
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara neboli 
Sutnarka je prestižní umělecká škola sídlící v Plzni. 
Město Plzeň je ve světě nejspíše známo díky typu světlého 
ležáku, kterému dalo název – pilsner, pils. V současnosti 
je ale zásluhou univerzity především městem studentů, 
vzdělání, kultury, umění a zábavy.
Naše fakulta je špičkově vybavená moderní škola, otevřená 
současným trendům na poli designu a užitého umění. Hlásí 
se k odkazu významného plzeňského rodáka a mezinárodně 
uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. 
To jí dává možnost kriticky navazovat na tradici modernismu 
20. století.
Unikátně řešená budova fakulty nabízí snadné mezioborové 
prostupy a inspirace. Atraktivita studia je také dána širokou 
nabídkou oborů designu. Participuje na nich řada technických 
odborníků zajišťujících návaznost na průmyslovou výrobu 
a praxi. 
Mnoho pedagogů na škole získalo zahraniční renomé 
a zkušenosti, fakulta má mezinárodní uměleckou radu, 
spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních 
a vzdělávacích institucí. Letní škola umění ArtCamp pořádaná 
fakultou dosáhla mezinárodního věhlasu.

ArtCamp Co je to ArtCamp? Excelentní letní škola. Art se hlásí 
k oblasti umění, Camp školu situuje do univerzitního areálu – 
kampusu, ale též do plenéru, tábora, kempu. 
ArtCamp se postupně rozvinul do největší umělecky zaměřené letní 
školy v České republice. Za více než deset let své existence nabídl 
stovky kurzů pěti tisícům účastníků včetně stovek zahraničních 
(USA, Izrael, Japonsko, Německo, Itálie, Francie, Švédsko, Slovensko, 
Španělsko, Bělorusko, Polsko, Ukrajina, Kazachstán, Srbsko, Egypt, 
Estonsko, Maďarsko, Rusko a další) a přivítal též mnoho desítek 
hostujících zahraničních pedagogů (USA, Japonsko, Itálie, Kanada, 
Německo, Portugalsko, Švýcarsko, Mexiko, Havaj, Slovensko, Polsko 
a další).
Vedle samotných kurzů nabízí také bohatý doprovodný program. 
Účastníci ArtCampu mohou navštívit koncerty, přednášky, vernisáže 
výstav, zúčastnit se dalších krátkých workshopů či absolvovat 
prohlídku města a odpočinout si v některé ze zdejších vyhlášených 
restaurací a klubů.
Jedná se o akci, která má bezesporu ty nejlepší reference. Dostanete 
zde vše, co potřebujete, uchazeči o studium na vysoké škole se 
připraví na úspěšné přijímací řízení. Studenti vysokých škol si zde 
mohou prohloubit kvalifikaci v oboru svém či si ji rozšířit o obory 
jiné. Vrací se sem umělci z praxe, aby získali know how dle zájmu 
nebo potřeby své kariéry. Ale je zde místo i pro ty, kteří si vybrali 
umění jako hobby a do naší letní školy se každoročně vracejí 
jako do lázní, relaxovat a pobavit se. Jak známo, tvořivá aktivita 
prodlužuje život, protože ideálně ladí naši psychiku, kompenzuje 
naše potřeby a jako zázračný balzám zahladí všechny jizvy a rány 
na duši (potažmo i na těle), které nám život uštědřuje.

www.fdu.zcu.cz/artcamp
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Animovaný film
Česká republika patří v animovaném filmu ke světové špičce 
a na naší fakultě pochopíte proč. 

Architektura
Tradičně vyhledávaný kurz vedený progresivním pedagogem.

Automobilový design
Italové jsou v automobilovém designu nejlepší. Italský 
designér Boris Fabris, který pracoval pro značky Italdesign 
a Fioravanti, je vám zde k dispozici.

Arteterapie 
Naučte se rozumět sobě i ostatním prostřednictvím umění 
pod vedením profesora Wiesława Karolaka. 

Arts Management / projekty a podnikavost
Umíte uplatnit svůj talent? Umíte úspěšně koncipovat granty? 
Naučte se rozhýbávat kulturní projekty.

Bunjinga jako konceptuální umění
Bunjinga je japonské umění s dvousetletou tradicí končící 
setkáním Dálného východu se západní kulturou. Umění, které 
spojuje básnictví, literaturu, aranžování a samozřejmě malbu 
vám představí Tatsuo Inagaki z Tokia.  

Design / příprava na přijímací zkoušky
Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy vedená 
renomovaným českým designérem a garantem oboru design 
docentem Zdeňkem Veverkou.

Fashion design / příprava na přijímací zkoušky 
Vedoucí ateliéru docentka Helena Krbcová, jejíž absolventi 
slaví úspěchy ve světových soutěžích, vás připraví pro 
přijímací řízení na vysoké školy.

Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky 
Tradičně úspěšný kurz v oboru, který je univerzálním 
základem pro řadu uměleckých disciplín. 

Grafický design a plakát
Vizuální komunikace prostřednictvím grafického designu 
a plakátu je obor, který se těší největšímu zájmu.

Hudební kompozice
Na ArtCampu druhým rokem vyučuje hudební kompozici 
renomovaný skladatel a pedagog pražské HAMU profesor 
Jiří Bezděk.

Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky 
Úspěšná ilustrátorka s mezinárodním renomé Renáta 
Fučíková vede úspěšný a vyhledávaný kurz.

Keramický design / příprava na přijímací zkoušky
Na náročné přijímací zkoušky v oborech keramiky 
a keramického designu vás náležitě připraví docent 
Gabriel Vach.

Knižní ilustrace
Kurz knižní ilustrace povede oceňovaný španělský ilustrátor 
Josep Antoni Tàssies.

Nový cirkus
Nový cirkus mísí všechny možné umělecké žánry: cirkus, tanec, 
hudbu, divadlo, výtvarné umění nebo film. Pod vedením Jiřiny 
Adamkové ze „Žongléros Ansámbl“ se stanete herci, akrobaty 
i artisty.

Participativní umění
Tento kurz povede CHema Skandal! rodilý Mexičan žijící 
v Chicagu ve čtvrti Pilsen, kde na zdi domů, které vystavěli 
přistěhovalci z Plzně, maluje svůj výrazný street-art.

Principy současného tance
Prozkoumat možnosti vlastního těla, jeho limity a nalézt 
vlastní pohybový slovník prostřednictvím základních 
tanečních principů vám umožní Kateřina Bednářová.

Serigrafie
Málokdo vládne technikou serigrafie tak jako Bedřich 
Kocman, který je navíc také zkušeným pedagogem ochotným 
předat vám své know how. 

Sborový zpěv
Zpěv ve sboru má jednu výhodu. Neleží vše na vašich bedrech 
a naleznete harmonii: soulad, souzvuk, souznění. Taktovku 
budou třímat Vít Aschenbrenner a Romana Feiferlíková.

Design interiéru
Mladý perspektivní obor vedený mladou a perspektivní 
doktorkou Janou Potiron, to je design interiéru.

Design módních doplňků
Náš design módních doplňků slaví úspěchy ve světových 
soutěžích. Navštivte podnětný kurz vedený mladou 
pedagožkou.

Design světla
Práce v druhém největším studiu v Čechách s nejmodernějším 
vybavením.

Design šperku
Přijďte si vytvořit svůj originální šperk. Naučíme vás řadu 
nových technologií.

Digitální fotografie / městská krajina
Profesor Štěpán Grygar vás naučí vidět to, co je jiným skryté 
a prezentovat to prostřednictvím jazyka fotografie.

Digitální fotografie / základy
Vašemu nadání otevřeme svět profesionální fotografie.

Digitální malba
Pokud chcete uspět, musíte ovládat techniku kresby 
a malby v současných médiích.

Knižní vazba
Také milujete knihy? Chcete si je sami vázat? Během několika 
dnů budete ovládat základy řemesla  jejich vazby. 

Komiks
Vyprávět obrázky vás naučí docentka Barbara Šalamounová, 
vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti.

Litografie
V technice litografie čili kamenotisku patří škola profesora 
Mikoláše Axmanna, jejíž absolvent kurz povede, ke světové 
špičce.

Logo a jednotný vizuální styl
Autorka loga a jednotného vizuálního stylu Univerzity 
Pardubice a ČVUT v Praze docentka Kristýna Fišerová vás 
zasvětí do pravidel a zákonitostí tohoto vizuálního jazyka. 

Malba
Oblíbený kurz pod vedením docenta Aleše Ogouna.

Modelování pro designéry
Modelování pro designéry rozvíjí velmi důležité dovednosti 
a seznámí vás s uměleckořemeslnými postupy, bez kterých 
se ani ve věku digitální techniky neobejdete. Pojďte se 
naučit modelovat s clayem.

Nová média
Docent Vladimír Merta umí nastartovat vaši kreativitu  
na poli nových i „starých“ médií.

Science fiction design pro film
Designové projekty Angličana Chrise Rosewarna nejsou ve 
výkladních skříních obchodních domů. On projektuje pro 
dalekou budoucnost, a tak jeho práci najdete ve filmovém 
a televizním průmyslu. Pojďte pod jeho vedením navrhovat 
science fiction design pro film.

Storyboard
The League Of The Extraordinary Gentlemen, Alien vs. Predator, 
The Brother’s Grimm, Everything is Illuminated, The Illusionist, 
Sticky and Sweet, Cloud Atlas, Jurassic World, Star Wars: 
Episode VIII - The Last Jedi jsou filmy, na kterých pracoval jako 
storyboardista Kurt van der Basch.

Videotvorba
Oblíbený kurz, který vás pod vedením Lukáše Kellnera uvede 
do základů pořizování a postprodukce videa.

Základy grafických technik
Další z absolventů profesora Mikoláše Axmanna vás zasvětí 
do široké škály grafických technik a postupů. Přijďte se 
přesvědčit, z čeho všeho se dá tisknout.
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