
Ivo J A N S A

Narozen v roce 1954.
Studia: PF v Hradci Králové a PF UK v Praze.
Vyuèuje na Støední umìleckoprùmyslové škole hudebních
nástrojù a nábytku v Hradci Králové a na katedøe výtvarné
kultury Univerzity Hradec Králové.
Realizoval 9 samostatných výstav, úèastnil se mezinárod-
ních výstav v Nìmecku a Polsku a øady kolektivních výstav
v Èechách a na Slovensku.
�ije a pracuje v Hradci Králové a v �elezných horách.

Samostatné výstavy:

Galerie Celebris, Hradec Králové, 1999
Galerie Mìstského muzea v Èáslavi, 2000
Mìstská galerie v Tøemošnici, 2001
Zámek Nasavrky, 2002
Galerie Celebris, Hradec Králové, 2004
Výstavní síò Lékaøské fakulty UK, 2004
Galerie „T“ Univerzity Hradec Králové, 2005
Galerie Jeøabina, Hradec Králové, 2006
Mìstská galerie v Tøemošnici, 2010

Ilustrace bibliofilského vydání Máje K. H. Máchy, 2010

„Oko vidí svìt, vidí, co chybí svìtu, aby byl obrazem,
vidí, co chybí obrazu, aby byl sám sebou, a na své paletì
vidí barvu, na ni� obraz èeká, na hotovém obraze vidí, jak
jsou všechny tyto mezery zaplnìny, a na obrazech jiných
malíøù vidí jiné odpovìdi na jiné nedostatky.“

Maurice Merleau - Ponty

Galerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna

4. 4. - 30. 5. 2012

I V O J A N S A

obrazy ze zahrady

GALERIE UNIVERZITY PARDUBICE

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

Studentská 519, Pardubice - Polabiny
otevřeno Po - Čt 8 - 20 hod., Pá 8 - 18 hod.,

So 8 - 12 hod., Ne zavřeno



Pøíroda se pro mne stala zdrojem pouèení, východiskem
pro práci s barvou. Je podivuhodné sledovat propojenost a
pøirozenou souvislost makrosvìta hloubek, dálek prostoru s
mikrosvìtem organických struktur. Zde, uvnitø této výtvarné
formy se rodí analogie se skuteèností, nebo s pøedstavou. Je-li
tato forma, struktura dostateènì rozmanitá, pøirozená, pak za-
èíná �ít vlastním �ivotem a staèí jí naslouchat.

Zvláštní dùraz kladu na barvu. Ka�dá barva má svou boha-
tost, svou jakost. Ale je plná, zní jen v urèitém rozsahu, který jí
svìdèí. Nikdy bychom ji nemìli obìtovat. Jen a� je ve své exis-
tenci bohatá, a� tu je v celé škále, rozmanitosti �ivota.

Vedle pøírody jsou pro mne nejbohatším zdrojem objevù
cesty po evropských sbírkách. Proto snad nepøekvapí, �e z
prací je patrná i radost a inspirace malbou autorù, které mám
rád. P. Cézanne, Fra Angelico, El Greco, J. van Goyen F. Bacon,
M. Weiler, P. Bonnard... Z našich tvùrcù je mi blízká tvorba J
Šímy, K. Valtera, B. Borovského, P. Pavlíka a O. Slavíka.

V obraze pøeva�uje zájem o krajinu nebo spíš o prostor. Ten
nìkdy skuteènì navozuje hloubku široce rozevøené krajiny

s jasnì vymezeným horizontem a s výraznými detaily v popøe-
dí. Jindy je to intimnìjší, malý prostor našeho nejbli�šího okolí.
Pojítkem obou pøístupù je zahrada, místo, kde se daleké i blíz-
ké slévá, místo, kde je vše na dohled i na dosah.

V obrazech dominuje barva, barevná struktura, která se
opírá o èisté bílé plochy - barvy potøebují jas, bílé plochy tuto
svìtelnost navozují. Také pasparta se zapojuje do dìní a pro-
storu obrazu. Okraje nejsou pasivní, stávají se souèástí obrazu.
To umo�òuje vìcem vystupovat smìrem k divákovi a vést ho
prostorem. Zároveò to poskytuje více mo�ností, jak nastavit
místo, odkud a kudy divák do obrazu vstupuje.

Ve vìtšinì prací se také rozšíøila škála materiálù lepených
do barevných struktur. Nejèastìji je to textilní lemovka pro
svou jakost, tvar a barevnou kvalitu.

Postup práce bych popsal asi takto: barevná a tvarová myš-
lenka zplodí prostor, v nìm se ustalují významy a z nich po-
vstává tematika ... Na první pohled to vypadá jako hra a projev
svobodné vùle. To jsou však jen planá slova. Daleko spíš jde o
pozorné naslouchání tomu, co se na obraze dìje. Skoro bych

øekl, �e ten prapùvodní, podstatný, snad i slastný dùvod ja-
kékoli tvùrèí práce tkví v mno�nosti uvádìt do souladu to, co
je pro rodící se obraz nutné - tedy být pøi tom, kdy� si obraz
øíká, co chce.

Vedle obrazù inspirovaných pøedevším prostorem, kraji-
nou na úpatí �elezných hor jsou zde zastoupeny také velko-
formátové barevné fotografie ze zahrady. Zahrada je místem
promìn, rùstu i odumírání. Prostorem plným vùní, svìtel,
barev a tvarù. Právì tyto pøírodní struktury vidìné zblízka
jsou hlavním námìtem fotografií. Ty nejsou ani tak zázna-
mem jedineèných okam�ikù a nálad, ale spíše prùzkumem
mo�ností vytváøet prostøednictvím pøírodního detailu nový
prostor, mikrokrajinu s obdobnì bohatým svìtlostním a ba-
revným rozpìtím, jaké mù�eme vidìt na obrazech. V zahra-
dì lze zaslechnout i slova. Proto výtvarné práce doprovází
nìkolik obrazù psaných.

Výstava také pøedstavuje soubor ilustrací k vydání Má-
chova Máje ke dvoustému výroèí narození básníka v roce
2010.
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