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Kryštof Brůha is an intermedia artist working in Prague. His works explore distinctive 
environments and spaces, from the environmental to the technological and virtual. 
He focuses on the influences acting on these places and their overall transformation 
over time. This mapping of space and time through artistic artefacts offers the viewer 
a new perspective on reality. Brůha often uses scientific methods in his work, which 
is reflected in the aesthetics of his works. He uses specifically designed algorithms, 
generative design and machine learning during the evolution of each installation, and 
reverse engineering, Rapid Prototyping and CNC machines during the realisation. At 
the end of the process, original works of art are created in which we can observe the 
influence of technological and natural phenomena.

He has been exhibiting since his studies at the Academy of Fine Arts in Prague, du-
ring which he completed internships at VŠUP and the Indonesian Institute of the Art. 
In addition to exhibitions in Prague galleries such as Pragovka Gallery (2021), Studio 
Prám (2020) and Atrium na Žižkově (2020), his works have been shown in Český 
Krumlov (as part of a residency at the Egon Schiele Art Centre in 2018) and Artemis 
Gallery in Lisbon, Portugal (2022). His short experimental films („Prologue to Signum 
Supra“ and „Resonare De INTER Solaris“) were shown at the Ji.hlava IDFF. He recei-
ved the Graphic Artist of the Year Award 2019 and 2021 in the category „computer“ 
and „experimental graphics“ respectively.

2022
Magna Mutatio / Gelu

2021
Transmutatio

2020
Resonare de Inter Solaris / drawings

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


Magna Mutatio / gelu
A series of six prints from the Magna Mutatio Gelu collection 
created using the European Space Agency dataset and a spe-
cifically designed algorithm. The prints are the static output of 
a six-year cycle of transformation of glacial formations.

technique / giclée print on cotton, wooden frame / 1000x707mm

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


Magna Mutatio / gelu 
Glaciers of western Greeenland

title
Magna Mutatio / Gelu / Glaciers of western Greeenland
year of completion
2022
series
1/1
technique
generative digital graphics
materials
giclée print on cotton
size
1000x707mm

price
€1 016 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/
https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


Magna Mutatio / gelu 
Bear Glacier

title
Magna Mutatio / Gelu / Bear Glacier
year of completion
2022
series
1/1
technique
generative digital graphics
materials
giclée print on cotton
size
1000x707mm

price
€1 016 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/
https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


Magna Mutatio / gelu 
Grey - Glacies

title
Magna Mutatio / Gelu / Grey - Glacies
year of completion
2022
series
1/1
technique
generative digital graphics
materials
giclée print on cotton
size
1000x707mm

price
€1 016 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/
https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


Magna Mutatio / gelu 
Columbia Glacier

title
Magna Mutatio / Gelu / Columbia Glacier
year of completion
2022
series
1/1
technique
generative digital graphics
materials
giclée print on cotton
size
1000x707mm

price
€1 016 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/
https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


Magna Mutatio / gelu 
Helheim Glacier

title
Magna Mutatio / Gelu / Helheim Glacier
year of completion
2022
series
1/1
technique
generative digital graphics
materials
giclée print on cotton
size
1000x707mm

price
€1 016 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/
https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


Magna Mutatio / gelu 
Glaciers of western Greeenland

title
Magna Mutatio / Gelu / Glaciers of western Greeenland
year of completion
2022
series
1/1
technique
generative digital graphics
materials
giclée print on cotton
size
1000x707mm

price
€1 016 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/
https://krystofbruha.cz/en/magna-mutatio-gelu/


https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


Transmutatio
A series of six drawings from the Transmutatio collection crea-
ted using a robotic arm. The drawings show the changes in wa-
tercourses over past 3.7 decades. The Transmutatio collection 
is based on research from the European Commission

technique / paper, ink, wooden frame / 1000x700mm

https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


Transmutatio
title
Transmutatio / Amazon River
year of completion
2021
series
1/1
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


Transmutatio
title
Transmutatio / Aral Sea
year of completion
2021
series
1/1
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


Transmutatio
title
Transmutatio / Meghna River
year of completion
2021
series
1/1
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


Transmutatio
title
Transmutatio / Paraná River
year of completion
2021
series
1/1
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


Transmutatio
title
Transmutatio / Sundarbans
year of completion
2021
series
1/1
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


Transmutatio
title
Transmutatio / Xingu River
year of completion
2021
series
1/1
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

Vizuální umělec Kryštof Brůha se sebevědomě pohybuje 
mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, kte-
ré bývají určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve 
své nové instalaci s názvem Transmutatio zkoumá promě-
nu vodních zdrojů v krajině v průběhu let, kdy se nesou-
středí pouze na negativní vlivy, ale snaží se o komplexnější 
pozorování změny prostředí a zamýšlí se, zda je toto po-
zorování uměleckými prostředky vůbec možné zdokumen-
tovat. Tuto změnu, která se pokouší zachytit negativní i 
pozitivní aspekty proměny vody v krajině, zachycuje pro-
střednictvím instalace vzájemně propojených světelných, 
sonických a grafických objektů. Pro tvorbu Kryštofa Brůhy 
je typické přímočaré, až zenově opro

https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://krystofbruha.cz/en/transmutatio/


https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Resonare de Inter Solaris
A series of six drawings from the Resonare de Inter Solaris co-
llection created using a robotic arm. The drawings show a rock 
from six sides that was created by a kinetic sculpture of Iter 
Solaris.

technique / paper, ink, wooden frame / 1000x700mm

https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Burn 01 / Position 01
year of completion
2020
series
1/3 2/3 3/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/
https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Burn 01 / Position 02
year of completion
2020
series
1/3 2/3 3/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/
https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Burn 01 / Position 03
year of completion
2020
series
1/3 2/3 3/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/
https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Burn 01 / Position 04
year of completion
2020
series
1/3 2/3 3/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/
https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Burn 01 / Position 05
year of completion
2020
series
1/3 2/3 3/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

https://www.krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/
https://www.krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Burn 01 / Position 06
year of completion
2020
series
1/3 2/3 3/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€814 

https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/https://www.krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/
https://krystofbruha.cz/en/resonare-de-inter-solaris/


Kryštof Brůha
Visual Artist
http://krystofbruha.cz

https://krystofbruha.cz/en/
https://krystofbruha.cz/en/
https://www.instagram.com/krystof_bruha/
https://cz.pinterest.com/Krystof_Bruha/
https://www.facebook.com/bruha.krystof.studio/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCVXoHTkjxIDFNVaVgQIvTiQ

