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 Informel
Zaujetí strukturálními vlastnostmi materiálů 
v důsledku informelu a procítění reality všedních 
dnů vyústilo u Jankoviče v zapojení rozmanitých, 
běžně užívaných předmětů – nalezené předměty, 
průmyslový odpad, kovové součástky, dřevo, 
sádra, textil, polyester atd. Svou strukturou, tva-
rem či jejich záměrným zmnožením se podílely 
na výrazné diferenciaci povrchu díla, které auten-
ticky odkrývalo, v jeho surovém stavu, charakter 
každo denní zkušenosti. V podobě rychle tuhnoucí 
hmoty se blížilo až k výsledkům metamorfózy. 
Jako neklidná, zvrásněná krajina odhalovala na-
rušený základní vzhled, dále ještě rozbíjený vklá-
danými prvky a vyrůstajícími biomorfními útvary. 
Absurdnost spojení nejrůznějších laloků a tu-
morózních forem v procesu jejich nekonečného 
množení vykreslila předstupeň Jankovičových 
budoucích figurálních torz.

2 Kresby
Jozef Jankovič ve svých kresbách zkoumal nová 
kompoziční a prostorová řešení. Záměrně se 
pouštěl do experimentů a zavádění nových po-
stupů, jimiž docházel k netradičním figurálním 
řešením ještě před započetím vlastní sochařské 
práce. Promýšlení prostorových vztahů z různých 
úhlů pohledu dokumentovalo proces postupného 
ustalování tvarů v rámci bohatého zásobníku 
budoucích projektů a jejich dynamického rozvi-
nutí v prostoru, které nebyly limitovány reálnými 
možnostmi jejich ztvárnění v konkrétním médiu. 
Důsledná snaha o zkoumání vztahu vnitřního 
a vnějšího prostoru díla v rámci jeho tvaru, který 
ve svém nitru ukrývá další, se odrazila v nových 
motivech a tvarosloví, které spolu s odvážnými 
barevnými kombinacemi představilo svébytnou 
polohu jeho kresebných prací, paralelně se odvíje-
jící vedle jeho sochařské tvorby.

3 Vězení
V roce 1963 vznikl první z cyklu závěsných asam-
bláží s názvem Vězení, který Jankovič představil 
již o dva roky později na legendární výstavě 
Konfrontace I. v Galerii Cypriána Majerníka 
v Bratislavě. Jankovič se v cyklu pokusil ukotvit 
nepravidelné tvary rozličných materiálů nebo od-
padu v dřevěném rámu obrazu. Jejich dramatické 
spojení s sebou přineslo procesuálnost současně 
zažívaných proměn včetně názorného přiblížení 
se až k jejich mrtvým formám – vyvřelinám a fosi-
liím – jakoby zataveným do dramatického dějiště 
doby. Důraz na strukturální vlastnosti vzájemně 
propojených objemů evokoval nekontrolovatelné 
bujení vyvěrající z hlubších vrstev lidského podvě-
domí i znepokojující skutečnosti. Zároveň doložil 
Jankovičův pozvolný přechod od informelu k pop- 
-artovým a novorealistickým aspektům při užití 
nalezených, běžně užívaných předmětů (ready-
-made), které se staly neoddělitelnými součástmi 
děl a postupně přebraly úlohu nositele významů.

4 Svědectví
Postupným vkládáním nalezených předmětů do 
vlastnoručně vytvořených plastik se Jankovič 
přihlásil k novorealistickému principu kombino-
vání různorodých objektů vyvolávajících často 
neobvyklé až absurdní momenty. Jejich následné 
dotvoření na základě asociací a ironie ukazuje 
vzájemnou odlišnost takto vzniklých spojení 
balancujících mezi destrukcí formy a jejím za-
chováním nebo dokonce rekonstrukcí do nově 
vzniklých tvarů. Spletité formy předmětů a struk-
tur i zakomponovaných reliktů lidského těla roz-
tahují síť osobních, obsahových významů v rámci 

široce se rozebíhající tvarové rozmanitosti včetně 
zdůraznění emocionální stránky prostřednictvím 
výrazných barevných odstínů. Výsledné prostorové 
řešení výrazně překračuje závěsnou plochu, na níž 
jsou jednotlivé barevné elementy připevněny. Do 
cyklu Svědectví patří i reliéfní diptych z přelomu 
let 1966–1967, zvaný také jako Poslední pocta 
mému bratrovi, jímž Jankovič vyjádřil bolest ze 
ztráty svého bratra, který tehdy tragicky zahynul.

5 Stíny
Ve volném cyklu Stínů se Jankovič zaměřil 
na lidskou figuru, kterou však záměrně od její 
ideální podoby různými způsoby deformoval. 
Zpodobněním člověka ve formě torza – okleště-
ného a deformovaného lidského těla – došel až 
k odvrácené straně lidské podstaty demonstrující 
ztrátu osobnosti a její integrity. Poznávacím zna-
kem děl v rozmezí let 1964–1965 se staly prodlou-
žené končetiny, jejichž sádrové odlitky připomínaly 
punčochové nohavice. Zdůraznění vertikality na 
úkor úbytku ostatní tělesné tkáně staví sochy do 
ještě vypjatější, torzální polohy, až na samou hra-
nici formy. S reliktem či pozůstatkem těla, který 
položil základ jeho dalších prací, přitom zacházel 
jako se znakem nesoucím informaci o proběhlých 
procesech lidského ochromení, slabosti a křeh-
kosti, stojící jako záměrně přehlížené druhé já ve 
stínu vlastní bytosti.

6 Ruce
Fragmentální vidění člověka prostřednictvím 
jeho jednotlivých částí (nohy, trup bez horních 
končetin) Jankovič dále rozvinul soustředěním 
se na ruce v podobě odlitků gumových rukavic 
s mírně roztáhnutými prsty. Právě rukavice jako 
neoddělitelná součást oděvu těsně přiléhávají na 
pokožku rukou a zároveň plní ochrannou funkci. 
K jejich tvorbě využíval vedle sádry také umělých 
hmot, které v době rozšíření nových technologií 
koncem 60. let 20. století začaly pronikat také 
do oblasti výtvarného umění. Motiv dramaticky 
se vynořujících rukou z bílo-modro-červené desky 
reliéfu Ruce, vytvořeného na sympoziu Artchemo 
v Pardubicích (1968), Jankovič ještě více umocnil 
v prostorovém objektu s příznačným názvem 
Pohyblivé ruce (1970), jenž vystavil spolu s dalšími 
díly roku 1970 na bienále v Benátkách. Červený 
kubus doslova oživila záplava elektromotorem 
poháněných, stejnobarevných odlitků, střídavě se 
dynamicky natahujících vzhůru.

7 Oběti varují
I v pomníkové tvorbě si Jankovič dokázal udržet 
osobitý rukopis odlišující jeho realizace od dobově 
poplatného tvarosloví socialistického realismu. 
Ve svém návrhu pro Památník SNP v Banské 
Bystrici, na kterém spolupracoval s architektem 
Dušanem Kuzmou v letech 1967–1969, se přitom 
záměrně odklonil od původní výzvy s námětem 
vítězství. Namísto stereotypní propagace hr-
dinství přinesl téma ponížené a zraněné lidské 
bytosti v podobě oběti nahrazující jednostrannost 
vidění oficiální podoby monumentálního sochař-
ství. Umístění sousoší Oběti varují ve vlastním 
středu stavby, záměrně rozetnuté na dvě části, 
znamenalo pro Jankoviče opětovné řešení plas-
ticko-prostorového problému existence dvou 
vzájemně se prostupujících objemů v jednolitém 
spojení architektury a umění. Odvážné ztvárnění 
vertikálního a horizontálního průniku lidských 
figur v kompaktní celek dalo vzniknout jednomu 
z nejmonumentálnějších sochařsko-architekto-
nických děl, které svou dimenzí dalece přesáhlo 
podobu tehdejších realizací. I přesto však již tři 

roky po svém slavnostním odhalení bylo sousoší 
v důsledcích normalizačního období a kritiky jeho 
autora odtud odstraněno a přemístěno do nacisty 
vypálené obce Kaliště. Opětovného navrácení 
na své původní místo v centru Památníku se 
dočkalo až v roce 2004. Jozef Jankovič je rov-
něž autorem Památníku SNP v Kováčové, který 
realizoval ve spolupráci s architektem Antonem 
Cimmermannem v letech 1968–69. Vzájemně 
se překrývající betonové stěny a hranoly v jejich 
přiznaném, minimalistickém vzhledu zahrnují 
otisky lidských končetin jako zmizelých stop 
v proudu času. Pietní vyznění památníku ještě 
podtrhuje jeho působivé zakomponování do okol-
ního prostředí lesa, které volně dotváří jeho vlastní 
podobu.

8 Velký osud
Vytrvalé hledání možností propojení objektu 
a prostoru Jankovič ztvárnil prostřednictvím za-
věšených končetin v otevřené kovové konstrukci. 
Vedle fragmentalizovaných a deformovaných 
částí lidského těla bylo jejich symbolické uvěznění 
v jakési síti či konstrukci a zároveň křehkém stavu 
rovnováhy dalším motivem, k němuž se ve svých 
dílech opakovaně vztahoval. Ať už přímo na tyčích 
(Pohyb – Sčot, 1970) nebo řetězech v řadách za 
sebou (Velký osud, 1970) anonymně bez přímé 
vazby na konkrétní jedince, tedy pouze jako 
fragmenty bezejmenných těl, dokreslují dobovou 
atmosféru ztráty lidské svobody a důstojnosti 
v důsledku okupace a nastalých celospolečen-
ských změn po zmařených nadějích Pražského 
jara. Zároveň jsou dokladem o neoddělitelnosti 
vlivu doby a prostředí, výrazném zaujetí znakem 
a procesem transformace v Jankovičově tvorbě 
pramenící z reflexe životní zkušenosti.

9 Náhradní strategie,  
počítačová grafika

I přes vyloučení ze Svazu výtvarných slovenských 
umělců v důsledku normalizace a značných ome-
zení, kterým musel Jankovič náhle čelit, neustal 
se svou uměleckou tvorbou. Vedle kresebných 
cyklů, které v rámci formátu bylo možné snáze 
dostat přes hranice, se začal věnovat autorskému 
šperku, návrhům pro architekturu a počítačové 
grafice. Jako náhradní strategie mu umožňovaly 
plynule pokračovat ve zkoumání vztahů člověka, 
jak k sobě samému, tak i okolnímu prostředí, 
a s naléhavostí se vyjadřovat k aktuálnímu vývoji 
situace ve společnosti. Paradoxně tak vznikla 
řešení, která by nebyla možná v rámci tradičních 
metod a postupů, natož pak přípustná ve faktic-
kých realizacích, a následně se projevila v dalších 
oblastech jeho tvorby. I přes zákaz spolupráce 
na veřejných zakázkách se podařilo podle jeho 
počítačových grafik realizovat hned několik mo-
numentálních reliéfů na průčelí budov (Výpočetní 
středisko dopravy v Bratislavě, 1973–74; Kulturní 
dům v Dunajské Středě, 1976; Dům protifašis-
tických bojovníků v Bratislavě, Slovenská pošta 
v Trnavě; reliéf EKG na průčelí Zdravotního stře-
diska v Bratislavě – Zrcadlovém háji, 1981–82, 
který byl roku 1993 odstraněn).

Od roku 1973 vytvářel Jankovič s matematikem 
a programátorem Imrichem Bertókem počítačem 
generované kresby. Vedle různých geometrických 
transformací si všímal také estetického působení 
při využití prvku náhody a záměrných progra-
mových chyb. Pro Jankovičovu tvorbu typické 
antropomorfní tvary se začaly proměňovat pod 
záplavou experimentů a ohledávání nových 
možností práce s počítačem v neosobní znaky, 

jejichž manipulací dospěl až k abstraktním for-
mám. Rytmické opakování, vrstvení, překlápění 
i zachycování různých podob výchozích tvarů 
nepopřelo výrazné sochařské založení jejich au-
tora vzbuzující prostorový dojem obrazu. Motiv 
barevného vrstvení ploch postupně nahradila 
spleť obrysových linií a vířivých čar, přičemž barva 
sehrávala stále významnější roli. Ve vytvářených 
počítačových grafikách z grafického zápisu plotru 
Jankovič zpracovával fotografie, ofsety, serigrafie 
a zabýval se přeměnou jednoho tvaru ve druhý. 
S nástupem barevných obrazovek v letech 1988 
až 1990 je začal fotografovat a tisknout serigrafie. 
Po roce 1990 už mohl využívat přímo v počítači 
zabudované programy, stejně jako již dostupné 
barevné tiskárny a další moderní technologie, 
které se začaly rapidně rozšiřovat. Po přestávce 
v 90. letech a návratu k sochařské tvorbě využíval 
manipulované digitální fotografie, v nichž svůj 
vlastní obraz vystavil různým deformacím v rámci 
3D modelování.

Roku 1979 představil Jankovič počítačové grafiky 
na samostatné výstavě v Ústavu technické ky-
bernetiky (ÚTK) Slovenské akademie věd. Spolu 
s Danielem Fischerem byl v roce 1975 zastoupen 
na výstavě počítačového umění na konferenci 
SOFSEM v Jasné. O tři roky později pak společně 
vystavovali na konferenci Počítačová grafika ’78 
ve Smolenici. Jankovičovi jako prvnímu umělci 
z Československa se podařilo roku 1985 pre-
zentovat svoji počítačovou grafiku na světové 
výstavě počítačového umění SIGGRAPH v San 
Franciscu, Coloradu Springs, Don Mills (CA), 
Dallasu (US, 1986), v rámci Travelling Art Show 
v Sendai a Tokiu (JP) a reinstalované v Madridu 
(SP). Článek, který Jankovič připravil společně 
s Imrichem Bertókem, byl v roce 1986 publikován 
ve významném časopise pro umění, vědu a tech-
niku – Leonardo. V roce 1990 proběhla první ofici-
ální výstava počítačové grafiky Jozefa Jankoviče 
v Bratislavě.

0 Architektura
Jankovičovy grafické cykly Architektur (1973–79) 
a Projektů prostředí (1972) jsou jeho vlastní reakcí 
na tehdejší masivní bytovou výstavbu, vznikající 
často bez ohledu na krajinu, její obyvatele nebo 
celkový urbanistický plán. Zároveň jsou osobitou 
variantou environmentálního a konceptuálního 
vyjádření korespondující s aktuálními tendencemi 
v umění v rámci utopické architektury. Do výšky 
zdvihající se naddimenzované figurální útvary se 
složitým členěním se blíží až strojové přesnosti 
skutečných architektonických plánů. Racionální 
kresbu rukou doplňuje geometrická konstrukce 
zamýšlející se nad funkcemi lidského těla a ar-
chitektury a jejich zaměnitelnosti při ztvárnění 
myšlenky jejich vzájemné symbiózy. Autorem 
rozehraná hra humanoidních budov neguje utilitár-
nost soudobě budovaných pomníků a sarkasticky 
komentuje zmechaničtění procesů ve společnosti 
i v individuálním životě jedince. Ironické vyznění 
podtrhují také zvolené názvy pseudo-architekto-
nických projektů, které převádí precizní kresbu do 
absurdní vize abstrahované lidské figury na prostý 
architektonický objekt.

 Krajiny
V cyklu Krajin Jankovič aktualizoval formu pomní- 
ku, ovšem namísto monumentální koncepce přišel 
s jeho miniaturní podobou. Divákovi tak odhalil 
pohled přímo do centra zápasu člověka s jeho 
vlastním osudem v obrazu blížící se nejvíce jakési 
jeho vnitřní krajině. Zpravidla několik na sobě 
navršených desek tvoří vlastní základnu plastiky 

i podstatnou část její výšky. Vrstva na vrstvě jako 
v případě usazenin nese paměťovou stopu o pro-
běhlých procesech, zároveň svou kubickou formou 
upomíná na princip blokové výstavby. V případě 
Pomníku v krajině z roku 1984 (uváděném také 
jako Krajina X) je jeho čtvercový základ ještě dále 
rozdělen na jednotlivá políčka, mezi nimiž se do 
prostoru zvihají dělící zdi. Mohutné končetiny 
vyrůstající z centra devíti polí pak pevně obklopují 
v popředí vévodící pomník s bystou.

2 Hlavy
Prostřednictvím ztvárňovaného motivu hlavy 
v 80. a 90. letech Jankovič proniknul až do samé 
podstaty existencionálních prožitků jejich přímých 
aktérů, které zachycoval v nízkém reliéfu stup-
ňovitě vystupujícího z pozadí. Výrazné barevné 
tóny ještě více vyhrocovaly situace a disfunkční 
dialog, vedený sice tváří v tvář, ale osobami bez 
zjevných konkrétních rysů v obličeji. Paradox jejich 
marných snah svádí k smíchu. Jeho trpká příchuť 
však značí probouzející se svědomí a citlivost vůči 
rozličným projevům útlaku, násilí, manifestaci 
moci, úmyslné manipulaci a zaběhlým stereoty-
pům v chování. Vizualizace grotesky v rámci jeho 
specifického tvarosloví a překlápění částí motivů 
přes sebe nebo jejich odstupňování a roztahování 
do stran dovolila Jankovičovi zpřítomnit ve spo-
lečnosti neustále přítomné pokřivování, promě-
ňování a ve výsledku i odcizování člověka od jeho 
vlastní osobnosti.

3 Přelom 80. a 90. let 
20. století

S návratem k práci s hmotou a trojrozměrným 
objemem je spojeno období od konce 80. a za-
čátku 90. let 20. století. Opětovná možnost volné 
sochařské tvorby i realizace výstavních projektů 
doma i v zahraničí se u Jankoviče projevila boha-
tou škálou činností coby významného iniciátora 
důležitým změn ve společnosti. (Jako jeden z pro-
tagonistů protestních shromáždění z listopadu 
roku 1989 se stal v následujícím roce poslancem 
federálního shromáždění a byl zvolen rektorem 
Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě). Čas 
vytoužených společensko-politických proměn 
se odrazil v posunu významu znaků do nečeka-
ných spojení a uvolněným rukopisem, do něhož 
Jankovič expresivně zapojil barvu i postupy 
z počítačové grafiky. Zkušenost s manipulací 
nadále určovala jeho výrazový slovník v době 
porevolučních změn a každodenní realitu přetavila 
v groteskní pohled na svět. Reliéfem Samota 
(1988) se vrátil k už dříve využívanému rastru 
mříže a hledání cesty ven z vymezeného prostoru. 
Plošně vyvedená figura v podobě nepravidel-
ných fragmentů se po ní obtáčí jako po osnově 
a charakteristicky se překlápí a posouvá po jejím 
vlastním povrchu. Rozlomenou lidskou figuru na 
Červeném klínu z roku 1990 je možné vnímat jako 
výsledek bezcitné hry a nového účtování jdoucího 
až do nelítostných krajních důsledků. Drastické 
lámání upozorňuje na poměry ve společnosti moc-
ných i těch, co se ocitli na opačné straně.

4 Polidštěná geometrie
Období velkoformátových realizací přerušilo au-
torovo vážné onemocnění v roce 1997, po němž 
se postupně zase začal vracet k tvorbě. Groteskní 
situace pokrčených figur dospěla vlastní podoby 
transformace v rámci autorova cyklu (z let 2001–
2013), který svými názvy věnoval řadě ikonických 
postav umění. Zároveň v nich obsáhl proces trans-
formace a přisvojení, který v dialogu s dílem toho 

kterého autora využil jako základní schéma, jež 
určilo jeho další práci na poli figurativní a nefigura-
tivní malby. Celkové vyznění v duchu geometrické 
abstrakce odhaluje narušující element řádu geo-
metrie a výsledky jejich vzájemného působení ve 
zvláštně exponovaných barevných kompozicích 
jednotlivých elementů.

5 Sklo
V rámci používaných materiálů došel Jankovič ve 
svých plastikách až ke spojení kovu se sklem či 
světlem (Červené světlo, 1996). Jeho spoluprací 
se sklářským výtvarníkem Palo Machem (od 
roku 2012) vzniklo hned několik společných prací 
obou umělců na základě Jankovičových reliéfů. 
Sklo jako dosud nepoznaný materiál Jankovičovi 
umožnil vnímat jeho přednosti i limity a podnítil 
hledání nového kompozičního řešení, které se 
odrazilo v experimentech s barvou a jejím tónová-
ním nebo možnostech práce s texturou povrchu. 
Zvolená technologie lehaného skla určila reliéfní 
charakter prací, které konvenovaly jeho dosavadní 
tvorbě, současně i odkryla nastoupenou cestu 
dialogu obou umělců a „jankovičovských“ figur 
v docela jiném světle.

6 Chaos
Rozličnost tvarových podob manipulace podal 
Jankovič v rozměrných železných plastikách 
a reliéfech z poslední doby (2012–2016) s moti-
vem chodce, kterým doslova zaplavil celý jejich 
povrch. Namísto patiny pokrývá jejich povrch rez 
a výrazně tak určuje celkový ráz. Vyřezané obrysy 
těla krkolomně lezou, plazí se a těsně obtáčí po 
jednotlivých stěnách svařených kubusů ze železa 
ve snaze uniknout zástupu dalších, kterým se po-
dobně nedaří dosáhnout vytyčeného cíle. Marnost 
jejich snah a plahočení se přetavila v groteskní 
honbu za svatým grálem. Na závěsných reliéfech 
Jankovič zase využil možnosti vzájemného pře-
krývání vyřezaných obrysů znásobeného chodce 
v různých polohách těla a záměrných přeměnách 
jeho tvarů, jenž stvrzuje chaotičnost konání 
i jistou formu ustrnutí v rámci roztočeného víru 
osudu.

 Art Informel
Jankovič’s interest in the structural properties 
of materials resulting from Art Informel and his 
deep feelings for everyday reality, led him to 
incorporate various common objects – found 
items, industrial waste, metal parts, wood, plas-
ter, fabric, polyester etc. – in his works. By their 
structure, shape or intentional multiplication, they 
contributed to a distinct differentiation of the 
surface of his works, which, in their raw condition, 
revealed the nature of everyday experience in an 
authentic way. In the form of quickly solidifying 
matter, his works almost resembled the results of 
a metamorphosis. Like a restless, wrinkled land-
scape, his art uncovered a disrupted basic insight, 
further destroyed by elements inserted into it and 
growing biomorphic formations. The absurdness 
of various folds and tumour-like shapes in the 
process of their infinite propagation represented 
the first stage of his figural torsos.

2 Drawings
In his drawings, Jozef Jankovič explored new 
possibilities of composition and space. He inten-
tionally experimented and introduced new tech-
niques, thanks to which he achieved unorthodox 
figural solutions even before the sculpting began. 
His contemplations on spatial relations from 
different viewpoints documented a process of 
gradual stabilisation of shapes in the rich palette 
of future projects and their dynamic unfolding in 
space, unlimited by the actual possibilities of their 
depiction in a particular medium. His consistent 
efforts to explore the relationship between the 
internal and external space of a work in its shape, 
hiding another within itself, was reflected in new 
motifs and morphology which, along with bold 
combinations of colours, presented a particular 
character of his drawings that were created in 
parallel to his sculptures.

3 Prison
In 1963, Jankovič created the first of the cycle 
of hanging assemblages entitled Prison, which 
he presented two years later at the legendary 
exhibition Confrontation I. in the Cyprián Majerník 
Gallery in Bratislava. In this cycle Jankovič at-
tempted to anchor irregular shapes of various ma-
terials or waste within a wooden picture frame. 
Their dramatic combination brought the process 
of concurrently experienced transformations, 
including getting graphically close to their dead 
forms – volcanic rocks and fossils – as if sealed in 
a dramatic scene of the times. The emphasis on 
the structural properties of interrelated volumes 
evoked uncontrollable growth which stemmed 
from deeper layers of human sub-consciousness 
and unsettling reality. At the same time, this docu-
mented Jankovič’s gradual shift from Art Informel 
to Pop art and new-realistic aspects, using ordi-
nary found items (ready-made) that became an 
integral part of his works, gradually assuming the 
role of carriers of meaning.

4 Testimony
By gradually inserting found objects in the sculp-
tures he created, Jankovič declared his adherence 
to the new-realistic principle of combining various 
objects, often evoking unusual and even absurd 
moments. Their subsequent completion based on 
associations and irony shows the differences in 
such combinations balancing between the de-
struction of form and its retention, or even their 
reconstruction into newly created shapes. The 
complex forms of the objects and structures, even 
incorporated relics of the human body, increase 
the network of personal meanings of the contents 

within a broad diversity of shapes, including an 
emphasis on the emotional aspect through dis-
tinct colour shades. The resulting spatial composi-
tion markedly goes beyond the hanging surface to 
which the individual coloured elements are fas-
tened. The relief triptych created between 1966 
and 1967 entitled Last Respects to My Brother, 
by which Jankovič expressed his pain caused by 
the loss of his brother, who had tragically died, is 
also part of the cycle entitled Testimony.

5 Shadows
In his loose cycle entitled Shadows, Jankovič 
focused on the human figure, albeit distorted 
in various ways which contrasted to its ideal 
appearance. By depicting a person in the form of 
a torso – a curtailed and deformed human body 
– he reached the reverse side of human nature, 
demonstrating the loss of personality and its 
integrity. The recognisable signs of his works from 
the period between 1964 and 1965 are elongated 
limbs, the plaster casts of which resemble panty-
hose legs. The emphasis on verticality leading to 
a decrease in the volume of the remaining body 
tissues makes the sculptures even more tense, 
standing on the very boundary of form. He used 
the remains of the bodies as the foundations for 
his further works, as a symbol bearing informa-
tion about past processes of human paralysis, 
weakness and fragility, remaining as an intention-
ally overlooked alter ego, overshadowed by its 
own being.

6 Hands
Jankovič evolved the fragmentary perception of 
a person through his or her individual parts (legs, 
torsos lacking arms) by concentrating on the 
hands in the form of casts of rubber gloves with 
slightly spread fingers. Gloves are an integral part 
of clothing that immediately adhere to the skin 
on the hands and protect it at the same time. 
Beside plaster, he also used plastic which, at 
the end of the 1960s, a time of newly emerging 
technologies, had started to enter the field of art. 
The motif of hands dramatically emerging from 
a white, blue and red panel in the relief entitled 
Hands, created at the Artchemo symposium 
in Pardubice (1968), was further amplified by 
Jankovič in his spatial object entitled Moving 
Hands (1970), exhibited along with his other 
works at the 1970 Venice Biennale. The red cube 
was literally animated by a mass of electromo-
tor-driven casts of the same colour, dynamically 
reaching upward in an alternating sequence.

7 Victims‘ warning
In his memorials, Jankovič managed to keep his 
personal style, which set his works apart from 
other works from the socialist realism period. In 
his design for the Memorial to the Slovak National 
Uprising in Banská Bystrica, a collaboration 
with architect Dušan Kuzma between 1967 and 
1969, he intentionally deviated from the original 
assignment, which was the theme of victory. 
Instead of a stereotypical promotion of heroism, 
he brought forth the theme of a humiliated and 
wounded human being, a victim, replacing the 
one-sided official style of monumental sculpture. 
The placement of the sculptural group entitled 
Victims‘ Warning in the very centre of a building 
intentionally split into two parts, meant that once 
again Jankovič had to solve the plastic-spatial 
issue of the existence of two mutually permeating 
volumes in a solid connection between archi-
tecture and art. The bold shape of the vertical 
and horizontal intersection of human figures in 
one compact whole makes one of the greatest 

monumental works of sculpture and architecture 
that, in its dimensions, surpassed other works of 
its kind from that time. However, three years after 
its solemn unveiling, the sculpture was removed 
due to the normalization period. Criticism was 
aimed at the artist and his work was relocated 
to Kaliště, a village burned down by the Nazis. 
The sculpture was only returned to the centre of 
the Memorial in 2004. Jozef Jankovič is also the 
sculptor of the Memorial to the Slovak National 
Uprising in Kováčová, which he designed in co- 
-operation with architect Anton Cimmermann  
between 1968 and 1969. The overlapping con-
crete walls and prisms in their admittedly mini-
malist appearance bear the impressions of human 
limbs as lost traces in the stream of time. The 
reverent tone of the monument is supported by 
its effective placement in a wood, which comple-
ments the image of the monument.

8 Great Destiny
In 1970, Jankovič depicted his persistent pursuit 
of the possibilities of interconnecting an object 
and space in the form of suspended limbs in an 
open metal structure. Beside fragmented and 
deformed human body parts, their symbolic 
imprisonment in a type of net or structure in 
a precarious state of balance was another motif 
to which the artist often returned in his works. 
Whether on poles (Movement – Abacus, 1970) 
or chains, in rows one behind the other (Great 
Destiny, 1970), anonymously, without a direct 
connection to a particular individual, i.e. only as 
fragments of nameless bodies, they illustrate the 
period atmosphere of the loss of human freedom 
and dignity due to the Soviet occupation and the 
social changes that occurred after the thwarted 
promise of the Prague Spring. At the same time, 
they are evidence of the inseparability of the 
influence of the times and the environment; a dis-
tinct fascination with symbols and the process of 
transformation in Jankovič’s work stemming from 
his reflections on life’s experiences.

9 Replacement strategies,  
computer graphics

Despite being expelled from the Union of Slovak 
Visual Artists as a result of the normalization 
process and the severe limitations he suddenly 
had to face, Jankovič did not resign from his art. 
Beside drawing cycles that were easier to send 
abroad thanks to their format, he started creating 
jewellery and designs for architecture and com-
puter graphics. These replacement strategies 
enabled him to continue seamlessly exploring 
the relationships of people to themselves and to 
the surrounding environment, and to comment 
on the current situation in the society empha-
tically. Ironically, he was thus able to come up 
with solutions that would not have been possible 
using traditional methods and procedures, let 
alone admissible in the actual creations, and this 
was subsequently manifest in other areas of his 
work. Despite being prohibited from participating 
in public commissions, his computer graphics 
were used as the bases for several monumental 
reliefs on building facades (Bratislava Transport 
Computing Centre, 1973–1974; Cultural Centre 
in Dunajská Streda, 1976; House of the Antifacist 
Fighters in Bratislava, Slovak Post Office in 
Trnava; the ECG relief on the facade of the 
Medical Centre in Bratislava – The Mirror Grove, 
dating back to 1981–1982 was removed in 1993).

From 1973, Jankovič created computer generated 
drawings in co-operation with mathematician 
and programmer Imrich Bertók. Beside various 

geometrical transformations, he also studied 
the aesthetic effects of the element of chance 
and intentional programming errors. Due to the 
myriad of experiments and his exploration of 
new opportunities brought about by the use of 
computers, his anthropomorphic shapes, typical 
of Jankovič’s work, started to become impersonal 
symbols, which he turned into abstract shapes 
through his manipulations. Rhythmic repetition, 
layering, tilting and capturing different forms of 
initial shapes did not deny the distinct sculpting 
disposition of their creator, leading to a spatial 
impression evoked by the picture. The motif of 
the colourful layering of surfaces was gradually 
replaced by a maze of outlines and swirling lines, 
while colour played an increasingly more signifi-
cant role. In the computer graphics created from 
the graphic record made on a plotter Jankovič 
processed photos, offsets and serigraphs, and 
transformed one shape into another. With the 
emergence of colour monitors between 1988 and 
1990, he started to photograph them print seri-
graphs. After 1990, he was able to use computer 
programmes, colour printers that were already 
available and other modern technologies that 
had started to spread rapidly. After a break in the 
1990s and his return to sculpture, he used mani-
pulated digital photos in which he deformed his 
own image in various ways using 3D modelling.

In 1979, Jankovič presented his computer gra-
phics at a solo exhibition at the Institute of 
Technical Cybernetics of the Slovak Academy of 
Sciences. In 1975, along with Daniel Fischer, his 
work was shown at an exhibition of computer art 
at a SOFSEM conference in Jasná. Three years 
later in Smolenica they held a joint exhibition at 
a conference entitled Computer Graphics ’78. 
In 1985, as the first Czechoslovak artist to take 
part in the exhibition, Jankovič presented his 
computer graphics at the SIGGRAPH world exhi-
bition of computer art in San Francisco, Colorado 
Springs (USA), Don Mills (Canada), Dallas (USA, 
1986), as part of the Travelling Art Show in 
Sendai and Tokyo (Japan) and also had his work 
reinstalled in Madrid (Spain). In 1990, an article 
prepared by Jankovič in co-operation with Imrich 
Bertók was published in the prominent scientific 
and technical journal Leonardo. In 1990, the first 
official exhibition of computer graphics by Jozef 
Jankovič was held in Bratislava.

0 Architecture
Jankovič’s graphic cycles of Architectures (1973–
79) and Environment Projects (1972) represent 
his own response to the massive residential deve-
lopment of that period, often without regard to 
the landscape, the inhabitants or the overall town 
planning. At the same time, they are an original 
variation on environmental and conceptual ex-
pressions which corresponded with the tenden-
cies in art of the time in the area of utopian archi-
tecture. His oversized figural shapes intricately 
segmented and protruding to a great height al-  
most approach the mechanical accuracy of actual 
architectural plans. The rational hand drawing is 
complemented by a geometric structure which 
contemplates the functions of the human body 
and architecture and their interchangeability in 
depicting the idea of their mutual symbiosis. The 
artist’s play with humanoid buildings negates the 
utilitarianism of the monuments that were being 
built, and makes a sarcastic comment on the 
mechanical nature of the processes in society and 
in the individual life of a person. The ironic tone 
of the drawings is supported by the titles of his 
pseudo-architectural projects.

 Landscapes
In his cycle of Landscapes, Jankovič updated the 
form of monument. However, instead of the mo-
numental concept, he came up with a miniature 
version. Thus, in a picture which most resembles 
his inner landscape, he revealed to the viewer an 
insight at the very centre of the struggle of a man 
with his own fate. The foundation of the sculp-
ture and a significant part of its height is usually 
formed by several boards piled one upon the 
other. Each layer, similar to sediments, bears the 
traces of memories of the processes that took 
place, and by its cubic form it resembles the prin-
ciple of block development. In the Landscape with 
a Monument from 1984 (also titled Landscape X), 
his square foundation is further divided into 
individual squares, among which partition walls 
are erected in the space. The huge limbs growing 
from the centre of the nine fields firmly surround 
the dominant element of the monument, the 
figure in the centre at the front.

2 Heads
During the 1980s and 1990s, Jankovič worked 
with the motif of the head and delved deeply into 
the very nature of the existential experiences of 
the participants, depicting their experiences in 
a low relief which protruded step-wise from the 
background. The distinct colour tones made the 
situations and the dysfunctional dialogue even 
more tense, as the dialogue was conducted face 
to face, yet by people without apparent specific 
facial features. The paradox of their futile efforts 
is ridiculous. However, the bitter flavour speaks 
of an awakening conscience and a sensitivity to 
different forms of oppression, violence, manifes-
tations of power, intentional manipulation and 
set stereotypes of behaviour. The visualisation 
of farce in his specific form of expression, along 
with parts of overlapping motifs or the motifs 
being graded and extended to the sides, enabled 
Jankovič to make society aware of the conti-
nuous distortion, transformation and subsequent 
estrangement of man from his own personality.

3 Turn of the 990s
The end of the 1980s and the beginning of the 
1990s was the period when the artist returned 
to working with matter and three-dimensional 
volumes. Because has was able to create sculp-
tures and hold exhibitions both at home and 
abroad, Jankovič engaged in a broad palette of 
activities as a significant initiator of important 
changes in society. (As one of the protagonists in 
the protests that took place in November 1989, 
he became a Federal Assembly member and was 
elected rector of the Academy of Fine Arts and 
Design in Bratislava). The period of yearned-for 
political and social changes was reflected in the 
shift in the meanings of symbols into unexpected 
connections and a loose style. Jankovič expres-
sively used colour and techniques from computer 
graphics. His experience with manipulation still 
determined his vocabulary during the time of 
post-revolutionary changes, recasting everyday 
reality into a grotesque view of the world. In his 
relief Solitude (1988), he returned to the previ-
ously used grid and to looking for a way out of 
a delimited space. The two-dimensional figure in 
the form of irregular fragments revolves on the 
grid as if on a warp and characteristically turns 
over and moves on its own surface. The broken 
human figure on the Red Wedge from 1990 can 
be perceived as the result of a heartless game 
and of the new accounting, which led to unmerci-
fully extreme results. The drastic breaking of the 
figure highlights the situation of the powerful and 
of those on the opposite side in society.

4 Humanised geometry
The period of large formats was interrupted by 
the artist’s serious illness, after which he gradu-
ally returned to art. The grotesque situation of 
folded figures achieved its own form of trans-
formation as part of the artist’s cycle of works 
(between 2001 and 2013), dedicated through their 
titles to a number of art icons. At the same time, 
he embraced the process of transformation and 
acceptance, which he used as the basic scheme 
in the dialogue with the work of particular artists. 
Such a scheme determined his further works in 
the field of figural and non-figural painting. The 
overall tone in the spirit of geometric abstraction 
reveals an element which disturbs the geometri-
cal order and the results of their mutual influence 
in peculiarly exposed colour compositions of the 
individual elements.

5 Glass
Regarding the materials used in his plastic art, 
Jankovič arrived at the connection of metal, 
glass and light (Red Light, 1996). Thanks to 
his co-operation with glass artist Palo Macho 
(from 2012), several joint works by both artists 
emerged, plus works made from sheet glass 
based on Jankovič’s reliefs. Glass, as a thereto-
fore undiscovered material, enabled Jankovič to 
perceive his strong points and limits and caused 
him to look for new compositions, as reflected 
in his experiments with colours and their tones 
and the possibilities that arose from working with 
surface textures. The technology of glass fusing 
determined the relief character of his works that 
fitted in with his previous work. At the same time 
it showed the path of a dialogue between the two 
artists and the „Jankovič-style“ figures in a com-
pletely different light.

6 Chaos
Most recently (2012–2016), Jankovič depicted 
a variety of shapes and forms of manipulation 
as sizeable iron sculptures and reliefs. He used 
the motif of a walker, which literally covered 
their whole surface. Instead of using patina, their 
surface is covered in rust, which determines their 
character in a distinctive way. The carved outlines 
of a body are dangerously crawling, creeping 
and tightly winding around the individual walls of 
welded iron cubes, in an effort to escape a crowd 
of others who are similarly unable to achieve their 
goal. The futility of their efforts and their plodding 
has been transformed into a grotesque pursuit 
of the holy grail. In his hanging relief, Jankovič 
used the possibility of overlapping the carved 
outlines of a multiplied walker in different body 
postures and intentional metamorphoses of its 
shapes, which confirms the chaotic nature of the 
pursuance and a certain form of stagnation in the 
spinning vortex of fate.
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