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Již více než dvacetileté přátelství 
započaté během studií na 
legendární Hollarce pojí malíře 
Jana Uldrycha (*1983) a Aleše 
Brázdila (*1983). Jejich společná 
cesta pokračovala i na Akademii 
výtvarných umění v Praze, kde 
oba navštěvovali proslulý ateliér 
klasických malířských technik 
Zdeňka Berana. Ten oba ukončili 
v roce 2009. Jan Uldrych cyklem 
realistických obrazů bytostí na 
pomezí člověka a zvířete s názvem 

Anima Mundi (Duše světa). Aleš 
Brázdil diplomovou prací Osobní 
deformace, ve které se sérií 
strašidelných postav vyrovnával se 
svými pocity.

Na výstavě Kosmos představuje 
Jan Uldrych stejnojmenný obraz 
Anima Mundi, který vznikl dlouho 
po jeho diplomové práci jako 
součást projektu Národní galerie, 
kdy vybraní čeští malíři nejmladší 
a střední generace byli požádáni 
o apropriaci obrazu Učenec - 
jediného Rembrandtova obrazu, 
jenž má ve sbírce Národní galerie. 
Jakkoliv by běžným způsobem 
vnímání mohl divák v obrazu 
přečíst slunce a z něho vycházející 
paprsky, autor ve skutečnosti 

zachytil spodní pohled na klobouk 
psychedelické houby lysohlávky. 
Právě Uldrych se rád vyjadřuje 
prostřednictvím formy zdánlivě 
realistického obrazu, jehož pravý 
význam je ale ve skutečnosti jiný. 
A pokud ne jiný alespoň symbolicky 
posunutý od na první pohled 
vnímané zdánlivé reality. Právě tyto 
významové hrátky mezi realitou 
a iluzí jsou na práci současných 
realistických malířů pozoruhodné. 
V nejnovějších obrazech pak 
Uldrych rozpracovává oblíbené 
přírodní motivy, které symbolicky 
propojují sluneční paprsky. Na 
obrazech se objevují pravidelné 
fraktálovité vzory, jakési 
neviditelné předivo reality, které 
lze vidět při požití psychedelických 
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látek nebo které se objevuje na 
přivřených víčkách, když se díváme 
do slunce. Zároveň jde o tvary, 
které naši předci používali při 
rituálech nebo jako ochranné vzory 
na oblečení. Při hluboké meditaci 
se právě do těchto pravidelných 
ornamentů skládá chaos, který nás 
obklopuje. Podle mnohých mystiků 
jde o souměrnost či geometrii, 
která léčí. Uldrych těmito vzory 
volně navazuje na své paprsčité 
obrazy, jejichž předchůdcem byl 
právě obraz Anima Mundi.

Aleš Brázdil se již dávno malbou 
nesnaží zpracovávat své pocity, 
jako tomu bylo v době jeho 
diplomové práce. Nyní je již 
povznesen nad věcmi, které 
malířsky zpracovává a v jeho výrazu 
mu jde především o abstraktní 
práci s barevností. I přesto, že 
zůstává většinou v realistickém 
výrazovém rejstříku, buduje obraz 
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především prostřednictvím barvy  
a postupy vlastními abstraktní 
malbě. Malovaná realita je již 
ztracená. Jde o iluzi, kterou 
divák pozoruje. Čtení obrazu se 
posouvá od zobrazené reality 
k pojetí obrazu jako barevného 
abstraktního záznamu. Tato 
oblast ostatně zajímá Brázdila 
nejvíce - tenká hranice mezi 
realistickým a abstraktním. 
Skutečnost, že zvnějšku mohou 
obrazy působit realisticky, není pro 
autora důležitá. Jde totiž podle 
něj o tzv. reprodukční obrazy. 
Neboli o kopie jiných záznamů či 
kopie kopií. Zdroj námětu ztrácí ve 
svém důsledku na svém reálném 
významu. Stejně je uloven v moři 
nekonečných digitálních záznamů 
kdesi v nekonečnosti internetu. Při 
malbě je pro Brázdila důležitá jejich 
podoba nikoliv význam. Kolorismus 
malby je tak jejím základním 
stavebním kamenem. Tento 

přístup mu umožňuje zachytit 
esenci. Esenci, k níž dochází 
cestou redukce. Výsledná podoba 
může někdy působit divně, někdy 
obyčejně, abstraktně či realisticky. 
Nicméně právě tato mutantnost 
zachycující hodně poloh v jedné 
formě je cílem malířského vyjádření 
Aleše Brázdila. Tato mutantnost, 
dává divákovi svobodnou volbu 
ohledně interpretace toho, na co 
se vlastně dívá. Realita je zcela 
popřena a nehraje roli.
Oba malíři se nyní setkávají na 
výstavě Kosmos, na které můžeme 
vychutnat kam se posunul jejich 
původně realistický malířský výraz. 
Dobří současní “realističtí” malíři 
již dávno nepředkládají divákovi 
realitu, nýbrž její posunutou 
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podobu. Cílí na pozorného 
nikoliv líného diváka. Nutí diváka 
trénovat oko. Porozumět obrazu 
v jeho hloubce, ať už významové 
nebo formální. Společným cílem 
Jana Uldrycha i Aleše Brázdila je 
snaha o zaznamenání obsahové 
či strukturální esence. Zároveň 
v obrazech kladou divákovi past 
zdánlivé reality. Těmito nástroji 
posouvají hranice realistického 
malířského vyjádření daleko za 
jeho konvenční chápání.

kurátor: Petr Hájek



Aleš Brázdil























The more than twenty-year 
friendship uniting painters Jan 
Uldrych (*1983) and Aleš Brázdil 
(*1983) began during their studies 
at the legendary Hollarka (Václav 
Hollar Art School). Their mutual 
journey continued at the Academy 
of Fine Arts in Prague, where 
they studied classical painting 
techniques at the renowned 
studio of Zdeněk Beran. They both 

finished their studies in 2009. 
Jan Uldrych finished his studies 
with a cycle of realistic images of 
creatures on the border between 
man and animal, called Anima 
Mundi (Soul of the World). Aleš 
Brázdil completed his diploma 
thesis, Personal Deformation, in 
which a series of ghostly figures 
come to terms with their feelings.

At the Cosmos exhibition, Jan 
Uldrych presents a painting with 
the same name as his earlier 
work Anima Mundi (2017), which 

was created long after his 
diploma thesis as part of the 
National Gallery project, where 
a selected number of young 
Czech painters were asked to 
re-envision A scholar, the only 
painting by Rembrandt in the 
National Gallery’s collection. 
Although the viewer could 
perceive it conventionally, as the 
sun emanating rays, the author 
actually captured the underside 
of the cap of a psychedelic 
mushroom. Uldrych likes to 
express himself in the form of a 
seemingly realistic image, but the 
true meaning is in fact different 
(at least symbolically) from the 
perceived reality. It is these games 
of meaning between reality and 

illusion that are remarkable in the 
work of contemporary realistic 
painters. In his latest paintings, 
Uldrych elaborates on popular 
nature motifs symbolically 
connected through the sun’s rays. 
Regular fractal patterns appear 
in the paintings, invisible webs 
of reality, similar to what is seen 
when psychedelic substances are 
ingested and akin to what we see 
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when we look through narrowed 
eyelids at the sun. These are the 
same shapes that our ancestors 
used in rituals or as protective 
symbols on clothing. During deep 
meditation, it is in these regular 
ornaments that the surrounding 
chaos is formed. According to 
many mystics, it is geometrical 
symmetry that heals. With these 
patterns, Uldrych loosely follows 
his radiant paintings, whose 
predecessor was the painting 
Anima Mundi.

For a long time, Aleš Brázdil has not 
been processing his feelings in his 
paintings, as he was doing at the 
time of his diploma thesis. Now, 
he is elevated above the things 
he paints, which he expresses 
primarily in abstract works with 
color. Despite the fact that he 
mostly remains in a realistic 
register of expression, the image 
is built primarily through color 
and abstract painting methods. 
The painted reality is already lost. 
It is an illusion that the viewer 
observes. The reading of the image 
shifts from the depicted reality 
to the concept of the image as 
an abstract record of color. After 
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all, Brázdil is most interested in 
this area - the thin line between 
the realistic and the abstract. 
The fact that the images may 
look realistic from the outside 
is not important to the author. 
According to Brázdil, these are 
so-called reproduction paintings. 
They are copies of other records 
or copies of copies. The source of 
the subject loses its real meaning 
as a result. It is caught in a sea of 
endless digital records somewhere 
in the infinity of the internet. In 

his painting, form is important 
for Brázdil, not meaning. Colors 
are the basic building blocks. This 
approach allows him to capture 
the essence, which happens 
through reduction. The resulting 
form can sometimes seem strange 
or ordinary, sometimes abstract 
or realistic. However, it is this 
mutancy - which captures many 
positions in one form- that is 
the goal of Aleš Brázdil’s painting 
expression. This mutancy gives 
the viewer free choice of how to 
interpret what he or she is looking 
at. Reality is completely denied 
and does not matter. Both painters 
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are reunited at the Cosmos 
exhibition, where the shift from 
their original realistic painterly 
expression can be appreciated. 
Good contemporary “realistic” 
painters no longer present reality 
to the viewer, but its shifted form. 
It is aimed at the attentive, not lazy 
viewer. It forces the viewer to focus 
and to understand the image in its 
depth, whether semantic or formal. 
The common goal of Jan Uldrych 
and Aleš Brázdil is to capture the 
structural essence or the essence 
of content. At the same time, the 
paintings set a trap of apparent 
reality for the viewer. With these 
tools, they push the boundaries 
of realistic painterly expression 
far beyond its conventional 
understanding.

Petr Hájek
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