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Jana Orlová představuje soubor celkem čtrnácti performancí, Způsob prezentace, 
jedna fotografie a krátký text, připomíná minimalistické  prezentace Jiřího Kovandy. 
Takový způsob rafinovaně využívá divákovu představivost. Performance se odehraje 
v hlavě každého trochu jinak. Vyprávění a mýtus je mnohem podstatnější a 
pravdivější než hmotná skutečnost. Celek prezentace působí velmi kompaktně. 
 
Kdo chce Janinu performanci vidět naživo, ten musí následovat černou ženu do 
sklepa, do odsvěceného chrámu, do popelnice, zalézt do škvíry, skočit do starého 
akvária se zbytkem tlející vody, či zajít na noisový koncert a vydržet až do brzkých 
ranních hodin. Rozhodně ji však nepotká v galerijním prostoru za běžného provozu. 
Sterilní prostředí by ji dostatečně nevzrušilo a neinspirovalo k akci. Orlová potřebuje 
situace, kdy je narváno, prostory, které hodně zažily, pracuje totiž s nahromaděnou 
energií místa. Vytahuje staré duše z neviditelného světa na světlo boží, aby ji na 
chvíli posedly nebo se rozpadly v prach. Zhmotňuje pradávný archetyp Animy. 
Pojídačka lebek tančí na mrtvolách. La Loba žije v poušti, z nalezených kostí znovu  
sestavuje kostry vlků. Když poslední kost zapadne, kostra sama se začne obalovat 
masem a mrtvý vlk ožije. (viz Clarissa Pinkola Estés: Ženy které běhaly s vlky) 
 
Dovedností dobrého média je schopnost plného soustředění a zároveň odstupu od 
sebe sama. Jana Orlová je dozajista dobrým médiem, což umocňuje jedinečnost její 
tvorby.  
 
Neviděla jsem žádnou Janinu akci naživo. Stačilo mi však vidět fotografii, kde Jana 
klečí nahá, zakrytá svými vlasy, zcela bez identity, plně ponořená do znakovitosti 
svého těla, aby mě začalo mrazit z přítomnosti duše, kterou právě zhmotnila skrze 
pohyb těla, gesto či báseň. 
 
Performance znamená na poli výtvarného umění totéž, co poezie v literatuře nebo 
porshe mezi automobily. Médium performance je odlehčené, není zatíženo matérií, 
aby ztěžklo více než je nutné. Je jako tanec či vítr, který si vane kam chce, o to 
přesněji však dokáže vyjádřit hluboké principy. Performance je živoucí natura muerta. 
Pohyblivé zátiší figury v psychické krajině. 
 
 



Černá žena  je v pojetí Orlové obrazem Animy. Nesmlouvavá umělkyně usiluje stát 
se archaickou vládkyní říše stínů. V historii měla tato bohyně různá jména: Kálí, 
Sachmed, Ištar, Hékaté, Lilith…Ta, jež vyžaduje oběti, ta, o níž kolují divné zkazky.. 
Paní Smrt. 
 
Kdo se bojí tmy a proč? 
 
„Psím bohem je drobet smetený ze stolu, 
Myším spasitelem dozrálé pšeničné zrno.“ 
Ted Hughes 
 
Kult stínu smrti je pravým kultem dnešní doby. Mnozí si myslí, že současným bohem 
je mamon a honba za ním, domnívám se však, že peníze jsou jen papírky a čísla. 
Jejich vysoké hodnocení, hromadění a vzývání má zakrýt hlubší a strašlivější 
božstvo, jehož se tolik děsíme, že se jeho jméno ani neodvažujeme vyslovit, ani na 
něj pomyslet, jehož existenci se snažíme vší silou popřít. Paní Smrt. Chladně svůdná 
delikátní květina, která se usmívá na dně každého lidkého zážitku. Život je lícem 
smrti, smrt je rubem života, dohromady však tvoří Mobiovu smyčku. Paradox. 
Skutečnost plachtí vzduchem poháněná energií rozporů a logika za ní kulhá o berlích 
svých tvrzení a přesvědčení. Logika nemá šanci spoutat skutečnost. Logika 
neobsahuje život. Skutečnost  života je tajně živená smrtí. 
 
„Visita terrae interiora, rectificando invenies  occultum lapidem,“ 
V.I.T.R.I.O.L. iniciační heslo alchymistů (v překladu: Navštiv vnitřní říše země, 
očišťováním najdeš skrytý kámen.) 
 
Orlová si je vědoma moci sošné krásy a jiskřivé inteligence ukryté v nervovém napětí 
svého těla. Záměrně kombinuje vlastní krásu s odporností, čímž ještě zvyšuje 
svůdnost. Když pojídá syrová játra, vytahuje mušle z pohlaví, polyká hadí kůži, 
nechává se škrtit, svlékat a potírat jílem či se stává potravou pro šváby, jedná jako 
archetyp.  
 Jana Orlová svádí černou Animu, aby projevila sílu vlastní přítomnosti v mysli 
diváků.Orlová je siréna, fouká na hladinu vědomí, vytváří vlnu , která zastavuje čas.  
V momentu bezčasí, mohou vlny z podmořské hlubiny vynést na povrch ztracený 
pirátský poklad… 
 
Serie performancí Černá žena upomíná na hermetickou cestu sebezasvěcení, kterou 
adept podstupuje skrze dobrovolně zvolené protivenství. Performance v podání Jany 
Orlové je půstem, meditací, kontemplací i orgií. Odbourává myšlení ve prospěch 
poznání. Rozvíjí psychické vrstvy. Rozeznívá prastarou píseň života. Umění Orlové 
osvobozuje Animální duši každého z nás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Otázky: 
 
Jak vnímáš svoji tvorbu v kontextu umění 20 století? 
Co mají společného performance a rituál, umělecký a náboženský zážitek? 
Kde vnímáš styčné body mezi performancí a poezií? 
Máš osobní zkušenost se smrtí? 
Představuješ si někdy vlastní smrt a posmrtný život? 
Čím je pro společnost prospěšný vědomý vztah ke smrti? 
Jak vnímáš spojitost smrti a mateřství? 
Jak pracuješ při performanci s odstupem od sebe sama, od vlastního ega? 
Je pro tebe při akci důležitější vlastní prožitek nebo prožitek diváků? 
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