
JOZEF MRVA ML



CONVOLUTED HUB NETWORKJOZEF 
MRVA ML.

Ve svých novomediálních, intermediálních i „klasických“ realizacích, jež často 
kombinuje a vzájemně provazuje, Jozef Mrva ml. (*1988 v Praze) dokládá svou 
fascinaci prostorem, nevnímaným primárně jako místo pro uplatnění 
(ne)uměleckého vyjádření, ale viděným a konstruovaným především jako 
matematická veličina budovaná podle primárně arbitrárních, později kodifikovaných 
principů čisté matematiky, vyjadřovaných a viděných dnes převážně jako 
matematická struktura. V logice výše zmíněného proto nepřekvapí jeho zájem 
o topologii a s ní spojenou teorii uzlů. Ačkoli je matematický uzel inspirován třeba 
uzly na provaze, jsou (na rozdíl od těch na laně) jeho konce spojeny. Nemá tedy svůj 
začátek ani konec. Není možné ho „rozvázat“, zbavit se ho, eliminovat ho transformací 
do něčeho jiného. Podle wikipedie je „matematicky řečeno uzel vnořením 
kružnice do třírozměrného Euklidovského prostoru“, přičemž zmnožení a propojení 
ekvivalentních kružnic se pak může dít pomocí deformace jedné z nich. To, co se 
číselně jeví jako evidentní a zřejmé vyjádření prostoru a v prostoru, vypadá ve svém 
grafickém pojetí jako vizuální rébus, jako jakýsi „prokroucený“ Uroboros zakusující 
se do vlastního ocasu. To, co tedy podle systému axiomů působí jako jasně daná 
a jasně matematicky vyjádřitelná skutečnost, může se (z)hroutit zásahem zvenčí, 
ovšem jedině tehdy, bude-li tento zásah obsahovat jistou radikalitu svého působení. 
Zřejmost se pak může lehce proměnit v labilitu, čistota v hybridní karikaturu a příběh 
o nerozvazatelném uzlu v gordickou historku.

Ve svém posledním projektu Convoluted Hub Network se (jak sám uvádí v anotaci) 
„obrací víc na zem a svoji pozornost zaměřuje k světu logistiky a přepravy, jež vidí 
jako jeden z gordických uzlů tvořících předivo současného světa“. Tam, kde se 
v horizontálně rozprostraněných, neustále bobtnajících skladech a překladištích 
pohlcujících a vyvrhujících tuny materiálu racionalita logiky proměnila v konzumní 
logistiku, chce odhalovat uzly, které síť nabídky, poptávky, přidané hodnoty 
a zisku vážou jen naoko pevně. Odhaluje tento globálně rozprostřený systém 
jako další pokroucenou spekulativní síť, která tím, jak bují, postupně přechází do 
sebeprodukujícího a sebepotvrzujícího stadia své existence, v němž se s chutí 
zakusuje a opětovně zaplétá sama do sebe. Tam, kde není ani začátek, ani konec, 
vyprchává smysl. Zboží proto nemůže být nikdy dodáno včas.

   Martin Mikolášek, kurátor výstavy
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