
                                                                                                                                                             

 
 
 

[Tisková zpráva] 
 
DesignMeeting 2015 

     Ve dnech 26. – 30. 10. 2015 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity  
v Plzni za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 setkání představitelů, pedagogů a studentů 
zejména evropských vysokých uměleckých škol. 

     „Ještě když jsem v devadesátých letech působil na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, byl jsem vyslán, 
abych zajistil prezentaci katedry grafiky v Maastrichtu na setkání šedesáti uměleckých škol z východu i západu 
Evropy. Byla to gigantická akce, která tehdy krátce po pádu železné opony akcelerovala vzájemné poznání  
a propojení evropských uměleckých škol. Výstavu zahajovala osobně holandská královna. To byla moje inspirace  
k sepsání projektu DesignMeeting“, osvětluje Josef Mištera, děkan „Sutnarky“ (Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara ZČU). 
          Po úspěšném přípravném setkání, které proběhlo v listopadu 2014 a na kterém se veřejnost měla možnost 
setkat s významnými osobnostmi, jako je přední americký teoretik designu Steven Heller či viceprezident  
The J. Paul Getty Trust Ron Hartwig, se letos pozornost soustředí také na přední evropské vzdělávací instituce. 
     DesignMeeting umožňuje společnou prezentaci děl, setkání představitelů, pedagogů a studentů vysokých 
uměleckých škol z Evropy i ze světa, reflektuje rostoucí význam kreativních průmyslů v současné evropské 
ekonomice, mapuje práci uměleckých škol a podporuje výměnu know how. 
     Těžištěm pětidenního setkání bude série přednášek a prezentací představitelů jednotlivých škol. Nedílnou 
součástí programu bude soubor výstav, včetně prezentací tvorby vzniklé na půdě jednotlivých škol. Vernisáže 
výstav proběhnou právě v rámci pětidenního sympozia. 
     „Samozřejmě je dnes jiná doba – jsme součástí Evropy a není zde takový hlad po vzájemném poznání, proto náš 
DesignMeeting bude mít jinou podobu nežli Maastrichtské setkání, které se odehrálo před více než dvaceti lety. Na 
zahájení například nebude holandská královna,“  směje se děkan Mištera a pokračuje: „Přesto se bude jednat  
o velký mezinárodní svátek umění a designu v Evropském hlavním městě kultury.“ 
      Program DesignMeetingu zahrnuje množství akcí mezinárodního významu. Jedná se například o udílení Ceny 
Ladislava Sutnara, Výroční ceny Registru uměleckých výstupů a Ceny DesignMeetingu. Tato prestižní ocenění, 
udělovaná studentům, začínajícím designérům a též dlouhodobě tvořícím umělcům za celoživotní přínos oboru, 
se jistě stanou velkou inspirací a motivací nejen pro oceněné tvůrce. 
      Jako místo setkání je zvolena nová moderní budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, která je 
sama o sobě ztělesněním snu o „továrně“ na umění a design. 
      Programu DesignMeetingu 2015 se zúčastní desítky škol a osobností z České republiky, Francie, Španělska, 
USA, Taiwanu, Polska, Dánska, Nizozemí, Itálie, Maďarska a dalších zemí. 

     DesignMeetingu se zúčastní například: 

Copenhagen Institute of Interaction Design / Dánsko 
Moholy – Nagy University of Fine Arts / Maďarsko 
Hungarian University of Fine Arts / Maďarsko 
Escuola Superior de Diseno de la Rioja / Španělsko 
Ecole Superieur d´Art et Design Grénoble / Francie 
Akademie výtvarných umění v Krakově / Polsko 
Akademie výtvarných umění v Katovicích / Polsko 



                                                                                                                                         

 

Miami University, Ohio / USA 
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě / Slovensko 
Slovenská technická univerzita v Bratislavě / Slovensko 
Fontys Academy for Creative Industries / Nizozemí 
Geritt Rietveld Academy / Nizozemí 
National Taipei University of Technology / Taiwan 
Hochschule für Technik Stuttgart / Německo 
a samozřejmě zástupci většiny českých vysokých uměleckých škol. 

     V rámci celého týdne proběhne několik workshopů zaměřených například na automobilový design, grafický 
design, sítotisk nebo malbu. 
     Ředitel společnosti Plzeň 2015 o.p.s. Jiří Suchánek představí vzdělávací program Kreativní inkubátor 
realizovaný v kreativní zóně DEPO 2015 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. 
Odprezentují se i studentské skupiny, které jako startupy tento program absolvovaly. „Mezi účastníky druhého 
turnusu Kreativního inkubátoru je nyní již absolventka FDU Pavla Boháčová nominovaná na Národní cenu za 
studentský design 2014 se svou sérií hraček Kutulu . Té jsme účast v programu nabídli s výraznou slevou, aby se 
mohla s využitím know-how ještě lépe na české designerské scéně uplatnit. Věříme, že ji budou následovat mnozí 
další studenti, protože propojení jejich inovátorských nápadů, práce, kontaktů a podnikatelských dovedností, které 
získají v tříměsíčním kurzu zaměřeném na propojování podnikání s designem, je tou nejlepší devizou, jakou jim 
Evropské hlavní město kultury 2015 může nabídnout,“ vysvětluje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko. 
     Projekt Design2, který v rámci tzv. preinkubace probíhá ve spolupráci Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara a Fakulty strojní, představí zástupci obou fakult. Přednášet bude i zástupce plzeňského Business 
Innovation Center. 
     V budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara bude ve čtvrtek 29. 10. zároveň probíhat  
IX. interdisciplinární konference sítě univerzit Evropských hlavních měst kultury. 
     „Pro organizační zajištění přípravy a průběhu náročné akce jsem sestavil tým ve složení Vojtěch Aubrecht – 
proděkan pro vnější a zahraniční vztahy, Lenka Kodýtková – vedoucí kanceláře vnějších a zahraničních vztahů  
a moje maličkost,“ upřesňuje děkan a s úsměvem dodává: „Samozřejmě pokud se vše podaří, je to jen a jen moje 
zásluha, pokud ne…“ 
 
Program týdne: 
Pokud není uvedeno jinak, program probíhá na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara  
a je přístupný široké veřejnosti zdarma. Všechno důležité naleznete na adrese  
www.fdu.zcu.cz/designmeeting 
 
Pondělí 26. 10. 
10 hod.  Slavnostní zahájení projektu a výstavy DesignMeeting 2015 v budově Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara 
13 hod.  Slavnostní ceremoniál předání Ceny Ladislava Sutnara 2015 v obřadní síni plzeňské radnice za 
přítomnosti představitelů Západočeské univerzity v Plzni, města Plzně, Plzeňského kraje, společnosti Plzeň 2015, 
o.p.s., Velvyslanectví Spojených států amerických a dalších významných hostů české i zahraniční umělecké  
a kulturní sféry. Cena Ladislava Sutnara je udělována žijícím českým i zahraničním umělcům za výjimečné výkony 
na poli výtvarného umění, především užitého umění a designu, případně i ve spojení s působením pedagogickým. 
Cena je udělována i institucím, které svým programem a aktivitou podporují moderní umění a design.  
O laureátech ceny rozhoduje Umělecká rada Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. V roce 2015 se koná již 
čtvrtý ročník udělování tohoto prestižního ocenění. 
 



                                                                                                                                                             

 
 
 

 
Cena Ladislava Sutnara 2015 / oceněné osobnosti a instituce: 

Lech Majewski / PL 
Milan Grygar / CZ 
Jan Solpera / CZ 
Roger R. Remington / USA 
William Lobkowicz a Lobkovické sbírky / USA-CZ 
Plzeň 2015, o.p.s. a předseda správní rady Martin Baxa / CZ 
The Art Institute of Chicago / USA 
The American Institute of Graphic Arts / USA 
The Museum of Modern Art in New York / USA 
 
„Mezi oceněné se na návrh pana Radoslava Sutnara dostává i Plzeň 2015, o.p.s. a předseda správní rady Martin 
Baxa,” upozorňuje děkan Mištera a pokračuje: „Já jsem tomu velice rád. Coby letitý člen správní rady, sledoval 
jsem zblízka peripetie příprav roku 2015, a tak vím, jak mnoho pro úspěšné naplnění projektu udělal pan Baxa  
v dřívější funkci primátora a následně ve své funkci nynější. Fakticky dokázal situaci projektu diametrálně změnit  
a krizi proměnit ve zřetelný, průkazný a nezpochybnitelný úspěch. Jeho zásluhou se ve vedení společnosti objevily 
manažerské osobnosti jako pánové Sulženko a Suchánek.“ 
 
18 hod.   Vernisáž výstavy Osobnosti DesignMeetingu v Galerii Ladislava Sutnara 
      
Úterý 27. 10. 
9.30–12 hod.   Přednášky a prezentace držitelů Ceny Ladislava Sutnara 2015 
William Lobkowicz 
Lech Majewski (Akademie výtvarných umění ve Varšavě) 
R. Roger Remington (Rochester Institute of Technology, New York) 
Juliet Kinchin (Museum of Modern Art, New York) 
Perrin Drumm (AIGA, New York) 
Martin Baxa (Plzeň 2015, o.p.s.) 

13 hod.   Odjezd do Prahy na Designblok – Prague Fashion and Design Week  
(pro registrované účastníky a zvané hosty) 
 
Středa 28. 10.   
9.30–12 hod. a 13.30–17 hod. Přednášky a prezentace představitelů zúčastněných vysokých uměleckých škol 
18 hod.   Vernisáž výstavy „Mladí a úspěšní / Příběhy mladého českého designu“ u příležitosti  
25. výročí Národní ceny za studentský design. Akce se koná v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. 

Čtvrtek 29. 10. 
9.30–12 hod. a 13.30–17 hod. Přednášky a prezentace představitelů zúčastněných vysokých uměleckých škol 
18 hod.   Slavnostní večer u příležitosti udílení Výroční ceny Registru uměleckých výstupů MVSAE  
ACADEMICAE  
  
Pátek 30. 10. 
10–15 hod.   Den otevřených dveří Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 



                                                                                                                                         

 

13 hod.   Informační blok pro uchazeče o studium 
17 hod.   Prezentace výstupů workshopů konaných během DesignMeetingu 2015  
18 hod.   Slavnostní večer u příležitosti zakončení DesignMeetingu 2015 a udílení Ceny DesignMeetingu 2015 
 
„Opět tedy Sutnarka ve spolupráci se společností Plzeň 2015 přivádí do Plzně Evropu a svět a pomáhá dostat naši 
Plzeň na mapu světa jako centrum kultury, vzdělávání … a designu – jak se sluší a patří v rodném městě Ladislava 
Sutnara,“ uzavírá děkan Mištera. 
 
 
 
Kontakt pro média: 
PhDr. Lenka Kodýtková 
Vedoucí PR, FDULS 
lkody@fdu.zcu.cz 
tel. 723 089 832 


