
Dvanáct ročních období nemívá
každý rok. Cyklus pod tímto názvem
představuje dvanáct příležitostí
k bližšímu poznání našich předních
umělců především z výtvarné oblasti,
alternativní hudby a jejich
společných projektů. Setkání
s umělci, kteří spoluutvářejí naší
současnou kulturní scénu, kteří vám
osobně představí svoji tvorbu nebo
přiblíží svoji tvůrčí filozofii a
zkušenosti. Dvanáct společných
večerů s nekonvenčními umělci a se
všemi, kterým je blízké zkoumání
tvořivé podstaty umění a
mnohotvárnosti života.

Hudba není myšlení. Nevzniká tak,
že "vymyslíme" melodie, harmonii,
rytmus. Hudba se v nás ozve a my ji
"jen" vyjádříme tak, jak jsme ji v sobě
zaslechli, pocítili. Proto nás
osvobozuje od "pouhého"
racionálního myšlení, pomáhá nám
překročit ego-mysl a poukazuje na
jiný kontext našeho bytí, než jaký
vnímáme v běžném životě.

Petr Piňos



POZVÁNKA

na cyklus
DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ
V GALERII JJ

Programem
Surfování v podvědomí
se Vám představí

PETR PIŇOS
hudebník a hudební skladatel

Út 27.1. 1998, 17oo h

Navazující výstava potrvá do 7. 2. 98
Otevřeno ÚT - SO, 10 - 17 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64, Chomutov
3
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA

na cyklus
DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Účast skrze Přítomnost
se Vám představí

JOLANA
HAVELKOVÁ
a

SVATOPLUK
KLIMEŠ

PÁ 20.2. 1998, 17oo h

Navazující výstava potrvá do 7. 3.
98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h



Galerie JJanda, Kadaňská 64,
Chomutov 3

vstupné 30 Kč

POZVÁNKA

na cyklus
DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Kdyby byl krtek velkej jako prase
se Vám představí

MARIAN PALLA
výtvarník, hudebník, spisovatel atp.

ÚT 10.3. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 30.3.

98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,

Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ
V GALERII JJ

Programem
Hudba ticha

se Vám představí
IRENA HAVLOVÁ
a
VOJTĚCH HAVEL



ÚT 21.4. 1998, 18oo h
Navazující video - výstava potrvá do

7.5. 98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 30 Kč

POZVÁNKA

na cyklus
DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Květen
se Vám představí výtvarník

PETR KVÍČALA
ÚT 12.5. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 30.5.

98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,

Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Lidé spěte !
se Vám představí výtvarník



JOSEF DANĚK
ÚT 9.6. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 31.6.

98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,

Chomutov
vstupné 20 Kč

Tuším, že "rétorickovizuální"
program Josefa Daňka "Lidé
spěte", Vám dlouho nedá spát.

JJand
a

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Dvojností k jednotě
se Vám představí výtvarník

UNENT DELGER



ÚT 7.7.1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 31.7.

98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,

Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Lov
se Vám představí výtvarník

TOMÁŠ VANĚK
ÚT 11.8. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 31.8.

98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,

Chomutov
vstupné 20 Kč



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Pastičky pastelek
se Vám představí víceumělec

PETR NIKL
ÚT 15.9. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 3.10.

98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,

Chomutov
vstupné 20 Kč



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Probouzení
se Vám představí

IGOR HLAVINKA
a

JIŘÍ MELZER
ÚT 6.10. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do

31.10. 98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Chomout
se Vám představí výtvarník

VLADIMÍR
KOKOLIA

ÚT 10.11.1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do

28.11. 98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,



Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII
JJ

Programem
Mandala
se Vám představí výtvarník

JIŘÍ JANDA
a hudební skupina
Létající koberec

ÚT 1.12.1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do



19.12. 98
Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h

SO 9 - 13 h
Galerie JJanda, Kadaňská 64,

Chomutov
vstupné 20 Kč



DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJanda.



Dvanáct ročních období nemívá každý rok. Cyklus pod tímto názvem představuje dvanáct
příležitostí k bližšímu poznání našich předních umělců především z výtvarné oblasti, alternativní
hudby a jejich společných projektů. Setkání s umělci, kteří spoluutvářejí naší současnou kulturní
scénu, kteří vám osobně představí svoji tvorbu nebo přiblíží svoji tvůrčí filozofii a zkušenosti.
Dvanáct společných večerů s nekonvenčními umělci a se všemi, kterým je blízké zkoumání tvořivé
podstaty umění a mnohotvárnosti života.

S výjimkou lednového data, každé druhé úterý v měsíci od 17oo hod v galerii JJanda, Kadaňská
2511/64, Chomutov. (Příp. změny sledujte v kulturních programech tisku). Po každém z večerů
s autorem následuje až do konce měsíce výstava jeho díla. (Počet účastníků je omezen. Celoroční
účastnickou kartu si lze zajistit v průběhu večera přímo v galerii.

Jako první svoji tvorbu představí hudebník a hudební skladatel, autor řady CD a MC relaxační
hudby, člen skupiny Létající koberec Petr Piňos.

JJ.

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJanda.



Galerie JJ v Chomutově se do povědomí chomutovské veřejnosti zapsala především cyklem
interaktivních výstav. Příznaky Existence - pro mnohé neobvyklým spojením výtvarné výstavy a
art performance. Filmové zpracování celého cyklu bylo možné shlédnout v audioviziuálním kině
chomutovského zooparku a souborně byl tento projekt představen v Praze a dalších městech.

Cyklus Dvanáct ročních období navazuje na předchozí činnost galerie a ukáže tvorbu řady našich
významných českých výtvarných umělců a hudebníků alternativní hudby a jejich společných
projektů. Je cyklem setkání s umělci, kteří spoluutvářejí naší současnou kulturní scénu, kteří vám
osobně představí svoji tvorbu nebo přiblíží svoji tvůrčí filozofii a zkušenosti. Dvanáct společných
večerů s nekonvenčními umělci a se všemi, kterým je blízké zkoumání tvořivé podstaty umění a
mnohotvárnosti života.

S výjimkou lednového data, každé druhé úterý v měsíci od 18oo hod v galerii JJanda, Kadaňská
2511/64, Chomutov. (Příp. změny sledujte v kulturních programech tisku). Po každém z večerů
s autorem následuje až do konce měsíce výstava jeho díla.
JJ.

Josef Daněk Palackého 267, 25088 Čelákovice, (0202 891177)
Václav Fiala Petra Slezáka 14, Praha, (02 2328374)
Jolana Havelková Na hradbách 132, Kolín (0321 27380)



Irena a Vojtěch Havlovi Žitavského1 150 00 Praha 5 (02 57921621)
Igor Hlavinka (02 7553893
Vladimír Kokolia Veverské Kninice (0502 427631)
Petr Kvíčala Zámek, 66434 Kuřim (0602 728251)
Josef Mžyk Pařížská 7 (02 2320274)
Marian Palla Zámek, 66434 Kuřim (05 43210372)
Petr Piňos Kociánova 1, 151 00 Praha 5 Stodůlky (027820137)
Tomáš Vaněk 02 801039 Klíčanská 1 182 00 Praha 5 Kobylisy (61225105)

+ Jiří Melzer)+(0602 359866)
Petr Nikl 3110117 d, 805901at
Jiří Janda
Roman Dvořák
Unent Delger
Eva Králová 35 17 789
Zdeněk Závodný (membrána, pigmenty)

Jiří Syrovátka d 81911047, 2823159 MS-TV 697 40 13
Jan Hrubec 6974013, 0601 237900 TV- Paskvil Kubelíkova 27 P 3, palác Akropolis 3p
Jan Němeček d 4398273, 24094-353(252) ČR
Zdeněk Plachý Kounicova 13, Brno, 05 43216928 Skleněná louka

Organizační poznámky
1) Obdivuji Vaši odvahu, se kterou jste se se mnou pustili do tak nelukrativního podniku v jakési pochybné

galerii kdesi na periférii této republiky ne li světa.



2) Znamená-li to, že si od tohoto podniku nic neslibujete, pak vše ostatní může být jen lepší
alternativa.

Termíny
- vstupní program je plánován vždy na druhé úterý v měsíci. Navazující výstava pak potrvá do konce
měsíce ( + event. několik dnů dle potřeby pro přípravu dalšího programu).
- pojetí večera je volné, mělo by ale odpovídat popisu projektu = vypsaného grantu o který jsem požádal.
Cituji: Grant může být užit v roce 1998 na hrazení nákladů spojených s výchovnou aktivitou (přednášky,
setkání veřejnosti s umělci, diskusní večery atd.), alternativní způsoby prezentace uměleckých děl a jiné
iniciativy směřující k překročení propasti mezi současným uměním a širokou veřejností. Grant není určen
pro tradiční způsoby propagace (pozvánky, plakáty vernisáž. Atd.) Bylo by dobré, kdyby i výstava na vstupní
akci nějak obsahově navazovala.

-dospěl jsem k názoru, že vzhledem k povaze projektu nebude na škodu zavést vstupné 20 ale spíš 30 Kč.
- mandala - základní možnost je udělat ji z pigmentů (barvicí prášky na malbu bytů). Lze ale použít
jakoukoliv jinou metodu. Podmínkou je, aby nebyla malovaná a napevno přichycena k podkladu, ( aby se
dala se sfouknout, očistit, odebrat). o mandaly bude cca 2m. (na požádání ještě upřesním). Možná bude na
vyvýšeném podstavci.

Doprava - uvítám dopravíte-li se sami co možná nejlevnějším způsobem. Stejně tak půjde-li o dopravu
exponátů (raději takové, kterým nehrozí znehodnocení). V příp. nutnosti počítám s dopravou mým autem
(Fiesta 1,1 - vejde se max. rozměr 135 x 100 cm). (Stále se ještě domnívám, že se mi podaří zmáknout
nějakého potenciálního sponzora, aby sáhl do svého tučného konta. Nicméně musím počítat s tím, že tak
neučiní a že veškeré náklady budu hradit ze své kapsy. Proto se přimlouvám, abyste přizpůsobili náročnost
jednotlivých výstav tomu, aby mi (i když to byl můj nápad) zůstalo živ.minimum alespoň do dokončení cyklu.
Dík.
Pozvánky - prosím o včasné poskytnutí potřebných podkladů. (pro publikování v médiích a na
pozvánky). Výtv. Životopis, název výstavy, citát ap. Nejlépe hned, nejpozději 3 týdny před zahájením. Ať si
nemusím vymýšlet nějaké bláboly.
Na každou akci připravím obdobnou pozvánku, jako je v příloze, která bude rozeslána v Chomutově a 20ks
autorům.
- je zajištěna propagace na regionální úrovni (rozhlas, troje noviny). V souč. době ještě jednám o
možnostech celoplošné propagace - rozhlas TV, ale nezaručuji. Uvítám kontakt, znáte-li někoho, kdo by
mohl přispět ke kvalitnímu zaznamenání akcí na video, audio, foto nebo do časopisů nebo je přímo
informovat, aby bylo možné prezentovat cyklus nakonec i jako celek v TV příp. další možnosti.
Vybavení galerie - dvě volné bílé zdi- čelní a boční, jedna čelní opatřena skly. Podlaha hlazená žula.
(Prostor viz foto). Výkladní skříně - prostor mezi oběma skly je cca 45 cm široký. Závěsné lišty, na které lze
uchytit obrazy ap.Vlasce nebo závěsné dráty. Klip-skla (sololit + sklo + kovové svorky) přibl. rozměry A4-
12ks, A3 - 12ks, A2- 12ks, Dále obvyklé vybavení malířského a sochařského atelieru.
Dále je k dispozici diaprojektor (lineární pořadač), plátno, zeď, Meotar (na fólie)
- možnost přespání - 2 -3 osoby u mne doma, více osob s vl. matracemi v galerii.

Trochu nečekaně - především vůči sám sobě, jsem se dostal do situace výtvarného kurátora.
Vzhledem k tomu, že na letošní rok připravuji sérii výstav
Jako umělecký kritik bych se asi živit nechtěl. Ačkoliv takové sdělení současně vyvolává otázku, kdo je
odborník na tu či onu profesi. Nejspíš ten, kdo o daném oboru ví více než je běžné má v něm určitou praxi.
Ať se jedná o finančníka, politika, vojenského stratéga, nebo historika. Shromažduje, porovnává fakta,
vyvozuje závěry, soudy. To vše má jistě své opodstatnění chceme-li se v dané problematice nějak
orientovat. Bohužel tento způsob může být také značně zavádějící. Zvláště jedná li se o umění. Stačí si jen
povšimnout, že pokud někdo neovládá dejme tomu rovnice o dvou neznámých celkem lehce to přizná a se
stejnou lehkostí řekne o někom kdo zpaměti vypočítá složitý příklad, že je zkrátka bedna a jistě nebude
onomu počtáři dávat za vinu, že rovnicím o dvou neznámých nerozumí.. Půjde-li o hodnocení umění je
všechno najednou jinak. Tady bývá odborníkem každý. A je úspěchem, jestliže nerozumí a přitom autora
šmahem neodsoudí.
Ale pak je zde ještě něco jiného neméně důležitého. Umět všechny tyto pracně nabyté vědomosti odhodit.
Odhodit je v okamžiku, kdy se stávám pozorovatelem, posluchačem tedy vnímatelem ať už hudby, divadla,
obrazu. Troufám si dokonce tvrdit, že bez odhození balastu znalostí nemohu nikdy být dobrým vnímatelem



protože všechny vjemy doslova cedíme přes překážky všech možných zkušeností, náklonností i odporů a
tím lámeme paprsky sdělení do jakési sobě potřebné podoby.

Dnešní rychlá a složitá doba s sebou nese mnoho úskalí. To se projevuje i v oblasti umění. Mnohokrát jem
měl možnost si toto ověřit na vlastní kůži. Jakmile trochu více vybočíte ze známého rámce toho co je
pokládané za umění, většina lidí ztrácí půdu pod nohama. Cyklus 12 ročních období v galerii JJanda díky
svému pojetí interaktivních či komunikativních večerů nabízí návštěvníkům možnost lépe porozumět tvorbě



předních českých autorů a snad i lepší orientaci v současném umění. To je samo o sobě velkou devizou,
kterou cyklus nabízí.

Postihnout hlouběji současnou uměleckou scénu opravdu není jednoduché. Zvláště, chce-li někdo umělce
dle zavedeného způsobu někam zařadit, zaevidovat, přilepit nálepku - sem patří. Ostatním pak stačí opsat
zařazení, dopsat pár aktuálních vět a hotovo. A neplatí to pouze v umění. Tím složitější je porozumět takto
zprostředkovávaným informacím a není nad osobní zkušenost, setkání autorem a jeho tvorbou a pokud
možno zapomenout všechna hodnocení, která se o tom kterém autorovi objevila, toto nevyjímaje. Neboť
sebelépe zprostředkovaný zážitek zůstává právě jen zážitkem z p r o s t ř e d k o v a n ý m.

S podobnými obtížemi se setkávám, jestliže bych měl představit osobnost autora, který zmíněný cyklus
zahájil - hudebníka Petra Piňose. Dodám-li že jde o vystudovaného stavebního inženýra, ale svého času
také domovníka, kotelníka, léčitele v jedné osobě, tak jak procházel jednotlivými etapami svého života,
ztratí zřejmě pro některé lidi na hodnověrnosti a to přímo úměrně tomu, jakým kdo podléhá konvencím. U
jiných, kteří si uvědomují, vnitřní bohatost takového přístupu k životu tím naopak získá. Petr Piňos patří k
hudebníkům jejichž hudba i způsob jejího podání nám pomáhá nahlédnout do nás samých. Právě v tomto
bodě vnímám těžiště jeho tvorby. Nejsem hudební kritik a nechci se pouštět do jakýchkoliv srovnání. Neboť,
jak už jsem naznačil, ono srovnávání je spíše překážkou, která nám brání plně se ponořit a porozumět
autorovu sdělení. Mohu říci, že totéž platí nejen pro porozumění Piňosově tvorbě, ale i dalších autorů, kteří
se zde v průběhu cyklu 12 ročních období představí. Návštěvníci, kteří takto naladěni budou přicházet na
jednotlivá setkání i na navazující výstavy, si odnesou nejvíce.

JJanda

20.2. 98 17oo se představí Jolana Havelková a Svatopluk Klimeš společným projektem
Účast skrze Přítomnost.

12 ročních období v galerii JJanda

Je například dobře vyrobený stůl, do kterého truhlář vložil veškerý řemeslný fortel a um uměním? A naproti
tomu je uměním, jestliže současný malíř perfektně napodobí práci barokního malíře?



Zkusme odpověď hledat nejdříve trochu jinde a zeptat se, jaké jsou syndromy naší doby. Na přední místo
asi lze položit její až chaotickou uspěchanost, vedle ztráty elementárních vztahů k přírodě projevující se
v maximální devastaci přírodních zdrojů a navazujícím řetězci podobných mechanizmů honby za ziskem,
promítající se do všech vrstev lidského společenství. O to vzácnější je, najdeme-li onoho řemeslníka, který
dovede svoji práci dělat ještě s láskou a s radostí. Troufnu si říci, že takový kus nábytku patří do galerie víc,
než ona napodobenina obrazu.
Není proto divu, jestliže současné umění hledá způsob, jak vyjádřit ztrátu vztahu k základním hodnotám, k
zcela prostým věcem a o k a m ž i k ů m našeho života. Mnozí lidé si zmíněné hodnoty ostřeji uvědomí
teprve, když se objeví ve výstavním prostoru kam podle nich nepatří. Nejde o to, že například pilování
železa je přece obyčejná zámečnická práce, tak jaképak umění, ale především o poukázání právě na
základní hodnoty lidské práce. To samo o sobě je dost. Při hlubším uvažování však obvykle lze ve vztahu
ke konkrétní akci nalézt i další obsahy. Jedním z hezkých příkladů tohoto smyslu současného umění je akce
Mariana Pally "Praní prádla", kdy spolu s přítelem jedno sobotní odpoledne pozvali lidi na "praní špinavého
prádla", které si donesou. Vzali valchu, naplnili necky, každý kousek prádla zapsali včetně jeho majitele.
Lidé si zatím spolu popovídali, něco popili a odnesli si mezitím uschlé prádlo zpátky domů. Nic víc, nic míň.
Ale zkusme o tom chvilku přemýšlet.

Jolana Havelková se v rámci cyklu 12 ročních období prezentuje svými procesuálními fotografiemi. Nejedná
se o klasický způsob - objekt = snímek, ale o vícevrstvý záznam procesu, kdy autorka s vzniklou fotografii
dále výtvarně i fotograficky pracuje a dosahuje tak spojení osobní výpovědi s výpovědní hodnotou
fotografovaných objektů samotných i zmíněného procesu. Podstatou je prosté sdělení, které ničím
nepřipomíná fotografie parazitující na "krasosmyslech" konzumního diváka.

Se stejnou invencí, i když v jiné podobě se můžeme setkat u druhého prezentovaného autora, Svatopluka
Klimeše a jeho pojetí mandaly.
Mandala (neboli kruh) k nám přišla současně s východními kulturními vlivy. Objasnění jejího smyslu by
samo o sobě vyžadovalo poměrně obsáhlý popis. Mnozí možná již zaznamenali tvorbu mandaly
z barevných zrnek písku tibetskými mistry, přičemž je po uplynutí přesně stanovené doby rituálně zrušena.
Prozradím, že právě mandala je - vedle souborného názvu - významnou spojovací nití, která se vine celým
cyklem. Ne jako bezmyšlenková implantace jiné kultury oblečená do sárí, nýbrž jako výtvarné propojení a
transformace vycházející obsahově přinejmenším stejnou měrou z našich kořenů. To vůbec není snadný
úkol a osobně se právě v tomto bodu těším na různé podoby jeho zvládnutí. Ta Klimešova respektovala
kruh vlastně jen do té doby, dokud hořely svíce, které jej utvářely. Tedy mandala pojatá do určité míry jako
proces, jehož trvalým středem zůstaly čtyři kovové obdélníky naplněné pískem a červenou zeminou, se
kterou často pracuje Jolana Havelková ve svých procesuálních pracích. V samotném postupu zapalování
svící, umocněném sugestivní hudbou Zdenka Stružného, lze tušit například střídání mužského a ženského
principu a jeho vzájemné doplňování až po závěrečné zapálení ohnivých znaků dominující celé akci. Ačkoliv
v Chomutově poprvé, jsou Klimešovy performance s ohněm i širší veřejnosti již dlouho známy a nesou
v sobě obvykle dobře čitelné významy spojené s daným prostorem i s naším podvědomím.
Nicméně - a tím se vracím zpět k prvotní úvaze - lze říci že základním znakem výtvarného přístupu obou
výtvarníků vyznívajícím i z hudebního doprovodu, je právě ono hledání a nalézání elementárních vztahů
k přírodě, k lidem, k sobě samému.

V úterý 10.3. 98 v 18 oo se pod titulem "Kdyby krtek byl velkej jako prase" představí výtvarník, hudebník,
spisovatel, asistent fakulty výtvarných umění v Brně Marian Palla.
V čem vidíš smysl své tvorby?
Proč se většina lidí nedovede orientovat v současném umění?
Co lze udělat pro zlepšení situace?
Kromě toho - nakolik znám tvorbu zúčastněných autorů jsem si jist, že návštěvníky nečeká nic z laciné
podbízivosti. Pro ty, kteří hledají něco víc se nabízí ojedinělá příležitost řady setkání s nevšedními lidmi a
jejich tvorbou.
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Když jsem se chystal napsat příspěvek k vystoupení Mariana Pally, nic jsem nakonec nenapsal. Je to
především tím, že M. Pallu buď zažijete osobně, nebo nezažijete nic. Z popisu se nenápadně vytrácí vše co



činí jeho projev osobitým. Nakonec stejné rozpaky mne asi budou provázet během celého cyklu. Všichni
zúčastnění jsou natolik výraznými osobnostmi, že písemně zprostředkovaný zážitek nutně pokulhává za
skutečností. Jistě, mohl bych se zmínit například o tom, že Pallova expozice kreseb na cigaretových
papírcích měla v galerii JJ svoji premiéru, nápad, vystihující autora víc než dokonale, stejně jako jeho pojetí
mandaly nebo texty v knize Kdyby byl krtek velkej jako prase, ze které přečetl ukázky. Mohu dokonce
prohlásit, že texty snesou srovnání s tvorbou Bohumila Hrabala a přitom jsou zcela původní a myslím, že se
mnou bude mnoho lidí souhlasit.
Podobně se lze vyjádřit o Ireně a Vojtěchu Havlových, kteří se představili v Chomutově poprvé (tak jako

ostatně všichni zúčastnění umělci ) během v pořadí čtvrtého pokračování cyklu pouze s tím rozdílem, že jde
o hudbu a tu už lze lépe zprostředkovat ve formě nahrávek. Pro mnohé jejich příznivce je známým faktem,
že Vojtěchovi může jeho virtuozitu ve hře na violoncello mnoho filharmoniků jen závidět, asi jako Ireně
Havlové postmoderní básníci či textaři. Přesto oba hudebníci volili mnohem náročnější cestu vlastního
hudebního výrazu, který měli možnost představit už v řadě zemí v Evropě, Asii i Africe a dnes mají na svém
kontě pěknou řádku CD a jiných hudebních nosičů. Podnikli také několik studijních cest do Indie a vytvořili
"hudební obrazy" k filmovým obrazům z těchto cest.
Nejsem hudební kritik a hudební rétorika mi není vlastní. Proto i když vnímám umění jako spojité nádoby
mohu (také z již zmíněných důvodů) spíše jen přiblížit některé pocity z vystoupení obou hudebníků. Pro
mne je jejich hudba přitažlivá už svojí neuchopitelností mířící někam za horizont běžného vnímání a
dopadající na půdu našeho podvědomí. Přirovnal bych ji k abstraktnímu obrazu krajiny, kterou divák
poznává teprve po delším pozorování, aby nakonec zjistil, že jde o vyobrazení místa, které důvěrně zná,
kde je doma, kde se nalézá i on sám. Není divu, vždyť skutečné umění vlastní onen spouštěcí
mechanismus vhledu do různých rovin vnímání. Hudba Ireny a Vojtěcha Havlových s jejich výrazovými
prostředky umí sáhnout pěkně hluboko. Na své si přišli i ti, kteří využili příležitosti dovědět se mnohé i od
autorů samotných. A to je vlastně i cílem koncepce cyklu 12 ročních období.

JJ

Návštěvníci expozice současného umění Národní galerie v Praze mohou obdivovat obraz úctyhodných
rozměrů 4 x 8 m. Jeho autorem je brněnský výtvarník Petr Kvíčala, který se v galerii JJanda (Kadaňská 64)
představí programem "Květen" v úterý 12.5. v 18 00 hod.
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Porozumět podstatě malířské tvorby Petra Kvíčaly znamená podřídit vnímání okolního světa - jeho
rozmanitosti a proměnlivosti, určitému řádu. Víme, že celý kosmos až do jeho nejmenší částečky je
v neustálém pohybu. Stejně jako naše mysl. Ustane pohyb okolí, ustane-li pohyb naší mysli? Nebo skrze



nalezení onoho řádu najdeme i své "pevné" místo ve vztahu k onomu pohyblivému světu? Kvíčalovo
hledání přírodních zákonitostí připomíná vědecké bádání, hledání nového léku. Byť je prastarý.
Být odborníkem, objevitelem třeba v oblasti medicíny představuje nejen nutnou sumu znalostí a
kombinačních schopností. Vědec si musí umět všímat souvislostí, ale současně dokázat zúžit zkoumaný
problém na minimum a prozkoumat jej ze všech stran. Dílek po dílku vytvářet podmínky pro definování
specifičnosti tohoto laboratorně zkoumaného mikrokosmu, aby výsledek jeho zkoumání bylo možné
s úspěchem uplatnit v podmínkách vnějšího světa. Vědecká práce ve své podstatě vyžaduje maximálně
objektivní přístup k dané problematice jehož výslednicí je definování objektivní skutečnosti, pravidla.
Laboratorním - či vědeckým vybavením našeho vědce pak budou nejspíš všelijaké zkumavky, měřící
přístroje, váhy, příručky a podobně.
Umění zdá se předpokládá přístup zcela opačný. Čerpá z maximálně subjektivního přístupu, který
podmiňuje autentičnost uměleckého díla nicméně výsledek v takovém případě zpětně definuje nový náhled,
na objektivní (univerzální) skutečnost. Jak je to možné.
Petr Kvíčala jde v důsledném zkoumání téměř až na hranici vědního oboru. Jeho laboratorním vybavením
jsou základní barvy - červená, žlutá, modrá a bílá, základním prostředkem zkoumání je vlnovka. (Ne
náhodou. Mnozí si jistě povšimli, že s vlnovkou se setkáváme velmi často. Horizont krajiny,
elektromagnetické vlnění, vodní hladina atd). S těmito jednoduchými prostředky pracuje tak, že každou
barvou postupně pokrývá plochu obrazu křížem krážem vedenými vlnovkami obvykle tak dlouho, dokud
plochu celou nepokryje. Vědec bude zkoumat účinek svého séra v různých podmínkách. Pak změní jednu
ingredienci a opakuje postup. Kvíčala změní barvu a rovněž opakuje postup. Až sem vše vypadá stejně.
Avšak mnozí si možná právě teď kladou otázku, jaký je SMYSL takového počínání? Množství práce a času
vložené do objevení a možné aplikace nového léku všichni tušíme a akceptujeme. Množství práce skryté
v obrazu nakonec zabíleného bílými vlnovkami, skrze které matně prosvítají předešlé barevné vlnovky také
tušíme. Význam takto vynaloženého času (podotýkám, autorova času!) nám však uniká, někoho dokonce
takovéto "PLÝTVÁNÍ časem" pobouří. Uniká nám ruku v ruce s měřením hodnoty času měřené jeho
"využitelností" podle zavedených měřítek hodnot. Stručně řečeno co hmatatelného může přinést. Ještě
stručněji - co za to?
Porozumění může přijít tehdy, jestliže zásadně změníme tento úhel pohledu. Opět použiji zde již jednou
zmíněný příklad ručního pilování železné armatury, kterého jsem se sám svého času před očima počestné
chomutovské veřejnosti dopustil. Kolik promarněných hodin! Nebo nabídnutá šance ostatním zamyslet se
nad tím co je v životě opravdu důležité, šance nahlédnout na věci i naše konání jinak?
Petr Kvíčala nabízí alternativu vnímání hodnoty plynoucího času a skutečné smysluplnosti jeho využití.
Nabízí nám pohled na smysl hledání řádu skrze tušení tohoto řádu za zdánlivě chaotickým pokládáním čar.
Existuje podobný řád v podobně vnímaném chaosu okolo nás? Zdá se, že dokud nezměníme vzorec
vnímání i obecně přijímanou hierarchii hodnot těžko se nám podaří jakýkoliv fungující řád nalézt. Neboť
znamená stále stejnou chybu ve výpočtu, která nevede ani k nalezení léku.

JJanda

Výstava ak. malíře Petra Kvíčaly v Galerii JJanda potrvá do 5. Června.
"Rétorickovizuálním" programem Lidé spěte! se v úterý 9.června v 18. hod se v rámci cyklu 12 ročních
období představí multimediální umělec Josef Daněk. (Galerie JJanda, Kadaňská 64, Chomutov).

Je veliký rozdíl, zda si stanovujeme vlastní řády, cíle, které nám mají zaručit určité "jistoty" oproti "pouhému"
respektování řádu, který již zde je, který naopak všechny jistoty odebírá až na jedinou - že je.

2.3. 98
Ahoj Mariane,

posílám několik pozvánek, možná se hodí. S přespáním není problém ani pro víc lidí, pokud nečekají extra



komfort. Se vším ostatním co jsi napsal počítám. Prosím dej mi jenom ještě včas vědět, kdy a jak se do
Chomutova dopravíš, abych se podle toho zařídil. Stejně tak, jestli se budete chtít nějaký den zdržet a
načerpat trochu víc smogu. Tel 02 71721164 nebo 0396 24646. V Chomutově budu asi od 6.3.

Těším se - Jirka
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V červnu se Galerii JJ představil výtvarník Josef Daněk textovou performancí LIDÉ SPĚTE. Stylizované
předčítání literárně laděného textu autor doplňoval ukázkami svých výtvarných prací.v především řadou
kreseb z rozsáhlého cyklu Významové anatomie. Fantaskní obrazy lidské anatomie autorovi slouží jako
základ komických, někdy až filosofických metafor na téma duchovního zrání člověka.
Dále si návštěvníci mohli prohlédnout několik menších obrazů z cyklu Malba plastelínou. (Touto původně
dětskou technikou malby - totiž roztíráním barevné plastelíny po podložce se autor podle svých slov zabývá
od dětství).V současné době zmíněnou techniku používá v projektu Model malby, v němž často s ironií a
humorem parafrázuje staromistrovské a někdy až příliš vážné pojímání malířského umění.
Důležitou součástí autorovy "scénické přednášky", jak někdy nazývá svá veřejná vystoupení, v nichž střídá
role učitele, pouťového kouzelníka, posměváčka i kajícníka, který se omlouvá veřejnosti za své předchozí
drzosti, jsou rekvizity - objekty, bizarní pokrývky hlavy a jiné pomůcky, jimiž zdůrazňuje své myšlenky tak,
aby nikdo nezůstal na pochybách, jak vážně vše myslí.

Na snímku Josef Daněk během své textové performance objasňuje význam a nepostradatelnost
předváděné pokrývky hlavy.
Foto JJanda.

12 ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJanda
Lov výtvarníka Tomáše Vaňka

Stručný popis akce pražského výtvarníka Tomáše Vaňka by mohl vypadat asi takto: Autor rozdělil prostor



galerie závěsem. Ve vzdálenější části byl na zdi upevněný čtvercový (částečně již prostřílený) terč o
rozměrech cca 100 x 100 cm. V bližší (vstupní) části ležel na zemi kruhový karton (zřejmě mandala) a na
něm nasypaných 35 000 broků. Z této vstupní části měli návštěvníci (po cca 20 minutovém autorově
výkladu o smyslu jeho počínání) možnost vypálit libovolný počet ran vzduchovou puškou do již zmíněného
terče ve vzdálenější části galerie. Každý účastník vypálil průměrně 3-5 ran a stal se tak ”spolutvůrcem”
autorova výtvarného záměru. Zbývajících asi 34 500 ks broků se autor chystal do terče vystřílet
v následujících dnech.
Tomáš Vaněk je poměrně nedávným absolventem Pražské Akademie výtvarných umění. (Studoval pod
vedením profesora Vladimíra Kokolii, jehož dílo budou mít návštěvníci Galerie JJ rovněž možnost spatřit).
Svoji tvorbu představil Tomáš Vaněk již v řadě renomovaných galerií.
Výstava pod názvem Lov je další částí cyklu 12 ročních období v Galerii JJanda potrvá až do 5. září.

Tolik asi stručná zpráva. Dostatečně dlouhá na to, aby laikovi vnesla do porozumění současnému umění
další zmatek a také dostatečně krátká, aby už tak možná dost bezradnému čtenáři nenabídla alespoň
nějaké – byť ošidné vysvětlení. Snadno si lze představit, že mnozí si jednoduše pomyslí, že v současném
umění je možné snad už úplně všechno…
A mají pravdu! V umění je možné opravdu všechno. Vždy tomu tak bylo a bude. Jen pohled zpět nám dává
jakýsi pocit, že to minulé bylo to pravé umění.. Zkoumáme-li tento fakt pozorněji, všimneme si, že tento
často přejímaný názor se dotýká umění vytvořeného obvykle před 50 až 100 lety. Snad každému se dnes
líbí například impresionisté. (Možná také proto, že už nežijí). Kolik posměšků a nepochopení však zažili ve
své době. I oni totiž tvořili z tehdy zcela nového pohledu na skutečnost, tvořili obraz své doby. Ten je svým
způsobem vždy trnem v oku zavedeným pořádkům našich představ o sobě, o tom či onom – tedy i o tom, co
je pravé umění. Nicméně impresionismus - stejně jako umění současné, vyjadřoval především určitý
PROŽITEK podaný tehdy svérázným způsobem. Tím chci přiblížit, jak důležitý je v umělecké tvorbě onen
prožitek. Je motorem tvorby, ať již jde o sdělení prožitku zažitého nebo právě zažívaného nebo také
očekávaného. Problémem tvůrce pak zůstává způsob, jak tyto prožitky, vjemy, představy předat, případně
navodit apod. Ve chvíli, kdy zvolí méně obligátní nebo dokonce zcela odlišný způsob vyjádření, dochází
snadno ke střetu právě se setrvačností našich představ, která nám brání v zachycení autorova sdělení.

Osou cyklu 12 ročních období v Galerii JJ je kromě tohoto spojujícího názvu návštěvníkům (a možná i
čtenářům) již známá mandala. (S potěšením konstatuji, že někteří si již o ní postupně také zakupují
dostupnou literaturu nebo se o ni jinak hlouběji zajímají). Každý ze zúčastněných autorů k této mandale
přistupoval po svém, i když doposud vždy takříkajíc tělo na tělo – v přímém kontaktu s vytvářeným dílem.
Tomáš Vaněk mezi t v o ř e n é a t v ů r c e” vložil kromě pracovního nástroje – vzduchovky a broků ještě
prostor cca osmi metrů dělící jej od terče a pochopitelně i řadu dalších faktorů ovlivňujících konečný
výsledek. Nechtěl bych zde otevírat úvahy například o zenové podstatě střelby. Ale mohu tento prostor
srovnat s prostorem, který máme všichni k dispozici, ve kterém se pohybujeme od zrození do smrti. Nazývá
se život. Obraz života není nepodobný dobře nebo špatně nastřílenému terči. Stejně jako v životě pak
výsledek pátrání po smyslu akce (života) odpovídá tomu, kam obrátíme tok svých myšlenek. Zda se
budeme pohoršovat nad tím, že si z nás někdo tropí blázny nebo vynaložíme určité úsilí porozumět něčemu,
co je mnohem subtilnější. Stejně dobře se můžeme nechat unést jakousi záměrnou pouťovostí, kterou autor
podtrhl ještě barevnými foliemi na sklech výlohy, možná znovu prožít okamžik své první vystřelené papírové
růže. Sám autor jako by nás chtěl zmást tím, že do terče vystřílel zdařilý ženský poloakt s bujnými ňadry. Ale
pro ty, kteří se tak snadno splést nedají, asi zůstane přece jen podstatným onen prostor mezi Tvůrcem a
Tvořeným, který Tomáš Vaněk ponechává rezonovat v té rovině prožitku, který je tomu kterému
návštěvníku – pozorovateli nejvlastnější.

JJanda
V úterý 15.9. se představí známý pražský výtvarník Petr Nikl. Jeho vystoupením vstupuje projekt 12 ročních
období v Galerii JJ na Kadaňské ulici do posledního čtvrtletí.
12 ročních období v galerii JJanda.

Pastičky Petra Nikla

Průvodním jevem Niklových vystoupení zřejmě zůstane plné zaujetí diváka odvíjejícím se příběhem a
současně jeho znejistěním. Cítíte, že Petr Nikl utváří děj, ale děj současně utváří jeho i vás, vše se stává



jediným celkem. S mysteriozní hravostí vás vtahuje do svých sítí, aby vás nakonec nechal odejít se stejnou
otázkou na rtech, kterou pozorujete barevné divadlo plné pitoreskních rekvizit v podobě mýdlových roztoků,
polámaných panáků, hraček a hračiček, barevných koulí, bidel, rybářských prutů, vycpaných zvířat a světel,
mezi kterými se pohybuje podivná postava k pláči i k popukání, v kalhotách a plisované sukni v lepicí
páskou obalených plantavých botách doprovázejíc svoji podivnou činnost zpěvem, poťouchlými výkřiky
nebo brumláním.

Jestli jsem v průběhu cyklu 12 ročních období v galerii JJ někdy na okamžik doopravdy zalitoval, že prostor
galerie není dvojnásobný a že se zde nesešla alespoň půlka Chomutova, pak to bylo během tohoto
vystoupení. Ačkoliv sám jsem mnohá už zažil jako divák do posledního místa zaplněných sálů pražského
divadla Archa, kde Petr Nikl často účinkuje, nebo jako návštěvník Niklova Jitra Kouzelníků v prostorách
Veletržního pláce Národní galerie. Ale na druhou stranu možná právě komornost prostoru Galerie JJ učinila
z večera něco, co sahá mimo běžný rámec současné autorovy tvorby. Na chvíli se mi vybavila atmosféra
dětství, kdy jsme společně s dětmi ze sousedních domků zasedli na žehlící prkno a v přítmí s napětím
sledovali pohádky z "laterny magiky", které nám děda promítal na zeď. Se stejným napětím, jaké bylo
možno spatřit ve tvářích diváků přítomných na tomto vystoupení.

Kdo nezná tvorbu jednoho z našich předních současných umělců Petra Nikla se asi právě teď domnívá, že
se jedná o herce. Ne. Petr Nikl je výtvarník, který vystudoval Akademií výtvarných umění v Praze. Maluje,
ale malířem není, hraje ale hercem není, zpívá ale zpěvákem není. Platí snad i -tváře umouněné od popela,
ale kominíkem není. Děj, který se před vámi odehrává totiž nemá daleko ani do pohádky. V pozvánce na
jeho vystoupení jsem jej nazval "víceumělcem" Nenašel jsem přesnější slovo pro jeho tvorbu. Je příznačná
právě svojí neuchopitelností.
Asi nezbývá, než omluvit se skeptickému čtenáři, že se o představení Petra Nikla vyjadřuji s neskrývaným
nadšením. Omlouvám se - nemohu jinak. Ačkoliv si nemyslím, že by předešlá vystoupení byla méně
podnětná nebo výrazná. Jen jsem opět intenzivně pocítil, jak je dobře, že všichni tito autoři neváhají udělat
maximum pro vystoupení kdesi mimo centrum uměleckého dění. Chomutov bohužel - alespoň pokud jde o
mapování současné umělecké scény, má co dohánět. A ještě něco. Petr Nikl nezůstal nic dlužen ani názvu
své výstavy - Pastičky pastelek. Více jak padesát prací na toto téma je možné v galerii spatřit do 5. října.
JJ

6.října v 18 hod proběhne v pořadí 10.vystoupení v rámci cyklu 12 ročních období v Galerii JJanda. Akcí
pod názvem Probouzení se představí výtvarníci Igor Hlavinka a Jiří Melzer.
PS Prosím nepřidávat ani neubírat v textu označení "Galerie JJanda". Nejde mi o bezuzdnou propagaci
názvu, ale o situování děje. Díky.
(12 ročních období v Galerii JJanda)

Probouzení Igora Hlavinky a Jiřího Melzera.

Pomalu, beze spěchu, zapalují oba autoři svíčku za svíčkou a pokládají je na mandalu do tvaru dvou
rovnoramenných trojúhelníků obrácených špičkou k sobě. Zšeřelý prostor galerie se postupně rozzařuje
mihotavými světly. Minuty ubíhají. Ačkoliv nic zvláštního se neděje. Děj se odehrává spíše samovolně. Oba
autoři dokonce působí dojmem, že přemýšlí co si dál počít, snad ani n e v í, co dál. Vše probíhá



v naprosté tichosti. Diváci mlčky přihlížejí.Čekají. Něco se přece musí stát. Línými téměř zpomalenými
pohyby kloužou nyní svíčky uzavřené v průsvitném plastovém obalu po hladké žulové podlaze kamsi do
prostoru mimo mandalu. Některé končí u nohou diváků jiné v koutu či u stěn s nainstalovanými obrazy
vyjadřujícími stejné téma jako děj, který se právě odehrává. Stovka třepotavých světel se rozebíhá do
prostoru, kam je poslala čísi ruka. Je ticho. Ozývá se jen lehký skřípot prozářených obalů ujíždějících po
podlaze. Ti "umělci" snad spí. Už je jasné proč ten název - Probouzení. Jestli se vůbec proberou. Kdyby
zněla alespoň nějaká hudební kulisa! Nebo se ozvala rána. Křik. Kopnutí. Děj! ZMĚNA! Nic takového se
však neděje. Už víc jak půl hodiny se NIC neděje!
Igor Hlavinka se zamyšleně sklání nad rozptýlenými svícemi, zatímco Jiří Melzer je pomalu přisouvá

k obvodu mandaly. Židle vržou - zrychlete to, ukončete to. Nedělejte umění z neužitečného přehazování
svíček. Ztrácíme čas! Světla zřejmě splnila svůj úkol v prostoru a nezměněným tempem se přibližují tam,
odkud vzešla, ke svému počátku. Teď vytvořila kruh obepínající mandalu jako zlatý prstenec. Atmosféra se
poněkud změnila. Kruh! To asi něco znamená. Že by konec? Na okamžik mi vytane na mysli, zda vzniknou
opět trojúhelníky, tentokrát však svým vrcholem odvrácené od sebe. Četl jsem kdysi povídku Stroj času, ve
které si několik dobrodruhů vyrazilo zpět v čase ulovit dinosaura, který by vzápětí zahynul původní smrtí.
Lovci přitom museli přísně dbát na to, aby nesešli z vybudované stezky a nepoškodili svým tělem tehdejší
floru a faunu a nedošlo tak k narušení časového řetězce příčin a následků. Jeden z lovců však v zápalu lovu
šlápl vedle stezky. Naštěstí to odnesl pouze malý motýl. Po návratu do přítomnosti lovci zjistili, že jejich
země má úplně jiného, nežádoucího prezidenta...
Svíčky se vracejí zpět do mandaly. Zvolna jako tok řeky ústící do moře. A jako když se snese déšť na
vyprahlou zemi, zazněly zvuky didjeeridoo - hudebního nástroje australských domorodců vyráběného
z eukalyptového dřeva, kterým oba umělci uzavřeli své vystoupení. Proud životadárné energie rázem
naplňuje smysl každého nepatrného pohybu jednotlivých svící vzhledem k ostatním, k danému prostoru.
Stává se oslavou smyslu existence, života, Bytí. Nic není bezvýznamné. Kruh dění se otočil. Dva
trojúhelníky tvořené svícemi jsou opět na svém místě - špičkou k sobě. Zřejmě nikdo nešlápl na motýla...

JJanda
Foto - JJanda

Výstavu obrazů Igora Hlavinky a Jiřího Melzera pod názvem Probouzení lze v Galerii JJanda (Kadaňská ul.
64) spatřit do 31. října.
Prosím o zachování názvu a textu článku včetně velkých písmen beze změn.

Cyklus 12 ročních období v Galerii JJ
Vladimír Kokolia - Chomout

Chomout je symbolem určitého omezení. Ta mohou být v zásadě dvojího druhu. Ta, do kterých se dostáváme
už samotnou fyzickou existencí na tomto světě a ta, která si často, aniž si to připustíme, klademe sami.



Vytváříme si je svými zájmy, touhami, odmítáním, cíli, představami. Představy, ačkoliv jsou na jedné straně
velice pozitivním tvořivým elementem, stávají se současně faktorem omezujícím, zakrývajícím skutečnost.
Vytváří se nepřetržitě v podobě myšlenek z p ř e d c h o z í c h prožitků a zkušeností jako jejich odrazového
můstku. Na základě zkušeností srovnáváme, posuzujeme. Od dětství je nám okolní svět vštěpován jako jediná
skutečná realita a tento pohled se v nás postupem let většinou upevňuje. Setkáme-li se s něčím, co se tomuto
modelu vymyká, hodnotíme danou skutečnost nedůvěřivě, bráníme se jí. Spatříme-li, takto vybaveni, realisticky
namalovaný obraz, považujeme jej za dobrý, ale odchylky od vštípeného modelu už kritizujeme do té míry, kam
až sahá pružnost našeho vnímání.
Využijme na chvíli oné představivosti. Dejme tomu, že bychom žili v reálné skutečnosti, která by vypadala jako
Picassovy kubistické obrazy. Pak všechno, co nyní považujeme za realistické, by nám připadalo zdeformované
a nepřijatelné. Můžeme však postupně (i když jen do určité míry), na základě srovnávací zkušenosti, formovat a
rozšiřovat své povědomí mnohotvárnosti možného vyjadřování a dosáhnout tak bodu, který se vlastně nabízí
stále. Zkusme na chvíli všechny představy a zkušenosti odložit. Není se o co opřít, že?! Ale také zde není
"špatné umění" nebo "dobré umění". (Totéž lze současně říci o čemkoliv jiném.)Je zde jen to, co bezprostředně
vnímáme…
Nyní jsme v bodě, z něhož také pramení podstata umění (a snad i života vůbec). V bodě, ze kterého bezesporu
vyvěrá tvorba Vladimíra Kokolii. Je tím doslova nabita. Jeho právě probíhající autorská výstava v pražském
Mánesu je toho nejlepším dokladem. Stejně jako s tímto tvrzením rezonující zápisy návštěvníků. Ale jsou zde i
zápisy zcela opačné, dokladující, jak silně je v nás zakořeněna setrvačnost k vštípeným představám
popisovaným v úvodu.
Jak silná je vrstva našich vázaností k představám o sobě a okolí a z jaké hloubky umělecké dílo pramení, tak
hluboko proniká k naší podstatě. A uměním je proto, že vůbec proniká, osvětluje a umožňuje nám zahlédnout její
obraz. Může k tomu posloužit stejně dobře Picassova Guernica jako Zrzavého Přítelkyně či obyčejná vesnická
tancovačka. Nebo již zmíněná Kokoliova výstava v Mánesu pod názvem Prsa. Ti, kteří se přišli podívat na
dmoucí se ňadra, hledali marně. Spatřují jen podivné klikyháky nebo videozáznam dmoucí se zpěněné vody na
mořském břehu. Aniž by si snad jen na okamžik uvědomili, že vždy bude záležet jen na nich, zda nahlédnou také
pod hladinu. Úkolem umění ale už není udělat toto za někoho. Ani nelze.

Vypisovat zde všechny výstavy a ocenění, které Vladimír Kokolia (*1956)- profesor na Akademii výtvarných
umění v Praze až dosud uskutečnil a získal, nezůstal by prostor na nic jiného. Pro ty, kteří Kokoliovu tvorbu
znají, bylo v kontextu s rozsáhlou výstavou v Mánesu o to překvapivější jeho vystoupení v cyklu 12 ročních
období v Galerii JJ pod názvem Chomout. Vladimír Kokolia přítomné návštěvníky jednoduše - vyportrétoval.
Téměř mávnutím jedné ruky tak naplnil podstatu projektu, vtáhl diváky přímo do tvořivého procesu, verbálně
objasnil mnohá úskalí portrétní malby a svým způsobem vytvořil "živou mandalu" přítomných diváků. Prakticky
otočil svoji tvorbu o kolo zpět a nabídl divákům turistickou atrakci - jakýsi "Kokoliův Montmartre". Ponechal však
zcela na divákově vnímání, zda jeho vystoupení pochopí jako ukázku vrcholu umění, nebo jako parafrázi na
obecnou p ř e d s t a v u co je to Umění.
JJanda

Nezávisle na tom, která z variant je pro účastníky setkání přijatelnější, zbývá dodat ještě jeden aspekt, který
prostupoval celé Kokoliovo vystoupení. Je jím lidský rozměr překračující různé - tedy i zde zmíněné náhledy
na smysl umění. Neboť konečnou podstatou umění zůstává právě tento fakt a s ním se vytrácí i onen
chomout.

Vyslechl jsem výtky ze strany potenciálních návštěvníků, (ne od autorů!), že bych měl v pozvánkách
obsáhleji zdůrazňovat dosavadní činnost a úspěšnost jednotlivých zúčastněných umělců. Chápu, že toto
bývá v popředí zájmu návštěvníků. Nemohu se však zbavit pocitu, že diváci přicházejí díky věhlasu toho
nebo onoho autora, méně však pro to, aby se vnitřně obohatili jeho uměleckou výpovědí. Tomu jsem se
snažil v rámci možností předejít. Navíc výběr autorů jsem neprováděl na základě jejich věhlasu, ale jejich



tvorby. Tak se zde objevili autoři známí vedle téměř neznámých, ale myslím neméně kvalitních. V podstatě
jsem se snažil dát návštěvníkům i autorům rovnocennou možnost vnímání uměleckého díla i jeho
prezentace. Je jasné, že u výstav na komerční bázi by takový postup asi nebyl možný. U výstav
nekomerčních mi však pro bezprostřední účinek díla přijde naopak velmi žádoucí.

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJanda.

Galerie akademického sochaře Jiřího Jandy v Chomutově se do povědomí chomutovské veřejnosti zapsala
především cyklem interaktivních výstav. Příznaky Existence - pro mnohé neobvyklým spojením výtvarné
výstavy a art performance. Filmové zpracování celého cyklu bylo možné shlédnout v audioviziuálním kině
chomutovského zooparku a souborně byl tento projekt představen v Praze a dalších městech.



Cyklus Dvanáct ročních období navazuje na předchozí činnost galerie a ukáže tvorbu řady našich
významných českých výtvarných umělců a hudebníků alternativní hudby a jejich společných projektů. Je
cyklem setkání s umělci, kteří spoluutvářejí naší současnou kulturní scénu, kteří vám osobně představí svoji
tvorbu nebo přiblíží svoji tvůrčí filozofii a zkušenosti. Dvanáct společných večerů s nekonvenčními umělci a
se všemi, kterým je blízké zkoumání tvořivé podstaty umění a mnohotvárnosti života.

S výjimkou lednového data, každé druhé úterý v měsíci od 17oo hod v galerii JJanda, Kadaňská 2511/64,
Chomutov. (Příp. změny sledujte v kulturních programech tisku). Po každém z večerů s autorem následuje
až do konce měsíce výstava jeho díla. (Počet účastníků je omezen. Celoroční účastnickou kartu si lze
zajistit v průběhu večera přímo v galerii).

Jako první svoji tvorbu představí hudebník a hudební skladatel, autor řady CD a MC relaxační hudby, člen
skupiny Létající koberec Petr Piňos.

JJ.

Josef Daněk Palackého 267, 25088 Čelákovice, (0202 891177)
Václav Fiala Petra Slezáka 14, Praha, (02 2328374)
Jolana Havelková Na hradbách 132, Kolín (0321 27380)
Irena a Vojtěch Havlovi Žitavského1 150 00 Praha 5 (02 57921621)
Igor Hlavinka (02 7553893
Vladimír Kokolia Veverské Kninice (0502 427631)
Petr Kvíčala Zámek, 66434 Kuřim (0602 728251)



Josef Mžyk Pařížská 7 (02 2320274)
Marian Palla Zámek, 66434 Kuřim (05 43210372)
Petr Piňos Kociánova 1, 151 00 Praha 5 Stodůlky (027820137)
Tomáš Vaněk 02 801039 Klíčanská 1 182 00 Praha 5 Kobylisy (61225105)

+ Jiří Melzer)+(0602 359866)
Petr Nikl 3110117 d, 805901at
Jiří Janda
Roman Dvořák
Unent Delger
Eva Králová 35 17 789
Zdeněk Závodný (membrána, pigmenty)
Jiří Syrovátka d 81911047, 2823159 MS-TV 697 40 13
Jan Hrubec 6974013, 0601 237900 TV- Paskvil Kubelíkova 27 P 3, palác Akropolis 3p
Jan Němeček d 4398273, 24094-353(252) ČR
Zdeněk Plachý Kounicova 13, Brno, 05 43216928 Skleněná louka

LABYRINT

Expandující spirála, která tvoří a chrání střed labyrintu a kontrahující spirála, která jej zpřístupňuje jsou dva
modely, obsažené v labyrintech. Existencí labyrintu je střed stvořen a chráněn. Proniká-li člověk do
labyrintu, narušuje jeho střed. Vstup a rozluštění nastávají jen za správných podmínek: jen se znalostí
cesty.
Ačkoli má labyrint často složitý tvar (formu), zůstává spirálou - zpětně vinutou. Jde o znázornění vesmíru



a všech kosmů a tedy všech uspořádaných soustav kterému na sestupné stupnici odpovídají a tím je
současně kosmos, svět, individuální život, chrám, město, člověk, lůno - nebo vnitřnosti - matky (Země),
mozkové závity, vědomí, srdce, putování, cestování a cesta.
Nejstarší známý labyrint v Egyptě pochází z 19. Století před Kristem, nejslavnější se nachází na
minoistické Krétě. Tyto a mnohé z nejstarších spirálovitých skalních obrazů z doby paleolitu připomínají
trvalé zabývání se lidstva spirálovitým uspořádáním a svým vlastním spirálovitým vývojem.
Tak, jak se labyrint utváří a rozprostírá, expanduje a kontrahuje, tak se také otevírá a uzavírá. Kdo zná
cestu pro toho je kosmem, kdo ji nezná pro toho je chaosem. Je to Adrianina nit, jejíž smyčky tvoří svět a
nás nutí je rozmotat - nebo zamotat:

Dám ti konec zlaté nitě,
Jenom ji smotám do klubka,
Dovede tě k bráně nebeské
Do zdí Jeruzalémských.

(William Blake: Jerusalem)

Je to tatáž nit, která se vine postupujícími myšlenkami, namotaná Nit Života, kterou následujeme a která
nás, když ji neztratíme, dovede do zmíněného bodu. Ale ona také ten bod zakrývá, zavádí nás na scestí a
podrobuje zkoušce naší vytrvalost a poznání.
V labyrintech dlaždicových podlah mnoha středověkých katedrál je v centru, někdy (jako např. v Chartres)
zobrazen Theseus nebo Minotaurus. Symbolizuje krétský "pralabyrint"- zkoušku zasvěcenosti hrdiny,
přemožení smrti v centru a následovně návrat nebo znovuzrození do života, znovuožití ve vyšší spirále.
Neboť stejně jako se rodíme v mateřském klíně, abychom spatřili tento svět, tak jen ten kdo se zrodil
(obrodil) sám ze sebe, vidí jiný svět. "Kdo se znovu nenarodí, nemůže spatřit Království Boží". Jiné labyrinty
v katedrálách utajovaly ve svém středu stavitele symbolizovaného Daidalem, který postavil krétský labyrint.
Protože projití bludištěm představuje putování do Jeruzaléma en miniature ztělesňuje Daidalos také božího
stavitele.
U většiny labyrintů běží spirála dále a poté co dosáhla centra se vrací buď zpět na okraj a do
každodenního života nebo vychází druhou stranou vířící koule jejíž dvoudimenzioální verzi představuje.
V antice byl labyrint vzhledem k svému rituálnímu zaměření využíván pro zakládání města. Tento rituál
imitoval prapůvodní stvoření kosmu, nově jej definuje, neboť jestliže je nějaký prostor vydělen nebo
ohraničen je tím uspořádáván, vyzdvižen z chaosu, kterým je obklopen a tak posvěcen.
Ještě stále se mnohá bludiště nazývají Trójou. Spirálový pohyb vytvořil z haosu kosmos a ochránil takto
vytvořený svatý prostor před neoprávněným vstupem.
Použití spirály nebo labyrintu v antických kresbách poukazuje na návrat do klína Země, který je důležitý,
než se duch znovuzrodí v zemi mrtvých. Ale smrt a znovuzrození představují také neustálou proměnu a
očistu ducha během života. V užívaném slovníku alchymistů stojí slovo VITRIOL pro Visita interiora terrae
rectificando inveniens occultum lapidem: = Hledej uvnitř Země, skrze očistu nalezneš zapovězený kámen.
Takovýto vstup do podsvětí (Plutovy říše) je protipólem většiny zasvěcovacích rituálů a srovnatelný s chůzí
přes poušť, s "temnou nocí duše" kterou mystikové zažívají na své cestě. Toto bývá téměř vždy
symbolizováno spirálou. Ty, které jsou znázorněny v Atreově domově pokladů (jejichž stopy se nacházejí
ještě ve volutách ionských sloupů), poukazují ještě na další výklad: V průchodu mezi dvěma spirálami se
posvěcovaný stává středovou osou, šípem (sebe)vědomí a rovnováhy (vyrovnanosti), neboť se dostává
mezi proti sobě stojící sloupy životního prostoru nebo mezi smyčky hadů des caduces a tím do přímého
styku s prapůvodním Bytím. Labyrint obsahuje (a popisuje) proběhlé spirály lidstva v prostoru a čase, ve
kterém je usměrňováno a roste od i ke svému prvopočátku.

Není ničím jiným než známým modelem Existence, je mandalou, dvojdimenzionální, verzí vířivé sférické
spirály. Neboť Jsoucnost labyrintu nespočívá v jeho vnější formě, v jeho jednotlivých článcích a zákrutách,
nýbrž v pohybu, který utváří. spirálové mandalové taneční pohyby z labyrintu dokonce samy vyplývající.
V okamžiku, kdy člověk tančí makrokosmický tvořivý Šivův tanec, tanec planet a atomů, aktivně na sebe
přejímá tvořivé pohyby kosmu. Jeho tělo se stává Universem, přejímá jeho pohyb a je-li harmonický, není
pouze v harmonii se sebou samým, ale i s Universem, jímž se stává.



V religiozních a mystických tradicích to není je bůh Šiva, kdo tančí nekonečný tanec života, materie a
jejich esence. Tato stálá tvořivá síla a rozpouštění materie a světa je usměrňující nití, která se vine spirálami
islámských arabesek a vířivými tanci sůfijských mystiků.

Chomutov 17.2. 1999
Ahoj,

ještě se vracím k cyklu 12 ročních období. Mám dobrou zprávu, že se mi podařilo získat grant, který mohu
použít také na tento cyklus. Chystám jeho souborné představení na několika místech. (Pokud by někdo
z Vás měl dobrý typ na prostor v Praze – min 10 x 10 m, nejdříve na květen, dejte mi prosím vědět do 10.
března – do té doby musím potvrdit předběžnou dohodu a rozhodnout se zda bude premiéra v Praze nebo
v Klatovech U Bílého jednorožce – červen 99). Souborné představení bude zahrnovat –
- videozáznam (sestřih všech akcí, cca 10 min na autora)
- fragmenty procesu (mandaly, fotodokumentace)
- katalog – rád bych získal některého kunsthistorika pro recenzi do katalogu. Oslovil jsem J.Valocha, ale

nevím, jestli se toho ujme. Když ne přijdu asi pro radu, ale moc času už nezbývá. Z toho důvodu Vás
chci už teď požádat o zaslání materiálů, které budu pro katalog potřebovat -

- výtvarný životopis
- foto autora
- vyjádření autora ke své akci (mandale), max na 1 stránku (přiložený článek zasílám pouze pro

osobní dokumentaci jednotl. autorů a pro lepší upamatování. Vyšel v SD – Deník chomutovska).

Doporučuji následující postup – TEĎ si sednout – napsat – odeslat. Ne zítra. Prosím Teď. Ostatní už nějak
zvládnu.

Jirka.

Jiří Janda, Kadaňská 64, 43003 Chomutov, 0396 24646, 02 71721164, 02 90027593

(V době souborné výstavy si každý autor může udělat kopii sestřihu celého cyklu příp. kopie pořadů ARTE
FAKTA, ve kterých byly některé akce odvysílány. Pozvánky zašlu).



ATELIER, paní Blanka Jiráčková, (Jiří Janda - k cyklu 12 ročních období jednoho roku - 12 mandal
v Galerii JJ v Chomutově).

Jak a kde vznikla Galerie JJ
Místo, kde se galerie nachází má svá specifika. Parapety výlohy mi přes noc leští místní šlapky a
nejrozšířenější klientelou jsou okolo projíždějící Němci. Bohužel ne mojí, ale těch děvčat. Výpadovka na
Karlovy Vary, kde se galerie nachází si zkrátka žádá své. Původně jsem si prostor bývalé prodejny Včela
pronajal jako atelier s tím, že by mne mohl současně také živit, ale když se mi dovnitř dobýval už
kdovíkolikátý Němec a dožadoval se úplně jiného okruhu služeb, než jaký jsem byl schopen nabídnout, brzy
jsem tuhle myšlenku opustil. Současně jsem neměl chuť vydávat neúměrné množství energie na zavedení
komerční galerie na takovém místě. Hlavním důvodem proč jsem se nakonec pustil do představování
současného nekomerčního aktuálního (jak to nejlépe nazvat) umění je ten, že jeho prezentaci zde už léta
postrádám. Když řeknu, že například žádný z autorů cyklu 12 ročních období v Chomutově dosud nikdy
nevystavoval (okresní město, cca 50 000 obyvatel) a existují zde pokud vím pouze tři celkem neškodné
kulturně výchovné instituce galerijního typu, nevím jestli to dává dostatečný obraz o situaci, která mne
vtáhla do téhle činnosti.

Činnost galerie
Na výstavy ve zmíněných institucích můžete jít s jistotou, co tam najdete. To je pro většinu lidí asi zvlášť
potěšující. Mne zas těší to, že se mi daří naplňovat program Galerie JJ tak, že sem lidé začali chodit proto,
že neví co je čeká. Pominu-li několik samostatných akcí, zaměřil jsem postupně program především na
celoroční – dvanáctidílné, tématicky provázané cykly založené na více způsobech komunikace návštěvníků
s autorem. Tedy ne pouze vizuálně - prostřednictvím děl. Jak to funguje jsem si na vlastní kůži nejlépe
vyzkoušel cyklem Příznaky Existence, kdy jsem zde během jednoho roku sám odvedl 12 výstav a úvodních
performancí při kterých jsem před návštěvníky mimo jiné rozřezával anebo jinak ničil a posléze recykloval
svá dříve vytvořená díla a nechal do procesu zasahovat i samotné diváky. Strhali mne za to hned v několika
místních novinách což se projevilo zvýšeným počtem návštěvníků. Dodám, že ke zmíněné recyklaci
nedošlo jen tak náhodou. Kdo zná trochu lépe Severočeský kraj - Chomutov, Most, – si snadno dovede
představit i kulturní prostředí, ve kterém se galerie nachází. Mám na mysli nejen devastaci kraje, ale
především ztrátu vztahu lidí k určitým hodnotám, která je zdejším syndromem. Ty šlapky z parapetu by



mohly vyprávět. Hledání východisek se stává takřka bytostnou potřebou, třebaže se projevuje různě.
Jak na výstavy reagují návštěvníci galerie?

Doba se mění. Kdekdo má načteno co se dříve dostávalo spíš jen k zasvěcencům. Co tehdy bylo odvážné,
jsou dnes stojaté vody. Takže asi nejde o jejich rozviřování, ale o hledání (vnášení?) porozumění co ty
stojaté vody představuje a proč. Což lze třeba konfrontací s tím, co nás znejisťuje. Já fakt nevím nakolik se
mi to v mé vlastní práci daří, stejně jako to nevím u cyklu dvanácti mandal. Jestli mohu soudit podle
vyjadřování návštěvníků, tak málokdy odcházejí s pocitem, že to co právě shlédli bylo umění. Tak mi ale
někdo řekněte, proč příště přijdou znova a s nimi jiní. Zvědavost? Dobrá. Jenže proč se mne ti samí lidé,
kterým během akce čtete na nose, jak si s tím neví rady ptají, kdy bude další. Tohle všechno, když sečtete
máte pohromadě důvod, proč pro mne má smysl vést v Chomutově nekonvenční galerii.
K samotnému cyklu dvanácti mandal mohu říct, že vznikl docela (až podezřele) nevinně. Chtěl jsem to
dělání umění přesunout zase chvíli na jiné. K mandale jsem dospěl procesem různých asociací, které asi
nemá smysl popisovat. V každém případě mi nešlo o poměrně oblíbenou implantaci východní kultury
převlečenou do sárí. Abych autory neomezoval ani použitelnými prostředky zůstal nakonec pouze rituál
vymezeného místa – kruhu, ale jeho pojetí se maximálně rozrůznilo třeba i tím, že nešlo jen o výtvarné akce,
ale i hudební nebo obojí. Záměrem byla opět také interakce s divákem. Ze všech akcí jsem pořizoval
videozáznam a fotodokumentaci. Což byla zásadní chyba, protože se tím vytvořila hromada materiálů, které
mi bylo líto nechat ležet ladem. Takže jsem si předsevzal, že celý cyklus budu prezentovat ještě souborně i
jinde a co čert nechtěl, ještě jsem k tomu obdržel hned několik významných grantů. Ovšem dohromady to
dělá právě tolik, abych si nemohl sednout a mnout si ruce, ale naopak hledal cesty, jak vše dotáhnout do
kýžené podoby včetně zajištění techniky, dalších financí apod. Ale už je to přece jen veselejší, než když vše
táhnete z vlastní kapsy. V každém případě bych rád touhle cestou vyjádřil svůj dík všem, kteří mi v mé práci
pomohli, pomáhají nebo ji i jinak dovedou ocenit. Vážím si toho.

Další program galerie.
Je v tuto chvíli otazníkem. Už dlouhou dobu čelím snahám skupiny lidí uvnitř družstva, kterému prostory
galerie náleží, která se v těchto prostorách shlédla jako v ideální možnosti, jak si ze společného vlastnictví
udělat dojnou krávu a pomocí ušmudlaných ale osvědčených praktik se je zřejmě usiluje získat nejlépe pro
sebe. V letošním roce končí uzavřená nájemní smlouva, takže budoucnost galerie závisí na tom, zda
získám pronájem i nadále. V opačném případě těžko říci, jaká činnost se zde bude uskutečňovat. Ledacos
mohou opět napovědět naše dívky z parapetu. Koneckonců jít v duchu doby je také umění…
V tuto chvíli se proto soustřeďuji především na zmíněné souborné prezentace projektů galerie, které
proběhnou v Brně, Klatovech, Praze a na dalších místech v podobě instalace doplněné o dokumentaci
projektů a další prvky. Už jenom samotný sestřih videozáznamů všech akcí jednotlivých autorů dává myslím
skvělou příležitost vychutnat si něco ze současného umění co nepostrádá svoji autenticitu. Že jsem mohl
být od samého začátku při tom je pro mne obzvlášť potěšující.

Jiří Janda Chomutov 3.4. 1999

P.S. (28.8. 1999)

Po “vítězném” tažení zmíněné skupiny lidí mohu konstatovat konec činnosti galerie. Trochu provětrala
poklidnou chomutovskou kulturní scénu a místní oficiální galerie si zdá se dokonce povšimly, že umění a
jeho prezentace může vypadat také jinak, a že se zde poněkud hnuly ledy. Držím palce všem, kteří pro to
něco dělají.

JJ
OHLÉDNUTÍ ZA GALERIÍ JJ V CHOMUTOVĚ

Galerie JJ v letošním roce ukončila svoji činnost. Vraťme se na chvíli zpět do její možná krátké, ale
intenzivní historie.

Za jakých okolností Galerie JJ vznikla?
Místo, kde se galerie nacházela, má svá specifika. Parapety výlohy přes noc leští místní děvy a
nejrozšířenější klientelou jsou okolo projíždějící Němci. Těch děvčat samozřejmě. Výpadovka na Karlovy
Vary, kde se galerie nacházela, si zkrátka žádá své. Původně jsem si tento prostor pronajal jako atelier s tím,
že by mne mohl současně také živit, ale když se mi dovnitř dobýval už kdovíkolikátý Němec a dožadoval se
úplně jiného okruhu služeb, než jaký jsem byl schopen nabídnout, brzy jsem tuhle myšlenku opustil. Rovněž
jsem neměl chuť vydávat neúměrné množství energie na zavedení komerční galerie na takovém místě.



Hlavní důvod, proč jsem se nakonec pustil do představování současného, nekonvenčního (jak to nejlépe
nazvat) umění, je ten, že jeho prezentaci zde až na světlé výjimky už léta postrádám. Řeknu-li například, že
žádný z autorů cyklu 12 ročních období v Chomutově dosud nikdy nevystavoval (jedná se vesměs o naše
přední autory), a existují zde pokud vím pouze tři celkem neškodné kulturně výchovné instituce galerijního
typu, nevím, jestli to dává dostatečný obraz o situaci, která mne vtáhla do téhle činnosti.

Jak by se dala specifikovat činnost této galerie. V čem se liší od ostatních zdejších galerií?
Na výstavy ve zmíněných institucích můžete jít prakticky s jistotou, co tam najdete. To je pro většinu lidí asi
zvlášť potěšující. Mne zas těší to, že se mi dařilo naplňovat program Galerie JJ tak, že sem lidé začali chodit,
aniž věděli (nebo právě proto), co je čeká. Pominu-li několik samostatných akcí, zaměřil jsem postupně
program především na celoroční – dvanáctidílné, tématicky provázané cykly založené na více způsobech
komunikace návštěvníků s autorem. Tedy ne pouze vizuálně - prostřednictvím děl. Jak to funguje, jsem si
na vlastní kůži nejlépe vyzkoušel cyklem Příznaky Existence, kdy jsem zde během jednoho roku sám
absolvoval 12 výstav a úvodních performancí, při kterých jsem před návštěvníky mimo jiné rozřezával
anebo jinak ničil a posléze recykloval svá dříve vytvořená díla a nechal do procesu zasahovat i samotné
diváky. Dočkal jsem se různých protichůdných reakcí v chomutovských médiích, což se projevilo
především zvýšeným počtem návštěvníků, kterým tento otevřený přístup k umění v Chomutově chybí.
Dodám, že ke zmíněné recyklaci nedošlo jen tak náhodou. Kdo si uvědomí stav životního prostředí
severočeského kraje porozumí jistě i dalším obsahům a symbolům tohoto cyklu. Mám na mysli nejen
devastaci kraje, ale také ztrátu vztahu lidí k určitým hodnotám, která je přímo syndromem. Ty slečny z
parapetu by mohly vyprávět. Hledání východisek se stává takřka bytostnou potřebou a ubírá se často zcela
odlišnými směry…

Můžete nám ještě přiblížit známý cyklus12 ročních období? Jaké byly reakce návštěvníků a v
čem vidíte jeho přínos?
Doba se mění. Kdekdo má načteno co se dříve dostávalo spíš jen k zasvěcencům. Co tehdy bylo odvážné,
jsou dnes stojaté vody. Takže asi nejde o jejich rozviřování, ale o hledání (vnášení?) porozumění co ty
stojaté vody představuje a proč. Což lze třeba konfrontací s tím, co nás znejisťuje. Já fakt nevím, nakolik se
mi to v mé vlastní práci daří, stejně jako to nevím u cyklu dvanácti mandal. Jestli mohu soudit podle
vyjadřování návštěvníků, tak málokdy odcházejí s pocitem, že to, co právě shlédli, bylo umění. Tak mi ale
někdo řekněte, proč příště přijdou znova a s nimi jiní. Zvědavost? Dobrá. Jenže proč se mne ti samí lidé,
kterým během akce čtete na nose, jak si s tím neví rady, ptají, kdy bude další a očividně se na ni těší. Tohle
všechno když sečtete, máte pohromadě důvod, proč si myslím, že má smysl vést v Chomutově
nekonvenční galerii.
K uspořádání cyklu dvanácti mandal jsem dospěl procesem různých asociací, které asi nemá smysl
popisovat. V žádném případě nešlo o poměrně oblíbenou implantaci východní kultury. Abych zúčastněné
autory neomezoval ani použitelnými prostředky, zůstal nakonec pouze rituál vymezeného místa – kruhu, ale
jeho pojetí se maximálně rozrůznilo třeba i tím, že nešlo jen o výtvarné akce, ale i hudební nebo obojí.
Záměrem byla opět také interakce s divákem. Ze všech akcí jsem pořizoval videozáznam a
fotodokumentaci. Což byla zásadní chyba, protože se tím vytvořila hromada materiálů, které mi bylo líto
nechat ležet ladem. Takže jsem si předsevzal, že celý cyklus budu prezentovat ještě souborně i jinde a co
čert nechtěl, ještě jsem k tomu obdržel hned několik významných grantů včetně Výročního grantu
Ministerstva kultury, vážících se - světe div se - právě ke zmíněným dvěma projektům. Ovšem dohromady
to dělá právě tolik, abych si nemohl sednout a mnout si ruce, ale naopak hledal cesty, jak vše dotáhnout do
kýžené podoby včetně zajištění techniky, dokumentace, dalších financí apod. Ale už je to přece jen
veselejší, než když vše táhnete z vlastní kapsy. V každém případě bych rád touhle cestou vyjádřil svůj dík
všem, kteří mi v mé práci pomohli, pomáhají nebo ji i jinak dovedou ocenit. Vážím si toho.

V loňském i letošním roce jsme měli několikrát možnost spatřit zmíněné akce m.j. také v programu
České televize. Proč galerie znenadání ukončila takto zavedenou činnost?

Necítím potřebu přetřásat na stránkách novin poněkud ušmudlané, ale osvědčené praktiky lidí, kteří za tím
stojí nebo ztrácet jinak neplodným způsobem čas. Přijal jsem tuto věc jako fakt a současně jako výzvu
uchopit svoji práci z jiného úhlu a přesunul těžiště své činnosti do Prahy, kde už delší dobu působím.
Pravdou zůstává, že v Chomutově nekonvenční výtvarná scéna opět chybí a to je důvodem, proč bych
Chomutov nechtěl zcela pustit ze zřetele. Ideální by asi bylo, kdyby takový úkol přijal za svůj někdo s
potřebným rozhledem, pro koho by byl tento úkol prioritou a kdo by se nebál čelit i názorovým konfrontacím,
které s sebou nekonformní činnost zákonitě přináší. V žádném případě bych nepodceňoval
chomutovského diváka a jeho potřebu setkávat se s novými přístupy v umění, jak už jsem se zmínil v jedné
z odpovědí. Myslím, že takový počin by si určitě také zasloužil výraznou podporu i ze strany státních institucí.



JJanda

… V opačném případě těžko říci, jaká činnost se zde bude uskutečňovat. Ledacos mohou opět napovědět
naše dívky z parapetu. Koneckonců jít v duchu doby je také umění…
Jiří Janda Chomutov 3.4. 1999

P.S. (28.8. 1999)
JJ

Projekt Dvanáct ročních období vznikl celkem nenápadně. Nabídl jsem vystavování ve své galerii několika
lidem, jejichž tvorba je mi blízká a oni můj návrh kupodivu přijali. Také jsem si nemyslel, že se dostanu
k tématu mandaly, ale ono se (spíše jeho reminiscence) nějak dostalo ke mně, tak jsem je přijal za své. A
opět kupodivu je – každý po svém, přijali i umělci, které jsem oslovil. To je dost podezřelé…

Jiří Janda – kurátor projektu

K samotnému cyklu dvanácti mandal mohu říct, že vznikl docela nevinně. Chtěl jsem to dělání umění
přesunout zase chvíli na jiné. K mandale –spíše její reminiscenci - jsem dospěl procesem různých asociací,
které asi nemá smysl popisovat. V každém případě mi nešlo o poměrně oblíbenou implantaci východní
kultury převlečenou do sárí. Abych autory neomezoval ani použitelnými prostředky zůstal nakonec pouze
rituál vymezeného místa – kruhu, ale jeho pojetí se maximálně rozrůznilo třeba i tím, že nešlo jen o výtvarné
akce, ale i hudební nebo obojí.

Mandala je mi otázkou i záhadou. Přestože by pro mne možná měla být samozřejmostí, ale není tomu tak…

Vaněk
O střelbě se s velkou nadsázkou dá mluvit jako o malbě. Vždy jde o to trefit se obrazem do černého. Trefit
se do svojí představy a přesně ji vyjádřit. Pak už jsou pouze varianty na dané téma…

Na obraze mohu táhnout čáru zleva doprava zprava doleva, mohu udělat plynulý pohyb, ale při střelbě je to
jen myšlený pohyb. Nejde o nic jiného než o absolutní přímost. Pořád musím jen tam a zas tam, ode mě tam,
ode mne k tomu…



Daněk
Poselství cítíme se v propast mezi slovy, v rokle dna významů kam shlédnout nedá strach, v zásnovní
pukliny, kam rozplozenci snoví, myšlenky vlekou mé, sama na bytí práh, a z vět mých významy vždy nové
horší loví, původní mrzačí a straší mne, jak v snách mé stavba myšlenky, že zmizí mezi slovy,
v nezkrotných významů, dětinsky vážených hrách…

Kokolia
Nerozumím tomu a je myslím důležité, aby tomu člověk nerozuměl pořád, aby tomu nerozuměl intenzivně,
aby to neměl vyřešené…

Palla
Jestli jste si nevšimli, já se pořád snažím odlišit to co umím jako normální lidi od toho co umím jako
nenormální lidi…

Piňos
Nejlepší je nechat to být a pozorovat to, protože když něco budete zahánět, budete tam dávat energii a
nepůjde to. Všechno hraje určitou roli a člověk se na tom může učit pracovat s vlastní myslí…

Kvíčala
Mohlo by se to jmenovat jedna minuta červené modré žluté a bílé…

Havlovi
Tak šťastně jako poprvé…
držím už pohromadě jen jako kabát knoflíkama.

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Surfování v podvědomí

se Vám představí
PETR PIŇOS

a
JANA KANTORKOVÁ



Út 27.1. 1998, 17oo h

Navazující výstava potrvá do 7. 2. 98
Otevřeno ÚT - SO, 10 - 17 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč

Nejlepší je nechat to být a pozorovat to, protože když něco budete zahánět, budete tam dávat energii a
nepůjde to. Všechno hraje určitou roli a člověk se na tom může učit pracovat s vlastní myslí…

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Účast skrze Přítomnost

se Vám představí

JOLANA HAVELKOVÁ
SVATOPLUK KLIMEŠ

a
ZDENĚK SKRUŽNÝ

PÁ 20.2. 1998, 17oo h

Navazující výstava potrvá do 7. 3. 98



Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Kdyby byl krtek velkej jako prase

se Vám představí

MARIAN PALLA

ÚT 10.3. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 30.3. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Hudba ticha

se Vám představí

IRENA HAVLOVÁ
a

VOJTĚCH HAVEL

ÚT 21.4. 1998, 18oo h
Navazující video - výstava potrvá do 7.5. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Květen

se Vám představí

PETR KVÍČALA

ÚT 12.5. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 30.5. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Lidé spěte !

se Vám představí

JOSEF DANĚK

ÚT 9.6. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 31.6. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Dvojností k jednotě
se Vám představí

UNENT DELGER



ÚT 7.7.1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 31.7. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Lov

se Vám představí

TOMÁŠ VANĚK

ÚT 11.8. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 31.8. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč



Na obraze mohu táhnout čáru zleva doprava zprava doleva, mohu udělat plynulý pohyb, ale při střelbě je to
jen myšlený pohyb. Nejde o nic jiného než o absolutní přímost. Pořád musím jen tam a zas tam, ode mě tam,

ode mne k tomu…

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Pastičky pastelek

se Vám představí víceumělec

PETR NIKL

ÚT 15.9. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 3.10. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Probouzení

se Vám představí

IGOR HLAVINKA
a

JIŘÍ MELZER

ÚT 6.10. 1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 31.10. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč



POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ

Programem
Chomout

se Vám představí

VLADIMÍR KOKOLIA

ÚT 10.11.1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 28.11. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč

POZVÁNKA
na cyklus

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ V GALERII JJ



Programem
Mandala

se Vám představí

JIŘÍ JANDA
a hudební skupina

LÉTAJÍCÍ KOBEREC

ÚT 1.12.1998, 18oo h
Navazující výstava potrvá do 19.12. 98

Otevřeno ÚT - PÁ 14 - 18 h
SO 9 - 13 h

Galerie JJ, Kadaňská 64, Chomutov
vstupné 20 Kč

PETR PIŇOS

Surfování v podvědomí

Nejlepší je nechat to být a pozorovat to, protože když něco budete zahánět, budete tam dávat energii a



nepůjde to. Všechno hraje určitou roli a člověk se na tom může učit pracovat s vlastní myslí…

JOLANA HAVELKOVÁ
SVATOPLUK KLIMEŠ
hudební spolupráce
ZDEŇEK SKRUŽNÝ

Účast skrze přitomnost

MARIAN PALLA

Kdyby byl krtek velkej jako prase

Jestli jste si nevšimli, já se pořád snažím odlišit to co umím jako normální lidi od toho co umím jako
nenormální lidi…

IRENA HAVLOVÁ
VOJTĚCH HAVEL

Hudba ticha

PETR KVÍČALA

Květen

Mohlo by se to jmenovat jedna minuta červené, modré, žluté a bílé…

JOSEF DANĚK

Lidé spěte

Poselství cítíme se v propast mezi slovy, v rokle dna významů kam shlédnout nedá strach, v zásnovní
pukliny, kam rozplozenci snoví, myšlenky vlekou mé, sama na bytí práh, a z vět mých významy vždy nové
horší loví, původní mrzačí a straší mne, jak v snách mé stavba myšlenky, že zmizí mezi slovy,
v nezkrotných významů, dětinsky vážených hrách…



UNENT DELGER

Ahoj,

ještě jednou se vracím k autorům cyklu Dvanáct ročních období. Jak už jsem Vás informoval, podařilo se mi
nakonec získat peníze na soubornou prezentaci projektů Galerie JJ, včetně “mandal”. Také jsem si značně
sedral podrážky, abych zlomil nějakou firmu k poskytnutí videotechniky na instalace. Což se mi podařilo, i
když za pro mne poněkud krvavou daň a tím nejspíš i na drahnou dobu pošramocenou snahu o jakoukoliv
altruistickou činnost. Tak jsem si ulevil a po všech peripetiích Vás tedy mohu pozvat na vernisáž
pravděpodobně poslední ukázky projektu 12 mandal v Moravské galerii v Brně dne 25.11. 99 (Pražákův
palác). Potrvá do 2.1. 2000. (Pozvánky rozešle galerie).
Ještě Vás mohu potěšit, že je hotov myslím zdařilý katalog k cyklu, který zde bude k mání. Zároveň poběží
o každém autorovi zvlášť cca 10 min sestřih jeho akce. Musím říct, že při zpracovávání záznamů jsem se
opětovně natolik bavil, že to stálo i za ty tisíce hodin nad katalogem a v předpotopní střižně, kterou jsem měl
k dispozici. O společně stráveném čase předtím v galerii a o tom co to přineslo Chomutovu i mně
samotnému nemluvě. Amen.

Galerie L. Růžičky v Litvínově vás zve na výstavu

představení projektů Galerie JJ Chomutov

úterý 14. září



výstava potrvá do 15. října 1999
otevřeno Po-Pá 10 - 18

Za finančního přispění
Ministerstva kultury ČR

Nadace pro současné umění Praha

Galerie L. Růžičky v Litvínově vás zve na výstavu

představení projektů Galerie JJ Chomutov

úterý 14. září 1999 v 17 hodin

výstava potrvá do 15. října 1999
otevřeno Po-Pá 10 - 18

Za finančního přispění
Ministerstva kultury ČR

Nadace pro současné umění Praha

Galerie JJ Chomutov vás zve na
souborné audiovizuální představení cyklu 12 mandal

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ
doplněné přednáškou



audiovizuální kino
chomutovský zoopark

čtvrtek 17. 6. a pátek 18. 6. 1999
začátky v 17 hod

za finančního přispění
MINISTERSTVA KULTURY ČR

NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA
NADACE PRO HELVETIA OST/ WEST

Galerie JJ Chomutov vás zve na
souborné audiovizuální představení cyklu 12 mandal

DVANÁCT ROČNÍCH OBDOBÍ



doplněné přednáškou

audiovizuální kino
chomutovský zoopark

čtvrtek 17. 6. a pátek 18. 6. 1999
začátky v 17 hod

za finančního přispění
MINISTERSTVA KULTURY ČR

NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA
NADACE PRO HELVETIA OST/ WEST


