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2003 – 2013

Masky

Masky
2004-2013

Fotografie, tisk na plátně, 65x90 cm
Fotografie zachycují jednu tvář s neutrálním výrazem a pohledem cíleným dopředu. Charakter portrétu neudává výraz tváře, ale maska, která ji překrývá. Jednotlivé masky jsou vytvořeny z různých materiálů, ať už biologických, jako třeba
květy, některé druhy potravin /šunka, chléb, cukr, vejce/, zvířecí produkty /peří,
chlupy/, nebo nebiologických, člověkem vytvořených předmětů /hodinky, formičky na cukroví, brýle, bankovky, krajkovina atp./, jejichž využití pro vytvoření masky
není tradiční. Například plechové formičky mohou evokovat středověkou rytířskou
zbroj, další materiály jsou spíše vzdálené potřebám obličeje. Třeba staré hodinky
po předcích, které pokrývají obličej, vytváří obludný dojem monstra, které má vepsáno ve tváři plynutí času.

I když jde stále jen o netradiční pokrývky tváře při stejném formálním provedení,
volba různých materiálů si vyžaduje odlišný výklad jednotlivých masek. Některé
opravdu fungují jako brnění chránící křehkou tvář /např. formičky/, jiné tvář spíše odhalují ve své surovosti /např. šunka/, která připomene člověka s popálenou
pokožkou, ty další křehkost tváře ještě zvýrazňují, jako v případě masky z peří.
Maska sama o sobě mne zajímá jako cosi, co v přeneseném slova smyslu patří
k našemu každodennímu životu. Je to forma zbraně, kterou užíváme za účelem
obrany, ochrany, zastrašení, ale i vábení, zvýšení atraktivity, pobavení, zvýraznění
emoce, demonstrace určité sociální role, postoje atp.

Masky

Brnění, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

V zajetí času, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Husa, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Chlupatá, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Masky

Izolační, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

V řeči květin, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Poštovní, 2006, ze série Masky, digitální fotografie

Senná, 2011, ze série Masky, digitální fotografie

Masky

Opásaná, 2010, ze série Masky, digitální fotografie

Kosti, 2012, ze série Masky, digitální fotografie

Pod kůži, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Peníze, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Masky

Maska smrti, 2009, ze série Masky, digitální fotografie

Škeble, 2012, ze série Masky, digitální fotografie

Večírková, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Zápalná, 2011, ze série Masky, digitální fotografie

Masky

Krajky, 2009, ze série Masky, digitální fotografie

Cola, 2011, ze série Masky, digitální fotografie

Mech, 2012, ze série Masky, digitální fotografie

Šišky, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Masky

Slepice nebo vejce?, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Chleba, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

UV-filtr, 2005, ze série Masky, digitální fotografie

Knoflíky, 2010, ze série Masky, digitální fotografie

Rozety

Rozety
2013

Modlitba za mrtvou krávu
Prostorové objekty, kosti, dřevěný rám, 2012-13
Objekty z kostí vycházejí z podobnosti s rozetami. Tento architektonický prvek
kruhových oken známe dobře z románských a gotických chrámů. Poprvé se ale
objevily již v architektuře starověké Mezopotámie. Slovo „rozeta“ k nám přišlo
z latiny přes francouzský tvar la rosette – růžička. I květinové ornamenty však
známe již ze starověkého předního Východu a z islámského či byzantského prostředí. Symbolika rozet je tedy více než bohatá a evokuje životní vitalitu. Kruhová
okna katedrál, doplněná kamennou kružbou, byla abstraktním vyjádřením přítomnosti Boha. Zpočátku nesla symboliku související s náboženským uctíváním kultu
Slunce, později Ježíše, či tvořivé síly obecně. Zatímco oltář stojí v kněžišti křesťanského kostela na východním konci chrámové lodi, rozety byly umísťovány do
západního vchodového průčelí. Do posvátného prostoru jimi pronikaly paprsky
zapadajícího slunce a světlo procházející skrze kamennou kružbu fungovalo jako
jakási světelná motlitba.

nemá být aktivistickou demonstrací za práva zvířat. Kost jsem zvolila jako specifický symbol života i smrti. Symbol, který pro mne jako člověka s nedostatečnou
funkcí kostní dřeně, má význam bez nadsázky existenční.

Když jsem se mezi svými přáteli zmínila, že zpracovávám tři sta kilo kostí, slyšela
jsem spoustu poznámek o své morbiditě, nenormálnosti apod. Na oplátku jsem
se ptala, jestli konzumují hovězí a vepřové maso. V převážné většině ano. To pro
mne znamená, že se podílejí na celém řetězci „výroby masa“ a všem, co s tím
souvisí a co naopak já jako vegetarián nepovažuji za správné. Tento projekt ale

Jedna rozeta je složena z kostí minimálně sedmi zvířat. Mrtvých zvířat, která byla
živá, jejich kosti byly živé a utvářely život. A tento potenciál je v nich stále jistým
způsobem přítomen. Alespoň z pohledu zákona zachování energie, který zjednodušeně řečeno konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit
na jiný druh energie.

Kost je primární podstata. Je základem definujícím další tvar. Kostmi je podmíněna
fyziognomie obličeje, stavba a držení těla. Vnitřní kostní dřeň je továrna na krev,
bez jejíž činnosti není možný život. Není divu, že kost jako matérie má svou roli
i v duchovním světě. Odnepaměti v šamanských magických rituálech mají kosti
nezastupitelné místo, v křesťanské tradici z kosti Bůh stvořil ženu... Kost vydrží
z organické schránky nejdéle. Je informací o existenci někdejšího života a je v ní
zároveň obsažen prvek smrti. Ve spojení vitální symboliky rozet se syrovým organickým materiálem zvířecích kostí vyjadřuji napětí mezi vznikem a zánikem a také
zvláštní jednotu toho zvířecího a lidského.

Rozety

Rozeta I, hovězí kosti, dřevěný rám, 111x10 cm, 2013

Rozeta II, hovězí kosti, dřevěný rám, 132x10, 2013

Rozeta III, hovězí a vepřové kosti, dřevěný rám, 126x10 cm, 2013

Rozeta IV, vepřové kosti, dřevěný rám, 115x10 cm, 2013

Rozeta V, vepřové kosti, dřevěný rám, 142x10 cm, 2013

Foceno v prostoru bývalých jatek

Hnízdo
2013

Prostorový objekt, hovězí žebra, 110 x 40 cm, 2012-13
Hnízdo má v sobě zakódovaný potenciál budoucího života. Je jakousi vnější dělohou, prvotním bezpečím, místem, které je obýváno a jež tvoří kulisu prvně viděného.
Kost je symbolem konce. Je tím posledním, co zbude jako důkaz o existenci života konkrétního organismu.
V buddhistické nauce má pomíjivost věcí specifické místo. Vše co vznikne, už
z pouhé skutečnosti, že existuje, je předurčeno k zániku. A protože doba trvání
věcí je z hlediska věčnosti zanedbatelná, děje se vznik a zánik prakticky v jednu

chvíli. Převedeme-li toto zrelativnění na náš život, jsme od narození v neustálém
procesu vlastního zániku. Z hlediska této filosofie je každé novorozeně v podstatě
mrtvé. Každá nová věc rozbitá. Tento úhel nahlížení věcí, jakkoli se to na první
pohled nezdá, je v konečném důsledku osvobozující, neboť zbavuje lpění.
Spojením tvořivého potenciálu nového života v objektu hnízda s důkazem o jeho
konečnosti v podobě kosti vznikl objekt kostěného hnízda, jako zdánlivě zneklidňující zpráva o přirozeném koloběhu věcí, kdy vznik a zánik se dějí v tutéž chvíli.
Hnízdo, hovězí žebra, 100x40 cm, 2013

Hnízdo

Hnízdo, hovězí žebra, 100x40 cm, 2013, pohled shora

Hnízdo, hovězí žebra, 100x40 cm, 2013, pohled zboku

Ovoce

Ovoce
2003

Melouny, z cyklu Ovoce, 2004

Ovoce

Broskve, z cyklu Ovoce, 2003

Hrušky, z cyklu Ovoce, 2003

Jablka, z cyklu Ovoce, 2003

Půlhrušky, z cyklu Ovoce, 2003

Evě Adam

Evě Adam
2006

Manipulovaná fotografie, tisk na plátně, dřevěný rám
„Žádný muž není tak zcela a pouze mužský, aby v sobě neměl i cosi ženského.“
C.G.Jung
V trojdílné sérii Evě Adam jsem postupně pracovala s osmi ženami včetně mně.
Každá z nás měla za úkol přiblížit vlastní vizáž ideálu muže svých snů. První část
série tvoří jednoduché Portrétní fotografie těchto žen/mužů. V druhé části série
pak měly oslovené aktérky ve své ženské i mužské podobě zinscenovat Ideální
situaci, která nejvíce odpovídá subjektivní představě nejpříjemněji tráveného času
v soukromí partnerské intimity. Moment autenticity záběru podpořil fakt, že focení
probíhalo v reálném prostředí domova žen, nebo v prostorách, kde právě žily
/studentské koleje, podnájem, vlastní domácnost/. Vrcholem souboru Evě Adam
je třetí část nazvaná Svatební fotografie. Zde se každá z aktérek přiblížila vizi vlastní
svatby, v přeneseném slova smyslu tedy vizi harmonického milostného páru, která
je obrazovou metaforou optimálního vyvážení mužské a ženské složky v psychice
jedince.
Sérií Evě Adam jsem chtěla poukázat, jak důležité je objevení přítomnosti určité
složky opačného pohlaví v sobě samém jako zásadní podmínky sebeuvědomění.
Celý projekt je třeba chápat také na symbolické rovině. Vycházela jsem z pojmu
animy C. G. Junga, která představuje nevědomou součást psychiky opačnou danému pohlaví. U ženy tedy mluvíme o animovi jako mužském protipólu v ženské
psychice, u mužů o animě.
Jung pracoval s metodu „aktivní imaginace“, prostřednictvím níž lze s animem/
animou navázat vnitřní dialog, hovořit s ní skutečně jako s reálnou partnerkou tak,

jakoby se ukázala třeba ve snu, vyvstala v literárním díle apod. O podobnou věc
jsem se pokusila prostřednictvím fotografie a její následné manipulace. V takto
vzniklých fotomontážích jsem dala aktérkám příležitost si svého anima, svou mužskou složku, vizualizovat.
Na pozadí celého projektu stojí téma přenosu pohlaví a v jistém smyslu k němu
skutečně došlo. Dívky totiž pro věrnou imitaci vousu použily vlastní pubické ochlupení. Mužská jména aktérek rovněž nejsou zvolena náhodou. Jde o jména, která
byla vybrána rodiči dívek pro případ, že by se narodily jako chlapci. Spojení sociálně dokumentačního přístupu, psychologizující argumentace a posuny pohlavní
identity mají být inovačním příspěvkem k umělecké reflexi ženské zkušenosti.
„Uvědomění si anima či animy, to objevení pólu druhého pohlaví v naší vlastní
bytosti, je důležitým krokem na cestě naší individuace. Animus se rovněž stává
jedním z východisek k hledání si vlastního partnera, které se dá chápat i jako uskutečnění touhy nalézt svého anima ve fyzické podobě. Jung to popisuje například
tak, že muž potkává ženu a jako by najednou z nějakých spodních vrátek přišla
jeho anima, postaví se mezi tu ženu a mezi něho a on už neví: miluje svoji animu,
nebo miluje tuto ženu? Jestliže je nějakou ženou okouzlen, zvláště takovým zcela
podmanivým, iracionálním způsobem, je anima jistě při díle. Žena má rovněž svůj
vrozený obraz muže a poněvadž je tento obraz nevědomý, je stále nevědomě promítán do milované postavy a je jednou z nejdůležitějších příčin vášnivé přitažlivosti
a jejího opaku.“ 
Tomáš Halík

Radka

Robert

Radka a Robert, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Budeme se dívat do očí, 100x130 cm, tisk na plátně

Veronika

Lukáš

Veronika a Lukáš, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Budeme všichni spát, 100x30 cm, tisk na plátně

Katka

Martin

Katka a Martin, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Pohoda, klídek, ranní kafíčko, 100x30 cm, tisk na plátně

Bohumila

Petr

Bohumila a Petr, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Budeme pít čaj a on mi bude masírovat nohy, 100x30 cm, tisk na plátně

Eva

Josef

Eva a Josef, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Budeme si ukazovat svoje zířátka, 100x30 cm, tisk na plátně

Veronika

Sebastián

Veronika a Sebastián, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Pohledy do očí, 100x30 cm, tisk na plátně

Barbora

Štěpán

Barbora a Štěpán, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Chtěla bych s ním hrát na piáno, 100x30 cm, tisk na plátně

Magdaléna

Tomáš

Magdaléna a Tomáš, svatební fotografie, 2006, 140x93 cm

Bude mi mazat jizvy tukem, 100x30 cm, tisk na plátně

Babičky

Babičky
2010

Fotografie 85x85 cm, light-jet print, dibond, 2010
Babičky pro mne byly dlouhý čas jen mlhavou vzpomínkou z útlého dětství. Obě
ženy jsem znala jako schéma, které se v rodinách traduje o člověku, který již nežije. Pro mne je to schéma doslova rámec, bedna, jeviště.
Libuše zemřela, když mi byl rok, Jiřina, v mých osmi, byla už ale dávno psychicky
nemocná, takže se se mnou nikdy nebavila. Obě tak pro mě vždy byly spíše stíny,
přesto mají na můj život vliv. Jejich věci tvoří část prostředí našeho domova. Skrze
tyto věci jsem začala babičky hledat. Proč například má měděné srdíčko vytepaný
nápis Svatobořice? Kde se u nás vzala ta neobvyklá a ručně šitá panenka? Proč
Jiřina píše tří stránkový dopis, kde stojí pouze, že potřebuje svetr a punčocháče.
Tak moje myšlenky směřovaly do Svatobořic u Kyjova, kde Libuše byla ve svých
16 letech od atentátu na Heydricha do konce války vězněna se svojí matkou,
kvůli otci, který byl vysoký důstojník v české vojenské jednotce v Anglii. Nebo
do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde byla Jiřina čas od času hospitalizována… Když jsem nemohla být se svými babičkami, nahradila jsem si to alespoň
imaginárním setkáním ve fotografii. Snažila jsem se vcítit do jednotlivých životních
etap tak, jak jsem se o nich dočetla v jejich curriculech, dokumentech nebo knize
babiččiny spoluvězenkyně z lágru. Ve fotografiích jsem použila jejich autentické
předměty.
Libuše *25.3. 1924 / 10.12. 1979
1. Puberta / Libuše byla dcerou plukovníka Františka Fanty Kaplici. Měla šťastné
dětství.
2. Lágr / Během války otec bojoval na západní i východní frontě proti Němcům.
Osmnáctiletou Libuši zavřeli Němci na tři roky do internačního, pracovního tábora
ve Svatobořicích u Kyjova. V posledním roce války tam mohly ženy vykonávat
ruční práce.

3. Padesátá léta / Libuše vystudovala obchodní akademii. Přesto pracovala jako
dělnice v cihelně v Českých Budějovicích. Otec se stal sice během války generálmajorem, ale nový režim mu neodpustil účast na západní frontě, což se promítlo
i do úzké rodiny.
4. Cukrovka a nezvládání domácnosti / Libuše toužila po odpovídající práci.
Po onemocnění cukrovkou psala žádosti o lepší místo. Přesto zůstala v cihelně.
Její manželství nebylo šťastné. Postupně ztratila zájem o domácnost.
5. Práce, nemoc, víra. / Libuše strávila v cihelně téměř třicet let života. V posledních letech hledala útěchu v budějovických kostelech. Její cukrovka se neustále
horšila. Zemřela v pětapadesáti letech.
Jiřina *4.12. 1919 / 10.9. 1986
1. Před první svatbou. / Jiřina se narodila v Kroměřiži do učitelské rodiny. Odmala
ji vedli k ručním pracím. Chodila na vyšší dívčí školu. Byla rozverné děvče.
2. Práce a předzvěst psychické nemoci / Po krachu prvního manželství a na počátku padesátých let pracovala Jiřina jako dělnice v továrně na jehly v Českých
Budějovicich. Zde potkala svého druhého muže s nímž měla dvě děti. Záhy se
však u ní začala projevovat depresivní porucha s bludy.
3. Blázinec / Když Jiřina prodělala menopauzu, její nemoc se zhoršila a musela být
opakovaně hospitalizovaná na psychiatrii. Psala manželovi dlouhé dopisy s banálním či nesrozumitelným obsahem. Trpěla bludnými představami a sluchovými
halucinacemi.
4. Knížky / K stáru Jiřina hodně četla. Projevy její nemoci byly potlačeny silnými
léky, které také způsobovaly celkovou otupělost. Dědeček se o ni staral.
5. Dvojí smrt / Když dědeček zemřel na nemoc srdce, babička Jiřina sešla smutkem a brzy zemřela také. Bylo mi osm let.

Babičky

Puberta

Lágr

Padesátá léta

Cukrovka a nezvládání domácnosti

Zaměstnání, nemoc, víra

Před první svatbou

Zaměstnání a předzvěst psychické nemoci

Léčebna

Knihy

Dvojí smrt

Český vítěz

Český vítěz
2012

Fotografie, 2012, lightjet print na dibondu, 50 x 70 cm
Fotografický soubor zachycuje sportovkyni, jako reprezentantku naší vlasti. Postava s plynovou maskou a záchranným kruhem v národních barvách je záměrně
absurdní figura pinožící se za svým vítězstvím, které je z podstaty téměř nemožné

a někdy má i tendenci špatně skončit. Ale nevzdává se, protože každý zápas má
v sobě obsaženu naději na vítězství. Plynová maska zde funguje podobně jako
přilba brnění či sportovní brýle, je symbolem boje i ochrany.

Český vítěz

Plavkyně, 2012

Gymnastka, 2012

Český vítěz

Krasobruslařka, 2012

Lyžařka, 2012

Český vítěz

Oštěpařka, 2012

Běžkyně, 2012

Metro

Metro
2011

Fotografie 9600x130 cm
Průměrně 43 míst k sezení, 226 míst k stání. Nápis vyvedený designem 80.let. To
je jedna z mých dětských vzpomínek ze setkání s nejprogresivnějším z prostředků
městské hromadné dopravy. Nápis zosobňoval účelovost metra – zaplnit omezený prostor co největším počtem odindividualizovaných jednotek. Pro dítě bylo to
množství velkých cizích lidí děsivé, všichni, kdo nebyli máma, byli nebezpeční. Pro
dospělého je metro ekvivalentem spěchu, stresu a nervozity.
Paradoxně to je však metro, které si vybíráme jako místo své každodennosti. Metro potřebujeme, je příliš praktické, aby bylo krásné. Cestující ze sídlišť pracující
v centru Prahy tráví každý pracovní den hodinu přesunem do zaměstnání. Metro
je symptomem cyklického vnímání času, tunel je stále stejný, stanice stále stejné,
dokonce i lidé stále stejní, jeden uniformní dav každé ráno, každý večer. Jedinou
individualitou, která existuje, jsem Já, zbytek je chaos, hejno ryb. V této iluzi se
udržujeme, protože je nás příliš mnoho. Cesta metrem je společným zlomkem
v mozaice individuálních příběhů. Čas a místo určují výběr skupiny lidí, kteří se
pro ten okamžik stanou okrajovými postavami našeho vlastního příběhu, našimi
spolucestujícími. Snaží se vstoupit do našeho osobního prostoru. Část vagónu
metra, která je v akčním radiu zrakového vnímání, není větší než běžný obývací
pokoj. Sedadla v metru se od typické obývákové sedací soupravy v podstatě moc
neliší. Těžko si představíme, že tam, kde v metru normálně usedáme vedle cizího
člověka, bychom měli tutéž situaci opakovat v intimitě naší domácnosti. V metru
a jinde v každodenní hromadné dopravě se běžně srozumitelná a jinak relativně
fixní hranice soukromého a veřejného prostoru rozostřuje.

Fotografie Spolucestující je skupinový portrét lidí, kteří k sobě nijak nepatří. Spojuje je jen fakt, že nastoupili do metra a můj náhodný fotografický výběr. Spolucestující jsou dokumentem o čekání na cestě odněkud někam na jedné dlouhé obývákové sedačce. Cesta metrem je činnost, kterou praktikujeme víceméně pasivním
způsobem, tedy čekáním na „svoji stanici“. Toto čekání se dá využít četbou novin
či knihy, manipulací s mobilem, prací na PC, sledováním lidí, reklam nebo trasy,
poslechem hudby, případně rozhovorem. Většinou ale sezením se zavazadlem
na klíně. Tyto všední praktické věci na fotografii fungují jako rozlišovací atributy
portrétovaných lidí, které mohou podobně jako šaty a celkové vzezření vydělit
konkrétního člověka z dlouhé řady spolucestujících. Studium těchto drobných
odlišností mne takřka voyeursky fascinuje a zpětně vytváří fantazijní prostor pro
fabulaci individuálních příběhů. Ale teprve až, když se prostřednictvím média fotografie máme čas poprvé podívat na tyto lidi - které bychom v metru rádi přehlédli
- mohou jejich příběhy, respektive naše představy o nich, vyplynout na povrch.
*Zákon říká, že „...podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny
nebo použity jen s jejím svolením“, ale dále zákon upravuje výjimky, mezi nimi i tzv.
uměleckou licenci: „Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem
též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní
zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy
fyzické osoby.“

Metro

Metro

Sebevraždy

Sebevraždy
2004-2009

Fotografie, tisk na plátně, 120x150 cm
„...je třeba říci, že je nesprávné, označují-li se za sebevrahy jen ti lidé, kteří si
skutečně vezmou život. Mezi nimi je mnoho těch, kteří se sebevrahy stávají jaksi
náhodou, k jejichž podstatě sebevražednictví nutně nepatří. Mezi lidmi bez osobnosti, bez silného ražení, bez silného osudu, mezi tuctovými a stádnými lidmi je
řada těch, kteří umírají sebevraždou, aniž proto celým svým vyznačením, svým
ražením náleží k typu sebevrahů... Sebevrah nemusí nutně žít ve zvlášť silném
vztahu ke smrti ...“

Hermanna Hesse, Traktát o stepním vlku
Anna Kareninová, Ofélie, paní Bovaryová, Madam Butterfly, Julie Kapuletová...
Všechny tyto ženy mají kromě literární existence společné to, že svůj fiktivní život
zakončily sebevraždou. Touto radikální cestou se chtěly oprostit od svých milostných problémů.
Psycholog Josef Viewegh v knize Sebevražda a literatura vidí sebevražedný čin
jako výraz nejen krajní beznaděje, nýbrž i sebelásky a pýchy ve smyslu: když
nemohu být sám sebou podle svých představ, ať tedy nejsem raději vůbec. Sebevrah je až dětinsky závislý na „okolnostech“. Zatímco zralý dospělý člověk se
pokouší překonat hrozbu nepříznivých okolností činorodým úsilím, sebevrah před
nimi prchá v panické hrůze do nebytí, přičemž by většinou velmi rád žil, ale s podmínkou, že život má smysl a hodnotu.
Podle Viewegha je v sebevražedném jednání obsaženo úsilí po obnově hodnotové rovnováhy. Sebevrah je do poslední chvíle svázán se svým sociálním prostředím, obrácen ke světu, do oblasti interpersonálních vztahů. Nedostane-li se mu
z vnějšího světa porozumění, tak okolí trestá místo navenek zaměřeným útokem
sebevraždou. Sebevražda je tedy vlastně projev agresivního chování, který je ale
zacílený k sobě samému.
Od antiky se střídala období, ve kterých byla sebevražda odsuzována a postihována s obdobími, kdy byla uznávána a tolerována. V některých zemích a kulturách
byla dokonce považována za čestný způsob smrti /harakiri či seppuku u japon

ských samurajů/. Aristoteles ji považoval za počin zbabělce, který se vyhýbá protivenství. Křesťanská morálka odmítla sebevraždu absolutně jako vzpouru proti
Bohu, tudíž jako smrtelný hřích.
Podle Schopenhauera je ...“smrtelná v nás toliko individuace, podstata naší bytosti, vůle, což znamená vůle k životu, zůstává smrtí zcela nedotčena. Z toho
plyne nesmyslnost a nemravnost sebevraždy, kterou se vůbec nic nedá napravit,
neboť individuum takto ničí a neguje jen svou individuaci, nikoli základní omyl, vůli
k životu, která v sebevraždě hledá jen cestu k výhodnějšímu sebeuskutečnění.“
Dobrovolné zakončení života literárních hrdinek chápu jako čin volený impulzivně,
v zoufalství, mnohdy v náhlém pomatení mysli, někdy jako čin dětsky demonstrativní. Proto jsem sebevražedkyně umístila do prostředí dětských her, do aranžovaných kulis, které imitují skutečné knižní dějiště jejich skonu doplněné o atributy,
které poukazují na způsob, jakým si vzaly život. V mém pojetí jsou těmito atributy
dětské hračky.
Moment smrti jsem uchopila spíše divadelně a snově esteticky, než naturalisticky
odpudivě, převážně proto, že jde o hrdinky klasických děl a uvažujeme o nich spíše jako o modelových postavách, které nesly známky své doby. Jsou více jakousi
málo dotknutelnou chimérou než ženou z masa a kostí. Sérii těchto fotografií nezamýšlím jako čistě kritický příspěvek k problematice sebevraždy, ale jako impuls
k uvědomění si, že i sebetěžší problém je lépe řešitelný. Třeba právě cestou prohlubování lidství v pojetí Hermanna Hesse:
„Na počátku věcí není nevinnost a prostota, všechno stvořené, i to zdánlivě nejjednodušší, je už vinno, je mnohostranné, je vrženo do špinavého proudu vznikání
a už nikdy nemůže plout proti proudu. Cesta k nevině, k nestvořenému, k Bohu
nevede zpátky, nýbrž kupředu, ne k vlku či dítěti, nýbrž stále jen do viny, stále
hlouběji do vývoje k lidství. Ani sebevraždou by sis, ubohý stepní vlku, vážně nepomohl, ty se budeš muset vydat delší, namáhavější a těžší cestou k lidství, svou
dvojmost budeš muset znásobovat a svou složitost komplikovat.“

Sebevraždy

Anna Karenina, 2004, z cyklu Sebevraždy v literatuře

Madam Butterfly, 2008, z cyklu Sebevraždy v literatuře

Sebevraždy

Julie Kapuletová, 2009, z cyklu Sebevraždy v literatuře

Kleopatra, 2004, z cyklu Sebevraždy v literatuře

Sebevraždy

Ofélie, 2004, z cyklu Sebevraždy v literatuře

Paní Bovaryová, 2004, z cyklu Sebevraždy v literatuře

Přízraky

Přízraky
2009

Fotografie, light-jet print, dibond, 75x75 cm
Denní a noční přízraky jsou imaginativní fotografickou sondou do mých raných
dětských vzpomínek. Popis by ale nebyl úplný, kdyby nebyl doplněný o pozdější
inspiraci zážitky z filmových hororů a teoretickou znalostí psychopatologií spojených s halucinačními stavy. Popsaný projekt tak přesahuje hranice fotografie
do sféry psychologie, konkrétně vizuálně mapuje potenciální tendence dětského
magického uvažování a percepce okolí v závislosti na daném okamžiku v plynutí
času.
Fotografie Nočních přízraků znázorňují situace a činnosti, které by nebyly u lidských protagonistů v zaznamenaných nočních hodinách běžné, ani by neodpovídaly jejich fyzickému stáří. To však neplatí pro přízraky pohybující se ve svém
vlastním světě. Ten je sice všude kolem nás, ale zůstává pro lidi za hranicí běžného
vnímání.
Výjevy na fotografiích jsou jakoby zmrazené v čase, v momentě překvapení, podobně jako když reflektory auta osvítí zvěř přebíhající přes vozovku a po oboustranném překvapení zůstane jen vzpomínka - vjem, jehož skutečnost se dá
zpochybnit a nahradit možnou iluzorností mikrospánku či považovat za výplod
fantazie.

V Denních přízracích rozostřuje otázku po reálnosti daného výjevu navíc fakt, že
se vše neodehrává „přímo“, ale na ploše dopravních pouličních zrcadel, které jsou
sice skutečné a měly by skutečnost tudíž odrážet, ale tyto zrcadlící se události
poukazují spíše na realitu snu, bludu či dětské imaginace. Právě v zrcadle je jedině
možné přízraky za dne spatřit.
Zneklidňující je snad i jakási existenciální osamělost přízračných jedinců. Ti se své
podivné činnosti věnují příliš samozřejmě a jsou plně zaujati sami sebou ve své
simultánní realitě, dokud do ní ovšem nezasvítíme baterkou, v roli diváků přízraky
nevyplašíme a jejich realitu na okamžik neprolneme s tou naší.
Celý projekt je výlučně ve znamení práce s ženským modelem. Byla to volba záměrná, jež mi umožnila v daném kontextu zachytit jistou formu rozvernosti, magičnosti a zvláštního druh síly, která je pro ženský prvek specifická. Jednotlivé motivy
jsou inspirovány konkrétními ženami. Jde vlastně o mé obrazové asociace šité
na míru jejich individuálním životním příběhům, s nadsázkou symbolicky vypovídají
o osobnostním vyzařování konkrétní fotografované ženy či dívky. Dá se tedy říci,
že výsledné snímky jsou svého druhu portréty.
Fotografický soubor zahrnuje 24 fotografií, čili 12 dvojic „přízraků

Přízraky

Zrcadlo Stará Ves, 2009

Zrcadlo Nová Ves, 2009

Zrcadlo Nivnice, 2009

Zrcadlo Stará Ves II, 2009

Houpačka, 2009

Kůň, 2009

Bazén, 2009

Lampión, 2009

Přízraky

Zrcadlo Nová Ves II, 2009

Zrcadlo Holešovice, 2009

Zrcadlo Údolí, 2009

Zrcadlo Skály, 2009

Panák, 2009

Popelnice, 2009

Kozel, 2009

Rybník, 2009

Přízraky

Zrcadlo Slivenec, 2009

Zrcadlo Nivnice II, 2009

Zrcadlo Holešovice II, 2009

Zrcadlo Hůrka, 2009

Králíček, 2009

Dráty, 2009

Myšky, 2009

Vzpomínáme, 2009

Magazíny

Magazíny
2004-2011

Manipulovaná fotografie
Pro tento projekt jsem nebyla jen fotografem, ale na chvíli jsem se stala rovněž
šéfredaktorem, vizážistou, stylistou, grafikem a modelkou. Na první pohled se tyto
obálky moc neliší od těch, co běžně seženete v trafice na rohu ulice. Při bližším
ohledání jde o parodii konkrétních periodik, jejichž design, písmo, sofistikovanou
pro oko přitažlivou estetiku a nakonec i cílovou skupinu čtenářek jsem si vypůjčila.
Tolikrát zpracované téma se mi zdá stále aktuální, vzhledem k míře, s jakou formu

je měřítko vkusu a může být živnou půdou našich pseudoproblémů. Na titulech
se objevuje tatáž modelka. V proměnách času je zde naznačen vývoj jedné fiktivní
kariéry s iniciály B.B. Své jméno jsem zakomponovala i do jednotlivých názvů
časopisů. Na pomyslném trhu se tedy místo Bazaaru, Cosmopolitanu, Men´s Healthu a Marie claire, objevil Barbaar, Cosmopolibar, Beb´s Health či Barbie blaire.

Magazíny

Barbar, 2004, z cyklu Magazíny

Barbie Blaire, 2004, z cyklu Magazíny

Beb‘s Health, 2004, z cyklu Magazíny

Cosmopolibar, 2004, z cyklu Magazíny

Perplex, 2011, z cyklu Magazíny

Předvolební
kampaň

Předvolební
kampaň
2004-2011

Fotografie
Tento projekt byl zamýšlen pro výstavní plochy ve veřejném prostoru galerie Art
Wall na nábřeží kpt. Jaroše v Praze, která byla v roce 2009 dočasně zrušena.
„Politika je nejlépe placená prostitutská práce.“

Bashir Goth, blogger listu Washington Post, 26. 1. 2007.
„Ministr zahraničí a jedno nejmenované povolání mají mnoho společného. Pracují
v nočních hodinách, kdykoli je z toho baráku mohou vyhodit, musejí zaujmout tu
pozici, která se po nich žádá, a nemohou si vybírat své partnery. Jen je škoda, že
už se tato dvě povolání nemohou potkávat tak často, jako tomu bylo například v
devatenáctém století. Dovedete si představit, že by ty chudinky děvčata pronikly
skrze ta bezpečnostní opatření na mnichovské konferenci?“ Karel Schwarzenberg
na palubě vládního speciálu mířícího na státní návštěvu USA, 11. Únor 2009.
A mají společného nejenom toto, pane ministře, nejenom toto.
Prostitutka, kurva, děvka, prodejná žena: už jenom přízvisko hovořící o „nejstarším povolání“ je důkazem fascinace, kterou v nás sexuální pracovnice vyvolávají.

Mýtus prostitutky přináší svědectví o morálním úpadku, násilí pasáků, nesvobodě
v nakládání s vlastním tělem, ztrátě intimity i fyzické nečistotě zapadlých a málo
osvětlených uliček, ale na druhou stranu také o neovladatelnosti, svobodě v nakládání s vlastním tělem, sexuálních dovednostech a neschopnosti mužů ženu
zkrotit.
Podobně jako prostitutky i politici flirtují se svými voliči – slovně, tělesně, v anonymním potřásání rukou a objímání během předvolebních kampaní i za medializovaných návštěv stachanovských pracovišť.
Politici nasazují širokou škálu prostředků, aby dosáhli svého cíle. Své „zákazníky“
loví veřejně v předvolebních kampaních a slibují hory doly, jen aby si „koupili“ právě
je a zajistili si po čtyři roky dobře placenou práci. Sliby formulují stručně a srozumitelně tak, aby pravděpodobnost, že byť jen letmým pohledem zaujmou, byla
co největší a zároveň v kostce shrnovala jejich volební program. Snaha zalíbit se
a prodat se, naslibovat a utržit. První nabízí iluzi lásky, druzí iluzi pomoci. Vybrala
jsem volební hesla některých politických stran nebo jejich konkrétních představitelů, kterými v minulosti reprezentovali své politické postoje či cíle a namísto uhlazeným tvářím a nažehleným oblekům jsem volební hesla vložila do úst prostitutek.

Předvolební kampaň
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