
25

Potisky, které vznikly z fotografií hnijícího pařezu. 

Tváře v křeči, vřeštící do prázdna, 
němota a bezmoc.

inspirace heraldikou



26

Meandry rtuti. 
Tuš a akryl. 

Vztah k Labi, 
odpor k neřádu, 

ryzost rtuti.



27

Zámek v oblacích. 
Šestý smysl. 

Odpor k propletenosti.



28

Vyzdvihování hodnot navzdory jejich 
vyprchávajícímu uplatnění v moderní 

společnosti.

Rozklad jistot, starých kolejí, 
bolestivý pokrok za jakoukoli cenu, 

chátrající morálka.

Fetišizace narkotik, krátkozrakost, 
život ze dne na den. 

Jistota v nedohlednu.

Tváře krásy, obětování identity 
za úspěch.



29

Autoportrét z profilu – 
náhled na sebe 

samého bez růžových 
brýlí. 

Nemám v hlavě 
brouky, cinkají 

v ní střepy. 

Ostrý rysy, ačkoliv 
nejsem ostrý hoch. 

V hlavě mám mlhu, 
tupě civím 

do prázdna.



30

Koláž fotografií z Vogue. 
Pojetí krásy, požadavky modeling světa, 

široké úsměvy a prázdná kukadla. 
Vyhoření v mládí, jedinec se stává masou a 

je vnímán pouze jako kus masa.



31

páč ja a oni táhnem za jeden provaz
vysoko skrz větve letitejch třešní
pomálu vášně ryzí srdce teskní

ostří se blyští a jsme pyšní
hrdý na svou neplechu

vizuální adaptace básnických textů



32

tam kde se větve klenou jak baldachýn
vyfukuju modrej dým

tam kde ani krkavec nezavrká
se křehké tělíčko scvrká

vizuální adaptace básnických textů



33

tam kde vřeští háje
teče rudá proudem
jak za prvního máje

v objetí vzplanem v hájích
hodíme se to v zavšivený stáji

mezi zdechlinama skotu
se zápachem zaschlý krve 

a nakyslýho potu
vytratíme se do zatuchlýho nebe

tam již žár slunka nezebe

vizuální adaptace básnických textů



34

oblíbená pořekadla 
v začarovaném kruhu



35

Rozbřesk, procitnutí, příchod vyšší moci. Potemnělé roucho, 
zapadlé oblé tvary, interpretace volná.



36

Lebka nalezena na houbách. Posprejována, 
bílý motiv inspirován tvary páteře 

a jednotlivých obratlů.



37



38

Komix o vycházce do hvozdů 
a o následném splynutím v jedno.



39

monogram O.M.
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46

Breberky a prevíti. 
Kresba, sken, úprava.

Andělé a fóbie z hmyzu 
dala vzniknout těmto 

ilustracím.



47

autoportrét



48

logo, značka


