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„Motto“
Symbol této sochy vnímám jako svým způsobem bezčasový. Prochází zpět
napříč staletími a je i tím kam se ubíráme. Proto je stejně tak symbolem jako
cílem našeho směřování.

Socha není jenom kus kamene, železa, hlíny. Socha je bytost. Výrazná, 
upoutávající, výmluvná i tichá. Socha je výrazem kultury člověka, jeho 
historie, vzepětí, smíření, poznávání i poznání, výpovědí o sobě samém, 
o smyslu života. Socha je úběžníkem i výrazem lidské touhy po směřování 
k vyšším principům bytí.

Socha - Symbol plně probuzeného člověka, ze kterého vycházíme a ke
kterému jako lidstvo směřujeme.
Hovoříme li o kvalitě člověka - vědomě zažívané - tedy vnitřního stavu
vědomé bytosti, pak nechci zcela odhlédnout od lidské formy jako takové. Je
s člověkem přímo spjatá a tedy do značné míry i určujícím a srozumitelným
faktorem jejího zpodobnění.
Základní charakteristiku tvoří zpředu mužské, z boku ženské a zezadu dětské
vzezření jako výraz rovnováhy těchto tří aspektů. Kruhové otvory, vedle symboliky
metafyzického charakteru, významně odlehčují hmotu sochy. Současně
jde o práci se světlem (sluncem) jako elementem tuto hmotu oživujícím. Nic
ze symboliky této sochy není religiozního charakteru. Dohromady ztělesňují
ŘÁD a de facto tvoří určitý kánon.

Záměr:
Ukázka a oslovení konkrétních osob a institucí, které mohou rozhodujícím
způsobem ovlivnit nebo jinak podpořit (osobnostně, politicky, finančně,
manažersky, mediálně) realizaci této sochy na vhodném místě v Praze,
Čechách, Evropě. Tímto místem může být stejně městská část nebo místo v
krajině, kterému tato socha může být významným přínosem.
Realizace projektů, které nějak vystupují z obvyklého zavedeného rámce a
představ jen zřídka stála na autorech samých. Vždy do značné míry závisela
na lidech s potřebným vhledem, otevřeným vnímáním a vizí do budoucna,
kteří svojí vahou a schopnostmi umožnili tyto projekty uskutečnit. Pravděpodobnost
takového setkání a protnutí vizí právě zde, je důvodem proč k
prezentaci této sochy volím právě toto místo.

Autor sochy
ak. soch. Jiří Janda
V případě vážného zájmu prosím pište na mailovou adresu:
j-janda@volny.cz
tel.: 724 037031


	Název sochy: Prorok - Duchovní symbol člověka

