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JIŘÍ JÍRŮ
Photomix aneb Fotografické mísení

1964-2014

Jiří Jírů využívá své letošní souhrnné výstavy na Staroměstské radnici
k celoživotnímu bilancování. K ohlédnutí za dosavadní tvorbou i životem. A
není toho málo, co může publiku nabídnout. Je jedním z nevelkého počtu
našich fotografů, jejichž práce byly konfrontovány mimo domácí půdu a
uspěly.
Na výstavě nechává nahlédnout do všech období svého fotografického života. Začíná v době, kdy se jako asistent svého strýce, skvělého fotografa, organizátora fotografického života a zakladatele jednoho z nejznámějších fotografických časopisů předlistopadové éry Revue
fotografie, legendárního Václava Jírů, nechal zasvěcovat do tajů fotografie a posléze sám vykročil na scénu jako spolupracovník tehdejších obrázkových časopisů Svět v obrazech či Květy.V té
době vznikají poetikou doby a strýcova pojetí fotografie ovlivněné, a přesto originální snímky, které
se po řadu let drží v hlavách diváků jako nedílná součást dokumentárního obrazového
svědectví o určité etapě našich dějin. Houpající se slovenské venkovanky či nezapomenutelní
provazochodci z 60.let minulého století jsou ikonami současné výstavy, aktuální v obrazové čistotě
a kompoziční vyváženosti skrývající silnou výpovědní hodnotu.
Události pražského jara a jejich pro naši zemi tragické vyústění přesvědčily Jiřího Jírů k odchodu
ze země. Po střetu s tvrdou realitou začíná v Belgii v podstatě znovu a výsledná spolupráce s nejprestižnějšími světovými časopisy Time, New York Times, Life, People, Newsweek v něm rozvíjí
pozorovatelský talent umocněný znalostí prostředí za železnou oponou a schopností vidět a emotivně
zachytit jeho specifika, včetně skrytých jinotajů typických pro tehdejší fotografickou výpověď.
Výstava mimo jiné ve velkém formátu připomíná nejúspěšnější z řady těchto snímků – šachisty
v budapešťských teplých pramenech lázní Széchenyi, který se v roce 1987 představil světu na
obálce časopisu New York Times. Jde o jakýsi symbol tehdejšího životního stylu obyvatel východní
zóny, odlehčená pohoda volného času v starobylém prostředí evokujícím cestu k pramenům, prvopočátkům.
Několika ukázkami je na výstavě zastoupena i reportáž z šestitýdenní cesty po perestrojkovém
Sovětském svazu, kterou Jiří Jírů podnikl v roce 1987 pro newyorský týdeník People. Měl ideální
předpoklady zachytit jemné posuny v životě této rozsáhlé země způsobené politickým odlehčením.
Výsledný soubor mu vynesl zařazení do linie klasické reportáže v podání proslulých fotožurnalistů
typu André Kertésze či Henri Cartier-Bressona. Jiří Jírů zde využívá realistické černobílé fotografie,
ale k dosažení výsledného dojmu sahá opět k symbolům – výhledy z oken, cesty a světlo, pracuje
s poměrem velikostí jednotlivých prvků obrazů, se skutečností a stínem. Od Moskvy po malá města
na Sibiři se tak skládá obraz země stojící před podstatnými změnami, kde jen nenápadně prosakuje
počínající obrat k lepšímu.

Pod názvem Photostroika se soubor v roce 1990 dočkal knižního vydání. V té době se již východní
blok otřásl v základech a Jiří Jírů začíná uvažovat o návratu domů. Vrací se přímo doprostřed porevolučního dění jako osobní fotograf prezidenta Václava Havla. Na souhrnné výstavě je tato etapa života
a tvorby zastoupena v poměrně velkém rozsahu. Přinesla mu totiž nejen stovky snímků a zajímavých
setkání, ale především příležitost zblízka poznat a zachytit mimořádnou charismatickou osobnost
našich moderních dějin.
„Portrétovat panovníky bylo vždy riskantní,“ říká v úvodu knižního vydání havlovských snímků
režisér Miloš Forman. Jiřímu Jírů se podařilo udržet potřebnou rovnováhu mezi oficiální vážností
situací a originálním přístupem dramatika Havla ke své roli protagonisty v domácích i mezinárodních souvislostech. V prezidentském souboru zaujme i zvláštní metoda kolorování fotografií,
nazvaná „hint-tint“ a využívající vždy jednu barvu ze spektra původního záběru. Publikace Havel
v nápadité úpravě Studia Šípek získala první cenu ve fotografické soutěži Orvieto fotografia 2008
v Itálii. Divácky atraktivní je na prezidentských snímcích především seznámení s řadou nejvýznamnějších osobností světového politického, kulturního i duchovního života. Z přehlídky osobností
(od Rolling Stones přes Clintonovy ke královně Elizabeth a řadě dalších) na sebe upozorní jeden
z velmi populárních snímků – posezení Václava Havla a Billa Clintona se spisovatelem Bohumilem
Hrabalem v hostinci U tygra v Praze roku 1994, unikátní a aktuální zejména v roce stého Hrabalova
výročí. Defilé slavných na současné výstavě doplňuje Jírů svými dalšími portréty, zejména z cyklu
Rockové legendy představeného v roce 2000 v Praze.
Fotografování na Pražském hradě se postupně stává jen příležitostným a Jírů se po roce 2000 vrací
k volné tvorbě: uzavírá započaté cykly (Julie), výstavou v Bruselu sumarizuje v roce 2002 intimní
tvorbu v oblasti ženského aktu. V roce 1995 se mu podaří zrealizovat svou velkou ideu a v rodinném
domě v Jaromírově ulici v Praze otevírá výstavou Lidé v černobílé fotografii Photo Muzeum Jírů.
Jakoby oklikou se vrací k vlastním počátkům, přihlašuje se k odkazu všestranného Václava Jírů,
jehož snímek Švédský žebřík z roku 1929 je celosvětově hodnocen jako jeden z impulsů počátků
moderny, a zároveň se s nabytou svébytnou cestou a způsobem vyjadřování a fotografování vrací
domů, zařazuje se do české fotografie. Společná prezentace obou fotografů s příjmením Jírů vymezuje
spojitosti a zdůrazňuje rozdíly. Ukazuje sílu rodinné sounáležitosti i výjimečnost díla obou tvůrců.
Založení Photo Muzea Jírů bylo odvážným, mimořádným činem, bohužel se je nepodařilo udržet.
Jakousi třešničku na dortu černobílé fotografie představuje na Staroměstské radnici několik barevných snímků z opakovaných cest po Indii – výběr z výstavy uspořádané v roce 2012 v New Delhi.
Jako celek není retrospektivní výstava Jiřího Jírů jen ohlédnutím, smísením životních osudů, společenských okolností a tvůrčích předpokladů a záměrů, ale především pokusem integrovat rozličná
prostředí, situace, události, osoby a osobnosti do jednoho celku hluboce lidské výpovědi o světě
a jeho souvislostech, o světě jako nekonečné scéně dramatických setkání i obyčejných příběhů. Jiří
Jírů nám ukazuje jednotlivé fotografické obrazy jako jednotlivé díly své fotografické skládanky
života a historie. Jeho reportážní pohotovost a schopnost vystihnout povahu portrétovaného na
okamžik zastavují uplynulé děje a jejich aktéry, na okamžik potřebný k odhalení jejich smyslu pro
současnost a budoucnost.
Věra Matějů

JIŘÍ JÍRŮ
Photomix Up Close -- And From Afar

1964-2014

This lifetime retrospective from Czech photographer Jiří Jírů offers one artist‘s view of people and
events in the decades straddling the 20th and 21st centuries. A peripatetic photojournalist whose own
life and career were dramatically affected as the Soviet influence peaked, then waned, Jírů has used
his camera as his companion during his personal journey as a close observer of recent history.
Jírů began his career as an assistant to his uncle, the legendary Václav Jírů, a brilliant photographer
and the founder of one of the best known photographic newspapers of the Pre-November era (The Revue
of a Photographer). He learned basic techniques and begin to define his own style with the early publication of his photographs in such picture journals popular at that time, such as The World in Pictures.
Along with many of his countrymen, Jiří Jírů fled Czechoslovakia when the ephemeral reforms of
the Prague Spring were followed by the Soviet invasion. Starting a new life in Brussels, Belgium, he
established a family and expanded his photographic horizons even further, taking on work for such
prestigious publications as Time, Life, People Weekly and the New York Times. But Jiří did not abandon
Europe for America. On the contrary, he began to enlarge upon his backgound behind the Iron Curtain
by seeking new subjects there. His photographs of bathers at the warm spring baths of the Széchenyi
spa, including that featured on a 1987 cover of the New York Times Magazine, evoked the lifestyle of
ordinary people in that era and place, seemingly at ease amidst a world of turmoil. Whether recording
the activities of celebrities and political figures or capturing serendipitous moments with Slovak countrywomen on a swing set or tightrope walkers moving with casual ease through their routines, Jírů
brought the viewer into the frame.
A six-week photographic excursion to the Soviet Union in 1987 resulted in an extensive project for
People Weekly, appropriately entitled „Perestroika,“ after the reform movement pursued by Mikail
Gorbachev at that time. Jiru‘s coverage of the era, caught in start black-and-white, recalled the work of
such iconic photojournalists such as André Kertész and Henri Cartier-Bresson. In a similar manner as
the work of these pioneers, his images become timeless beyond the events of history.
Jírů reiterated the collection as a book under the name “Photostroika” in 1990. The Berlin Wall had
come down, and Germany was in the process of being unified, even as Czechoslovakia was on its way
to devolution into two new states. It was time for Jiří Jírů to return home. He did so as the personal
photographer of Václav Havel, the dramatist-turned-politician who would lead the Czech Republic into
a new era. Jiří enjoyed unprecedented access to the popular leader over several years, taking hundreds
of photographs and, in doing so, producing an engaging chronicle of one most charismatic personalities
in modern history.

As noted film director Milos Forman suggested in the prologue of Jírů‘s photobook Havel, monarchs and
political leaders can prove elusive subjects. Always in the public eye, they know how to project a persona for their audiences. So how does a photographer capture the „real“ person behind the image that
appears in public? In this retrospective Jírů‘s images hint how this is done: He captures the formal
Havel, unmistakably his country‘s leader, but also the less guarded creative Havel who maintained a
foothold in the creative world of theatre that bookended his life. In what is effectively a photo history of
the important years of Havel‘ public life, Jírů succeeded in striking a balance that recognizes both the
formality of the office-holder and more intimate photo documentation of Havel as dramatist.
Jiří Jírů‘s photographs of the late president appeared in book form as Havel, published by Šípek Studio
and awarded the First Prize in Orvieto Fotografia 2008, a prominent photographic contest in Italy. Viewers of the collection will be charmed by the record of Havel‘s personal encounters with other players on
the world scene, from the Rolling Stones to Bill Clinton, to Queen Elizabeth. Clearly, he engaged them
all. Czech visitors to the exhibit will especially appreciate the photographs of Havel and writer Bohumil
Hrabal, whose centenary is this year.
Returning to free-lance photography in 2000, Jiří Jírů produced „Julie,“ a series that focused on the female form. Back in his country and city of his origin, Jiří is always mindful of the legacy of Václav Jírů,
whose photo “Swedish ladder” of (1929) is widely recognized as one of the starting points of modernity
in the domain of photography. At the same time, Jiří continue to give into the wanderlust typical of the
photojournalist and heads out to new horizons, literally and photographically. His most recent venture
was to India in 2012, where he used color photography to convey the vividness of that country and in
particular the people of New Delhi.
To identify this exhibit as a retrospective is in no way to say that Jiří Jírů is finished with his life‘s
work. It will go on, and we will look forward to enjoying his next take on the world and its people -- both
up close and from afar.
Věra Matějů

Jiří Jírů and wife White House 1977

Prague 1988 for Time

Prague 1989 for N.Y.T.

Slovakia 1966

Brussels 2000

Brussels 1999

Prague 1966
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India 2012

Prague 2012

Prague 1967

India 2012

New York 2010

India 2013

India 2013

Prague 2012

Prague 1964

Kitten Natividad - Washington D. C. 1974

Václav Havel Prague 1968

Prague 1994

Queen Elizabeth Prague Castle 1997

Easter Island 1996

Brazil 1996

New Zealand 1994

Prague Castle 1997

Ezer Weizman Terezín Camp 1996

Prague 1994

Prague 1965

Brussels 1992

Budapest 1987

Kazachstan 1988

Abu Dhabi 1975

Brussels 1978

Belgium 1984

Brussels 2011

India 2013

Prague 1964

Hergé Brussels 1980

Mireille Mathieu Leningrad 1967

Darius Milhaud Prague 1968

Dubai 1977

Prague 1991

New York 1993

Prague 2014

Latvia 1987

Bob Dylan Brussels 1985

Agnetha (ABBA), Montreux 1983

JIŘÍ JÍRŮ
Žije v Praze a Bruselu
1961 – 1965 - studium na střední průmyslové škole
1967 – 1968 - studium na fakultě žurnalistiky
1966 – 1968 - asistent a laborant svého strýce Václava Jírů
1967 – 1968 - fotograf časopisů Svět v obrazech, Květy, Krásy domova
1968 		
- odjezd do Belgie
1969 – 1971 - studium na filmové fakultě INSAS v Bruselu
1975 		
- získává belgické občanství
1971 – 1993 - fotografuje převážně pro The Times, Telegraph Magazine, Paris Match, Herald Tribune,
			 LIFE, Sports Illustrated, Art news, Fortune, National Geographic, Business Week, New
York 			 Times, People, TIME… a pro agentury Black Star, Sygma
1987 		
- vyhrává zakázku na šestitýdenní reportáž o SSSR pro newyorský časopis People
1993 		
- návrat do Prahy
1993 – 1997 - osobní fotograf prezidenta Václava Havla
1998 – 2000 - příležitostní oficielní fotograf Kanceláře prezidenta Havla
2001 – 2004 - věnuje se volné tvorbě
2005 		
- zakládá Photomuseum Jírů v Praze

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1986 		
1987 		
1989 		
1991 		
1997		
1998 		
1999 		
2000 		
2002 		
2005 		
		
2008 		
2009 		
2011 		
2012
2014 		

-

Ropa v Perském zálivu, Brusel
Montreux jazz festival, Brusel
Photostroika, Luzern
Poezie totality, Praha
Pět let na Hradě, Amsterodam, Štrasburk, Lipsko
Prezident Havel, Warvick, Brusel, Paříž
Havel, Praha
Rokové legendy, Praha
Akty, Brusel
Jiří a Václav Jírů, Praha
Velkoformátové fotografie z negativů, Praha
Dvě generace fotografie Jírů, Brusel
Václav a Jiří Jírů, Lucembursko
Retrospektiva Jírů, New Delhi
Prague photo festival, Prague
Photomix 1964 – 2014, Praha

KNIHY
1987 		
2000 		
		
2007
2014 		

-

Photostroika, (U.Bar Verlag, Curych)
HAVEL (s textem Miloše Formana)
První cena za fotopublikaci v Orvietu, Itálie 2008
Lidé, Praha
Photomix 1964 – 2014, Praha

JIŘÍ JÍRŮ
Lives in Brussels and Prague
1961 – 1965 - Photography studies in Prague (High School)
1967 – 1968 - Studies journalism at the Charles University of Prague
1966 – 1968 - Assistant to the photographer Václav Jírů, his uncle
1967 – 1968 - Photographer for the magazines, Květy, Svět v obrazech, Krásy domova
1968 		
- Leaves for Belgium
1969 – 1971 - Studies at the film faculty INSAS in Brussels
1975 		
- Obtains Belgian nationality
1971 – 1993 - Photographs mostly for: The Times, Telegraphe Magazine, Paris Match, Herald Tribune,
			 LIFE, Sport Illustrated, Art News, Fortune, National Geographic, Business Week,
			 The New York Times, People, TIME… and agencies Black Star, Sygma…
1987 		
- Six-week assignment for People magazine - special issue: People Goes to Russia
1993 		
- Returns to Prague
1993 – 1997 - Personal photographer to the Czech President, Václav Havel
1998 – 2000 - Occasional official photographer for the President‘s cabinet
2001 – 2004 - Creative photography
2005 		
- Established the Jírů Photo Museum (Gallery) in Prague

EXHIBITIONS
1986 		
1987 		
1989 		
1991 		
1997		
1998 		
1999 		
2000 		
2002 		
2005 		
		
2008 		
2009 		
2011 		
2012
2014 		

-

Oil in the Persian Gulf, Brussels
Montreux Jazz Festival, Brussels
Photostroika, Luzern
Poetry of the Totality, Prague
Five Years at the Castle, Amsterdam, Strasbourg, Leibzig
President Havel, Warvick, Brussels, Paris
Havel, Prague
Rock Legends, Prague
The Nudes, Brussels
Jiří and Václav Jírů, Prague
Big format photographs from negatives, Prague
Two generations of Jírů photography, Brusseles
Václav and Jiří Jírů, Luxembourg
Retrospektiva – Jírů, New Delhi
Prague photo festival, Prague
Photomix 1964 – 2014, Praha

BOOKS
1987 		
2000 		
		
2007
2014 		

-

Photostroika (U Baar Verlag – Zurich)
HAVEL (with text by Oscar winning Miloš Forman)
First prize for photographic publication in Orvieto, Italy 2008
Lidé, Prague
Photomix 1964 – 2014, Praha

Thanks to:
The Times, Telegraphe Magazine, Paris Match, Herald Tribune, LIFE, Sport Illustrated, Art News,
Fortune, National Geographic, Business Week, The New York Times, People, TIME…

The End

