
Pavel Motan: NA CESTĚ 
 
O Svatojakubských hodech v sobotu 26. července byla veřejnou vernisáží zahájena další 
výstava v lipenské galerii Konírna. Tentokrát to je v prostoru Na Patře instalace fotografií 
Pavla Motana s názvem NA CESTĚ. 
O autorovi promluvil Petr Tomáš, známý lipenský fotograf, ochránce přírody a člen 
zastupitelstva města Lipník n. B. Hudebně vernisáž doprovodil kytarista a zpěvák Petr 
Sváček.  
Na Patře je vystaveno 144 fotografií, které představují šíři Motanova záběru: od fotografií 
z cest (Norsko, USA, Řecko, Benátky), uměleckého kovářství, Lipníka a jeho zákoutí přes 
portréty, akty a ukázky volné umělecké tvorby až k motorsportu. Výstavu doprovází 
minikatalog. 
Výstava je zdarma přístupná DO  NEDĚLE 5. ŘÍJNA denně kromě pondělí, 
v pracovní dny od 11 do 16 hodin, o víkendech od 10 do 17 hodin. 
 
Plakát výstavy ZDE 
  
PAVEL MOTAN žije v Lipníku nad Bečvou od 
narození (*29.11.1954 v Přerově). Vyučil se 
v podniku Polygrafia v oboru reprodukční grafik, 
specializace fotograf. V tiskárně pracoval od vyučení 
až do konce 80. let. Krátce pak působil jako fotograf 
na volné noze a po roce 1991 založil fotoateliér, 
který doposud provozuje s dcerou Janou. 
K fotografování přivedl také svého vnuka Davida, 
který jako fotograf získal několik ocenění. 
Své lásce – fotografování – se Pavel Motan věnuje 
aktivně od 12 let a již od 14 let si fotografie sám 
zpracovává. Klade důraz na výtvarné pojetí 
fotografie. Zaměřuje se zejména na krajinu a její 
detaily, portrét, akt, ale často fotografuje také 
umělecké kovářství, cestování a motosport. Jeho 
výtvarné fotografie netradičním způsobem zachycují 
osobité pohledy na dění a protiklady kolem nás. 
Odrazem Motanovy tvorby je výstava Na cestě.  
Je průřezová jak časově, protože ukazuje stručný přehled autorovy tvorby a vrací se k jejím počátkům, tak tematicky, 
protože představuje různost autorova zaměření. 
Zvláštní pozornost si zaslouží Motanovy fotografie Lipníka nad Bečvou, jeho historických památek, uliček, zákoutí a 
zajímavých interiérů. Díky znalostem o městě, v němž žije celý život, díky zájmu o historii, historické fotografie a 
pohlednice Lipníka i díky pozornému vnímání přítomného dění dokáže Pavel Motan na svých fotografiích města zachytit 
jeho jedinečného genia loci ve všech denních dobách i ročních obdobích. Proto se s jeho fotografiemi setkáváme téměř 
na každém kroku – na mnoha propagačních materiálech, pohlednicích i v četných publikacích o Lipníku nad Bečvou. 
V roce 2005 město vydalo stolní týdenní kalendář jeho autorských fotografií s názvem Lipník nad Bečvou – kulturní 
dědictví. 
Pavel Motan je také aktivním a dlouholetým členem Českého svazu ochránců přírody. K přírodě má opravdu velmi 
blízko, vždyť při rozhodování o svém povolání volil mezi oborem lesnickým a fotografickým. Motanovy fotografie 
s přírodní tematikou jsou zastoupeny např. v publikaci Příroda Pobečví, kterou v roce 2013 vydal ČSOP. 
Často se setkáváme s Pavlem Motanem a jeho fotoaparátem, dokumentujícím současný život při různých kulturně 
společenských událostech v Lipníku nad Bečvou. Díky Motanově dobré znalosti města i lidí v něm žijících se také tyto 
fotografie stávají obrazovou pamětí, zachycující aktuální atmosféru Lipníka nad Bečvou. 
 
Výstavy:  
KONFRONTACE 
Lipník očima budoucích architektů v porovnání s fotografiemi P. Motana 
Městský kulturní klub Modrá Hvězda 
Lipník nad Bečvou 1992 
LIPENŠTÍ AMATÉRŠTÍ VÝTVARNÍCI 
Výstavy v Městském kulturním klubu Modrá Hvězda 
Lipník nad Bečvou 80.–90. léta 20. století  
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POBEČVÍ 
Dvorana zámku v Hranicích 
FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA ČSOP 
Vestibul zámku 
Lipník nad Bečvou 2008  
LIPENŠTÍ FOTOGRAFOVÉ „NA ŠŇŮŘE“ 
Náměstí TGM, Svatojakubské hody 
Lipník nad Bečvou 2008 
PŘÍRODA 
Předsálí kina Svět 
Lipník nad Bečvou 2009  
LIPENŠTÍ VÝTVARNÍCI 
Výstavní sál knihovny Domeček 
Lipník nad Bečvou 2009 
-na výstavu navázal stolní kalendář Lipenští výtvarníci 2011 
JEDEN DEN V LIPNÍKU 
Výstavní sál knihovny Domeček 
Lipník nad Bečvou 2010  
KONFRONTACE 1 
První ročník bienále lipenských výtvarníků a absolventů výtvarného oboru ZUŠ 
Galerie Konírna 
Lipník nad Bečvou 2013 
Pravidelná účast na klubových výstavách Společnosti lipenských fotografů 
  
Soutěže a katalogy: 
BARUM RALLY – opakovaně umístění na předních místech 
Okresní a krajské výtvarné soutěže 
 
 

 
 


