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jarní tání_spring thaw

čekání na déšť_waiting for the rain

nedělní odpoledne v trávě_once upon a sunday afternoon in the grass

tichou nocí_through the silent night
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Motto:
Snad jen trhlinou všednosti se lze prokliknout do svátečního dne.

just a mere infraction in the everyday can lead us to a special day.



jarní tání_SPring thaW
těch několik dnů jsem vlastně nic nedělal. jen pozoroval jarní tání, které mne zastihlo na chalupě na 
Vysočině. Přišlo tak rychle a nečekaně a s takovou intenzitou, že jsem jen stál, poslouchal a díval se 
bez dechu na tu proměnu. Chvílemi jsem se snažil ji nějak uchopit, ale jako téměř vždy, když jdu kus 
cesty s přírodou, mám pocit, že se v ní ztrácím a měním stejně jako sníh v pramen vody, uplývající 
neznámo kam...

those few days i wasn’t actually doing anything, just watching the spring thaw that was taking place 
in the highlands. it caught me so unawares with its suddenness and its intensity that i stayed, liste-
ned and breathlessly observed the metamorphosis. at times i tried to somehow touch it, but, as nearly 
always, when i walk hand in hand with nature i feel i am merging with it and, like the snow, i change 
into the spring melt, flowing into the unknown... 
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_BíLá krajina i (digitální tisk, plátno 80x100 cm)
_White LandSCaPe i (digital print, canvas 80x100 cm)jarní tání_BíLé krajinY_SPring thaW_White LandSCaPeS i-Vi 17.3.-24.3.2005 
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_StroMY_kulatina (akryl, karton 28x34 cm)
_treeS_log (acrylic, cardboard 28x34 cm)jarní tání_SPring thaW_obrazy_pictures 17.3.-24.3.2005 
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_7 StroMŮ 2005 (akryl, plátno 65x85 cm)
_7 treeS 2005 (acrylicic, canvas 65x85 cm)

_26 StroMŮ 2005 (akryl, plátno 65x85 cm)
_26 treeS 2005 (acrylic, canvas 65x85 cm)
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_jarní tání ii (akryl, plátno 105x60 cm)
_SPring thaW ii (acrylic, canvas 105x60 cm)

_jarní tání iii (akryl, plátno 120x90 cm)
_SPring thaW iii (acrylic, canvas 120x90 cm)
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jarní tání_SPring thaW grafika_graphic i-V 17.3.-24.3.2005 
_tání i (suchá jehla, tisk 62x47 cm)
_thaW i (dry point, print 62x47 cm)
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_jarní tání_SnoWhenge (záznam akce) 21.3.2005
_SPring thaW_SnoWhenge (recorded action) 21.3.2005

Čekání na déšŤ_Waiting for the rain



těch několik dnů v osamoceném tee-pee jsem vlastně nic nedělal. jen sledoval rozlehlé vnitřní i vnější 
prostory oddělené průsvitnou dýchající látkou. Chvílemi jsem se je snažil nějak uchopit, ale jako téměř 
vždy, když se setkávám s přírodou, mám pocit, že se v ní ztrácím a měním stejně jak kapky deště, 
snášející se z oblohy k zemi...

those few days i was alone in a tee pee not really doing anything. just observing the vast inner and 
outer spaces separated by a transparent, breathing fabric. at times i tried to somehow grasp it but 
as nearly always, when i encounter nature i feel i become immersed within it and transform, just like 
raindrops drifting from the clouds to the earth...
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Čekání na déšŤ_PoZoroVání_Waiting for the rain_oBSerVation 27.6.-2.7.2004 
kresby i-Xii (dřevěné uhlí, papír 28x31 cm)
drawings i-Xii (charcoal, paper 28x31 cm)
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Čekání na déšŤ_VÝPraVa_Waiting for the rain_eXPedition 3.7.2004 
kresby i-Viii (dřevěné uhlí, papír 28x31 cm)
drawings i-Viii (charcoal, paper 28x31 cm)



2726 Pozorování_texty v kresbách

4. V noci_Se zavřenýma očima
6. Sýkorka mne navštívila po ránu
7. Ve 13:19 začala bouřka a spustil se déšť
    12:00-13:19 Vnitřní zvuky
8. Vnější zvuky_Ve 13:19 začalo pršet spolu s bouřkou
9. Bouřka 1.7.2004 
10. Po bouřce 1.7.2004
11. 1.7.2004 16:27 déšť
12. Prázdné v sobě, Prázdné pro sebe, Prázdné pro tebe

výPrava_texty v kresbách

2. Pak jsem vystoupil ven z tee-Pee 
    a vlevo i vpravo jsem viděl krásné lesy
3. a dva stromy vzájemně se objímající přes cestu
4. a nádherná pole
5. a bělostné břízy
6. teď jsem tady_tohle místo mne volalo
7. Zaslechl jsem jej
8. Volné

oBSErvaTIonS_texts in the drawings

4. at night_With closed eyes
6. a blue tit visits me in the morning 
7. a storm breaks at 13:19 and released its rain
    12:00-13:19 inner Sounds
8. external Sounds_at 13.19 a storm broke and it rained
9. Storm 1.7.2004 
10. after the storm 1.7.2004
11. 1.7.2004 16:27 rain
12. empty in its inside, empty for myself, empty for you

EXPEDITIon – texts in the drawings

2. then i stepped out of the tee-Pee 
    to the left and to the right i saw beautiful forests
3. and two trees hugging each other across the road 
4. and a beautiful field
5. and lily-white birches
6. now i am here_this place has called me
7. and i heard
8. abandon
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taneC dešti (záznam akce) 3.7.2004 
rain danCe (recorded action) 3.7.2004 

29kresby měsícem na obloze se pohybují možná ve stovkách kilometrů. kreslil jsem kříž a kruh ve vteři-
ně času vymezené závěrkou fotoaparátu.

in reality drawings of the moon in the sky move at hundreds of kilometres. i drew a cross and a circle 
in a second as defined by the shutter of a camera.
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Čekání na déšŤ_kreSBY MĚSíCeM_Waiting for the rain_Moon draWingS i-X 2.7.2004
_kreSBa MĚSíCeM_kříž i (digitální tisk 40x60 cm)
_Moon draWing_CroSS i (digital print 40x60 cm)
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_kreSBa MĚSíCeM_krUh iV (digitální tisk 40x60 cm)
_Moon draWing_CirCLe iV (digital print 40x60 cm)

nedĚLní odPoLedne V tráVĚ
onCe UPon a SUndaY afternoon in the graSS



3534 toho nedělního odpoledne jsem vlastně nic nedělal. jen jsem si lehl do trávy, přikryl se jí a zkusil to 
nějak zachytit. ale jako téměř vždy, když splývám s přírodou, mám pocit, že se v ní ztrácím a měním 
stejně jako ona sama...

that Sunday afternoon i wasn’t doing anything in particular. just lying in the grass, covered myself in 
it and tried to somehow depict it. But as nearly always when i merge with nature i have the feeling  
i fade away and change as it does... 

nedĚLní odPoLedne V tráVĚ 22.7.2001 (digitální tisk na plátně 100x120 cm)
onCe UPon a SUndaY afternoon in the graSS 22.7.2001 (digital print on canvas 100x120 cm)

Performance_Performance_jiří janda
foto_Photo_Michael Bley

Účastníci_Participants
Laura Bley, angelika klingbeil, Marcel klingbeil, tom klingbeil, johanna Schulz
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tiChoU noCí_throUgh the SiLent night 

ani jediný tah nevznikl se záměrem namalovat obraz.
not one stroke came about with the intention of painting a picture. 
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tiChoU noCí_throUgh the SiLent night i-Xii 2.12.-24.12. 2007
_tiChoU noCí i (digitální tisk, karton 60x80 cm)
_throUgh the SiLent night i (digital print, cardboard 60x80 cm)
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_tiChoU noCí ii (digitální tisk, karton 60x80 cm)
_throUgh the SiLent night ii (digital print, cardboard 60x80 cm)

_tiChoU noCí iii (digitální tisk, karton 60x80 cm)
_throUgh the SiLent night iii (digital print, cardboard 60x80 cm)
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_tiChoU noCí V (digitální tisk, karton 60x80 cm)
_throUgh the SiLent night V (digital print, cardboard 60x80 cm)

_tiChoU noCí Xiii (digitální tisk, karton 60x80 cm)
_throUgh the SiLent night Xiii (digital print, cardboard 60x80 cm)
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jiří janda dospěl ve svém díle ke zcela klíčové zásad-
ní proměně od klasické malby k citlivému nakládá-
ní s uměním jako takovým. jeho výtvarné vzdělání  
a umělecká i lidská zkušenost jej přivedly k esen-
ciálnímu vystižení jeho témat a motivů, která často 
nalézá v mnohotvárnosti a současně jedinečnos-
ti přírody nebo jejím kontrastu se světem rozumu. 
od technické výtvarné dovednosti a od „viditelné-
ho“ světa zobrazovaného ještě v jeho počátečních 
akvarelech a olejích se dostává k zachycování „to-
pografií procítitelného“, toho co se skrývá a pulsuje 
za obvyklým smyslovým pozorováním. Ve své práci 
využívá stejně autenticky obyčejný vlnitý karton  
z odhozené krabice, jako mu poslouží ke kresbě oho-
řelé dřevo z ohně na kterém si v přírodě připravoval 
jídlo. kreslí fotoaparátem, videokamerou, definuje 
své vjemy přímými dotyky barevné tuby. Zjevně 
se mu nejedná o vytvoření „galerijního díla“ nýbrž  
o zachycení genia Loci místa, vjemu, pocitu. jandova 
invence, důslednost se zrcadlí v působivých koncep-
tuálních souborech a řadách. jsou kompaktní a sou-
časně otevřené a neopakovatelně prohlubují proži-
té, otisknuté, mizející. osobně v jandově díle vidím  
a vnímám přirozenou lidskou religiozitu. dílo, kterým 
bez dalších záměrů a přívlastků odkrývá pozorované 
a přibližuje naše prostředí k životu. 

Martin kreim

jiří janda’s work has matured towards a crucial, fun-
damental transformation from classical painting to  
a sensitive treatment of art as it is. his creative 
education and his artistic and human experiences 
have brought him to an essential transcription of his 
themes and motives. his themes are often found in 
the diversity and uniqueness of nature or their con-
trasts to the world of rationality. from the technical 
skills and from the “visible” world still reflected in 
his initial watercolours he has come to recording a 
“topography of the invisible”, that which is hidden 
and pulses behind the usual sensual observance. 
for his drawings he uses authentically ordinary 
cardboard from discarded boxes as well as charred 
wood from the fire he used to cook his food for his 
drawing. he draws with a camera, video camera, he 
defines his influence by direct touches of the paint 
tubes. obviously he is not concerned about creating 
a “gallery work” rather capturing the genius Loci of 
a place, sensation or feeling. janda’s invention and 
thoroughness is mirrored in the impressive concep-
tual collections and series. they are compact and, 
at the same time, open and unrepeatably deepen 
the experience, imprinted, disappearing. Personally 
i see and perceive in janda’s work a natural human 
religiosity and spirituality which, without any fur-
ther intentions and attributes, brings our perception 
of our surroundings closer to life. 

Martin kreim
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JIŘĺ JANDA (1956 Chomutov)

Studium
1977-1980 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze 
1982-1988 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Stipendia, granty, ocenění 
1997, 2006 Wilke haus, Bremerhaven – Srn
1992 Schumacher College – dartington – VB
1987 University of art and design, helsinki – fin

2003 grant – Pollock-krasner foundation, new York – USa
1999 Výroční grant Ministerstva kultury – CZ
 grant nadace Pro helvetia ost/West – Ch
1998 Výroční grant Soros centra pro současné umění Praha
 ocenění Výzkumného ústavu pedagogického – CZ
 grant open Society found Praha – kniha Spřátelte se s výtvarnými projekty
1992 1. cena za ČSfr ford european awards – VB

Pedagogická a kurátorská činnost
od r. 2001 vedení avvY – atelieru výtvarné výuky, Praha
2011-2012 projekt galerie kW – S4, königs Wusterhausen (region Berlin Süd)
1997-2008 lektor mezinár. výtvarných dílen Pátrání po umění v CZ, aU, ger, fin
1996-2000 provozování galerie současného umění v Chomutově
1988-1994 vedení eko design studia při ZUš tgM Chomutov
 knihy – Spřátelte se s výtvarnými projekty (tereZa, Praha 1998)
 Loďky ze sirek (Studio jj, Chomutov 1997)

Samostatné výstavy – výběr
2011-12  königs Wusterhausen, galerie kW – S4, – projekty der der den und Mehr, durch die Wand.  (katalog, dVd)
2010 helsinki, galerie reform,  Čekání na déšť, instalace (katalog, dVd)
2009 Praha, galerie školská 28, Mezi slovy – souborná prezentace projektu (katalog, dVd)
2008 Brno, BkC galerie kabinet, odvíjení (katalog. list, dVd)
2007 Brno, galerie katakomby, nadílka
 Praha, kino Světozor, projekt audiovisual (dVd)
2006 Bremerhaven, galerie forum, Phänomän in Phänomenta (katalog, dVd)
 reutlingen, Chec-art, e-Union reutlingen (obrazy)
 Vrchlabí, galerie Půda, Předjaří (dVd)
 hlinsko, Městská galerie, na odpočinku
2005 Chomutov, galerie špejchar, Cvičení s kruhy (katalog, dVd)
 Praha, kino Mat, Cvičení s kruhy (dVd prezentace)
 jilemnice, galerie V kotelně, Mitote (dVd)
2003 Praha, Vyšehrad-gorlice, do vyšších kruhů – Příběh sochy (performance, dVd)
 Chomutov, galerie Lurago, V jiříkově vidění (performance, dVd)
2002 helsinki, galerie reform, Zpráva pro töölönlahti (dVd)
 helsinki, helsingin Sanomat – Po spirále (performance, dVd)
 Vrchlabí, galerie Půda, Mezi slovy, akvizice
2001 hlinsko, Městská galerie, Skryté krajiny
 Plzeň, galerie jiřího trnky, dialogy – akvizice sbírky

2000 jilemnice, galerie V kotelně, Provozní teplota 36, 4o (performance, dVd)
 Bremerhaven, City Center – rundherum (performance, dVd)
1999 klatovy, galerie U Bílého jednorožce, j versus j (katalog, dVd)
1998 Libkovický kostel, Mezi světlem a stínem (katalog)
1997 Praha, galerie fronta, Příznaky existence (katalog, dVd)
 Bremerhaven, Wilke haus, rekviem za loděnici (performance)
1996 Chomutov, galerie jj – Příznaky existence – 12 výstav a performancí (katalog, dVd)
1994 Praha, galerie U řečických, od sexu k nadvědomí? + performance (katalog, dVd)
 königs Wusterhausen, galerie turm (kresby a malby)
1993 Brno, U dobrého pastýře, Babiččiny 90. narozeniny + performance (katalog, dVd)
1992 Praha, galerie U řečických, Babiččiny 90. narozeniny + performance (katalog, dVd)
1990 Chomutov, kulturní centrum, žena – pohyb – čas (katalog)
1989 Praha galerie mladých (obrazy]

Účast na výstavách – výběr
2012 Praha, Salon doX 2012, akce dox-avvy a Vy (atelier 12/2012)
2011 Praha, divadlo kampa, Bod obratu – úvodní performance 21.12.2012 (& j.dušek, hudba j. Vávra)
 halle (ger), Werkleitz festival, facing the art (tváří v tvář umění)     
2011 Werkleitz festival, halle (ger), facing the art (tváří v tvář umění)
2009 helsinki, galerie reform, Leisure time
2005 Cottbus, galerie Wattenfal – Moving glass
2002 Praha, Staroměstská radnice, grafika roku
2001 Sarajevo, XVii Mezinárodní festival Sarajevo 2001 „Sarajevská zima“
2000 Plzeň, ii. středoevropské bienále kresby Plzeň 2000, kresby za sítnicí (katalog)
 Bremerhaven – kunst im kontakt, rundherum – výstavy (instalace, perform. ve veřejném prostoru]
 kruhy pod očima i, ii, iii – (performance týden pro broumovské kostely)
1999 klatovy, galerie U Bílého jednorožce, Mandala (katalog, dVd)
 Brno, Moravská galerie – Pražákův palác, dvanáct ročních období + performance (katalog, dVd)
 duchcov, děkanský chrám nanebevzetí Panny Marie, Vznášení nad krajinou
1998 Chomutov, galerie jj, dvanáct ročních období (performance, dVd)
1997 Praha, Staroměstská radnice, grafika roku
1996 Praha, galerie hollar – hosté
 Praha, Staroměstská radnice, grafika roku (katalog)
1995 Libkovická cihla 95, libkovický kostel
 Budapest, galerie Vigadó, 4. bienále soch. kresby (katalog)
 Praha, galerie U řečických, Sympozium šrotiště (videografie) 
1994 Stuttgart, 4. Syrlin kunstpreis (katalog)
1993 Budapest, nagytékényi kastélmúzeum, 3. bienále soch. kresby (katalog)
1992 Lučenec, novohradská galéria, 4. trienále akvarelu (katalog)
1991 helmond, gallerij de teenhoven, alexandria foundation
 Brusel, Young european artists, BP Company
 grossburgwedel, rathaus galerie, Současné české umění (katalog)
1990 řím, Palazo San Michele, trienále akvarelu
1989 Praha, Veletržní palác, Salon 89

Zastoupení ve veřejných sbírkách
národní technické muzeum Čr, 
deutsche Bauspar ger
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realizace
2003-2006 v architektuře – rozeta, königs Wusterhausen – ger, soukromý dům (tavené sklo, vitráž, o 150 cm)
 nástěnná malba – königs Wusterhausen – ger, soukromý dům
1994-2006 firemní prezentace, tavené sklo, sochařské práce – Bley achitekts, deutsche Bauspar, 
 iPB banka Praha, otk kolín, Schaerf rovi 
1988-2000 grafický design, průmyslový design – Bravo, finsticks, eta hlinsko, Sklárny kavalier ad. 

Videografie – art-performance
2011-12 Cyklus transmise – jarní tání, odvíjení, Mezi slovy, Čekání na déšť, Motýl, duhová koupel, nedělní 
 odpoledne v trávě, Cesta domů, advent roku jedna, tichou nocí, Světla města, Mise-Zaobzor, altamira, 
 Přelet, Snivci, City, Lázeň (hudba r. ahmedová, i. + V. havlovi, k. holub, j. kořán, j. karlík + j. Vávra, 
 o. Smeykal, M. Sodja); (katalog, dVd)
2006 Phänomän in Phänomenta (hudba k. holub); (katalog, dVd)
2005 Cyklus: Cvičení s kruhy – Chodec, Sprejer, kreslíř, Vitráž, Prorok, Snímání, Pokládání, Světelné kruhy, kruhy 
 v obilí, Zpráva, V jiříkově vidění, kartony, (hudba P. francová, k. holub, altamira, Lét.koberec, V.redl); (dVd)
2004 gorlický uzel, Vyšehrad-gorlice, (kamera, r. dörl, P. římalová, hudba k. holub-altamira); (dVd) 
 Cyklus: Vždy s úsměvem, galerie jj, Chomutov, Moravská galerie-atrium (hudba k. holub); (dVd) 
 kruhový objezd (kamera jjanda, hudba k. holub – altamira)
2003 V jiříkově vidění, kostel Sv. ignáce, Chomutov, (kamera r. Stach, hudba k. holub – altamira); (dVd)
2002 Zpráva pro töölönlahti, helsinki (kamera r. Markku, hudba, deuter, i. + V. havlovi); (dVd)
2001 Zrcadlení (kamera jjanda, hudba i. + V. havlovi & Capella antiqua e Moderna); (dVd)
2000 Prorok, City Port, Bramerhaven, (kamera B. axmann, hudba – & Capella antiqua e Moderna); (dVd)
 kruhy pod očima, Broumovské kostely – šonov, heřmánkovice, Vižnov (dVd)
 Provozní teplota 36, 4o C, jilemnice, galerie v kotelně (dVd)
 diamantová komnata – galerie U Bílého jednorožce, klatovy, (kamera, hudba – jjanda)
1999 Cyklus: 12 ročních období (kamera L. rýzner, jjanda, hudba k. holub); (dVd)
1998 něco o světle, Wilke haus, Bremerhaven (kamera – B. axmann, hudba – Létající koberec (dVd)
 Mandala, galerie jj Chomutov, (kamera L. rýzner, hudba – Létající koberec); (dVd)
1997 Cyklus: Příznaky existence – galerie jj Chomutov 1996 (hudba k. holub, i. + V. havlovi)
 (dualita, kinetická kresba, Pampelišky, hledání pokladu, interaktivní plastika, fénix); (dVd)
1995 Upilování armatury – galerie U řečických, Praha (kamera jjanda); (dVd)
1994 Portrét – galerie U řečických, Praha (hudba i. + V. havlovi); (dVd)
1992 Babiččiny 90. narozeniny – galerie U řečických, Praha (hudba i.+ V. havlovi); (dVd)

Rozhovory, recenze, články – výběr
tV 
2009 Čt 24 Události v kultuře, Mezi Slovy (j. Svoboda, i. němcová)
2006 tV offener kanal, Bremerhaven – fitness with rings + Projekte (h. Weber)
 tV dakr, Studio d – dialogy – Cvičení s kruhy (j. kubíková)
 tV kiS, na odpočinku – dialog k výstavě
1999 Čt arte fakta – dvanáct mandal, Čt 2 (režie t. Petráň)
1998 Čt arte fakta – dvanáct ročních období, Čt 2 (režie t. Petráň)
1997 tV PriMa, kultura – Příznaky existence (j. rod)
1995 Čt dobré ráno – Upilování armatury, Čt 2 (i. navrátilová)

rozhlas
2009 Čro 2, Vltava, Mozaika, Mezi Slovy (k. oujezdský)
2005 Čro 2, Vltava, Cvičení s kruhy (k. oujezdský) 
2003 Čro 2, radiožurnál, Příběh sochy (j. klusáková)
1995 agara, Výstava Babička zase doma (M. šíl)

tisk
2012 tanja kasichke, kulturní scéna, která zmizí, Märkische algemeine 21. 1. 2012
2008 M. haškovcová, odvíjení, atelier 8 / 2009
2006 P. Saur, drobné impulsy pro umění, nordsee Zeitung, 17. 3. 2006
 S. Schwaan, jiří janda v Phänomenta centru, nordsee Zeitung, 23. 3. 2006
 a. krakow, fitness With rings, Sonntagsjournall, 16. 4. 2006
 Pet, Bilderstürmerinnen, SWP-rn, 24. 8. 2006
 a. hölzl, Věčné hledání a usilování, Palette 5 / 2006
2001 jaroslav Vanča, galerie jako artefakt i orákulum, atelier 4 / 2001
2000 Martina komárková, Výtvarník: i pusté zdi vypovídají dost, Mf dneS, 7. 11. 2000 
 M. k. Výtvarník v jilemnici vystavil samotnou galerii, Mf dneS, 6. 12. 2000
 hannelore ahorn, otočná plocha – o umění v kontaktu, nordsee Zeitung, 11. 10. 2000
 environmentální umělecké soustředění přivedlo českého umělce do artSa. janda věří v recyklaci 
 a široké myšlení
1999 Pavla edlová, Skutečným uměním je nedělat umění, říká jiří janda, Mf dneS. 23. 7. 1999
 radek horáček, Mandaly z Chomutova obohatily Brno, Mf dneS, 14. 12. 1999
1997 radek horáček, Spontánní komunikace jiřího jandy, atelier 1997
1996 jana žáčková, rekonstrukce výtvarného dramatu, viděli jsme magický rituál Sd 11. 5. 1996
 jana žáčková, hledání pravdy není exhibicionismus, aneb nekonvenční vernisáž, Severoč. deník, 29. 3. 1996
1995 radek horáček, osobní intimita v umění, ateliér č. 4, 1995
1994 jindřich Marek, Posedlost pohybem – jiří janda a jeho křižovatky na přímce, Slovo 11. 6. 1994
 Petr Volf, Umění jako cesta k vlastnímu nitru, galerie Playboy 10 / 1994
1993 jana Volfová, o ekologii a designu s jiřím jandou, design trend 3 / 1993
1989 jitka kiková, design 3 / 1989

Kontakt – e-mail: j-janda@volny.cz
www.avvyatelier.cz/jjanda
www.youtube.com/jjvirtuall
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JIŘĺ JANDA (1956 Chomutov)

1977-1980 high School of applied arts in Prague
1982-1988 academy of art design and architecture Prague

Scholarships, grants, residence, awards
1997 2006, Wilke haus, Bremerhaven – ger
1992 Schumacher College, dartington – gB
1987 University of art and design helsinki – fin
2003 grant of the Pollock-krasner foundation, new York – USa
1999 annual grant of the Ministry of Culture of the Czech republic
 annual grant Pro helvetia ost/West foundation – Ch
1998 annual grant of the Soros Center of Contemporary art Prague – CZ 
 Czech Pedagogical research institute award – CZ
 open Society fund Prague, grant for the publication, having fun with art Projects
1995 jihlava triennial 95 – art Project award – CZ
1992 1st Prize for ČSfr ford european awards – gB

Educational leaderships and curatorial work
2000 (since) – the leader of the aVVY (art education Center), Prague
2011-2012 Project leader gallery kW – S4, königs Wusterhausen (Berlin South region)
1997-2007 the leader of a number of international workshops Searching for art, CZ, a, fin. ger 1988-1994
1996-2000 Curator of the contemporary art gallery jj in Chomutov 
1988-1995 educational leadership of the eco design studio by the t.g. Masaryk art School, Chomutov
 Books – having fun with art Projects 1998 (tereZa, Prague 1998)
 Boats from Matches 1997 (Studio jj Chomutov 1997)

Individual exhibitions – selection
2011-12  königs Wusterhausen, gallery kW-S4,  der der den und Mehr, durch die Wand (catalogue, dVd)
2010 helsinki, gallery reform,  Waiting for rain, instalace (catalogue, dVd)
2009 Prague, gallery Skolská 28, in Between Words – summary project presentation, (catalogue, dVd)
2008 Brno, gallery kabinet, Pendulum Unwinding, (catalogue page, dVd)
2007 Brno, gallery Catacomb, gifts
 Prague, Svetozor Cinema, project audiovisual 
2006 Bremerhaven, gallery forum, Phänomän in Phänomenta (catalogue + Cd)
 reutlingen, Chec-art, e-Union reutlingen, Leisure time
 Vrchlabí, gallery Půda, Springtime, (dVd)
 hlinsko, City gallery, Leisure time
2005 Chomutov, gallery Spejchar, fitness with rings, (dVd, catalogue)
 Prague, Mat Cinema, fitness with rings – dVd, presentation
 jilemnice, gallery v kotelně, Mitote
2003 Prague, Vyšehrad-gorlice, into higher Circles (+ performance)
 Chomutov, gallery Lurago, in georges Vision, (+ performance, dVd)
2002  helsinki, gallery reform, Message for töölönlahti
 helsinki, helsinkin Sanomat, in the Spiral – performance, dVd
 Vrchlabí, gallery Půda, in Between Words, akvisition
2001 hlinsko, City gallery, Mysterious Country’s
 Pilsen, jiří trnka gallery, in Between Words, akvisition

2000 heusenstamm, gallery rekus, Secret Loves, 
 jilemnice, gallery V kotelně, operational temperature 36, 4o + performance, dVd
 Bremerhaven City Center, roundabout – performance
1999 klatovy, gallery U Bílého jednorožce, j versus j (catalogue)
1998 Libkovice Church, (CZ), Between Light and Shadows (catalogue)
 Chomutov, gallery jj, Mandala + exhibition and performance, dVd
1997 Prague, gallery fronta, Symptoms of existence, + performance (dVd, catalogue)
 Bremerhaven, Wilke haus, requiem for a Shipyard,+performance
1996 Chomutov, gallery jj, Symptoms of existence; Cycle of 12 exhibitions and performances (catalogue, dVd)
1994 Prague, gallery U řečických,from Sex to a State of higher Consciousness? + perform. (catalogue, dVd.)
 königs Wusterhausen, gallery turm, Pictures
1993 Brno gallery, U dobrého Pastýře, installation  
1992 Prague, gallery U řečických, grandmother’s 90th Birthday + performance (catalogue, videography)
1990 Chomutov, Cultural Center, Woman-Movement-time (catalogue)
1989 Prague, gallery of Young artists, Pictures

Participation in exhibitions and video festivals – selection
2012 Prague, Saloon doX 2012, action dox-avvy&you (atelier 12/2012) 
2011 Prague, kampa theatre, turning point – opening performance 21.12. 2012 (& j.dušek, music j. Vávra) 
 halle (ger), Werkleitz international festival, facing the art
2011 halle, Werkleitz international festival, facing the art Videografie
2009 helsinki, gallery reform, Leisure time
2005 Cottbus, gallery Wattenfal, Moving glass
2002 Prague, Staroměstská City hall, graphic of the Year
2002 Sarajevo, XVii international festival Sarajevo – Sarajevo Winter 2001, Chomutov, St ignatius in art reflection
2000 Pilsen, ii.Middle european Biennial of drawing Pilsen 2000, Behind the retina of the eye (catalogue)
 Bremerhaven – kik – kunst im kontakt, rundumherum – exhibitions, performances
 Circles Under eyes i, ii, iii – Performances, (the Week dedicated to the Churches in the Broumov region) 
1999 klatovy, gallery U Bílého jednorožce, twelve Seasons of a Year (catalogue, videography)
 Brno, Moravian gallery – Pražák Palace – Mandala + performance (catalogue, videography)
 duchcov, deans Marias Church, floating over the Landscape,
1998 Chomutov, gallery jj, twelve Seasons of a Year + performance (catalogue, videography)
1997 Prague, Staroměstská City hall, graphic of the Year 96
1996 Prague, gallery hollar – guests
 Prague, Staroměstská City hall, graphic of the Year 95 (catalogue)
1995 Libkovická cihla 95, Libkovice Church
 Budapest, gallery Vigadó, 4th Sculptural drawing Biennial (catalogue)
 Prague, gallery U řecčických, Symposium šrotiště (videography)
1994 Stuttgart, 4th Syrlin kunstpreis (catalogue) 
1993 Budapest, nagytétény Castle Museum, 3rd Sculpture – drawing Biennial (catalogue)
1992 Lučenec, novohradská gallery, 3rd aquarell triennial (catalogue)
1991 Brussels, Young european artists (catalogue)
 helmond, gallerij de teenhoven, alexandria foundation
 grossburgwedel, rathaus gallery, Czech Contemporary art (catalogue page)
1990 rome Palazo San Michele, 9th international aquarell triennial
1989 Prague, Veletrzní palác, Salon 89

Presentation in public collections
Collection of national technical Museum of Czech republic
german Bauspar Collection 
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realizations
2003-2006 in architecture – rozeta, königs Wusterhausen (ger), private house, (melted glass, vitrage, o150 cm)
 wall painting, königs Wusterhausen (ger), private house,
1994-2006 firms presentation, interior and sculptural works – Bley architects, deutsche Bauspar, iPB Bank etc).
1988-2000 industrial and graphic design, interiors – Bravo, eta hlinsko, glassworks kavalier, Schaerf roVi etc)

Videography – art-performance
2011-12 transmission Cycle, Springtime, Unwinding, in Between Words, Waiting for the rain, Butterfly, rainbow Bath, 
 once Upon a Sunday afternoon in the grass, home way, advent of Year one, trough the Silent night, City Lights, 
 Missions – Zaobzor, altamira, Prelet, Snivci, City, Lázen (music r. ahmedová, i. + V. havlovi, k. holub, j. kořán, 
 j. karlík + j. Vávra, o. Smeykal, M. Sodja)
2007 dance for rain (music k. holub, altamira)
2005 fitness with rings Cycle, Walker, Spryer, drawing, Vitrage, Prophet, taking down, Putting down, Circles of Light, 
 Crop Circles, Message, in georges Vision, Cardboards, (music P. francová, k. holub, altamira, Lét. koberec, V. redl) 
2004 the gordian knot of gorlice, Vyšehrad-gorlice, (camera, r. dörl, P. římalová, music k. holub)
 keep Smiling Cycle, galerie jj, Chomutov, Moravia gallery – atrium (music k. holub)
2003 in george’s Vision, St. ignatius church, Chomutov, (camera r. Stach, music k. holub-altamira
 roundabout (camera jjanda, music k.holub-altamira)
2002 Message for töölönlahti, helsinki (camera r. Markku, music deuter, i. + V. havlovi)
2001 reflections, Video art (music reflections – i. havlová + V.havel & Capella antiqua e Moderna
2000 Prophet, City Port, Bramerhaven (music k. holub and altamira)
 Circles Under the eyes, Broumov region churches – šonov, heřmánkovice, Vižnov
 operational temperature 36, 4o C, jilemnice, galerie v kotelně
 diamond room, gallery U bílého jednorožce, klatovy
1999 Cycle: 12 Seasons of a Year (camera L. rýzner, jjanda, music k. holub)
 Mud Pies Moravia gallery – atrium (camera h. Petlachová, music k. holub)
1998 Something about Light, Wilke haus, Bremerhaven (camera B.axmann, music Létající koberec)
 Mandala, gallery jj, Chomutov (music Létající koberec)
1997 Symptoms of existence Cycle, gallery jj Chomutov (music k. holub, i. + V. havel)
 (duality, kinetic drawing, dandelions, Search for a treasure, interactive Sculpture, Phoneix)
1995 filing a fitting – gallery U řečických Prague
1994 Portrait – gallery U řečických Prague (camera – t. kepka, M. šedivý, music i. + V. havel)
1992 grandmother‘s 90th Birthday – gallery U řečických Prague (director M. hošt, music i. + V. havel)

Interviews, articles – selection 
tV
2009 tV Ct 24 the news in Culture, in Between Words (j. Svoboda, i. němcová)
2006 tV offener kanal, Bremerhaven – fitness with rings + Project (h. Weber)
 tV dakr, Studio d – dialog – fitness with rings (j. kubíková)
 tV kiS, Leisure time – dialogue to the exhibition
1999 arte fakta – twelve Mandalas, tV ii (directed t. Petráň)
1998 arte fakta – twelve Seasons of a Year, ČtV ii (directed t. Petráň)
1997 tV Prima – Culture – Symptoms of existence (j. rod)
1995 Ct dobré ráno – filing a fitting, ČtV ii (i. navrátilová)

radio
2009 Cer 2, Vltava, in Between Words (k. oujezdský)
2005 Cer 2, Vltava, fitness with rings (k. oujezdský) 
2003 Cer 1, radiožurnál, Sculpture Story (j. klusáková)
1995 exhibition – grandmother at home again, radio agara (M. šíl)

Press
2012 tanja kasichke, ein Schauplatz verschwindet, Märkische algemeine 21. 1. 2012
2008 M. haškovcová, Unwinding, atelier 4 / 2009
2006 andrea hölzl, eternal Searching and Struggling, Palette 5 / 2006
 Peter Saur – Little impulses for art, nordsee Zeitung, 17. 3. 2006
 Susanne Schwaan – jiří janda in Phänomenta Center, nordsee Zeitung, 23. 3. 2006
 andrej krakow – fitness with rings, Sonntagsjournall, 16. 4. 2006
 P.e.t – Bilderstürmerinnen, SWP-rn, 24. 8. 2006
2003 jaroslav Vanča – gallery as an artifact and oracle, atelier 4 / 2001
2000 Martina komárková – artist: also empty Walls express a Lot, Mf dneS, 7. 11. 2000
 the artist in jilemnice exhibited the gallery itself, Mf dneS, 6. 12. 2000
 hannelore ahorn – twisting Platform – about the art in Contact, nordsee Zeitung, 11. 10. 2000
 environment art Camp Brought Czech artist to artSa. janda Believes in recycling and Wide thinking 1999 Pavla 
 edlová – the real art is not to do art, says jiří janda, Mf dneS Western Bohemia, 23. 7. 1999
 radek horáček – Mandalas from Chomutov enriches Brno, Mf dnes,14. 12. 1999
1997 radek horáček – jiri janda’s communication of Spontaneity, atelier 1997
1996 jana žáčková – Looking for the truth is not exhibitionism or an unconventional opening, Sd 29. 3. 1996
 jana žáčková – reconstruction of an art drama, We saw a magic ritual, Sd 11. 5. 1996
1995 radek horáček – the Personal intimacy in art, atelier č. 4, 1995
1994 jindřich Marek – an obsession with Movement – jiří janda and his crossroads on the line, Slovo 11. 6. 1994
 Petr Volf – art as a way to our personality, galerie Playboy 10 / 1994
1993 jana Volfová – about ecology and design with jiří janda, design trend 3 / 1993

Contact – e-mail: j-janda@volny.cz
www.avvyatelier.cz/jjanda
www.youtube.com/jjvirtuall
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