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tisková zpráva 

ArtCamp 2014 
mezinárodní letní škola um ění          
www.fdu.zcu.cz/artcamp 
 
Termín konání letní školy:  7. – 25. 7. 2014  
Letní školu po řádá:    Fakulta designu a um ění Ladislava Sutnara Z ČU 
Místo konání:    Plze ň, ateliéry FDU a plenér 
 
Desátý ro čník mezinárodní letní školy um ění ArtCamp se koná pod záštitou ředitele 
spole čnosti Plze ň 2015, o.p.s. Ji řího Suchánka. 
 
Letní škola ArtCamp každoročně přivádí do Plzně a na Západočeskou univerzitu stovky českých i 
zahraničních účastníků, pro něž výtvarné kurzy představují nejen příjemné zpestření léta, ale i 
možnost objevit či prohloubit svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých 
školách. Kurzy jsou tedy vhodné jak pro širokou veřejnost od začátečníků po pokročilé, tak pro 
stávající i budoucí studenty uměleckých oborů. 
 
„ArtCamp se bude již podruhé konat v moderním a inspirativním prostředí naší fakulty, kde budou 
čeští i zahraniční účastníci společně pracovat pod vedením pedagogů Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara i hostujících umělců z USA, Polska a Portugalska. Během letní školy nás rovněž 
navštíví další zahraniční hosté z USA a Německa, kteří budou přednášet pro naše účastníky i 
širokou veřejnost,“ říká provozní ředitelka letní školy Lenka Kodýtková. 
 
 „V průběhu tří týdnu projde 38 kurzy letní školy ArtCamp 2014 na 480 účastníků. Více než stovka 
účastníků k nám přijede ze zahraničí – přivítáme například studenty z USA, ze Slovenska, 
Japonska, Polska, Německa, Itálie, Španělska, Francie a Ruska,“ doplňuje Kodýtková. 
 
Díky pokračující grantové podpoře města Plzně i díky tomu, že se letní škola opět odehraje pod 
jednou střechou ve velkorysých prostorách ateliérů FDU je letošní nabídka kurzů zatím 
nejrozsáhlejší v dosavadní historii letní školy. Základní nabídku oblíbených kurzů zaměřených 
např. na digitální fotografii, komiks, figurální kresbu, knižní vazbu, design obuvi, design interiéru, 
grafický design či tvorbu šperku doplnila řada atraktivních novinek . Nově se účastníci například 
naučí, jak vyrobit animovaný film, navrhnout design hračky nebo nábytku i vytvořit design 
počítačové hry. Hostující pedagogové jim představí dvě tradiční japonské techniky tisku ze dřeva a 
ti pohybově nadaní budou studovat možnosti svých těl v kurzu zaměřeném na taneční umění. 
 
Kurz zaměřený na taneční umění ArtCamp nabídl poprvé ve své historii. Týdenní soustředění 
představí účastníkům tanec jako prostředek vyjádření, který se skládá ze tří základních principů, 
jimiž jsou prostor, čas a pohyb. Taneční kurz nebyl zařazen do letošní nabídky náhodou. FDU 
v poslední době realizovala několik projektů, které unikátním způsobem propojily svět výtvarného a 
dramatického umění a tímto směrem bude i nadále pokračovat. 
  
V rámci ArtCampu 2014 proběhne i speciální třítýdenní kurz Fashion designu  šitý na míru 
studentům partnerské školy Miami University z USA. Výsledky práce amerických studentek, které 
budou tvořit společně s českými studentkami pod vedením doc. Krbcové, budou na konci letní 
školy prezentovány během módní show , a to na závěrečné party letních škol ve čtvrtek 24. 7. v 
plzeňském Parkhotelu . 
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Díky spolupráci s Plzní 2015 a jejím aktivitám s japonskými partnery letos také přivítáme skupinu 
deseti ú častník ů z Japonska , kteří přijedou z různých japonských uměleckých škol a institucí.  
 
Hostující um ělci 
ArtCamp si již nelze představit bez hostujících umělců. V letošním roce jich přivítáme hned devět: 
 

1. týden 
- prof. Wieslaw Karolak , Akademie výtvarných umění, Lodž, Polsko – Kresba a malba 

v plenéru 
 

2. týden  
- Tomasz Kawelczyk , Akademie výtvarných umění, Lodž, Polsko – Grafické techniky / Moku 

Hanga – tradiční japonský deskotisk  
- Samantha Skelton , Miami University, Ohio, USA – Šperk; přijede už podruhé 
- Marcus Dre βen, Akademie výtvarných umění v Lipsku (Hochschule für Grafik und Buchkunst 

Leipzig), držitel Ceny Ladislava Sutnara – M. Dreβen přijede jako host letní školy, navštíví 
několik kurzů a uskuteční pro účastníky ArtCampu i širokou veřejnost přednášku – 17. 7. od 20 
hod. v literární kavárně Íčko, téma: Service Industry in the Field of Art 

- John Humphries , Miami University, Ohio, USA – Koláž kombinovanou technikou; přijede 
podruhé 

 

3. týden 
- Marco Ginoulhiac , University of Porto, Portugalsko – Design hraček.  Inspirací se pro jeho 

studenty stanou mimo jiné i hračky z dílny Ladislava Sutnara.  
- prof. Pawel Frackiewicz , Akademie výtvarných umění ve Wroclawi, Polsko – Kresba a 

technika Mokulito (japonská technika tisku ze dřeva), přijede podruhé 
- umělecká sklářka Sandra Gross , Cincinnati, USA – Šperk pro pokročilé. V kurzu bude 

hostovat i Susan Ewing  z Miami University, která pro účastníky letní školy i pro širokou 
veřejnost uskuteční přednášku o své práci – 23. 7. od 20 hod. v literární kavárně Íčko. 
 

Jako vždy bude pro účastníky letní školy v létě připraven i doprovodný program, kde nebudou 
chybět vernisáže, kulturní aktivity, výlety, přednášky a mnoho dalšího. Na účastníky letos opět 
čeká prohlídka unikátních Loosových interiér ů a nově bude do volnočasového programu 
zapojena i nedávno otevřená literární kavárna Íčko, kde se odehrají večery s promítáním  
studentských filmů, přednášky  hostujících umělců i večery ve stylu PechaKucha , kdy se ve 
formátu 20/20 (tedy 20 snímků po 20 vteřinách) představí hostující pedagogové i vybraní studenti. 
 
Výuka probíhá od pondělí do pátku vždy ve dvou blocích – 9 -12 hod. a 13 – 16 hod. 
 
Pokud budou mít zástupci médií zájem navštívit některý z kurzů, doporučujeme předem 
kontaktovat koordinátorku Mgr. Kohoutkovou na níže uvedeném telefonním čísle a domluvit 
vhodný termín.  
 
Kontakt: 
PhDr. Lenka Kodýtková 
provozní ředitelka letní školy ArtCamp 
lkody@fdu.zcu.cz 
tel.: 723 089 832 
 
Mgr. Markéta Kohoutková 
koordinátorka letní školy ArtCamp 
mkohoutk@fdu.zcu.cz 
tel.: 728 378 026 
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ArtCamp 2014 – seznam kurzů a termínů konání 
 

7. - 11. 7. 14. - 18. 7. 21. - 25. 7. 
      
Design / příprava na přijímací zk. Design interiéru Animovaná tvorba 

Design obuvi / příprava na 
přijímací zkoušky 

Design nábytku Architektura 

Digitální fotografie / plenér Digitální fotografie / základy  Design 

Figurální kresba / příprava na 
přijímací zkoušky 

Grafické techniky / Moku Hanga – 
T. Kawelczyk, PL  

Design hraček – M. 
Ginoulhiac, PT 

Grafický design a plakát Ilustrace / příprava na přijímací 
zkoušky  

Design světla 

Knižní vazba Keramický design / příprava na 
přijímací zkoušky  

Digitální fotografie / plenér 

Kresba – doc. Kornatovský, plenér Koláž kombinovanou technikou – 
J. Humphries, USA 

Komiks 

Kresba a malba – plenér 
W. Karolak, PL 

Logo a jednotný vizuální styl Kresba a technika Mokulito 
– P. Frackiewicz, PL 

Litografie / pokročilí Serigrafie Malba / příprava na 
příjímací zk. 

Modelování / příprava na přijímací 
zkoušky 

Šperk – S. Skelton, USA Rhinoceros / 3D 
modelování 

Nová média Tělo, pohyb, tanec Šperk – pokročilí 
S. Gross, S. Ewing, USA 

Šperk   Videotvorba 

Výtvarné řešení počítačové hry  Základy grafických technik 

Fashion design pro Miami University 

 
Zajímavé akce: 
 
Pondělí 7., 14. a 21. 7. od 20 hod.  – promítání studentských animací a filmů v literární kavárně 
Íčko 
Úterý 8. 7. od 20 hod . – přednáška v literární kavárně Íčko: Daniel Morgan - Ladislav Sutnar and 
Czech Avant-garde Book Design 
Středa 9. 7. od 18 hod.  – vernisáž výstavy  prací pedagoga FDU MgA. Pavla Trnky v Galerii 
Ladislava Sutnara následovaná od 20.20 hod. akcí PechaKucha v sousední literární kavárně Íčko 
– prezentovat budou hostující umělci i vybraní čeští a zahraniční studenti. 
Úterý 15. a 22. 7. od 20.20 hod.  - PechaKucha v literární kavárně Íčko – prezentovat budou 
hostující umělci i vybraní čeští a zahraniční studenti. 
Středa 16. 7. od 17 hod.  – zábavné odpoledne na náplavce – opět oživíme náplavku na břehu 
Radbuzy ve spolupráci se sdružením K Světu 
Čtvrtek 17. 7. od 20 hod.  – přednáška v literární kavárně Íčko: Markus Dreβen - Service Industry 
in the Field of Art 
Středa 23. 7. od 20 hod.  – přednáška v literární kavárně Íčko: Susan Ewing -  'In Translation' 
(Works by Susan Ewing) 
Čtvrtek 24. 7. od 20 hod.  – společná závěrečná party ArtCampu a Mezinárodní letní jazykové 
školy v Parkhotelu, součástí programu bude promítání studentských animací a filmů, prezentace 
výstupů kurzu Tělo, pohyb, tanec a módní show  s prezentací výsledků třítýdenního soustředění 
amerických studentek a s výběrem prací studentek FDU. 
Každý pátek  od 14 do 15 hod. bude v budově FDU k vidění prezentace výsledků práce účastníků 
všech kurzů, které se daný týden konaly. 


