ČESKÝ KRUMLOV - MĚSTO UMĚNÍ A KULTURY 2004
- město na jihu Čech patří k významným cílům na turistické mapě Evropy
- Český Krumlov - symbol české historie a kultury
Současné město Český Krumlov navazuje na dobu svého největšího rozkvětu. Jestliže v době
renesance získalo privilegia rodového sídla a správního centra mocného rodu Rožmberků, pak dnešek
je možné nazvat renesancí renesance.
Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou
zámku nad meandrem řeky Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební
festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého
světa, to vše je Český Krumlov – malé kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou.
Dne 4. prosince 1992 bylo město Český Krumlov zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO.
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ A TURISTICKÉ SEZÓNY V ČESKÉM KRUMLOVĚ - 1.5.2004:
Fakticky začíná hlavní turistická sezóna v Českém Krumlově každoročně již 1. dubna otevřením
Státního hradu a zámku Český Krumlov a první nápor domácích a zahraničních turistů zažívá město
již v období velikonočních svátků.

Již 11. letou tradicí v Českém Krumlově je vernisáž expozic Mezinárodní galerie keramické tvorby
ve Václavských sklepích zámku Český Krumlov, která se odehrává vždy pravidelně 1. května.

V loňském roce byl tento den obohacen o program 1. Mezinárodního dne obnažených šneků,
kterým město a jeho přátelé vzdali hold přírodě a lásce - symbolům jara a připomněli i poselství malých
tvorů, kteří avizovali blížící se pohromu v létě 2002, ale nikdo je nevnímal…
Protože příroda vždy inspirovala umělce, zve v letošním roce International Art Studio Na Fortně 1.
května 2004 ráno od 10.00 hodin k modelování obnažených šneků s ranní kávou, vypukne 2.
Mezinárodní den obnažených šneků.

Ve 14.00 hodin zahájí tradičně, tentokrát již po jedenácté, vernisáží na IV. nádvoří výstava
Mezinárodní galerie keramické tvorby ve Václavských sklepích. Letošní hlavní výstava nese název
"Právo na krajinu" a je to expozice s ekologickou tématikou, možná trochu šokující a hodně burcující,
ekologická fakta a problémy viděné očima umělců. Vernisáž zpřístupní rovněž expozici Galerie české

kultury na II. zámeckém nádvoří, kde budou prezentována díla současných českých výtvarných
umělců.

V rámci uvedených výstav budou prezentována díla výtvarníků celkem z 5 zemí – Česká republika,
Francie, Izrael, Austrálie a USA. Kurátorem obou výstav je ředitel Agentury českého keramického
designu – výtvarník Miroslav Páral.

Vernisáž obou výstav bude moderovat herec Jan Hartl a v jejím průběhu promluví mj. přední česká
režisérka a dokumentaristka Olga Sommerová, textařka Gabriela Oswaldová, hudebník Ondřej
Soukup a předseda Ochrany fauny ČR Pavel Křížek. Ze zahraničních hostů promluví estonská
velvyslankyně Eve Külli - Kala, manželka velvyslance USA J.E. pana Williama J. Cabanisse aj.
První májový den 2004 potvrzuje, že Český Krumlov je i dnes městem výtvarného umění, protože od
17.00 hodin zahájí na I. zámeckém nádvoří výstavu "České křižovatky na cestě do Evropy" galerie
Doxa. Groteskní i tragikomické postřehy vynikajících českých fotografů B. Holomíčka, O. Škáchy a P.
Štechy. Barikády v srpnu 1968, cinkání klíči v listopadu 1989, a všechno co bylo mezi tím i potom...

V 18.00 hodin jsou zváni všichni opět do International Art Studia Na Fortně k neformální besedě a
setkání s autory (Miroslav Páral, Jindra Viková, Ivan Jelínek aj…) a s organizátory výstavy "Právo na
krajinu". V rámci moderované diskuse bude možnost blíže pohovořit se zajímavými osobnostmi na
aktuální témata ochrany přírody a krajiny a pro odlehčení a lepší náladu nebude chybět ani štampérka
dobrého moku…
V prostorách International Art Studia Na Fortně bude při této příležitosti rovněž slavnostně odhaleno
originální výtvarné dílo „Lavička Její Excelence“ – jako připomínka přátelství velvyslankyně Estonské
republiky v ČR J.E. paní Eve Külli - Kala.
Geniální jazzman a trumpetista Laco Deczi a fantastická Celula NY rozehrají svůj part v 20.00
hodin v pivovaru Eggenberg a proud jejich hudebních variací nás zvolna odnese do májové noci plné
příslibů…
… a až se ráno 2.5. 2004 v Krumlově po tom všem probudíme, budeme už v Evropě!

ORGANIZÁTOŘI AKCE: Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o.,
Agentura českého keramického designu, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Městské divadlo Český
Krumlov o.p.s. , Galerie Doxa

PARTNEŘI AKCE: Státní hrad a zámek Český Krumlov, Unios Tourist Service, Oficiální informační
systém regionu Český Krumlov - www.ckrumlov.cz

ZÁŠTITA NAD AKCÍ: VELVYSLANEC ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII J.E. P. PAVEL
TELIČKA
Program je součástí Jihočeského vítání léta 2004 – www.jiznicechy.cz
DALŠÍ INFORMACE:

Rozjezd kulturní a turistické sezóny 2004 v Českém Krumlově bude opravdu "ostrý", hned od
10.5.2004 bude k vidění v prestižní galerii Egon Schiele Art Centrum výběr grafického díla všech
tvůrčích etap života a díla představitele pařížské školy Marca Chagalla, druhou neméně zajímavou
výstavou, bude přehlídka díla známého francouzského umělce, designéra a architekta Le Corbusiera.

Tradiční Slavnosti pětilisté růže - renesanční slavnosti proběhnou v tomto roce o víkendu 18. 20.6.2004.

Léto bude znít hudbou všech žánrů - Festival komorní hudby 25.6. - 4.7. a jeho unikátní „Barokní
noc“, Hudební prohlídky zámku, Dvořákova Stabat Mater či výjimečný koncert Hany Hegerové nasadí
hned na počátku prázdnin vysokou laťku.

Atmosféra historického města bude umocněna tradičním Festivalem staré hudby 23.7. - 7.8.
Následující již 13. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 16.7. - 28.8. nabízí
hned neuvěřitelných 31 koncertů, renomované interprety a hudebníky z celého světa. Jazz na konci
léta 18.8. - 21.8. a Královský hudební festival v klášteře Zlatá Koruna - srpen - září 2004 a další
hudební akce zpříjemní "babí léto" ve městě a jeho překrásném okolí.
Svatováclavské slavnosti - oslava dobrého jídla a pití, pocta sv. Václavu, patronu české země a
města Český Krumlov mají již svůj pevný termín vždy poslední víkend v září, tento rok 24. - 26.9.2004.


termíny akcí, tipy, kontakty na pořadatele akcí a další informace jsou
k dispozici ve všech jazykových verzích na www.ckrumlov.cz



nechte se inspirovat k návštěvě města pohledem na Český Krumlov live 24 hodin
prostřednictvím naší webové kamery www.ckrumlov.cz/webcam



informace pro návštěvníky s handicapem www.ckrumlov.cz/handicap



prodej vstupenek on-line www.ckrumlov.cz/tickets
Informace, rezervace, vstupenky 365 dní v roce
INFOCENTRUM Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov

tel. +420/ 380 704 622-23 fax +420/ 380 704 619, e-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/infocentrum

