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Moskva, Příčina zániku, 2009
Moscow, Reason of Downfall, 2009

Причина упадка
человоческого вида
возникла в тот
момент, когда
человек захотел
начать свободно
перемещаться без
тягловых животных
и изобрел
автомобиль.
Загрязнение
окружающей
среды, вызванное
этим открытием,
спустя короткое
время привело
к гибели.

П Příčina zániku
lidského druhu
vznikla ve chvíli,
kdy se člověk
chtěl začít volně
pohybovat bez
tažných zvířat
a vynalezl
automobil.
Znečištění
způsobené tímto
vynálezem ho
přivedlo ke
zkáze.



Moskva, Vtipy, 2009
Moscow, Jokes, 2009



Moskva, World of Kindness, 2009
Moscow, World of Kindness, 2009



360°, 2009
360°, 2009



bez názvu, 2009
unititled, 2009



“II”, 2008–9
“II”, 2008–9



“II”, 2008–9
“II”, 2008–9



“II”, 2008–9
“II”, 2008–9



Picture that were never taken

Cops stood at a bus stop. No one was near. They talked vividly. I wanted to take

a picture of the situation, but someone disturbed me – wanting to talk to me.

The lady across the street smokes on the balcony every day. Everytime I see her,

I intend to start documenting her, but still keep to postpone it.

I am interested in what goes on in the windows. I saw fluorescent lights on a ceiling

in a historical building. It was touching, but I haven’t had the camera with me.

I documented an event of some kind – purposely without people. Later I figured out,

it would have been much better with present people, but it was too late already.

I photographed my friend’s wedding. I missed the kiss. I was the only one who took

pictures.

When our building had been reconstructed, I intended to take evidence of it step by

step, but I actually did it only once.

I was interested in taking pictures of analogical “adhesions”. Something growing out

people’s or animal’s heads on two-dimensional photographs. I didn’t.

I was always horrified by the idea of small stones being photographed. I would never

want to take such a picture.

I saw a person with an unusual look in his eyes. I wanted to depict that look, but I am

not able to direct the objective into someone’s face. I couldn’t do it.

There was a strange sign on a house once. I thought I could always come back and

take picture of it. I didn’t. The sign is there no more.

I saw a very unique banister. It stood on one “leg” only, filling in a really small

loophole. I haven’t had the camera with me and therefore the picture never came to

existence.

Fotografie, které nikdy nevznikly, 2008
Picture that were never taken, 2008



náhled připravovaného projektu pro Artwall
Několik vět komentujících banální detaily z vlastního života. Jedná se o intimní myšlenky popisující okrajové záležitosti, které si spíš necháváme celý život pro sebe a většinou jimi téměř nezatěžujeme
naše okolí. Pokusila jsem se tyto situace naopak zdůraznit, vystihnout je na mé osobě a ventilovat tak široké veřejnosti ty nejbanálnější a zároveň dosud nikomu nahlas nevyslovené pocity.

když se vracím z veřejné toalety, umyji si ruce, a pak chvíli
vyčkávám jestli půjde někdo další a otevře dveře nebo si
otevřu sama rukávem

usínám na boku

v dopravním prostředku si sedám tam, kde by mohlo být co
nejméně lidí

zbožňuji čisté sklenice

není mi příjemné potkat známého když nakupuji
v supermarketu

ráda odlepuji plátky sýra od sebe

na velkých dlaždicích se snažím nešlapat přes spáry



bez názvu, 2008
untitled, 2008



Situace, 2008
Situations, 2008



Objekt v metru, 2008 (galerie Václava Špály)
Řádek textu vedoucí ze stanice metra Můstek (Národní) před galerii Václava Špály na Národní třídě 30. Přímá trasa z nejfrekventovanější přestupní stanice do galerie, konfrontace maximál-
ně a minimálně frekventovaných prostorů. Vybraný text je úryvkem Nicolase Bourriauda z eseje Postprodukce komentující vztah současného umění a galerie jako prostoru pro umění.
Object in Underground, 2008 Václav Špála gallery
a navigation system leading from the platform of the Můstek Metro station to Národní třída street. Pedestrians are directed to the gallery by an extract from Postproduction, a book of Nicolas
Bourriaud, reflecting the truly contemporary approach to the art of today.



Letáky, 2006
Společně se Silvií Milkovou jsme vytvořili kolekci letáků s nápisy (Ich war hier, Ich habe das Flugblatt also bin ich), které jsme během residenčního pobytu v Grazu volně distribuovaly na různých místech
ve městě. Jednalo se o jakési potvrzení naší existence v určitém čase na určitém místě.
Leaflets, 2006
Common project with Silvie Milková – we created a collection of leaflets (I was here, I have leaflet so I am, portraits), which we distributed to different places during our residency in Graz, Austria. It was
a confirmation of our existence in a certain time and a certain place.



Billboart, Bukurešť, Rumunsko, 2006
Jedná se o nacházení souvislostí mezi dvěma městy. Porovnávám dvě místa, která mají stejné znaky jako je vilová čtvrť podobně velkých domů,
silnice rozdělená na dva směry stejně úzkou alejí, šířka chodníku nebo stejná vzdálenost plotu od domu.
Billboart, Bucuresti, Romania, 2006
The basis of the project is in finding connections between two locations. I compared two places with a similar signs like garden suburb of a same houses, road divided by narrow alley in two
directions, the same sidewalk proportion, similar distance between fence and house.

realizace – billboard (Bukurešť)



triptych z projektu Samizdat, 2006



Projekt Samizdat, 2006 (náhledy čísel a pohled do instalace)
Vizuální samizdatový časopis, který vycházel každý měsíc od ledna do června 2006. Každé číslo představovalo jeden konkrétní projekt, provedený xerokopiemi nebo barevným laserovým tiskem.
Časopis vycházel od ledna 2006 jednou za měsíc v počtu 40 ks a jeho šíření bylo zajišťováno vlastní samodistribucí (přibližně 15 míst v Praze včetně neoficiálního vnesení do veřejného prostoru
národní a městské knihovny). Projekt volně pokračuje.
Samizdat (Selspublishing) Project, 2006 (preview of issues and presentation)
The basis of the project is visual selfpublished magazine comes every month from January to June 2006. Every issue presents one special project realized by xeroprint or color laser print. The maga-
zine (without title and author) has edition of 40 pieces and the distribution is ensure by myself (approximately 15 places in Prague including unofficial put into the National Library and the Municipal
Library in Prague).

pohled do instalace / installation view



Darkside, 2005 (část série)
Projekt se zabývá otázkou pojmu zla, způsobem jeho používání, ale zejména zkoumáním samotné podstaty tohoto fenoménu.
Darkside, 2005 (part of serie)
The serie consists of photographs found either on internet and in newspapers or borrowed from television and explores the various masks of evil.

pohled do instalace / installation view



bez názvu, 2005
Soubor 6 fotografií sledujících osoby v moderních kancelářích velkých firem po pracovní době.
untitled, 2005
Serie of 6 photographs viewing employers in offices at night.



bez názvu, 2004 (výběr)
Soubor cca 40 snímků zaznamenávajících cestu domů náhodně vybrané osoby.
untitled, 2004 (part of the serie)
Serie of approximately 40 images register way home of accidentaly selected person.


