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Když v roce 2005 Irena Jůzová chystala
výstavu v českobudějovickém Woetnero-
vě domě AJG, oslovila marketing Mode-
lu Obaly, zabývajícího se obaly z vlnité,
kašírované a hladké lepenky. Hledala po-
moc při realizaci profesionálních přebalů,
do nichž by zabalila své artefakty z lu-
koprenu. Výtvarnici vyšel vstříc kon-
struktér nymburského Modelu Tomáš
Heřmánek – tak začala oboustranně ne-
zvyklá, ale nevšední spolupráce...

S kÛÏí do kartonu a... na trh!
Vlnitou lepenku předchází pověst mate-
riálu, z něhož lze vyrobit obaly prakticky
pro cokoli. Spolupráce nymburského kon-
struktéra s výtvarnicí však nespočívala jen
ve vytvoření vhodného balení – přebaly se
zároveň měly stát nedílnou součástí 
uměleckého objektu a později prostorové
expozice. Vlnitá lepenka nakonec před-
stavám výtvarnice vyhověla: „Ukázalo se,

že zvolený materiál díla i obalu, papír
a umělá hmota, je ve vzájemném souladu
a není třeba dalších úprav,“ říká autor pře-
balů Tomáš Heřmánek. „Pro schránky jsme
použili nejkvalitnější třívrstvou lepenku
z hnědé C vlny, doplněnou průhledným
plexisklem. Některé další přebaly byly
tvořeny z nejkvalitnější bílé B vlny.“

Kolekce-Série Ireny Jůzové představují
tělesné odlitky výtvarnice převedené do
transparentního lukoprenu, které vystavuje
jako zboží zabalené v sériově vyráběných
obalech. Autorka experimentuje nejen
s otiskem vlastního těla, ale i s otisky ar-
chitektonických prvků – sériově vyro-
benými archy z VL ve tvarech architek-
tonických článků klasických stavebních
řádů – jako s odvážnou metaforou po-
mníku/mauzolea umění zmanipulovaného
trhem.

Díla Jůzové sice vznikají v ateliéru
v Benátkách nad Jizerou, nakonec se však
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JÛzová + KníÏák: Podvod budiÏ pfiepychem – kdyÏ tûlo na
prodej, pak v luxusním kartonu 

Lepenky z Modelu to dotáhly
aÏ do Benátek

paradoxy

Co se vlastnû skr˘vá za zájmem Ireny JÛzové o lidskou slupku?

Svlékání z kÛÏe je jakousi umûleckou metaforou pro neustálé
„obnaÏování“ stavu mé mysli, které promítám do sv˘ch dûl. Projekt
Kolekce-Série je vlastnû reakcí na jednu konkrétní Ïivotní etapu.
Nastal ãas pfiem˘‰let a pokusit se nalézt urãitou osobní rovnováhu
a vyváÏenost. Vydechnout, nadechnout a zaãít uvolnûnû d˘chat.
A protoÏe pracuji s vizuálním v˘stupem, vznikla transparentní
svleãená slupka – kÛÏe mého tûla. Vysvleãení z kÛÏe pfiedstavuje
vlastnû ãist˘ osvobozující pocit, kdyÏ nûãím projdete a získáte
zku‰enost. KdyÏ nûco pfiekonáte, tak se zákonitû nûkam posouváte.
Urãit˘m zpÛsobem se zmûníte. Projdete procesem, kter˘ mÛÏe b˘t
velmi zdlouhav˘ nebo také dokonce bolestn˘, pokud v‰ak onu vnitfiní promûnu
ustojíte, dostanete se do dal‰í roviny. Jste opût na zaãátku…

U vizuálního umûlce se takov˘ obrozující osobní proces i dal‰í my‰lenkové
pochody a ideje zhmotÀují do v˘tvarn˘ch v˘sledkÛ, které jsou nejen hodnoceny
z odborného hlediska, ale stávají se urãitou formou zboÏí – je zde pfiedpokládána
jejich hodnota. Správnû si pokládáte otázku o mûfiitelnosti ceny takového
umûleckého zboÏí…

Zatímco se zab˘váte lidskou kÛÏí/povrchem tûla, jiní – jako napfiíklad
profesor von Hagens – svûtu vystavují na odiv to, co je pod kÛÏí. Oba
umûlecky stylizujete lidské tûlo…

ByÈ se to tak mÛÏe prvoplánovû jevit, s von Hagensem nemám nic spoleãného.
Nesdílím ani sympatie ke zpÛsobu, jak˘m aranÏuje lidskou schránku, protoÏe se
mi ta prezentace jeví velmi neetická.

I va‰e díla vzbuzují rÛzné reakce. Nûkomu se líbí, jiní je povaÏují za bizarní…

¤ekla bych, Ïe moje díla zÛstávají v pamûti náv‰tûvníkÛ. V nûkter˘ch m˘ch
projektech je dÛleÏité, aby se prostor expozice a má práce navzájem spolu
dot˘kaly, aby se citliv˘m zpÛsobem uskuteãnila jejich vzájemnost pro interakci
s divákem. Vzniká tam urãité energetické pole, a to je moÏné vnímat.

Morbidity, zmatku a negativity je v souãasném svûtû dostateãnû
a není m˘m cílem je je‰tû dublovat. Umûní je pfienosem my‰lenky,
jejím zhmotnûním a já bych chtûla v koneãném dÛsledku pfiiná‰et
nûco pozitivního. Za to se cítím v tomto smyslu zodpovûdná.

Svá díla fiadíte do tzv. Sérií a Kolekcí, napfiíklad Kolekce 2005.
Pfiipodobnûní svûtu módy, kdy odûvní návrháfi pfiedstavuje novou
kolekci spodního prádla pro rok 2005, je rafinovanou souãástí
umûleckého zámûru?

Dlouho jsem se nemohla rozhodnout, jak tuto práci pojmenuji. KdyÏ
se z transparentního lukoprenu vylouply první „kÛÏe“ a vznikla fiada

solitérnû odlit˘ch rukou a nohou, splynuly do seskupení s názvem Kolekce. PouÏít
slovo série v názvu práce mû napadlo, kdyÏ jsem si z Modelu pfiivezla krabice pro
kÛÏe. RozloÏila jsem je po ateliéru a protoÏe to jsou trojobaly – vnitfiní prÛhledná
krabice pro kÛÏi, na ni se z obou stran nasadí dal‰í papírová víka s m˘m jménem
a nakonec se v‰e zasune do ãistého bílého pouzdra – vznikla z nich velká hromada. 

Bûhem roku 2005 zaãala moje spolupráce s nymbursk˘m Modelem náãrty pro
krabice a malé boxy s podstavci. Následovaly konzultace nad papírov˘mi modely
a v˘robou. Vznikla Série.

Kolekce-Série jsou tedy kÛÏe v krabicích s transparentními víky a jednotlivé ruce
a nohy v mal˘ch uzavfien˘ch papírov˘ch boxech s prÛhledn˘mi kryty. Takto byly
pfiedstaveny na v˘stavû v âesk˘ch Budûjovicích.

Co vás vedlo pfii v˘bûru materiálu a techniky?

Volím témata a k nim potom vût‰inou intuitivnû zvolím materii, se kterou chci
dále pracovat. V pfiípadû Kolekce-Série jsem pouÏila rÛzné materiály pfieváÏnû
bílého odstínu. KdyÏ jsem mûla pfiipravené formy pro odlitky, myslela jsem pfii
hledání vhodného materiálu na kÛÏi z hada, která je transparentní a místy
potrhaná. Zkou‰ela jsem revultex, silikon a pak se mi zalíbil transparentní
lukopren s alabastrov˘m nádechem a trhavou konzistencí. Bylo potfieba pfiijít na
to, jak˘ technologick˘ postup zvolit, v kolika vrstvách naná‰et hmotu do formy

Vysvlečením z kůže se někam posouváte. Jste zase na počátku…
...míní výtvarnice Jůzová

Kolekce-Série, kÛÏe v centrální kabinû,
detail, âesko-slovensk˘ pavilon, Giardini
Biennale 2007
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