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Irena J!zová (1965) je absolventkou Akademie v"tvarn"ch um#ní
v Praze, $koly monumentální tvorby (1990–1994) profesora Ale%e
Veselého, kde se po absolutoriu stala od roku 1995 do 2006 odbor-
nou asistentkou. V roce 2008 habilitovala v oboru v"tvarná um#ní –
intermediální tvorba na Akademii v"tvarn"ch um#ní v Praze a byla
jmenována docentkou.
B#hem studií získala n#kolik ateliérov"ch cen AVU v Praze a zú&ast-
nila se 'ady v"stav. V roce 1992 na European Biennale of Young
Artists Germinations 7 v Grenoblu ve Francii obdr(ela cenu za inter-
aktivní práci St!l pro dvacet hrá&!. V roce 1993 byla vybrána AVU
v Praze k ú&asti na 4 Biennale European Academies of Visual Arts
v Maastrichtu. Roku 1992 stála u zrodu legendárních v"stav )enské
domovy spolu se $t#pánkou $imlovou, Veronikou Bromovou, Kate'i-
nou Vincourovou, Markétou Othovou a Elen *ádovou. Pat'í ke sti-
pendist!m podpo'en"m nadací Jana & Milan Jelinek Foundation. Za
podpory této nadace bylo její dílo Místa I. (interaktivní instalace) vy-
staveno v roce 1997 na Media Art Biennale WRO 97 ve Wroclavi a od
roku 2007 je sou&ástí Sbírek moderního a sou&asného um#ní Národní
galerie v Praze. Irena J!zová je sv"mi díly zastoupena dále v Um#-
leckopr!myslovém muzeu v Praze, v Galerii moderního um#ní
v Hradci Králové, AJG v Hluboké n. Vlt. a v 'ad# soukrom"ch sbírek.
Získala mnoho stipendií a zú&astnila se 'ady reziden&ních pobyt!,
nap'. Sculpture Space, INC., NY, USA, Arts Links Residencies of
LBMA Video Annex, Museum of Art Long Beach, CA, USA a Cité
Internationale des Arts, Paris.
V roce 2007 reprezentovala samostatn"m projektem jako první um#-
lec +eskou republiku na 52. bienále sou&asného um#ní ve Venezia
v Itálii dílem Kolekce Série, které bylo p'ipraveno p'ímo do prostoru
&esko-slovenského pavilonu v zahradách Giardini di Biennale.
Projekt Kolekce Série se stal nep'ehlédnutelnou sou&ástí v"stavní p'e-
hlídky a byl zmi,ován v 'ad# zahrani&ních periodik. Za realizaci
tohoto projektu a úsp#%nou prezentaci v zahrani&í byla Národní
galerii v Praze vyslovena pochvala Ministerstva kultury +eské repu-
bliky.

Irena J"zová se v sou#asnosti zab$vá mnohovrstevnat$m tématem
informa#ního pole a pam%ti míst, které naz$vá S.Y.T. (Spend Your
Time – U&ij sv"j #as) a toto uva&ování se odrá&í v instalacích p'ed-
staven$ch na v$stav% Máme je rad!ji ne" drahokamy, jsou nám
milej#í nad zlato (26. 11. 2010–13. 2. 2011) v sálech prostoru
Galerie moderního um%ní v Hradci Králové.
V Limitované edici Kolekce Série (2010) uzavírá téma otisku vla-
stního t%la v podob% svle#ené lukoprenové k"&e, ale i s otisky archi-
tektonick$ch prvk", jako metaforou pomníku, #i mauzolea um%ní
zmanipulovaného trhem. Instalací Jste nám dra"#í ne" draho-
kamy, máme Vás rádi nad zlato (2010) staví rafinované spojnice
mezi barokním pojmem vanitas (marnost), glamour kultem a sou-
#asností. V díle 16599 (2010) vizualizuje #as cyklick$ i #as lineární,
kter$ se pravideln% uzavírá. P'em$(lí o finalit% #asu v souvislosti
s pro&íváním ka&dého okam&iku &ivota, nahlí&í do p'edpokládan$ch
prostor" variant jako protikladu pomyslné osudové danosti a dává
tu(it existenci bran do dal(ích úrovní, dimenzí nebo etap pozemského
bytí.

Texty:
strana 5 Tomá# Vl$ek – Kolekce Série
prof. PhDr. Tomá( Vl#ek CSc. je historik, teoretik um%ní a fotograf.
V sou#asnosti p"sobí jako 'editel Sbírky moderního a sou#asného
um%ní Národní galerie v Praze. V roce 2007 byl kurátorem projektu
Kolekce Série Ireny J"zové, která reprezentovala )eskou Republiku
na 52. bienále sou#asného um%ní v #esko-slovenském pavilonu ve
Venezia v Itálii.

strana 6 Milan Kní"ák – Sekundární autenticita Ireny J%zové
prof. Milan Kní&ák, Dr. A. je v$tvarn$ um%lec, hudebník a perfor-
mer. V sou#asnosti p"sobí jako generální 'editel Národní galerie
v Praze. V letech 1990–1996 p"sobil jako rektor Akademie v$tvar-
n$ch um%ní v Praze, kde je stále vedoucím pedagogem v ateliéru in-
termediální (koly profesora Milana Kní&áka.
Text citován s laskav"m svolením autora.

strana 9 Lucie &iklová – Svlékání z k%"e
PhDr. Lucie *iklová je histori#ka um%ní a kurátorka, která p"sobila
v letech 2007–2008 v NG v Praze a ú#astnila se jako koordinátorka
projektu Kolekce Série Ireny J"zové na 52. bienále sou#asného um%ní
ve Venezia v Itálii. P'ipravila a byla kurátorkou v$stavy Ireny J"zové
Ozv#ny benátského bienále v roce 2008 ve Veletr&ním paláci Národní
galerie v Praze.

strana 13 Ji'í Machalick( – Nekone$n( experiment
PhDr. Ji'í Machalick$ je historik um%ní a kurátor. V sou#asnosti p"-
sobí jako kurátor Sbírkového a v$stavního odd%lení Nadace Jana
a Medy Mládkov$ch v Museu Kampa v Praze.

strana 25 Lucie Jandová – Otisk, odlitek, cena a $as v díle
Ireny J%zové
Mgr. Lucie Jandová je publicistka a spisovatelka. V roce 2000 zaha-
jovala Iren% J"zové samostatnou v$stavu Vysíla# v Galerii moderního
um%ní v Hradci Králové. P"sobí jako redaktorka v Magazínu deníku
Právo, kde p'ipravuje aktuální témata a rozhovory se zajímav$mi
osobnostmi z oblasti kultury.

strana 31 Martina Vítková – Diamanty jsou v!$né
Mgr. Martina Vítková je histori#ka um%ní a p"sobí v Galerii moder-
ního um%ní v Hradci Králové.

Fotografie:
obal: Irena J"zová (foto Jaroslav Brabec)
strana 2 Ozv%ny benátského bienále (foto archív autorky)
strana 4 Kolekce Série (foto archív autorky)
strana 8 Ozv%ny benátského bienále (foto archív autorky)
strana 12 Hlava (foto archív autorky)
strana 16 a 17 S.Y.T (vizualizace Michal Rinka)
strana 18 Kolem nás v nás (foto Petr Jedinák)
strana 20 Rentgen (foto archív autorky)
strana 22 +lut$ pokoj (foto archív autorky)
strana 24 Jste nám dra&(í ne& drahokamy, máme vás rádi nad zlato

(foto archív autorky)
strana 28 16599 (foto archív autorky)
strana 32 Limitovaná edice Kolekce Série (foto archív autorky)

Krátké texty ozna&ené (tz) na stranách 9, 13, 19, 21 a 23
jsou v",atky z tiskov"ch zpráv k v"stavám.

I R E N A J ! Z O VÁ
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samostatná v"stava
52. bienále sou#asného um%ní ve Venezia v Itálii
10. $erven 2007 – 21. listopad 2007
kurátor: Tomá( Vl#ek
místo: Giardini di Bienalle, Venezia, Itálie

KOLEKCE SÉRIE
Irena J"zová vystavuje v #esko-slovenském pavilonu Benátského bienále
lukoprenov$ odlitek svého t%la. My(lenka odlít a vystavit povrch vlastního
t%la, nebo t%la n%koho jiného není v um%ní nová, nov$ a podstatn$ je vstup
této autorky do kontextu sou#asné kultury. Gilles Deleuze v studii o Fou-
caultovi napsal: ,,…stále produkujeme sebe jako subjekty, podle star$ch
zp"sob", které u& neodpovídají na(im problém"m…“. Irena J"zová exhi-
buje své vlastní t%lo, nikoliv jako sexuáln% atraktivní, nebo dobov% aktuální
genderov$ motiv, ale jako pr"myslov$ produkt. O#ividn% jí nejde o expresi
intimity. T%lo v jejím pojetí je zbavováno atraktivních a psychologick$ch
motivací. V(echny ztráty tradi#ních konotací t%la jako tématu sexuálních
a sociálních vztah", jako motivu antropologické alternativy v rámci pokus"
o uchování &ivota ve vesmíru jsou vyva&ovány pokusem autorky spojit, #i
konfrontovat moment odhalení vlastního t%la se zviditeln%ním vypreparo-
vané funkce-moci, která manipuluje stejn% lidské bytosti jako um%lecká díla.
Úsilí o prezentaci sama sebe je pokusem o zbavování t%la motiv", kter$ch
se snadno zmoc,uje masová komunikace a trh s city a pudy, jimi& moc do-
sahuje svého vít%zství nad um%ním. V tomto smyslu je prezentování otisku
vlastního t%la v prost'edí exklusivního butiku tvo'eného prefabrikovan$mi
v$lisky papírové architektury #inem odstupu, tázání i kritiky.
Autorka sama vnímá odhalení a reflexi odlitku svého t%la jako p'elomovou
událost svého &ivota i díla. Více ne& s tradi#ními v$znamy zbavování se k"&e,
které známe z p'írody a z rituál", které se s ní vyrovnávají, má instalace Ireny
J"zové co d%lat s definicí my(lení vn%j(ku, tedy s jin$m 'ádem tvorby ne&li
znala kultura klasické doby vázaná k norm% um%ní jako metafyzického p'e-
kro#ení p'edm%tné skute#nosti. Místo metafyziky je zde v%cnost, místo jedi-
ne#nosti sériovost, místo vcít%ní zviditeln%ní. Lukoprenová k"&e nemá &ádné
zjevné znaky jedine#ného poselství, má podobu zbo&í, které se vystavuje
v prodejních vitrínách a skládá se do pr"myslov% vyráb%n$ch obal". Um%lá
k"&e ,,o#ist%ná“ od um%leck$ch konotací otevírá cestu k jin$m obsah"m, ne&
jaké p'etrvávají v um%ní pod'izujícímu se moci.
Svlékání z k"&e a odhazování k"&e má v tvorb% Ireny J"zové o#istn$, #i ob-
rodn$ v$znam, u& tím, &e zachra,uje autorku p'ed mo&ností, #i o#ekávanou
povinností jakéhokoliv jejího osobního, #i tv"r#ího doznání. Um%lá k"&e je
znakem její fyzické nep'ítomnosti. Autorka zanechává po sob% jen otisk, ru-
kopis plastického textu vlo&en$ do vitrín a krabic poti(t%n$ch jménem, Irena
J"zová. Nahrazuje odlitkem své k"&e o#ekávané, jednotlivé fyzické já ve
prosp%ch #ehosi podstatn%j(ího co je mezi ní a sou#asn$m sv%tem, mezi &i-
votem a silami, které dnes &ivot ohrani#ují. Je to biliárová hra promy(le-
n$ch náraz" a míjení poetika a estetik tvá'í v tvá' skute#nosti doby masové
manipulace, produkce a distribuce kultury jako zbo&í.
Tak jako je lukoprenov$ odlitek k"&e znakem nep'ítomnosti autorky, je i celá
koncepce instalace pavilonu znakem nep'ítomnosti pojetí architektury jako
klasické stavby, za jakou se vydává. Jejím materiálem nejsou tektonicky
funk#ní prvky, ale sériov% vyrobené papírové v$lisky ve tvarech architekto-
nick$ch #lánk" klasick$ch stavebních 'ád". Jestli&e tektonická funkce ve
stavbách moderní doby se ztoto&,uje s um%ním, pak jak to vyjád'il Adolf
Loos, architektura jako um%ní v tradi#ním slova smyslu se m"&e realizovat
jen bu- jako plastika nebo jako náhrobek. Instalace Ireny J"zové vtahuje
architektonickou kulisou do své hry ztrát identity a objev" sekundární au-
tenti#nosti (jak jeden z podstatn$ch rys" sou#asné kultury naz$vá Milan
Kní&ák). Irena J"zová p'edstavuje na scén% #esko-slovenského pavilonu
nejen hru s otiskem vlastního t%la, ale i s otisky architektonick$ch prvk" jako
odvá&nou metaforu pomníku, #i mauzolea um%ní zmanipulovaného trhem.

Tomá% Vl&ek

SEKUNDÁRNÍ AUTENTICITA IRENY J$ZOVÉ
– OZV!NY BENÁTSKÉHO BIENÁLE
Jedním z nejv$razn%j(ích fenomén" postmoderní doby je skute#nost, &e sv%t
um%ní p'ijal principy trhu – nejen v obchod% s um%leck$mi díly, ale ve v(ech
sv$ch oblastech. Ji& vznik um%leckého díla je t%mto zákon"m pod'ízen, a to
postavením um%lce, zájmem o #erstvé zbo&í, mana&erskou rolí teoretik" atd.
Klima um%lecké sféry je nerozli(itelné od klimatu trhu s libovoln$m spot'eb-
ním zbo&ím.
Um%lecké dílo je sice spot'ebním zbo&ím, ale jen v ur#itém, a to velmi par-
ciálním aspektu. M"&e b$t objednáváno, prodáváno, m"&e b$t finan#ní jis-
tinou, ale na druhé stran% tím v podstat% není, pon%vad& hodnota není
u um%leck$ch d%l stanovitelná. Uvedu p'íklad: cena zlata se po#ítá podle ry-
zosti, kvalita masa a zeleniny je ur#ována stá'ím, druhem, tedy m%'iteln$mi
kvalitativními parametry. Obraz, nap'íklad Van Goghovy Slune#nice, je jen
kusem nep'íli( kvalitního plátna pokrytého barvami, které navíc #as zm%-
nil, a tak obraz je dnes jin$, ne& jak$ vy(el z um%lcovy dílny. Cena barvami
pomazaného kusu plátna je cenou za na(i víru, kterou v tento objekt vklá-
dáme, za ur#itou nad%ji, kterou nám tato relikvie poskytuje, i kdy& na(e na-
d%je nevyv%rá z reálu díla, ale z oparu bez parametr". Tímto úvodem se
dostávám k prezentaci projektu Ireny J"zové, kter$ vybrala komise usta-
vená NG v Praze pro v$stavu v #esko-slovenském pavilonu v Benátkách p'i
p'íle&itosti tamního Bienále. Národní galerie v Praze je spolu se Slovenskou
národní galerií pov%'ena starat se o na(i ú#ast na n%m.

Nadstandardní luxus
V$sledn$m objektem, kter$ autorka v Benátkách p'edkládá, je prodejna, kla-
sick$ obchodní prostor, zapln%n$ prodejním nábytkem a krabicemi se zbo-
&ím. V takovém obchod% by mohlo b$t prodáváno v podstat% cokoliv, nejspí(
v(ak n%jaké luxusní zbo&í. Te- m% v(ak napadá, &e to, co um%lkyn% nabízí,
je velmi luxusní zbo&í. Chce touto tr&ní formou nabídnout n%co ze svého sou-
kromého a velmi individuálního Já. Proto vytvá'í od pravé k"&e tém%' nero-
zeznatelné odlitky slupek svého t%la a ty nabízí k prodeji #i je alespo,
prezentuje jako prodejní artikl. Stav%t své soukromí na odiv je v moderním
i postmoderním um%ní ji& dlouho obvyklé. Nemohu neuvést znám$ bonmot
o romantickém básníku Karlu Hynku Máchovi, kter$ si psal velmi otev'ené
soukromé deníky. Po jejich publikování, samoz'ejm% a& v druhé polovin% 20.
století, jeden z teoretik" prohlásil, &e dnes by Mácha prezentoval na ve'ejnosti
své tajné texty a lyrické básn% by tajil v deníku. Je také nutné si v(imnout, &e
um%lkyn% sice nabízí sebe samu, ale jen povrch fyzické stránky. Zbytek své
osobnosti d"sledn% tají. Postmoderní um%ní p'ineslo zájem o povrch jako o fi-
nální produkt. Povrch za#al hrát roli n%#eho komplexního. Nemyslím v(ak,
&e Irena J"zová brala tento aspekt v úvahu, jen jako by opakovala ka&doro#ní
rituál svlékání hada #i lidsk$ rituál svlékání panny, a místo aby kladla d"raz
na hada v nové k"&i a pannu v nové roli, p'edkládá nám odhozené slupky.
Ov(em práv% tyto slupky, aby byly &ádoucí, vhodn% adjustuje a nabízí je
k prodeji v kvalitním butiku, kter$ by mohl stát na Sunset Boulevard nebo
Champs Elysées. Je to sv$m zp"sobem paralela se situací v um%ní, kde exis-
tuje v(emocn$ st'ední proud, kter$ se chce zmocnit v(eho, co má nad%ji stát
se objektem n%jakého trhu, a nezále&í na tom, zda jde o trh finan#ní nebo trh
nápad", kuriozit a p'ekvapení. Irena J"zová tímto sv$m dílem jasn% de-
monstruje, &e v p'epychové ambalá&i kupujeme v%t(inou (a vlastn% asi v&dy)
jen povrch, a v jejím p'ípad% je(t% v industrializované kopii. Je to zvlá(tní
druh podvodu. Jako by obna&ujícímu se exhibicionistovi visel z kalhot um%l$
úd. Byl by takov$ exhibicionista stíhán? Sou#asná realita je mnohovrstevnatá,
alespo, tak si ji postmoderní #lov%k uv%domuje. Velmi #asto je jediná vrstva
vnímána jako reprezentant celku #i celek sám. Tomuto zjednodu(enému po-
hledu se chce J"zová vyhnout. Od za#átku víme, &e nabízen$ produkt je
autentick$ pouze sekundárn%. Napadá m%, &e práv% sekundární autenticita
je typická pro sou#asn$ sv%t, jen neumím tuto sekundární autenticitu defi-
novat. A mo&ná, &e práv% ve sv%t% bez definic se nalézá um%ní, a tedy i dílo
Ireny J"zové prezentované na Benátském bienále.

Milan Kní(ák

K O L E K C E S É R I E ( 2 0 0 7 )

Projekt Kolekce Série vznikl ve spolupráci Ireny J!zové s technologem konstruktérem C.A.D. Tomá%em He'mánkem, Model Obaly, a.s. Nymburk.
materiál: transparentní lukopren, c-vlna, sklo, plexisklo, vy%ívané hedvábí, neon, zá'ivky, nerez, fólie, sádrokarton
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K O L E K C E S É R I E ( 2 0 0 7 )
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K O L E K C E S É R I E ( 2 0 0 7 )

8

9

1 vstup do #esko-slovenského pavilonu 2 de-
tail na zav%(enou k"&i autorky v centrální
vitrín% 3 detail k"&e z transparentního luko-
prenu slo&ené v krabici s logem 4 vizualizace
Kolekce Série do #esko-slovenského pavilonu
5 objekt s odlitkem ruky autorky 6 v$loha
s krabicemi a odlitky nohou 7 detail rohu
stavby s v$lohou pro objekty s odlitky rukou
autorky 8 detail k"&e autorky v centrální vi-
trín% 9 slo&ená k"&e autorky v krabici 10

interiér instalace s náv(t%vníky expozice 11

roh stavby se (tuky z c-vlny a detailem te-
rasové podlahy 12 centrální vitrína s k"&í
autorky 13 pohled na zadní #ást stavby
s pr"hledy do vnit'ku instalace 14 pohled do
interiéru stavby s monumentálními vitrínami
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samostatná v"stava
respirium mezaninu 5. patra Veletr&ního paláce
Národní galerie v Praze
12. prosinec 2007 – 2. b'ezen 2008
kurátor: Lucie *iklová
Po ukon#ení 52. bienále v Benátkách na p'elomu roku 2007 a 2008
Národní galerie v Praze uspo'ádala Iren% J"zové v$stavu Ozv%ny be-
nátského bienále. V$stava nebyla #istou reprízou projektu zrealizo-
vaného v úzké vazb% na architekturu #esko-slovenského pavilonu,
ale p'edstavila #áste#nou transpozici projektu Kolekce Série do jiné
funkcionalistické architektury a dala nahlédnout jak taková Kolekce
Série vzniká v #ase. (tz)

SVLÉKÁNÍ Z K$"E
Had se svléká z k"&e, aby mohl r"st. Odtud se odvíjí symbolick$ po-
tenciál hadího svlékání z k"&e jako aktu obnovy.
P'ed svlékáním se stará k!(e odd#luje od nové, pru(n#j%í a v#t%í, na-
chystané pod starou k!(í. Stará k!(e odumírá, a gekon ji svléká v
cárech s velikou obratností a ihned cáry vlastní k!(e po(írá. Pokud
nastanou problémy se svlékáním staré k!(e, v(dy to znamená, (e je
n#co v nepo'ádku.
V lidsk$ch d%jinách tento symbol nacházíme opakovan%. Je p'ítomn$
v rituálech znovuzrození, a skrze n% jej potkáváme v um%ní. Jako
apo(tola Bartolom%je, respektive jako jeho sta&enou k"&i ve vlastní
ruce p'edstavuje sebe Michelangelo v Sixtinské kapli, a od n%j se
v #ase táhne 'ada um%lc", kte'í ikonografick$ motiv sta&ené k"&e
pou&ili a pou&ijí, spojujíce jeho obecn% symbolick$ obsah s osobním
rituálem.
Druhé zrození nelze provézt bez poznání a obratu du(e k sob% samé
– s ka&dou genezí (zrodem) koresponduje exegeze (v$klad). Insta-
laci Kolekce Série lze vykládat práv% jako rituální most, spojující
osobní a kolektivní pro&ívání.
Kolekce – kompletní odlitek povrchu konkrétního lidského a i p'es
mrtvolnou morbiditu stále velmi krásného &enského t%la uchovan$
v dokonalé schránce relikviá'e podtrhává osobní stránku p'íb%hu.
Série – velkov$robou nelimitovan$ po#et takov$ch odlitk" nasklá-
dan$ch v krabicích ru(í v tom samém okam&iku zá&itek jedine#nosti
a spolu s neodbytn% se vyno'ující p'edstavou b%&ícího pásu tovární
haly odkazuje na spole#n$ obsah p'íb%hu. A#koli je tu hlavním vyja-
d'ovacím prost'edkem &enské t%lo, nevypl$vá z této skute#nosti v$-
razn%j(í genderové zam%'ení. Jádrem v%ci sice je vlastní t%lo
um%lkyn%, ze kterého byla sejmuta forma pro v$robu odlitku, para-
doxn% ale byl odlit a následovn% je vystaven pouze povrch a ono jádro
chybí. V ob'adném sarkofágu se tak ocitá to, co bylo odlo&eno, po-
vrch i hranice, které v tomto okam&iku ji& neplatí. T%lo, které bylo
uvnit', dostalo novou mo&nost.
Vysvobození ze zajetí sv%ta hmoty se v(ak v instalaci ocitá ve vypja-
tém protikladu práv% s materiemi, které jsou s chladnou dokonalostí
u&ity k naskicování p'epychu luxusního obchodu, jeho& okázalost
spo#ívá v dokonalé jednoduchosti a strohosti forem a linií. V centrální
válcové vitrín% se místo lahvi#ky drahocenného parfému ocitá odli-
tek alabastrov% mlé#né pr"svitné k"&e um%lkyn%, postranní v$lohy ve
st%nách instalace obsahují je(t% jednou odlité svle#ené ruce a nohy.
Svle&ená poko(ka je mlé&n# pr!hledná, suchá a lehounce m#kce %ustí.
Pigmenty, díky nim( je zví'e barevné, jsou ulo(eny v hlub%ích vrstvách
k!(e. A naleznete na ní kresbu v%ech %upinek, hrbolk! a v"r!stk!,
jemné blanky, které kryly o&i, a dokonce &ty'i kompletní rukavi&ky.
Mrtvolnost, prázdnota, nep'ítomnost fyzického t%la a du(e v n%m
p'eb$vající kontrují dojmu materielního bohatství a z opa#ného úhlu

se zde zárove, vytvá'í dojem jakéhosi mauzolea. Morbidita spolu
s chladnou dokonalostí navíc vyvolávají p'edstavu alchymistova ho-
munkula z kunstkomory rudolfinského dvora. Podle C.G. Junga lze
alchymii chápat jako projek#ní techniku nev%dom$ch lidsk$ch pro-
ces". P'irozenost lidské du(e sm%'uje k celistvosti a alchymie nese
v(echny znaky individuace. Práce, která se odehrává v alchymistov%
tyglíku, je vizí, imaginací a vytvá'í obrazy mezi spánkem a bd%ním.
Jejím d"sledkem je prom%na adepta integrací nev%dom$ch arche-
typ", vystupujících (zde) jako zmi,ované (zde) symboly, s v%dom$m
já.
Svlékání z k!(e m!(e b"t naru%eno nedostatkem n#kter"ch látek
v t#le, stresem &i zamo'ením parazity. N#kdy zví'e odmítá poz'ít sta-
rou poko(ku, je-li p'íli% %pinavá &i kontaminována r!zn"mi látkami,
&i prost# z nepozornosti, momentálního rozru%ení, zájmu o jinou po-
travu apod. Takov" cár pak jednodu%e po ukon&ení svlékání vyjm#te
z terária a vyho-te.
Na v$voji um%leck$ch prací Ireny J"zové je stále z'ejm%j(í, jak sou-
st'ed%n% jako alchymista pracuje na zhmotn%ní formulace sv$ch vizí
a otázek, které vycházejí z hloubky její vlastní du(e. Jakmile se v(ak
tyto intimní, k'ehké a zranitelné obsahy dostanou ven mimo du(i,
jí& tu lze rozum%t jako ochra,ujícímu prostoru kdesi uvnit', nab$vají
na první pohled i dotyk odta&it$ch forem. Druh$ pohled pak tyto
formy p'itahují práv% sv$m chladem, v p'ípad% odlitku k"&e víc #i
mí, poci.ovanou morbiditou a perfekcionismem v podstat% lehce od-
mocn%né zvrácenosti. V$pov%- o samotné um%lkyni, kterou v(echny
Ireniny „v%ci“ bezesporu nesou, tak jak v%dom% i ona sama, p'e-
kvapena – nep'ekvapena, nacházíme mnohdy a& z #asového od-
stupu.
Z pomyslného prostoru vlastní du(e vy(la dvojrozm%rn$mi pracemi,
na(la se v trojrozm%rn$ch, svlékla se z k"&e, „aby mohla r"st“. Na
'ad% je, s odstupem, #tvrt$ prostor Ireny J"zové.

Lucie $iklová

V textu je citováno ze stránek TOKEEWEB, Svlékání k!(e gekon!
Taurentola mauretanica.
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1

1 detail odlévací formy hlavy t%la
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O Z V "N Y B E N ÁT S K É H O B I E N Á L E ( 2 0 0 7 )

4

5

2

3

1 pohled do instalace s lukoprenovou k"&í ulo&enou v odlé-
vací form% 2 detail odlévací formy t%la 3 instalace s odlit-
kem nohou autorky 4 krabice s logem v obdélníkové vitrín%
5 instalace v mezaninu Veletr&ního paláce 6 centrální vitrína
s k"&í autorky 7 instalace s centrální vitrínou s k"&í autorky
v pozadí a papírov$mi segmenty s odlitky k"&e v pop'edí 8

pohled do instalace s centrální vitrínou s k"&í autorky a pr"-
hledem do Velké dvorany Veletr&ního paláce 9 detail na za-
v%(enou k"&i autorky v centrální vitrín% s pr"hledem ve
strop% 10 detail centrální vitríny s k"&í autorky

1
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O Z V "N Y B E N ÁT S K É H O B I E N Á L E ( 2 0 0 7 )

9 10

6
7

8

J!zová Katalog:Sestava 1  29.11.2010  8:59  Stránka 11



J!zová Katalog:Sestava 1  29.11.2010  8:59  Stránka 12



13

sou&asn" projekt
)asové rezervoáry, které #asto ozna#ujeme jako genius loci a ze kte-
r$ch m"&eme #erpat je téma, které Irena J"zová naz$vá S.Y.T.
(Spend Your Time), ve volném p'ekladu U!ij sv"j #as. Ke vzniku
tématu ji p'ivedly úvahy nad tu(en$mi #asov$mi vrstvami a vla-
stnostmi prostoru a zku(enostmi a pam%tí ur#itého místa, které se
neztrácejí stejn% jako vzpomínky lidí &ijících na tomto míst% v které-
koliv dob%. (tz)

NEKONE%N& EXPERIMENT
Irena J"zová od po#átku experimentuje s r"zn$mi materiály a v$ra-
zov$mi prost'edky. Spojuje tradi#ní postupy s nov$mi objevy, neod-
mítá odkaz minul$ch generací a sna&í se na n%j p'irozen% navázat.
Její v$voj má jasnou logiku, ale není nijak p'ímo#ar$. Má ur#itá od-
bo#ení, která souvisejí s autor#in$m (irok$m vzd%láním a obohacují
její projev. Vychází také z pam%ti míst, s nimi& jsou nerozlu#n% spo-
jené ur#ité události. Um%lkyn% sahá p'i vyjád'ení sv$ch p'edstav na
jedné stran% ke klasické kresb% a na druhé stran% k náro#n$m 'e(e-
ním a nejnov%j(ím technick$m postup"m, p'iná(ejícím p'ekvapivé
v$razové mo&nosti. )asto pracuje s nejprogresivn%j(ími technolo-
giemi, které jí dovolují vnímat sv%t kolem nás nezvykl$m zp"sobem.
Tak doká&e postihnout návaznost mezi r"zn$mi #asov$mi úseky
a rozdíln$mi druhy prost'edí.
Irena J"zová vychází z princip", z nich& se p'irozen% odvíjejí p'esn%
zvolené metody. Zab$vá se mo&nostmi prostoru a jeho prom%nami
v #ase. Vybírá si motivy, které jsou p'ízna#né pro ur#itá místa. Foto-
grafuje si je, aby si vytvo'ila „zásobárnu“ pro své projekty. 3D foto-
aparát jí nap'íklad umo&,uje jemné posuny, které jí dovolují vytvo'it
na plo(e prostorovou iluzi. N%které z pohled" upravuje na po#íta#i,
aby je mohla pou&ít jako v$chodisko pro dal(í práci. Kresby jsou d"-
le&itou sou#ástí její tvorby. Stávají se toti& nejen dokladem v$voje je-
jích my(lenek a nápad", ale v n%kter$ch p'ípadech i definitivním
'e(ením.
J"zová se inspiruje také médii, nap'íklad fotografiemi z novin, které
o&ivují její pohled na sou#asnou skute#nost. Dovolují jí ztvárnit udá-
losti ve zkratce, vystihnout je co nejp'ím%j(ím zp"sobem. Vzniká tak
imaginární kolá& z ka&dodenních situací, které s námi souvisejí, a. u&
k nim dochází kdekoliv na sv%t%. Zab$vá se vztahy mezi minulostí
a sou#asností, mezi p'elomov$mi okam&iky &ivota, ve kter$ch se
m"&e na základ% ur#it$ch rozhodnutí zcela m%nit jeho sm%r. Zpra-
covává i osobní vzpomínky na místa, která pro ni m%la v$znam a na
kter$ch trávila ur#it$ #as. Tak nap'íklad 'azením fotografií tabulek
se jmény ulic vznikl a& deníkov$ p'íb%h, do kterého se soust'e-ují
krat(í #i del(í období jejího &ivota.
Její projekty jsou mnohdy technicky velmi náro#né, spojují se v nich
r"zné, n%kdy zdánliv% neslu#itelné postupy. Um%lkyn% #asto sahá
k monumentálním 'e(ením, zvlá(. kdy& chce vyjád'it své p'edstavy
o napln%ní na(eho #asu. N%kdy vyu&ívá #ásti komplikovan$ch za'í-
zení z nejr"zn%j(ích materiál", které v(ak p'ená(í do nov$ch souvi-
slostí. Jde mnohdy o stroje, které mají svou pam%. a historii, které
samy p"sobí jako &ivé organismy. Tím dochází ke zvlá(tnímu nap%tí
mezi r"zn$mi prost'edími, mezi p"vodním praktick$m ú#elem
a sou#asn$m um%leck$m u&itím. Instalace jsou v n%kter$ch p'ípa-
dech ovládány zna#n% slo&it$mi mechanismy. J"zová v nich p'ipra-
vuje prost'edí, kter$m diváci procházejí a které v nich navozuje ur#ité
pocity. N%které projekty je p'ímo vyz$vají, aby vstoupili do d%je, aby
se tak stali p'irozenou sou#ástí autor#in$ch zám%r".
Do jejího projevu se promítá také hledání &ivotního stylu, kter$ je
spojen$ se za'ízením interiér" a s p'edstavami jejich u&ivatel". Irena

J"zová vychází z poznatk" p'írodních v%d (biologie, fyziky, …), ale
interpretuje je um%leck$mi prost'edky, které dovolují daleko v%t(í
svobodu a jejich u&ití se 'ídí odli(n$mi zákonitostmi. Zab$vá se
i vztahem mezi soukromou a ve'ejnou sférou, jejich& rozhraní je #asto
velmi k'ehké. Zajímají ji rozpory mezi skute#ností a jejími v$klady,
které se mohou zna#n% li(it. P'i prezentaci r"zn$ch situací m"&e do-
cházet k úmyslné #i neúmyslné desinterpretaci, která souvisí s osobní
zku(eností a tím i odli(n$mi úhly pohledu. Tak lze zkreslit nebo do-
konce v$znamn% naru(it komunikaci, která je p'irozen% ovlivn%ná
tím, jak r"zné situace a události vysv%tlujeme.
Irena J"zová pracuje se vztahem mezi b%&n$m ve'ejn$m a galerijním
prostorem. Do sv$ch instalací p'ená(í nap'íklad zvuky zachycené
v prost'edí, v n%m& se ka&dodenn% pohybujeme. V n%kter$ch pro-
jektech zase vyu&ívá intenzivní sv%telné zá'ení, které spolu se zvuko-
v$mi záznamy vyvolává u ka&dého odli(né pocity, p"sobí na lidskou
psychiku reagující na pohyb v daném prostoru. N%kdy sahá také
k sou#innosti s dal(ími um%lci, vytvá'í spole#né projekty, ve kter$ch
je podstatné, jak$m zp"sobem se ka&dá z vyhran%n$ch osobností za-
pojí. Tak se mohou p'irozen% dopl,ovat zna#n% rozdílné projevy,
které nakonec vytvá'ejí p"sobiv$ celek pln$ nap%tí.
Zab$vá se vztahem k prost'edí, ve kterém &ijeme, na(ím vlivem na
sv%t kolem nás a naopak jeho p"sobením na v$voj spole#nosti. P'i-
rozen% uplat,uje svou osobitou filozofii, nepodléhá a nep'izp"sobuje
se &ádn$m módním sm%r"m, doká&e volit vhodné prost'edky k vy-
jád'ení sv$ch p'edstav. Její tvorba je odrazem neustálého p'em$(lení
o vztazích mezi lidmi, o smyslu v(eho, co d%láme. Ka&d$ p'íb%h #i d%j
má své v$chodisko, navazuje na p'edchozí události. V(echno má sv"j
d"vod, i kdy& t'eba na první pohled nepochopiteln$. Nic nevzniká
bez p'í#iny, ka&d$ proces se odehrává v ur#itém prostoru, ka&dá si-
tuace nastane práv% tehdy, kdy& dozraje její #as.
Tvorba Ireny J"zové má rozmanité polohy, rozbíhá se r"zn$mi
sm%ry, ale v&dycky má jasnou koncepci, do ní& se promítá p'irozen$
vztah mezi minulostí, sou#asností a budoucností.

Ji'í Machalick"

S . Y . T . ( 2 0 0 9 )

1

1 Hlava, kresba, tu(, papír

J!zová Katalog:Sestava 1  29.11.2010  8:59  Stránka 13



14

S . Y . T . ( 2 0 0 9 )

3

1

4

2

1 S.Y.T. d"m, animace 2 S.Y.T. kresba, tu( na papí'e 3 S.Y.T. #erven$ pokoj, projekce
4 S.Y.T. lednice, vizualizace animace
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S . Y . T . ( 2 0 0 9 )

1–2 S.Y.T. kresba 3–4 S.Y.T. vizualizace realizace

1 2

3

4
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V"stavy:
DOXnano
– v"stava (2009), 5. 6. 2009 – 31. 8. 2009, DOX, Centrum
sou#asného um%ní v Praze, kurátor: Uskupení Tesla.o.s.
Kolem nás v nás
– samostatná v"stava (2009), 2. 10. 2009 – 15. 11. 2009, M%stská
galerie Hradec nad Moravicí, kurátor: autorská v$stava
NanoObjekt
– samostatná v"stava (2010), 28. 5. 2010 – 15. 2. 2011, Fakulta
chemicko-technologická, Univerzity Pardubice (Kuba & Pila' Archi-
tekti) ocen%né GPA 2009, kurátor: Uskupení Tesla o.s.

Irena J"zová uplatnila sv"j zájem o nehmatatelné materiály, jako v$-
razové prost'edky ú#astí v mezioborovém projektu NanoSKOP, pro-
pojujícího um%ní, v%du a technologie. V první polovin% roku 2009 se
seznámila s technologií vzniku nanovlákna v laborato'ích Katedry
netkan$ch textílií Technické univerzity v Liberci a vytvo'ila remake
objektu s bu,kami Kolem nás (1991). V p'ibli&ném rozm%ru objekt
z nanovláken zav%(en$ na st%nu nazvan$ Kolem nás v nás (2009)
z písma z nanovlákna. (tz)

Kolem nás v nás (2009)
objekt na st#nu
materiál: nanovlákno, plexisklo, nerez
Dílo Kolem nás v nás (2009) vzniklo za laskavé podpory
Uskupení Tesla, o.s.

Milníky (2009)
prostorová instalace, objekty
materiál: rentgeny autor#ina t%la, zá'ivka, sklo, MDF

Slavnou Feynmanovu sentenci Tam dole je spousta místa roz(i'uje
Irena J"zová objektov$m dodatkem Kolem nás v nás. V(ude nás ob-
klopují nano#ástice, procházejí námi, ani& je vidíme a cítíme. Co je(t%
je v nás a okolo nás? +ivot sám a na(e úvahy, nad%je a obavy o jeho
zdokonalování a v$voji. Je nano biologická, technologická, filozofická
nebo vlastn% jaká otázka? Je nano problém m%'ítka? Je nano opravdu
v(ude jako trpaslíci?
Nano je n%co, co nikdy na vlastní o#i v reálném sv%t% neuvidíme,
proto&e se vymyká vlnové délce viditelného sv%tla. Uvidíme ov(em,
jak obrovské jsou mo&nosti jeho pou&ití. Technologií elektrostatic-
kého zvlák,ování byl v liberecké laborato'i vytvo'en nezni#iteln$ ob-
jekt z nanovláken. V plexiboxu spo#ívají v%#ná písmena, tém%' v%#n$
remake realizace, která u& tu jednou byla. Recyklace je uklid,ující
a zárove, znepokojivá. P"vodní objekt ze skelné vaty a nyn%j(í na-
novláknit$ vypadají tém%' identicky. Jakoby budoucnost a minulost
na první pohled spl$valy. Jen médium je zcela jiné. Dob'e, ale co
z toho pro nás a kolem nás vypl$vá?

Martina Vítková (2010)

3

5

1

2

4

1 objekty Kolem nás
(1991) a Kolem nás
a v nás (2009), foto
Gabriel Urbánek 2 de-
tail objektu Kolem nás
a v nás z nanovlákna,
foto Gabriel Urbánek 3

pohled do instalace
Milníky v M%stské ga-
lerii v Hradci nad Mo-
ravicí 4 detail objektu
z nanovlákna 5 detail
objektu instalace Mil-
níky

N A N O – K O L E M N Á S V N Á S – M I L N Í K Y ( 2 0 0 9 )

J!zová Katalog:Sestava 1  29.11.2010  8:59  Stránka 19



J!zová Katalog:Sestava 1  29.11.2010  8:59  Stránka 20



21

samostatná v"stava
26. 'íjen 2009 – 1. prosinec 2009
Galerie XXL, Louny
kurátor: autorská v$stava

Pro instalaci v$stavy RentGen Irena J"zová vytvo'ila t'i nová díla.
Trojrozm%rn$ variabilní objekt nazvan$ Hlavolam p'edstavuje ne-
kone#nou strukturu slo&enou z obdélníkov$ch p'ekli&kov$ch desek
a silného lepeného dvojbarevného strukturovaného plexiskla, ve kte-
rém Irena J"zová pracuje s principem náhody a rozvíjí hru zalo&enou
na úvaze o vzniku nekone#ného mno&ství kombinací. Pracuje s p'ed-
stavou o vzájemné nahraditelnosti prvk", kdy na místo jednoho
prvku nastupuje druh$ a rozehrává jinou, ale p'esto stejn% cennou
nekone#nou partii. Dílo vyz$vá k p'ijetí otev'enosti a nikdy nekon-
#ící zm%ny, která je podstatou &ivého a nekone#ného d%ní.
V$razn$ cyklus plotrov$ch kreseb Sedm mo!ností volby v kon-
trastní #erveno#erné barevnosti. Ka&d$ kus je originál, kter$ v zá-
sad% vychází z jedné kresby, která je p'evedena plotrem na fólii. P'i
aplikaci jednotliv$ch fólií dochází ke zm%nám od p"vodního kreseb-
ného podkladu a vzniká odli(nost ka&dého listu, jen& m"&e existovat
v nekone#né 'ad%, nebo jako obraz sám o sob%.
Trojrozm%rn$ objekt Rentgen odkazující ke známému léka'skému
p'ístroji, umo&,ujícímu vid%t v%ci pouh$m okem neviditelné. Rent-
gen Ireny J"zové je tvo'en pohybliv$m ramenem a #ervenou polo-
propustnou #tvercovou deskou z akrylátu. Objekt je statick$, ale je
mo&né s ním mechanicky h$bat a natá#et jej do &ádaného sm%ru
v místnosti. )tvercová deska slou&í jako zá'i#, jeho& nejasná polarity
vyvolává otázky, na n%& autorka zám%rn% nenabízí &ádnou uklid,u-
jící odpov%-. (tz)

Hlavolam (2009)
objekt na st#nu
materiál: p'ekli&ka, plexisklo
Rentgen (2009)
objekt na st#nu
materiál: akrylát, kov
Sedm mo"ností volby (2009)
limitovaná série kreseb 1/7
materiál: fólie, papír

1

3

2

4

1 Rentgen, objekt na st%nu 2 t'i kresby vy'ezané na plotru – detail instalace 3 pohled do instalace v Gale-
rii XXL v Lounech, napravo Hlavolam, vzadu Sedm mo&ností volby 4 kresba, tu(, papír

R E N T G E N – H L AV O L A M – N A J D I S E D M P O D O B N O S T Í ( 2 0 0 9 )
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# L U T $ P O K O J ( 2 0 1 0 )
samostatná v"stava
15. ledna 2010–14. února 2010
M%stsk$ palác Templ, Mladá Boleslav
kurátor: autorská v$stava

Instalace vytvo'ená pro t'i prostory M%stského paláce Templ v rámci
samostatné v$stavy nazvané +lut$ pokoj. Mechanick$ prosklen$
objekt $lut% pokoj v &ivotní velikosti p'irozen% navazuje na insta-
laci odlité k!(e autorky adjustované ve válcové vitrín%, je& byla sou-
#ástí projektu Kolekce Série (2007). Divák je tentokrát konfrontován
s autor#in$mi doteky v prachu usazeném na skle a velmi pomalu se
otá#ejícími sklen%n$mi kruhov$mi patry na nerezové ty#i uvnit'
samotného objektu. (tz)

)lut( pokoj
sv#teln" objekt
materiál: sklo, nerez, mechanika, prach

2

4
3

1 náv(t%vníci ve v$stav% 2 záb%r z videa upoutávky k v$stav%
+lut$ pokoj 3 kresba vitríny 4 Irena J"zová

1
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OTISK, ODLITEK, CENA A %AS V DÍLE IRENY J$ZOVÉ
Jedna z posledních prací Ireny J"zové je mi obzvlá(. blízká. Je to
práce zab$vající se tématem pomíjivosti a dobové relativity hodnot
a hodnotového systému a jeho ocen%ní.
Kdy& jsem toti& poprvé spat'ila instalaci s názvem „Jste nám dra&(í
ne& drahokamy, máme vás rádi nad zlato“ nemohla m% nenapadnout
souvislost s hollywoodsk$m chodníkem slávy, kde mediáln% h$#kané
hv%zdy zanechávají své otisky, aby se jejich sláva prodlou&ila alespo,
o trvanlivost betonu, ne-li k nesmrtelnosti. Platilo-li v 60. letech mi-
nulého století warholovské „U&ij sv$ch 15 minut slávy“, na za#átku
21. století je snad i #tvrthodinka málo. Otisk do betonu je p'eci jen
spolehliv%j(í!
Instalaci Irena J"zové „Jste nám dra&(í ne& drahokamy, máme vás
rádi nad zlato“ tvo'í desky s povrchem ze st'íb'itého brusného pra-
chu, do n%ho& otiskli #ásti t%la um%lci, s nimi& se autorka se(la na le-
to(ním um%leckém pobytu na mikulovském zámku.
Poskytla jim tím prostor pro otisk, tedy pro zastavení v #ase v dob%,
kdy je v$tvarné um%ní vytla#eno na okraj zájmu v%t(inové spole#nosti
palcov$mi titulky titulních novinov$ch stránek. Spole#nost jakoby
p'estala v$tvarné um%ní pot'ebovat. Je to chyba spole#nosti? Mys-
lím, &e to nemá cenu hodnotit. Jisté v(ak je, &e 'emeslník se na vkus
svého okolí ohlí&et musí. Od um%lce se o#ekává, &e tak #init nebude.
+e sv$m vnímáním a um%ním dá zprávu svému okolí o tom, co os-
tatní nemohou, nesta#í nebo necht%jí vid%t. Dostat se na v$sluní me-
diálního zájmu v(ak znamená stát se zru#n$m 'emeslníkem a svá
díla (ikovn% nabídnout.
V dob% informa#ní exploze v(ak upoutají pozornost pouze v%ci vy-
mykající se v(ednosti. Ostatn%, i masová média &ijí z odchylek od
normy. Do#tete se o tom, kdo kradl, zabil, ztratil se, havaroval, zná-
silnil, pop'. zachránil se, dopadl, zázrakem p'e&il. O tom, &e n%kdo
&ije klidn$ &ivot, ve kterém si nep'estává klást otázky, noviny nepí(í.
Ostatn%, není to ani jejich funkce. Od reflexe v(edního &ivota je tu
práv% um%ní. Jen&e to, co dne(ním lidem chybí, je práv% #as. )as na
knihu, na vnímání um%leckého díla. Doba je klipovitá a rozpadlá na
st'ípky, #as se jakoby zahustil a nepropadne jím víc ne& záblesk. No-
vinová stránka místo literatury. Nebo otisk. Otisk, jen& se z nedos-
tatku #asu sna&í vyt%&it v%#nost.
Sou#ástí instalace „Jste nám dra&(í ne& drahokamy, máme vás rádi
nad zlato“, je i #ern$ nenápadn$ objekt na st%n% s plastick$m nápi-
sem U&ij sv"j #as. Jako skryt$ metronom varuje p'ed pomíjivostí.
V(e, co je slo&ené, je pomíjivé. Ka&d$ otisk, i ten betonov$, se jednou
rozdrolí. Stejn% tak jako ka&d$ odlitek.
To se u& dot$kám instalace Kolekce Série (2007), díla, s ním& Irena
J"zová reprezentovala )eskou republiku na 52. bienále v Benátkách.
Byl to lukoprenov$ odlitek její vlastní k"&e vystav%n$ v maket% lu-
xusního butiku.
Téma hodnoty a její relativity zde bylo ji& p'edznamenáno a jedno-
zna#n% ur#eno: zv$(il by um%lec hodnotu svého díla, kdyby svou
k"&i nabízel v drahém butiku? Zaujal by tím dostate#n%? Ur#uje
hodnotu díla zájem ve'ejnosti, médií, odborník"? Odvíjí se cena od
hodnoty? Nebo ji definuje #as?
A nebo jinak: obstojí um%lec svle#en$ z k"&e ve sv%t%, kde bon ton ur-
#ují zna#kové butiky? Rozpor hodnoty a ocen%ní v$tvarného díla se po-
sledních n%kolik let dostává do pop'edí zájmu autorky. Hodnota a cena
není toté& ani v ekonomice, ani ve v$tvarném um%ní, nato& pak v &ivot%.
Cenit si m"&eme #ehokoli, co nemá tak'ka &ádnou hodnotu a nebo ji má
jen pro nás. Naopak to, co hodnotu má, m"&e b$t pro mnohé bezcenné.
P'eji Iren% J"zové, aby se v jejím díle i &ivot% hodnoty a ceny prolnuly
na t%ch nejvy((ích p'í#kách. Zaslou&í si to.

Lucie Jandová

Irena J"zová vyu&ila neopakovatelného setkání sedmi sou#asn$ch vi-
zuálních um%lc", ú#astník" symposia (Mileny Dopitové, Ireny J"-
zové, Franti(ka Kowolowského, Petra Lysá#ka, Petra Písa'íka, Terezy
Velíkové, Michaely Vrbkové) a po&ádala je o spolupráci p'i vzniku
díla. Na první pohled nejednozna#n$mi t%lesn$mi otisky, které si
ka&d$ zvolil sám se prchavé stává stál$m, odejmutím vlhkosti
a ztvrdnutím kapaln$ch ingrediencí se dotek m%ní v relikvii. Desky
jsou ozna#eny gravírovan$m plexisklem, ve kterém je zaznamenáno
jméno um%lce, p'esn$ #as a datum dne vzniku otisku, signaturou
a logem symposia. Sou#ástí instalace je #ernobílá fotodokumentace
vzniku jednotliv$ch otisk". Prostorové instalaci sekunduje #ern$ ne-
nápadn$ objekt na st%nu s plastick$m nápisem U&ij sv"j #as. (tz)

Jste nám dra"#í ne" drahokamy,
máme Vás rádi nad zlato (2010)
prostorová instalace
materiál: brusn$ prach, Rimano plus, gravírované plexisklo, MDF
Dílo je v majetku Sbírky sou#asného um%ní m%sta Mikulova

U"ij sv%j $as (2010)
objekt na st#nu
materiál: Styrodur, barva
Dílo je v majetku Sbírky sou#asného um%ní m%sta Mikulova

mezinárodní symposium a v"stava
17. ro#ník Mikulov Art Symposium ,,dílna“, Zámek Mikulov
17. $ervenec – 14. srpen 2010
Esprit Vakuum, Zámek Mikulov
15. srpen 2010 – 31. 'íjen 2010
kurátor: Milena Dopitová

JSTE NÁM DRA#%Í NE# DRAHOKAMY, MÁME VÁS RÁDI NAD ZLATO (2010)

1

1 detail gravitování v plexiskle – logo symposia
Mikulov Art Symposium „dílna“
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JSTE NÁM DRA#%Í NE# DRAHOKAMY, MÁME VÁS RÁDI NAD ZLATO (2010)
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1 pohled do instalace na mikulovském zámku 2 objekt U&ij sv"j #as, Styrodur 3 logo symposia% 4 detail objektu s otiskem Terezy Velíkové 5 detail objektu s otis-
kem Terezy Velíkové 6 detail objektu s otiskem Michaely Vrbkové 7 detail objektu s otiskem Ireny J"zové 8 detail objektu s otiskem Petra Lysá#ka 9 detail objektu
s otiskem Franti(ka Kowolowského 10 detail objektu s otiskem Mileny Dopitové 11 detail objektu s otiskem Petra Písa'íka
Dole zleva: Petr Lysá#ek, Irena J"zová, Tereza Velíková, Franti(ek Kowolowski, Michaela Vrbková, Milena Dopitová, Petr Písa'ík. Pozn.: foto #. 5–11 Martin Polák.

6 7 8

9 10 11

JSTE NÁM DRA#%Í NE# DRAHOKAMY, MÁME VÁS RÁDI NAD ZLATO (2010)
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bem zdánliv% bez jasné logiky pojmenovávají dal(í práce. Jde o hry, které
autorka nabízí ve form% sofistikované hádanky #i rovnice o n%kolika nezná-
m$ch.
Irena J"zová manipuluje s prostorem galerie. V&dy ji zajímaly energií na-
bitá místa, studuje to, co jsme si zvykli ozna#ovat latinsk$m genius loci.
A zárove, ji p'itahuje energie, která pozna#uje, #i prom%,uje prostor, tak
jako t'eba záhadné kruhy v obilí. Autorka se pono'ila do p'em$(lení o vztahu
kruh" a #tverc", které pat'í k základní symbolice sv%ta a mnohokrát se v ar-
chitektu'e galerie opakují. A proto&e nevidíme #asto, po #em (lapeme, kudy
krá#íme, tyto obrazce p'enesla na st%ny. )tverec je symbolem racionality,
mu&ského sv%ta #i pozemské matérie a také symbolem ráje, proto&e ráj byl
zahradou. Kruh je bo&sk$m principem, symbolem ducha, slunce, já, cyklic-
kého #asu nebo nekone#ného b%hu. Kruh a #tverec se navzájem opisují, vzta-
hují se k sob%. Tak je tomu na Bo(tíkov$ch obrazech, star$ch mapách #i
mandalách a v neposlední 'ad% také na podlaze galerie, její& vzor najednou
nep"sobí v"bec náhodn%.
Kruhy se v instalacích Ireny J"zové objevují #ast%ji – projekt pro bienále
uv%znil odlitek autor#ina t%la v pr"hledném válci uzav'eném naho'e dvoji-
t$m kruhem. Ten nezbytn% p"sobil jako tu(ená otevírající se brána do jiné
dimenze. Podobn$ #ern$ soust'edn$ kruh pointuje i instalaci 16599 (2010).
Tentokrát bez nápisu, zato v podob% sejfu, trezoru s ulo&en$mi drahokamy
#i symbolu kola &ivota, samsáry. Nejde o nem%nn$ osud, kter$ by #lov%ka
semlel do podoby poslu(né loutky. V dikci Ireny J"zové se setkáváme s pro-
storem variant, s aktivní ú#astí #lov%ka na svém vlastním &ivot%, se svo-
bodnou volbou.
Sou#ástí instalace 16599 je také komplikovan$ objekt, p'ipomínající oltá',
#i sokl, poznamenan$ op%t dotekem autor#ina t%la. )ísla v názvu se#etly
dny od ur#ité chvíle a po osobnosti tv"rce tu zbyl jen gravírovan$ podpis na
masivní plexisklové desce a perle.ov% bíl$ brusn$ prach, kter$ tak n%jak za-
stupuje diamanty. To nejcenn#j%í, co &ena má. Diamanty jsou v#&né. Mo&ná
jde ale o vymezen$ prostor kruhu bezpe#í. Jeden sv#t nikdy nesta&í, tak&e
o objektu m"&eme uva&ovat také jako o míst% pro zdánlivou teleportaci.
Rytmick$m .uknutím se oz$vá videosmy#ka krasohledu. Kaleidoskop p'ipo-
míná katedrální rozetové okno. Je zárove, staro&itn$ i neskute#n% sou#asn$.
Svítivé barvy kamen" odrá&ejí jas dne a svého vlastního kamenného srdce.
Neustále se m%ní, tak jako se neustále m%ní lidsk$ &ivot. V&dy, kdy& dosáh-
neme harmonie, zase se jednotlivé prvky p'eskupí. V této instalaci vizualizuje
um%lkyn% cyklick$ i lineární #as, kter$ se pravideln% uzavírá. P'em$(lí o fi-
nalit% #asu v souvislosti s pro&íváním ka&dého okam&iku &ivota, nahlí&í do
p'edpokládan$ch prostor" variant. Zab$vá se pravd%podobnou existencí
bran do dal(ích úrovní vnímání, do jin$ch dimenzí a etap pozemského bytí.
Projdeme-li bránou vnímání, jak ji popisuje Aldous Huxley, nez"stáváme
tím, kdo vy(el ven. Dostáváme (anci stát se moud'ej%ím, ale mén# sebejis-
t"m, %.astn#j%ím, ale ne sebeuspokojen"m, pokorn"m v uznání své nev#do-
mosti, ale p'esto jsme lépe vybaveni pochopením vztah!, je( jsou mezi slovy
a v#cmi, pochopením toho, jak se po v#ky v#k!v racionální rozum marn#
sna(í o uchopení tajemství bytí. Za takovouto branou se nám m"&e jevit
sv%t pr"zra#n$ a ka&dá v%c taková, jaká je, neskonalá.
Kaleidoskop na st%n% p'evrací dny, t$dny a m%síce jako drahokamy. Vytvá'í
symetrii, která je na(emu &ivotu dána #asem a jí& u&íváním #asu – pro&ívá-
ním &ivota v jeho jedine#nosti ru(íme. Kruhové motivy procházející králo-
véhradeck$m projektem konvenují s kresbami na podlaze galerie a vtahují
n%co z lesku hv%zd, t%ch pozemsk$ch i t%ch nebesk$ch. Fotografií je sekun-
dárn% zastoupena sama autorka, je to reprezentace, autoportrét, podpis
i vzkaz zárove,.
Vzkaz m"&eme rozlu(tit práv% pomocí fotografického portrétu, kter$ je sty-
lizovan$ do podoby glamour, tajemství, nejednozna#n% erotické nápov%di.
Zdá se, &e jsme vstoupili do budoáru hv%zdy, kter$ jeho obyvatelka (do-
#asn%) opustila. Po jejím charismatu z"stal jen p'eludn$ dotek lesku. Ale
v&dycky si m"&eme p'e#íst memoáry.
Irena J"zová tak neustále pokra#uje zónami soumraku, zdánlivou nehyb-
ností ve svém jasném osobním zájmu, kter$ analyzovala u& v devadesát$ch
letech v práci p'ízna#n% nazvané Mezi ve'ejnou podívanou a soukro-
mím. Zárove, vstupuje do sv%ta za zrcadlem, kde je stále co objevovat.

Martina Vítková

samostatná v"stava
26. listopad 2010 – 13. únor 2011
kurátor: Martina Vítková

Jste nám dra"#í ne" drahokamy, máme Vás rádi nad zlato
(2010)
prostorová instalace
materiál: brusn$ prach, Rimano plus, gravírované plexisklo
Dílo je v majetku Sbírky m%sta Mikulov

Limitovaná edice Kolekce Série (2010)
prostorov" objekt
sklo, c-vlna, vy(ívané hedvábí, transparentní lukopren, plexisklo

16599 (2010)
instalace
digitální zvuková projekce, styrodur, fotografie, brusn$ prach,
plexisklo, kov

DIAMANTY JSOU V!%NÉ
V$stava v prostoru hlavních sál" Galerie moderního um%ní v Hradci Králové
propojuje aktuální práci Ireny J"zové s jejím nejslavn%j(ím a také patrn%
nejkontroverzn%ji p'ijíman$m projektem pro benátské bienále z roku 2007.
Realizace do #esko-slovenského pavilonu byla zalo&ena na my(lence luxus-
ního prodejního místa s kolekcemi otisk" autor#ina t%la a na sekundární
autenticit%, o ní& hovo'í ve svém textu Milan Kní&ák.
Její dal(í práce se odvíjela skrze vlastní t%lo skrze jeho rentgeny. Zab$vala se
milníky, které mohou #lenit a odd%lovat #as i prostor a prázdn$mi vitríno-
v$mi sk'ín%mi se sotva patrn$mi otisky v prachu. Sklen%né válce navazo-
valy na hlavní modul z benátského projektu. Pouze neobsahovaly odlitek
&ivé bytosti. Byly prázdné, tak jako byla prázdná i sta&ená alabastrová k"&e.
Bez ducha i bez t%la. Ale co je to prázdnota ve sv%t% kvark", gluon" a na-
no#ástic? Pokud byly válce pastí, v%ze, nebo ko'ist vyklouzla.
S otiskem pracuje Irena J"zová také v instalaci Jste nám dra"#í ne" dra-
hokamy, máme Vás rádi nad zlato (2010), která vznikla na leto(ním
mikulovském sympoziu. Vyzvala ú#astníky dílny, p'evá&n% hv%zdy sou#as-
ného #eského um%ní jasné svítivosti – mj. Milenu Dopitovou, Petra Lysá#ka,
Petra Písa'íka, aby po sob% zanechali stopu v p'edem p'ipravené (edavé
tuhnoucí hmot%. St'íb'it$ povrch v$sledné pam%tní dla&dice odkazuje
k hv%zdnému prachu, jím& pr$ je ka&dá &ivá bytost uná(ena. Shakespea-
rovsk$ trochu pohádkov$ citát je zárove, konfrontován s nihilistick$m prach
jsi a v prach se obrátí%. Práv% tato ambivalence mezi slávou a zapomn%ním,
mezi zpráchniv%ním, funerální vzpomínkou, pomní#kem a v%#n% &ivou p'í-
tomností vytvá'í prostor, do kterého autorka umis.uje #ern$ nápis U(ij sv!j
&as. Je tu p'ítomen jako memento mori, p'ipomínka krátkosti a pomíjivosti
&ivota, jako nadpis #lánku v k'ídovém lifestylovém magazínu.
Autorka v Hradci Králové bilancuje, ale zárove, provokuje. Bez zábran po-
u&ívá vyprázdn%n$ genderov$ motiv otisku intimní #ásti t%la a nechává ho
levitovat ve vitrín% jako (perk nebo drahokam v realizaci Limitovaná edice
Kolekce Série (2010), jí& se lou#í s odléváním vlastního t%la, které ji dovedlo
do Benátek. D"le&it$ je i pe#liv% promy(len$ relikviá', kter$ tu existuje v po-
dob% pevnosti, symbolu moci a nadvlády, pop'ípad% také inkubátoru, fon-
tány, pasti nebo v%zení. M"&eme tvar objektu chápat jako figuru kopírující
prost'edí galerie, v#etn% prolnutí #tvercov$ch a kruhov$ch dekor", seces-
ních lamp a luxfer" na podlaze. Jednotlivé bílé hranoly je mo&no vid%t jako
m%sto, jako mrakodrapy, jako soukrom$ Manhattan, jako pevnostní opev-
n%ní i jako schodi(t% k pokladu, kter$ m"&e b$t jen návnadou.
V soust'edn$ch kruzích si mo&ná autorka vymezuje sv"j vlastní prostor, kter$
je nutno respektovat, tak jako Archimédes &ádal 'ímského vojáka Neru%te
mi mé kruhy. Pracuje s arzenálem propagace, cituje ho tak dob'e, a& máme
pocit, &e um%ní, tak jak ho známe z v$stav obraz" a soch mizí, je vyprázd-
n%né. Nechává nás v$znamy hledat, nikdy nejsou ani nemají b$t jedno-
zna#né. Práce Ireny J"zové stojí na ambivalenci. V ostrém kontrastu
k obchodnímu slovníku stojí poetické citace, je& stejn% neadresn$m zp"so-

MÁME VÁS RÁDI JAKO DRAHOKAMY, JSTE NÁM MILEJ%Í NAD ZLATO (2010–2011)
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1 sál vlevo 2 Limitovaná
edice Kolekce Série – vizuali-
zace 3 vstupní sál galerie 4

detail luxfer" v podlaze
vstupního sálu galerie 5 de-
tail segment" z c-vlny – rea-
lizováno v Model Obaly a.s.
Nymburk 6–9 sál vpravo –
instalace 16599
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