
Interaktivní galerie Becherova vila, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje  
Krále Jiřího 9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111,  
info@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz, www.becherovavila.cz  
 

Ivana Haiek / infinitus conscientiam  

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Termín: 28. září – 4. listopadu 2018  

Zahájení:  čtvrtek 27. září v 17 hodin v Becherově vile 
   promluví: Jan Samec, ředitel galerie 

   Miroslava Hajek, historička umění 
 

Autorka výstavy: Miroslava Hajek 

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin 
   vstupné 40,- / 20,- Kč  
 

Představené malby Ivany Haiek dokumentují především období její umělecké kariéry na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let, ve kterém prožívala nesnadné změny. Nejdříve náhlé rozloučení s rodnou 
zemí, Československem, a poté následující proces integrace do italského kontextu. Znázorňují moment 
existence, ve kterém byla donucena vyrovnávat se s událostmi často šokujícími, a ilustrují její cestu okolo a 
dovnitř sebe přeloženou do obrazové formy. 

V šedesátém devátém roce byla z politických důvodů v Československu odsouzena, a proto se 
nemohla vrátit zpět do své domoviny, dokud nebyla po dvaceti letech rehabilitována. Následující průběh 
začleňování do italské společnosti, která je v mnohém odlišná, nebyl pro autorku vůbec snadný. Ivana Haiek 
reagovala na tuto změnu, její malba se v Itálii postupně měnila, již nebyla vázaná na jediný zážitek a v jejích 
obrazech se zintenzivnila symbióza mezi lidským tělem a geometrickými elementy. Její tématika spočívající v 
propojení organických a geometrických abstraktních prvků zaujala v té době Bruna Munariho, který se 
rovněž ve své rané tvorbě touto problematikou zabýval, a to natolik, že jí zprostředkoval a zároveň pomohl 
uspořádat jednu z jejich prvních výstav v Brescii v galerii San Michele. Malby z tohoto období tvoří jakoby 
vizuální deník dokumentující její reakce na různé sociální násilí, které člověk způsobí často zbytečně svým 
bližním, ale také na komplikované obtíže člověka, který se najednou ocitne v neznámé zemi. Obrazy líčí její 
cestu, která se stále více rozšiřovala směrem k lehkosti a osvobození duše. 

Ivana Haiek ve svých malbách dokázala vyjádřit mnohonásobnost existence, jednorázové inscenace 
a stíny přítomnosti, které podmínily náš život i bez našeho vědomí. 

V průběhu let má malba Ivany Haiek stále více tendenci směřovat k mizení a průhlednosti, a 
nepřetržitě zachovává bílé pozadí jako symbol čistého a neproniknutelného prostoru. Těla se rozpadají do 
vybledlých a spletitých vzpomínek. Ve srovnání s prací sedmdesátých let jsou nedávné obrazy méně 
dramatické, i když umělkyně i nadále používá jasné barvy a kontrasty mezi stinnými zónami, které 
připomínají lidské tělo, a barevnými geometrickými úseky, které doplňují její intimní, ale dynamický pohled 
na vesmír. Střety vizuálního nevědomí jsou temperovány pronikáním úhlové geometrické struktury do 
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zvlněných zavinutých tvarů zvýrazněných několika horizonty. Obrazy navozují odhalení scénářů a míst, které 
možná zmizely a objevily se znovu, v nichž fragmenty dematerializovaných bytostí kolísají jako rozptýlené. 
Její osobitá pluralita světů, kterou objevuje a popisuje ve svých barevných představách, vlastní schopnost 
působit na diváka tím, že ho vybídne k ponoření se do těchto tekutých a pohyblivých senzitivních alternativ.  
 
Miroslava Hajek 
 
 
Ivana Haiek (Hájková) pochází z Brna 
Od roku 1969 působí v Itálii, kde byla nucena zůstat z politických důvodů, od roku 1972 žije ve městě 
Oleggio. 
1959 – 1963 vystudovala Školu uměleckých řemesel, následně pracovala jako designer 
Od roku 1964 studovala na Vysokém učení technickém, fakulta architektury, Brno 
V roce 1970 založila s manželem a sestrou v Novaře UXA Studio současného umění  
V roce 1976 dokončila studium architektury na Polytechnice v Miláně 
V roce 1990 byla v Československu rehabilitována 


