
UČITEL NÁRODŮ V KONÍRNĚ 
 

V sobotu 24. července v 15 hodin byl ve zrekonstruovaném západním hospodářském křídle 
zámku, zvaném „Konírna“, zahájen provoz nové galerie města Lipníka nad Bečvou. 
Uskutečnila se zde slavnostní vernisáž historicky první expozice v tomto podmanivém 
prostoru – výstavy prací akademického sochaře a uměleckého kováře Igora Kitzbergera, 
inspirovaná osobností Jana Amose Komenského a jeho nadčasovým dílem.  
 
Je symbolické, že kovářské město Lipník nad Bečvou zahajuje provoz své nové krásné galerie 
výstavou autora, jehož jméno je ve světě uměleckého kovářství vyslovováno s úctou a uznáním. 
A je symbolické, že tématem této výstavy je osobnost a dílo J. A. Komenského, jehož jméno nese 
instituce s Lipníkem úzce a úspěšně spolupracující, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 
V roce 2006 vstoupilo město Lipník nad Bečvou do Kruhu evropských kovářských měst společně 
s hradem Helfštýnem, který je Muzeem Komenského spravován. Při této slavnostní příležitosti byla 
v srpnu 2006 v městských hradbách na Komenského sadech odhalena kovaná plastika Otevřená 
brána (Janua reserata), inspirovaná Komenského dílem „Brána jazyků otevřená“.  
 
V galerii byly vystaveny jak figurální práce, znázorňující Komenského sedícího i stojícího, tak 
insignie (např. žezla a medaile s řetězy), pamětní medaile a plakety, žezla z cyklu „Svět 
v obrazech“, náčrtky, dokumentární fotografie, modely, studie a další práce inspirované dílem 
Učitele národů (např. série plastik „Divná potvorství“ podle Labyrintu světa a ráje srdce). V atriu 
před galerií byly umístěny dvě plastiky: Divná potvora a Ležící Komenský, zapůjčený z Helfštýna. 
Výstava v galerii byla doplněna dvěma exponáty Pávů, které zdobily střešní zahradu nad 
Konírnou. 

 
 „Akademický sochař Igor Kitzberger se narodil 
24. května 1963 v Novém Jičíně. Jeho otec Václav 
Kitzberger, umělecký kovář v Rožnově pod 
Radhoštěm, ho od mládí seznamoval ve své dílně 
s taji svého „černého řemesla“. Základní vzdělání 
získal v rožnovské Základní devítileté škole, odborné 
pak na Střední umělecko-průmyslové škole 
v Turnově. Zde poznal v průběhu čtyř roků i další 
obory (zlatnictví, broušení drahých kamenů a rytí 
kovů) a zvláště pak pod vedením prof. akad. soch. 
Aleny Zetové se mu dostalo výtečné kreslířské 
průpravy, tak důležité pro další práci a umělecký růst. 

S úspěchem absolvoval v roce 1990 Akademii výtvarných umění v Bratislavě, kde u prof. Jána 
Kulicha studoval obor figurálního a reliéfního sochařství. Jeho diplomovou prací byla postava Jana 
Amose Komenského v životní velikosti, zhotovená ze svařovaného černého plechu. V přípravě 
k této impozantní skulptuře po několika konzultacích v přerovském Muzeu Komenského vytvořil 
několik studií ze sádry, svařovaného černého plechu a také odlitých bronzových sošek. Výsledný 
efekt byl pro diváka ohromující. Učitel národů se mu jeví zcela odlišně od ostatních soch, počínaje 
Tomášem Seidanem a konče Josefem Bajákem, Vincencem Makovským a Josefem Vajcem…“ 
Takto vysvětluje Kitzbergerovu uměleckou cestu ke Komenskému náš přední komeniolog 
PhDr. František Hýbl. „V předloňském jubilejním roce 120. výročí založení nejstaršího muzea 
Komenského na světě ve středomoravském  Přerově vytvořil umělec za pomoci otce Václava 
Kitzbergera i syna Kristiána ležícího Komenského, opět v nadživotní velikosti ze svařovaného 
měděného plechu. Toto dílo, vedle drobných reliéfů s hlavou Komenského a také dalších 
„Divokých potvorstev“, je zatím posledním výtvorem s námětem Učitele národů tohoto jedinečného 
umělce, který je vysoce ceněn i za hranicemi České republiky,“ píše dále Hýbl, který zasvěceně 
promluvil na slavnostní vernisáži v sobotu 24. července v 15 hodin. Vernisáž hudebně doprovodily 
2 Jany: Šelleová (zpěv) a Labašová (klávesy).  
 
Výstavu pořádalo město a Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o., kurátorkou výstavy 
byla Mgr. Marcela Kleckerová. Exponáty pro výstavu zapůjčila správa hradu Helfštýna a Muzeum 
Komenského v Přerově a v Uherském Brodu.  


