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Kost do domu

Soubor Kost do domu je samotným obrušováním hran času a reality,
zmírněním pocitu života utíkajícího mezi prsty a zároveň snahou brát
 vše tak, jak to přichází. Nechávám  diváka, aby   našel příběh  v mezerách
 obrazů, příběh,  o kterém si už ani já sama nejsem jistá, zda-li se stal. 
Tento soubor využívá vlastnosti fotografie zachytit okamžik ve svém dění 
a transformuje ho do linie zpětně inscenovaných událostí, které jsou 
zaznamenány nezávisle na svém čase. Vzniká tak soubor s více 
časovými rovinami, bezčasí. Minulost simulována v přítomnosti, sloužící 
jako památník. Je to záznam příběhu, odehrávajícího se na časové přímce,
 ovšem po které je možno klouzat lehce, bez zatížení kontexty. 

Sklenice je rozbita  a voda z ní je pryč. Z kamene je písek a v rukou zbyla 
hladká kost. Tento soubor je hledáním. A pokud vše přichází ve vlnách, jak 
se říká, je možné, že se něco stane, přijde zvrat a přijde
-kost do domu-





Absence jahod lesních a jiné špatné básně

černobílé velkoformátové fotografie, různý formát, 2015













Absence jahod lesních a jíné špatné básně

Vizuální zobrazení toho pocitu, když se jednoho dne 
probudíte a zjistíte, že to, co jste měli mít, nikde není. 
Všechno je  pryč, dlaně jsou prázdné a hledání začíná.
Příběh je postavený na motivu snu a procitnutí z něj. 
Tento soubor není ovšem jen pouhým osobním patetickým 
výkřikem ze spaní. Je kompaktním celkem, který reflektuje 
absurdní podstatu ztrát, které přicházejí. Je mataforou životního 
momentu, kdy si člověk uvědomí,že to, o co na své cestě
 usiloval je nad míle vzdálené Jeho dosahu.





Velký krok pro slepici, malý pro lidstvo

 s Miroslavem Chochlikem, černobílá fotografie, 100x80 cm, fotografické objekty,  video, 2015









Velký krok pro slepici, malý pro lidstvo-
slepice jako prostředek média fotografie

Dovolujeme si Vám zde představit  tento nový stupeň vývoje 
fotografické výbavy. Tato jistě revoluční fotografická technika znamená 
převrat ve světě fotografie ve kterém se lidstvo pohybuje už řadu let.
 Vracíme se zpět k použití vajec, nikoli už jen jako pojidlo fotografického
 stříbra, ale k jejich původní podstatě- ZRODU.
Nezbývá nám tedy než právě odložit běžné fotografické přístroje 
a položit si otázku. 
Co bylo dříve? Slepice?Vejce? Nebo fotoaparát?



Duha není moře

barevné a černobílé fotografie, různý formát, 2014



















 
Duha není moře

Soubor Duha není moře se zabývá tématem fiktivního světa 
a překračuje nejen hranice mého prostoru, ale i mě samotnou. 
Vzniká v něm jiná realita ovšem na teskné platformě té skutečné. 
Jedná se o obrazovou hru, která jde proti osudu a jeho nahodilosti
 - snaha jít naproti tomu, k čemu mělo dojít již dávno. Samotný 
název prozrazuje, že prožívaná realita někdy nestačí. Tento soubor
 se stal jistým popisování prázdného listu papíru, jakési tabuly rasy. 
Je to malý protest proti zacyklení a řádům které člověka svazují. 
Stereotypy a klišé lidského bytí jsou z nového světa vyškrtány. 
Už nikdy se nikdo nepolije červeným vínem vždy, když je oblečen 
v bílém a v tomto světe mám šanci i někdy vyhrát šachy 
(což se nikdy v mém skutečném životě nestalo) 
a to vše na místě, které neexistuje a přesto je.





Den skončí až já budu chtít

černobílé fotografie, 60x38 cm, 2014











Den skončí, až já budu chtít

Soubor fotografií nazvaný Den skončí, až já budu chtít, 
vznikl jako rozloučení s určitým obdobím, pokud bereme 
poslední ročník studia jako mezník. Jsou to fotografie 
osobního charakteru, ať už jde o snímky zobrazující svět, 
v kterém žiji nebo fotografie v kterých si svůj svět sama inscenuji. 
Tento soubor je tichá osobní zpověď o mě, fotografii a prázdnotě.
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