
Výtvarník nic nevystavil, jen odhalil 
stěny galerie. Není to málo, tvrdí 

J i l e m n i c e - Když čtyřiačtyřicetiletý výtvarník Jiří Janda uvedl návštěvníky na svou výstavu v 
jilemnické galerii Kotelna, pořádně je udivil. Čekala na ně tma, kruh z hořících svíček a prázdné zdi. 
Absolvent pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jiří Janda sice do Jilemnice přijel s jinou 
představou o uspořádání expozice, ale při instalaci vlastních děl ho zaujaly právě kotelní zdi. "Co jsem si 
přivezl, zase jsem zabalil a udělal něco jiného. Jak objasnil, na stěnách zpozoroval (a nijak dále 
neupravoval) již hotové obrazy připomínající archetypální prapůvodní znaky přání, žádostí, představ 
a usoudil, že tu už není co vytvořit, namalovat, vystavovat. "Tady už jsem vlastně zbytečný. Vše je 
otisknuto v paměti těchto zdí stejně jako v útrobách naší paměti."
- Vy se považujete za tvůrce, když jste uspořádal vlastní výstavu bez vlastních děl?
Nejsem tvůrce. 
- No a co je umělec, když není tvůrce?
Ukázal jsem na to, na co zde nikdo přede mnou neukázal. Jsem tedy autorem toho, že jsem ukázal.
- Není ale méně na něco jen ukázat, než na něco upozornit tím, že cosi vytvořím?
To je věc náhledu. Pro mě je jilemnická výstava podstatná v tom, že ačkoliv jsem si přivezl svou tvorbu 
raději jsem jako "tvůrce" ustoupil do pozadí a vyzdvihl to co se v tomto prostoru přímo nabízí. Jen 
mít oči otevřené 
- Dobře, ale co pro diváka? Obvykle chodí lidé na výstavy proto, aby viděli, co umělec vytvořil. Některé 
váš nápad uchvátil, jiné spíš podráždil.
Trvá představa, že umění rovná se vytvoření něčeho, co nemůže udělat každý. Jenže nějaká definice 
umění je jen to, co potřebují lidé, aby se orientovali. Takové škatulkování není o umění ale o vztahování 
něčeho (v tomto případě umění) k něčemu. Umění je samo o sobě, bez vztahů. Je nepolapitelné. Jako 
pokus tlesknout jednou rukou - hledám, kde může být ta druhá, aby to šlo a bylo hotovo. Jenže pro samo 
umění neexistuje pevně daná druhá ruka. Jakmile se mi podaří tlesknout, mám umění zařazené. Jenže to 
je pouhý výsledek lidské snahy zase si pro sebe něco utřídit, abych měl jasno a víc nehledal. Přitom 
hotová představa o umění brání tomu, aby umění mohlo působit.
- Nesouhlasíte tedy s tím, že by do výtvarného umění měly patřit pouze obrazy, sochy ... Vejde se do něj 
vlastně cokoli. Jak ale může takové všechno výjimečně působit? 

Kde je rozdíl mezi běžným životem a uměním? Ten rozdíl je velmi jemný. V soudobém chaosu je dobré 
vidět věci tak, jak jsou, hledat podstatu sebe sama. Umění je podle mě to, co spouští mechanismus 
objevování sebe sama. Například lidi přijdou na jilemnickou výstavu se zažitou představou a najednou si 
nevědí rady. Protože nabízené umění se s jejich představou o umění míjí. Teprve když se pokusí ten 
stereotyp představ odhodit stranou, teprve pak mohou naplno vnímat co jim tato výstava nabízí třeba 
pro rozvoj vlastního vnímání a vidění. 
- Přece jen mi připadá, že lidi očekávají od výtvarníka něco jiného než od filosofa, jako třeba od pití něco 
jiného než od jídla. Copak souvisí metoda objevování sebe, potažmo světa s výtvarným uměním?
Copak umění není o tom, že autor ukáže na nějaké sdělení, kterého si lidi nevšímají? Aby je k něčemu 
vybudil, aby si něco uvědomili? 
Právě tohle jsem udělal. Možná se někdo může cítit ošizen, že řešení je tak prosté, ale já v tom 
problém nevidím. Každý jsme jiný, každý si přizpůsobuje své vidění, cokoli si může vysvětlovat jinak. 
Nepovažuji buď obraz, nebo ukázání na zeď za něco lepšího nebo horšího. Jsou to jen jiné projevy umění.
Umění v sobě vždy nese víc obsahů. Mně jde o to, abychom jej pouze pasivně nepřijímali, ale i 
spoluobjevovali. 
- Na jilemnické výstavě také nic jiného udělat nejde.
Ale jde, návštěvník může okamžitě odejít. Ale bylo by dobré, kdyby si řekl: Co to tu vlastně je? A zůstal. 
Cílem není, aby našel konkrétní obrazce na stěnách, ale samotný proces hledání. 
Myslíte si, že návštěvníky tím, že po nich chcete vlastní vklad, zaujmete? 
Na to by vám asi nejlépe mohli odpovědět právě ti návštěvníci, kterým je proti mysli pasivní 
konzumace umění, kultury, čehokoliv. 
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