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Nemluv; videa 00:05:00; 2012

Tváře, které se nedívají. Tváře, které vnímají. Tváře, které díky své schopnosti komunikovat 
vytvářejí mosty mezi dvěma světy za jejíž hranici se však nikdy nepodívají. Konfrontace tohoto 
vztahu dvou pohledů, jež slouží jako komunikace mezi vlastním i cizím “já”.

Do not speak; various videos 00:05:00; 2012

Faces that are not looking. Faces that are perceiving. Faces, that thanks to their ability to 
communicate, create bridges between two worlds behind which boarders they will never see. 
Confrontation of face to face relationship that helps us to comunicate with our own and the 
other “I”.



Indirect experience, 2012

That gulf that exists between how we see and how we think we see, how we think and how we think we think and the inconstant and constructed nature of 
memory. how we perceive the world? At first or second glance? Do we see the nature of reality, or do we see the assumption? Do we create our own reality, 
can we change it then? is the reality stable and reliable, or does the mind just over matter? Are we only vaguely aware that something is not quite right? 
What is it we are seeing?
The camera is passive recorder. Vision involves many layers of active interpretation and processing. Our experience of vision feels direct and instantane-
ous, but is the end result of many ‘behind the scenes’processes that filter the incoming information. We do not directly experience the world. Perception 
cannot be further influenced by conscious factors. The process of vision can be conceptualized as a framework for representating certain elements of the 
external world.

Nepřímá zkušenost; 2012

Propast která leží mezi tím, jak vidíme, a jak si myslíme, že vidíme. Mezi tím jak myslíme, a jak si myslíme, že myslíme. Nepřetržitá  
a zkonstruovaná podstata naší paměti. Jak vnímáme svět? Na první nebo druhý pohled? Vidíme čistou podstatu reality nebo vidíme jen 
domněnku. Vytváříme-li si svou vlastní realitu - můžeme ji pak měnit? Co je to, co vidíme?
Fotoaparát jen pasivně zaznamenává okolí. Pohled naopak zahrnuje mnoho vrstev aktivních interpretací a procesů. Naše zraková 
zkušenost nám přijde přímá a stálá, ale ve skutečnosti je to výsledek mnoha procesů, které filtrují přijímané informace. Naše zkušenost 
světa není přímá. Vnímání je ovlivněno nevědomími faktory. Proces vidění může být formován rámem reprezentujícím určitý prvek 
venkovního světa.



Studie zakřivení; 2011

Sílu, která nás táhne směrem do středu Země jsem poznala na základní škole. Řekli nám, že tu je a řekli nám, co způsobuje. Co nám neřekli, je Proč tu 
je a Jak funguje. K mému vlastnímu překvapení mě tyto otázky až do teď nikdy nenavštívily. Proč tu je, stále nevím, a zdá se,  
že to ani není známo. Už ale vím, jak funguje.

Curving; 2011

The force that attracts the body toward the center of the earth, is known to me since the elementary school. I’v been told it is here, and what exactly it 
does. What I haven’t been told, and surprisingly I have never asked, is Why… How? Why - I still don’t know, apparently
no one does, but now, I know How at least.



Jak vyléčit léčivou Věru; video 01:20; 2011 How to cure curative Vera; video 01:20; 2011



Zahrada; 135 x 90 cm; 2010

Na zahradě, kde jsem vyrůstala se toho odehrálo mnoho, ještě před tím, než jsem byla na světě. Toto dění na tomto jednom místě zaznamenával 
po mnoho let děda, a po dědovi jsem v tom pokračovala já. Události z hlediska světových dějin zcela bezvýznamné, z hlediska dějin jednoho 
místa zcela zásadní. Časovou linii jednoho místa – od daleké minulosti po minulost blízkou, jsem pomocí fotografie chtěla smísit  
s přítomností a zobrazit vše v jednom okamžiku.

Garden; 135 x 90; 2010

A long time before I was born there was a lot going on at a garden where I was growing up later. These events of this one place my grandfather 
was documenting and after him I continued doing so. These events which are in light of world  history trivial are very important in case of his-
tory of this one place. I intent to blend time-line of this one place, from faraway past to the past which went gone not then long ago with present 
and depict it all in one moment of time and place via photography.



Před Prahem
; 2010

Studie o tom
, co se skrývá před prahy sousedů jednoho paneláku, aneb ukliďte si před svým

 vlastním
 prahem

.

D
oor-step; 2010

The study of w
hat lies hidden in front of the door-steps of neighbors in one prefabricated tow

er block - alias clean up your ow
n m

ess.



Album; 2009

Albumy jsou plné momentek z našeho života, které jsou z hlediska plynutí času nepravdivé, neboť co bylo již není, proto momentky v mém albu 
zobrazují z hlediska plynutí času co nejpravdivější obrázek.

Album; 2009

Photo albums are full of snapshots of our lives, but these are in therms of time untrue, for what was at that moment is not now. That is why the 
snapshots in my Album depict the truest picture possible in light of time.



Existenční minimum; 167 x 204 cm; 2009
Ve zmenšeném prostoru mých vlastních měřítek, je vyobrazen minimální prostor, potřebný pro mou existenci.

Existencial minimum; 167 x 204 cm; 2009
In reduced spaces of my own body dimension is depicted the minimum of space needed for my existence.
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