, Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Roberta Piesena a mnohých dalších.

Komentovaná prohlídka pro děti:
14. - 15. 10. 2017 od 14:00

Středověké obrázkové čtení
Ve středověku měly barvy, předměty, rostliny i zvířata ztvárněné na uměleckých dílech svůj symbolický význam.  
Zkusme se podívat na gotické umění jako na hádanku. Hádanku, kterou je možné rozluštit.

Komentovaná prohlídka pro dospělé:
14. - 15. 10. 2017 od 16:00
Komentovaná prohlídka stálou expozicí nabídne návštěvníkům přehled toho nejlepšího ze sbírkového fondu AJG, a to ve vzájemných 
a často nečekaných souvislostech.

Mezi sochami a obrazy
Výtvarná dílna pro děti a dospělé:
14. - 15. 10. 2017 od 10:00 do 16:00

Obraz nebo socha?
Záleží na stáří uměleckého díla a jeho postavení v dějinách umění? Nebo spíše na jedinečnosti souvislostí jeho vzniku, konkrétní 
výtvarné působivosti a obsahu, které dílo předává? Odpověď naleznete ve výtvarné dílně vedené edukačním oddělením AJG.

Změna programu vyhrazena. Vstup zdarma.

VÝSTAVNÍ SÍŇ KARMÁŠEK 
K. Weise 2619, České Budějovice 

Jan Mahr 
Monochromní 
            variace
13. 10.—12. 11. 2017

Mezi sochami a obrazy



doprovodný program 
v prostorách Tiskárny Karmášek

neděle 15. 10. v 15:00  

PROHLÍDKA TISKÁRNY A VÝSTAVNÍ SÍNĚ KARMÁŠEK 
ZA PŘÍTOMNOSTI ŘEDITELE JAROSLAVA KARMÁŠKA ML. 

K původní budově tiskárny navržené architektem Ivanem Kroupou v roce 2003 byla v roce 2015 v místech bývalé trafostanice přistavěna 
galerie se zázemím a barem. Oba objekty jsou v úrovni druhého nadzemního podlaží propojeny komunikačním traktem vytvořeným 
z pororoštů, které umožňují průhled do ulice i vnitřního dvora. Vnější obvodový plášť je ze štětovnic. V prostoru je zároveň ukryto posuvné 
molo s ohništěm. Snahou majitele tiskárny je vedle samotné tiskařské práce vytvářet i kulturně-společenské zázemí pro přednášky, koncerty 
a prezentaci vlastních výrobků.
 

v 16:00 

PŘEDNÁŠKA ING. ARCH. TOMÁŠE ZDVIHALA – VORARLBERSKO / 
JAK VYPADÁ MÍSTO, KDE KAŽDOU ČTVRTOU STAVBU NAVRHUJÍ 
ARCHITEKTI? /PROSTOR VÝSTAVNÍ SÍNĚ/
Ing. arch. Tomáš Zdvihal (*1986) absolvent Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Spolupracoval na řadě projektů 
s architektem Martinem Rajnišem nebo Evou Jiřičnou. V rámci architektonického studia třiarchitekti se věnuje projektům na pomezí 
města a krajiny, jejichž nedílnou součástí je mezioborová spolupráce. Je spoluzakladatelem platformy CBArchitektura, která v letošním 
roce vydala publikaci Průvodce architekturou Jihočeského kraje a Horního Rakouska. V současné době je studentem doktorského studia 
na FA ČVUT v Praze. 

od 15:30 do 19:00 

DESIGN MARKET /VENKOVNÍ DVŮR, V NEPŘÍZNI POČASÍ PROSTOR 
V PŘÍZEMÍ/ 
Prodejní výběrová výstava české autorské tvorby v prostorách architektonicky unikátní budovy Tiskárny Karmášek. Originální oděv 
a doplňky nejen od jihočeských tvůrců. Přijďte si užít originální módu, osobně poznat tvůrce a nakoupit designové kousky, ve kterých ne-
budete tuctoví! Sledujte náš Facebook, kde postupně představíme jednotlivé tvůrce.

od 17:30 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ESSE SHOP GALLERY SPACE /VENKOVNÍ DVŮR, 
V NEPŘÍZNI POČASÍ PROSTOR V PŘÍZEMÍ /
Mína Mládková, majitelka jednoho z prvních designových obchodů s autorskými šperky a módou v Českých Budějovicích, představí 
modely českých a slovenských oděvních návrhářů a tvůrců šperku. 

od 18:00 do 19:00 

DJ KONCERT

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 
A VÝSTAVY FOTOGRAFA JANA MAHRA 
VE VÝSTAVNÍ SÍNI TISKÁRNY KARMÁŠEK
pátek 13. 10. v 17:00
VÝSTAVNÍ SÍŇ KARMÁŠEK 
K. Weise 2619, České Budějovice

Úvodní slovo:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, Mgr. Patrik Červák, vedoucí Odboru kultury 
a památkové péče Jihočeského kraje, Mgr. Aleš Seifert, ředitel Alšovy jihočeské galerie, 
Jaroslav Karmášek ml., ředitel společnosti Karmášek s.r.o., Mgr. Petra Lexová, kurátorka výstavy J. Mahra

Hudební doprovod:  skupina VEES

JAN MAHR - MONOCHROMNÍ VARIACE
Jan Mahr se věnuje fotografii a jejímu přesahu do ostatních uměleckých disciplín.  Vytváří fotografické abstrakce, které představil 
například na výstavě Synthetic (2012) v Café Amadeus Muzea umění v Olomouci. Přehlídka prací ve výstavní síni tiskárny Karmášek 
představí autorovu tvorbu, ve které pracuje s vrstvením tónovaných papírů a fotograficky snímá abstraktní kompozice vyznačující 
se minimalistickým pojetím. 
Jan Mahr (*1977) po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově pokračoval ve studiu 
na Pražské fotografické škole a následně na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Nakonec absolvoval 
v Institutu tvůrčí fotografie, kde v roce 2012 navázal doktorským studiem. V současnosti působí jako pedagog a vedoucí oboru 
Užitá fotografie a média na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově.
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       5ět rad 
pro návštěvníky    

Mějte tuto programovou brožurku DOA 2017 na cestách za uměním vždy u sebe, 
s ní se v ateliérech, dílnách a galeriích neztratíte.

Než zamíříte do vámi vyhlédnutého ateliéru, zkontrolujte si, zda má v tuto chvíli 
skutečně otevřeno. Ne všichni jsou návštěvníkům k dispozici po celé oba dny konání akce.

Každý zúčastněný ateliér, dílna i galerie jsou v době otevření viditelně označeny 
plakátem s logem DOA 2017.

Tam, kde je to výslovně uvedeno, je třeba návštěvu dohodnout telefonicky. 

Veškeré aktuální informace k programu DOA 2017 naleznete na FB: DOA 2017 a na...

www.kulturni-most.cz
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ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
galerie | paměťová instituce | stálá 
expozice: Meziprůzkumy | Sbírka AJG 
1300-2017 | komentovaná prohlídka | 
výtvarné workshopy |
v sobotu 9:00 do 18:00
v neděli 9:00 do 18:00 
kontakt:
Zámecká jízdárna, 373 41 Hluboká nad 
Vltavou 144
tel.: 387 967 120
e-mail: office@ajg.cz
www.ajg.cz
 
TISKÁRNA A GALERIJNÍ SÍŇ KARMÁŠEK
výstava fotografií Jana Mahra | prohlídka
objektu tiskárny navržené architektem
Ivanem Kroupou | design market |
v neděli od 15:00 do 19:00
kontakt:
K. Weise 2619, 370 04 České Budějovice
tel.: 386 360 026
e-mail: info@karmasek.cz
www.karmasek.cz

JIHOČESKÉ DIVADLO - MALÉ DIVADLO
divadlo | komentovaná prohlídka 
zákulisím divadla | 
vstup služebním vchodem |
v sobotu od 11:30 do 16:30
kontakt: 
Hradební ulice 18, 370 01 České Budějovice
Anna Kočvarová
tel.: 774 736 587
e-mail: naan.kocvar@email.cz
www.jihoceskedivadlo.cz/maledivadlo

JIHOČESKÉ DIVADLO – ATELIÉR 3D
divadelní dílny | komentovaná prohlídka  
prohlídka fundusu | „Nebezpečný 
experiment s Kráskou a zvířetem“ | 
v sobotu od 10:00 do 16:00
kontakt:
Hlinská 514, 370 01 České Budějovice
Mgr. Michala Piskačová, Ph.D.
tel.: 603 181 612, 
e-mail: atelier@jihoceskedivadlo.cz
www.jihoceskedivadlo.cz/atelier3d

HAKR BETA ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ 
řemeslná - divadelní dílna | prohlídka 
zázemí | výroba divadelních kulis | 

„Nebezpečný experiment s Kráskou 
a zvířetem“ |
v sobotu od 10:00 do 16:00
kontakt:
Hlinská 514, 370 01 České Budějovice
Jan Blažek
tel.: 720 993 899
e-mail: info@hakr-beta.cz
www.hakr-beta.cz

MIROSLAV KONRÁD
ateliér | malba | olej | akvarel | akryl |
v sobotu od 13:00 do 18:00
v neděli od 13:00 do 18:00
kontakt:
Jungmannova 18, 370 07 České Budějovice
tel.: 606 154 967
e-mail: konrad@artgalerie.cz
www.artgalerie.cz

MOJELAMPA
ateliér | galerie | výroba a prodej
originálních keramických lamp |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 9:00 do 13:00
kontakt:
Panská 12, 370 01 České Budějovice
Vladimír Schödelbauer
tel.: 724 981 523
e-mail: schodelbauer@seznam.cz
www.mojelampa.cz

VIPART
ateliér | výtvarné kurzy pro děti
a dospělé | příprava na talentové
zkoušky | kurzy olejomalby |
v sobotu od 10:00 do 17:00
kontakt:
Žižkova 309/12 (5. patro), 370 01 České
Budějovice
Mgr. MgA. Petra Vichrová
tel.: 606 856 908
e-mail: ateliervipart@seznam.cz
www.vipart.cz

České
Budějovice
       Dobrá Voda u Českých Bu-dějovic, Hlubo-ká nad Vltavou, Hradce u Ho-mol, Hvozdno, Libníč, Meziluží, Nové Hrady,Pla-ná, Plástovice, Slavče u Vrábče,Trhové Sviny, Týn nad Vlta-vou, Včelná,Vidov, Zliv
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GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ
A ARCHITEKTURY
DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
galerie | výstavy současného umění
a architektury | výstava Peter Märkli –
Kresby |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
Náměstí Přemysla Otakara II. 38, 370 01
České Budějovice
tel.: 386 360 539
e-mail: galerie@ducb.cz
www.dumumenicb.cz

GALERIE NAHOŘE
galerie | fotografie |
v sobotu od 9:00 do 16:00
v neděli od 12:00 do 16:00
kontakt:
Metropol, Senovážné nám. 2, 370 01 
České Budějovice
Bohuslava Maříková, kurátorka
tel.: 607 882 574
e-mail: bmarikova@seznam.cz
www.metropol-cb.cz

4DS
ateliér | architektura |
v neděli 14:00 do 15:00
kontakt:
Lidická 108a, 370 01 České Budějovice
tel.: 386 321 191
e-mail: lz@4ds.cz
www.4ds.cz

JAN KRÁTKÝ A MIROSLAV VODÁK
architektura | studie a realizace
v sobotu od 10:00 do 15:00
kontakt:
Česká 14, 370 01 České Budějovice
tel.: 732 418 591
e-mail: j-kratky@seznam.cz, 
mirek.vodak@nolimat.com 
www.mirekvodak.com 

JANA GUTTEKOVÁ - KNIHVAZAČSTVÍ
řemeslná dílna | umělecká knižní vazba | 
grafika |
v sobotu od 9:00 do 16:00
v neděli od 9:00 do 16:00 
Nová 14, 370 01 České Budějovice 
kontakt:
tel.: 774 348 449 
e-mail: info@knihvazacstvi.cz 
www.knihvazacstvi.cz 

JIHOČESKÝ VÝLOV 7 
(FOTOGRAFICKÝ FESTIVAL)
DOKUMENT A REPORTÁŽ
bienále fotografického festivalu | 
výlov fotografií v uměleckých vodách 
jižních Čech | výstavy v galeriích 
a kavárnách 
v Českých Budějovicích | 6. 10 - 7. 11. 2017, 
termínu DOA 2017 viz seznam |
Kino Kotva (Lukáš Bláha a Petr Toman; 
v sobotu a v neděli od 15:00 do 23:00)
Kavárna Matice (Martin Šálek; v sobotu 
od 10:00 do 17:00)
Galerie Nahoře (Václav Pancer; v sobotu 
od 9:00 do 16:00 a v neděli od 12:00 do 16:00)
Esse Shop Gallery Space (Radka Doležalová; 
v sobotu a v neděli od 9:00 do 14:00)
U VÁS (Kamila Berndorffová; v sobotu 
a v neděli od 9:00 do 23:00)
Literární kavárna Měsíc ve dne 
(Markéta Kössl; v sobotu od 17:00 do 22:00)
Horká Vana (Petr Lundák, Jaroslav Sýbek; 
v neděli od 9:00 do 1:00)
Galerie Pod kamennou žábou
(Jiří Bain, Matěj Třešňák; otevřeno po tel. 
domluvě na čísle 775 931 053 nebo 739 225 561)
Dům U Beránka (SPOLKY - kolektivní 
výstava; v sobotu od 10:00 do 16:00)
kontakt:
Mína Mládková, Miro Švolík 
e-mail: mina.mladkova@seznam.cz, miro.
svolik@seznam.cz
www.facebook.com Jihočeský výlov - fotografický 
festival

GOLDEN BEASTS
ateliér | design oděvu | 
dámské a pánské motýlky |
v sobotu od 13:00 do 17:00
kontakt:
Nová 16, 370 01 Č. Budějovice (ateliér v patře)
MgA. Ellen Crháková
tel.: 721 743 047
e-mail: goldenbeastsmen@gmail.com
www.goldenbeasts.cz

ESSE SHOP GALLERY SPACE
prezentace českých a slovenských
návrhářů a šperkařů | 
výstava fotografií Radky Doležalové |
v sobotu od 9:00 do 14:00
v neděli od 9:00 do 14:00
kontakt:
Kanovnická 7, 370 01 České Budějovice
Mgr. BcA. Mína Mládková
tel.: 731 173 050
e-mail: mina.mladkova@seznam.cz
www.facebook.com/esse-shop-gallery-space

CAVALIER BIKE
ateliér | redesign vintage urban bicycles |
v sobotu od 18:15 do 20:00
v neděli od 18:15 do 20:00
kontakt:
Nová 2, 370 01 České Budějovice
Lukáš Podlešák
tel.: 774 071 964
e-mail: cavalier.bike@gmail.com
www.facebook.com/cavalierbike

BcA. MICHAL DOMIAN
ateliér | tatér | vektor artist |
merch návrhář |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 8:00 do 18:00
kontakt:
Lannova třída 92/53, 370 01 České
Budějovice
tel.: 728 552 195
e-mail: michal.domian@th-ink.cz
www.th-ink.cz

TEREZA DOHNALOVÁ
ateliér | design oděvu |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Kněžská 11, 370 01 České Budějovice
tel.: 777 955 213
e-mail: triteckyatd@seznam.cz
www.facebook.com/triteckyatd

JAN VOBĚREK
ateliér | fotograf | dokumentární
a portrétní fotografie |
v sobotu od 13:00 do 18:00
v neděli od 13:00 do 18:00
kontakt:
Náměstí Přemysla Otakara II. čp. 25, 370 01
České Budějovice
tel.: 731 809 215
e-mail: jan.voberek@volny.cz
www.foto-voberek.cz

Mgr. SIMONA MACHOVÁ
ateliér | lektorka výtvarných kurzů |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 9:00 do 12:00
kontakt:
Biskupská 5, 370 01 České Budějovice
tel.: 721 717 022
e-mail: atelierkolibrik@centrum.cz
www.atelierkolibrik.cz

JANA ROSELLI
ateliér | malba obrazů |
malovaný porcelán |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
tel.: 739 353 708
e-mail: jana.roselli@gmail.com
www.obrazy-janaroselli.cz, www.janaroselli.cz
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MUDr. LIDIA NASTAŠINSKÁ, CSc.
GALERIE AVE |
ateliér | galerie | malba | plastiky |
autorský šperk |
v sobotu od 15:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 13:00
kontakt:
Dobrovodská 7, 370 01 České Budějovice
tel.: 607 153 633
e-mail: nastashinska@centrum.cz
www.nastasinska.cz

JAN A IVANA BAMBASOVI
ateliér | keramika | olejomalba |
v sobotu od 15:00 do 18:00
kontakt:
zahrada na konci Stříbrné ulice, 373 16
Dobrá Voda u Českých Budějovic
tel.: 725 640 145
e-mail: info@bambasovi.cz
www.bambasovi.cz

GALERIE KNÍŽECÍ DVŮR
galerie | kolektivní výstava kmenových
autorů galerie |
v sobotu od 12:00 do 16:00
v neděli od 12:00 do 16:00
kontakt:
Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Marie Hanušová, kurátorka
tel.: 604 207 826
e-mail: mary.hanusova@seznam.cz
www.knizecidvur.cz

ŠÁRKA RUBICKOVÁ - ATELIÉR FANTAZIE
ateliér | výtvarnice | designérka |
lektorka |
v sobotu od 10:00 do 15:00
v neděli od 9:00 do 15:00
kontakt:
Třeboňská 225, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: 777 267 313
e-mail: sarka.rubickova@email.cz
www.atelierfantazie.cz

JAROSLAV EFFMERT
ateliér | sklářská huť |
výroba skla a vinutek na kahanu |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
na trase mezi Hlubokou nad Vltavou
(Zámostím) a Hrdějovicemi
tel: 607 164 433
e-mail: jeffmert@email.cz

LIBOR PRAŽAN
ateliér | restaurování starožitného
nábytku | uměleckořemeslné kurzy |
v sobotu od 10:00 do 18:00
kontakt:
Hradce 30, 370 01 Hradce u Homol
tel.: 777 284 177
e-mail: Libor.Prazan@seznam.cz
www.atelier-prazan.cz 

TNSS HVOZDNO
alternativní prostor | OneDayGallery |
Jan Smalthe | DJ´s Mejla/Krokodeel/
Kejleb |
v sobotu od 16:00 do 22:00, od 16:00 
zahájení, setkání s autorem při tvorbě, 
výstava obrazů
kontakt: 
Hvozdno 12, 373 65 Dolní Bukovsko
Kejleb Stuntrider
tel.: 728 761 801
e-mail: kejleb@seznam.cz

IVAN TLÁŠEK
ateliér | sochař | restaurování |
v sobotu od 14:00 do 17:00
v neděli od 14:00 do 17:00
kontakt:
Libníč 101, 373 71 Libníč
tel.: 728 411 933
e-mail: honnerkalenka@seznam.cz

HYNEK FUKA
ateliér | malba |
v sobotu od 13:00 do 16:30 
v neděli od 13:00 do 15:00 
kontakt:
Meziluží 43 - Svébohy, 374 01 Horní 
Stropnice
tel: 775 272 775
e-mail: hynek.fuka@seznam.cz
www.hynekfuka.cz

KOŽELUŽNA NOVÉ HRADY
galerie | výstava fotografií Jiřího Hrbka |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Koželužna, Komenského ulice 398 
373 33 Nové Hrady
Květa Jarolímková
tel.: 602 150 208 
e-mail: kic@novehrady.cz
www.kicnovehrady.cz

STANISLAV KOLAŘÍK
ateliér | malíř | sochař |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
Planá 17, 370 01 České Budějovice
tel: 602 463 601
e-mail: kata.kolarikova@seznam.cz
www.kamennesochy.cz

Mgr. DAŠA BASTLOVÁ, Ph.D.
ateliér | keramika | malovaná keramika |
v neděli od 9:00 do 12:00
kontakt:
Plástovice 18, 373 47 Sedlec
tel.: 605 288 953
e-mail: dasa.bastlova@gmail.com
www.domovnicisla.cz
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PETR SCHEL
ateliér | socha |
v sobotu od 14:00 do 20:00
v neděli od 14:00 do 20:00
kontakt:
Slavče 3, 370 01 Slavče-Vrábče
tel.: 776 197 282
e-mail: petr.schel@schel.cz
www.schel.cz

MIROSLAV RABOCH
ateliér | keramika | sochařství |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 9:00 do 18:00
kontakt:
Komenského 235, 374 01 Trhové Sviny
tel.: 386 321 302

MCKV TÝN NAD VLTAVOU
MCKV+ZŠ MALÁ STRANA,
Žižkova 285
v sobotu od 17:00 otevřené ateliéry 
a komentovaná prohlídka architektury 
školy s PhDr. Janem Ivanegou, Ph.D.

MĚSTSKÁ GALERIE TÝN NAD VLTAVOU
galerie | současné umění |
jubilejní výstava X a X let pod sluncem |
v sobotu od 10:00 do 17:00, 
v neděli od 10:00 do 17:00
výtvarná kuchyňka v sobotu 
a v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou
MgA. Petra Svoboda Herotová, kurátorka
tel.: 776 156 344
e-mail: galerie@kultura.tnv.cz
www.kulturatyn.cz

PAVEL ROŽBOUD
ateliér | výtvarné umění | řemeslo |
mozaikové a malované obrazy |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
Borovského 328, 373 82 Včelná
tel.: 728 981 725
e-mail: pavel.rozboud@seznam.cz



HELENA IRROVÁ
ateliér | výtvarné umění |
tvořivá dílna pro děti i dospělé |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
Vidov 309, 370 07 České Budějovice
tel: 777 312 866
e-mail: h.irrova@seznam.cz
www.vidovskekurzy.webnode.cz

JIŘÍ FRANTÁL
ateliér| fotografie |
v sobotu od 10:00 do 17:00
kontakt:
Jáchymovská 328, 373 44 Zliv
tel.: 723 174 711
e-mail: jfrantal@seznam.cz
www.jfrantalfoto.cz

ZDENĚK HARAZIN
ateliér | malba | kresba |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 15:00
kontakt:
Na Výsluní 672, 373 44 Zliv
e-mail: harazin@atlas.cz

MICHAL KRAL - ATELIÉR ŠTIKA
ateliér | malba | kresba |
v sobotu od 15:00 do 19:00
v neděli od 13:00 do 19:00
kontakt:
Nádražní sklad č. 6 z levé strany, 373 44 Zliv
tel.: 731 317 443
e-mail: michal.kral@necoss.net
www.atelierstika.eu
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Český
Krumlov
       Besednice, Dolní Třebonín, Přísečná, Staré Dobrkovice, Tří-sov, Vyšší Brod

SUPŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
umělecká škola | malba | grafický design |  
scénická, interiérová a výstavní tvorba | 
užitá fotografie a média | 
v sobotu od 9:00 do 17:00 
Malba: Prohlídka ateliérů malby s ukázkami 
prací studentů. Možnost vyzkoušet kresbu 
nebo malbu podle věcné předlohy pod 
vedením pedagoga oboru. Každý návštěvník 
bude mít možnost přispět svým dílem do 
tvorby velkoformátové kresby, jejíž finální 
podoba vznikne na konci dne.
Grafický design: Ateliér bude prezentovat vý-
běr absolventských maturitních prací, ke kte-
rým bude poskytován doprovodný komentář.
Scénická, interiérová a výstavní tvorba: 
Ateliér Scénické, interiérové a výstavní 
tvorby nabídne ukázku osvětlovacích 
technologií. Návštěvníci si budou moci sami 
zkusit práci se světelným designem.
Užitá fotografie a média: Obor nabídne 
kromě prohlídky ateliérů a dalších prostor, 
také jednoduchou ukázku audiovizuálního 
záznamu s možností postprodukčního 
klíčování.
kontakt:
Ateliér: Grafický design, Scénická, interiérová 
a výstavní tvorba, Užitá fotografie a média
Latrán 50 (areál klášterů), Český Krumlov
Ateliér: Malba
Tavírna 109, Český Krumlov
tel.: 601 588 038
e-mail: martin.busta@supsck.cz
www.supsck.cz

MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
muzeum | výtvarné umění | fotografie |
historické prostory |
v sobotu od 9:00 do 12:00
v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
Linecká 272, 381 01 Český Krumlov
tel.: 736 503 871
e-mail: info@seidel.cz
www.seidel.cz
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MATY DIO
ateliér | výtvarník | malíř |
v neděli od 11:00 do 16:00
kontakt:
Na Kovárně 126, 381 01 Český Krumlov
tel.: 739 654 610
e-mail: matya@matyadio.com
www.matyadio.com

MgA. MAREK DIAS
ateliér |sochařská a keramická tvorba |
v sobotu od 10:00 do 18:00
kontakt:
Studio Besednice, Besednice 165, 382 81
tel.: 603 340 601
e-mail: atelier.dias@atlas.cz
www.vytvarne-kurzy.eu
www.atelier-dias.com

JAN ODVÁRKA
řemeslná dílna | umělecké řemeslo |
užité umění | umělecké kovářství |
v sobotu od 11:30 do 17:00
v neděli od 14:00 do 17:00
kontakt:
382 01 Dolní Třebonín 1
tel.: 380 743 608, 603 570 079
e-mail: jan.odvarka@metal-design.cz
www.metal-design.cz

MgA. ZDENĚK CHMELAŘ
ateliér | plastiky | reliéfy |
v sobotu od 13:00 do 16:00
v neděli od 13:00 do 16:00
kontakt:
Přísečná 74, 381 01 Český Krumlov
tel.: 608 468 812
e-mail: chmelarsochar@gmail.com
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BOHUMÍR NOWAK
ateliér | olejomalba | keramické plastiky | 
landart |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
Mlýn, Staré Dobrkovice 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 777 207 700
e-mail: info@bohumir.eu
www.bohumir.eu

ANNA NOWAKOVÁ
ateliér | sochařka | malířka | hudebnice |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Mlýn, Staré Dobrkovice 1
381 01 Český Krumlov
e-mail: hudlanna@centrum.cz

FRANTIŠEK KŘÍŽ
ateliér |výtvarné umění | malba |
plastiky | hudební nástroje |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
Třísov 63, 382 03 Křemže
tel.: 734 478 357
e-mail: rad.krizova@seznam.cz

FRANTIŠEK TÁCHA b. s.
ateliér |výtvarné umění | malba |
asambláže |
v sobotu od 9:00 do 13:00
v neděli od 9:00 do 13:00
kontakt:
Míru 194, 382 73 Vyšší Brod
tel.: 606 154 550
e-mail: postmaster@tacha-bs.cz
www.tacha-bs.cz
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MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH
OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, O.P.S.
muzeum | fotografie a ostatní
obrazová média |
v sobotu od 10:00-12:30 a 13:00-17:00 
11:00 a 13:30 komentované prohlídky bývalé 
jezuitské koleje - dnešního sídla muzea,
v neděli od 10:00-12:30 a 13:00-17:00 
oba dny ateliérové fotografování
v historických kostýmech (zpoplatněno,
informace a objednávky předem)
kontakt:
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 362 459
e-mail: mfmom@mfmom.cz
www.mfmom.cz

DŮM KULTURNÍCH TRADIC, GOBELÍNŮ
A ŘEMESEL, O.P.S.
muzeum | řemeslo | restaurátorská dílna |
v sobotu od 10:00 do 17:00, 
v 15:00 vernisáž výstavy Háčkované 
pohádky Lenky Bednářové
v neděli od 10:00 do 17:00
od 10:00 do 12:00 ateliér háčkování 
Lenky Bednářové, ukázka háčkování
kontakt:
Dobrovského 202
377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: 384 370 880; 384 370 881
e-mail.: info@dumgobelinu.cz
www.dumgobelinu.cz

JE TO I TVOJE MĚSTO: JE TO I TVŮJ PROSTOR
doprovodný program | komentovaná
procházka centrem Jindřichova Hradce
s nezávislou iniciativou JE TO I TVOJE MĚSTO|
v neděli od 15:00 do 16:30
sraz na náměstí Míru
kontakt:
Martin Vaněk
tel.: 724 757 632
e-mail: jetoitvojemesto@gmail.com
www.facebook.com/jetoitvojemesto

MILENA ANDRLE
ateliér | výtvarné umění | sochařka |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
U Dolního Skrýchova 1154/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 724 200 218
e-mail: mandrle07@gmail.com
www.josef-andrle.cz

JOSEF ANDRLE
ateliér | výtvarné umění | sochař |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
U Dolního Skrýchova 1154/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 724 200 217
e-mail: jodrle53@gmail.com
www.josef-andrle.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE DAČICE
muzeum | výstava obrazů
Ivana a Stanislava Alscherových |
v sobotu od 9:00 do 16:00
v neděli od 9:00 do 16:00
kontakt:
Havlíčkovo náměstí 85/I, 380 01 Dačice
tel.: 384 422 493, 722 012 146
e-mail: kucerova@muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.cz

ALENA SCHULZ
ateliér | malba | ilustrace |
v sobotu od 11:00 do 17:00
v neděli od 11:00 do 17:00
kontakt:
Maříž 19, 378 81 Slavonice
tel.: 384 493 325
e-mail: schulz.alena@gmail.com
www.alenaschulz.carbonmade.com

Jindřichův
Hradec
       Dačice, Ma-říž, Slavonice, Třeboň
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SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE
architektura | prostor |
ukázka místních řemeslných prací |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Na Potoku 629, 378 81 Slavonice
tel.: 733 325 855
e-mail: olga.zampova@zdrojslavonice.cz
www.spolkovydum.slavonice.cz

ZUZANA KRAJČOVIČOVÁ, ZDENĚK VINŠ,
ATELIÉR DVAJA
ateliér | restaurování nábytku |
textilní výtvarníci |
v sobotu od 10:00 do 16:00
kontakt:
Dačická 445, 378 81 Slavonice
tel.: 725 440 776
e-mail: atelierzuzanak@gmail.com

DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
galerie | stálá expozice věnovaná
rybníkářství | výtvarné dílny pro děti
i dospělé | práce s keramickou hlínou,
malování na textil, možnost vytvořit si
originální plátěnou tašku |
v sobotu od 10:00 do 16:00
kontakt:
Masarykovo náměstí 89/I, 379 01 Třeboň
tel.: 380 130 004, 702 168 620
e-mail: dum.stepanka.netolickeho
@mestotrebon.cz
www.dumstepankanetolickeho.cz

Mgr. MONIKA KLOMFAROVÁ
ateliér | malba | kresba |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 17:00
kontakt:
Nádražní 1059, 379 01 Třeboň
tel.: 773 472 170
e-mail: Klomfarova.m@centrum.cz
www.facebook.com/mondie.art
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DALIBOR ŘÍHÁNEK
ateliér | malba | grafika |
v sobotu od 9:00 do 17:00 
polední pauza 12:00-13:00 
v neděli od 9:00 do 17:00 
polední pauza 12:00-13:00
kontakt:
Burketova 48, 397 01 Písek
tel.: 728 667 326
e-mail: Dalibor.Rihanek@seznam.cz
www.dalibor-rihanek.cz

MONIKA ZBORNÍKOVÁ VINTROVÁ
ateliér | restaurování historických vitráží
a sklomalba |
v sobotu od 14:00 komentovaná prohlídka
ateliéru, počet účastníků omezen 
(max. 6 osob) – rezervace nutná předem!!!
kontakt:
Jeronýmova 566/50, 397 01 Písek
tel.: 602 115 990
e-mail: info@vitraze-vintrova.cz
www.vitraze-vintrova.cz

JIŘÍ HLADKÝ
doprovodný program | památkář |
2x komentovaná prohlídka
Kamenného mostu |
v sobotu od 13:00 a od 15:00
kontakt:
Jiří Hladký
tel: 733 387 089
e-mail: hladky.pi@seznam.cz
sraz před kávovým klubem Vykulená sova,
v případě nepřízně počasí beseda v kávovém
klubu Vykulená sova
Vykulená sova, tř. Národní svobody 32/11
Písek
tel.: 773 000 654
e-mail: info@vykulenasova.cz
www.vykulenasova.cz

JAN NOVOTNÝ
ateliér | sochař |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
Soukenická 160, 397 01 Písek
tel.: 723 121 373
e-mail: jannov@sendme.cz

PRÁCHEŇSKÁ UMĚLECKÁ BESEDA, SEKCE
FOTOGRAFIE
doprovodný program | výstava |
fotografie |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 9:00 do 18:00
kontakt:
Arkády na nádvoří Prácheňského muzea,
Velké náměstí 114, 397 24 Písek
e-mail: prach.um.bes@seznam.cz
www.prachenska-umelecka-beseda.
webnode.cz

ANDREJ RÁDY A ĽUBA RÁDY
ateliér P. U. B. | výtvarné umění |
obrazy | šperky |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 15:00
kontakt:
Ateliér P.U.B., Fráni Šrámka 134,
397 01 Písek
tel.: 602 777 393
e-mail: rady.andrej@gmail.com

Mgr. JOZEF ŠVAČ
ateliér |výtvarné umění | malba |
v sobotu od 9:00 do 16:00
v neděli od 9:00 do 16:00
kontakt:
Nádražní ul. č. 1666, 397 01 Písek, 3. patro
tel: 732 193 220
e-mail: artjosvac@seznam.cz

Písek 
       Bernartice, Drhovle, Milev-sko, Protivín
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA RESTAURÁTORSKÁ
umělecká škola | restaurování
starožitného nábytku, kovu
a historických dopravních prostředků |
v sobotu 9:00 do 17:00
kontakt:
Restaurátorské ateliéry VOŠR
U Školy 100, Smrkovice, 397 01 Písek
tel.: 602 494 108, MgA. David Blahout Ph.D.
tel.: 382 212 819
e-mail: skola@vosr.cz
www.vosr.cz

ALEŠ KROUPA – HRAVÉ PEKLO
kreativní prostor | výtvarné umění |
sochařství |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
Husova kaple, Táborská 208, 398 43
Bernartice
tel.: 604 327 859
e-mail: alesek.kroupa@seznam.cz
www.hravepeklo.cz

VALENTIN HORBA
ateliér | malba |
v sobotu od 9:00 do 15:00
v neděli od 9:00 do 15:00
kontakt:
Drhovle 34 (obecní úřad), 397 01 Písek
tel.: 607 111 945
e-mail: valentinhorba@seznam.cz
www.galeriehorba.webnode.cz

MILEVSKÝ KLÁŠTER BRATŘÍ
PREMONSTRÁTŮ
doprovodný program |nejstarší jihočeský
klášter | prohlídka s archeologem
PhDr. P. Břicháčkem |
v sobotu od 14:00 do 16:00, v případě
nepříznivého počasí přednáška v bazilice
kontakt:
U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko
tel.: 775 348 346
e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz
www.klastermilevsko.cz

ak. mal. PETR PFLEGER
ateliér | malba | kresba | ilustrace | 
grafika |
v sobotu od 9:00 do 17:00
v neděli od 9:00 do 17:00
kontakt:
Mírová 317, 398 11 Protivín
tel.: 382 252 593
e-mail: ppfleger@seznam.cz
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PRACHATICKÉ MUZEUM
muzeum | stálá expozice |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 419
e-mail: muzeum@prachatickemuzeum.cz
www.prachatickemuzeum.cz

Mgr. ZDENĚK PŘIBYL
ateliér | fotograf | filmař |
v sobotu 16:00 do 20:00
v neděli 9:00 do 13:00
kontakt:
Náměstí Přátelství 688, 383 01 Prachatice
tel.: 607 640 368
e-mail: fotografik@seznam.cz
www.prachatickonews.cz

IVANA JIŘIČKOVÁ - NA VLNĚ
ateliér | umělecké řemeslo |
tvoření s vlnou - plstění, tkaní, předení |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 9:00 do 12:00
kontakt:
Bošice 45, 384 81 Čkyně
tel.: 775 037 437
e-mail: navlne@navlne.com
www.navlne.com

SPOLEČNOST PRO OBNOVU SYNAGOGY
VE ČKYNI
doprovodný program | muzeum |
kulturní centrum | architektura |
v sobotu od 9:00 do 15:30
v neděli od 9:00 do 15:30
kontakt:
Synagoga ve Čkyni, 
Čkyně 105, 384 81
tel.: 388 320 295, 605 351 714
e-mail: vladimir.silovsky@rras.cz
www.synagoga-ckyne.cz

ANNA TYROLEROVÁ
ateliér | keramika | kov |
v sobotu od 11:00 do 17:00
v neděli od 11:00 do 17:00
kontakt:
Husinec 100, 384 21
tel.: 777 969 442
e-mail: annatyrolerova@seznam.cz
www.facebook.com/original anna

PATRIK FOLÍŘ
ateliér | keramika |
v sobotu od 10:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
Tvrzice 13, 384 22 Vlachovo Březí
e-mail: patrikfolir@gmail.com
www.keramika-folir.cz

Prachatice
       Bošice, Čky-ně, Husinec, Tvrzice
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VÁCLAV CINÁDR
řemeslná dílna | umělecké řemeslo |
řezbář |
v neděli od 13:00 do 18:00
kontakt:
Na Drahách 295, 387 73 Bavorov
tel.: 728 887 044
e-mail: cinadrova@seznam.cz

JOSEF SYNEK
malba| kovová plastika |
v sobotu od 14:00 do 17:00
v neděli od 14:00 do 17:00
kontakt:
Dlouhá 869, 388 01 Blatná
tel.: 383 423 146, 723 017 440
e-mail: synek.jos@seznam.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
muzeum | výstava fotografií
na téma IDentita |
Milena Dopitová, Jolana Havelková,
Lenka Bláhová, Miroslav Němeček,
Marek Matušík, Jakub Jurdič |
archeologická expozice 
Městského muzea Blatná |
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 10:00 do 18:00
kontakt:
Náměstí Míru 212, 388 01 Blatná
tel.: 605 061 161
e-mail: muzeum@ckvb.cz
www.ckvb.cz

LENKA PÁLKOVÁ
ateliér | malba |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 12:00 do 16:00
kontakt:
Mračov 17, 388 01
tel.: 603 147 107
e-mail: galerie@lenkapalkova.cz
www.lenkapalkova.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VODŇANY
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
muzeum | galerie | výstava obrazů | 
koncert |
v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
tel.: 603 171 458
e-mail: karel.burda@tiscali.cz
www.muzeumvodnany.cz

JAROSLAV FRENCL
ateliér | umělecké řemeslo | užité umění |
řezbářská práce |
v sobotu od 9:00 do 12:00
kontakt:
Lidická 138, 387 01 Volyně
tel.: 606 158 285
e-mail: jaroslav.frencl@gmail.com
www.jf-rezbarstvi.cz

PATCHWORK VOLYNĚ | 
JANA HARMACHOVÁ
doprovodný program| patchwork |
výstava | workshop |
v sobotu od 9:00 do 17:00
kontakt:
Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
tel.: 778 888 079
e-mail: harmachova.jana@seznam.cz
www.patchwork.jana.webnode.cz

Strakonice 
       Bavorov, Blatná, Mračov, Vodňany, Voly-ně
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TEODOR BUZU
ateliér | výtvarné umění | malba |
grafika | malba na porcelán |
malba na hedvábí |
monumentální umění |
v sobotu od 14:00 do 19:00
v neděli od 14:00 do 18:00
kontakt:
Kostnická 158, 390 01 Tábor
tel.: 775 199 915
e-mail: teobuzu@centrum.cz
www.teodorbuzu.com

BAODÍLNA
prostor pro kulturu | galerie |
knihkupectví |
výtvarná dílna s Evou Volfovou
v sobotu od 10:00 do 18:00
v neděli od 11:00 do 15:00
kontakt:
Pražská 157, 390 01 Tábor
tel.: 721 909 599
e-mail: baobab.tabor@gmail.com
www.baodilna.cz

ak. mal. MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ
ateliér | výtvarné umění | grafika | malba |
historická fotografie |
v neděli od 14:00 do 18:00
kontakt:
Bezručova 1974, 390 03 Tábor
tel.: 776 303 193
e-mail: sechtlova@seznam.cz
http://sechtlova.wix.com/home

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
doprovodný program | výstavní síň
divadla | výtvarné umění |
v sobotu od 9:00 do 18:00
v neděli od 9:00 do 16:00
výstava Marie Michaely Šechtlové,
komentovaná prohlídka s autorkou 
v sobotu od 15:00
kontakt:
Divadelní 218, 390 01 Tábor
tel.: 384 971 644, 776 254 363
e-mail: drdakova@divadlotabor.cz
www.divadlotabor.cz

UMA UMA – PETRA KLVÁČKOVÁ
galerie | obrazy | objekty | šperk |
v sobotu od 12:00 do 22:00
v neděli od 12:00 do 18:00
kontakt:
Žižkova 250/2, 390 01 Tábor
tel.: 602 733 094
e-mail: galerieumauma@gmail.com
www.galerieumauma.cz,
www.facebook.com/cafegalerieumauma

GALERIE 140
galerie | výstava klobouků a doplňků
ze sbírky Magdaleny Kopotové |
v sobotu od 13:00 do 17:00
kontakt:
Koželužská 140, 390 01 Tábor
tel.: 381 252 232
e-mail: galerie@mutabor.cz
www.galerietabor.cz

GALERIE U RADNICE
galerie | výstava k festivalu malých
nakladatelů TABOOK |
v sobotu od 9:00 do 17:00
kontakt:
Martínka Húsky 54, 390 01 Tábor
tel.: 381 215 401
e-mail: galerie@mutabor.cz
www.galerietabor.cz

MICHAL BOSÁK
ateliér |výtvarné umění |
keramik – modelář |
v sobotu od 10:00 do 16:00
v neděli od 12:00 do 16:00
kontakt:
Na Libuši 989, 391 65 Bechyně
tel.: 737 931 391
e-mail: mbosak@atlas.cz
www.modelarsky-atelier.mypage.cz

Tábor
       Bechyně, Chotoviny, Mal-šice, Obora, Pla-ná nad Lužnicí, Tučapy 
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JAROSLAVA PÁNKOVÁ
ateliér | výtvarné umění | kresba | malba |
v sobotu od 14:00 do 17:00
v neděli od 14:00 do 17:00
kontakt:
Zhořská 237, 391 11 Planá nad Lužnicí
tel.: 720 174 969
e-mail: bohuslavp@centrum.cz

VENKOVNÍ GALERIE MEZI RADNICÍ
A KOSTELEM 
veřejný prostor | práce studentů 
a pedagogů SUPŠ Bechyně a DDM Tábor |
v sobotu neomezeně
v neděli neomezeně
kontakt:
prostor mezi radnicí a kostelem svatého
Václava, Zákostelní ulice
391 11 Planá nad Lužnicí
tel.: 720 425 147
e-mail: kultura@plananl.cz
www.plananl.cz

STREETART GALERIE
veřejný prostor | graffiti práce žáků
a studentů Teodora Buzu a Elisabeth
Springer |
v sobotu neomezeně
v neděli neomezeně
kontakt:
podchod u nádraží, Nádražní ulice, 391 11
Planá nad Lužnicí
tel.: 720 425 147
e-mail: kultura@plananl.cz
www.plananl.cz

VRATISLAV PETRŮ
ateliér | šperky a nože z damascenské 
oceli |
v sobotu od 9:00 do 17:00
v neděli od 10:00 do 16:00
kontakt:
Tučapy 46, 391 26 Tučapy
tel.: 774 972 921
e-mail: rukodelnavyroba@seznam.cz
www.damascusknife.cz

SUPŠ BECHYNĚ
umělecká škola | ateliér sochařství |
ateliér kresby a malby | dílna grafických
technik | točení na kruhu |
Písecká 203, 391 65 Bechyně
v sobotu od 10:00 do 17:00, 
od 13:00 komentovaná prohlídka
kontakt:
tel.: 723 165 306
e-mail: reditel@supsbechyne.cz
www.supsbechyne.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM BECHYNĚ
doprovodný program | muzeum |
architektura | komentovaná prohlídka
Významné vily Bechyně
s Mgr. Janou Janáčkovou |
v sobotu od 15:00 (sraz před budovou 
muzea), v případě nepřízně počasí 
beseda v muzeu
kontakt:
Náměstí T. G. Masaryka 140
391 65 Bechyně
tel.: 774 911 067
e-mail: muzeum@kulturnidum.cz
www.kulturnidum.cz

GALERIE 2+1
galerie | výtvarné umění |
v sobotu od 9:00 do 17:00
kontakt:
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně
tel.: 606 911 007
e-mail: reditel@kulturnidum.cz
www.facebook.com
Galerie-21-467724193290640/

VLASTA SUŠEROVÁ
galerie | malba |
v sobotu od 13:00 do 17:00
v neděli od 13:00 do 17:00
kontakt:
Galerie - Náměstí T. G. Masaryka 148,
391 65 Bechyně
tel.: 774 310 549
e-mail: vlastasusa@seznam.cz

TOMÁŠ PITLÍK
ateliér | malba | objekty |
custom bike building |
v sobotu od 10:00 do 15:30
v neděli od 9:00 do 15:30
kontakt:
Plechamr 444, 391 65 Bechyně
tel.: 608 245 362
e-mail: tomas.pitlik@seznam.cz

HANA JUNOVÁ
ateliér | sklo | vinuté perly |
v neděli od 13:00 do 16:00
13:00, 14:00, 15:00 hodin, prohlídka
ateliéru na objednání (max. 3 osoby),
možnost vyzkoušet si techniku vinutých perel
kontakt:
Táborská 101, 391 37 Chotoviny
tel.: 720 130 933
e-mail: info@artema.cz
www.artema.cz

GALERIE MALŠICE
galerie | současné umění | 
výstava Karla Práška k 5. výročí galerie |
v sobotu od 14:00 do 18:00
kontakt:
Malšice 131, 391 75 Malšice
tel.: 606 794 978
e-mail: klimapavel@seznam.cz
www.galerie.malsice.eu

PAVEL KLÍMA
ateliér | grafika | malba |
v sobotu od 14:00 do 18:00
kontakt:
Obora 22, 391 75 Malšice
tel.: 606 794 978
e-mail: klimapavel@seznam.cz
www.klimapavel.com
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