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NÁSTROJE VIDĚNÍ, 2012

instalace v ateliéru fotografie VŠUP

Dva nástroje odkazující k médiu fotografie, respektive videa. „Periskop“ nabízí díky soustavě dvou 
zrcadel pohled za vysokou zeď, kde divák odhaluje další netušené prostory. Pohled diváka je na-
směrován otevřenými dveřmi do temné komory, kde vidíme přístroj na zvětšování černobílých fo-
tografií. Soustava složená z komory a periskopu tvoří pomyslný analogový fotoaparát, fungující na 
principu zrcadlového odrazu. Divák může nahlédnout směrem dovnitř, do útrob komory, a nebo z 
druhé strany zdi skrytě pozorovat dění v ateliéru. 
Druhý nástroj „Chodící zrcadlo“ je možné nasadit na ramena a volně se s ním pohybovat. Směr chůze 
zakrývá samotný objekt, v odraze zrcadla můžeme pozorovat jen skutečnost, kterou nemáme jinak 
možnost vidět. Při chůzi vpřed vidíme jen vzdalující se prostor. 
 









100 SENTENCES, 2012

Z každého uměleckého manifestu, který obsahuje kniha „100 Artist´s Manifestos From The Futurists 
to the Stuckists“, jsem vystřihla jednu větu a přiřadila jí jednu fotografii ze souběžně vznikajícího ar-
chivu fotografií. Věta je vytržená z kontextu, stejně tak fotografie zachycuje jen výsek viděné reality, 
věty jsou řazeny zpátky do knihy.          

kniha, tisk, 10x15 cm













KNIHA, 2011

Obrazová kniha ze švédské krajiny. 

kniha, tisk, 13x18 cm







PERIFERIE, 2010

Benzinky, oázy noci.. 

fotografie, tisk, 50x80 cm













MODRÝ SVETR SE ŠIKMÝM VZOREM, 2011

Upletla jsem svetr podle návodu z časopisu z 80.let a vyfotila se v něm.

fotografie, tisk, 80x100 cm   





KLÁRA, 2008-2010

Časosběrná série fotografií. Portrét dívky v patnácti až osmnácti letech. Proměna dívky v ženu-matku.

fotografie, barevná zvětšenina, 80x80 cm









ŠATNA, 2010

Jako šatnářka v divadle jsem při představení tajně fotila kabáty a tašky diváků. Mám celou sbírku.

2 knihy, tisk, 10x15 cm 

otištěno v časopise Komfortmag 4/2010



Šatna 
Cloakroom

Smál jsem se, když mi tvrdila, 
že jí zapomenutý věci vyprávěj 
tichym hlasem příběhy. 
„Debile“, rozbrečela se a utekla. 
Ta holka je blázen, smál sem 
se dál, ale tu tašku jí donesu. 
„Debile“, řekla. I laughed when she told me that 

left behind things tell her stories  
in a quiet voice. “Idiot!”, she cried 
and ran away. That girl's crazy,  
I laughed on and on, but I'll bring 
the carry bag to her.  
“Idiot!”, she said. 

Jana Šprinclová

2 Komfort to remember 3Summary 125









PŘED PRAHEM, 2010

Jsem před prahem nového života, nové věci, zbytečné obaly, fotím to.

plakát, tisk, 100x80 cm 







HELENA MÁ CELÝ DůM SAMA PRO SEBE, 2009

Jeden den nebo jeden život. Fotografie vznikly na dálku prostřednictvím webové kamery.

14 fotografií, tisk, 13x18 cm          






















