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Výstava Galerie očima studentů Sutnarky je dalším výstupem užší spolupráce mezi Západočeskou galerií 
v Plzni a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Představuje práce studentů ateliéru 
Didaktické ilustrace, které vznikaly v průběhu letního semestru letošního roku. Studenti zpracovávali 
své klauzurní práce pod vedením akad. mal. Renáty Fučíkové a odborné asistentky Evy Bartošové; na 
výběr měli ze dvou témat: „Dílo a jeho autor“ a „Den v galerii“. Výstava je k vidění v přednáškovém sále 
ZČG, Pražská 13, až do 28. září 2022. 

Bližší spolupráce Západočeské galerie v Plzni a Sutnarky byla ustanovena memorandem v prosinci 2021. 
Na společných projektech začaly obě instituce pracovat hned na počátku roku 2022. Aby studenti získali 
bližší povědomí o fungování galerie, setkali se na úvodní besedě s odbornými pracovníky galerie, kteří je 
seznámili s historií a provozem galerie, s jejími jednotlivými odděleními, s nákupem akvizic a péčí o sbírky. 
Představena jim byla také nabídka edukačních programů pro školy a veřejnost. Návštěva byla zakončena 
prohlídkou aktuálních výstav a galerijní knihovny. Ke zpracování vybraného tématu měli studenti 
k dispozici výběr několika zásadních děl ze sbírky galerie a vizualizaci nové budovy galerie, čerpali 
i z exteriérů a interiérů stávajících budov, inspirovali se také výtvarnými technikami zvolených umělců. 
Vznik jednotlivých děl se pak pokusili přiblížit dobovými výjevy a krátkými komiksy. 

„Spolupráce, ale i výrazné prorůstání galerijních a vzdělávacích institucí je na západ od našich hranic 
běžnou a velmi osvědčenou praxí. Pevně věřím, že i nám se podaří tento model rozvinout a obohatit jím 
plzeňskou kulturní scénu,“ uvedl děkan FDU Vojtěch Aubrercht při podpisu smlouvy o spolupráci. 
Ředitel ZČG Roman Musil pak komentoval spolupráci následovně: „Sutnarka je důležitou vysokoškolskou 
institucí, která nás spojuje s mladou generací a stojí na naší straně při realizaci nové budovy galerie. Jsem 
rád, že galerie a fakulta uzavřely partnerství, aby společně iniciovaly nové projekty.“ 
V tomto ohledu se dosud podařilo uskutečnit už tři projekty: vedle výstavy Galerie očima studentů 
Sutnarky je to realizace objektu Kulička od Benedikta Tolara, vedoucího ateliéru Socha a prostor FDU, 
a třetím výstupem letošní spolupráce jsou díla vytvořená studenty navazujícího magisterského ateliéru 
Grafický design a vizuální komunikace. Ti zpracovávali v letním semestru téma vizuálu nové budovy galerie 
s vhodným sloganem a jeho užití na plakátech a merchandise galerie. Výstava těchto prací proběhne na 
jaře roku 2023 v ZČG. 

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstup zdarma. 
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