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MÁ KŮŽE 1:1 NA FOTOPAPÍRU  (2010)



BEFORE AND AFTER  (2010, 100x100, digital print)

Vytvořil jsem dvě čtvercové fotografie moře s válcem skrz hladinu. Rád bych takto reprezentoval dva odkazy.  Kontrast statického zásahu člověka do neustále měnící se or-
ganické přírody.  Ale hlavně mi jde o dva různé momenty. To je demonstrováno pohybem moře. V díle tak snoubí jak systém vizálního dualismu, tak zároveň 
princip dvou časových rovin. Název “Before and After” Mi přišel ideální protože tato omílaná fráze, na nás útočí ze všch stran. O to zajímavější je vidět ji pod dvěma foto-
grafiemi moře. Tím vzniká otázka, snažím se v divákovi vyvolat otázku: Před čím a po čem?  Každý v sobě nosí své PŘED A PO, toto je jen jakýsi modul, do kterého si každý 
promítne to své.   



THE SHINE  (2010, 100x150, digital print) 



HRA  (2010, instalation of 4 plastic bags with puzzle) 

 Ve své práci, proti sobě stavím policejní materiál, který je výsledkem hry Richarda Francese Cotting-
hama, který proslul po celém světě jako “torsový vrah” a klasickou banální hru puzzle. Jsou to dva extrémně 
protichůdné principy zábavy, dvě různé hry.  Cílem mého díla je situace, kdy se tyto dvě hry navzájem popírají 
a vyruší. V první rovině dochází k tomu, že brutální až zrůdné policejní záběry, jsou abstrahovány na jednotlivé 
dílky. (Čímž, navazuji na svou předešlou práci, ve které jsem se rovněž zaobíral abstrahováním již vytištěného 
fotografického materiálu). Na druhé straně vzniká skládačka, kterou každý zná, ze svého dětství, kterou lidé 
využívají k odpočinku, či ubíjení přebytečného času a jejímž cílem je radovat se ze složeného obrazu. To se 
v tomto případě nestane. Tím záměrně stavím diváka před rozhodnutí, zda by chtěl tuto hru hrát nebo ne. 
 Dalším zásadním momentem tvůrčího procesu se stává fakt, že jsem se rozhodl signovat tuto práci, 
jako společné dílo dvou autorů, mne a Richarda Cottinghama. Snažím tak zpochybnit pojem autorství  ve své 
základní podstatě. Současně nastolit otázku, kde je hranice umění či zda můžou vzniknout okolnosti, za kterých 
by i “dílo” Richarda Francese Cottinghama mohlo být prohlášeno za výsledek tvůrčího procesu.
 Při samotné instalaci pro mne hrají zásadní roli sáčky, ve kterých jsou fragmenty zavěšeny. Protože ma-
teriál, se kterým pracuji jsou policejní záznamy, které vyjímám z původního kontextu, aby prošly procesem ab-
strahování. Proto následně výsledek opět uzavírám do sáčků, které slouží pro uchovávání důkazních materiálů. 
Důležitým je rovněž rám zbylý po vyloupaných puzzlích, který svou podstadou odkazuje na klasický, 
dvoudimenzionalní artefakt.



NEGATIVE AND POSITIVE  (2010, digital prints)



PERIFERIALITA  (2010, 18 digital prints)

Fotografický soubor, který se snaží oprostit pojem periferie od vžité vazby na lokaci, na umístění na pokraji. Ukazuje, že momenty stejného charakteru se v městské realitě objevují napříč celým spektrem 
urbanistických koncepcí či sociálních vrstev.  





INTERVENCE  (2010, inastaltion in public space)

Cílem tohoto zásahu do veřejného prostoru je vytvořit objekt, jenž bude pomocí absorbování světelného záření vytvářet latentní a nestálý záznam lidského pohybu. Světlocitlivý materiál zachycuje světlo reflektorů 
projíždějících vozidel a následně nashromážděné záření opět uvolňuje. Vzniká pulsující těleso, tvořené arytmií každodenní migrace v rámci prostoru města.
      



PŘED PRAHEM  (2010, image sequence)

Fotografický soubor, čítající pět fotografií, vytváří pomocí sequenčního snímání identického záběru záznam zdánlivě neuchopitelního časového 
okamžiku. Okamžiku před prahem nového dne, časového úseku, který je ohraničený momentem, kdy se rozezní ptáci a trvá až do počátku svítání. 



CENSORED  (2009, digital print)



VODA  (2009, digital print)



DUALITY  (2008)
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