
SILVA ARTIS - UMĚLCI TVOŘÍ NA SPOLEČNÉ TÉMA LES 

V Domě Štěpánka Netolického v Třeboni byla slavnostní vernisáží v pátek 11. února 2022 zahájena 

druhá část výstavy SILVA artis k přeshraničnímu projektu s názvem „Umělci (AT-CZ) tvoří na společné 

téma LES“. Výstava SILVA artis představí tematická díla dolnorakouských umělců. Výstavu je možno 

navštívit do 12. června 2022.  

Slavnostní vernisáže se mimo kurátora výstavy Bernharda Antoni a řady českých i rakouských umělců 

zúčastnili také zástupci vedení města Třeboně, starosta Jan Váňa a místostarosta Petr Werner, 

z partnerského města Schrems pak starosta Peter Müller, místostarosta Michael Preissl a radní pro 

kulturu Martin Speychal. Pozvání na vernisáž přijala i řada významných hostů, jako náměstek 

hejtmana Jihočeského kraje pro kulturu a zároveň předseda spolku Jihočeská Silva Nortica Pavel 

Hroch, zástupci euroregionu Jihočeská Silva Nortica František Štangl a Pavel Hložek, ale také zástupce 

dolnorakouské strany Silva Nortica a starostka obce Harbach Margit Göll.  

Veřejnost je srdečně zvána na připravované komentované prohlídky s kurátorem výstavy 

Bernhardem Antoni. Prohlídky budou překládány do češtiny a budou se konat na 19. února, 23. 

dubna a 11. června 2022. Místo na prohlídku je vhodné si předem rezervovat na tel. 725 117 840. 

Přeshraniční projekt vznikl na základě dlouhodobé spolupráce mezi městy Třeboň a Schrems a 

připomněl tak výročí 30 let od podepsání partnerství. Zároveň oslavuje také 20 let od založení 

euroregionu Jihočeská Silva Nortica. Od září loňského roku až do poloviny ledna probíhala výstava 

jihočeských umělců v Kunstmuseu Schrems. Kurátoři obou výstav oslovili především mladší a střední 

generaci umělců, kteří jsou výraznými osobnostmi s uplatněním v celoevropském měřítku. Součástí 

výstavy dolnorakouských umělců v Třeboni je také výstavka prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Třeboň, 

kteří v 1. pololetí 2021/2022 též tvořili na téma LES. 

Výstava SILVA artis je přeshraniční umělecký projekt, který je poctou společnému kulturnímu 

prostoru nejen mezi partnerskými městy, ale i v rámci bohaté česko-rakouské spolupráce.   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu 
INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika (reg. číslo projektu KPF-01-262). 

       

       Petra Mejdrechová, projektová manažerka 

 

 
 


