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Odložená slavnost
instalace, Galerie 207, UMPRUM, 2018

Migra Yoga
installation, Gallery 207, 2018

Migra jóga
instalace, Galerie Kurzor, Centrum současného umění, 2017

Migra Yoga
installation, Kurzor Gallery, Centrum současného umění, 2017

Soft Target
solo výstava, Francouzský institut, 14.9.-14.10.2017

Soft Target
solo exhibition, French Institute, Prague, 14.9.-14.10.2017

Bez varování
solo výstava, CEAAC, Strasbourg, 30.6.-30.7.2017

Zero Minute Warning
solo exhibition, CEAAC, Strasbourg, 30.6.-30.7.2017

Zakalená fotosyntéza
galerie Entrance, Praha, 20.4.-21.5.2017

Turbid Photosyntesis
Entrance Gallery, Prague, 20.4.-21.5.2017

Výstava se zabývala situací únavy coby odvrácené strany společenského apelu na
výkonnost, vytrvalost a přesnost. Zamlžené vidění, usychající rostliny a obrazy
odvrácených či schovaných tváří, povadlých postojů těla, zaprášená elektronika,
demolice nepotřebného domu.

Exhibition explored the theme of tiredness. This can be seen as the other side of
the contemporary social imperativ of effectivity, perseverance and precision in
the work environment. Dizzy seeing, plants drying up, faces turning away from
the lens, wilted body postures, dusty electronic machines, a demolition of an
useless building.

Tertium non datur
Výstava, FAIT Gallery, Brno, 2016

Tertium non datur
výstava, FAIT Gallery, Brno, 2016

Instalace složená z předmětů a obrazů označující něco „třetího“. Zkoumání
jinakosti a popírání bipolárního myšlení bylo seřazené od plošných průhledných fotografií až po realistickou trofej trojnohého holuba dosedajícího na
zem. Součástí výstavy byly také další objekty a video.

Installation created from pictures, objects and ready-mades named or metaphorically called „the third“. The exploration of the otherness and true-false
thinking through the akward collection translated from language to visuality.

Pokoj pro služku (s Janem Pfeifferem)
samostatná výstava
21. 11. 2013 – 26. 1. 2014, Galéria mladých, Nitrianska galeria, Slovensko

The Maid’s Room (with Jan Pfeiffer)
solo exhibition
21. 11. 2013 – 26. 1. 2014, Youth Gallery, Nitra Gallery, Slovensko

Výstava se zaměřila na téma sociálního vztahu podřízenosti a nadřazenosti, a
to zejména ve svých prostorových souvislostech. Konkrétně jsme se inspirovali
pokojem pro služebnou v měšťanských bytech. Instalace připravovaná společně
s Janem Pfeifferem rozdělila galerii na dvě poloviny – mocenskou bílou a služebnou modrou. V modré části se nacházel historický deník vojáka z povinné
vojenské služby, snímek vycpaného netopýra, ohnuté uměleké květiny a fotografie zachycující pořezanou ruku prohlížející si knihu o zámcích. Dílo V závorce bylo
předsazené před galerijní prostor pod schodiště určené kdysi jako schodiště pro
služebnictvo.

The exhibition was aimed at theme of the social relationship of dominance and
subordinance, mainly in their spacial connotations. We had been inspired particularly by the maid‘s room in bourgeoise flats. Installation divided the gallery
into two parts: white powerfull and blue ancillary. Those were bordered by an
archway, a kind of membrane. In the blue part, there were historical diary from
a military service, picture of stuffed bat, head of servant staff with keys from the
house and picture of a castle from a book.
The blue object„In Brackets“ was not part of the gallery room, it was placed under
the stairs, historically served as stairs for maids.

Nevrácený plán
samostatná výstava
Meetfactory, Kostka, Praha
kurátorka: Karina Kottová
7. 2. – 24. 2. 2013

Unreturned Plan
solo exhibition
Meetfactory, Kostka, Prague, CZ
curator: Karina Kottová
7. 2. – 24. 2. 2013

Výstava spojovala model reálného bytu (vytvořeného téměř v měřítku 1:1) a text
povídky o muži nespokojeném ve svém bytě. Duševní konflikt líčený povídkou,
ústítí v bezmocnou rezignaci, byl vytištěn na neúplné zdi modelu bytu. Hrdina povídky byl pln touhy pozměně věcí, kterou nebyl schopen naplnit, a osciloval mezi skutečností a představou podobně jako byl návštěvník veden textem
v prostoru, který nebyl ani modelem, ani bytem, ani sochou, ani architekturou.
Souběžně se čtením textu, jejž obkreslil celý obvod bytu, procházel divák prostorem, o němž se v povídce jedná. Významy jednotlivých pasáží byly ve spojení s
reálnou situací návštěvníka-čtenáře v daném místě instalace.
V „obývacím pokoji“ byl umístěn starý rýsovací stroj pro architekty. Na pauzáku byl připevněn plán galerijní instalace a na pohyblivém madle uchyceny rámečky s povídkou. Text povídky byl dvacetkrát zkopírován a při každém kopírování
také „vylepšen“: upraven, zeditován. Chyba při skenování jemně pokroucené folie
se během procesu zmnožování rozrostla do rozměrů, až nakonec zcela zrušila čitelnost textu.

The exhibition connected a model of a flat (almost in scale 1:1) and the text of
short-story about the man disgruntled in his flat. The mental conflict told by the
story, ending with powerless resignation, was printed at cut walls of that flat. The
fictive hero was full of desire to change things but wasn‘t able to fulfill it; he oscilated between the imagination and reality. Similarly the reader / visitor was lead
through the narrative space, which was neither a model, nor a flat, neither a statue, nor an architecture. The visitor went along these walls, lead by the narrative,
along the whole circumference of the flat. Meanings of parts of the story were put
into relationship with the real space position of a visitor.
In the “living-room”, there was an old drawing machine for architects placed. The
plan of the installation was printed on the tracing paper and pin to it. On the moving “drawing hand” of the machine, there were attached the frames with the text
of the story. It was twenty-times copied with copy-machine. Every time of copying
was also time of editing, “improving” the text. The small mistake in the begining,
made due to a slightly deformed foil, grew up into enormous size in the end, and
thus unabled the readability of the story. Despite this, the editing continued.

Domácí slovník
samostatná výstava
galerie Kabinet, TIC, Brno
kurátorka: Marika Kupková
1. 5. – 26. 6. 2013

Home Vocabulary
solo exhibition
Gallery Kabinet, TIC, Brno, CZ
curator: Marika Kupková
1. 5. – 26. 6. 2013

Instalace, publikace a zvuková nahrávka v galerii Kabinet zkoumaly dynamický fenomén vzniku, předávání a užití slov uvnitř úzkého okruhu lidí. Instalace
obsahovala všechny slova z publikace, tvořila průhledné rozhraní mezi prostorem
„uvnitř“ a prostorem „vně“. Půlhodinová zvuková nahrávka byla původním záznamem výkladu slov.
Domácí slovník zachycuje jazykové klima jedné rodiny. Hovorové, zkomolené a
zastaralé výrazy, nejasné, podivné, nepatřičné významy a jejich vazby na konkrétní prostředí a osoby jsem opatrovány s velkou péčí. Výběr slov se řídil subjektivní
mírou „pocitu domáckosti“.

Installation, publication and audio recording in the gallery Kabinet explores the
phenomenon of dynamic creation, transfer and use of words within a tied circle of
people. The installation contains all the words from publication Home Vocabulary. The space realisation was shaped as transparent interface between the
space „inside“ and „outside“. A half hour audio recording was the original audio
document of the dictionary entries.
Home Vocabulary captures the linguistic climate and its shifts within one family.
Slang, garbled and outdated expressions, vague, strange, inappropriate meanings
and both their connections to specific environments and people were carefully
charisched. The choice of words was lead by a subjective measure of „a feeling of
domesticity.“

Hledisko škrtání
textová instalace, kartotéka, 2012

The Aspect of Crossing Out
object, 2012

Věta napsaná na štítkách: Téměř jedna třetina textu byla však začerněna fixkou, takže moc moudrý jsem z toho nebyl. Tu a tam jsem souvislost pochopil, občas nikoliv,
hlavně jsem ale nepochopil hledisko, podle něhož bylo škrtáno.

Different way of reading and classifying. Archiv labels as a sentence about censhorship. Sentence on the labels: There was almost one third of the text blackened,
therefore I didn´t understand a lot from the text. From time to time I get the connection, sometimes not, but especially I didn´t grasp the viewpoint of crossing out.

Lehl si a snažil se na nic nemyslet
skupinová výstava: Na houby / For John Cage
6. 9. – 13. 10. 2012, Gottfrei, Opava, kurátor: Martin Klimeš

He Laid down and Was Trying to Think about Nothing
group exhibition: For Mushrooms / For John Cage
11. 7. – 26. 8. 2012, Gottfrei, Opava, CZ, Curator: Martin Klimeš

Do čtyř textů vybraných z beletrie jsem vložila performaci „Tady jsem se snažila na nic nemyslet“, kterou vykonali literární hrdinové. Tato událost byla ve všech
případech stejná, ale měnil se její význam v závislosti na dějovém okamžiku,
do nějž jsem performanci vsunula. Výstavní prezentace zdvojovala fiktivní performance: diváci si lehli a četli zavěšené úryvky.

The performance „Here, I was trying to thing about nothing for one hour.“ was
implanted into the novel. I have chosen four excerpts from the book talking about
mental analysis of existencial situation of suffering. Then, I added the above mentioned performance (literally: the description of the performance) into the plot
of the novel. I implanted it in the way that plot has been significantly changed.
Also the meaning of the performance was changed according the context of
chosen fictional situation.
The exhibition presentation accompanied the virtual performance: the visiter laid
down on the plinths and read the text above him.

After a pause he says slowly: „I wanted
to become a headforester once.“
„So you may still,“ I assure him. „There
are splendid artiﬁcial limbs now, you‘d
hardly know there was anything missing. They are ﬁxed on to the muscles.
You can move the ﬁngers and work and
even write with an artiﬁcial hand. And
besides, they will always be making new
improvements.“ I laid down to his bed
and was trying to think about nothing
for one hour. Then he says: „You can
take my lace-up boots with you for Müller.“
Kropp on the other hand is a thinker.
He proposes that a declaration of war
should be a kind of popular festival
with entrance-tickets and bands, like
a bull ﬁght. Then in the arena the ministers and generals of the two countries,
dressed in bathing-drawers and armed
with clubs, can have it out among themselves. Then they would lay down and

trying to think about nothing for one
hour. Whoever survives, his country
wins.
All I do know is that this business about
professions and studies and salaries and
so on–it makes me sick, it is and always
was disgusting. He laid down and was
trying to think about nothing for one
hour.
We are marching back from the paradeground dog-tired. Then comes the order to sing. We sing spiritlessly, for it is
all we can do to trudge along with our
riﬂes. At once the company is turned
about and has to do another hour‘s drill
as punishment. On the march back the
order: lay down and think about nothing
for one hour. Now what‘s the use of all
that? It‘s simply that the company commander‘s head has been turned by having so much power.

Měření
skupinová výstava Would you like to play another game?
Festival 4 + 4 dny v pohybu, Pařížská 25, Praha 1
kurátoři Denisa Václavová a Krištof Kintera
26. 10. – 3. 11. 2012

Measuring
group exhibition Would You Like to Play Another Game?
Prague, cutators: Denisa Václavová, Krištof Kintera
26. 10. – 3. 11. 2012

Instalace Měření usouvztažňovala pohyb při čtení a smysl čteného textu.
Výňatky z Augustinových Vyznání o měření času korespondovaly s textem nalepených na tří metrech. Význam Augustinových tezí o trojjedinosti času, jehož
sídlem je mysl a duše člověka, nikoliv fyzikální zákony a fyzikální realita, formoval
v instalaci způsob jejich recepce. Nebylo možné vidět všechen text najednou,
protože po přečtení se zaroloval do obalu pásma. Předchozí text si tedy musel
divák pamatovat a spojovat s aktuálně čtenými a přítomnými slovy, tedy stejným
způsobem, jakým mluví Augustin o čase.
Akt čtení také nabýval neviditelných, avšak návštěvníkem prožívaných fyzikálních
rozměrů při pohybu diváka podél metru.

The installation Measuring connected the movement of recipient during the
reading and the meaning of the read text. The excerpts from the Confessions by
St. Augustin were glued on three metres (symbolizing past, present and future).
The meaning of Augustin´s arguments about time (time is in the human mind,
not in the reality, we can measure time only by our expectations) was formed by
the reception of the reciped text. It wasn´t possible to see all the text at one time,
it had to be remembered. The act of reading made by a visitor had also its invisible, though experienced physical dimension of space.

Překlad
17. 12. 2013 – 26. 1. 2014, Galerie Pavilon, Praha

The Translation
17. 12. 2013 – 26. 1. 2014, Gallery Pavilon, Prague, CZ

Objekt ve tvaru trychtýře se skládal z pravidelně se zvětšujících válců tvořených
z látky. Citoslovce byly přeložené do různých jazyků.

Each interjection at one cylinder was translated into different languages.

Plocha
textová instalace na skupinové výstavě (Ne)lidské
divadlo Reduta, Brno
20. 4.–15. 5. 2011

The Area
installation at group exhibition (Un)human (Ne)lidské
Theatre Reduta, Brno
20. 4.–15. 5. 2011

Zavěšený strom měl na sobě připevněné tabulky s textem. Text o podivném
cyklickém rituálu s časem byl umístněný na tyčkách, které schodištově kroužily
kolem levitujícího kmenu.

Tablets with text from my book of short-stories Shapewalkers was fastened at the
dry handing tree in the middle of a foyer. The text was about a strange ritual with
time. Visitor which wanted to read the text, wheeled around the trunk similar as
creatures in the story about circled time.

Výstava Přírodní rezervace (s Andranem Abramjanem)
Trmalova vila, Praha, 20. 1.–28. 2. 2010

Exhibition Natural Reservation
(with A. Abramjan) Trmal´s house (arch. Jan Kotěra), Prague, 20. 1.–28. 2. 2010

Site specific projekt Přírodní rezervace vycházel ze současné
funkce i prostředí historické budovy vytvořené v raném období
architekta Jana Kotěry. Dekorace slovanského ornamentu
i přírodní materiály prostupují skrze celý prostor, který
slouží dnes jako muzeum a kanceláře pro reklamní agenturu.
Vytvořili jsme paralelu k přírodní rezervaci v rašeliništích, po
které návštěvníci chodí a obdivují to, co nelze vidět - ukryté
živočichy a drobné květiny stvořené z místního ornamentu.

A site specific project Natural Reservation came from current function and environment of a historical building from the czech modernist architect Jan Kotera. His
early work was aimed at slovanian decorative themes, therefore all those paintings
and materials are still alive in the building. Now it serves as a public museum of Jan
Kotera.
We created a parallel guide via the building, similar to one in the natural reservations, where visitors are going on precarious wooden pavements and want to see
animals and plants, which are usually hidden. In this case, were created the fictional animals from the building ornaments. We made notice boards of educational scientifical texts, which were parodical to those form of educative rhetoric, and
illustrations derivated from Kotera´s decorative ornaments in the building.

Prskavý Solus a Skvrnité oko
samostatná výstava v galerii F 43, Olšanské hřbitovy, Praha
25. 11. – 8. 12. 2011
Na výstavě jsem použila skutečný dopis od společnosti, kterou si najala společnost Telefonica k vymáhání dluhů za nedoplatky za telefon. Adresovala jsem
jej každé urně, která byla ve výklenku okolo galerie. Do galerie samotné jsem
položila volské oko.

Sizzling Solus and the Brindle Eye
solo-exhibition, site-specific installation
F 43 Gallery, Prague, 25. 11. – 8. 12. 2011
I used the context of cemetary gallery to create an installation that had had
two parts: 1) I covered each box at the cemetary with copies of official letter from
the telephonic company. The letter announced that the receiver should have paid
the debt for using telefonic services. Due to his unmoral behaviour the company
had added the receiveir on the list of debtors. They appealed at him soon to call
them and pay his debts. 2) I put fried egg in the gallery box. In the Czech language
this meal is called „The eye of the bullock“.

Jelení
samostatná výstava, galerie Jelení, Praha
11. 4. – 28. 4. 2011, z projektu Tvarochodi

Jelení
solo-exhibition, gallery Jelení, Prague
11. 4. – 28. 4. 2011, from the project Tvarochodi (Shapewalkers)

Fiktivní svět organických tvarů pohybujících se na obřím obraze byl ukázán
v akvarelech jako výsek děje, text povídky souběžně dodával statickému obrazu
čas. Důležitý byl volný a neukotvený prostor – konkrétní v galerii i přenesený.

Aquarrels organized into the shape of a square in town or amfiteathre. Their
mood was similar to atmoshere and principles from the book published fot this
exhibition. There was an audio-voice reading one short-story.
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Odložená slavnost
fotoobjekty, 2018

Postponed Celebration
photoobjects, 2018

1930 km/s
Photoobject, 2017

Vyleštěná exploze
fotoobjekt, 2017

Polished explosion
Photoobject, 2017

Pracovní nestabilita
fotografie, objekt, projekce
2018

Work instability
photography, object, projection
2018

Křivka stresu
fotografie, různé rozměry, 2015

Stress Curve
photographs, variable size, 2015

Fotografie pohybu těla ve stresu.

Photographs of movement of the stressed body.

Svěšený prach
fotografie, různé velikosti 2017

Suspended dust
photographs, variable size 2017

Série fotografií zobrazuje motivy odvrácení, svěšení, pádu, procesy přeměny
z funkčních a krásných objektů na zašlé, zašpiněné, praskající.

Series of photographs depicts moments of avoidance, saggy hands or postures,
fall, processes of transformation from function to abandoning, from clearness
to dirtiness.

Nízká dohlednost
fotografie, 2017

Low Visibility
photography, variable size, 2017

Série fotografií propojena metaforou špatné viditelnosti, kdy optickými překážkami není meteorologická situace, nýbrž prostředky zobrazivosti jako takové.

Photography series connected with metaphor of low visibility (often used at
aeroports). The distortion of the image is not caused by weather, but by the tools
of depiction and digital manipulation itself.
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V takových časech mysl ustrne
video, 8:30 min, 2017

The Mind Goes Numb at Times Like These
video, 8:30 min, 2017

Video obsahuje experimentální text složený z fragmentů výpovědí očitých svědků
teroristického útoku a popisu myšlenkových procesů odehrávajících se během
zlomku sekundy při nečekané události. Obrazová složka sleduje dílčí situace-performance realizované v prostorách bývalé vojenské pevnosti a před právnickou
fakultou. Doplňují je asociativní výjevy z každodenního života i záběry na pokus o
hru na poli poničeného stolního fotbálku.

This short film contains experimental text created from fragments of statements
of eye-witnesses and the general description of evolution of mental processes
and emotions revealed during a terrorist attack. Visual part is focused at staged
performances in a former military fortress and in front of the faculty of law, representing crowd behaviour and possible situations causing danger. They are mixed
with scenes from ordinary life as well as unsuccessful attempts to play in the field
of damaged table-football game.

Migra jóga,
video, 14:30 min, 2017

Migra Yoga
video, 14:30 min, 2017

Video propojuje záznam stejnojmenné performance, kdy metafory sociálního,
ekonomického i politického pohybu se přesouvají do obrazové složky.

Video contains the footage from performative yoga lesson and mixes them with
visual metaphors of social, economical and political movement.

Tertium non datur
video, 6:00 min, 2016

Tertium non datur
video, 6:00 min, 2016

Třetí není dáno (Tertium non datur) znamená ve formální logice vyloučení takové
možnosti, která by nebyla černobílá - buď pravda, nebo lež. Metafora třínohého
muže procházejícího se různými částmi Prahy je prokládaná záběry vymezování
prostoru, vytvoření restriktivní zóny pro politickou delegaci přijíždějící na Hrad.

The rule of the excluded middle means that there is no other possibility that
true-false logic. The metaphor of three-leged man walking through the city (from
the city centre to the periphery) is contradicted with documentary footage of
preparation the clean, elite, not accesible „zone“ for the arrival of diplomatical state visit at the Prague Castle. Video is directed in the genre of grotesque, since the
laughter is a political tool also in within the context of cinema.

Where are they now, your lofty plans

Where are they now, your lofty plans

Video 6:40 min, 2016

Video, 6:40 min. 2016

Ohledávání kulturního fenoménu vodáctví. Která část naší identity je formována
během našeho volného času? Je hraní rolí, používání masek, zpívání, alkohol
odvrácenou tváří společnosti akcentující efektivního, zdravého a rozumného člověka? Malý prostor lodi vytváří podhoubí pro intenzivní sociální vztahy a vzorce.

Observation of the cultural phenomenon of canoeing as a vacation activity. Which
part of our identity is constructed during our free time? Playing roles, using masks, singing and drinking – isn´t this behaviour just the other side of society based
on efficiency, precision and results? Has the concept of free time changed during
centuries? The small space on a boat reflects mutual relationships, different social patterns. Everything is shown in the one never-ending absurd flow. Music part
contains the 18th century opera excerpt about leisure time in those times.

Asimilace
video, 3:50 min, 2017

Asimilation
video (videoinstallation), 3:50 min 2017

Asimilace má význam jak sociologický - menšina přizpůsobující se většině, tak
vědecký, kdy základní elementy se přeměňují na životaschopné látky. Video
zachycuje demolici domu, útroby zaprášeného počítače, barevné plochy a zvuk
kapající vody.

Asimilation bears two meaning - sociological, when minority adapts to the majority culture and scientific, when basic elements are changed to living processes
(such as photosynthesis). Video captures the house demolition, the inner space of
dusty computer, color fields and sound of dropping water.

Překlapy a přehmaty
film, 42:00 min, 2015, česky s anglickými titulky

Typos and Stumbless
film, 42:00 min, 2015, Czech language, English subtitles

Tanečně-literární film se odehrává v budově bývalých Elektrických podniků,
dodnes plné kanceláří. Jedna tanečnice znázorňuje tři různé typy žen hlásící se
na pracovní pohovor. Každá žena má svou vlastní stylistiku, oblečení i pohybové
mechanismy. Stres způsobený vypjatou situací postupně narůstá a promítá se
do pohybů tanečnice. Přehmaty, přešlapy, pády, pohyby vymykající se kontrole
jsou zde spojené se slovním komentářem obsahujícím textové materiály (emaily,
motivační dopisy, cv atd.) spojené s výběrovým řízením. Ty však obsahují překlepy
a dávají konverzaci ironický podtext. Překlepy lze vnímat také jako prostorově
chybný pohyb prstů na klávesnici a významy takto vznikající jsou vzdálenější
freudovským, nevědomým přeřekům.

Dance-literary film takes place in the funkcionalist building of former Electric
company, nowadays used as office-rooms and studios. One dancer represents
three different types of woman applying for vacancy. Each of them has its own
outfit, literary style and movements. Stress caused by tensed situation is growing
and getting visible in behaviour of the dancer. Movements out of control are
connected with the literary level. Text materials and documents (emails, motivation letters, CV etc.) requiered by the multinational energetic company are full of
typos. Typing errors can be seen as spatial mistake of typing fingers, similarly to
stumbles in movements.

Odeslané
video, 7:00 min, 2014, polsky, české a anglické titulky

Sent
video, 7:00 min, 2014, Polish language, Czech or English subtitles

Video obsahuje poetickou prózu od Markéty Magidové a polského básníka a performera Romana Boryczka. Přednášení textů „na jevišti“ starého socialistického
hřiště vytváří paralelní příběh vytvářený pohybem, gesty a výjevy. Video tematizuje vztah fyzické a virtuální reality. Dílo se zabývá otázkou podobnosti lidské paměti a digitálního, neustále přepisovaného světa. Vzpomínky na prožité události
v minulosti a chování člověka ve virtuálním prostoru zde vytváří nerozdělitelnou
dvojici. Video je lineárně konstruované jako přechod od vzpomínek na skutečný
svět do přítomnosti žité ve virtuální realitě. Snímkem prochází herec a děj je možné vnímat jako pokračující příběh v jednom prostoru, na opuštěném dětském
hřišti. Tato platforma slouží jako metafora vzpomínek i virtuálního světa.

Video contains poetic prose from Markéta Magidová and Polish poet and performer Roman Boryczko. Two texts shows childish perspective, the next personificates system od digital comunication, the other blurred thin border between live
on social networks and real experiences. Video creates a metaphor of memories
trapped between virtual and real playground. Memories can be considered as
personal, very subjective data. But due to photographs, narrations and things
being told by others, our memories can be rewrite, brain can create fictional
memory. Video is interdisciplinary built – it combines poetry, performance and
film. Texts are arranged as gradient in distancing from the reality to the virtuality.
Alienating effects are stronger in the end.

30. září
video, 8:40 min, 2014, česká a anglická verze

30th September
video, 8:40 min, 2014, Czech and English version

Video kombinuje poetickou prózu s vizuálním záznamem pokusu s magnetickou kapalinou a animací. Jedná se o malátný stav vědomí bývalého výzkumníka,
kterému se vybavují stresující vzpomínky, deformované snovými mechanismy.
Laboratorní pokus o nápravu jazyka je ironickým komentářem absurdní situace vědeckého prostředí. Kapalina představuje amébní materiál, kterému jsou
přiřazované různé významy. Text, hudba i obraz vytváří obraz neurčitého napětí,
strachu, které je zabalené do snahy o racionalizaci, o logické postupy.

Video combines poetical prose with visual record of the experiment with magnetized fluid. Narration appears in a liquid of consciousness of a former researcher,
who recalls stressful memories, distorted dreamlike mechanisms. Laboratory
attempt for a language correction creates an ironic commentary to absurd situation of scientific mind. The fluid represents amoebic material to which different
meanings are assigned. Text, music and image creates an image of indeterminate
stress, fear, which is wrapped in efforts to rationalize, logical procedures.

Zrození volného radikála
video, 3:20 min, 2014, English

The Birth of Free Radical
video, 3:20 min, 2014

Video zaměňuje kontexty chemie a politiky, satiricky odkrývá kořeny radikalismu
ve spojení s nadbytečností jedince. Popis chemické reakce je sestříhán do podoby
vyprávění o vzniku politického hnutí. Zvuky doprovázející příběh dávají slovům z
chemické rovnice jiný než původní význam. Podobně jako se skrývá příběh v příběhu, vizuální část videa odhaluje obraz v obraze. Snímky vypnutých obrazovek
odhalují a zakrývají děj přidaný uměle postprodukčně. Staré vyhozené koberce,
papíry, skvrna na podlaze u filmového políčka a v závěru slova Free Radical jako
šetřič obrazovky doplňují pozměněnou naraci.

The video is based on switching contexts from chemistry to politics. The satirical
approach to the phenomenon of radicalism in contemporary society uncovers
its origins – humiliation and redundancy of someone/something in the eyes of
owners/leaders. While the image shows the perspective of radicals, the voice over
explains the attitude of the others.
Description of chemical reaction is edited in the manner it can be considered
as story. This narration is accompanied by sounds making from the story a kind
of a grotesque radio/television play. Visual part of the video is created by black
turned-off screens of digital devices, in which destroyed and deferred carpets
reveals and hides again. Instability of the image is connected to the reactiveness
of characters. Technology without electricity is as useless as radicals, seeing it
from perspective of system stability. The “birth” of free radical is finally visualized
as screen-saver, also something redundant, but directly present “in” the system.

Tůje
video, 4:36 min, 2014, česky, anglické titulky, IV. International Biennale of Young
Art in Russia

White Cedar
video, 4:36 min, 2014, English subtitles, IV. International Biennale of Young Art
in Russia

Video obsahuje vyprávění tří osob namluvených jednou. Charakterika jednotlivých hrdinek se slívá v jednu postavu. Narušená narace i podivné úkoly, které
nenavazují jsou spojeny místem. Fotografickými sekvencemi jsou vytvářeny pohyby pohledu. Popisy se prolínají s narací, místa s časem, sny s realitou. Prostředí
venkovského domu a jeho bezprostředního okolí ukazují malý svět procházející
minulostí a budoucností.

This video captures fragmented narration several characters connected by one
voice. Small world created by a family house, neighbourhood, ordinary activities such as mowing or cleaning windows is filled by memmories and unrealized actions. The dialogue oscilates in talking about past and future,, dream and
reality, blurred together.

Literární zážitek
video 1:59 min, 2012

Literary experience
video 1:59 min, 2012

Úryvek z románu Thomase Bernharda Mýcení je naplněn výroky o tom, co je
„příliš brzy“, „příliš pozdě“.
Úryvek se vlní ve videu směrem nahoru mezi dvěma sloupy v iluzivně vytvořené
místnosti. Doplňuje ho zvuk jedoucího výtahu.

The quotation from the novel Woodcutters of Thomas Bernhard is placed
into a mirror space with two black columns. It can´t be recognize which one is real
and which one is its reflection. There is a sound of an elevator in the video.
The quotation explores what is normality - the sentences are full of the expressions as „too late“ „too early“ „too high“ „too slow“.
The story is about an artist came to funeral of the other artist. The dead artist
was never “in” the right prestige circle and despite her geniality she commits the
suiside. The quotation is about the “normal behaviour” of rural people during the
ceremony. They have their rules and habits, which seem so natural in comparism
to the “artistic” behaviour of artists.
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Migra jóga
interaktivní performance, 45:00 min, 2015-2016
Mezinárodní festival 4 + 4 dny v pohybu, Praha 2015
FAKI - Festival alternativního divadelního výrazu, Záhřeb, 2016
Migra jóga je experimentální divadelní představení, interaktivní performance,
která má strukturu jedné lekce jógy. Hlavním tématem projektu je kolize aktuálního společneského tématu migrace, vnímaného jako výjimečný stav vychylující
společnost z obvyklého fungování, a fenoménu jógy, volnočasové aktivity mající
stabilizovat a centralizovat vědomí i fyzickou dispozici člověka. Metafora jógy
představuje iluzorní hledání autonomního, nepolitického místa uprostřed života,
jenž vyžaduje politická rozhodnutí.

Migra Yoga
interactive performance, 45:00 min, 2015-2016
International festival of contemporary art 4 + 4 days in motion, Prague 2015
FAKI - Festival of Alternative Theatrical Expression, Zagreb, 2016
Interactive performance based on the structure of yoga lessons. The poses are
organized as story. Explanations and evocations are rewritten as double-meaning
metaphors referring to the European refugee crisis. Harmonic yoga is disrupted
by evil situations.

Překlapy a přehmaty
site-specific performance, (režie, scénář) 55:00 min, 2015
INI Gallery, kurátorka: Karina Kottová, Praha

Typos and Stumbless
site-specific performance (script and direction), 55:00 min, 2015
INI Gallery, curator: Karina Kottová

Performance se třemi tanečnicemi, živou hudbou a mluveným slovem na motivy
filmu Překlapy a a přehmaty. Jeviště a hlediště se proměňovalo podle pohybu
tanečnic budovou.

Performance with three dancers, live music and voiceover, based on the story of
the film Typos and Stumbless. Stage and auditorium changed according to the
movements of dancers.

Persona forte (spolu s J. Pfeifferem)
30.6.-30.8.2015
Prádelna Bohnice, Praha
divadelní představení, 75:00
Předměty ze scény se stávají výstavními exponáty, zároveň tyto artefakty slouží
dramatizovanému příběhu pro dva herce, jeden hlas a mnohonásobně více
literárních postav. Hlavním tématem projektu je fenomén vyprávění, způsoby,
jak (ne)sdělovat své zážitky a jak tyto formy komunikace ovlivňují mezilidské
vztahy. Vyprávění se zde zároveň stává platformou pro kritiku institucionálních
mechanismů. Důraz je kladen nejenom na slovní projev, silně akcentována je
i gestická a pohybová složka dorozumívání - a to jak u osob zdravých, tak i těch
nemocných.

Persona forte (with J. Pfeiffer)
site-specific performance (script and direction), exhibition, 75:00 min, 2015
Prádelna Bohnice
Exhibition and theatre performance. Main subject of the play is the transformation of a health institution in the perspective of three blurred woman characters:
a patient, a daughter and an actress. Language is fragmented, often uses ready-mades: jokes, scientific explications. The culmination moment is an accident
- the fall of the roof inside the hospital.

Tady jsem se snažila na nic nemyslet
samostatná výstava
11. 7. – 26. 8. 2012, Outdoor gallery, Nitra, SK
Lehla jsem si na výstavní podstavec před nákupním centrem na velké křižovatce
a snažila jsem se hodinu na nic nemyslet. Po skončení akce jsem na stejné místo,
kde jsem ležela, upevnila průhlednou plastovou siluetu skrčenou ve stejné poloze, v jaké jsem ležela. Před ní jsem přilepila název akce.

Here, I Was Trying to Think about Nothing.
solo exhibition, 11. 7. – 26. 8. 2012, Outdoor Gallery, Nitra. SK
I laid down at the exhibition place, which was just before the shopping centre,
at the corner of busy crossroad. I was trying to think about nothing for one hour.
The horizontality of the body in a public space caused a lot questions, ignorance,
restrictions or offers for finding a place to sleep.
After the end of the action I created a statue from transparent plastic, at the same
place and in the same position as in my performance. Next by the statue I fixed
the name of the action.
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Překlapy a přehmaty
autorská kniha, 2015

Typos and Stumbless
artist book, 2015

Kniha obsahuje literární texty, fotografie tance a divadla a diagramy. Hlavním
tématem je korporátní kultura, vztah podřízenosti a nadřízenosti a chyby generované procesem stresu. Texty mají formu motivačních dopisů, elektronické firemní
korespondence, překlepů, pravidel týkající se výkonnosti a narůstajícího stresu.

The publication features a collection of literary texts, photographs of theater, dance and diagrams. Its main theme is the work environment of corporate culture:
performance, stress, superiors and inferiors, hiring processes, regulations, résumé
writing. Text have form of a motivation letters, electronic company communication, typos, rules for effectivity, advices how to handle stress.

Překlad
kniha, nakladatelství PositiF, Praha 2013

The Translation
book, PositiF, Prague 2013

Publikace Překlad je souborem povídek tematizujících mezilidskou komunikaci
a porozumění. Téma překladu zde hraje roli ústřední významové osy a zároveň
je formálním principem deformace každého z textů: zatímco literární postavy se
snaží zorientovat se ve světě, způsob vyprávění, jazyk i grafické ztvárnění povídek
tuto snahu rozkládají a destruují. Důležitým médiem příběhů je film – jeden
děj je vepsán do časové osy určené ke střihu filmů a odhaluje úskalí simultánního překladu, jiný se zabývá dabingem, další střetem přístupů filmaře a vědce.
Druhý rámec publikace tvoří motiv vědy a teorie (přírodovědné i humanitní), tedy
diskurzů, které je třeba laické veřejnosti „překládat“. Vědecký jazyk, formální
úprava odborných textů, způsob přemýšlení teoretiků a konstrukce výzkumu jsou
zde dovedeny do absurdních pozic, jež ovšem vyplývají z těch reálných. Publikace
líčí s humorným a ironickým tónem jednání člověka jako podřízené systémům
různých řečí, v nichž se ocitá. „Přeložit si“ a pochopit smysl cizího sdělení se zdá
být neustále selhávajícím úsilím.
Ilustrace mají formu zvuků a jejich transkripce do češtiny, němčiny, angličtiny a
francouzštiny. Citoslovce vyslovované podobně, avšak mají jinou formou zápisu.

The book The Translation thematizes human communication and understanding. Translation plays here a meaningful role and at the same time it is also a
formal tool of deformation of the short-stories: while characters are trying to orient themselves in the world, the narration manner, language itself and graphical
expression deconstruct the above mentionted effort. The important medium of
these stories is film. One plot is written in a timeline usually used to film-cutting,
the other story is formed as dabbing, another is concentrated in the clash of
scientific and artitic approaches to work system.
The second frame of the publication create world of science and theory, that
means discurses needed to be “translated” to the public. Scientific language,
formal rules of academic texts, the theoretical way of thinking or construction
of a research are led to the absurd conclusions. Nevertheless, they originate in
the real situation of theory and science. The books ironically describes human
behavior as subordinated to different language worlds, which man is used live in.
“To translate” and understand meaning of the message of other people seems to
be constantly failed effort.
Sound illustrations are interjections translated into Czech, English, German and
French. The same sound is variously written, although alike pronounced.

Book cover Markéta Magidová, The Translation, 2013

Sound illustrations, The Translation, 2013

Domácí slovník
autorská kniha, PositiF, 2013

Home Vocabulary
artist book, PositiF, 2013

Domácí slovník je rodinnou fotografií jazyka.

Home Vocabulary is a family photography of language.

Publikace se zabývá jazykem jako osobním mikroklimatem, jako indikátorem
domáckosti. Zkoumá fenomén vzniku či předávání slov užívaných v jedné rodině.
Jejich výklady podávají osoby dvou generací způsobem, který je jim přirozený.
Ačkoliv je tento slovník zpola zaplněný germanismy, nešlo o lingvistické nebo
sociologické zkoumání dialektu. Jazyk je v tomto případě odhalován jako projev
jedinečnosti a blízkosti, jako rodinné album.

This publication considers language as phenomenon of relationship microclima, as
an indication of the home-feeling. It focuses on growing, transferring and transmitting words using by one family. The word-explication by two persons from different generations are natural to their character. Although the vocabulary is full of
germanisms (familiar words combining Czech and German language), the method
in directly opposite to linguistic analyse of some dialect or idioms. Language, here, is
being explored as the manifestation of the individual (person, family), as something, which can create the closeness of home language. It is the family album of
words.
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Vzdělání
2011–dosud – Estetika, Filosofická fakulta Karlovy Univerzity, Ph.D.
2009–2011 – Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Video, MgA.
2007–2009 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Mgr.
2004–2007 – Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně, Fotografie

Education
2011–now – Aesthetics, Faculty of Arts, Charles University, Ph.D.
2009–2011 – Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Video, MgA.
2007–2009 – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Mgr.
2004–2007 – Faculty of Multimedia Communication, Tomas Bata University in Zlin,
Photography, BcA.

Stáže
2013 – Université Liege, Filozofická fakulta, BE
2009 – Akademie Sztuk Pieknych w Krakowe, Intermedia, PL
2008–2009 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Intermediální konfrontace
2006 – Fachhochschule Dortmund, DE

Study Interships
2013 – Université Liege, Faculty of Arts, BE
2009 – Akademie Sztuk Pieknych w Krakowe, Intermedia, PL
2008–2009 – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Intermedia,
Prague, CZ
2006 – Fachhochschule Dortmund, Fotodesign, prof. Jörg Winde, D

Umělecké rezidence
2017 – Berlin Sessions, Berlin, D
2016 – CEAAC, Strasbourg, F
2015 – Art Centre BUDA, Kortrijk, BE
2015 – Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, CZ
2015 – INI Gallery, Praha, CZ
2014 – Literární informační centrum, Bratislava, SK
Samostané výstavy
2018 – Odložená slavnost, galerie 207, Praha
2017 – Soft Target, Francouzský institut, Praha
2017 – Zero Minute Warning, Centre Européen d‘Actions Artistiques Contemporaines, Štrasburk
2017 – Zakalená fotosyntéza, Galerie Entrance, Praha
2016 – Překlapy a přehmaty (rozhlasová hra), Český rozhlas - Vltava
2016 – Tertium non datur, FAIT Gallery, Brno
2016 – Překlapy a přehmaty, Alta, Praha
2015 – Nanečisto III + IV, INI Gallery, Praha
2015 – Argumentum ex silentium, Ukradená galerie, Český Krumlov
2014 – Neklidné čtení, galerie SPZ, Praha
2013 – Překlad, Galerie Pavilon, Praha
2013 – Pokoj pro služku (s Janem Pfeifferem), Nitrianská Galeria, Nitra
2013 – Domácí slovník, Kabinet, TIC, Brno
2013 – Nevrácený plán, Kostka, Meetfactory, Praha
2012 – Tady jsem se snažila na nic nemyslet, Outdoor Gallery, Nitra
2012 – Sóstrast (s D. Baráčkovou a Š. Teleckou), Galerie AVU, Praha
2012 – Ale to přece nemůžeš – Fakt musím – To nechápu! Máme přece vernisáž,
Galerie K4, Praha
2011 – Prskavý Solus a skvrnité oko galerie F43, Praha
2011 – Jelení, galerie Jelení, Praha

Art residencies
2017 – Berlin Sessions, Berlin, D
2016 – CEAAC, Strasbourg, F
2015 – Art centre BUDA, Kortrijk, BE
2015 – Egon Schiele Art Centrum, Czech Crumlaw, CZ
2015 – INI Gallery, Prague, CZ
2014 – Literary Centre, Bratislava, SK
Solo exhibitions
2018 – Postponed Celebration, Prague
2017 – Soft Target, French Institute, Prague
2017 – Zero Minute Warning, Centre Européen d‘Actions Artistiques Contemporaines, Strasbourg, F
2017 – Turbid Photosynthesis, Entrance Gallery, Prague
2016 – Typos and Stumbless (radio play), Czech National Radio - Vltava
2016 – Tertium non datur, FAIT gallery, Brno
2016 – Typos and Stumbless, Alta, Prague
2015 – Persona forte (with J. Pfeiffer), Pradelna Bohnice, Prague
2015 – Argumentum ex silentium, The Stolen Gallery, Czech Crumlaw
2015 – Draft, INI Gallery, Prague
2014 – Restless Reading, SPZ Gallery, Prague
2013 – Translation, Pavilon Gallery, Prague
2013 – Room for a Maid (with Jan Pfeiffer), Nitrianska Gallery, Nitra, SK
2013 – Home Dictionary, TIC, Kabinet Gallery Brno
2013 – Unreturned Plan, The Cube, Meetfactory, Prague
2012 – Here, I was trying to think about nothing, Outdoor Gallery, Nitra, SK
2012 – Condolences (with D. Baráčková a Š. Telecká), Gallery of Academy of Fine Arts,
Prague
2012 – But You Can´t do this – I Really Do – I Don´t Understand! We Have the Ope-

2011 – Až na vrchol povrchnosti, až na dno mělkosti (spolu s Václavem Magidem),
galerie 35m2, Praha
2011 – Loket pobělohorský, čtyři prsty, pět zrn a čárka, Fenester, Praha
2010 – Pozdravy, Muzeum Boskovicka, Boskovice
2010 – Přírodní rezervace (s Andranem Abramjanem), Trmalova vila, Praha
2009 – Home nets: To be continued… Bunker, Nitrianska galeria, Slovensko
2009 – Na pokračování, (A)VOID gallery, Praha
2008 – Diagnosa, galerie Velryba, Praha
2008 – Home net, kavárna Citadela, Praha
2007 – Bylo, nebylo…, kino Světozor, Praha
Skupinové výstavy, události
2019 – Jiné hlasy, jiné pokoje, Galerie města Plzně
2018 – Al camello, camello, al amor amor, Espacio La Cigarra, Medellín, COL
2018 – Czech Video Art, PLEXUS project, New York, USA
2018 – Jiné vize 2017, Ponrepo, Praha
2017 – PAF, Jiné vize, Olomouc
2017 – Bezprostředí, Centrum současného umění, Praha
2017 – Festival dokumentárních filmů Jihlava, Jihlava
2017 – Pohled za mřížku, České centrum, Berlín
2017 – Mezinárodní festival performance, Národní palác kultury a Dům filmu,
Sofie
2016 – Filmový festival Litoměřice, Litoměřice
2016 – Movere, Dům umění, Brno
2016 – Festival of Alternative Theatrical Expression, Záhřeb
2016 – Grafomani, vypravěči, autoři a producenti, galerie PLATO, Ostrava
2016 – Současný český videoart, Meetfactory, Praha
2015 – Pravidlo a výjimka, Národní galerie v Makedonii, Skopje
2015 – PLATOvideo05, galerie PLATO, Ostrava
2015 – PAF New York, East Village, 4th Street 59, New York
2015 – International Literary Festival Ha!wangarda, Bunkier Sztuki, Krakow, PL
2015 – Mezinárodní festival současného umění 4 + 4 dny v pohybu, Desfourský
palác, Praha
2015 – Other Visions, tAd Gallery, Denton
2015 – Grafomani, vypravěči, autoři a producenti, etc. galerie, Praha
2014 – Jiné vize, PAF festival animovaných filmů, Olomouc
2014 – 4+4 dny v pohybu, Praha
2014 – Vy troubo! Pro Jiřího Koláře, kur. Martin Klimeš, Galerie zámku Hradec
nad Moravicí
2014 – Don´t even dream! RuArts Gallery, IV International Biennale for Young Art
in Moskow, Moskva

ning, K4 Gallery, Prague
2011 – Sizzling Solus and the Brindle Eye, F 43 Gallery, Prague
2011 – Jelení, cur. Gabina Kotikova, Gallery Jelení, Prague
2011 – To the Top of the Frothiness, to the Bottom of the Shoaliness (with Václav
Magid), Gallery 35m2, Prague
2011 – One Ell, Four Fingers, Five Seeds and the Line, Gallery Fenester, Prague
2010 – Greetings, Museum of Boskovice, Boskovice
2010 – The Natural Reservation (with Andran Abramjan), Trmal´s House, Prague
2009 – Home Nets: To be Continued… Bunker, Nitra City Gallery, SK
2009 – To be Continued, (A)VOID gallery, Prague
2008 – The Home Net, Cafe Gallery Citadela, Prague
2008 – Diagnosis, Gallery Velryba, Prague
2007 – Once upon a time…, Svetozor Cinema Prague
Group exhibitions, events
2019 – Other Voices, Other Rooms, City Gallery Pilsen, CZ
2018 – Al camello camello, Al amor amor, Espacio La Cigarra, Medellín, COL
2018 – Czech Video Art, PLEXUS Project, New York , USA
2018 – Other Visions 2018, Ponrepo, Prague
2017 – PAF, Other Visions, Olomouc
2017 – Inmediate, Centre of Contemporary Art, Prague
2017 – Festival of Documentary Movies, Jihlava, CZ
2017 – A Look Behind the Grid, Czech Centre, Berlin, D
2017 – International Festival of Performance, National Palace of Culture, Cinema
House, Sofia, BG
2016 – Film festival Litoměřice, Litoměřice
2016 – Movere, The House of Arts, Brno
2016 – Festival of Alternative Expression, Zagreb, CR.
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