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Studium

2019 – 2021  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér malířství Petra Kvíčaly a Břetislava Malého
2018 – 2019 Stáž – Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér kresby a grafiky Svätopluka Mikyty a Kataríny Hládekové
2018              Stáž – Akademie výtvarných umění v Krakově, Ateliéry Andrzeje Bednarczyka, Zbigniewa Bajeka a Piotra Panasiewicze
2016 – 2018 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér malířství Luďka Rathouského a Ondřeje Homoly
2015 – 2016 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér malířství Vasila Artamonova a Tomáše Hlavenky
2011 – 2015 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, obor: Produktový design

Umělecké rezidence

2021            Pracovní stáž – Litografická dílna Adama Pantiće, Univerzita umění v Bělehradě, Srbsko
2018            Galerie XY –  Rezidence, Kruhovský mlýn, Laškov

Samostatné výstavy

2022  1:1 16:9; Galerie Za Pecí, Třebíč
2021            Skála z ohně; Šestá větev, Brno
2021            Skála z ohně; Solo Offspace, Brno
2019            Pohled; Knihkupectví Artmap, Brno
2019            Black Series; Strom Art Gallery, Brno

Skupinové výstavy

2022  Jakou barvu mají vzpomínky? Uměle systematickou.; Basement Project, Olomouc
2021  RE_PREZENTACE 2021; Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu, Brno
2021  Syntetická krajina - Uncool being is melting; Pragovka Gallery, Praha
2020            Rodná hrouda; Východočeská galerie, Pardubice
2018            První Mezinárodní Biennále Litografie; UK Parobrod, Bělehrad, Srbsko
2017            Dvoubarevný monochrom; Solo Offspace, Brno
2017            Tři ve dvou - Tamara Conde, Jan Svatoš, Martina Valchářová; Galerie W7 a Divadlo hudby, Olomouc
2016            Zabij v sobě Vasila; Galerie Jelení, Praha
2016            Výstava ateliéru malířství Vasila Artamonova, FaVU Brno; Villa P651, Praha
2014            Jan Svatoš a Martin Dušek; galerie Anne Frank Memorial, Brno

Zastoupení ve sbírkách

Sbírka International Bienale of Lithography, Srbsko; soukromé sbírky

http://www.svatojan.com/


Tato série litografií, která vznikla na stáži v srbském Bělehradě, je jakousi metaforou mé cesty k plně abstraktní malbě. Motiv stále souvisí s mou fascinací islandskou ská-
lou, která byla hlavním tématem předchozí série obrazů Skála z ohně. Každopádně na rozdíl od předchozích prací je toto zobrazení více o mém poznání a emoční paměti 
skály a hlavně více o mých vnitřních světech a vnitřních formujících procesech. Kromě toho, že skály byly v minulosti vnímány více způsoby a také dnes se na ně díváme 
jako na jakési záznamníky Země, vnímám skály jako bránu do jiných sfér a dimenzí. 

FORMUJÍCÍ PROCESY



Formující procesy I–IV
litografie na papíře

edice 5 tisků každé varianty 
66×50 cm, 2021



V sérii abstraktních obrazů ukotvených v estetice procesuální malby zpracovávám vzpomínku na islandskou skálu. Tu jsem „potkal” při svém několikatýdenním putování 
místní krajinou a toto setkání zásadně ovlivnilo mé vnímání krajiny, skal a kamenů. Obrazy maluji na základě syntézy osobního prožitku, metaforického pojetí geologic-
kých procesů a čerpání z digitální fotografické předlohy. V malbě využívám princip vrstvení, který mi umožňuje dosáhnout větší vizuální hloubky a komplexnosti malova-
ných ploch. Zároveň je pro mě důležitým odkazem ke krajině, neboť stejně jako vrstvení hornin udává vzhled krajiny, tak vrstvení barev ovlivňuje výsledný vzhled malby. 
Na abstrakci mě zajímá její schopnost podněcovat imaginaci, která mění výsledný význam a obsah ve vztahu k jejímu tvůrci nebo k divákovi. V neposlední řadě sleduji 
vztah malíře a jeho obrazu ve smyslu budování obrazu jakožto entity se subjektivními potřebami. 

Níže je prezentován výběr z obrazů.

SKÁLA Z OHNĚ



Portrét skály
olej na plátně

50×35 cm, 2020



Uvnitř II
tempera a olej na plátně

150×200 cm, 2021



Hloubka povrchu
tempera a olej na plátně

120×90 cm, 2020



Skála z ohně
tempera a olej na plátně

140×110 cm, 2020



Křes
tempera a olej na plátně

40×30 cm, 2021

Vznik
tempera a olej na plátně

40×30 cm, 2021



Náhlá změna
tempera a olej na plátně

140×110 cm, 2020



Uvnitř
tempera a olej na plátně

120×90 cm, 2021



V létě jsem se vydal s krosnou na Island na dobu neurčitou. Z celkových pěti týdnů jsem přibližně tři týdny strávil cestováním stopem, chozením po horách a lávových 
polích a spaním pod stanem. Tento intenzivní zážitek přímého kontaktu s živelnou zemí a se sebou samým jsem se rozhodl zpracovat v této sérii.
Práce popisuje počátečních asi 15 km z prvního treku, který jsem zde šel. Tato cesta posunula mé uvažování o krajinomalbě a o přístupu k vlastní tvorbě, jelikož místní 
krajina sama o sobě vypadá jako obraz. To mě přivedlo k úvahám, jakým jiným způsobem ji lze vyjádřit. Vytvořil jsem tedy „vzorník“ z barev, udávajících ráz navštívené 
krajiny. Každá destička má na sobě 3 – 6 vrstev olejové barvy, čímž jsem dosáhl potřebné hloubky odstínů. Míchání jednotlivých barev pro mě má velký význam a celý 
proces je silně meditativní, tak jako může být i samotná chůze.
Proces míchání je zpřítomněn zvukovou stopou, která zároveň vytváří další prostorovou vrstvu. Zvuk vychází z nahrávky, kterou jsem pořídil piezo mikrofonem přímo ze 
špachtle, kterou barvy míchám.
Nakonec byla k instalaci přiložena brožura sloužící jako klíč k celé práci.

Olej na 39 dřevěných deskách, 14×11 cm, 2019 – 2020

PŘES HRAFNTINNUSKER





Je příznačné, že voda, jakožto nositel informací o historii planety, ve své zmrzlé formě ukrývá tisíce let starý vzduch. Tající, rozpadající se ledovec je symbolem enviro-
mentální a ekologické krize, objevující se jako téma v umění již delší dobu. Co ale zajímá mě, je jeho druhý aspekt, odkazující k historii a geniu loci místa, kde se nachází.

„Fornar verur“ v Islandštině znamená „starodávné bytosti“. Islanďané odjakživa věří v existenci nadpřirozených stvoření jako jsou elfové, víly, skřítkové atd. Osobně mu-
sím říci, že se tomu nedivím, vzhledem k charakteru tamní krajiny. Hlavním motivem série jsou vzduchové bubliny uvnitř ledovce a jejich estetika. Jejich tvarosloví jako 
by přímo reflektovalo existenci výše zmíněných entit, nebo světa, paralelní dimenze, ze které pochází. Když se necháme unést na vlnách fantazie, můžeme si představit, 
že sám ledovec je tímto paralelním světem. Odlamováním je odkrýván a duše tamních stvoření se s jemným praskáním uvolňují z ledového sevření a mizí do atmosféry. 
Když se zamyslíme nad souvislostmi, můžeme tento “příběh” číst také jako ilustraci současného, již dlouho trvajícího problému, kterým je globalizací se ztrácející historie 
a intimita míst.

Digitální fotografie, 2019

FORNAR VERUR









Autorská kniha POHLED je poetickým putováním do světa struktur, které nás obklopují a utváří naše okolí. Ačkoli je primárně o formách krystalizace ledu, dotýkám se 
v ní i obecnějších otázek o fungování světa. Kniha nastiňuje a reprezentuje můj způsob uvažování, který značně ovlivňuje moji tvorbu.
Kniha vyšla v nákladu 50 ks v roce 2019.

POHLED







Pohled
analogová fotografie, pigmentový tisk, fotopapír

173×105,5 cm, 2019



Na obloze mě obecně zajímají faktory jako barevnost, vrstevnatost, struktura, hra světla a stínu, unikátnost a pomíjivost. Fotografováním si na obloze vybírám detaily 
a zachycuji neopakovatelný okamžik. Jejich další zpracování mi umožňuje opakovaně prožívat vzrušení z nich samotných a z jejich vyobrazování. Také díky tomu mohu 
námět znovu a znovu zkoumat a objevovat další detaily a momenty v něm obsažené. V neposlední řadě mi také tento způsob umožňuje zprostředkovat zážitek divákovi 
a tím mu připomenout důležitost přirozenosti, přítomného okamžiku a opomíjených momentů, nebo čistě jen krásy.

OBLOHY



Nejtmavší místo na jasné obloze
olej na plátně

80×80 cm, 2018

Nejtmavší bouřkové mračno
olej na plátně

80×80 cm, 2018



Cucky
suchý pastel na papíře
143,5×108,5 cm, 2018



Červánek
suchý pastel na papíře
143,5×112,5 cm, 2019



Výběr z prací vzniklých během stáže na Akademii výtvarných umění v Krakově.

POLSKO



Straky
litografie na papíře
43×28,5 cm, 2018



My Poland
litografie na papíře
6 autorských tisků

70×50 cm, 2018



analogová fotografie
2018



Struktury, Tatry, Malopolsko
plenérové skicáky
tuha, akvarel, uhel

2018



Zlato vždy bývalo symbolem bohatství, pro mě se stalo symbolem hodnoty detailu.

Au



Au 
autorská kniha

zlato, folie, papír, plátno
2018





Hrouda 1
olej na plátně

50×35 cm, 2018



Hrouda 2
olej na plátně

98×60 cm, 2018



Hrouda 3
olej na plátně

105×100 cm, 2018



V tomto cyklu jsem čerpal ze svého zájmu o mineralogii. Mým cílem bylo, aby drobné objekty (křemenné krystaly) mohly zaujmout svoji reálnou velikostí, respektive 
maličkostí – proto jsem použil měřítko 1:1 vůči realitě.
Použil jsem techniku, která byla používána k dokumentaci minerálů před nástupem litografie a fotografie.

SiO2



SiO2 V
akvarel a běloba na papíře

A3, 2017



SiO2 I-X - detaily



V cyklu Black Series zpracovávám téma graffiti skrze zobrazení použitých trysek (tzv. Capů), které se používáním špiní a zanáší a v momentě, kdy splnily svoji funkci 
a ztrácí pro většinu lidí smysl, mě začínají fascinovat svoji vizualitou. Zároveň je ale můj způsob zpracování zásadně ovlivněný mým životním přístupem a fascinací drob-
nostmi a detaily a též mým krajinářským přístupem k malbě, který je více či méně přítomný a čitelný.
Princip zvětšení mi umožnil více se ponořit do jednotlivých vrstev, barev a plánů a zároveň jím poukazuji na význam a důležitost zmíněných detailů pro fungování celku. 
Tyto malé světy totiž dotvářejí prostředí, ve kterém žijeme, které vnímáme v našem měřítku, a dělají ho kompletním.
Kromě prolínání a kompozic barev mě zaujaly struktury, které na tryskách vznikají přirozenou náhodou, přičemž jsou ale ovlivněny fyzikálními zákonitostmi. Kontakt 
s reálnou strukturou je pro mě jako krajináře podstatný, proto tomu přizpůsobuji formu malby.

Dvojice monochromů vznikla jako pocta konkrétnímu odstínu šedé barvy, kterou jsem používal pro pozadí u obrazů z cyklu Black Series. Původní barva je akrylová a stej-
ně tak je i jeden z obrazů namalovaný akrylem. Druhý je potom malovaný olejem se snahou docílit totožného odstínu, což vzhledem k charakteru těchto dvou odlišných 
druhů barev vyžaduje míchání mnohem většího množství barev, než jen bílé a černé. Zárověň zde vzniká kontrast lesku a matu, přírody a syntetiky, a tím i další rozměr.

BLACK SERIES



Šedý monochrom
akryl na plátně

190×120 cm, 2018



Šedý monochrom
Olej na plátně

190×120 cm, 2018



No. 01
olej a akryl na plátně

125×125 cm, 2016



Instalace obrazu No. 01 s objektem



No. 01
serigrafie na papíře

A3, 2016



No. 03
serigrafie na papíře

B2, 2017



No. 02
olej a akryl na plátně

200×200 cm, 2017



No. 04
olej a akryl na plátně

200×200 cm, 2017



No. 05
olej a akryl na plátně

200×200 cm, 2018
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