
Ocelové sny Pavla Tasovského v galerii Konírna 
 
Od středy 28. května do neděle 29. června 2014 zve galerie Konírna v Lipníku nad 
Bečvou na výstavu s názvem OCELOVÉ SNY. Představuje práce významného 
českého uměleckého kováře PAVLA TASOVSKÉHO.  
Vernisáž proběhla v úterý 27. května v 16 hodin. 
 

Výstava představuje výběr z tvorby za posledních 
10 let. K vidění jsou objekty tvořené z ojnic či 
klikovek v různých podobách, kované objekty 
inspirované zvířaty, kombinované s kameny. 
Nechybí hudebníci, tanečnice, posluchači, diváci. 
Pro chvíle odpočinku a osvěžení mysli je prostor 
doplněn objekty v podobě barových stolků, 
kombinovaných se sklem a araukaritem 
(zkamenělé dřevo). Stěny zdobí kovové reliéfy s 
různými motivy. V interiéru galerie Konírna je 
vystaveno celkem asi 50 exponátů. V atriu před 
galerií jsou instalovány tři ocelové objekty: u 

vstupu do galerie vítá návštěvníky plastika Otevřeno, na levé straně v trávníku se vine Spirála a 
středu atria vévodí Beran. 
„Expozice nebude nijak tematicky ohraničena, naopak. Tak, jako se sny a představy promítají v 
hlavě, tak podobně se budou různá témata a nápady mísit v jednom prostoru a možná dají 
nahlédnout do mého vidění světa,“ vysvětlil před vernisáží Pavel Tasovský koncepci své výstavy. 
OCELOVÉ SNY v přízemí galerie Konírna jsou přístupné od úterý do pátku od 11:00 do 16:00 
hodin, o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin. V prostoru Na Patře galerie Konírna současně 
probíhá výstava VIA LUCIS autorky originálních svítidel v KD Echo Christine Habermann von 
Hoch. Obě tyto interiérové výstavy známých výtvarníků v kovu jsou součástí prologu 
letošního jubilejního ročníku exteriérové výstavy Kov ve městě X. 
 

PAVEL TASOVSKÝ se narodil 22.11.1960 
v Brně. V roce 1978 dokončil Školu uměleckých 
řemesel v Praze, obor umělecké kovářství a 
zámečnictví. Absolvoval odborný kurz 
muzejních konzervátorů v Brně, kde se zúročilo 
rodinné restaurátorské zázemí. Studoval na 
Mistrovské škole uměleckých řemesel v Praze. 
Roku 1990 založil vlastní dílnu v Náměšti nad 
Oslavou, kde se zabývá výtvarným řešením a 
zpracováním architektonických doplňků 
interiérů a exteriérů. Současně se věnuje i 
volné tvorbě. 
Do povědomí odborné i laické veřejnosti se 
Pavel Tasovský dostal pravidelnou účastí na 
mezinárodním setkání uměleckých kovářů 
„Hefaiston“ na hradě Helfštýně. Od roku 1982 
zde úspěšně vystavuje. Jeho práce získávají 
nejen ocenění, ale jsou zakupovány do 
uměleckých sbírek v zahraničí. Samostatně vystavuje od roku 1992. Účastí na výstavách u nás i v zahraničí navazuje mnoho 
kontaktů s výtvarníky, kterým umožňuje od roku 2003 konfrontovat svou tvorbu na bienále výtvarníků „Setkání“ v areálu zámku 
v Náměšti nad Oslavou.  
Od roku 2005 se v Lipníku nad Bečvou každoročně účastní akce Kov ve městě. Plastiky, které zde vystavoval, patřily vždy k těm 
nejvíce hodnoceným. V roce 2012 Houpací křeslo a v loňském roce kované Šachy Pavla Tasovského zvítězily v hlasování veřejnosti 
o nejoblíbenějším exponátu exteriérové výstavy Kov ve městě. 
Renomé, které postupně získal, bylo také motivací realizovat v jeho dílně osmimetrovou plastiku podle návrhu akademického 
sochaře Pavla Krbálka „Pocta Prometheovi“ před hradem Helfštýn (rok 2002). Podle modelu prof. Alfreda Habermanna vykoval ve 
své dílně ve spolupráci s Christine Habermannovou skulpturu „Tilia“ umístěnou na náměstí v Lipníku nad Bečvou (rok 2009). 
Další plastika je součástí zámeckého nádvoří. Kovaný houpací Kůň se stal předlohou pro grafické logo galerie Konírna. 
Zlomek tvorby výtvarníka a sochaře v železe Pavla Tasovského je současně vystaven v kulturním domě Echo. V předsálí je 
instalována skulptura Echo, nástěnné kované reliéfy a komorní plastiky zdobí prostor chodby a přilehlé kavárny, aby zpříjemnily 
atmosféru návštěvníkům kulturního domu. 
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