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Open Air Foto Festival se vrací domů. Výstava 
studentských děl soutěže ART ROOM zakončí své 

putování v Českém Krumlově  

Druhý ročník fotografického Open Air Foto Festivalu se konal v Českém Krumlově sice již 

před devíti měsíci, nyní se ovšem do své domoviny vrací. A to prostřednictvím nejlepších 

fotogenických děl studentů českých a slovenských škol zapojených do soutěže ART ROOM. 

Vernisáž putovní Konfrontační výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. března v Regionálním 

muzeu v Českém Krumlově. Díla na téma závislosti zde budou vystavena až do 12. dubna.  

Závislost na kráse, na barvách, svobodě. Ale také závislost na nevědomosti či prostoru. I 

takovými způsoby ztvárnili studenti českých a slovenských uměleckých škol festivalové téma 

závislosti v rámci více než rok trvající soutěže ART ROOM, která byla nedílnou součástí Open Air 

Foto Festivalu 2015 v Českém Krumlově.  

 

„Už při prvním ročníku festivalu v roce 2013 jsme objevili obrovský potenciál mladých 

talentovaných studentů, které jsme chtěli do festivalu více zapojit. Výsledkem toho bylo vyhlášení 

soutěže ART ROOM, kde na studenty čekal nelehký úkol, a to vytvořit fotogenické dílo na společné 

festivalové téma Člověk a závislost, nafotit ho a umístit přímo v ulicích Českého Krumlova. A byli 

jsme nesmírně překvapeni tak různorodým pojetím tohoto provokujícího tématu. Více než půlroční 

putovní výstava děl těch nejúspěšnějších studentů, kteří tak mají možnost představit své dílo a ukázat 

talent široké veřejnosti, je vlastně poděkováním za jejich úsilí, píli. A zároveň bychom mladé talenty 

chtěli podpořit v jejich další umělecké kariéře, což je jedním z hlavních cílů samotného festivalu,“ 

přiblížila myšlenku putovní výstavy Martina Ptáčková, ředitelka Open Air Foto Festivalu. 

 

Od října loňského roku navštívila výstava ART ROOM Brno, Karlovy Vary, Bratislavu a 

Prahu. Český Krumlov se v březnu a dubnu stane její poslední zastávkou. Slavnostní vernisáž 

Konfrontační výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. března 2016 od 18 hodin v Regionálním muzeu 

v Českém Krumlově. V historické budově ze 17. století se konají výstavy na nejrůznější témata, ale 

také přednášky, workshopy či akce pro školy. I proto je Regionální muzeum ideálním místem pro 

prezentaci studentských děl. Výstava ART ROOM zde potrvá až do 12. dubna 2016.  

 

Konfrontační výstava nabízí hned několik pohledů na jedno dílo. V prvé řadě je zde zachycení 

díla samotným autorem, svůj úhel pohledu však vyjádřili i samotní návštěvníci Open Air Foto 

Festivalu v Českém Krumlově a v neposlední řadě se studentská díla dostala i do hledáčku 

profesionálního fotografa Romana Vondrouše, držitele první ceny World Press Photo. 

 

O doprovodný program vernisáže se postarají žáci Střední uměleckoprůmyslové školy sv. 

Anežky České, která je jednou z tradičních a největších lokací Open Air Foto Festivalu. „Jsem 

šťastný, že tato výstava dokončí své putování právě v Českém Krumlově. Ačkoliv samotná soutěž už 

dávno zná své vítěze, zůstaly zážitky, vzpomínky a hlavně tyto fotografie, které stojí za připomenutí. A 

výborný byl i nápad pojmenovat výstavu jako Konfrontační. Soutěžní díla totiž byla opravdu 

konfrontována, a to s novým prostředím, festivalovými lokacemi i reakcemi návštěvníků. A nyní 

dochází ke konfrontaci samotných fotografií, a to formou dokumentace při jejich realizaci proti 

snímkům vytvořených profesionálním fotografem. Je fascinující si porovnat, jak lze na tutéž věc 

nahlížet z různých úhlů,“ řekl Martin Busta, ředitel SUPŠ sv. Anežky České, která je zároveň 

odborným garantem soutěže ART ROOM pro celou Českou republiku. 

 

A na co se návštěvníci vernisáže mohou v podání žáků SUPŠ sv. Anežky České těšit? „To 

neprozradím. Snad jen to, že by si s sebou lidé rozhodně měli přinést fotoaparáty,“ dodal tajemně 

směrem k slavnostnímu večeru Martin Busta. Velké tajemno bylo ostatně i okolo výroby sošky pro 



vítěze soutěže ART ROOM, kterou pro Open Air Foto Festival zhotovil sochař František Postl, 

pedagog ze SUPŠ sv. Anežky České. „Vítěznou trofej návštěvníci festivalu, ale i my, organizátoři, 

viděli až při samotném slavnostním ceremoniálu. Tuto Františkovu podmínku jsme přijali s lehkou 

nervozitou, ale stálo to zato! Program vernisáže výstavy ART ROOM tak bude určitě rovněž 

překvapením v tom nejlepším slova smyslu,“ dodává Martina Ptáčková. 

 
Kompletní přehled studentů, kteří vystaví svá díla: 

Tomáš Mutínský – Zdeněk Holeček – Světlana Guseva – Alena Vochozková – Sandra Doanová – Tomáš 

Mokroluský – Filip Chudoba – Kateřina Luňáková – Petra Machačová – Ani Doseva – Filip Pavlík – Anna 

Petruželová – Jakub Svoboda – Eliška Zelenková – Aneta Mašková – Natálie Nepovímová – Gabriela 

Balounová – Sára Lea Exnerová – Anežka Horová – Denisa Piskorová – Terezie Valčíková – studenti 3. ročníku 

SUPŠ sv. Anežky České – Lucie Kudová – Nikol Schejbalová – Helena Tesárová – Simona Halúsková – 

Kristýna Svobodová – Magdaléna Červeňanská – Kristína Háková – Dominika Šeboková – Lucie Hanusová – 

Zuzana Hudačeková 

 

Školy, které postoupily do finále: 

Kategorie B „Fotogenická díla“: 

SUPŠ Karlovy Vary / SPŠST Panská z Prahy / SŠUD Brno / SUPŠ HNN Hradec Králové /  

SUPŠ Uherské Hradiště / SUŠ V. Hollara z Prahy / SUPŠ sv. Anežky České 

Kategorie B„Výstavní fotografie“ : SUŠSV Bratislava   / SUŠ Kežmarok / SSUŠ Žilina / SOU Liberec / ISSŽ 

Plzeň / SŠ Náhorní z Prahy / SŠ OGD Lysá nad Labem 

 

Odborná porota: 

architekt Milan Býček / novinář a fotograf Ondřej Neff / výtvarník Vladimír Merta / scénograf Jaroslav Svoboda 

/ kameraman Asen Šopov / ředitel umělecké školy Martin Busta / fotografka Tereza z Davle 

 

OAFF (Open Air Foto Festival) 
 „Jediný festival, kde si skutečně zafotíte“ 

- mezinárodní biennální festival zaměřený na fotografii a další výtvarné žánry 

- 4 dny, interiéry a exteriéry (celého) historického centra UNESCO města Český Krumlov  

- desítky fotografických příležitostí, lokací a fotoscén 

- na každé fotoscéně profesionální technika, modely a fotoasistenti 

- testování nejkvalitnější techniky a příslušenství v praxi a v terénu 

- přednášky, workshopy, besedy, výstavy, projekce 

- rozmanité fotografické žánry (fashion, akt, luminografie, street, portrét, sport, svatba, tradiční techniky) 

- prostor pro setkání a živou spolupráci návštěvníků s profesionály, studenty, odbornou i širokou veřejností 

- doprovodné projekty: ART ROOM, Mladé naděje, Setkání fotoklubů 

 
Více informací naleznete na www.foto-festival.cz 

 

Kontakt pro média:  
Eva Hromádková, press@foto-festival.cz, +420 777 923 402 

 

 

Spolupořadatelem festivalu je město Český Krumlov. 

Partneři soutěže ART ROOM a Konfrontační výstavy: International Visegrad Fund, SUPŠ Sv. Anežky 

České, Regionální muzeum v Českém Krumlově, NONAC CV, EIZO, Ades, FUJI FILM, FotoVideo, Charlie 

Gallery, město Karlovy Vary, Unie výtvarných umělců, Galerie Milana Zezuly, Písecká brána, SUŠSV 

Bratislava 

 

Mediální partneři: DigiNeff, iFotoVideo, ePhoto.sk, SAM, PhotoArt, FotoAparat.cz, Digitální 

FOTO magazín, Fotopátračka, odcloneno.com, Cool Light, Creative Life, Atlas Česka, DigiFoto.cz, 

4Foto.cz, Učíme se fotit, Photogenic.sk. 

http://www.foto-festival.cz/
mailto:press@foto-festival.cz

