
Jsou umělci, kteří zazáří v mladém věku a jejich zajímavost více nebo méně rychle pohasne, podle 
toho, jak brzy přestanou revitalizovat svou tvorbu novými myšlenkami, novými přístupy, jak brzy 
ustrnou v započatém. Jsou umělci, kteří se 
poměrně brzy profilují jako zajímaví a kvalitní a tuto kvalitu udržují třeba po desetiletí, buď díky 
mimořádnosti svého programu nebo díky tomu, že jsou schopni vnímat nové podněty a dávat jim svou
osobitou podobu. Jsou umělci, jejichž počátky se táhnou poměrně dlouho, pomalu hledají vlastní 
cestu, nejprve si ověřují to, co již bylo dosaženo a postupně dozrávají k něčemu autonomnímu a 
svébytnému. To se potom může objevit jako kvalitativní skok z hlediska autorského myšlení, ale je to 
také důsledek vykonané cesty a toho, že autor dospěl k určité jedinečné zkušenosti. Myslím, že Jiří 
Janda patří právě do této třetí skupiny. Nezapomínejme, že byl vlastně vyškolen jako designer a 
nejprve byl úspěšný v této oblasti, ale myslím, že činnost v oblasti užité má přec jen jiné 
charakteristiky a jiná kritéria než samostatná tvorba. V té se Janda orientoval postupně, začínal 
tradičními (malířskými, kreslířskými a sochařskými) pracemi, které svědčily o jistotě, s níž zvládal 
spojení zobrazení lidské postavy s určitou mírou autorského výrazu. Skutečně zaujmout z nich ale 
mohly až ty, v nichž se výrazná exprese stala určující složkou poselství, do kterého již pronikaly 
takové momenty, jako je plynutí času, proměnlivost lidské podoby a limitovanost našeho bytí vůbec. 
Asi se nemýlím, když za vyvrcholení této kapitoly jeho tvorby považuji instalaci Babiččiny 90. 
narozeniny, prezentovanou v pražské Galerii U Řečických (1992) a v brněnské Galerii U dobrého 
pastýře (1993). Osobní téma, hluboce prožitý smutek z nedávného odchodu bytosti výtvarníkovi jistě 
nad jiné drahé, jejíž devadesátiny chtěl oslavit s ní, se transformoval do vizuální reflexe situace bez ní 
… Není to už tradiční socha, je to prostorová práce s uplatněným sochařským detailem (zkušenosti 
s instalacemi nabýval autor již od počátku devadesátých let), ale především je to maximálně 
koncentrovaná výpověď o vědomí proměn času, o jeho sepětí s lidským vědomím sebe sama, 
uchopení pomíjivosti jako pro člověka klíčového poselství. To, co následovalo, jsou díla, která právě 
fenomén času a proměnlivosti různými způsoby aktualizují a tématizují.  Naléhavost lidského 
existenciálního dramatu v nich ale již nevystupuje do popředí, je spjata s dalšími zrovna tak obecně 
platnými fenomény. Jistě stejně důležité je tázání se po podobách a smyslu umělecké tvorby z hlediska
ekologického, a to hned dvojím způsobem. Má-li umění ještě nějaký smysl v době hrozící definitivní 
ekologické katastrofy, nezmnožuje-li pouze ono množství odpadu, které je zde beztak přítomno, a jaké
umění se může „chovat ekologicky“ alespoň únosně. Stojí v této souvislosti za zmínku, že 
v posledních letech designérské práce byla Jandova pozornost upřena na ekologické charakteristiky a 
kvality designu, což je jistě téma velice potřebné. Z akcentu na časovost jako téma tak u Jandy 
vyplynulo uplatnění konkrétního času jako fenoménu, zhmotněného při transformacích jeho děl, čas se
stal faktickým tématem, o němž umělec vypovídá. Není to ale již čas uchopený existenciálně, ale 
konceptuálně. Koncept času, časovosti, proměn je propojen s konceptem recyklace určitých elementů 
či revitalizace něčeho, co již bylo „zapomenuto“, ať již pro svět umění nebo pro svět utilitárních věcí. 
Janda je umělec, který není věrný jednomu médiu, naopak, volí pokaždé (nebo alespoň často) odlišné 
pracovní médium, v tom je možná spjat s postmoderním konceptem, v němž se jeho soudobá 
tvorba krystalizovala, ale je to umělec, bytostně spjatý s určitou problematikou, s určitým zaměřením 
svého poselství. Jestliže jsme konstatovali, že se snaží v různých médiích v podstatě konceptuálně či 
neokonceptuálně uchopit určité významové poselství, znamená to, že estetická složka, kdysi pro 
umělecké dílo signifikantní, ustupuje do pozadí, aniž by u něj úplně mizela, ale dominantní roli má 
adekvátní artikulace zprávy, poselství. Asi klíčové místo v autorově práci posledních let a skutečně 
iniciační kvalitu pro něj má dílo nejméně nápadné : Upilování armatury. Na šrotišti našel armaturu, 
těsně před tím, než byla definitivně zlikvidována. Potom ji od prvního do dvanáctého července 1995 
postupně upilovával, jako by to byla nějaká utilitární činnost. Každý den zhruba tak dlouho, jak trvá 
pracovní doba, soustředěn na vztah mezi tím, co zaniká (armatura) a co vzniká (krásné čerstvé kovové 
piliny), ale především na proměny vlastního myšlení, na nové kvality, které se v něm objevují. Také je
reflektoval v řadě textů stejně závažných, jako sama realizace. („Po několika dnech pilování mne to do
sebe vtahuje stejně jako jiná tvůrčí činnost. Jako bych maloval obraz nebo modeloval sochu. Jak 
přibývá pilin, tak se stává zajímavější a pestřejší obraz nevytváření. …Možná se vždy nepodaří oslovit
alespoň jednoho člověka, přiblížit mu jiné vnímání a chápaní věcí …o to větší je povinnost, nutnost 
hledat skrytý význam věcí alespoň pro sebe. Pokud se tak činí s opravdovostí, ale také aniž by se 
ztrácel kontakt se světem (zemí), nemůže se takový přístup nezúročit v podobě posunu vlastního 
vědomí a následně snad i lidí dalších.“).



Po roce pak autorova činnost pokračovala od 13. do 15. července. Nemůžeme opomenout, že se zde 
dílem ve vlastním slova smyslu stala akce (kterou bylo možno i sledovat díky přenosu videem), a to 
akce krajně oproštěná, soustředěná, skoro meditační. Tím více se akcentovala její mediální odlišnost 
od utilitárních činností, ale zároveň ji její programová neutilitárnost i autorova intence neomylně 
situovaly do světa umění. Bylo to objevování těch nejzákladnějších charakteristik, které něco 
vyčleňují ze světa profánního a transferují to něco do světa umění, který si dovolím nazvat světem ne 
– profánním. Tímto vytržením z profánního bezpochyby byly všechny akce z cyklu Příznaky 
existence, při nichž Janda demonstroval různé typy operací, spjatých více či méně s tradiční rolí 
umělce. Není nepodstatné, že tyto akce před přizvanými návštěvníky prováděl v gumové masce, která 
jednak znejisťovala jeho identitu (kdo si mohl být jistý, že pod maskou je skutečně on?), ale také mu 
zajišťovala potřebnou distanc od těch návštěvníků, kteří by s ním třeba chtěli komunikovat a tak de 
facto narušit průběh jeho konání. Navíc maska, kterou si vybral, mu sice možná je podobná, ale je to 
především úsměv, a to úsměv zatraceně ztrnulý, nepřirozený ve své neproměnnosti. Tak z úsměvu 
zbývá jen maska, mající skrývat, co je pod ní. Kdo ví, co vše se odehrávalo na autorově tváři při 
různých akcích … Některé akce bezprostředně reflektovaly možnost tranformovat určité kodifikované 
typy výtvarných sdělení. V Rekviem za pět grafických desek se stále více zmenšovaly a stále více 
smíchávaly fragmenty z postupně řezaných matric autorových grafik z roku 1995, jako exemplární 
příklad toho, že dílo může vznikat destrukcí jiného díla – a může být ve své vizuální podobě třeba 
ještě i esteticky atraktivnější. V Hledání pokladu zase umělec sáhl ke své figurální plastice ženy z roku
1984, kterou v lednu prezentoval v původní podobě, v únoru ji ozvláštnil umístěním do skleněného 
boxu, v březnu ji při performanci s maskou rozřízl na dvě  poloviny (název akce: Dualita), dubnové 
Pátrání spočívalo v postupném odbrušování sádry, z níž byla vytvořena, v následujícím měsíci byla ze 
sádrového prášku vytvořena pevná forma po jeho smísení s vodou a následném vytvrzení v krabici. 
Tak nakonec vznikla forma nová, ideální, geometrická … Recyklovány mohly být ovšem také věci, 
nehlásící se do světa umění a naopak nyní do něj vtažené: svou poštu a písemné poznámky za každý 
měsíc Janda ukládal vždy do jednoho skleněného akvária a  z obsahu každého z nich pak vytvořil svůj 
autorský ruční papír, který již také vnímáme jako autonomní uměleckou informaci, jak nás tomu 
naučili různí tvůrci, kteří s autorským papírem pracovali a pracují. Pro Jandu je to samozřejmě 
jednorázově použitá metoda, jedna z řady, která slouží k uskutečnění jeho konceptu, jehož pravidlem 
je proměnlivost díla v čase, uplatnění určitého principu destrukce, ale také transformace do podoby, 
kterou jsme po zkušenostech umění posledních desetiletí jako určitou podobu umělecké informace 
schopni vnímat. Podobný princip je vlastní i dílům, která do souboru Příznaky existence patří, ačkoliv
nebyla demonstrována před diváky a měla dřív podobu komorních akcí, určených pro autora 
samotného a komunikovatelné především ve fotografické dokumentaci. V akci Strom z dětství je 
východiskem fotografie desetiletého autora na stromě. Tento dokument z dětství Janda reflektuje tak, 
že každý měsíc roku 1996, tedy třicet let od vzniku původní fotografie, vylézá (bez ohledu na to, jaké 
je počasí, oblečen pokaždé jako na oné fotografii, v „kraťasech“ a tričku) na onen původní strom a 
zaujímá na něm a někdy také pod ním nějakou obyčejnou pozici. Zviditelňuje tak časovou distanc, 
kterou nelze zrušit, nemožnost návratu minulého i potřebu nějakým způsobem zhmotnit fakt, že tehdy 
navázaný vztah dosud trvá.
Při akci Pampelišky zakryl pexisklovým „skleníkem“ kousek zahrady, na níž opožděně kvetly 
pampelišky. Ty, jež byly pod skleníkem, odkvetly rychleji než ony, které byly mimo - jednak se tak 
vytvořil subtilní land-artový zásah, ale především se zhmotnil určitý způsob, jak manipulovat 
biologický čas, vlastní přírodě i nám samotným. Člověk může takovým zásahem něco změnit. Může 
nějakým jiným změnit působení času na sebe sama? S autorovou touhou, nechat věci, aby se dály co 
nejpřirozeněji, neutilitárně, ba neintenčně, bezprostředně souvisejí i jeho „nálezy“ spontánních kreseb,
vytvořených jinými lidmi i jím samotným při nějakých jiných činnostech. Prezentuje je jako novou 
estetickou i komunikační kvalitu, často je zvětšuje (tady se výborně uplatní technologické možnosti 
xeroxu) případně dokonce převádí do úplně jiného materiálu. Přitom se opět zhodnocuje jejich 
temporální povaha, následnost samovolných gest či zápisů …Výsledky Jandových prací s proměnami 
času mají většinou podobu nových artefaktů, navíc jsou jednotlivé procesy dokumentovány 
fotograficky a videem. Je tedy logické, že se jim nakonec dostává prezentace v podobě výstavy a 
publikace, které dovolují tuto jeho novou problematiku shrnout a zhodnotit. 



Jiří Janda si objevil problematiku, která není v českém umění frekventována – tématizuje plynutí času,
nezvratnost lidské existence i paradoxní působení člověka jako škůdce, ohrožujícího nejen své vlastní 
bytí, ale možná celý komplex života, který na Zemi vznikl. Nevzdává se kvůli tomu umění, ale 
využívá jeho prostředků a přístupů, počínaje těmi nejtradičnějšími (kresba, socha) a konče těmi, které 
přineslo rozšířené pojetí umění od šedesátých a sedmdesátých let (konceptuální fotografická akce, živá
performance). Na rozdíl od průkopníků těchto usilování mu nejde o nějakou „čistou formu“, naopak, 
záměrně střídá i mísí aspekty, patřící hierarchicky do různých rovin, v zájmu přesvědčivosti svého 
vlastního poselství. Nevím, jak bude tato jeho činnost pokračovat, ale kapitola, kterou vytvořil 
v minulých letech a kterou nyní šířeji zveřejňuje, rozhodně stojí za pozornost. Když jsem měl 
příležitost se s ní seznámit, osobně mne zaujala a věřím, že je to sdělení, které může být cenné i pro 
další vnímatele.

Jiří Valoch


