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doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor ZČU

Jen několik dní poté, co lidstvo překonalo magický 
přelom dvoutisícího roku, se jednoho chladného, 
mlhavého lednového rána vydává z Plzně autobus se 
skupinou asi padesáti lidí směrem k zámku Nečtiny. 
Zatímco zámecká věž, balkóny i zahrada se ztrácejí 
v mlhavých cárech, uvnitř zámku je příjemné teplo. 
Rekvizity vědeckých konferencí dávají tušit, že 
se zde cosi chystá. Co to však bude? Která věda 
se zde představí? Náhodný návštěvník by těžko 
hledal odpověď, zvláště ve chvíli, kdy má na dohled 
několik filozofů, jaderné inženýry, fyziky, chemiky, 
biology, techniky, matematiky, logiky. Lidé usedají 
do lavic a přichází první řečník. Začíná nevšední 
pokus o sblížení a porozumění. Pokus, který má 
ukázat, zda jsme schopni si ještě trochu rozumět, 
zda si dokážeme naslouchat a mluvit spolu i přes 
rozdílná vědecká vyznání a přístupy věd, kterými 
se zabýváme. Interdisciplinární seminář pořádaný 
Západočeskou univerzitou v Plzni s názvem „Vědní 
obory na přelomu tisíciletí“ začíná. Dnes již víme, že 
to byl první ročník semináře, který se koná od roku 
2000 každoročně a který nemá v České republice 
obdoby. Takřka vždy se jej účastní více než stovka 
zájemců z celé republiky, mezi mluvčími se pravi-
delně objevují věhlasné a významné osobnosti. 
Interdisciplinární seminář přispívá k povědomí 
o významu mezioborového dialogu. Potřebnost 
tohoto dialogu si uvědomují stále více nejen samotní 
vědci, ale i ti, kdo chtějí výsledky vědy a výzkumu 
aplikovat v praxi. Obrovská specializace a náročnost 
vědy totiž vede ke stále větší diferenciaci jednot-
livých oborů, vědci směřují veškeré úsilí k tomu, 
aby udrželi se svým oborem krok, a ztrácejí tak 
přehled o ostatních. Výsledek je nakonec prakticky 
totožný s tím, jako kdybychom měli zcela nezávislé 
vědní disciplíny, z nichž si každá hledá (a hlídá) jen 
tu svoji jedinou pravdu. Praktické otázky, na které 
usilovně hledáme odpověď, se ovšem neptají po 
tom, která věda se jimi má zabývat. Stále častěji jsou 
takového rázu, že je už není možné ani jedné disci-
plíně přiřadit. Západočeská univerzita v Plzni má 
nesmírný potenciál v heterogenitě oborů, které na ní 
lze studovat a ve kterých se řeší zajímavé výzkumné 
projekty. Její fakulty jsou navíc navzájem relativně 
„blízko“ a spolupráce je takříkajíc na dosah ruky. 
Mezioborové projekty i prvky mezioborové výuky  

 
 
nejsou na naší univerzitě žádnou novinkou. Je bezpo-
chyby dobře, že tyto aktivity byly vždy podporovány 
a iniciovány i na celouniverzitní úrovni. Významnou 
roli v nich sehrál Ústav mezioborových studií, jehož 
aktivity později přešly pod vysokoškolský ústav Nové 
technologie – výzkumné centrum.  
To přineslo nové podněty a získání velmi zajímavých 
mezioborových projektů. Rozvinula se kupříkladu 
pozoruhodná spolupráce s fakultou filozofickou, 
zejména v interdisciplinárních projektech týkajících 
se archeologie, dějin vědy a techniky či kognitivních 
věd. V poslední době se podařilo získat velký 
evropský projekt mapující vliv nových technologií 
na člověka, na němž participují odborníci z oblasti 
kybernetiky, filozofové, ale i psychiatři a specialisté 
některých lékařských disciplín. Mezioborové aktivity 
je možné přirovnat k mostům. Nejen k mostům 
spojujícím rozmanité disciplíny, ale i k těm, kterými 
se různá pojetí navzájem ovlivňují, k mostům, jež 
přenášejí invenci a kreativitu. Mimořádně silně je to 
patrné na propojení umělecké kreativity a technické 
vynalézavosti. Design je ve své nejbytostnější podobě 
mostem mezi uměním a technikou. Přejít po něm 
je vzrušujícím zážitkem bez ohledu na to, kterým 
směrem kráčíme. Pro umělce je zajisté fascinující, 
když technicky propracovaná věc ožívá díky jeho 
nápadům. Stejně tak ovšem musí být překvapivé 
pro technika, jakou krásnou podobu lze vtělit jeho 
dílu. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara byla 
od počátku koncipována jako pracoviště s velkým 
přesahem napříč celou univerzitou.  
Je výborným obrazem principu spolupráce mezi 
obory, ale i dialogu, který se automaticky spustí 
v našich myslích, když se setkáme s něčím 
nevšedním a krásným. Mezioborový dialog je však 
především umění naslouchat někomu, kdo se pokouší 
sdělovat jiným své důvěrně známé myšlenky. Takový 
dialog musí být proto vždy založen na určité vůli po 
hledání porozumění, stejně tak jako na jisté pokoře 
a důvěře. I umělecká díla žijí svým vlastním životem. 
I jejich „pochopení“ či „přijetí“ je často složité. 
Stejně jako v případě mezioborového dialogu, i zde 
často nahlédneme jejich krásu, až když se poctivě 
pokusíme vnímat, co nám někdo jiný chce sdělit. 
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Třetí role 
univerzity a umění
doc. ak. mal. Josef Mištera, děkan FDULS ZČU v Plzni 

V současné době je třetí role univerzity velmi často 
zaměňována za přípravu studentů na trh práce,  
za budování vazeb na svět podnikání anebo zajiš-
ťování vědeckých výstupů časově limitovaných 
grantů. Takovéto chápání potom vede k hodnocení 
univerzity na základě kritérií uplatnitelnosti 
absolventů v praxi, efektivity jejího fundraisingu 
u bohatých sponzorů a množství kafemlýnkových 
výstupů. Zužuje působnost univerzity a degraduje 
její komplexní a svobodnou podstatu. Důsledky 
takového trendu jsou zvláště patrny u komplexních 
univerzit, jakou je i ZČU. 
Významnou rolí, kterou by měla univerzita zastávat, 
je péče o kulturní dědictví a jeho rozvoj.  
Proto si dovolím na úvod zdůraznit úlohu, jakou 
v této oblasti hraje na ZČU Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara (FDULS) a upozornit na aktivity, 
o kterých bude podrobněji pojednáno na dalších 
stránkách. Již od vzniku FDULS se snažíme stát 
v čele kulturních projektů. Zapojili jsme se velmi 
aktivně nejen do kandidatury Plzně na Evropské 
hlavní město kultury, ale také do samotné realizace 
projektu. Jednalo a jedná se často o podniky, které 
svým dopadem a odezvou přesahují hranice regionu, 
státu i kontinentu. Naše akce DesignMeeting 
zajišťuje mezinárodní setkání studentů se špičkovými 
designéry. Cenu Ladislava Sutnara přijíždí převzít 
do Plzně národní, evropské i světové osobnosti 
a instituce zabývající se designem a uměním.  
Projekt Návrat Ladislava Sutnara opravuje výklad 
dějin pokřivený dvěma ideologiemi, které vymazaly 
tuto osobnost českého designéra, umělce a pedagoga 
z historie umění. Škola – univerzita prostřed-
nictvím vydávání knih, pořádání výstav a přijetí 
jména Ladislava Sutnara do názvu fakulty rediguje 
výklad dějin, přímo hmatatelně generuje kulturní 
kapitál. Akce Specific LandArt, která oživila zaniklé 
a ohrožené kostely v regionu, přitáhla pozornost lidí 
k místům, která zmizela z kulturní a duchovní mapy 
života. Zásahy – artefakty jim dodaly nový impuls, 
stávají se opět místem setkání, vzpomínání i vzniku 
nových vizí.
Nejen technicky brilantní a logicky plánovaný vývoj 
a inovace, ale také demiurgická kultivace uměním 
je nástrojem třetí role univerzity, pokud ji chápeme 
ve smyslu otevírání se široké veřejnosti pro naplnění 
motta: Verum et Bonum et Pulchrum sunt Unum.

Mgr. Martin Baxa, 1. náměstek primátora města Plzně
 
Úvodem bych rád zdůraznil, že město Plzeň  
si uvědomuje, jak důležitá je pro něj existence 
Západočeské univerzity. Možnost vzdělávání na té 
nejvyšší úrovni je pro život města zásadní. Nejenže 
zvyšuje jeho prestiž, ale každým rokem sem přiláká 
tisíce studentů, kteří se na čas stávají obyvateli Plzně 
a oživují ji po mnoha stránkách. Současně je zájmem 
městské správy ve spolupráci se Západočeskou 
univerzitou vytvořit silný obraz města jako města 
univerzitního, města podporujícího výzkum, inovace 
a nové technologie.
A v tomto ohledu je to též Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, 
která přináší nové kreativní a inovativní impulsy. 
Vždyť právě umělecká tvorba je tím jedinečným 
prostorem pro myšlenky, nápady, místem  
pro kreativitu, která zvláště v dnešní době začíná být 
čím dál více ceněná. Podobně jako se začíná prosa-
zovat spojení kultury s podnikáním, viz kupř. oblast 
designu, na který je tato fakulta zaměřená.  
A není náhodou, že se tak těsně zapojila do projektu 
Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, který 
by měl udržet a rozvíjet do budoucna inovativní 
aktivity, jež se podařilo v roce 2015 nastartovat. 
Jednou z těchto udržitelných aktivit je právě oblast 
tzv. kreativních průmyslů, v níž spatřuji průnik 
a spojení činnosti města a Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara. Zde se otevírá možnost vzájemně 
obohacující spolupráce a naplňování výše zmíněné 
ideje města podporujícího výzkum, inovace a nové 
technologie.
Zároveň tím Fakulta designu a umění Ladislava 
Sutnara může napomáhat naplňovat onu tzv. třetí roli 
univerzity, ve které se Západočeská univerzita jako 
celek otevírá vnějším vztahům a zapojuje  
se do nejrůznějších strategických partnerství 
s městem, Plzeňským krajem či významnými 
firmami. To vše ve jménu dynamicky a moderně  
se rozvíjejícího města a regionu. Pro Plzeň to je velmi 
nadějná cesta.

Tř
et

í r
ol

e 
un

iv
er

zi
ty

 a
 u

m
ěn

í



Tř
et

í r
ol

e 
un

iv
er

zi
ty

 a
 u

m
ěn

í

05 | 06

Auto-mobil Beetle Benedikta Tolara před budovou Sutnarky při otevření Plzně 
jako Evropského hlavního města kultury 2015.

Modeli da Torino - představení  
studentů Cirkusové školy Flic 
z Turína v režii Petra Formana.

Modeli da Torino - představení 
studentů Cirkusové školy Flic 
z Turína v režii Petra Formana.

Instalace Štěpánky Kotkové v kostele Jména Panny Marie v Otíně.

Spolupráce 
mezi Plzní 2015 a ZČU
Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s., Jiří 
Sulženko, programový ředitel projektu Plzeň - Evropské hlavní 
město kultury 2015

V roce 2015 proběhlo v malém plzeňském ráji více 
než 600 akcí pod hlavičkou Evropského hlavního 
města kultury. Divadlo, koncerty, výstavy, akce  
ve veřejném prostoru, umělecké intervence.  
Do povědomí umělecké veřejnosti se vrátili plzeňští 
rodáci Jiří Trnka, Gottfried Lindauer i Ladislav 
Sutnar, jehož jméno nese Fakulta designu a umění. 
Na řadě projektů přitom měli zásluhu i studenti 
a pedagogové ZČU. Kromě již zmíněného Návratu 
Ladislava Sutnara, ať už se týkal jeho Venuší, užité 
a knižní tvorby nebo designu, byly dalším velkým 
společným projektem landartové instalace ateliéru 
Socha a prostor v desítce ohrožených či již zaniklých 
kostelů západních Čech. Díla studentů se představila 
také v rámci cyklu uměleckých intervencí  
ve veřejném prostoru ZEN Plzeň – město jako 
výstava, na třech ročnících Dne Meliny Mercouri,  
ale i na jedné z divácky nejúspěšnějších akcí roku 
2015 – Festivalu světla. V září 2015 se završil tříletý 
cyklus vzdělávacích kurzů Arts Management  
ve spolupráci Plzně 2015 a FDULS. Mnozí studenti 
jsou zároveň členy Kreativního inkubátoru 
v DEPO2015, který má za cíl propojovat kulturu 
s podnikáním. Kromě toho všeho je tu ještě jedna 
důležitá věc: jak se říká, „kultura je víc“.  
Evropské hlavní město kultury je projekt, který  
je víc než festival, víc než prezentace umělců, víc než 
jednorázové oživení města. Je to projekt, který má 
sílu změnit vnímání Plzně, vnímání role kultury,  
stát se milníkem ve vývoji města. Přejme si společně, 
aby tato započatá změna měla co nejdelší trvání. 
Studenti ZČU jsou tak nadále vítáni se svými 
kulturními i jinými projekty. 

Petr Forman 
a Modeli da Torino
doc. ak. mal. Josef Mištera, děkan FDULS ZČU v Plzni

V květnu 2013 se v budově FDULS (respektive tehdy 
ještě Ústavu umění a designu) odehrálo mimořádné 
představení Modeli da Torino, které nezaměnitelným 
způsobem propojilo svět výtvarného a pohybového 

umění. Pod režijním vedením uměleckého šéfa 
projektu EHMK 2015 Petra Formana připravili naši 
studenti a pedagogové ve spolupráci se 17 mladými 
akrobaty z italské cirkusové školy FLIC představení, 
které plzeňskému publiku nabídlo tzv. nový cirkus. 
Projekt sblížil jinak poměrně vzdálené světy drama-
tického a výtvarného umění a položil základ další 
mezinárodní spolupráci v této oblasti. Tato akce je 
svého druhu průkopnickým kreativním počinem. 
Italští artisté z renomované evropské školy pracovali 
na základě podnětů daných monumentálními sochař-
skými objekty z ateliéru Socha a prostor, animacemi 
a objekty z ateliérů Multimediálního designu, jehož 
studenti řešili světelný design tohoto představení 
a natočili a sestříhali dokumentární film Modeli  
da Torino. Spolupráce desítek našich a zahraničních 
studentů vyústila v představení, jehož se účastnilo 
více než tisíc návštěvníků. 

Umění a totalita
doc. ak. mal. Josef Mištera, děkan FDULS ZČU v Plzni

Na půdě Sutnarky byl realizován unikátní projekt 
Plzeňské filharmonie a Českého noneta ve spolupráci 
se společností Plzeň 2015 o. p. s., Fakultou designu 
a umění Ladislava Sutnara a Ústavem pro studia 
totalitních režimů s názvem „Umělec a totalita“. 
V budově fakulty byl divákům představen třího-
dinový celovečerní multimediální program kombi-
nující hudbu, projekci a mluvené slovo. Těžiště 
programu tvořila Symfonie č. 4, Dmitrije Šostakoviče 
psaná mezi lety 1935 a 1936 v komunistickém Rusku, 
jejíž první uvedení se však díky odmítavému postoji 
tehdejšího vládnoucího režimu zpozdilo o čtvrt 
století. Pro projekt „Umělec a totalita“ ji nastu-
dovala Plzeňská filharmonie rozšířená hostujícími 
hudebníky na devadesátičlenné těleso a hudební 
přednes doprovodil video mapping realizovaný 
ateliérem multimédií pod vedením Jana Morávka 
a Lukáše Kellnera. Vědci z Ústavu pro studium 
totalitních režimů v pauzách přednášeli o komunis-
tické totalitě i současném návratu diktatury a kultu 
osobnosti do Ruska. Unikátní projekt reflektoval 
v Plzni výročí „Sametové revoluce“ 17. 11. 1989. 

Specific LandArt
Projekt Zaniklé a ohrožené kostely byl realizován 
díky spolupráci mezi Sutnarkou a společností Plzeň 
2015, o.p.s. Projekt probíhal od roku 2012 do 
podzimu 2015. Plzeňská diecéze vybrala některé 
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ze 122 ohrožených, zničených a rozpadlých kostelů 
a nabídla je pro realizaci uměleckých aktivit na 
pomezí landartu, site-specific a sochařství.  
Idea umělecké resuscitace zapomenutých sakrálních 
staveb, které si zpět vzala krajina, se začala rodit 
již před relativně dlouhou dobou. Jejím iniciátorem 
byl profesor Beránek. Po svém příchodu do Plzně 
se rozhodl ve spolupráci se svými studenty zúročit 
své bohaté zkušenosti s vlastními realizacemi umění 
v krajině. Vznikla řada velmi zdařilých instalací,  
které trhly oponou lidské lhostejnosti. Nedaleko 
obce Srbice u kostela sv. Víta vytvořil Jiří Beránek 
ohrazené kruhové „posvátné místo“. Vrůstá do 
krajiny a krajina do něj, a společně zdůrazňují její 
hloubku a plochu. Protipól tvoří obrovský žulový 
monolit vztyčený na návrší nad horizontem země. 
Vojtěch Soukup postavil před průčelím poutního 
kostela sv. Blažeje u obce Branišov Křížovou cestu 
včetně tří Ježíšových pádů. Instalace Jakuba Oravy 
v těsném sousedství kostela sv. Václava v Hoře sv. 
Václava u Drahotína připomíná archeologický nález 
a rekonstrukci složitého půdorysu obydlí. V kostelíku 
sv. Markéty na hradě Krasíkov umístil Benedikt 
Tolar nad oltářní menzu modrou lakovanou satelitní 
parabolu, jako levitující metaforu speculum mundi. 
V kostele sv. Jiří v Lukové u Manětína posadil Jakub 
Hadrava do kostelních lavic přes třicet figur jako 
reflexi chybějících živých věřících. V barokní kapli  
sv. Jana Nepomuckého nad obcí Loreta reaguje 
Kristýna Kužvartová na kruhový výhled do 
nebe chybějící střechou. Pomocí zvlněné podlahy 
vyskládané z cihel evokuje siločáry vodní hladiny  
po dopadu vodní kapky. Veronika Konturová osadila 
některá okna v kostele sv. Barbory u Všekar vitrážemi 
z vybroušených polodrahokamů, které se světlem 
rozzáří do abstraktních krajin. 

Pět soch pro Plzeň
Socha – stavebnice Build the Town vznikla v rámci 
projektu Návrat Ladislava Sutnara. Nakonec byla 
umístěna před budovou FDULS, která projekt  
za významné podpory společnosti Plzeň 2015, o.p.s. 
realizovala. S myšlenkou zvětšit bloky stavebnice  
do podoby sochy či venkovní instalace přišel už před 
několika lety Sutnarův syn Radoslav. Nejde však 
jen o sochu či statický pomník Sutnarovu géniu. 
Kompozice ze sklobetonových bloků připomínajících 
barevné dílky stavebnice může posloužit veřejnosti 
i k posezení a odpočinku. Sochu zhotovil sochař 
MgA. Luděk Míšek podle konceptu doc. Josefa 
Mištery. Slavnostní odhalení proběhlo v září 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník Jiřímu Trnkovi a umění bojujícímu proti 
totalitě reflektuje a znovu zpřítomňuje fakt,  
že geniální scénárista, režisér i výtvarník animo-
vaných filmů, ilustrátor a malíř Jiří Trnka pochází 
z Plzně a v Plzni se nachází i obávaná věznice, 
kterou prošla řada významných politických vězňů 
včetně disidenta a prvního polistopadového prezi-
denta Václava Havla. Plzeň je také jediným místem 
v republice, které prodělalo dvojí normalizaci: po 
velké vzpouře Škodováků v roce 1953 a po okupaci 
v roce 1968. Proto sem patří tento pomník. Veliká 
klec, do níž byli lidé uzavřeni, je prolomena, její 
mříže zohýbány, cesta ven otevřena a ruka, která nám 
hrozila a přikazovala, nyní bezmocně leží a ukazuje 
z klece ven směrem ke svobodě. Socha je vysoká 
pět metrů, čtyři metry dlouhá ruka je vytvořena ze 
sklobetonu. Pomník realizoval MgA. Luděk Míšek 
podle konceptu doc. Josefa Mištery. 
Městský obvod Plzeň 1 se stal od listopadu 2015 
novým domovem tří sochařských realizací z ateliéru 
Socha a prostor FDULS. Záměrem MO Plzeň 1 
bylo oživit po řadě let prostor mezi panelovými 
domy uměleckými instalacemi a poskytl fakultě 
finance na materiál, montáž, přepravu a adjustaci 
plastik. Socha králíka se nazývá Panoptikum a jejím 
autorem je Adam Trbušek. Student na této své 
bakalářské práci, cca pětimetrové betonové soše 
vážící tři tuny, pracoval téměř rok. Jeho cílem bylo 
vytvořit monument, pomník současnosti zobrazující 
stav společnosti. Ukazuje člověka, který podlehl 
svým touhám a rozmarům. Člověka rozsápaného 
monstrem, které sám stvořil. Dětská hračka králíčka 
je alegorií naší přijaté představy o životě, kterou 
jsme si nechali vsugerovat a hýčkáme si ji s láskou, 
přestože nás ničí.
Petr Filip pracoval na soše Krychle, která byla také 
jeho bakalářskou prací, více než půl roku.  
Krychle je obrazem světa, obrazem lidské společ-
nosti. Dveře zde vyznačují jednotlivé lidské bytosti 
v jejich rozdílnosti. Každý člověk je v daný moment 
na jiném místě v čase i prostoru, každý myslí a cítí 
jinak. Současně jsme vzájemně sociálně i mentálně 
spojeni do specifické sítě, kterou zde tvoří dřevěné 
trámy propojující všechny dveře. Benedikt Tolar 
osadil prostranství sochou nazvanou Chybička – 
Obritrek. Plastika je symbolickým zhmotněním 
oslavy marných pohybů v kolotočích pro hlodavce, 
pohybu na místě. Vítězně trčí k nebi přání nákupů 
v akci a splněných českých snů. Je předmětem 
vytaženým z teplých útrob domova na sychravé 
klima veřejného prostoru. Předmětem, který zbytněl 
a z ergonomického stroje pro bodybuilding se stal 
gigantickým budižkničemu. Nebo spíše zrcadlem nás 
samotných. 
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Socha Panoptikum  
Adama Trbuška přezdívaná  
obyvateli Lochotína Králík.

Kinetická plastika 
Benedikta Tolara 
Chybička – Obritrek.

Socha Krychle Petra Filipa.

Socha – stavebnice Build the Town před budovou Sutnarky.
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doc. ak. mal. Josef Mištera, děkan FDULS ZČU v Plzni 

Návrat Ladislava Sutnara je projekt, který napravuje 
kulturní dějiny této země, účelově zdeformované 
totalitním režimem, ze kterých měl být geniální 
český a americký designér navždy vymazán. Život 
Ladislava Sutnara a návrat Ladislava Sutnara je 
úžasným příběhem dvacátého století s mnoha drama-
tickými peripetiemi a šťastným koncem. Ladislav 
Sutnar nedožil časů, kdy by pro něj bylo možné vrátit 
se do své vlasti, ovšem jeho příběh smrtí zdaleka 
nekončí. Pokračuje přátelstvím, které jsem navázal 
s jeho synem Radoslavem Sutnarem i jeho ženou 
Elaine. Následovalo založení Galerie Ladislava 
Sutnara, po Ladislavu Sutnarovi byla pojmenována 
nejprve budova a později i celá fakulta. S Radoslavem 
jsme založili Cenu Ladislava Sutnara a naše prohlu-
bující se přátelství otevřelo cestu pro jeho rozhodnutí 
přesunout do rodné vlasti ostatky jeho otce i matky. 
Město Plzeň udělilo Ladislavu Sutnarovi čestné 
občanství, na jeho rodný dům instalovalo bronzovou 
plaketu, zřídilo slavnému rodákovi čestný hrob 
a ocenilo jeho syna Radoslava Pečetí města Plzně. 
Památníkem zvěstujícím přítomnost Ladislava 
Sutnara je do rozměrného betonového objektu trans-
ponovaná stavebnice Build the Town umístěná před 
„jeho“ fakultou. Bylo vydáno několik knih o životě 
a tvorbě Ladislava Sutnara, byla zřízena první stálá 
expozice jeho tvorby v České republice v Západo-
českém muzeu v Plzni. Dále bylo uspořádáno 
množství výstav týkajících se jeho osobnosti nebo 
odkazu. Například putovní výstavou Ladislav Sutnar 
– Evropa, kultura, která byla mimo jiné k vidění 
i v odletové hale Letiště Václava Havla v Praze vzdali 
mladí umělci z Čech, Slovenska a Polska poctu 
géniovi, který měl být zapomenut. Výstava Inspirace 
Sutnar v Galerii města Plzně přesvědčivě ukázala 
na pracích studentů Sutnarky, jak jeho stále živý 
duchovní odkaz oslovuje nejmladší generaci tvůrců. 
A díky tomu všemu je nyní možné prohlásit: Ladislav 
Sutnar se vrátil… 

doc. PhDr. Jiří Šetlík 

FDULS Západočeské university v Plzni (jmenovitě 
její děkan doc. Josef Mištera) podnikla řadu činů 
a akcí k poctě plzeňského rodáka Ladislava Sutnara. 
Zaslouží si poděkování a obdiv zdejší a světové 
výtvarné obce. Symbolicky převzala sama fakulta do 
svého názvu jméno komunistickým režimem zamlčo-
vaného umělce. Zároveň se postarala o jeho připo-
mínání v Plzni, celé České republice a v zahraničí. 
Dojemně působí přenesení jeho ostatků do rodné 
půdy, souběžně povzbuzují různé formy připomínání 
Sutnarovy osobnosti. Když jsem měl možnost 
se s ním osobně setkat v New Yorku, přiznal mi 
s lítostí, že jeho dílo, tím méně jeho osobnost ve 
vlasti málokdo zná. Jeho obavy vyvrátili v součas-
nosti plzeňští kulturní činitelé. Vrátili Sutnara 
do souvislostí československé kultury 20. století 
poukazy k jeho zásluhám o knižní kulturu, návrhy 
skla a keramiky, zakladatelské činnosti v Družstevní 
práci, nemluvě o jeho tvůrčím uplatnění v USA. 
Myslím, že by měl radost z procesu rehabilitace, o níž 
se zasluhují dnešní representanti plzeňské kultury, 
jimž se daří Ladislava Sutnara vrátit do našich dějin 
umění a vědomí jejich souvislostí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steven Heller, School of Visual Arts, New York, USA

Rok 2015 byl rokem nového narození Ladislava 
Sutnara. Ve své rodné zemi, České republice, 
se mu konečně dostává uznání, které si za svůj 
život a práci zaslouží. Grafický designér, návrhář, 
typograf, pedagog a malíř je představován 
v průběhu celého roku v rámci projektu Návrat 
Ladislava Sutnara, který je jednou z nejdůleži-
tějších událostí projektu Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015. Rozpoznat svého ztraceného 
génia vyžaduje od města i národa značné úsilí 
a vizi. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 
Západočeské univerzity v Plzni a její děkan Josef 
Mištera si zasluhují velký potlesk za to, že si 
uvědomili mezeru v historii českého moderního 
designu. A s podporou Sutnarova syna, Radoslava 
Sutnara, se podařilo sestavit všechny kousky 
mozaiky a získat zpět obraz umělce a grafika, 
který by jinak kvůli ideologickému konfliktu 
zůstal zapomenut. I ve Spojených státech dochází 
k oživení Sutnarova jména. Inspirováni energií 
z Plzně se odborníci i příznivci Sutnarova díla 
spojili, aby znovu ukázali význam příspěvku 
tohoto umělce nové generaci designérů. Výsledky, 
kterých dosáhl v oblasti grafického a infor-
mačního designu, jsou poučným odhalením a mají 
své místo ve slovníku současného designu. Cílem 
Návratu není postavit Sutnara na piedestal, aby 
tam stál, nehybný v čase. Cílem je aplikovat jeho 
učení a práci u dalších generací aktivních umělců 
po celém světě. Tímto způsobem dostává to, co 
už si dávno zasloužil. 

Radoslav Sutnar a Josef Mištera 
před Galerií Ladislava Sutnara. 

Odhalení pamětní desky od Jakuba Oravy na rodném domě 
Ladislava Sutnara v Dominikánské ulici č. 2. Zleva: Radoslav 
Sutnar, tehdejší primátor Martin Baxa a jeho první náměstek 
Martin Zrzavecký. 

Radoslav Sutnar píše věnování na rubovou stranu 
obrazu Venuše darované FDULS.

Radoslav a Elaine Sutnarovi před hrobem 
Ladislava Sutnara a jeho ženy s autorem náhrobku 
Petrem Vogelem. 

Návrat Ladislava Sutnara 
American story



Cena Ladislava Sutnara
Založení Ceny Ladislava Sutnara bylo projednáno 
již v průběhu prvního setkání jeho syna Radoslava 
Sutnara s děkanem FDULS. Následně byl definován 
statut ceny a zabudován do vnitřních norem FDULS 
a potažmo i ZČU. Porotu, která vybírá laureáty 
na základě nominací od odborné veřejnosti, tvoří 
členové Umělecké rady FDULS ZČU v Plzni. Cena 
jednak vzdává hold životu a dílu Ladislava Sutnara, 
jednak je poctou žijícím českým i zahraničním 
umělcům za výjimečné výkony na poli výtvarného 
umění, především užitého umění a designu, kterých 
dosáhli v oblasti autorské tvorby, uměnověd, nebo 
pedagogického působení. Cena může být udělena 
i institucím, které svým programem a aktivitou 
podporují moderní umění a design. Plaketu navrhl 
doc. M.A. Petr Vogel. Cena byla poprvé udělována 
v roce 2012. Laureáty Ceny Ladislava Sutnara se 
postupně stali například Adéla Matasová / CZE, 
Václav Šerák / CZE, Pavel Nešleha / CZE, Josef 
Mištera / CZE, Jiří Šalamoun / CZE, Karel Míšek 
/CZE, Gyula Ernyey / HUN, Markus Dreβen 
/ DEU, Cooper – Hewitt, Smithsonian Design 
Museum / USA, Steven Heller / USA, The J. Paul 
Getty Trust / USA, UPM v Praze / CZE, Zdeněk 
Ziegler / CZE, Jiří Šetlík / CZE, Lech Majewski 
/ PL, Milan Grygar / CZE, Jan Solpera / CZE, 
R. Roger Remington / USA, William Lobkowicz 
a Lobkovické sbírky / USA-CZE, Plzeň 2015, o.p.s. 
a Martin Baxa / CZE, The Art Institute of Chicago 
/ USA, AIGA, the professional association for design 
/ USA, The Museum of Modern Art in New York / 
USA.

Ron Hartwig, viceprezident pro komunikaci The J. Paul 
Getty Trust, USA

V listopadu 2014 se mně dostalo pocty převzít Cenu 
Ladislava Sutnara jménem J. Paul Getty Trust. Byla 
to honosná událost svojí obřadností a vážností 
hodná muže, po němž je pojmenována. Ladislav 
Sutnar je gigantem v dějinách designu a ocenění 
nesoucí jeho jméno je pro nás v J. Paul Getty Trust 
obzvláště významné. Náš Getty Research Institute 
vlastní pět samostatných sbírek spojených se Sutna-
rovým dílem, včetně jeho poznámek, publikovaných 
textů a dalších dokumentů. V těchto archivních 
sbírkách jsou zastoupeny všechny oblasti Sutna-
rových designérských projektů, i ty nejvýznam-
nější, jako je prototyp dětské stavebnice „Build the 
Town“ a dokumentace československého pavilonu 
na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939. Právě 
Sutnarova práce na československém pavilonu sehrála 

v jeho životě klíčovou roli. Jeho odmítnutí zastavit 
výstavbu pavilonu navzdory nacistickému příkazu 
během invaze do Československa v roce 1939 bylo 
nejen skutkem neuvěřitelné odvahy, ale přivedlo ho 
i k založení prosperujícího podnikání a k získání 
silné reputace významného designéra a umělce ve 
Spojených státech, kde on a později i jeho rodina 
získali občanství. Moje cesta do Plzně u příležitosti 
předání Ceny Ladislava Sutnara skončila velmi 
slavnostně, když byl popel Sutnara a jeho ženy 
Františky navrácen do jejich rodné Plzně a uložen 
ve společném hrobě s pomníkem, jehož design 
připomíná Sutnarův neuvěřitelný život a dílo. J. Paul 
Getty Trust je poctěn, že byl k této události přizván, 
a že může skrze své sbírky hrát roli v udržování 
živého uměleckého odkazu Ladislava Sutnara. 

Caroline Baumann, ředitelka Cooper – Hewitt, Smithsonian 
Design Museum, USA

Jsme ohromně poctěni tím, že došla uznání naše 
práce při tvorbě sbírkového fondu mapujícího život 
a přínos průkopnického informačního designéra, 
architekta a produktového designéra Ladislava 
Sutnara. Cooper Hewitt, Smithsonian Design 
Museum v New Yorku má jednu z největších Sutna-
rových kolekcí na světě a nepřetržitě pracuje na rozši-
řování přístupu do archivu a zlepšování možností 
sdílení Sutnarových inovativních návrhů. 

Rad Sutnar

Drahý Josefe,
jsi muž činu, a když je potřeba i výmluvných slov. Ale 
dáváš přednost akci, která má výsledky!!!!!!!! … Za 
čtyři roky, co jsme se poznali, jste udělali pro Sutnara 
v České republice více, než všichni ostatní v předchá-
zejících dvaceti letech. … Tahle zásada „jdi a udělej 
to“ je tak veskrze Sutnarovská, že jsem Tě musel 
při pohřební ceremonii v Plzni „představit“ matce 
a otci a přivítat Tě do Sutnarovy rodiny. Protože jsi 
Sutnar duchem i skutkem!!!!!!!!! Takže se opatruj, měj 
se báječně a pokračuj na své cestě, Josefe Sutnare 
Mištero!!!!!!!!! 

Hommage à Sutnar
Výstavní projekt Hommage à Sutnar - Evropa, 
kultura byla součástí rozsáhlého projektu 
Návrat Ladislava Sutnara, který FDULS ZČU 
uskutečňuje za významné podpory Evropského 
hlavního města kultury Plzeň 2015. Výstavní 
projekt se koncepčně hlásil k životní filosofii 
a krédu Ladislava Sutnara, který věřil, že umění 
a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, 
ve smyslu dělat lepším. Do realizace projektu 
byl zapojen prof. Karel Míšek z ústecké fakulty 
se svými studenty. Dále se na projektu podíleli 
studenti FDULS, Akademie výtvarných umění 
ve Varšavě a VŠVU v Bratislavě. Výsledkem 
jejich práce je takřka 150 plakátů, jejichž výběr 
byl vystaven v budově FDULS, v Praze na Letišti 
Václava Havla, v německém Regensburgu a na 
dalších místech Evropy.
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Ředitelka muzea Cooper – Hewitt, Smithsonian Design Museum v New Yorku 
paní Caroline Baumann přebírá cenu Ladislava Sutnara.

Výstava Ladislav Sutnar - Evropa, kultura v Praze 
na Letišti Václava Havla.
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Veronika Vančurová, 
design výsypky.

Yevgen Kapusta, 
design Elektrického vozíku pro školky a jesličky. 

EngIn Design2+

prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc., 
FST ZČU v Plzni 

Každý technický výrobek od nejjednoduššího 
kladívka až po nejsložitější kosmickou laboratoř 
musí nejprve někdo vymyslet a navrhnout tak, 
aby se dal vyrobit, dopravit na požadované místo, 
fungoval při používání jak má, dal se udržovat 
a opravovat, a v závěru svého životního cyklu se 
dal kvůli opotřebení nebo zastarání demontovat 
a recyklovat. Přitom nesmí škodit zdraví a poško-
zovat životní prostředí, je třeba, aby se líbil, aby 
nebyl drahý při pořízení, provozování ani při 
likvidaci, atd. Rozhodující slovo o konečném 
provedení každého technického produktu, a tedy 
o tom, jaké bude mít vlastnosti, mají v podstatě 
jen dvě profese, a to konstruktéři a designéři. 
V anglickém jazyce jsou obě tyto profese 
označovány jako „Designers“ (tj. „návrháři“) 
a když je třeba, rozlišují se na „Engineering 
Designers“ a „Industrial Designers“. Obvykle 
sice každou z nich vykonávají jiní pracovníci, čím 
dál více jsou však v praxi, zejména na vedoucích 
vývojových pozicích, žádaní odborníci, kteří 
zvládají obě tyto profese nebo „alespoň“ dokáží 
vzájemně efektivně a účinně spolupracovat. Na 
ZČU existuje jak Fakulta strojní, která připravuje 
konstruktéry, tak Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara, která připravuje průmyslové 
designéry. Proto zde již v ak. roce 2004/2005 
vznikl výukový projekt Design2, který je nejen 
svojí koncepcí, ale i délkou trvání ojedinělý 
nejen u nás, ale i ve světě. Projekt byl však již od 
počátku otevřen i dalším speciálním oborům 
a zdůrazňoval jejich vzájemnou interfakultní 
spolupráci. Z tohoto důvodu je pochopitelné, 
že když se před několika lety stala součástí 
ZČU i Fakulta zdravotnických studií, transfor-
movali autoři původní koncept projektu Design2 
a vznikla jeho současná podoba: Design2+. Projekt 
je však i nadále otevřený dalším oborům, které 
jsou pro navrhování každého vysoce konkurence-
schopného technického produktu zapotřebí, což 
je symbolicky vyjádřeno v neomezené velikosti 
exponentu 2+. 

Yo! a W!NG 
V roce 2015 spatřily světlo světa elektromobil Yo! 
a motokára W!NG. Obě vozidla jsou výsledkem 
mezifakultní spolupráce FST a FDULS ZČU 
v Plzni. Tým konstruktérů pod vedením doc. 
Josefa Formánka navrhl a vyrobil podvozky 
a technickou část prototypů, tým designérů 
pod vedením doc. Františka Pelikána připravil 
dokumentaci pro výrobu jednotlivých dílů šasi 
a podílel se na její realizaci. Podle doc. Pelikána 
nebyla cílem výroba senzace s mizivým dopadem 
na realitu. Projekt měl ověřit schopnosti studentů 
i možnosti školy při vzniku složitého celku 
od návrhu po konstrukci. Funkční prototyp 
automobilu jako studentská práce není ani 
v evropském měřítku obvyklou věcí. Červeno
-černý elektromobil je navržený jako dvoumístné 
vozidlo. Čistý a jednoduchý design ocenil i host 
slavnostního křtu, renomovaný italský designér 
Maurizio Corbi, který již dvacet let působí 
u turínské automobilky Pininfarina. Corbi na 
FDULS vedl dvoudenní workshop zaměřený 
právě na automobilový design. 

Elektromobil Yo! před Sutnarkou.

Mezioborový dialog
a umění na ZČU
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Velmi podstatnou roli hrají v životě každé školy 
a při její prezentaci samozřejmě studenti. Bez 
jejich vkladu a úsilí by se mnohé výše uvedené 
projekty nepodařilo vůbec zrealizovat. Navíc by 
bez nich univerzita a potažmo FDULS nemohla 
ani plnit svoji vzdělávací úlohu. Učitel je potud 
učitelem, dokud má svého žáka/žáky. Studenti se 
zasazují o šíření dobrého jména školy a kulturní 
pastoraci také svými excelentními výkony předvá-
děnými a odváděnými na mnohých soutěžích 
v oblasti designu a umění. Níže je podán 
alespoň velmi stručný výčet některých úspěchů 
dosažených v roce 2015. 

Absolventka ateliéru Ilustrace Alena Krchová 
získala Cenu ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 
studia ve studijním programu a za mimořádné 
činy studentů. Oceněna byla za výborné výsledky 
po celou dobu studia a vynikající diplomovou 
práci – dětskou interaktivní pop-up knihu 
s názvem „Jednoho podzimního dne“ doplněnou 
o sérii tématických hraček.

Studenti FDULS posbírali celkem 12 ocenění 
v soutěži Národní cena za studentský design 
2015, mimo jiné sedm ocenění Dobrý studentský 
design, Cenu veřejnosti, Cenu novinářů a Cenu 
Národního technického muzea.

Studentka oboru Fashion design Tereza Švolíková 
získala prestižní ocenění HDS/L JUNIOR 
AWARD 2015 na mezinárodním veletrhu obuvi 
a módních doplňků v Düsseldorfu. Porotu zaujala 
designem obuvi LENTIKULAR s 3D efektem.

Studentská skupina Mladý ateliér získala 2. místo 
za koncept své prezentace na přehlídce designu na 
Prague Design Week 2015.

Studentka ateliéru Komiks a ilustrace pro děti 
Kamila Pokorná získala za svoji knihu – leporelo 
o osudech Věry Kohnové Zvláštní ocenění 
v soutěži vyhlášené Institutem Terezínské inici-
ativy na téma Návraty a nenávraty.

Kamila Pokorná, 
kniha – leporelo o osudech Věry Kohnové.

Alena Krchová, dětská interaktivní pop-up kniha 
„Jednoho podzimního dne“ 
doplněná o sérii tematických hraček.

Maria Nina Václavková, 
psaníčko Oyster.

Studenti designu 
a umění na ZČU
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Jmenuji se Boris Fabris, 
jsem automobilový 
designér a na ArtCamp 
jsem přijel z Itálie. Myslím, 
že ArtCamp jako projekt je 
velmi dobrý nápad, protože 
všechny druhy kurzů 
zaměřených na design nebo 
umění se uskutečňují na 
stejném místě a ve stejný 
okamžik. Studenti, učitelé, 
umělci a návštěvníci si 
mohou užít tento zážitek. 
Atmosféra, kterou jsem na 
fakultě cítil, byla vzrušující. 
Líbilo se mi, jak v každém 
zákoutí, na každém patře 
a na každém místě někdo 

něco s velikým nadšením 
tvořil. Líbila se mi budova: 
její koncept uvnitř, plně 
otevřený prostor, jako 
když sdílíte znalosti nejen 
s vašimi studenty, ale 
s každým, kdo se může na 
workshop přijít podívat. 
Je to jako kdyby umění 
a design byly ve vzduchu…
stačí se jen nadechnout! 
Samozřejmě, nejlepší bylo, 
když jsme se studenty 
hovořili pro nás stejným, 
univerzálním jazykem –
tedy vášní pro automo-
bilový design. 

Boris Fabris, automobilový 
designér Fioravanti, Torino, 
Itálie
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Radoslav Sutnar a Josef Mištera 
před Galerií Ladislava Sutnara. 

Účastníci kurzu digitální fotografie.

Profesor Karol Weisslechner představuje svoji tvorbu 
v rámci doprovodného programu letní školy ArtCamp.

ArtCamp
doc. ak. mal. Josef Mištera, 
děkan FDULS ZČU v Plzni 

Dar univerzálního jazyka umění jsme my umělci 
dostali mimo jiné z toho důvodu, abychom 
pomáhali lidem komunikovat, sbližovat je. Proto 
sem do Plzně, která stála čtyřicet let ve stínu 
železné opony, patří umělecká fakulta s meziná-
rodní působností, a proto na tuto fakultu patří 
mezinárodní letní škola. Její internacionalita 
je vyjádřena anglickým názvem. Art se hlásí 
k oblasti umění, Camp školu situuje do univer-
zitního areálu – kampusu, ale též do plenéru, 
tábora, kempu. Idea je dobře čitelná z loga, které 
je dílem doc. F. Stekera. Organizačním vedením 
ArtCampu je již od roku 2005 pověřena PhDr. 
Lenka Kodýtková. ArtCamp se postupně rozrostl 
do největší umělecky zaměřené letní školy 
v České republice. Nabídl více než 300 kurzů 
tisícům účastníků, včetně stovek zahraničních 
(USA, Izrael, Japonsko, Německo, Itálie, Francie, 
Švédsko, Slovensko, Španělsko, Bělorusko, 
Polsko, Ukrajina, Kazachstán, Srbsko, Egypt, 
Estonsko, Maďarsko, Rusko) a přivítal též mnoho 
desítek hostujících zahraničních pedagogů (USA, 
Japonsko, Itálie, Kanada, Německo, Portugalsko, 
Švýcarsko, Mexiko, Havaj, Slovensko, Polsko). 
ArtCamp je excelentní projekt Sutnarky na 
mezinárodním poli.



prof. akad. arch. Karol Weisslechner, vedoucí ateliéru 
S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, VŠVU v Bratislavě

Začiatok letných prázdnin v areáli campusu Západo-
českej univerzity v Plzni býva pestrý - naplnený 
tvorivým nadšením, zvedavosťou a tak trochu aj 
roztopašou. Ja som mal už po tretí raz možnosť 
byť pozvaným pedagógom v Ateliéri Design kovu 
a šperku a viesť letný ArtCamp 2015. Vstupná 
prednáška bola k téme - Kniha verzus šperk, ktorú 
sme zvolili pre tento ročník na základe histo-
rickej skutočnosti, že v dnes univerzitnom meste 
a Európskom meste kultúry 2015, pôsobila jedna 
z prvých tlačiarní kníh na území dnešných Čiech. 
Intenzita práce je zakaždým výrazná, veď za päť 
dní účastníci prejdú kus cesty a vytvoria jedinečné 
projekty. Plusom sú i skvelé stretnutia s kolegami 
z iných odborov, výmena názorov a tak príjemne 
nákazlivá pozitívna nálada v ateliéroch a kuloároch 
školy. Tá je permanentnou súčasťou tohto nového 
domu vzdelávania vo sfére umenia, ktorý vnímam 
ako včelín z ocele a skla, fascinujúci svojím 
otvoreným priestorom, technikou a technológiami 
v ateliéroch. Veľkorysý, láskavý, ale aj trochu krutý 
svojou sklenenou transparentnosťou. 

Kurt van der Basch, storyboard artist a ilustrátor, Kanada

Studenti byli motivovaní a pracovití – často zůstávali 
po výuce, aby dokončili práci. Ptali se na spoustu 
otázek. Věnovali pozornost pracím ostatních 
studentů a celkově vytvořili příjemné, zábavné 
a přátelské prostředí. Bylo také hezké pozorovat, 
jak se místní čeští studenti spřátelili s účastníky 
z jiných zemí a trávili spolu čas i po výuce. FDULS 
má fantastickou budovu s otevřeným ateliérovým 
prostorem, kde se studenti mohou inspirovat celou 
řadou dalších kurzů, které zároveň probíhají po celé 
budově. Organizátoři ArtCamp připravují měsíce 
předem a poté nonstop při jeho konání, aby zajistili 
hladký průběh a účastníci získali ze svého pobytu na 
ArtCampu co nejvíce – aby si užili Plzeň, Evropské 
hlavní město kultury pro rok 2015, a doprovodné 
akce a neformální setkání naplánované pro každý 
týden výuky. 

prof. Marco Ginoulhiac, vyučující na Fakultě architektury 
Univerzity v Portu, Portugalsko

Představte si místo, kde se během tří týdnů setkávají 
lidé z celého světa, aby se učili a sdíleli všechny 
možné druhy výtvarných technik a dovedností. 
Představte si budovu zařízenou vším, co by tito 
lidé mohli potřebovat za účelem rozvíjení projektů, 
nápadů a snů. Představte si to všechno v okouzlu-
jícím městě uprostřed Evropy, se slunným počasím, 
dobrým pivem a přátelskými lidmi. Nyní si můžete 
přestat jen představovat a začít balit, protože 
tohle místo skutečně existuje a je to ArtCamp na 
Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, 
v České republice. Můj vztah k ArtCampu začal 
v roce 2013 v Lisabonu, během velmi příjemného 
oběda se synem Ladislava Sutnara, Radoslavem 
a jeho ženou Elaine. Brzy po mém příchodu na 
FDULS jsem si uvědomil obrovský potenciál této 
školy. Obrovský, mnohoúrovňový otevřený prostor 
sdílený mezi studenty, pedagogy a personálem, 
plný světla a obklopený vybavenými uměleckými 
ateliéry. Sochařství, malba, keramika a průmyslový 
design, fotografie, šperk, knižní vazba, design obuvi 
a oděvu – to jsou jen některé z oborů vyučovaných 
na FDULS. Každý se svým vlastním prostorem 
a zařízením v novém Bauhausu. Vyučuji design 
hraček na Fakultě architektury na Univerzitě v Portu, 
ale musím uznat, že zkušenost z ArtCampu je docela 
jiná. Můžete tu potkat lidi z celého světa, každý 
z nich má odlišné zázemí, kulturu a dovednosti, 
ale všichni mají stejné odhodlání: něco se naučit 
a sdílet, prostě jen to. To je důvod, proč jsou studenti 
i pedagogové spojeni v unikátní atmosféře, která 
začíná v pondělí ráno a pokračuje během kurzu i po 
jeho skončení, ve škole i mimo ni. Měl jsem konečně 
možnost prohlédnout si dílo Ladislava Sutnara 
a co je pro mě velice důležité, po několika letech 
vidět jeho hračky v Západočeském muzeu naživo. 
ArtCamp lidem pomáhá rozvíjet se po stránce 
studentské, umělecké i lidské. Nejen díky tomu, že 
tato akce vytváří silné a kompletní studijní prostředí 
ale také proto, že všichni účastníci – učitelé, studenti 
a personál sdílejí to samé nadšení, odhodlání 
a přístup, jak si užít života skrze umění. 
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doc. PhDr. Zbyněk Janáček, děkan FU OU 

Vcházíte do rozlehlého prostoru plzeňské Sutnarky 
zkraje dne. Z ochozu nad parterem obsáhnete takřka 
vše. Panuje zde chrámový klid, třebaže cítíte, že 
doposud prázdné ateliéry, pracovny, konzultační místa, 
panely s výsledky práce za poslední semestr, celá ta 
postindustriální dvorana nové fakulty je přímo těhotná 
očekáváním věcí příštích a vy máte dostatek času 
nasát do sebe onu takřka sakrální atmosféru. Střihem 
jsme o hodiny hlouběji ve dni, jenž se sotva započal. 
Vše je na svém místě, a přesto úplně jinak. V parteru 
se modeluje hlava, vedle kreslí, ve všech specializo-
vaných dílnách – šperk, grafika, atd. je patrný čilý ruch. 
Otevřené učebny v patře se zcela zaplnily, z povzdálí 
k vám tlumeně doléhá hlas anglicky mluvícího 
lektora, do ateliéru fotografie spěchá poslední student. 
Proměna je dokonána. A vy si uvědomujete, jak je 
koncepce této jedinečné a ojedinělé stavby sloužící 
uměleckému vzdělávání a provozu, neboť jedno nelze 
bez druhého, skvěle naplněna a završena. Vzdálenosti 
jsou přiměřené, nejsou zde hluché prostory, vše má 
kupodivu své místo, nepřekáží, přehled je absolutní, 
aniž by se vytrácela tolik potřebná intimita. A potom, 
nikoliv v posledku, což si uvědomíte až v průběhu 
oněch několika dní, je to skvělá organizace plzeňské 
letní školy. Bloky výuky přecházejí plynule v přednášky 
a prezentace, projekce, návštěvy výstav a dalších 
doprovodných akcí, jež se jistě v letošním už 11. běhu 
ArtCampu propojily s řadou dalších počinů organizo-
vaných v rámci Evropského hlavního města kultury, 
který Plzeň pro rok 2015 získala. A na mnohých 
z nich se fakulta zásadním způsobem podílela. Za 
všechny zde připomeňme kanonický soubor výstav díla 
Ladislava Sutnara, ojedinělý a v nebývalé šíři potvr-
zující a opakovaně stvrzující mimořádnost přínosu 
Sutnara nejen pro českou meziválečnou avantgardu, ale 
i pro přesahy do poválečné umělecké scény severoame-
rické. Zkušenost, profesionalita, nasazení, obětavost, to 
vše je přítomné, vším prostupující, ale jaksi v pozadí, až 
máte pocit, že vše se děje samospádem, mimoděk. A to 
je skutečně to opravdové organizační mistrovství! 
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Proděkan Aleš Ogoun zahajuje Figuramu 2015 bodypaintingovou 
performance v rytmu Ivan Hlas Tria. 

Figurama
doc. ak. mal. Josef Mištera, 
děkan FDULS ZČU v Plzni

Věřím na kresbu. Jsem věřící člověk. Věřím 
v Boha a věřím na kresbu, protože je to racio-
nální. Tak jako malé dítě se učí vnímat všemi 
smysly najednou – potřebuje současně vidět, 
slyšet, cítit, ochutnat a samozřejmě hmatat vše 
kolem sebe, stejně výtvarný umělec musí nasbírat 
zásobu tvarů a barev nejen přes oči, ale také skrze 
ruce, které očima viděné a v naší mysli přetrans-
formované zobrazují na ploše. Věřím, že cvičením 
kresbou člověka - aktu, který je ve vesmíru nejdo-
konalejším stvořením, získáváme zkušenost ničím 
nezastupitelnou. Nová média, která se logicky 
prosazují i ve všech oblastech umění, přinášejí 
vedle fantastických nových možností vyjádření 
také nebezpečí a rizika. To hlavní riziko je, že 
člověk postaví mezi sebe a realitu jakoby zeď - 
monitor, že se nechá uzamknout do vězení ze skla 
a ani si v nádherné efektní cele neuvědomí, že 
to, co vnímá, nemůže ohmatat, slyšet, cítit. Že to 
má s realitou a životem málo společného. Věřím, 
že obranou proti různým deformacím vnímání 
světa i účinnou terapií či prevencí je kresba. 
Zejména kresba podle reality, kresba figury. Proto 
je výuka na Sutnarce postavena na tradičních 
základech výuky kresby a malby a modelování 
vedle samozřejmé výuky práce se současnými 
médi. Proto považuji Figuramu, která už druhé 
desetiletí množstvím výstav a každoročním 
obsáhlým katalogem podporuje figurální kresbu 
na evropských a mimoevropských vysokých 
školách, za velmi významnou aktivitu. A jsem 
hrdý, že otcem Figuramy a jejím motorem je náš 
profesor Boris Jirků. 
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Mikoláš Axmann
Profesor Mikoláš Axmann vystudoval na AVU 
v Praze obor Grafika. Od roku 2004 vede na FDULS 
ateliér grafických technik. Je tvůrcem několika 
autorských knih, dokumentárního filmu, vystavoval 
na mnoha samostatných i skupinových výstavách 
například v Bruselu, Mexiku, Maďarsku, Praze, atd. 
Je laureátem ceny Vladimíra Boudníka a jeho dílo 
je zastoupeno v řadě institucí: National Gallery 
Washington, TGP Mexico, Arcibiskupství Krakow, 
NG v Praze. Jméno M. Axmanna je u nás spjato 
s renesancí a propagací kamenotisku. Při bravurně 
zvládnutých klasických postupech ohledává prostřed-
nictvím experimentů hranice technických možností 
tisku. Vrstevnice výpovědí nabízí divákovi bohatost 
syrového světa a jeho mýtické podstaty, která vyvěrá 
z prastarých příběhů. Nedává se ale snadno, je třeba 
vysvléci se před ní z krunýře konvencí. Gymnós, 
nahý, znamenalo v Řecku předpoklad pro dosažení 
mimořádného výkonu, v němž se tělo a akce spojili 
za účelem dosažení summum bonum. Gymnastika 
s kamenem je v tomto smyslu způsob nazírání 
a vyjadřování sebe a světa, který Mikoláš Axmann 
praktikuje a který s laskavě moudrým humorem 
předává také svým studentům.

Jiří Barta
Profesor Jiří Barta je absolventem VŠUP v Praze, 
oboru Filmová a televizní grafika. Na FDULS vede 
ateliér Animované a interaktivní tvorby. J. Barta je 
držitelem řady světových ocenění v oblasti animo-
vaného filmu za snímky: Diskjockey, Projekt, Zaniklý 
svět rukavic, Krysař, Poslední lup, Klub odložených, 
The Tyrant and the Child, Domečku, vař! nebo Na 
půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?. V zásadě 
s každým novým snímkem a změnou tématu mění 
především výtvarné zpracování. Tím, co zůstává 
stabilním ve všech jeho filmech, je autorská osobitost 
projektů. J. Barta zvládá mistrovsky využívat 
„rodinné“ prostředí výroby českých animovaných 
filmů vznikajících „na koleně“ mezilidské spolu-
práce. Jeho filmy tím získávají atmosféru tolik 
odlišnou od fabrikálního přístupu zahraničních 
velkostudií. Zatím posledním počinem J. Barty 
je ztvárnění japonské legendy Yuki Onna pomocí 
voskové animace. Soudě dle úspěchů jeho studentů 
na mezinárodních festivalech, je J. Barta také vynika-
jícím pedagogem. 

Jiří Beránek
Profesor Jiří Beránek vystudoval AVU v ateliérech 
V. Makovského a K. Lidického. Od roku 2008 
vede na FDULS specializaci Socha a prostor. Jiří 
Beránek vystavoval na bezpočtu samostatných 
i skupinových akcí. Je členem skupiny 12/15. 
Jeho díla jsou zastoupena například v Národní 
galerii, Státní galerii Litoměřice a dalších, nebo 
ve stálé expozici na zámku v Jindřichově Hradci. 
Značná část jeho prací ovšem vzniká přímo jako 
součást krajiny nebo určitého místa a má charakter 
site specific či land-artových instalací. Zdánlivě 
sporá neotesanost a primitivní jednoduchost 
materiálů a forem citlivě reflektuje genia loci, 
nebo mystérium pradávných příběhů. Razance 
gesta odhaluje archetypální podstatu věcí a krajiny 
spjatých s lidmi. Jestliže Nietsche požadoval: 
„filosofovat kladivem“, mohli bychom na erbu 
Jiřího Beránka číst: „Rubat sekerou!“.

Umělci 
na ZČU

Mikoláš Axmann, kamenotisk Vinice, 2000.

Jiří Beránek, 
stůl v pracovně děkana FDULS.

Jiří Barta, loutkový film Na půdě 
aneb Kdo má dneska narozeniny?, 2009. 
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Kristýna Fišerová
Docentka Kristýna Fišerová vystudovala VŠUP 
v Praze a později na škole působila několik let 
jako asistentka ateliéru Grafický design a vizuální 
komunikace. Na FDULS přišla v roce 2014 na 
pozici vedoucí ateliéru Grafický design. V minulosti 
spolupracovala s vydavatelstvími Vyšehrad, Paseka, 
Oftis, nebo Daranus, v roce 2000 získala ocenění 
Nejkrásnější kniha roku. Vedle typografie se její 
tvorba profiluje v oblasti vizuálních stylů. Obdržela 
cenu Dobrý design za vizuální styl pro Národní 
technické muzeum v Praze, dále zpracovala vizuální 
styl města Dobříš, Univerzity Pardubice a nejčerstvěji 
ČVUT patřící k největším a nejstarším technickým 
vysokým školám v Evropě. Svoji konfesi uvádí lehce 
sardonicky: „Hledání smyslu grafického designu 
je soukromým problémem grafika, který zoufale 
potřebuje mít pocit, že v jeho práci o něco jde. 
Zbytek společnosti má zcela jistě úplně jiné starosti.“ 

Boris Jirků
Profesor Boris Jirků vystudoval AVU v Praze obor 
Monumentální malba v architektuře. Na FDULS 
je zaměstnán od roku 2004. Zúčastnil se desítek 
společných výstav a sympózií, své práce představuje 
každoročně na několika samostatných výstavách. 
Jeho dílo je zastoupeno například v NG v Praze, 
Památníku národního písemnictví Praha, Národní 
galerii Bratislava a v celé řadě soukromých sbírek po 
celém světě. Za svou ilustrační tvorbu posbíral řadu 
ocenění. Za obrazový doprovod k novele kolumbij-
ského spisovatele G. G. Márqueze Kronika ohlášené 
smrti obdržel cenu Nejkrásnější knihu roku. Malířský 
styl Borise Jirků je založen na brilantním zvládnutí 
kresebné linie, tvarové nadsázce a temperamentní 
barevnosti. V poslední době se jeho tematický záběr 
rozšířil o záznamy krajin z cest a zátiší. Boris Jirků 
je organizátorem putovní výstavy studentských prací 
Figurama. Svým žákům se snaží vštípit následující 
postuláty: „Řemeslo je klíč k poznání, když umíte 
řemeslo, můžete si vybrat. Pokud nemáte z čeho 
vybírat, jste navždy diletanti. Vaše touha naučit se 
musí být větší, než má touha naučit vás.“

Štěpán Grygar
Profesor Štěpán Grygar vystudoval na katedře 
fotografie FAMU. Na FDULS působí od roku 2014. 
Dosud uspořádal více než 40 samostatných výstav, 
například v Praze, Bratislavě, Budapešti, Mnichově, 
Londýně nebo Houstonu. Je zastoupen v řadě 
významných sbírek například v Uměleckoprůmys-
lovém museu v Praze, Bibliotèque Nationale a Centre 
G. Pompidou v Paříži ve Francii a v řadě institucí 
v USA. Grygarova tvorba navazuje v oblasti formy na 
druhou vlnu modernismu, respektive minimalismu 
a geometrické abstrakce. Zatímco se výše uvedené 
směry snažily o ikonickou redukci komplexní reality, 
volí Grygar konceptuální postup přímo opačný. 
Minimalistickou nebo geometrickou kompozici 
vyhledává nebo aranžuje přímo v reálném světě. 
Fotografie jsou svědectvím existence elementárních 
prvků – rovin, struktur a vztahů, které tvoří samu 
ontologickou podstatu našeho světa. Orbis unum je 
světem platónské strnulosti, narativita mizí a všedno-
denní hemžení je nahrazeno ataraxií.

Ditta Jiřičková
Docentka Ditta Jiřičková je absolventkou VŠUP 
v Praze, oboru Propagační tvorba a plakát. Na 
FDULS působí od roku 2007 na pozici odborné 
asistentky. Vystavovala na několika samostatných 
i skupinových výstavách, její práce jsou zastoupeny 
například v Moravské galerii Brno nebo v Lahti Art 
Museum ve Finsku. Ve své tvorbě se specializuje na 
obalový design - spolupracuje s firmami Radioservis 
a.s., Supraphon nebo Český rozhlas; časopisecký 
design – práce pro Hudební informační středisko, 
o.p.s.; a korporátní design – zajišťuje po této stránce 
Contempuls, festival soudobé hudby v Praze. 

Bedřich Kocman
Magistr umění Bedřich Kocman je absolventem 
UUD ZČU v Plzni, obor Ilustrace a grafický design. 
Na FDULS je zaměstnán od roku 2004 jako odborný 
asistent. B. Kocman se zúčastnil řady společných 
výstav a uspořádal samostatné výstavy nejen 
v Čechách, ale také v USA, Německu a na Ukrajině. 
Jeho díla nalezneme například v Kulturmodell 
Passau (BBK) v Německu nebo Kulturverein Schloss 
Sigharting v Rakousku. Bedřich Kocman vytváří 
technikou sítotisku vysoké strukturální reliéfy. 
Odkrývá v nich fragmenty archetypálního nevědomí, 
relikty zdánlivě zaniklých civilizací zahalených 
závoji prachu. Usiluje o dokonalé zvládnutí techniky, 
časově náročné postupy a jejich pracnost podmíněná 
angažováním tělesné zdatnosti odrážejí archaičnost 
dávných rituálů. Nejde ovšem o anachronismus. M. 
Buber kdysi poznamenal: „Víme, že modlitba není 
v čase, nýbrž čas v modlitbě…“.

Štěpán Grygar, bez názvu, 
barevná fotografie, 2014.

Boris Jirků, ilustrace knihy G. G. Márquéze Podzim 
patriarchy, Diktátorovo pozdní odpoledne, 1988. 

Bedřich Kocman, 
serigrafie Vrš, 2015.

Ditta Jiřičková, 
digitální tisk Decalogue English 1.

Kristýna Fišerová, 
jednotný vizuální styl Univerzity Pardubice, 2004.
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Jiří Kornatovský
Docent Jiří Kornatovský vystudoval obor malba na 
AVU v Praze. Na FDULS působí již od roku 2004. 
Vystavoval na řadě míst v Evropě, USA a Japonsku 
a jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách řady institucí. 
Typickou polohu tvorby J. Kornatovského představují 
velkoformátové kresby. V nadlidském měřítku v nich 
představuje elementární archetypální tvary konstru-
ované vrstevnicovou linií, která je zároveň záznamem 
akce – gesta. Na bílé, dvojrozměrné ploše coby 
pozadí, působí kresba dojmem meditace v sakrálním 
bezčasí. Kresebný záznam je rozvinutím počáteční 
singularity – intence autora – rozvíjené po velkém 
třesku vyvolaném a limitovaném fyziologickým 
univerzem člověka. 

Helena Krbcová
Docentka Helena Krbcová vystudovala oděvní 
výtvarnictví na VŠUP. Od roku 2008 vede obor 
Fashion design na FDULS. H. Krbcová působí jako 
člen v mnoha odborných porotách designerských 
soutěží, navrhuje kolekce oblečení včetně doplňků 
pro soukromé klienty nebo například obřadní taláry 
pro veřejné instituce. Hlavní těžiště její práce se 
ovšem nalézá v přípravě studentů na první krůčky 
do světa paní Módy. Vede je k reflexi jejich vztahu 
k životním stylům, k vnímání dějinných událostí 
a transformaci těchto obsahů do koncepčních 
výtvarných návrhů a realizací. Odměnou jsou H. 
Krbcové úspěchy jejích svěřenců na nejvýznam-
nějších studentských soutěžích, například na Arts of 
Fashion Competition v USA.

Vladimír Merta
Docent Vladimír Merta je absolventem pražské 
AVU, na níž vystudoval obor malířství. Vysta-
voval na řadě míst například v ČR nebo v USA. 
Na FDULS působí od roku 2011 jako vedoucí 
ateliéru Nová média. Jeho přístup k tvorbě je 
velmi proměnlivý, těžko uchopitelný a zařadi-
telný do jednotného a neproblematického inter-
pretačního rámce. Charakteristická pro něj je 
vždy vysoká míra aktuálnosti problémů, jimiž 
se zabývá, jež reflektuje a které zprostředkovává 
divákům. Ve svém díle vždy dokázal citlivě 
rezonovat reálné události, nebo dokonce předjímat 
ty, které měly být teprve počaty. Ať se již jednalo 
o hovory s krajinou v době mlčení, geometrické 
geodezie v době amorfní proliferace, archeologie 
v době bez minulosti, archaizace obrazu v době 
jeho dynamické digitalizace, nebo imigrace v době 
Schengenského bezhraničí. Členství V. Merty 
v Mezinárodní asociaci umělců létajících kolem 
koruny stromu plurality si snad lze vyložit jako 
spiklenecké mrknutí oka: vše plyne a pramení 
v apeironu.

Jiří Kornatovský, 
kresba Sumíš.

Vladimír Merta, 
obraz-objekt Reklama na nekonečno, 1989.

Helena Krbcová, 
talár a čapka děkana FDULS, 2013.

Jiří Kornatovský, 
lept akvatinta Lara.



Luděk Míšek, 
knihovna v pracovně děkana FDULS.

Luděk Míšek, 
plastika-bronz, 2001. 

Josef Mištera, 
animovaný film Králův dar, 2009. 

Josef Mištera
Docent Josef Mištera vystudoval obor Ilustrace 
a užitá grafika na VŠUP v Praze. Později se stal 
asistentem profesora Šalamouna. Jeho zásluhou byla 
vybudována plzeňská vysoká škola zaměřená na 
umění a design - FDULS. Pracoval jako ilustrátor 
pro řadu nakladatelství například Albatros, nebo 
Československého spisovatele, ale i jako výtvarník 
pro studio Jiřího Trnky. Jeho nejvýznamnějšími 
ilustrátorskými počiny je práce na knihách Velká 
válka od Antona Myrera, Navzdory básník zpívá od 
Jarmily Loukotkové nebo Lucien Leuwen a Kartouza 
parmská od M. H. Stendhala. Pro filmové studio 
vytvořil sérii příběhů Krušnohorské pohádky 
a loutkové filmy Sobecký obr na námět O. Wilda 
nebo pohádku Králův dar. Jeho ilustrace i loutky se 
vyznačují výraznou tvarovou nadsázkou a typizační 
zkratkou, která divákovi usnadňuje identifikaci 
s hlavními postavami příběhu. V posledních letech 
ovšem pro J. Mišteru platí: Virí probi officia servant.
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Luděk Míšek
Magistr umění Luděk Míšek vystudoval sochařství 
na AVU Praha v ateliéru prof. Jindřicha Zeithammla. 
Od roku 2010 působí jako odborný asistent v ateliéru 
Keramika na FDULS. Vystavoval na samostatných 
i skupinových výstavách například ve Veletržním 
paláci NG v Praze, v Německu, Plzni. Jeho volná 
tvorba se vyznačuje promyšleností a dobrovolně 
omezovaným rejstříkem forem. Disciplinovaná 
geometrie záměrně zdůrazňuje strukturálnost 
použitého materiálu. L. Míšek si pohrává s vlast-
nostmi dřeva, kovů, keramiky, sádry nebo betonu 
a dokáže i v malém měřítku dosáhnout monumen-
tálního a plastického vyznění. Matérie obkličuje 
prázdnotu, která ji penetruje a často zpochybňuje 
vymezované hranice. Jindy L. Míšek zhmotňuje 
archaický tvar, který poctivě hněte v nebývalém 
množství variant. 

Jan Morávek
Magistr umění Jan Morávek vystudoval obor 
sochařství na VŠUP v Praze u profesora Jiřího 
Beránka. Později působil jako jeho dlouholetý 
asistent a od roku 2014 vede na FDULS ateliér 
Multimédií. Zrealizoval několik autorských 
projektů v Botanické zahradě hlavního města 
Prahy, zúčastnil se několika samostatných 
a skupinových výstav. Jan Morávek ve svých 
dílech kombinuje řadu diskurzů, které v nových 
vzájemných souvislostech kladou před diváka 
řadu otázek. Konzumní, reklamní a mainstre-
amová forma se u něj střetává s duchovním 
a sakrálním prožitkem. Světelné a video 
mappingové instalace rozehrávají struny mystéria 
zjevení prométheovského úsvitu týraného ukřiče-
ností reklamních neonů a laserů. Nyx a Héfaistos 
vydávají plody hieros gamos, vyprávějí příběhy 
Platónské jeskyně.

Vratislav Karel Novák
Profesor Vratislav Karel Novák studoval na VŠUP 
v ateliéru kovu a šperku u Jana Nušla. V roce 
2008 přišel na FDULS, kde založil a řídil ateliér 
Design kovu a šperku až do svého skonu v roce 
2014. Výstavní činnost V. K. Nováka byla nesmírně 
bohatá a jeho díla nalezneme ve sbírkách předních 
českých i evropských institucí, namátkou například 
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, NG v Praze, 
Bauhausu Desava a Pinakotek der Moderne Mnichov. 
Jeho tvůrčí záběr byl značně široký. V. K. Novák 
propojuje oblast užitého a volného umění svorkami 
kinetismu a konceptuálního body-artu mechanoidů. 
Jeho nejslavnějším dílem v ČR je pravděpodobně 
Metronom, instalovaný v roce 1991 na Letné v místě 
bývalého Stalinova pomníku. Rytmus „prstu“ komíha-
jícího se nad krajinou stále dokola re/prezentuje 
základní dualitu.

Jan Morávek, 
instalace My Personal Dark Passenger, 2014.

Vratislav K. Novák, 
Žezlo FDULS.



Barbara Šalamounová, 
postavy z filmu Ropáci, 1988.

František Steker, 
plakát Cesty nové typografie, 2012.
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Aleš Ogoun
Docent Aleš Ogoun je absolventem ateliéru Volné 
malby na AVU v Praze. Od roku 2013 je vedoucím 
ateliéru Malba na FDULS. A. Ogoun vystavoval na 
řadě míst ČR a jeho dílo je zastoupeno například 
v NG v Praze. Ogounova malba se v posledních 
letech vyznačuje využitím pestrého ornamentálního 
vzoru/vzorce, který ve své podstatě odkazuje 
k pradávnému využití barevné strukturace herního 
pole zastupujícího mapu světa. Lhostejno, zda se 
jedná o krajinu mandaly nebo těla. Obojí se stává 
plátnem, na němž se odehrává příběh tvarů, rytmů 
a relací, míněných vždy s maximální vážností a bez 
prvoplánového dekorování. V propojení s tělesnou 
akcí a hudbou je Ogounova tvorba připomínkou 
prvních rituálů. 

František Steker
Docent František Steker vystudoval na VŠUP 
v Praze, obor Propagační tvorba a plakát. Na 
FDULS působí od roku 2003. Uspořádal několik 
samostatných výstav a zúčastnil se řady skupi-
nových, převážně v česko-německém příhraničí. 
Tvorbu F. Stekera je možné charakterizovat jako 
pečlivé promýšlení struktur, aranžovaných minima-
listickým tvaroslovím za účelem propreptického 
účinku na diváka. Jeho kresby, nebo až kresebně 
působící instalace, otřásají jistotami pozorovatele 
v oblasti jeho zkušeností s perspektivou, nebo stabi-
litou univerza. Stekerovi je rozvažování v materiálu 
vždy záminkou k diferenciaci na velmi subtilních 
úrovních významu. Stejně postupuje ve svém 
pedagogickém působení. Snaží se pozdržet studenty 
v jejich překotném letu k cíli, podle motta: „Často 
pomaleji znamená moudřeji.“ 

Barbara Šalamounová
Docentka Barbara Šalamounová vystudovala 
VŠUP v Praze, ateliér Televizní a filmové grafiky. 
Na FDULS působí od roku 2006. Pracovala pro 
filmová studia Studio Bratři v Triku Praha nebo 
MotionWorks Halle v Německu. Je autorkou 
bytostí obsazených do hlavní role studentského 
snímku Ropáci, který režíroval Jan Svěrák. Jejím 
posledním a zároveň nejúspěšnějším autorským 
počinem v oblasti filmu je snímek Copak není 
moucha mojí sestrou?, který získal několik 
ocenění. Druhé těžiště tvorby B. Šalamounové 
se nachází v oblasti ilustrace. Tvoří technikou 
kombinované a kolorované kresby. Její stylizace 
svojí tvarovou nadsázkou zdůrazňuje především 
expresivní rysy sdělení. Ilustracím nechybí humor, 
často patrný při pozornějším čtení. Své schopnosti 
uplatnila při práci na obrazovém doprovodu knihy 
Obrázky z československých dějin, která navázala 
na velmi úspěšné Obrázky z českých dějin 
a pověstí, vydaných nakladatelstvím Albatros, 
Praha.

František Pelikán
Docent František Pelikán vystudoval na VŠUP ve 
Zlíně Tvarování strojů a nástrojů a na Institutu 
průmyslového designu v Praze designérské oddělení 
profilované na návrhy elektrických lokomotiv. Byl 
součástí týmu připravujícího vznik FDULS již od 
roku 2004. Vystavoval na celé řadě kolektivních akcí 
u nás i v zahraničí a je mimo jiné držitelem ocenění 
Dobrý design za návrh interiéru tramvaje 14T nebo 
řady portálových obráběcích center FVC 100 – 
160. Jeho tvorba je oceňována zejména pro čistotu 
základního a tvarového konceptu, řešení jednot-
livých komponent a detailů přispívající k humanizaci 
a zatraktivnění designu. Sám definuje své zásady 
takto: „K nejdůležitějším metodám, které využívám, 
patří správné vymezování pojmů, analýza problé-
mových situací, strukturované chápání objektů, 
posuzování jejich vnitřních vazeb a vazeb na okolí, 
respektování požadavků úrovňové vyváženosti 
a synergických aspektů.“

Aleš Ogoun, 
metalýza na sololitu Probuzená naděje, 1989.

František Pelikán, souprava metra „NěVa“ pro 
město Petrohrad, 2010.



Benedikt Tolar, 
auto-mobil Beetle, 2015.
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Benedikt Tolar
Magistr umění Benedikt Tolar vystudoval Sochařství 
na AVU v Praze v ateliéru Karla Nepraše. Na 
FDULS působí od roku 2005 na pozici odborného 
asistenta. Vystavoval na samostatných výstavách 
v Praze, Brně a v Plzni a na řadě skupinových výstav. 
Ve své tvorbě uplatňuje často princip ready for 
made. Ten spočívá v systematickém či náhodném 
objevování možností recyklace již předpřipravených 
věcí. Lhostejno, zda jsou produktem průmyslové 
výroby, rukodělné práce, nebo výsledkem přírodních 
procesů. Mixováním jejich kvalit, nebo naopak 
zdůrazněním jejich jednoduchých forem a struktur, 
staví diváka do pozice, v níž na důvěrně známé musí 
reagovat jako na nově zjevené. Hravá lehkost a ironie 
díla Benedikta Tolara umožňují překonat závažnost 
sdělení naznačenou mezi řádky. V posledních 
realizacích se zabývá skalpováním automobilů nebo 
bodyformingem parabol. 

Pavel Trnka
Magistr umění Pavel Trnka vystudoval na FPE ZČU 
v Plzni obor učitelství výtvarné výchovy a na UUD 
ZČU v Plzni, obor Mediální a didaktická ilustrace. 
Dva roky po absolutoriu zde začal působit jako 
asistent profesora Borise Jirků. Pavel Trnka má za 
sebou několik samostatných i skupinových výstav. 
Jeho tvorbu charakterizuje výrazná expresivita na 
pomezí kresby, malby a ilustrace. V poslední době 
se dříve drobně a graficky cítěná žánrová kresba 
proměňuje ve velkoformátové obrazy. Námětově 
jsou Trnkovi blízká dramata všedního dne, absurdní 
mezilidské situace útočící na stinné stránky ega, 
karikující portréty lidských charakterů v šíři záběru 
W. Hogartha, nebo steam-punková kultura indust-
riální krajiny. Jejich podání je většinou založeno na 
inervní opakované a násobené lince, doprovázené 
a doplněné ostře podanou modelací světlem a stínem. 

Zdeněk Veverka
Magistr umění Zdeněk Veverka absolvoval na 
FAVU v Brně obor Produktový design. Na 
FDULS působí jako odborný asistent od roku 
2004. Dříve spolupracoval v oblasti transport 
designu například se společnostmi Škoda Auto, 
Ford, ČKD Vagonka, Vunar nebo Airon Technic. 
Momentálně působí jako dvorní designer firmy 
ETA Hlinsko. Dlouhodobě pracuje na návrzích 
a realizacích domácích spotřebičů: žehliček, 
vysavačů, kuchyňských robotů, atd. Pobýval na 
stážích a workshopech v Číně, v Německu a na 
Slovensku. Jeho tvůrčí filosofie vychází z optima-
lizace proporcí mezi účelností a formou výrobku 
a opírá se o rešerše spotřebitelů, obchodníků 
a autentickou zkušenost získanou při domácích 
pracích.

Petr Vogel
Docent Petr Vogel studoval na VŠUP Praha obor 
Kov a šperk u V. K. Nováka, jehož asistentem se 
později stal. Od roku 2007 působí na FDULS,  
kde v současnosti vede ateliér Design kovu 
a šperku. Vystavoval ve Španělsku, Portugalsku, 
Polsku a v ČR, mimo jiné v Praze, Českém 
Krumlově a Jablonci. Jeho díla nalezneme 
například ve sbírkách NG v Praze, v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze, atd. Jeho šperkařská 
práce osciluje mezi postmoderní ironií a promy-
šlenou opticko-strukturální působností čistých 
forem. Ve svém díle jednak hravě recykluje krátké 
mravoučné narativy, jednak usiluje o meditaci nad 
elegancí základnějších fyzikálních jevů a jejich 
kombinací. Vedle šperkařské produkce je P. Vogel 
také autorem řady medailí a pamětních desek. Je 
tvůrcem ceny a pomníku Ladislava Sutnara inspi-
rovaných logem věhlasného designéra.

Gabriel Vach
Magistr umění Gabriel Vach vystudoval na VŠUP 
v Praze, obor Keramika a porcelán u prof. V. Šeráka. 
Na FDULS působí od roku 2012 jako vedoucí 
ateliéru Keramika. G. Vach vystavoval na mnoha 
skupinových i samostatných výstavách. Spolupra-
coval s firmami jako Český porcelán Dubí a. s., 
Haas & Czjzek Horní Slavkov, nebo Thun 1794 a. s. 
Za svou tvorbu byl opakovaně oceněn na meziná-
rodní přehlídce Designblok a obdržel cenu Design 
centra ČR. V letech 2005 až 2010 provozoval s A. 
Tomáškem designerské duo Whitefruits, později 
založil Hidden Factory. Gabriel Vach se dlouhodobě 
věnuje porcelánu. Tradiční materiál však koncep-
tuálně posouvá. V Praktické sadě pro každý den 
recykluje například dochovaný dekorační motiv 
z nejstarší a dnes již neexistující české porcelánky 
ve Slavkově, o jehož autorství a původním použití 
se nedochovala zmínka. Z tohoto důvodu lze G. 
Vacha vnímat jako postprodukčního autora, jako mix 
jockeye historických forem.

Gabriel Vach, porcelán, ruční malba 
Everything‘s Alright Forever, 2014.

Pavel Trnka, Děda na procházce, 2014.

Zdeněk Veverka, 
ruční šlehač pro Eta a.s., 2014.

Petr Vogel, 
řetěz FDULS.



Umělecké poklady 
v majetku ZČU
Otto Herbert Hajek se narodil roku 1927 v obci 
Nové Hutě. V letech 1939-1945 studoval na pracha-
tickém gymnáziu. Maturitu absolvoval ale již 
v německém Erlangenu, neboť jeho rodina byla 
v roce 1946 odsunuta z Československa. Hajek 
studoval sochařství na Státní akademii výtvarných 
umění ve Stuttgartu. Velmi záhy po ukončení 
školy se Hajek účastní předních světových výstav, 
obesílá například Bienále v Benátkách, nebo 
Documentu v Kasselu. Stává se členem Německého 
svazu umělců, kterému v sedmdesátých letech 
také předsedá. Šedesátá léta jsou pro Hajeka velice 
úspěšná. Na výstavě Documenta III konané v roce 
1964 vystavil plastiku, po níž šlo přecházet, nazvanou 
„Frankfurtské jaro“. V jeho pojetí se plastika přímo 
integruje s malířstvím a architekturou. Ne náhodou 
pochází z šedesátých a sedmdesátých let celá řada 
Hajekových realizací v architektuře, v nichž výše 
uvedený princip důsledně aplikuje. 

V roce 1980 je jmenován vedoucím sochařského 
ateliéru na Státní akademii výtvarných umění 
v Karlsruhe a díky uvolnění politického ovzduší 
v Evropě po podpisu helsinské konference o bezpeč-
nosti a spolupráci podniká studijní a přednáškové 
cesty po Československu, Jugoslávii, Maďarsku 
a NDR. V roce 1988 cestuje do Prahy s oficiální 
delegací spolkového kancléře Kohla a poprvé 
vystavuje v NG v Praze. V roce 1990 věnuje Václavu 
Havlovi na znamení usmíření s českým národem 
plastiku Kristus z kmene stromu. V devadesátých 
letech se Hajek velmi angažuje v oblasti norma-
lizace vztahů mezi Německem a jeho původní 
vlastí. Oceněním jeho aktivity je mimo jiné udělení 
čestného doktorátu na Pedagogické fakultě ZČU 
v Plzni v roce 1993. Na sklonku svého života se 
reálně i symbolicky vrací do kraje svého mládí. 
Daruje městu Prachatice 140 svých děl pro stálou 
expozici Kulturního centra O. H. Hajeka, která byla 
ve městě zřízena. Po neúnavném úsilí vynaloženém 
na kulturní výměnu mezi Východem a Západem, 
obrovském množství realizací v architektuře, 
soše, malbě, grafice a scénografii a také po sepsání 
množství publikací shrnujících jeho program 
i filosofii, umírá O. H. Hajek ve Stuttgartu v roce 
2005.

Ladislav Sutnar se narodil v roce 1897 v Plzni. 
Svá studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze 
dovršuje až po skončení války v roce 1923, ale i poté 
se dále vzdělává, studuje matematiku a deskriptivní 
geometrii na ČVUT v Praze. Ve dvacátých letech se 
začíná kariéra Sutnara umělce a pedagoga. Ujímá se 
správcovství loutkové Scény Drak, pro Svaz česko-
slovenského díla instaluje většinu výstavních expozic, 
spolurediguje periodikum Výtvarné snahy a zabývá 
se typografií a grafickým designem pro naklada-
telství Družstevní práce, Melantrich, Sfinx, Státní 
nakladatelství a další společnosti, navrhuje užitné 
předměty pro Artěl. Stává se ředitelem Státní grafické 
školy, navrhuje pro Krásnou jizbu, instaluje výstavní 
expozice v Ženevě, Štrasburku, Stockholmu a Miláně 
a sbírá ocenění za kvalitu jejich realizace. Karel 
Teige upozorňuje na Sutnarův mezinárodní význam 
na poli typografie, architektury a užitého designu. 
Předválečné období vrcholí odjezdem do New Yorku 
a realizací státní síně na Světové výstavě. Rozhoduje 
se nevrátit se do vlasti a setrvá v exilu. Rodina 
přijíždí do USA až po skončení druhé světové války. 
V roce 1948, kdy v Československu přebírá moc 
Komunistická strana Československa, získává Sutnar 
americké státní občanství. Exil se prodlouží až do 
konce života. V padesátých letech se Sutnar speci-
alizuje na oblast vizuálních informačních systémů 
a reklamních kampaní, pracuje pro firmy jako Knoll 

and Drake Furniture, Vera Neumann Company 
nebo Addo-x. Své poznatky publikuje v knihách 
o obalovém designu a aranžování zboží. V šedesátých 
letech Sutnar shrnuje své profesní krédo prostřed-
nictvím putovní výstavy a knihy Visual Design in 
Action. Inovuje vizuální styl amerického telefonního 
seznamu a poprvé vystavuje malby aktů, které 
označí jako Venus: Joy-Art. V sedmdesátých letech 
se vrací do vlasti prostřednictvím korespondence 
s pracovníky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. 
Je to čas rekapitulace a reflexe. Život Ladislava 
Sutnara se završuje v New Yorku v roce 1976. V roce 
2014 jsou díky projektu Návrat Ladislava Sutnara 
v Plzni uloženy ostatky Sutnara a jeho manželky.

Vladimír V. Modrý se narodil roku 1907 v obci 
Radčice nedaleko Plzně. Když bylo Modrému patnáct 
let, umírá mu otec. Kromě osobní tragédie to pro 
Modrého také znamená přerušení studijních ambicí. 
Několik dalších let si spoří na studia na Umělecko-
průmyslové škole v Praze. Přes ataku tuberkulózy 
dokončuje školu v roce 1932. Poté se vrací zpět do 
Plzně, stává se členem Sdružení západočeských 
výtvarných umělců a nastupuje na dráhu pedagoga. 
Během 2. světové války působí v odboji, je deset 
měsíců vězněn gestapem a na jejím konci je těžce 

postřelen při účasti na ozbrojeném povstání. 
Po roce 1948 vystupuje z komunistické strany 
zhnusen nízkými poměry v regionálních orgánech. 
Osobnostně nevyhovuje dobovým nárokům, odmítá 
přehnanou angažovanost, kariérismus a laciné 
podbízení. Jeho práce také nesplňuje parametry 
programově požadované po umělecké tvorbě. 
Všechny tyto okolnosti, včetně podlomeného zdraví, 
vedou Modrého k odchodu do ústraní. Modrého 
styl je vysoce ceněn pro spirituální duchovnost 
a barevnou a světelnou stylizaci, tolik se lišící od 
požadavků nastolovaných socialistickým realismem. 
Celospektrální barevnost obrazů podporovaná 
nezvyklou nadpřirozenou světelností a dynamikou 
tvarové kompozice přiřazuje Modrého práce k tradici 
středověké mystiky a ke spiritualitě pozdějšího 
symbolismu. Tendence k znovuuvedení Modrého na 
plzeňskou regionální scénu probíhají po uvolnění 
společenské situace koncem šedesátých let. V roce 
1976 se však na jeho zdravotním stavu naplno projeví 
všechna předchozí strádání. Malíři jsou jako důsledek 
silné diabetes amputovány obě nohy a Vladimír V. 
Modrý v roce 1976 umírá.

Miloš Franče se narodil roku 1928 v Plzni. Vyučil 
se hrnčířskému řemeslu, studoval na SPŠ keramické 
v Karlových Varech, vysokoškolská studia absolvoval 
na PF v Plzni a PF UK. Později pracoval jako průmy-
slový výtvarník a grafik v koncernovém podniku 
Škoda Plzeň a v roce 1968 nastoupil jako odborný 
asistent na Katedru výtvarné výchovy PF Plzeň. M. 
Franče se vášnivě věnoval grafice, kresbě a malbě 
glazurou na keramické dlaždice. Nejhodnotnější 
částí jeho tvorby jsou designérské návrhy často velmi 
inovativních prototypů. V roce 1962 navrhl design 
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Otto Herbert Hajek, 
plastika z cyklu Wegezeichen.

Ladislav Sutnar, Saltwater Plant, pol. 50. let min. stol. Vladimír V. Modrý, Jezero.
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celolaminátové skříně lokomotivní řady ČS4-001. 
Projekt měl zajistit úsporu kovového materiálu, 
hmotnosti a zejména „bezúdržbové-beznátěrové“ 
provedení. Prototyp nesoucí výrobní číslo Škoda 
4805 byl vyroben koncem roku 1963. V roce 1963 
pracoval v konstruktérském týmu V. Pauera a vytvořil 
model vozu F3 pro V. Zacha nazvaný později Lucie. 
V týmu stejného šéfkonstruktéra pracoval na návrhu 
studie vozíku Škoda MINI. Jen málo z designových 
návrhů M. Frančeho se dočkalo sériové výroby. Jeho 
hlavní předností byla odvaha, s níž řešil zcela nové 
výzvy, a obratnost při aplikaci tradičních technolo-
gických postupů na experimentální praxi. M. Franče 
také několik desetiletí vyučoval na PF ZČU v Plzni. 
Jeho život se završil v roce 2007.

Zdeněk Živný se narodil v Plzni v roce 1949. Absol-
voval SUPŠ v Praze a AVU u prof. A. Paderlíka a O. 
Oplta. Jeho malířskou orientaci silně ovlivnil prof. 
Jan Smetana, zakládající člen Skupiny 42. Živný se 
ve své vlastní práci inspiroval programem skupiny 
především v rovině tématické. Formou se jeho styl 
práce blížil tvorbě Františka Grosse. Živného malba 
se postupně rozvinula k fragmentárně pojímané 
uvolněné barevné skladbě. Živný často zpracovává 
působivé vize architektonických dominant 
v monumentálním rámci nevymezeného prostoru. 
Díla evokují představy rušného rytmu života města 
například jeho cyklus Věží a Katedrál, do něhož 
patří také známý obraz Babylonská věž. Živného 
tvůrčí vývoj následně z obrazových vizí vykročil do 
polychromovaných objektů. Zdeněk Živný se v r. 
1989 stal členem nově vzniklé tvůrčí Skupiny 89. 
V 90. letech se podílel na založení Soukromé střední 
uměleckoprůmyslové školy Zámeček a mohl tak 
nejen svým dílem, ale i pedagogicky uplatňovat vliv 
na mladší výtvarnickou generaci. Zemřel po nemoci 
v roce 1998, na budově školy mu byla v roce 2014 
odhalena pamětní deska.

 

Plzeňský dárek 
od/pro Karla Malicha
Symbolicky v roce 2015 bylo v Plzni objeveno 
ztracené dílo Karla Malicha patřící ZČU. Stalo se 
tak zásluhou Daniela Jahna, participanta na projektu 
„Křížky a vetřelci“ mapujícího umělecké objekty 
ve veřejném prostoru Plzně. Nález učinil v objektu 
boleveckých kolejí. Dílo bylo maskováno sestavou 
kancelářského nábytku a navíc opatřeno prádelní 
šňůrou na zavěšení krycí plenty. Drátěná konstrukce 
plastiky sloužila jako věšák. Zkušenost s předchozím 
„falešným“ nálezem způsobila, že se FDULS stavěla 
k informacím o objevu zprvu rezervovaně. Pro 
ohledání se na místo dostavil doc. Aleš Ogoun 
a M.A. Dušan Brozman. Následně byl do Plzně 
pozván i „dvorní“ galerista K. Malicha Zdeněk 
Sklenář. Ten definitivně potvrdil, že se jedná o dílo, 
které bylo považováno za ztracené. Vzniklo v roce 
1978 a původně bylo určeno pro výzdobu jídelny 
lékařské fakulty. K jeho osazení však nikdy nedošlo. 
Dobrou zprávu o jeho nálezu dostal pan Malich ke 
svým 91. narozeninám.

53/ Miloš Franče, studie rychlíkové elektrické 
lokomotivy z pol. 60. let min. stol.

55/ Zdeněk Sklenář a Aleš Ogoun si prohlížejí 
objevené dílo Karla Malicha.

54/ Zdeněk Živný, Pevnost, olej na plátně, 1989.




