
TRANSMISE

Shodou okolností jsem to byl já, kdo se asi před patnácti lety pokusil v 
podobném katalogovém textu charakterizovat tehdy dosavadní tvůrčí cestu Jiřího 
Jandy i zdůvodnit, v čem je originalita a závažnost jeho tvorby, nepatřící 
pochopitelně k mnohem spektakulárnějšímu dobovému mainstreamu, a tvorby, jež 
zůstává programově zaměřena na sdělení oproštěná, nenápadná, subtilní a 
samozřejmě i na jejich smysl, kvalitu a význam v širším kontextu.
Tehdy jsem jako prvotní východisko konstatoval, že školení ve sféře designu mu v
samé podstatě nevyhovovalo, vedlo jej nutně k tázání se po účelu takové oblasti 
tvorby i k tomu, proč se logicky propracoval k tvorbě neutilitární, volné, 
kterou bychom mohli v nejobecnější podstatě zahrnout do sféry umění 
konceptuálního. To ovšem samozřejmě v souladu s dobou jeho vzniku již je umění, 
které inkorporovalo nejen základy konceptuálního myšlení, ale také – v již 
naprosto amalgamovaném propojení – i všechny tradiční i netradiční umělecké 
kategorie, počínaje přirozeně kresbou, malbou a sochou, ale také samozřejmě akce
či uplatnění nalezených objektů, vzniknuvších bez autorovy intence, ale jím 
transponovaných již jako nové, autonomní umělecké poselství. Tehdy jsem také 
připomenul, že asi prvním kvalitativním umělcovým „skokem“ byla instalace 
Babiččiny 90. narozeniny, jejíž verzi, realizovanou v brněnské Galerii mladých, 
si dobře pamatuji. Skutečnost byla vlastně dosti krutá – blížící se oslavy 
narozenin babičky, již se senzibilitou mladému umělci vlastní velice miloval, 
přerušila její smrt. Logicky musel změnit celou podobu svého záměru – výsledkem 
byla instalace, radikálními vizuálními výtvarnými zásahy proměňující obvyklou 
situaci lidské postavy. Pro něj ovšem to byl mezník mnohem obecnější – postupně 
si stále více začal uvědomovávat pomíjivost všeho, včetně vlastního umění... Do 
jeho tvorby pronikaly zásahy, destruující a přehodnocující celou škálu dosud 
užívaných prostředků –třeba pět grafických desek s vlastními realizacemi, něco 
pro tradičního grafika málem posvátného, postupně rozřezával, a destruoval tak 
jejich původní estetická poselství „až nakonec vznikla konceptuální sestava 
nejmenších fragmentů.“
Asi klíčovým momentem v tomto změněném postoji byla sui generis akce, při níž 
postupně opilovával armaturu, „objevenou“ v kovovém odpadu, která by jinak 
zanedlouho definitivně zmizela ze světa – ale on ji velkým gestem apropriace v 
nejlepší duchampovské tradici vyzvedl z tohoto utilitárního světa a učinil z ní 
jedinečný, neopakovatelný artefakt, na němž potom musel hodiny a hodiny 
pracovat, než ji odpiloval až k samému podstavci. Vlastním poselstvím se tedy 
stala jedna z podob netradičního uměleckého usilování – apropriace a následná 
dlouhá pracovní aktivita, srovnatelná s prací na dlouho trvajícím klasickém 
díle, třeba soše, tedy akce. Tak se postupně měnil i umělcův vlastní pocit, 
povědomí toho, co vlastně je uměleckým dílem, jak se díky hodinám stráveným 
pilováním stane dílem třeba jakési meditační pohroužení do samotného procesu 
této akce... Zároveň se mu tedy tímto konáním osvětlila sama povaha umění v tom 
nejširším slova smyslu. A protože přitom také vnesl do té doby neznámý cizí 
předmět do světa umění, stále více si i uvědomoval, že, trochu aforisticky 
vyjádřeno, „umění přibývá málem stejně jako toho obrovského množství spotřebních
předmětů všude kolem nás a že se tedy může postupně stát ekologickým problémem 
i ono samo.“ A to jej zase vedlo k maximální vnímavosti a pozornosti k těm 
nejsubtilnějším objektům, které můžeme jako určité estetické a komunikační 
hodnoty vnímat. V tehdejším údobí jej to vedlo k objevování a sbírání 
„bezděčných kreseb“ – a ty se bezpochyby staly východiskem jeho nových komorních
souborů, v nichž soustřeďuje nalezené nezáměrné kresby nebo podněcuje určitou 
aktivitou – interakcí s návštěvníkem výstavy – jejich vznik. Tak soustřeďuje 
podnes určité fascinující soubory nenápadných, jinými nepovšimnutých záznamů, 
sbíraných vždy podle určitého kódu. 
Takto již od roku 1996 vzniká sbírka Mezi slovy, maličké drobné kresbičky, 
vzniklé skutečně mimochodem, během dalších aktivit, nejrůznějšími „autory“, od 
kterých je potom získal a zařadil do úhrnu svého konceptu. Podobně „tajně“ 
sbíral například také všechny mimoděčně vzniklé „telefonní“ kresby své partnerky
a prezentoval je spolu s ostatními kresbami sbírky pod názvem Doslov na závěr 
celku Mezi slovy. Soubor Testy vznikl zase sbíráním vzorkových črtacích papírků 
v obchodech, kde si zákazníci přímo na místě ověřují kvalitu vybraných 
výtvarných pomůcek. Všechny tyto soubory shrnul pod egidu velice symptomatickou:
Pátrání po umění. A tak by jistě bylo možno obecně verbalizovat tento krásný 



koncept, přinášející velikou škálu nejrůznějších odkazů a zpřítomňující různé 
další kontexty. Především opět přenáší do světa umění, artefakty, jež nebyly 
jako umění, jako nějaké estetické kvality vnímány. Janda nám ovšem velice 
přesvědčivě ukazuje jejich – do té doby latentní – estetickou a komunikační 
hodnotu, kterou bychom pochopitelně jinak, bez jeho zásahu, prostě ignorovali. 
Proto je přenáší do toho „jiného“ světa, světa umění a třeba ještě zdůrazní 
jejich, díky němu, nově objevené kvality třeba zvětšením nebo jindy zase jejich 
promítáním diaprojektorem na stěnu, transformací do jiných materiálů jako beton 
nebo sklo ve veřejném prostoru, a do jisté míry tak i názorně otevírá diskusi o 
východiscích a nástrojích současného umění. Někdy přímo podněcuje návštěvníky, 
aby sami „něco vytvořili“: při brněnské výstavě v Galerii Kabinet BKS vystavil 
soubor Odvíjení, kresby, vytvořené v německém Bremerhavenu pomocí zde objeveného
kyvadla s kreslicím zařízením... Výsledky, poněkud asociující počátky počítačové
grafiky, představily celou škálu takto determinovaných kreseb – a zase nekreslil
jen umělec sám, ale vytvořil podmínky pro realizaci tohoto subtilního konceptu, 
v němž se řád i jeho narušení stávaly komplementárními fenomény. Samozřejmě byl 
ve hře také moment aktivizace diváka, jeho přeměna z pasivního vnímatele v 
aktivního účastníka, tedy jakási komorní varianta fenoménu „otevřeného díla“, 
opera aperta, jak je skutečně geniálně zformuloval Umberto Eco již, tuším, v 
roce 1962. (Koneckonců souvislost s tímto fenoménem můžeme nalézt i při dalších 
způsobech umělcovy manipulace s „nalezenými kresbami“, ať je to zvětšování 
formátu či jejich projekce na stěnu.) Součástí těchto dvou projektů, Odvíjení a 
Mezi slovy, je také fotografování účastníků, autorů jednotlivých kreseb, což 
samozřejmě ještě dál programově relativizuje hranice mezi autorem konceptu a 
autory jednotlivých kreseb jako také „tvůrci sui generis“. A podobně také samo 
„sbírání“ (samozřejmě podle určitého předem daného konceptu, vymezujícího jeho 
hranice) jako nové formy umělecké aktivity je bezpochyby právě u Jiřího Jandy v 
bezprostředním sepětí s jeho „ekologickým pojetím umění“ – proč dělat něco 
nového, když se dá přehodnotit již existující? A zároveň je to samozřejmě opět 
nové, velice komorní, subtilní rozvíjení onoho principu, na jehož počátku byla 
průkopnická gesta Marcela Duchampa.
Tuto „komorní míru“ mají nyní vlastně všechny nové umělcovy aktivity, třeba jeho
osobitá reflexe land artu – někdy skutečně monumentálních děl, počínaje 
přeměňováním celých částí krajiny či architektury u Christa. U Jandy je to dřív 
jejich pravý opak, třeba při pozorování a fotografickém dokumentování jarního 
tání sněhu na Českomoravské vysočině, jež jej doslova pohltilo... A je to opět 
práce s nalezenými, již vzniknuvšími situacemi, tedy opět duchampovská 
transpozice nalezeného objektu do světa umění. A jeho zaznamenání sérií 
fotografických záběrů, v detailech tak partikulárních, že je vnímáme dřív jako 
novou realitu. To soubor Čekání na déšť je dřív zaměřen na intenzitu vlastního 
prožitku, jejich originální paradox si uvědomíme, když zjistíme, že jednotlivé 
kresby jsou například pouhým využitím „statického“ světla měsíce pro dynamické 
sekundové kresby, vytvářené pohybem kamery a měsíčním světlem jako „kreslícím 
materiálem“.
Minimální akce nebo skoro žádná akce, ovšem se spoustou dalších odkazů a 
konotací, tak bychom asi nejlépe charakterizovali Nedělní odpoledne v trávě 22. 
7. 2001, na němž se podílelo pět účastníků. Nejprve si samozřejmě uvědomíme, že 
jde o současnou, „civilní“ parafrázi legendárního obrazu Edouarda Maneta, jeho 
Snídaně v trávě, jedné ze skutečných ikon počátků moderního umění. Janda pozval 
několik přátel, také malíř a obraz na štaflích se tam objevili ve svých 
obvyklých rolích – ovšem celá scéna se odehrává v dnešní venkovské krajině, v 
dálce začátek lesa, hlavním dějištěm je obyčejná louka. Ovšem role se poněkud 
proměnily: umělcem není ten, kdo něco maluje na plátno, opřené o štafle, Dámy, 
ani nevíme, jak dalece jsou to krásky, se zase všelijak toulají kolem, jen jedna
alespoň sleduje malíře, ale stejně nevíme, co vlastně maluje. Umělcem je totiž 
tentokrát především Jiří Janda sám, třebaže si jeho „přítomnost na obrazu“, 
pochopitelně fotografickém, nejprve skoro ani neuvědomujeme: leží sice v prvním 
plánu, ale je pokryt travou a hledí do oblak. Tím ještě parafrázuje jedno 
významné umělecké dílo, ovšem takříkajíc „nám o řád bližší“ – Pokus o spánek, 
akci Vladimíra Havlíka, jenž si vyhrabal v trávě jakýsi úkryt a pokusil se v něm
usnout. A znalci československého akčního umění si asi vzpomenou, že tato akce 
Havlíkova následovala po ještě existenciálně mnohem exponovanější realizaci 
průkopníka tohoto typu umění u nás, Petra Štembery, jenž se pokusil spát ve 
větvích stromu tři dny... Janda tedy odkazuje zrovna tak k legendární malbě, 



jako ke zhruba o století mladším akcím, určitým způsobem tematizujícím 
existenciální ohrožení či přinejmenším určité riziko, ohrožení: on ovšem již 
tematizoval něco jiného, což také naprosto přesně popsal. „Toho nedělního 
odpoledne jsem vlastně nic nedělal. Jen jsem si lehl do trávy, přikryl se jí a 
zkusil to nějak zachytit. Ale jako téměř vždy, když splývám s přírodou, mám 
pocit, že se v ní ztrácím a měním stejně jako ona sama...“ Takže celá jeho akce 
dřív demonstruje, že již je nezbytně nutné stát se co nejvíce součástí přírody, 
být jejím ekologicky vnímavým partnerem... Doba se tak dalece proměnila, že 
jakékoliv drastické zásahy do přírody jsou již ekologicky nepřípustné, je třeba 
se alespoň pokusit přírodu – byť třeba v té naší, stejně dávno deformované a 
„zkriplované“ podobě – nijak dál nepoškozovat. Žádné demonstrativní dílo, pouhé 
soužití s přírodou je nejpřijatelnější – a Jiří Janda se to jako jeden z mála 
snaží reflektovat! 
Podobně tuto potřebu přírodu pouze respektovat stejně subtilně demonstruje při 
svém několikadenním Čekání na déšť. Sám setrvával v náhodně objeveném, prázdném 
tee-pee, pouze se snažil tuto nezbytnost několika subtilními kresbami 
reflektovat... Kreslil dřevěným uhlím, které si sám vytvořil z větví, ty 
potřeboval k rozdělání ohně uvnitř, tedy vlastně zase maximálně ekologicky, 
úsporně. Jandovo oscilování mezi tradičními médii a médii novými, především 
akcemi, může být spjato určitým společným konceptem: tak evidentně využil svých 
dřívějších zkušeností s přehodnocováním grafických matric, byť ne jejich 
radikální transformací, jako tomu bylo u tehdejších rozřezávaných a po 
fragmentech soutiskovaných grafikách... Tak výrazným oproštěním syntaxe vznikly 
suché jehly ze souboru Jarní tání, jejichž postupný vznik ještě verifikoval 
přesným časovým vymezením, takže přírodní fenomén, jenž jej fascinoval, je 
transponován do podoby jakéhosi procesuálního, akčního záznamu. Podobně vznikají
jeho malby: symptomaticky ty možná nejzávažnější na obyčejných kartonech a 
stejně symptomaticky se v nich prolínají „krajiny vnitřní a krajiny vnější“ v 
naprostém amalgamu obojího, kde obojí inspiraci již nelze nijak rozlišit... 
Naopak, stále více se prolíná vnitřní vidění a zážitky z krajiny, pro mne 
nejjednoznačněji v souboru Geografie z roku 2007, kde jako by se to, co o 
krajině víme, přehodnocovalo do nové, autonomní skladby – možná mají, samozřejmě
v úplně jiné syntaxi i morfologii, své místo vedle kreseb Karla Malicha či jeho,
dřív metaforicky míněno, „následovníka“ Miroslava Hanuše...
Ovšem Jandovou skutečnou jistotou je nakonec ono enigma kruhu, to nejobecnější, 
podle situace různě artikulované – především v jeho dřívějším konceptu Cvičení s
kruhy 1998–2005 nebo zrovna tak v jedné malbě ze souboru Jarní tání, 2005, i 
když v těchto malířských sériích si jistě znovu také ověřoval možnosti malby 
vůbec, skladebně oproštěné, s jakousi novou lapidárností tématu i jeho konkrétní
artikulace. A nepřekvapí nás, že stejnou formu, kruh, volil Janda i v akci s 
ohněm ve sněhu Jarní tání – Snowhange 21. 3. 2005 se subtilním odkazem na 
legendární Stonehenge! A naopak to, co vypadá jako nějaká superexpresívní malba 
abstraktní krajiny, jsou radikálně zvětšené fotografie z detailů činnosti 
naprosto utilitární, pro mnohého z nás každodenní, v níž ovšem Jandovo oko 
uvidělo novou estetickou kvalitu – jako tomu je v krásně podvratné sérii Tichou 
nocí, 2.–24. 12. 2007. Tady je posun od reálného objektu do finální podoby tak 
radikální, že v tom můžeme vidět vysloveně demonstraci potřeby vnímat estetické 
a komunikační kvality toho, co většinou kolem sebe přehlížíme, včetně toho, že 
základem jsou vlastně jakési naše vlastní minimální každodenní akce! Jiří Janda 
tentokrát představuje nová díla jako výstavu, dotvářenou zvukovými a obrazovými 
záznamy, i jako skoro hodinový film, obojí pod názvem Transmise (v obou možných 
výkladech tohoto slova): ve filmové verzi spojuje prvotní sekvence a záběry do 
časové osy projíždění metrem, které se stává i jakousi spojnicí mezi přírodním a
lidským, utilitárním. Do podoby autonomního videozáznamu se pak dostává 
především v konceptuálně přesně artikulovaném záznamu Světla města, kde jako by 
mnohá dramata lidského života zůstávala ukryta za subtilními proměnami světel v 
jednotlivých oknech několika paneláků, tak jak je zaznamenal z toho svého... 
Jiří Janda celou Transmisí stvrzuje, že autenticky rozvinul některé problémy, 
které zkoumal již dříve – a zároveň zůstal věrný svému oproštěnému, 
„ekologickému“ přístupu, v němž objevuje nové estetické a vůbec komunikativní 
hodnoty a poselství těch fenoménů a jevů, jichž bychom si jinak vůbec 
nepovšimnuli.
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