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Irena Jůzová / Benátské plátno 

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 

 

Pořadatel:   Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Místo konání:   Interaktivní galerie Becherova vila, sál 1 podlaží 

Zahájení: Čtvrtek 11. října v 17 hodin, k prezentaci objektů promluví Jan Samec, 

ředitel galerie  

Doprovodné programy: Přátelské setkání s Irenou Jůzovou, ve čtvrtek 11. října v 18.00 hodin              

Výtvarná dílna pro střední školy, v pátek 12. 10. od 9.00 do 12.00 

Termín výstavy:   11. – 21. října 2012 

Otevírací doba:   otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin 

Vstupné:   40,- / 20,- Kč  

 

Interaktivní galerie Becherova vila skýtá skvělé možnosti pro krátkodobé prezentace 
s doprovodnými programy, jako jsou workshopy pro školy. Irena Jůzová využila této možnosti a představuje 
instalaci objektů, kresby a video projekci, kterými návštěvníkům galerie představuje směr uvažování, 
kterým se nyní zabývá. Vystavuje komorní objekty vytvořené unikátním nanovláknem a v rámci 
doprovodného programu je připraven workshop pro studenty. 

Irena Jůzová ve spolupráci s  laboratořemi Fakulty netkaných textilií Technické univerzity v Liberci 
realizovala zařízením pro elektrostatické zvlákňování nanovláken nová díla. Instalací tří objektů v sále IGBV 
představí komorní sérii roušek nanootisků vlastní tváře autorky, které jsou v její tvorbě pokračováním práce 
s otisky, a ostatky, dalším rozvinutím tématu kůže, relikviáře a interference mezi člověkem a vnějším 
světem. 

Autorka s oblibou využívá technologie a postupy soudobé vědy, ale používá je metaforicky. Své 
nejnovější téma nazvala Irena Jůzová v parafrázi na Turínské plátno Benátským plátnem. Vždyť je také 
vytváří v Benátkách nad Jizerou, kde dlouhodobý projekt vzniká. 

Jedním z nejděsivějších témat současnosti je manipulace lidskou myslí, která s autoportrétem jako s 
viděním sebe sama úzce souvisí. Pod tímto úhlem pohledu nabývají tváře zjevené v pavučině podoby 
hrozivých bohů jako by šlo o memento mori. 
V sérii sudarií a Benátského plátna (název velkoformátového díla), jde o jednu tvář, jedno tělo a různé druhy 
otisku, jako kdyby existovalo více realit. 
Křehkost nezničitelnosti, kterou oplývá nanovlákno, je zároveň výrazem duše, budoucnosti; toho, co bylo, je 
a co teprve přijde, a co můžeme vystopovat za záměrně nepopisnými podobami otisků. Touha, aby 
budoucnost měla duši. Aby čas, který právě přichází, nebyl bezduchý. 
Desetidenní prezentace v IGBV je zároveň pozvánkou na obsáhlou výstavu v Letohrádku Ostrov v roce 2013 
 

http://www.becherovavila.cz/


 
Vyšlo tiskem k výstavě: 
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje vydává autorský text Martiny 
Vítkové doplněný barevnými reprodukcemi a rozhovorem Boženy Vachudové s Irenou Jůzovou. 
 
 
IRENA JŮZOVÁ 

Irena Jůzová (1965) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Školu monumentální tvorby prof. 
Aleše Veselého absolvovala v letech (1990 – 1994) a od roku 1995 až 2006 ve stejné škole působila jako 
odborný asistent. V roce 2008 obhájila habilitaci v oboru Výtvarná umění – intermediální tvorba a Akademií 
výtvarných umění v Praze byla jmenována docentkou. 2009 – 2010 působila jako zástupce ředitele pro 
uměleckou, výzkumnou a vývojovou činnost UUD ZČU v Plzni. V letech 2009 - 2012 je vedoucí oboru 
Multimediální design a vede ateliér Multiméda. 
  
Během studií získala několik ateliérových cen AVU v Praze a zúčastnila se řady výstav. V roce 1992 na 
European Biennale of Young Artists Germinations 7 v Grenoblu ve Francii obdržela cenu za interaktivní práci 
Stůl pro dvacet hráčů (1992). 
  
V roce 2007 reprezentovala samostatným projektem jako první umělec Českou republiku na 52. bienále 
současného umění ve Venezia v Itálii. Dílo Kolekce Série bylo připraveno přímo do prostoru 
Československého pavilonu v zahradách Giardini di Biennale. Kolekce Série se stala nepřehlédnutelnou 
součástí výstavní přehlídky a byla zmiňována v řadě zahraničních periodik. V roce 2008 ve Veletržním paláci 
Národní galerie v Praze proběhla výstava Ozvěny benátského bienále, která dala nahlédnout do vzniku 
dlouhodobého projektu Kolekce Série. 
  
Se svými aktuálními díly se představila na samostatných výstavách, např. 16599, Galerie Klatovy Klenová v 
roce 2011, Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato, hlavní sály Galerie moderního umění 
v Hradci Králové v roce 2010 – 11. 
  
Irena Jůzová je zastoupena svými díly v řadě státních a soukromých sbírek u nás a v zahraničí (mj. Sbírka 
moderního a současného umění, Národní galerie v Praze, 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze). 
  
V současné době je zapojena v Mezioborovém mezinárodním projektu propojujícím umění, vědu a 
technologie ISWA 2011 – 2013. V rámci projektu realizuje za použití unikátního nanovlákna nová díla, a 
připravuje rozsáhlou výstavu ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary pro rok 2013. 
  
www.irenajuzova.cz 
www.artlist.cz 
Fota ke stažení a informační materiály k výstavě na http://www.irenajuzova.cz/press 
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Foto1 

Irena Jůzová, Cena je jasně stanovená 2011                                                Foto: © Petr Jedinák  

 

 



Foto2 

 

Irena Jůzová, Holý opis, nanovlákno, 2011                                                Foto: © Petr Jedinák  

 

 

 

 

 

 


