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TRANSMISE

shodou okolností jsem to byl já, kdo se asi před 
patnácti lety pokusil v podobném katalogovém tex-
tu charakterizovat tehdy dosavadní tvůrčí cestu 
jiřího jandy i zdůvodnit, v čem je originalita a zá-
važnost jeho tvorby, nepatřící pochopitelně k mno-
hem spektakulárnějšímu dobovému mainstreamu,  
a tvorby, jež zůstává programově zaměřena na sdě-
lení oproštěná, nenápadná, subtilní a samozřejmě  
i na jejich smysl, kvalitu a význam v širším kontextu.

tehdy jsem jako prvotní východisko konsta-
toval, že školení ve sféře designu mu v samé pod-
statě nevyhovovalo, vedlo jej nutně k tázání se po 
účelu takové oblasti tvorby i k tomu, proč se logic-
ky propracoval k tvorbě neutilitární, volné, kterou 
bychom mohli v nejobecnější podstatě zahrnout do 
sféry umění konceptuálního. to ovšem samozřejmě 
v souladu s dobou jeho vzniku již je umění, které in-
korporovalo nejen základy konceptuálního myšlení, 
ale také – v již naprosto amalgamovaném propojení – 
i všechny tradiční i netradiční umělecké katego-
rie, počínaje přirozeně kresbou, malbou a sochou, 
ale také samozřejmě akce či uplatnění nalezených 
objektů, vzniknuvších bez autorovy intence, ale jím 
transponovaných již jako nové, autonomní umělec-
ké poselství. tehdy jsem také připomenul, že asi 
prvním kvalitativním umělcovým „skokem“ byla in-
stalace Babiččiny 90. narozeniny, jejíž verzi, realizo-
vanou v brněnské Galerii mladých, si dobře pama-
tuji. skutečnost byla vlastně dosti krutá – blížící se 
oslavy narozenin babičky, již se senzibilitou mladé-
mu umělci vlastní velice miloval, přerušila její smrt. 
logicky musel změnit celou podobu svého záměru –  
výsledkem byla instalace, radikálními vizuálními 
výtvarnými zásahy proměňující obvyklou situaci lid-
ské postavy. pro něj ovšem to byl mezník mnohem 
obecnější – postupně si stále více začal uvědomová-
vat pomíjivost všeho, včetně vlastního umění... do 
jeho tvorby pronikaly zásahy, destruující a přehod-
nocující celou škálu dosud užívaných prostředků – 
třeba pět grafických desek s vlastními realizacemi, 
něco pro tradičního grafika málem posvátného, po-
stupně rozřezával, a destruoval tak jejich původní 
estetická poselství „až nakonec vznikla konceptu-
ální sestava nejmenších fragmentů.“

asi klíčovým momentem v tomto změněném 
postoji byla sui generis akce, při níž postupně opi-
lovával armaturu, „objevenou“ v kovovém odpadu, 

která by jinak zanedlouho definitivně zmizela ze 
světa – ale on ji velkým gestem apropriace v nejlep-
ší duchampovské tradici vyzvedl z tohoto utilitár-
ního světa a učinil z ní jedinečný, neopakovatelný 
artefakt, na němž potom musel hodiny a hodiny 
pracovat, než ji odpiloval až k samému podstavci. 
vlastním poselstvím se tedy stala jedna z podob ne-
tradičního uměleckého usilování – apropriace a ná-
sledná dlouhá pracovní aktivita, srovnatelná s prací 
na dlouho trvajícím klasickém díle, třeba soše, tedy 
akce. tak se postupně měnil i umělcův vlastní pocit, 
povědomí toho, co vlastně je uměleckým dílem, jak 
se díky hodinám stráveným pilováním stane dílem 
třeba jakési meditační pohroužení do samotného 
procesu této akce... Zároveň se mu tedy tímto ko-
náním osvětlila sama povaha umění v tom nejširším 
slova smyslu. a protože přitom také vnesl do té doby 
neznámý cizí předmět do světa umění, stále více si  
i uvědomoval, že, trochu aforisticky vyjádřeno, „umě- 
ní přibývá málem stejně jako toho obrovského množ-
ství spotřebních předmětů všude kolem nás a že se 
tedy může postupně stát ekologickým problémem  
i ono samo.“ a to jej zase vedlo k maximální vníma-
vosti a pozornosti k těm nejsubtilnějším objektům, 
které můžeme jako určité estetické a komunikač-
ní hodnoty vnímat. v tehdejším údobí jej to vedlo 
k objevování a sbírání „bezděčných kreseb“ – a ty 
se bezpochyby staly východiskem jeho nových ko-
morních souborů, v nichž soustřeďuje nalezené ne-
záměrné kresby nebo podněcuje určitou aktivitou 
– interakcí s návštěvníkem výstavy – jejich vznik. 
tak soustřeďuje podnes určité fascinující soubory 
nenápadných, jinými nepovšimnutých záznamů, sbí-
raných vždy podle určitého kódu. 

takto již od roku 1996 vzniká sbírka mezi slovy, 
maličké drobné kresbičky, vzniklé skutečně mimo-
chodem, během dalších aktivit, nejrůznějšími „au-
tory“, od kterých je potom získal a zařadil do úhrnu 
svého konceptu. podobně „tajně“ sbíral například 
také všechny mimoděčně vzniklé „telefonní“ kres-
by své partnerky a prezentoval je spolu s ostatními 
kresbami sbírky pod názvem doslov na závěr cel-
ku mezi slovy. soubor testy vznikl zase sbíráním 
vzorkových črtacích papírků v obchodech, kde si 
zákazníci přímo na místě ověřují kvalitu vybraných 
výtvarných pomůcek. všechny tyto soubory shrnul 
pod egidu velice symptomatickou: pátrání po umění. 
a tak by jistě bylo možno obecně verbalizovat tento 
krásný koncept, přinášející velikou škálu nejrůzněj-
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ších odkazů a zpřítomňující různé další kontexty. 
především opět přenáší do světa umění, artefakty, 
jež nebyly jako umění, jako nějaké estetické kvali-
ty vnímány. janda nám ovšem velice přesvědčivě 
ukazuje jejich – do té doby latentní – estetickou  
a komunikační hodnotu, kterou bychom pocho-
pitelně jinak, bez jeho zásahu, prostě ignorovali. 
proto je přenáší do toho „jiného“ světa, světa umě-
ní a třeba ještě zdůrazní jejich, díky němu, nově 
objevené kvality třeba zvětšením nebo jindy zase 
jejich promítáním diaprojektorem na stěnu, trans-
formací do jiných materiálů jako beton nebo sklo 
ve veřejném prostoru, a do jisté míry tak i názorně 
otevírá diskusi o východiscích a nástrojích součas-
ného umění. někdy přímo podněcuje návštěvníky, 
aby sami „něco vytvořili“: při brněnské výstavě  
v Galerii Kabinet BKs vystavil soubor odvíjení, 
kresby, vytvořené v německém Bremerhavenu 
pomocí zde objeveného kyvadla s kreslicím za-
řízením... výsledky, poněkud asociující počátky 
počítačové grafiky, představily celou škálu tak-
to determinovaných kreseb – a zase nekreslil jen 
umělec sám, ale vytvořil podmínky pro realizaci 
tohoto subtilního konceptu, v němž se řád i jeho 
narušení stávaly komplementárními fenomény. 
samozřejmě byl ve hře také moment aktiviza-
ce diváka, jeho přeměna z pasivního vnímatele  
v aktivního účastníka, tedy jakási komorní varian-
ta fenoménu „otevřeného díla“, opera aperta, jak 
je skutečně geniálně zformuloval umberto eco již, 
tuším, v roce 1962. (Koneckonců souvislost s tímto 
fenoménem můžeme nalézt i při dalších způso-
bech umělcovy manipulace s „nalezenými kresba-
mi“, ať je to zvětšování formátu či jejich projekce 
na stěnu.) součástí těchto dvou projektů, odvíjení 
a mezi slovy, je také fotografování účastníků, au-
torů jednotlivých kreseb, což samozřejmě ještě 
dál programově relativizuje hranice mezi autorem 
konceptu a autory jednotlivých kreseb jako také 
„tvůrci sui generis“. a podobně také samo „sbírá-
ní“ (samozřejmě podle určitého předem daného 
konceptu, vymezujícího jeho hranice) jako nové 
formy umělecké aktivity je bezpochyby právě  
u jiřího jandy v bezprostředním sepětí s jeho „eko-
logickým pojetím umění“ – proč dělat něco nového, 
když se dá přehodnotit již existující? a zároveň je 
to samozřejmě opět nové, velice komorní, subtil-
ní rozvíjení onoho principu, na jehož počátku byla 
průkopnická gesta marcela duchampa.

tuto „komorní míru“ mají nyní vlastně všech-
ny nové umělcovy aktivity, třeba jeho osobitá refle-
xe land artu – někdy skutečně monumentálních děl, 
počínaje přeměňováním celých částí krajiny či archi-
tektury u christa. u jandy je to dřív jejich pravý opak, 
třeba při pozorování a fotografickém dokumentování 
jarního tání sněhu na Českomoravské vysočině, jež 
jej doslova pohltilo... a je to opět práce s nalezenými, 
již vzniknuvšími situacemi, tedy opět duchampov-
ská transpozice nalezeného objektu do světa umě-
ní. a jeho zaznamenání sérií fotografických záběrů,  
v detailech tak partikulárních, že je vnímáme dřív 
jako novou realitu. to soubor Čekání na déšť je dřív 
zaměřen na intenzitu vlastního prožitku, jejich ori-
ginální paradox si uvědomíme, když zjistíme, že jed-
notlivé kresby jsou například pouhým využitím „sta-
tického“ světla měsíce pro dynamické sekundové 
kresby, vytvářené pohybem kamery a měsíčním 
světlem jako „kreslícím materiálem“.

minimální akce nebo skoro žádná akce, ovšem 
se spoustou dalších odkazů a konotací, tak bychom 
asi nejlépe charakterizovali nedělní odpoledne  
v trávě 22. 7. 2001, na němž se podílelo pět účast-
níků. nejprve si samozřejmě uvědomíme, že jde  
o současnou, „civilní“ parafrázi legendárního obrazu 
edouarda maneta, jeho snídaně v trávě, jedné ze 
skutečných ikon počátků moderního umění. janda 
pozval několik přátel, také malíř a obraz na štaflích 
se tam objevili ve svých obvyklých rolích – ovšem 
celá scéna se odehrává v dnešní venkovské krajině, 
v dálce začátek lesa, hlavním dějištěm je obyčejná 
louka. ovšem role se poněkud proměnily: umělcem 
není ten, kdo něco maluje na plátno, opřené o štafle, 
dámy, ani nevíme, jak dalece jsou to krásky, se zase 
všelijak toulají kolem, jen jedna alespoň sleduje ma-
líře, ale stejně nevíme, co vlastně maluje. umělcem 
je totiž tentokrát především jiří janda sám, třebaže 
si jeho „přítomnost na obrazu“, pochopitelně foto-
grafickém, nejprve skoro ani neuvědomujeme: leží 
sice v prvním plánu, ale je pokryt travou a hledí do 
oblak. tím ještě parafrázuje jedno významné umě-
lecké dílo, ovšem takříkajíc „nám o řád bližší“ – po-
kus o spánek, akci vladimíra Havlíka, jenž si vyhra-
bal v trávě jakýsi úkryt a pokusil se v něm usnout. 
a znalci československého akčního umění si asi 
vzpomenou, že tato akce Havlíkova následovala po 
ještě existenciálně mnohem exponovanější realiza-
ci průkopníka tohoto typu umění u nás, petra Štem-
bery, jenž se pokusil spát ve větvích stromu tři dny... 
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janda tedy odkazuje zrovna tak k legendární malbě, 
jako ke zhruba o století mladším akcím, určitým 
způsobem tematizujícím existenciální ohrožení či 
přinejmenším určité riziko, ohrožení: on ovšem již 
tematizoval něco jiného, což také naprosto přesně 
popsal. „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...“ takže celá jeho 
akce dřív demonstruje, že již je nezbytně nutné stát 
se co nejvíce součástí přírody, být jejím ekologicky 
vnímavým partnerem... doba se tak dalece promě-
nila, že jakékoliv drastické zásahy do přírody jsou již 
ekologicky nepřípustné, je třeba se alespoň pokusit 
přírodu – byť třeba v té naší, stejně dávno deformo-
vané a „zkriplované“ podobě – nijak dál nepoškozo-
vat. Žádné demonstrativní dílo, pouhé soužití s pří-
rodou je nejpřijatelnější – a jiří janda se to jako jeden  
z mála snaží reflektovat! 

podobně tuto potřebu přírodu pouze respek-
tovat stejně subtilně demonstruje při svém několi-
kadenním Čekání na déšť. sám setrvával v náhodně 
objeveném, prázdném tee-pee, pouze se snažil tuto 
nezbytnost několika subtilními kresbami reflekto-
vat... Kreslil dřevěným uhlím, které si sám vytvořil 
z větví, ty potřeboval k rozdělání ohně uvnitř, tedy 
vlastně zase maximálně ekologicky, úsporně. jan-
dovo oscilování mezi tradičními médii a médii no-
vými, především akcemi, může být spjato určitým 
společným konceptem: tak evidentně využil svých 
dřívějších zkušeností s přehodnocováním grafických 
matric, byť ne jejich radikální transformací, jako 
tomu bylo u tehdejších rozřezávaných a po frag-
mentech soutiskovaných grafikách... tak výrazným 
oproštěním syntaxe vznikly suché jehly ze souboru 
jarní tání, jejichž postupný vznik ještě verifikoval 
přesným časovým vymezením, takže přírodní feno-
mén, jenž jej fascinoval, je transponován do podoby 
jakéhosi procesuálního, akčního záznamu. podob-
ně vznikají jeho malby: symptomaticky ty možná 
nejzávažnější na obyčejných kartonech a stejně 
symptomaticky se v nich prolínají „krajiny vnitřní  
a krajiny vnější“ v naprostém amalgamu obojího, kde 
obojí inspiraci již nelze nijak rozlišit... naopak, stále 
více se prolíná vnitřní vidění a zážitky z krajiny, pro 
mne nejjednoznačněji v souboru Geografie z roku 
2007, kde jako by se to, co o krajině víme, přehod-
nocovalo do nové, autonomní skladby – možná mají, 

samozřejmě v úplně jiné syntaxi i morfologii, své 
místo vedle kreseb Karla malicha či jeho, dřív meta-
foricky míněno, „následovníka“ miroslava Hanuše... 
ovšem jandovou skutečnou jistotou je nakonec ono 
enigma kruhu, to nejobecnější, podle situace růz-
ně artikulované – především v jeho dřívějším kon-
ceptu cvičení s kruhy 1998–2005 nebo zrovna tak  
v jedné malbě ze souboru jarní tání, 2005, i když  
v těchto malířských sériích si jistě znovu také ově-
řoval možnosti malby vůbec, skladebně oproštěné, 
s jakousi novou lapidárností tématu i jeho konkrétní 
artikulace. a nepřekvapí nás, že stejnou formu, kruh, 
volil janda i v akci s ohněm ve sněhu jarní tání –  
snowhange 21. 3. 2005 se subtilním odkazem na le-
gendární stonehange! a naopak to, co vypadá jako 
nějaká superexpresívní malba abstraktní krajiny, 
jsou radikálně zvětšené fotografie z detailů činnosti 
naprosto utilitární, pro mnohého z nás každoden-
ní, v níž ovšem jandovo oko uvidělo novou este-
tickou kvalitu – jako tomu je v krásně podvratné 
sérii tichou nocí, 2.–24. 12. 2007. tady je posun od 
reálného objektu do finální podoby tak radikální, že  
v tom můžeme vidět vysloveně demonstraci potřeby 
vnímat estetické a komunikační kvality toho, co vět-
šinou kolem sebe přehlížíme, včetně toho, že zákla-
dem jsou vlastně jakési naše vlastní minimální ka-
ždodenní akce! jiří janda tentokrát představuje nová 
díla jako výstavu, dotvářenou zvukovými a obrazo-
vými záznamy, i jako skoro hodinový film, obojí pod 
názvem transmise (v obou možných výkladech to-
hoto slova): ve filmové verzi spojuje prvotní sekvence  
a záběry do časové osy projíždění metrem, které se 
stává i jakousi spojnicí mezi přírodním a lidským, 
utilitárním. do podoby autonomního videozáznamu 
se pak dostává především v konceptuálně přesně 
artikulovaném záznamu světla města, kde jako by 
mnohá dramata lidského života zůstávala ukryta za 
subtilními proměnami světel v jednotlivých oknech 
několika paneláků, tak jak je zaznamenal z toho 
svého... 

jiří janda celou transmisí stvrzuje, že auten-
ticky rozvinul některé problémy, které zkoumal již 
dříve – a zároveň zůstal věrný svému oproštěnému, 
„ekologickému“ přístupu, v němž objevuje nové es-
tetické a vůbec komunikativní hodnoty a poselství 
těch fenoménů a jevů, jichž bychom si jinak vůbec 
nepovšimnuli.

jiří valoch

TRANSMISSIoN

By chance about fifteen years ago, in a text to a si-
milar catalogue, i was attempting to characterise 
jiří janda‘s creative path and justify his originality 
and weight of the work, which, understandably, 
did not belong to the much more spectacular ma-
instream of the time, work that has remained fo-
cussed on conveying disengaged, inconspicuous, 
subtle messages and, of course, their meaning, 
quality and importance in the broader context. at 
the time my first point of departure was to state 
that, in essence, schooling in the design sphere 
did not suit him; it necessarily led him to query 
the purpose of such an area of art and then logical-
ly, why not elaborate free, non-utilitarian work, 
through which we can, in the most general essen-
ce, embrace the sphere of conceptual art. of cour-
se in accord with the times it arose making it art 
that not only incorporates the basics of conceptual 
thinking but also – in a wholly amalgamated con-
nection – all the other traditional and non-tradi-
tional artistic categories, starting, naturally, with 
drawing, painting and sculpture, but also projects 
or using found objects originating without the au-
thor’s intention, but transposed by those intenti-
ons into a new, autonomous artistic message. at 
the time i also observed that the first, qualitative 
artistic “leap” was the installation Granny’s 90th 
Birthday, i can still remember the version reali-
sed in the Galerie mladých (Gallery for the Young) 
in Brno. the reality was actually quite cruel, the 
approaching birthday celebrations of granny, who 
was very much loved with the sensibilities of the 
young artist, were interrupted by her death. lo-
gically this changed the entire form of his inten-
tion – the result was an installation with radical, 
visual, creative encroachments transforming the 
usual situation of the human form. of course, for 
him it was a far more general milestone – gradual-
ly he began to realise the transience of everything, 
including his art... His work became imbued with 
elements destroying and revaluating a whole ran-
ge of materials used so far – for instance, for a tra-
ditional graphic designer something almost holy, 
five graphic boards with his works were gradual-
ly cut up, thus destroying their original aesthetic 
messages “until a conceptual set of the smallest 
fragments arose”.

probably a key moment in this altered atti-
tude was the sui generic project during which he 
gradually filed away at a mounting “discovered” in 
scrap metal, which would have vanished from the 
face of the earth in no time – however he, in a gre-
at gesture of appropriation in the best duchamps 
tradition, raised it from the utilitarian world ma-
king it a unique, unrepeatable artefact upon which 
he spent hours and hours until he had filed it away 
to its pedestal. this message became one of the 
forms of his untraditional, artistic endeavour – ap-
propriation and the subsequent long hours of ac-
tivity, comparable with the work that goes into  
a classical work such as a sculpture, hence an ac-
tion. thus, the artist’s feelings also changed, the 
awareness of what a work of art actually is, how, 
thanks to the hours spent filing the work becomes 
a kind of contemplative immersion into the actual 
process of this project...at the same time this per-
formance explains the nature of art in the broader 
sense of the word. Because a hitherto unknown ar-
ticle was brought into the world of art during this, 
he came to realise that, to put it somewhat apho-
ristically, “art is increasing in almost the same way 
as the huge amount of consumer goods all around 
us and that it too can become an environmen-
tal problem”. this again led him to the maximum 
awareness and attention to the most subtle of ar-
tefacts that we can perceive as certain aesthetic 
and communication values. at the time it led him to 
discover and collect “unintentional drawings” and 
without doubt they became the starting point for 
his new ensembles in which he concentrates on 
doodles that he has found or has stimulated their 
inception by a certain activity – through interaction 
with a visitor to an exhibition. thus until now he 
concentrates on a certain fascinating collection of 
inconspicuous records unnoticed by others, which 
are always collected in accordance with a certain 
code. consequently, the Between Words collection 
has been in progress since 1996. small drawings 
that truly arose incidentally, during other activities, 
by various “authors” from whom he then obtained 
the work and placed them in the urn of his concept. 
similarly, for instance, he secretly collected the 
“telephone” drawings that his partner unintentio-
nally made and presented them together with the 
other drawings under the title epilogue at the end 
of the Between Words project. the collection tests 
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again arose by collecting scrap paper from shops 
where the customers tested out the quality of their 
art tools. all of these collections were aggregated 
under a very symptomatic aegis: a Quest for art. 
and so it would certainly be possible to general-
ly verbalise this beautiful concept bringing a large 
range of very diverse references and making vari-
ous other contexts visible. above all it once again 
brings to the world of art artefacts that were nor 
perceived of as being art, though they have an aes-
thetic quality. of course, janda very convincingly 
shows us their – hitherto latent – aesthetic and 
communication values, which, without his inter-
vention, we would have understandably ignored. 
therefore he transports them to the “other” world, 
the world of art and he even further emphasises 
these qualities he has newly discovered by enlar-
ging them or using a slide projector to project them 
onto a wall, by transforming them into other ma-
terials such as concrete or glass in public spaces 
and thus, to a certain degree, he opens debate on 
the foundations and tools of modern art. someti-
mes he directly stimulates visitors to “create so-
mething”: during the Brno exhibition at the cabinet 
Gallery mKs he exhibited his unwinding collection, 
drawings created in the German city of Bremerha-
ven using a pendulum he had found there to which 
he had attached a drawing device... the results, 
somewhat associated with the start of computer 
graphics, presented a whole range of drawings de-
termined in this way – and again not drawn by the 
artist himself, instead he created the conditions for 
realising this subtle concept in which order and its 
disruption became complementary phenomena, in 
which the moment the viewer is activated is also 
in the game, that time when he transforms from  
a passive observer into an active participant, in  
a kind of subtle variant of the “open work” phe-
nomena, the opera aperta, as was ingeniously 
formulated by umberto eco in 1962, i believe. af-
ter all we can find a connection with this pheno-
menon in other ways of artistic manipulation with 
“found drawings” be that enlarging the format or 
projecting them onto a wall.) a part of these two 
projects, unwinding and Between Words, is also 
taking photos of the participants, the authors of 
the drawings, which further relativises the border 
between the author of the concept and the authors 
of the drawings also as “creators of the sui gene-

ric”. similarly jiří janda’s actual “collecting” (of cour-
se in accordance with a predetermined concept de-
limitating its boundaries) as a new form of artistic 
activity is undoubtedly closely associated with his 
“environmental concept of art” – why do something 
new when we can re-evaluate what is already 
here? and likewise it is again a new, very intimate 
and subtle development of this principle of which 
marcel duchamp made the pioneering gestures.

actually all of his new artistic activities 
have this “intimate level”, perhaps his peculiar 
reflex to land art – sometimes truly monumental 
works, transforming whole parts of the landsca-
pe or, as with christo, architecture. With janda it 
is the opposite of this that comes first, such as 
the observing and photographic documenting of 
a spring thaw in the czech-moravian Highlands, 
which literally engulfed him... once again we have 
work with discovered, emerging situations, again  
a duchampian transposition of a discovered article 
into the world of art. and his recoding by a series 
of photos, so particular in their details, is that we 
first perceive them as a new reality. the collecti-
on Waiting for the Rain focuses on the intensity 
of the feeling, we realise their original paradox 
when we discover that the individual drawings 
are actually just using the “static” moonlight for 
dynamic second-long drawings formed by moving 
the camera and the moonlight being the “drawing 
material”.

a minimum action or hardly any action at all, 
of course with lots of other references and conno-
tations – that is how we could best characterise 
sunday afternoon in the Grass 22. 7. 2001 which 
involved five participants. at first we realise that 
it concerns a contemporary “civilian” paraphrasing 
of the legendary painting by edouard manet, his 
Brackfest on the Grass, one of the true icons at the 
start of modern art. janda invited a few friends. 
also a painter and a picture on an easel were also 
present in their usual roles – of course the entire 
scene plays out in today’s rural landscape, a forest 
in the distance, the main stage being the meadow. 
admittedly the roles have changed somewhat: 
the artist is not the one who paints something on  
a canvas leaning against a stepladder, the ladies, 
we don’t know how far they are these beauties, 
once again as before they wander around, only one 
is watching the painter but we don’t get to know 

what he is actually painting. this time the artist 
is primarily jiří janda himself, perhaps, at first, we 
hardly notice his, understandably photographic, 
“presence on the picture” – he may lie in the first 
plan, but he is covered by the grass and looking 
at the sky. this again paraphrases an important 
work of art, of course “bringing us a bit closer” as 
it were – the work from vladimír Havlík, trying to 
sleep, in which he dug a shelter in the grass and 
tried to sleep in it. cognoscenti of czechoslovak 
action art will probably remember that Havlík’s 
work came after the existentially even more exhi-
bited realisation of a pioneer of this type of art here 
petr Štembera, who tried to sleep in the branches 
of a tree for three days... Here janda also refers to 
the legendary painting as well as the action that 
is nearly a hundred years younger, in a certain 
manner also themed on an existential threat or  
a certain risk at the very least: he too has themed 
something different, which he also described ab-
solutely precisely. “that sunday afternoon i wasn’t 
doing anything in particular. just lying in the grass, 
i covered myself in it and tried to somehow de-
pict it. But as nearly always when i merge with 
nature i have the feeling i am immersed and chan-
ge as it does. so all of his work first demonstra-
tes that it is incredibly important as much a part 
of nature as possible, to be its environmentally 
aware partner... the times have changed so much 
that any drastic intervention into nature is eco-
logically inadmissible, it is time to at least to try 
not to damage nature – even in our nature, which 
was deformed and crippled long ago. no demon-
strative work, just co-existing with nature is the 
most acceptable – and jiří janda is one of the few 
attempting to reflect this! similarly he subtly de-
monstrates this need to merely respect nature in 
his Waiting for Rain that took place over several 
days. He stayed alone in an empty tee-pee that 
he came across and tried to reflect this necessi-
ty with several subtle drawings... He drew with 
charcoal that he had made from the branches he’d 
used to make a fire inside, again as green and fru-
gal as possible. janda’s oscillation between tradi-
tional media and new media, above all by actions, 
can be bound by a certain common concept: thus 
evidently he used his former experiences with 
re-evaluating the graphic matrices, albeit throu-
gh radically transforming them, as it was for the 

graphics he cut up and printed in fragments... the 
dry needles from the collection spring thaw arose 
in such a markedly disengaged syntax, their gra-
dual genesis verified by an exact time boundary, 
so that a natural phenomenon that has fascinated 
him is transposed into a form of a kind of proces-
sual, action record. His drawings arose in a simi-
lar manner: symptomatically probably the most 
consequential on normal cardboard and just as 
symptomatic for them are the interweaving of the 
“internal and external landscapes” in the comple-
te amalgam of the two, where both inspirations 
cannot be distinguished... on the contrary, for me, 
the inner sight and the experiences from the land-
scape are increasingly interwoven most clearly in 
the collection Geography from 2007, where what 
we know about the landscape is reassessed into 
a new autonomous composition – maybe it has its 
place beside the drawings of Karel malich, though 
in a completely different syntax and morphology, 
or his “successor” miroslav Hanuš, metaphorically 
referred to earlier... of course janda’s real certain-
ty is, in the end, that enigma of the circle, the most 
universal, articulated in various ways according 
to the situation – above all in his earlier concept 
Fittness With Rings 1998 – 2005, or again in one 
of the drawings from the spring thaw 2005 col-
lection, although in this series of paintings once 
again he has tested the possibilities of painting, 
compositionally disengaged with a kind of new 
conciseness to the theme and its specific articu-
lation. and it comes as no surprise that he has 
chosen the same form, the circle, for the action 
with fire in the snow spring thaw – snowhenge 
21. 3. 2005 with a subtle reference to the legenda-
ry stonehenge!

in contrast what looks like some kind of su-
per expressive painting of an abstract landscape 
is in fact a radically enlarged photo from the de-
tails of a completely utilitarian activity, for many 
of us everyday, in which janda’s eye has found  
a new aesthetic quality – just as in the beautiful-
ly subversive series silent night 2.–24. 12. 2007. 
Here the shift from a real object to its final form is 
so radical that we can see a pronounced demon-
stration of the need to perceive the aesthetic and 
communicative quality of what we often overlook 
around us, including those things that are the ba-
sis of our minimum daily activity!

11
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plovoucí listí_FloatinG leaves

this time jiří janda presents a new work as 
an exhibition, fleshed out with audio and visual 
recordings lasting for almost an hour, both under 
the name of transmission (in both meanings of the 
word): in the film version the opening sequence and 
shots combine the time spent travelling by metro, 
which becomes a link between the natural and the 
man-made, utilitarian. in the form of an autono-
mous video-recording it then becomes, above all 
in the conceptually precisely articulated recording 
city lights, where many of the dramas of human 
life remain covered behind the subtle changes in 
the lights of each window of several tower blocks 
as it is recorded from his place... 

throughout transmission jiří janda confirms 
that he has authentically developed several pro-
blems that he dabbled in earlier – at the same time 
he has remained faithful to his disengaged, “green” 
approach in which he discovers new aesthetic and 
communicative values and the message of these 
phenomena and effects, which we would otherwi-
se not have noticed at all.

jiří valoch

12
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_dŮm dĚtství (olej, karton 36x43 cm)
_cHildH00d Home (oil, cardboard 36x43 cm)

plovoucí listí_duben-listopad 2001
FloatinG leaves_april-november 2001

14
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_na HladinĚ (olej, karton 37x44 cm)
_on tHe suRFace (oil, cardboard 37x44 cm)

_plovoucí listí (olej, karton 37x37 cm)
_FloatinG leaves (oil, cardboard 37x37 cm)
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_na dnĚ (olej, karton 33x35 cm)
_at tHe Bottom (oil, cardboard 33x35 cm)

advent RoKu jedna
advent oF YeaR one
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advent RoKu jedna 12.12.-23.12.2001
advent oF YeaR one 12.12.-23.12.2001

_tRamvaj se postupnĚ ZaplŇovala lidmi a venKu tepRve svítalo 4.12.2001 (akryl, karton 17,5x17 cm)
_tHe tRam is GRaduallY FillinG WitH people and outside daWn is BReaKinG 4.12.2001 (acrylic, cardboard 17,5x17 cm)
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_viZe iv_miZíŠ v nedoHlednu 7.12.2001 (akryl, karton 17,5x17,5 cm)
_vision iv_You disappeaR into inFinitY 7.12.2001 (acrylic, cardboard 17,5x17,5 cm)

_oKna BYla pRosvícenÁ sluncem a vŠe uvnitř oZařovala do Fialova 9.12.2001 (akryl, karton 17x17 cm)
_tHe WindoWs WeRe illuminated BY tHe sun and eveRYtHinG inside sHone into a violet coloR
9.12.2001 (acrylic, cardboard 17x17 cm)
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_modlitBa 12.12.2001 (akryl, karton 17,5x17,5 cm)
_pRaYeR 12.12.2001 (acrylic, cardboard 17,5x17,5 cm)

_Čím to, Že KdYŽ opouŠtím vnĚjŠí, mÁm tendenci malovat ČtveRec a KRuH 11.12.2001 (akryl, karton 17,5x17 cm)
_WHY is it, tHat WHen i am leavinG tHe exoGenous, i Have a tendencY to paint a sQuaRe and a ciRcle 
11.12.2001 (acrylic, cardboard 17,5x17 cm)
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_laviČKa BYla pRÁZdnÁ. do noci padal pRvní sníH 14.12.2001 (akryl, karton 17,5x17 cm)
_tHe BencH Was emptY and tHe FiRst snoW Fell into tHe niGHt 14.12.2001 (acrylic, cardboard 17,5x17 cm)

_dotýKÁm se ZpovZdÁlí... 18.12.2001 (akryl, karton 18x17 cm)
_i am toucHinG FRom a distance... 18.12.2001 (acrylic, cardboard 18x17 cm)
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ZvlnĚnÉ KRajinY_coRRuGated landscapes

1) 2.12.2001 
první adventní neděle
s aniČKou jsme nasBíRali cHvojí v paRKu na 
ciBulce. dlouHo jsme Hledali nĚjaKÉ polomY
1st advent sunday
aniČKa and i GatHeRed BRancHes in a paRK in 
ciBulKa, We seaRcHed a lonG time FoR BRoKen 
ones
 
2) 3.12.2001
pRvní adventní svíČKa Hořela aŽ do cHvíle, 
KdY jsem vstÁval do pRÁce
tHe FiRst advent candle BuRned until 
tHe moment tHat i WoKe up FoR WoRK

3) 4.12.2001
tRamvaj se postupnĚ ZaplŇovala lidmi a venKu 
tepRve svítalo
tHe tRam is GRaduallY FillinG WitH people
and outside daWn is BReaKinG

4) 5.12.2001
venKu cHodili přestRojení miKulÁŠovÉ, ČeRti
a andĚlÉ
costumed saint nicolases, devils and anGels 
WeRe WalKinG outside

5) 6.12.2001
nad tím vŠím se vZnÁŠel Klid
calmness Floated aBove all oF tHis

6) 7.12.2001
Čím to, Že KdYŽ opouŠtím vnĚjŠí, mÁm tendenci 
malovat ČtveRec a KRuH...
WHY is it, tHat WHen i am leavinG 
tHe exoGenous, i Have a tendencY to paint 
a sQuaRe and a ciRcle...

7) 7.12.2001
viZe i vision i

8) 7.12.2001
viZe ii vision ii

9) 7.12.2001
viZe iii vision iii

10) 7.12.2001
viZe iv – miZíŠ v nedoHlednu
vision iv – You disappeaR into inFinitY

11) 9.12.2001
druhá adventní neděle 
oKna BYla pRosvícena sluncem a vŠe uvnitř 
oZařovala do Fialova
the second advent sunday 
tHe WindoWs WeRe illuminated BY tHe sun
coloR and eveRYtHinG inside sHone into a violet

12) 11.12.2001 
opĚt ČtveRec a KRuH...
aGain tHe sQuaRe and tHe ciRcle...

13) 12.12.2001
modlitBa pRaYeR

14) 14.12.2001
laviČKa BYla pRÁZdnÁ. do noci padal pRvní sníH
tHe BencH Was emptY. tHe FiRst snoW Fell into 
tHe niGHt 

15) 15.12.2001
mříŽ tvořila oRnament na poZadí neBe
tHe BaRs cReated an oRnament WitH tHe sKY as 
tHe BacKGRound

16) 16.12.2001 
třetí adventní neděle
slunce poZvolna Zapadlo Za oBZoR BílÉ KRajinY
the third advent sunday 
tHe sun GRaduallY sets BeloW tHe HoRiZon oF 
a WHite countRY

17) 18.12.2001
dotýKÁm se ZpovZdÁlí...
i am toucHinG FRom a distance...

18) 21.12.2001
HvĚZda staR

19) 23.12.2001 
poslední adventní neděle
KRouŽeK popela Ze sHořelÉ tYČinKY tu jeŠtĚ 
ZŮstal
the last advent sunday
tHe RinG oF asH FRom tHe BuRned joss-sticKs is 
still HeRe
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ZvlnĚnÉ KRajinY 2002
tichý kraj
rytmy ticha
coRRuGated landscapes 2002
silent country
the rhythms of silence

_ticHý KRaj i 2002 (akryl, vlnitý karton 69x68 cm)
_silent countRY i 2002 (acrylic, grooved cardboard 69x68 cm)
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_ticHý KRaj ii 2002 (akryl, vlnitý karton 66x64 cm)
_silent countRY ii 2002 (acrylic, grooved cardboard 66x64 cm)

_ticHý KRaj iii 2002 (akryl, vlnitý karton 70x69 cm)
_silent countRY iii 2002 (acrylic, grooved cardboard 70x69 cm)
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_RYtmY ticHa i 2002 (akryl, vlnitý karton 66x64 cm)
_tHe RHYtHms oF silence i 2002 (acrylic, grooved cardboard 66x64 cm)

_RYtmY ticHa ii 2002 (akryl, vlnitý karton 69x68 cm)
_tHe RHYtHms oF silence ii 2002 (acrylic, grooved cardboard 69x68 cm)
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_RYtmY ticHa iv 2002 (akryl, vlnitý karton 73x69 cm)
_tHe RHYtHms oF silence iv 2002 (acrylic, grooved cardboard 73x69 cm)

dlouHÉ poHledY_lonG vieWs
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dlouHÉ poHledY
chrámy a oltáře 2002-2005
geografie 2004-2007
lonG vieWs 
temples and altars 2002-2005
geographies 2004-2007

_cHRÁmY a oltÁře i 2002 (olej, karton 38x54 cm)
_temples and altaRs i 2002 (oil, cardboard 38x54 cm)
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_GeoGRaFie i 2007 (akryl, karton 70x112 cm)
_GeoGRapHY i 2007 (acrylic, carboard 70x112 cm)

_GeoGRaFie ii 2007 (pastel, karton 70x112 cm)
_GeoGRapHY ii 2007 (pastel, cardboard 70x112 cm)
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_GeoGRaFie iii 2007 (pastel, karton 70x100 cm)
_GeoGRapHY iii 2007 (pastel, cardboard 70x100 cm)

_GeoGRaFie v 2007 (akryl, karton 70x100 cm)
_GeoGRapHY v 2007 (acrylic, cardboard 70x100 cm)
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dlouhý pohled nemá nic společného s časem ani s metrikou. spíš se zahleděním se...
a long view has nothing to do with time or metrics. Rather it is gazing...

www.j janda.cz
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projekt podpořili_project support

www.grafies.cz            www.hedvik.cz


