






Během dvou jarních dní roku 1959 
v New Yorku natočil americký jazzový 
trumpetista a skladatel Miles Davis 
spolu se šesti nejuznávanějšími hard-
-bopovými muzikanty své doby legen-
dární album Kind of Blue, nejvlivnější 
a nejúspěšnější jazzovou desku všech 
dob, která změnila hudební historii. Její 
název si pro svůj společný projekt vizu-
ální umělci Zeb One a Marek Šilpoch 
vypůjčili nejen proto, že jejich práce 
jsou více či méně provázány s muzikou, 
ale i z jiných důvodů. Jedním z nich je 
skutečnost, že se na každém z obrazů 
Zeb Onea nachází nějaký odstín modré, 
ale příčin je víc. Třeba to, že se v jejich 
případě nejedná o výstavu složenou ze 
dvou nezávislých linií, které se „pouze“ 
vzájemně proplétají prostorem galerie, 
ale o projekt, kdy se jedna výtvarná 
část přímo snaží reagovat na druhou, 
čímž se s nadsázkou řečeno blíží teh-
dejší improvizaci jazzových hráčů na 
společné základní téma. A tím je tady 
graffiti.

Zeb One (1982) je dodnes respek-
tovaným writerem, který se na graffz 
scéně objevil už v 90. letech. Stal se 
také spoluzakladatelem oceňované 
TOP crew. Ta byla nejaktivnější po pře-
lomu tisíciletí, kdy si s nebývalou energií 
vizuálně podrobovala město. Její piecy 
byly vidět nejen velmi často, ale také 
na extrémních místech, za což sbírala 
další body. Výjimečná byla i tím, že str-
hávala pozornost zpátky k ulici, kde do-
minovala čistotou, úderností a razancí 
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Kind of Blue

During two spring days of 1959 in 
New York, American jazz trumpeter 
and composer Miles Davis, along with 
the six most acclaimed hard-bop mu-
sicians of his time, recorded the leg-
endary album, Kind of Blue, the most 
influential and successful jazz record of 
all time, which changed music history. 
The visual artists Zeb One and Marek 
Šilpoch borrowed the name for their 
joint project, not only because their 
works are more or less connected with 
music, but also for other reasons. One 
of the reasons is the fact that there is 
a shade of blue in each of Zeb One’s 
paintings, but that’s not all. The fact 
that in their case it is not an exhibition 
composed of two independent lines, 
which “only” intertwine with the gal-
lery, but a project in which one piece 
tries to respond directly to the other. 
Hyperbolically, it is closer to the im-
provisation of the base theme of jazz 
players of that time. This applies also 
to graffiti.

Zeb One (1982) is still a respected 
writer who appeared on the graffz 
scene in the 1990s. He also co-founded 
the award-winning TOP crew, which 
was most active after the turn of the 
millennium, when it visually conquered 
the city with unprecedented energy. 
His pieces were not only seen very 
often but also in extreme places, for 
which he earned more respect. It was 
also exceptional in that it drew atten-
tion back to the streets and dominated 



tvarů i odklonem od barvy a důrazem 
na černou a chrom, čímž se viditelně 
odlišovala od většiny sprejerů své ge-
nerace, kteří se naopak často vyžívali 
ve výrazné polychromii a tvarových ex-
perimentech. Přestože Zeb One i po le-
tech stále občas pracuje venku, větši-
nou už je to pod hlavičkou uměleckých 
festivalů nebo prestižních galerií, jako 
například v případě nedávného piecu 
v pražských Nových Butovicích, jehož 
realizaci zprostředkovávala GHMP. 
Časem se vyprofiloval a dokázal pro-
sadit především jako malíř. Navázal 
přitom sice na jazyk geometrické ab-
strakce, ale jeho práce zůstala konzi-
stentní, protože vyšel z linie, kterou do 
graffiti vnesla amsterodamská škola 
a  také téma zůstalo stejné jako na 
ulici – fonty. 

Marek Šilpoch (1992) oproti tomu 
nikdy mezi writery nepatřil, ale graffiti 
jako součást městské vizuální kultury 
ho vždycky přitahovalo, jakkoli mu bylo 
bližší prostředí clubbingu a elektro-
nické hudební scény. Se sprejery ho 
spojuje také intenzívní zájem o písmo, 
v jeho případě grafický design, jemuž 
se společně s principy vizuální komu-
nikace věnoval během studia na praž-
ské UMPRUM, kterou pro změnu kon-
čil v ateliéru skla Ronyho Plesla. Jeho 
intermediální přístup odpovídá šířce 
jeho záběru. Už několik let jsou pro něj 
nejcharakterističtější montované svě-
telné objekty a instalace s akcentem na 
industriální look. Na jedné straně občas 

téměř puristická čistota tvarů, na druhé 
dystopie a někdy skoro cyberpunková 
estetika a nehledaná skladebnost ve 
stylu DIY. Promyšlený designový kon-
cept se u něj mísí s intuicí, postupy za-
loženými na řízené náhodě a spontán-
ními intervencemi. Se světlem zachází 
jako s barvou, které se ovšem také ne-
vyhýbá a používá ji až akčním způso-
bem – otisky, dripping, slash. Má slabost 
pro neony a staré průmyslové kompo-
nenty, ať jsou to světelné kejsy, trubice 
zářivek nebo prvky továrních mobiliářů. 
Kombinace těchto prostředků slouží 
nejen k účinnému formování jeho prací 
ale především k emotivní proměně re-
ality a jejího prožívání.

Říká se, že jedním z nejvýmluvněj-
ších způsobů, jak upozornit na nějaké 
slovo, je neustále se mu vyhýbat, vyne-
chávat ho, vypomáhat si zcela zřejmými 
opisy, synonymy a metaforami. Něco 
podobného se svým způsobem děje 
i v prostoru galerie, protože na klasické 
piecy tam v žádné formě nenarazíte. 
Zeb One svou novou sérií precizně vy-
stavěných kompozic vnáší do expozice 
obrazové přemýšlení o písmu jako ab-
straktním znaku se stopovým prvkem 
významu a doslova anatomickým způ-
sobem se zabývá jeho defragmentací. 
Marek Šilpoch naopak připomíná drive, 
gestiku a přímočarost, typickou třeba 
pro tagování a k tomu ozvuk krysích 
míst, starých fabrik, nočních perifer-
ních zákoutí s vědomím toho, že gra-
ffiti je kromě jiného i guerillový pohyb 

with its force of shapes. His deviation 
from color and emphasis on black and 
chrome, visibly distinguished him from 
most sprayers of his generation, who 
favored strong polychromatic shapes 
and experimentation. Although Zeb 
One still works outside after all of these 
years, it is now mostly under the ban-
ner of art festivals or prestigious gal-
leries, such as in the case of the re-
cent piece in Prague’s Nové Butovice, 
which was arranged by the GHMP. 
Over time, he has established himself 
primarily as a painter. He followed the 
language of geometric abstraction, 
but his work remained consistent be-
cause it came from the line that the 
Amsterdam school brought to graffiti, 
and the theme also remained the same 
as on the street – fonts.

Marek Šilpoch (1992), on the other 
hand, was never one of the writers, but 
graffiti as part of the city’s visual culture 
has always attracted him. He was, how-
ever, closer to the electronic music and 
clubbing scene. He is also associated 
with sprayers due to his intense inter-
est in fonts and specifically graphic 
design, which he devoted himself to 
together with the principles of visual 
communication during his studies at 
the Prague Academy of Performing 
Arts. The school that he finished in 
Rony Plesl’s glass studio. His interme-
diate approach corresponds to the 
breadth of his scope. For several years 
now, his work has been characterized 

by prefabricated lighting objects and 
installations with an emphasis on an 
industrial look. On one hand, there is 
a clean purity of shapes, on the other 
hand, dystopia and an almost cyber-
punk aesthetic and unprecedented 
composition in the DIY style. A well-
thought-out design concept is mixed 
with intuition, and methods based on 
controlled chance and spontaneous in-
terventions. He treats light like a color, 
which, however, he does not avoid and 
uses it in an action-like way - prints, drips, 
slashes. He has a weakness for neon 
lights and old industrial components, 
be it light sticks, fluorescent tubes, or 
factory furniture elements. The com-
bination of these elements serves not 
only to effectively shape his work but, 
above all, to emotionally transform re-
ality and its experience.

It is said that one of the most elo-
quent ways to draw attention to a word 
is to constantly avoid it, to omit it, to 
use very obvious descriptions, syno-
nyms, and metaphors. In a way, some-
thing similar is happening in the gallery 
space, because there are no classic 
pieces in any form. With a new series 
of precisely constructed compositions, 
Zeb One brings to the exhibition a pic-
torial way of thinking about writing as 
an abstract sign with trace elements of 
meaning, which deals with its anatomic 
defragmentation. Marek Šilpoch’s work, 
on the other hand, recalls the drive, 
gesticulation, and direct requests, 



městem. Dohromady se pak vzájemnou 
interakcí obloukem přibližují k některým 
vrstvám tohoto vizuálního scatingu, 
který navzdory svému původu už dávno 
překročil svůj pouliční stín. Výsledkem 
jejich studiové interakce s postupy na 
hraně preciznosti a improvizace je tedy 
spíš idea graffiti – styl, echo, rezonance, 
energie. Flashbacky rozpitvaných pís-
men a k  tomu trash ulice. Odněkud 
z dálky k tomu možná hraje jazz…

typical for tagging, like the sound of 
rat infestations, old factories with their 
peripheral nooks and crannies, and 
knowledge that graffiti is, among other 
things, guerrilla movement through the 
city. Together, through their mutual in-
teraction they get closer to some lay-
ers of this visual scat, which, despite 
its origin, has exceeded expectation. 
With methods bordering between pre-
cision and improvisation the result mir-
rors graffiti – style, echo, resonance, 
and energy. Flashbacks of dissected 
letters and street trash are reminiscent 
of distant jazz...

Radek Wohlmuth
kurátor výstavy

Radek Wohlmuth
curator of the exhibition





Zeb One
M3

akryl na plátně acrylic on canvas
90×90 cm
2021

Zeb One
M5

akryl na plátně acrylic on canvas
90×90 cm
2021



Zeb One
N5

akryl na plátně acrylic on canvas
130×80 cm 
2021



Zeb One
F4

akryl na plátně acrylic on canvas
150×100 cm
2020



Zeb One
M6

akryl na plátně acrylic on canvas
90×90 cm
2021

Zeb One
N4

akryl na plátně acrylic on canvas
130×80 cm
2020





Zeb One
N6

akryl na plátně acrylic on canvas
130×80 cm
2021

Zeb One
M2

akryl na plátně acrylic on canvas
90×90 cm
2021



Zeb One
R5

akryl na plátně acrylic on canvas
50×80 cm
2021

Zeb One
F3

akryl na plátně acrylic on canvas
150×100 cm
2020





Zeb One
R4

akryl na plátně acrylic on canvas
50×80 cm
2021

Zeb One
R3

akryl na plátně acrylic on canvas
50×80 cm
2021



Zeb One
P8

akryl na plátně acrylic on canvas
140×120 cm
2021



Zeb One
P9

akryl na plátně acrylic on canvas
140×120 cm
2021



Zeb One
P6

akryl na plátně acrylic on canvas
140×120 cm
2021



Zeb One
E7

akryl na plátně acrylic on canvas
115×190 cm
2021

Zeb One
E8

akryl na plátně acrylic on canvas
115×190 cm
2021



Zeb One
M4

akryl na plátně acrylic on canvas
90×90 cm
2021

Zeb One
P7

akryl na plátně acrylic on canvas
140×120 cm
2021







Marek Šilpoch
Horizont událostí V. Event Horizon V.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
120×26 cm
2021

Marek Šilpoch
Horizont událostí VI. Event Horizon VI.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
120×26 cm
2021





Marek Šilpoch
Nea

neon, kov neon, metal
124×26 cm
2021



Marek Šilpoch 
Noe

neon, kov neon, metal
124×22 cm
2021





Marek Šilpoch
Letters from the Street

sklo, neon, kov glass, neon, metal
58×41×24 cm
2021

Marek Šilpoch
Horizont událostí I. Event Horizon I. 

sklo, neon, kov glass, neon, metal
60×60 cm
2021



Marek Šilpoch
Horizont událostí VII. Event Horizon VII.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
120×26 cm
2021



Marek Šilpoch
Horizont událostí IV. Event Horizon IV.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
60×60 cm
2021



Marek Šilpoch
Horizont událostí X. Event Horizon X.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
158×33 cm
2021

Marek Šilpoch
Horizont událostí XI. Event Horizon XI.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
158×33 cm
2021





Marek Šilpoch
Horizont událostí II. Event Horizon II. 

sklo, neon, kov glass, neon, metal
60×60 cm
2021

Marek Šilpoch
Horizont událostí III. Event Horizon III.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
60×60 cm
2021



Marek Šilpoch
Horizont událostí XII. Event Horizon XII.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
158×33 cm
2021



Marek Šilpoch
Horizont událostí VIII. Event Horizon VIII.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
120×26 cm
2021

Marek Šilpoch
Horizont událostí IX. Event Horizon IX.

sklo, neon, kov glass, neon, metal
158×33 cm
2021
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