
Jana Hojstri čová  -   RODINNÉ SCANNY 
 

Termín: 

21. 03. – 02. 06. 2013                                                   

Miesto:  

Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu 

Kurátorka: 

Sabina Jankovičová 

Vernisáž: 

21. 03. 2013 o 16.30 hod.  

 

Jana Hojstričová je výraznou, aj keď nie extrovertnou autorkou. Vo svojich fotografiách sa už od čias 

štúdia zameriava na zobrazovanie intimity a individuality ľudskej bytosti. Hľadá optimálne zobrazenie človeka 

prostredníctvom fotografie zameranej na detail. Vznikajú portréty mimo kategórie portrétu – chýba tvár, napriek 

tomu je individuálna charakteristika konkrétneho človeka v popredí. Fotografia Jany Hojstričovej zachytáva 

konkrétnych ľudí a odhaľuje ich životy zachytením detailov ich tela alebo ich aktivít. Jana Hojstričová ľudské telo 

odhaľuje s jemnosťou, ale s nástojčivosťou, bez príkras, ale aj bez váhania. Sústredením sa na telo také, aké 

skutočne je, zároveň nastavuje zrkadlo dnešnej mediálnej dobe, ktorá telo síce bezostyšne odhaľuje, ale aj 

fetišizuje, retušuje a tým aj deformuje. Pohľad spoločnosti na ľudské telo je natoľko pozmenený, že nie je 

schopná akceptovať realitu, skutočnú telesnosť. Fotografie Jany Hojstričovej vyvolávajú z tohto dôvodu často 

negatívne emócie. Pozastavením sa nad vlastnou reakciou si divák uvedomí deformovanosť svojho videnia 

ovplyvneného dokonalými ilúziami mediálneho sveta.  

Autorka sa zameriava na tému rodiny a procesy, či javy odohrávajúce sa v spoločnosti prostredníctvom 

rodinných vzťahov. Jej fotografie sa stávajú sociologickou sondou rodinného života. Výstava v Oravskej galérii 

prezentuje posledné fotografické cykly: Rodina a Unavená domácnosť. 

Rodina je súborom fotografií rodinných príslušníkov autorky, ktorí sú objektívom zachytení ako 

individuálne osobnosti prostredníctvom intímneho pohľadu na ich telo. Sústredením sa na telesnosť sa do 

popredia dostáva individualita v celej svojej bezprostrednosti a prirodzenosti. 

Unavená domácnosť zobrazuje dokonalé domácnosti opustených žien. Prostredníctvom fotografie Jana 

Hojstričová odhaľuje príčinu rozpadu vzťahov. Sústredenosť na domácnosť, nedostatok vlastných záujmov, 

preferovanie vecí, miesto partnera, alebo absolútne zameranie sa na rodinných príslušníkov miesto starostlivosti 

o seba robia ženy neviditeľné – žijú pre druhých a pre domácnosť, ale nemajú vlastnú individualitu, čím sa stávajú 

pre mužov nezaujímavé. Napriek dokonalej starostlivosti, ktorú v hmotnom svete poskytujú, neprinášajú do 

vzťahov nič vlastné.                   Sabina Jankovičová 

 

                        
 

   


