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Malířka Jana Vojnárová (*1982) si během svého studia vyzkoušela ateliéry UMPRUM 
i AVU a nebála se přitom přecházet v nich mezi dost odlišnými ateliéry Stanislava 
Diviše, Michaela Rittsteina a Vladimíra Skrepla (u něj absolvovala v roce 2012). Možná 
i díky těmto zkušenostem a inspiracím si vybudovala svůj vlastní nezaměnitelný 
výtvarný jazyk, který je kromě mnoha jiných typických znaků charakteristický 
jakýmsi sametovým barevným vyzněním. Rozehrává v něm svou fascinaci figurou. 
Inspirovat se nechává i patinou starých fotografií a výstřižků z novin a časopisů, 
které využívá nejen jako inspirační zdroj, ale zcela logicky i jako materiál pro své 
koláže. V nich se (podle svých slov) cítí naprosto svobodně a uvolněně, a proto se 
často nechává vést prostě jen intuicí. Kompozice, které v těchto kolážích vznikají, 
se stávají i inspirací pro její malby, které ale nejsou ani jejich zvětšeninou, ani kopií. 
Jana Vojnárová v nich rozvíjí důmyslnou vizuálních hru s intimitou náznaků a tušení, 
se zastíráním, neurčitostí a odhalením. Lidskou figuru ve své tvorbě kdysi vnímala 
a využívala jako nástroj pro vyprávěný příběh. V aktuální sérii obrazů nazvané „Album 
každodenních pozic“, kterou představuje na své první ostravské výstavě v Galerii 
Dole, ji ale vidí jako ústřední motiv, kolem kterého se vše soustředí, sbíhá a osciluje, 
a který se díky tomu stává svým vlastním zdůvodněním i narativem. To, jakým 
způsobem je figura podávána, jaký význam je jejímu zobrazení přikládán, v jakých 
pozicích a postojích (inspirovaných často tancem či cvičením) je zachycována, ale 
i to, jak je fragmentarizována a (zne)viditelňována použitím rozličných kompozičních 
a technologických postupů — od překrývání motivů přes jejich přemalovávání, 
vymývání a zastírání — přispívá k výslednému dojmu celistvého vizuálního sdělení, 
v němž jeho jednotlivé části interferují do té míry, že dochází k jejich organickému 
propojení či prolnutí, v němž přestávají platit hranice nejen mezi zvolenými 
technikami, mezi jednotlivými obrazovými plány, ale i mezi náměty a žánry.

   Martin Mikolášek, kurátor výstavy
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