
PLOVOUCÍ LISTÍ

Jiří Janda dospěl ve svém díle ke zcela klíčové zásadní proměně od klasické malby k citlivému nakládání s 
uměním jako takovým. Jeho výtvarné vzdělání a umělecká i lidská zkušenost jej přivedly k esenciálnímu 
vystižení jeho témat a motivů, která často nalézá v mnohotvárnosti a současně jedinečnosti přírody nebo 
jejím kontrastu se světem rozumu. Od technické výtvarné dovednosti a od „viditelného“ světa 
zobrazovaného ještě v jeho počátečních akvarelech a olejích se dostává k zachycování „topografií 
procítitelného“, toho co se skrývá a pulsuje za obvyklým smyslovým pozorováním. Ve své práci využívá 
stejně autenticky obyčejný vlnitý karton z odhozené krabice, jako mu poslouží ke kresbě ohořelé dřevo z 
ohně na kterém si v přírodě připravoval jídlo. Kreslí fotoaparátem, videokamerou, definuje své vjemy 
přímými dotyky barevné tuby. Zjevně se mu nejedná o vytvoření „galerijního díla“ nýbrž o zachycení Genia 
Loci místa, vjemu, pocitu. Jandova konsekventnost, důslednost se zrcadlí v působivých konceptuálních 
souborech a řadách. Jsou kompaktní a současně otevřené a neopakovatelně prohlubují prožité, otisknuté, 
mizející. Osobně v Jandově díle vidím a vnímám přirozenou lidskou religiozitu. Dílo, kterým bez dalších 
záměrů a přívlastků odkrývá pozorované a přibližuje naše prostředí k životu. 
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FLOATING LEAVES

Jiří Janda’s work has matured towards a crucial, fundamental transformation from classical painting to 
a sensitive treatment of art as it is. His creative education and his artistic and human experiences have 
brought him to an essential transcription of his themes and motives. His themes are often found in the 
diversity and uniqueness of nature or their contrasts to the world of rationality. From the technical skills and 
from the “visible” world still reflected in his initial watercolours he has come to recording a “topography of 
the invisible”, that which is hidden and pulses behind the usual sensual observance. For his drawings he 
uses authentically ordinary cardboard from discarded boxes as well as charred wood from the fire he used 
to cook his food for his drawing. He draws with a camera, video camera, he defines his influence by direct 
touches of the paint tubes. Obviously he is not concerned about creating a “gallery work” rather capturing 
the Genius Loci of a place, sensation or feeling. Janda’s consequentialness and thoroughness is mirrored in
the impressive conceptual collections and series. They are compact and, at the same time, open and 
unrepeatably deepen the experience, imprinted, disappearing. Personally I see and perceive in Janda’s 
work a natural human religiosity and spirituality which, without any further intentions and attributes, brings 
our perception of our surroundings closer to life. 
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