
Jiří Jurda ml. – KOVANÉ PLASTIKY 

Galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou připravila pro kulturní veřejnost další 
zajímavou výstavu. Tentokrát představuje kované plastiky uměleckého kováře Jiřího 
Jurdy mladšího v prostoru Na Patře galerie Konírna. 

Letošní výstavní sezóna byla zahájena v budově bývalé zámecké konírny 20. ledna 
expozicí obrazů lipenského výtvarníka a pedagoga Ladislava Dvořáčka, umístěnou 
v hlavním sále galerie. Kovářské exponáty Jiřího Jurdy ml. jsou instalovány v komorním 
prostoru Na Patře. Obě výstavy pak budou paralelně přístupné až do Velikonočního 
pondělí 9. dubna 2012. 

V letošním roce oslaví Jiří Jurda ml. čtyřicáté 
narozeniny. Realizace výstavy jeho tvorby je 
zajímavou příležitostí poohlédnout se za jeho 
profesní kariérou. „V loňské sezóně 2011 byla 
jeho plastika Sudičky vystavena při souborné 
exteriérové výstavě českých uměleckých kovářů 
Kov ve městě VII. v Lipníku nad Bečvou. Vedle 
dalších zástupců kovářských rodinných klanů 
tak i Jurdovi prezentovali pozitivní generační a 
uměleckou konfrontaci otců a synů s příslibem 

kontinuity černého řemesla,“ vysvětluje kurátorka výstavy Mgr. Marcela Kleckerová, 
odkud mohou "lipeňáci" znát tvorbu Jiřího Jurdy ml. Zmíněná plastika Sudičky je umístěna 
v atriu před vstupem do galerie Konírna jako ukázka jeho exteriérové práce. Ve výstavním 
prostoru Na Patře se pak návštěvníci mohou seznámit s volnou komorní tvorbou autora. 
Mezi necelou dvacítkou kovaných plastik je vystaven např. také nástěnný tepaný 
ornamentální měděný reliéf Poseidon. Součástí expozice jsou i fotografie Jiřího 
Dvorského, které zachycují autorovu osobnost v soukromí i při práci. 

Expozice se veřejnosti prvně otevřela ve čtvrtek 9. února 2012 v 16 hodin veřejnou 
vernisáží za přítomnosti autora, hudebním hostem byl kytarista Mgr. Petr Vařák. 
Fotografie z vernisáže naleznete v sekci Fotogalerie. 

Výstava potrvá do Velikonočního pondělí 9. dubna 2012 a je přístupná (stejně jako 
výstava obrazů Ladislava Dvořáčka v přízemí galerie Konírna) od středy do pátku od 
13:00 do 16:00 hodin, v soboty a neděle od 10:00 do 16:00 hodin, v pondělí a v úterý bude 
expozice zavřená. Mimo uvedenou dobu je možné prohlídku výstavy domluvit na telefonu 
602 540 685. Vstup zdarma. Pořadatelem výstavy je Středisko volného času a město 
Lipník nad Bečvou.  
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Jiří Jurda ml. se narodil 8. září 1972 v Přerově. Vyrůstal 
v prostředí, které zajisté ovlivnilo rozhodnutí stát se 
uměleckým kovářem. V otcově dílně v Kozlovicích se 
provozovala poctivá kovařina, zahrnující celou škálu 
technologických a výtvarných postupů při tvorbě slohových 
kopií a volných skulptur, které jsou součástí jak 
historických objektů, tak i moderní architektury. 
Jeho první kroky vedly na stavební průmyslovku, po jejím 
absolvování nastoupil Jiří Jurda ml. na vysokou školu. Již 
jako student průběžně pracoval v otcově kovárně. V roce 
1994 se rozhodl studií zanechat a naplno se věnovat 
uměleckému kovářství.  
V roce 2000 získal Jiří Jurda ml. oprávnění pracovat 
samostatně v oboru. Na přelomu let 2002/2003 pracoval 
v pronajaté kovářské dílně v Londýně. Díla, která tam 
vytvořil, vystavoval ve Fire and Iron Gallery v Leatherhead. 
V roce 2005 absolvoval kurz tepání v mědi na hradě 
Helfštýně pod vedením prof. Alfreda Habermanna. 
Pravidelně se účastnil helfštýnských kovářských setkání Hefaiston, kde vystavoval jak 
samostatně, tak společně s otcem. Za své práce získal četná ocenění. Pro Lipník 
realizoval se svým otcem podle návrhu arch. Ladislava Palka plastiku Otevřená brána, 
umístěnou v hradební zdi. Plastika je symbolem vstupu města Lipníka a hradu Helfštýna 
do Kruhu evropských kovářských měst v roce 2006. Ve dvou městech tohoto společenství 
vystavoval Jiří Jurda ml. své práce: v roce 2007 v nizozemském Oude-Ijsselstreek a v roce 
2008 v německém Friesoythe. 
V roce 2010 realizoval Jiří Jurda ml. se svým otcem rozměrnou nerezovou kovanou 
skulpturu Mamut, která je umístěna v Přerově-Předmostí. V sezóně 2011 se s plastikou 
Sudičky zúčastnil v Lipníku souborné exteriérové výstavy předních českých uměleckých 
kovářů Kov ve městě VII.  

 

  

 


