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Happy Wanderer
oil and tempera on linen canvas 
40 x 45
2021



Spooky butt  3: Co-parasitic / Microbial regression 
with Petr Nápravník / Leon Eisermann / Sebastian Mittl 
/ Laura Lintrup / Lukas Posh / Borsos Lörinc / Pille-Riin 
Jaik / Janina Weißengruber / 
Nikola Ivanov / Asfast 
curated by Šimon Kadlčák & Daniel Hüttler 
at Terén, Brno (cz) 
2021



Kolemjdoucí 
oil and tempera on linen canvas 
25 x 30
2021 
at Spooky butt  3: Co-parasitic / Microbial regression



Komnata
oil and tempera on linen canvas 
40 x 45
2021



Rulík
oil and tempera on linen canvas 
40 x 45
2021



Mithlond
oil and tempera on linen canvas 
25 x 30
2021



Labužník
oil and tempera on linen canvas 
25 x 30
2021



Chlapec
oil and tempera on linen canvas 
25 x 30
2021



Předák
oil and tempera on linen canvas 
30 x 37
2021



Spring Breakers
oil, tempera, acrylics and spray on linen canvas 
190 x 130
2021



Okolo zřídla
oil, tempera, acrylics and spray on linen canvas 
140 x 100
2021



Prokleté jaro 
with Šimon Kadlčák 
curated by Týna Poliačková & Lumír Nykl 
at Berlínskej Model, Praha (cz) 
2021



Prokleté jaro 
with Šimon Kadlčák 
curated by Týna Poliačková & Lumír Nykl 
at Berlínskej Model, Praha (cz) 
2021



„Jen to zkuste, milý hoste, zkuste to! Ale nedejte jen na první zkušenost. Smysly si musí 
jako ve všem zvyknout na nový vjem, ať už mírný nebo prudký, smutný nebo radostný. 
Přirozenost, která není stvořena pro radost a křečovitě se drží bolesti, bojuje proti této 
božské látce. Je třeba, aby přemožená přirozenost v boji podlehla, aby skutečnost ustou-
pila snu. A potom začne sen vládnout jako pán, potom se sen stane životem a život snem. 
Ale jaký rozdíl je v této proměně: Porovnáteli utrpení skutečného života se slastmi tohoto 
umělého života, nebudete už nikdy chtít žít a budete chtít věčně snít. A až opustíte tento 
svůj vlastní svět a vstoupíte zpátky do světa lidí, bude se vám zdát, že jste přešel z neapol-
ského jara do laponské zimy, že jste sestoupil z ráje na zem, z nebe do pekel. Ochutnejte 
hašiš, milý hoste, jen ho ochutnejte!“

Alexandre Dumas: Hrabě Monte Cristo

To všechno se na nás podepsalo. Své udělala i nutkavá potřeba uniknout před příz-
raky zevšednění do toxicky zelené, přebuzené krajiny. Zanechalo to na nás další vrstvu 
zfalšovaných vzpomínek a rozdmýchalo nové iluze. Návrat do známých vod přináší touhu 
se z nich vymanit, prošlapat zarostlé pěšiny a prořezat zplanělé haluze. Narušit to prokleté 
jaro.

***

Romantičtí mužové západní Evropy nacházeli v halucinogenních látkách importovaných 
z kolonií možnost, jak cestovat a obdivovat se vznešeným přírodním výjevům a pozná-
vat dálavy bez námahy, z pohodlí svého křesla. Vedle „orientálně“ stylizovaného salonu 
v pařížském Hôtel de Lauzun, kde se scházel Baudelaire s Dumasem k společnému po-
jídání jedovatě zelené směsi pistácií, koření a hašišového tuku je výmluvným příkladem 
také Thomas De Quincey. Ten popisuje uživatele opia ne jako drogově závislého, ale jako 
„intelektuálního tvora“, který v opiu nachází prostředek k obnovení rovnováhy narušené 
zhoubností společenského prostředí. Opium je podle De Quinceyho umělý nebo na-
dpřirozený prostředek k dosažení ohnutí času, protože snění může samo diktovat vy-
právění života a převrátit jeho samotnou kauzalitu. Jenom ten/ta, kdo se odvážil/a snít 
může rozpoznat význam zážitků předešlého života; ať už jde o návrat do potemnělých le-
sních pěšinek anebo rozlehlých luk – ovšem za cenu psychického vkladu. Opium nazývá 
doslova „přenosnou extází“.

Nohy běží noční tmou / Ach kam mě dovedou / Oči zvířat houštinou / Jen sem tam pron-
iknou / V roklích, v polích, v houštinách / A přes palouky dál / Měsíc pluje v sítinách / 
Nad hlavou mi stál / Kam a před kým utíkám / To se sama ptám / Lesní národ svolávám / 
Běžím, nevím kam

Lucie Bílá: Útěk

Coby záchytné body při bloudění Prokletým jarem můžou jako obvykle sloužit spoleh-
liví pomocníci, čili historické a místně příznačné paobrazy: trosky nedalekého Maroldova 
panoramatu, tohoto „stroje uchvácení“; husitské sudlice, kropáče a monstrance přiv-
lastněné z nacionalistického tábora a kustomizované pro opevnění Upířího hradu jako 
normalizační chalupářská dekorace vyrobená z ukořistěného továrního plechu. Stelivem 
vykrmené a lýčeným provazem vyztužené svršky zase připomenou trpící figuríny z expo-
zice ve špilberských kasematech. Vykroucené tvary z oděvů slaměných panáků si podávají 
ruce s malovanými vizemi na plátnech Šimona Kadlčáka. Řetězově kouřící král temných 
elfů sám číši mi dá, jak zpívá ultrapravicová zpěvačka Lucie Bílá v písni zasazující tolk-
ienovské univerzum do české krajiny. Podobně na obraze Štěpána Brože se snově pohád-
kovým výjevem z předměstského zákoutí trčí betonový panel plotu připomínající katalog 
domů na klíč, avšak jeho otupělou estetiku převrací do tajuplné scenérie. V těchto kulisách 
nás král temných elfů vyzývá k přijímání „podobojí způsobou“. Sám jde příkladem, 
v místě, které před epidemií sloužilo ke společnému hodování. Stačí jen ochutnat. 

Text k výstavě Prokleté Jaro 
autor: Týna Poliačková a Lumír Nykl



Kalich do dna
oil, tempera, acrylics and spray on linen canvas 
80 x 73
2021



Lékař umírajícího času
oil and tempera on linen canvas 
25 x 30
2021



Dobrodruh
oil and tempera on canvas
37 x 42
2020



Fly like an angel
oil and tempera on canvas 
100 x 110
2020



Rough journey (through everyday casual void)
oil and tempera on canvas 
20 x 20
2020



Around Tursko
oil and tempera on canvas 
45 x 40
2020



Is it just a myth? 
online project curated by Barbora Čápová 
together with works of Nela Britaňáková, Jiří Kovanda, 
Katarína Hládeková, Duna group and Dominik Adamec 
Photo Jan Hromádko 
2021



Is it just a myth? 
online project curated by Barbora Čápová 
together with works of Nela Britaňáková, Jiří Kovanda, 
Katarína Hládeková, Duna group and Dominik Adamec 
Photo Jan Hromádko 
2021



Zkus chodit v mých botách 
with Mette Rasmussen 
curated by Týna Poliačková & Lumír Nykl 
at Holešovická Šachta, Praha (cz) 
2020



Zkus chodit v mých botách 
with Mette Rasmussen 
curated by Týna Poliačková & Lumír Nykl 
at Holešovická Šachta, Praha (cz) 
2020



Zkus chodit v mých botách 
with Mette Rasmussen 
curated by Týna Poliačková & Lumír Nykl 
at Holešovická Šachta, Praha (cz) 
2020



Pištec
oil on canvas 
100 x 110
2020



Birthday party
oil on canvas 
100 x 110
2020



Midnight melodies
oil on canvas 
25 x 30
2020



Swampy alliance
oil on canvas 
25 x 30
2020



Soundworm
oil on canvas 
25 x 30
2020



Niněra
oil on canvas 
30 x 25
2020



Skřet
oil on canvas 
10 x 10
2020



Pauza
oil on canvas 
20 x 20
2020



Aquarius Witch
oil on canvas 
70 x 92
2019



Medieval Peasant Song 
with Glenn de Cock and Chris Hoeben 
at KASK Drawing Cabinet, Gent (be)
2020



Chýše 
with Petr Nápravník 
offspace exhibition in abandoned shop at Cejl, Brno (cz) 
curated by Fitness3000 platform
2020



Chýše 
with Petr Nápravník 
offspace exhibition in abandoned shop at Cejl, Brno (cz) 
curated by Fitness3000 platform
2020



RADAR II 
with Max Brück, Zoé Mahlau, Saya Schulzen, Carla 
Vollmers, Kevin Michalski, Immanuel Birkert and 
Sóley Ragnarsdóttir 
at Kunstforum TU Darmstadt (de)
2020



RADAR II 
with Max Brück, Zoé Mahlau, Saya Schulzen, Carla 
Vollmers, Kevin Michalski, Immanuel Birkert and 
Sóley Ragnarsdóttir 
at Kunstforum TU Darmstadt (de)
2020



Hurdy-gurdy player
oil on canvas 
100 x 110
2019



Earth, boring 
with Lenka Bakeš, Ladislav Kyllar, Jozef Mrva Jr., 
Petr Strouhal, František Svatoš, Ondřej Trhoň, Proto 
Gallery System 
at Berlinskej Model, Praha(cz) 
curated by Richard Bakeš
2020



Goblet
oil on canvas 
100 x 110
2019



Tropical Mystical 
with instalation by Kristýna Gajdošová
at Monomach Gallery, Brno (CZ)
2019



Tropical Mystical 
with instalation by Kristýna Gajdošová
at Monomach Gallery, Brno (CZ)
2019



After Hard Work Chill
oil on canvas 
140 x 180
2019



contact

telephone + 420 728 543 594
email broz.broz.broz.broz@gmail.com 
instagram @bitvanespocetnychslz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

education
 
2019 autumn Exchange visit at KASK in Gent, Belgium 
 
2018 – 2020 Faculty Of Fine Arts Of Brno  
 Studio of Painting 1 
 
2017 spring Exchange visit at CEDIM in Monterrey, Mexico 

2014 – 2018 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
 department of Illustration and graphics

2012 – 2014 Prague Graphic School – VOSG a SPSG Hellichova
 deparment of Book design

2011 – 2012 Charles University in Prague – Pedagogical Faculty
 departments of History and Social sciences

2003 – 2011 Grammar School Ústavní 400, Prague 8 
 
 
awards

The Most Beautiful Czech Books of 2015 –  3rd place in a student category



solo exhibitions 
 
2020  You Must Gather Your Party Before Venturing Forth 
  – Zaazrak Dornych, Brno (cz) 
 
2019  I Lower My Sword; Ready to Join the Eternal Feast Among My   
  Most Beloved Companions – Kafara Gallery, Brno (cz) 
 
2018  Joyfull Medieval Times – Xaoxax Gallery, Praha (cz) 
 
2016   Krajina – Vzájemnost Gallery, Praha (cz)

 

group exhibitions 
 
2021  Crooked timber – Tanke, Vienna (at) 
 
  After 9th wave – Czech centre Bucharest, (ro) 
 
  Damn plan – UFF Uničov (cz) 
 
  Prokleté jaro – Berlinskej Model, Praha (cz) 
 
2020  Tady a teď – Brno House of Arts (cz) 
 
  Umění volá! – The House of Lords of Kunštát, Brno (cz) 
 
  Zkus chodit v mých botách – Holešovická šachta, Praha (cz) 
 
  Medieval Peasant Song – KASK Drawing Cabinet, Gent (be) 
 
  RADAR II – Kunstforum TU Darmstadt, (de) 
 
  Earth, boring – Berlinskej Model, Praha (cz) 
 
  Chýše – offspace exhibition with fitnes3000 platform, Brno (cz) 
 
2019  Tropical Mystical – Monomach Gallery, Brno (cz) 
 
  Revitalizace – Znak Gallery, Praha (cz)  
 
2018  Good To Feel – Nibiru Gallery, Ostrava (cz) 
 
  PeeNuts – Municipal Gallery Beroun (cz) 
 
2017  Don’t Fetishize Your Own Sadness  – Cyril Gallery, Prostějov (cz)
 
2016   Veins 2 – Lustr Festival, Praha (cz) 
 
  Veins – Atelier Síň, Telč (cz) 
 


