
Jindřich Plotica Stein v Konírně  
 
Jubilejní třicátá výstava v galerii 
Konírna v Lipníku nad Bečvou 
představuje tvorbu sochaře, 
restaurátora, designéra, malíře a 
básníka Jindřicha Plotici Steina. 
Můžete ji navštívit až do 25. října. 
Vernisáž s bohatým programem zahájila 
výstavu ve čtvrtek 27. srpna odpoledne. 

Do galerie Konírna přivezl Jindřich Plotica 
Stein své práce z posledních 4–5 let. 
Několik exponátů bylo zapůjčeno ze 
sbírek hradu Helfštýna. 
Na zdech galerie visí necelá dvacítka 
obrazů (akryly), mezi nimiž zaujmou 
zejména troje "verše v malbě", jejichž 
autorem je také J. Plotica Stein. Jeden z 
veršů se stal mottem výstavy: 

Z mých prstů 
vyrašily voňavé trávy 
ostnatá růže 
byl můj mrštný jazyk 

V prosklených vitrínách a na soklech jsou 
vystaveny krásné plastiky v kovu (např. 
Velikonoce v Iráku, Columbia) a v 
kombinaci kov-sklo (např. Boží oko, 
Generátor naděje, Elipsa). Zajímavá je 
kolekce pěti modelů fontán (např. 
Archandělé, Duše velryby, Česká duše). 

Mezi nejobdivovanější patří originální Ploticovy číše, které se staly grafickou značkou výstavy 
(jsou na banneru, plakátech i pozvánkách). Podle ohlasů zejména přítomných dam měly 
největší úspěch vystavené šperky. Za použití techniky vakuového lití barevných kovů do 
ztraceného vosku, která umožňuje odlévání i nejjemnějších detailů, vznikly skutečné skvosty. 
Inspirován dávnými kulturami i současným designem vytvořil Jindřich Plotica Stein 
jedinečné náramky, prsteny, náhrdelníky, závěsy a torques – keltské pevné náhrdelníky v 
podobě kovových kruhů. 

  

JINDŘICH PLOTICA STEIN 
šperky * obrazy * sochy * design 

Přízemí galerie Konírna úterý až pátek 
11:30–16:00, sobota a neděle 11:00–
17:00 hodin. Výstavu pořádá SVČ a 
město Lipník nad Bečvou ve 
spolupráci s Muzeem Komenského v 
Přerově. Výstava je prodejní. 



  www.indrastein.com 

JINDŘICH PLOTICA STEIN se narodil 31. 
ledna 1957 v Žilině na Slovensku. Střední 
uměleckou průmyslovou školu, obor plastického 
tvarování, absolvoval v Brně. V letech 1979 až 
1984 studoval obor sochařství a restaurování 
kamene na Akademii výtvarných umění 
v Praze. V roce 1984 na několik měsíců pobývá 
v Itálii, kde se na mezinárodní univerzitě ve 
Florencii věnuje studiu restaurování kamene a 
florentské mozaiky. Ve studiu monumentálního 
sochařství pokračuje na Akademii krásných 
umění v Miláně, nezískal však další povolení 
k pobytu od bývalého režimu v Československu. 
Proto byl v nepřítomnosti odsouzen a zbaven 
občanství. Do republiky se vrací až počátkem 
90. let a poněvadž se odebrané občanství 
automaticky nevrací, žije zde nyní jako občan 
Italské republiky.  Závěrečnou diplomní práci 
na AVU Praha věnuje tématu, pro které získal 
rozsáhlé znalosti a zkušenosti právě za pobytu v 
Itálii. Zabývá se restaurováním sochařských děl 
v materiálech od kamene, dřeva, terakoty, 

štuku, sádry až k polychromii, včetně teoretické práce o restaurování mozaik a intarsií všech materiálů. 
Jeho zájem o různé techniky však šel ještě dál, když absolvoval v roce 2002 na Vyšší odborné filmové škole 
ve Zlíně obor animace. Sám se také věnoval předávání svých zkušeností, jako vedoucí ateliéru kamene, 
keramiky a štuku na Vyšší odborné škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli v létech 1998 
až 2001. Na Vyšší odborné filmové škole ve Zlíně pak učil figurální kreslení. 
Těžištěm jeho působení je však vlastní tvorba. Jako všestranný výtvarník představoval veřejnosti své práce 
pod pseudonymem Indra Stein. Jeho uměleckou činnost můžeme sledovat ve dvou proudech. Jde o volnou 
tvorbu a také o oblast užitnou. Oba tyto proudy však mají společného jmenovatele, využití netradičních, 
ale perfektně zvládnutých výtvarných a řemeslných technik. Z interiérové tvorby můžeme jmenovat 
mramorové stoly tvořené intarzovanou florentskou mozaikou, moderní kování, interiérová světla s 
použitím kovu a barevných skel a řadu pohárů a mís, kde užívá patinovanou a leštěnou mosaz. V domácí 
slévárně používá metody vakuového lití barevných kovů do ztraceného vosku, která umožňuje odlévání i 
nejjemnějších detailů. Tady také vznikají autorské medaile (pozlacené i postříbřené), šperky, těžítka, ale i 
repliky sošek barokních či starověkých (etruské, keltské, velkomoravské apod.). Z jeho volné tvorby 
můžeme dohledat dřevěné polychromované plastiky, později pak vznikaly cykly závěsných objektů na 
pomezí reliéfu a obrazu (dřevo, anilinové barvy, akryláty). V jeho sochařské tvorbě, komorních plastikách 
se objevují témata, která rezonují autorovou přemýšlivost a hloubavost. Vnitřní svět s filozofickými 
otázkami však autora neuzavírají tak, aby nereagoval na to, co se děje kolem nás, na to, co právě hýbe 
světem. 
Objevují se nám tak názvy plastik, jako Boží oko, Už odplouvám, ale také Raketoplán Columbia nebo 
Velikonoce v Iráku. Sdělnost jeho tvorby je patrná také v malbě. V expresivně pojatých monotypech 
najdeme andělské bytosti v kompozici evokující existenciální krizi. 
Se svými obrazy a plastikami se účastnil mnoha společných výstav, ale také své dílo prezentoval na 
výstavách samostatných. Od roku 1986 se s jeho tvorbou mohli seznámit návštěvníci v galeriích v Itálii, 
Francii, Rakousku, Švýcarsku a Španělsku. Po návratu do republiky obesílá také výstavy tuzemské. V roce 
2007 vystavoval své práce v galerii na hradě Helfštýně. 

Marcela Kleckerová 


