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Kryštof Brůha (1990) graduated from the Academy of Fine Arts in Prague in 2013-
2019 (New Media Studio I, Tomáš Svoboda School). In 2014 he completed an intern-
ship at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague and in 2016-2017 an 
internship at the Indonesian Institute of the Art in Yogyakarta (Indonesia). In 2018 
he completed a residency at the Egon Schiele Art Center in Český Krumlov. He has 
been exhibiting since 2014. In 2018, he presented his student short experimental film 
Prologue to Signum Supra at the Ji.hlava International Documentary Film Festival in 
Jihlava. In 2020, he received the Graphics of the Year 2019 Award in the „computer“ 
and „experimental graphics“ categories, respectively. He lives and works in Prague 
in Žižkov.
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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://www.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
€294 

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://www.krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://www.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
€294 

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://www.krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://www.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
€294 

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://www.krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://www.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
€294 

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://www.krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://www.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
€294 

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://www.krystofbruha.cz/en/transmutatio/
https://www.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
€294 

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


Resonare De INTER Solaris
video story
This thought experiment, based on Brůha‘s kinetic sculptures, 
views time as a landscape. Eerie images of rocks submerged 
in fog represent an anonymous characterless space. The stone 
terrain becomes a face into the wrinkles of which time is wri-
tten as the metaphysical plane of material existence.

video, 4K, 14:00 min

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


Resonare De INTER Solaris
video story
title
Resonare De INTER Solaris / video story
year of completion
2020
series
1/1
technique
computer generated environment using programs, Fusioun 360 
and Unreal Engine 4
size
video, 4K, 14:00 min

price
€ 1 955 

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


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://www.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
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€286 

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 02
year of completion
2020
series
1/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€286 

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 03
year of completion
2020
series
1/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€286 

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 04
year of completion
2020
series
1/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€286 

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 05
year of completion
2020
series
1/3
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€286 

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
technique
robotic arm drawing
materials
paper, ink, wooden frame 
size
1000x707mm

price
€286 

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


Resonare de Inter Solaris
A series of solar burn-out into rocks through a kinetic sculpture 
Inter SolarisIn the past, the sculpture has traveled to various 
locations and remelted rocks using the sun‘s rays. Inter Solaris 
aimed to record the moment that was inscribed into the rock 
through its remelting. In addition to the medium, the rock also 
served as evidence of the event‘s location. The main artifact, 
which was originally a rock remelted by the sun‘s rays, is a se-
ries of drawings created through the robotic arm‘s action. This 
processual reproduction of rocks suggests their further pro-
gressive analysis and thus creates a relic of past actions of the 
Inter Solaris.

technique / firing with concentrated sunlight into the rock

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


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Rock 01
year of completion
2019
series
1/1
technique
firing with concentrated sunlight into the rock
materials
the original object 
size
75x42x35mm

price
sold

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


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Rock 02
year of completion
2019
series
1/1
technique
firing with concentrated sunlight into the rock
materials
the original object 
size
84x62x50mm

price
€782 

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


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Rock 03
year of completion
2019
series
1/1
technique
firing with concentrated sunlight into the rock
materials
the original object 
size
78x58x30mm

price
€782 

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


Resonare de Inter Solaris
title
Resonare de Inter Solaris / Rock 04
year of completion
2019
series
1/1
technique
firing with concentrated sunlight into the rock
materials
the original object 
size
82x61x32mm

price
€782 

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


Inter Solaris
Inter Solaris is a kinetic mechanism that, when placed in spe-
cific locations using solar radiation, transforms rocks found in 
its vicinity. The exposure of the kinetic mechanism itself is pre-
sented as a site-specific installation, for which the processing 
of rocks at various locations is key. The concept of the Inter 
Solaris mechanism works in time cycles, during which it acts 
on concentrated medium with concentrated sunlight. Medium 
- the rock is placed in a rotating shaft, which rotates and thus 
exposes various parts to the sun‘s rays. The rock is transfor-
med and machined by the continuous action of sunlight. The 
whole device works depending on the solar activity of the Sun, 
which affects the course of transformation of the objects. The 
activity of the Sun is thus reflected in different intensities of 
recording into individual objects.

technique / neodymium magnets, laser cut aluminum, Fresnel lenses / 2000 x 1800 x 700 mm

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


nter Solaris
title
Inter Solaris
year of completion
2019
series
1/1
technique
sun-powered kinetic statue
materials
neodymium magnets, laser cut aluminum, Fresnel lenses
size
2000 x 1800 x 700 mm

price
€23 454 

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


Georeplikátor
Georeplication uses a combination of two meanings, geos 
(from the Greek γεός - terrestrial, terrestrial) and replication, ie 
restoration, re-introduction, multiplication, duplication. These 
meanings describe the content of this kinetic device, which 
completes the rocks according to their energy potential.

technique / laser cut aluminum, metal balls, neodymium magnets, glass, magnetite / 2000x1000x50mm

https://www.krystofbruha.cz/en/georeplikator/


Georeplikátor
title
Georeplikátor
year of completion
2018
series
1/1
technique
kinetic sculpture
materials
laser cut aluminum, metal balls, neodymium magnets, glass, mag-
netite
size
2000x1000x50mm

price
€7 818

https://www.krystofbruha.cz/en/georeplikator/
https://www.krystofbruha.cz/en/georeplikator/


http://krystofbruha.cz
studio@krystofbruha.cz
Instagram / YouTube / facebook

https://www.krystofbruha.cz/
https://www.instagram.com/krystof_bruha/
https://www.youtube.com/channel/UCVXoHTkjxIDFNVaVgQIvTiQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/bruha.krystof.studio/

