
Rozdělovací / Vitrína Deniska, Olomouc, CZ

kurátorka: Nina Michlovská

instalace: dřevěné bednění, průzor, LCD, videosmyčka 00:00:59

Reakce na okolí výstavního prostoru, v němž se natáčely scény 
filmu Záhada Hlavolamu (rež. Petr Kotek, 1993).
Připomenutí situace, která by mohla proběhnout, nebo se nikdy
neudála. 

výstava / exhibition: 27. 1. — 23. 2. 2012
http://www.vitrinadeniska.cz/

The Dividing / Vitrine Deniska, Olomouc, CZ

curator: Nina Michlovská

installation: wooden shattering, vizor, LCD, video-loop 00:00:59

Reaction on the exhibition place surrounding, in which scenes 
from Záhada Hlavolamu movie were filmed (dir. Petr Kotek, 1993).
Reminding of the situation, which could take place, or never
happened.



instalace / dřevěné zabednění Vitríny Deniska podle filmového obrazu
installation / wooden shattering of Vitrine Deniska according to the movie scene



detail / průhled s přehrávnou smyčkou filmového záběru
detail / visor with looped film footage





dokumentace / vychýlení úhlu pohledu pozorovatele
documentation / viewers perspective declination



Náhradní měsíc / Fotograf Gallery - Room, Praha, CZ

kurátorka: Veronika Daňhelová

instalace: svinovací metry, překlápěcí fotografie, stoličky 

Subtilní instalace se opírá o termín "náhradní měsíc" - tzv. 
Mercedonius (náhradní, neboli pomocný měsíc) byl vkládán do 
starořímského kalendáře jako aparát, který vyrovnával asyn-
chronní postavení konstruovaného formátu roku a "pravého, 
slunečního roku". 

Konstrukce časového formátu nás nutí zaujmout v běžném prostředí 
- referenčním rámci - individuální, přehodnocující postoj. Asyn-
chronní situace konstruovaného a "pravdivého" modelu předpokládá 
flexibilní pohyb uživatele v těchto kategoriích. Dochází k situ-
acím, kdy je třeba "ubrat či přidat", aby se naše pohledová pers-
pektiva alespoň na chvíli "srovnala s ideálním stavem"

výstava / exhibition: 13. 12. 2011 — 13. 1. 2012
http://fotografgallery.cz/

Spare month / Fotograf Gallery - Room, Prague, CZ

curator: Veronika Daňhelová

installation: tape measures, flip flop photo, stools

Subtle installation is based on the term “spare month”. 
„Mercedonius“ (spare, orauxiliary month) was apparatus inserted 
into the ancient Roman calendar,  which equalized the asynchro-
nous position of calendar and the real, solar year.

Constructed time format forces us to take individual reconsid-
ering attitude in the current environment. Asynchronous situa-
tion of constructed and "true" model assumes flexible movement 
of users in these categories. Thus we endeavor to calibrate 
our visual perspective towards the „ideal“ model, at least for      
a short time.















Situace 15 / Galerie Pavilon, Praha, CZ

kurátor: Jan Pfeiffer

instalace: diaprojektor, pára

Jednovečerní situace se soustředila na prostranství dvorku před 
Galerií Pavilon. Pomocí propojení dvou elementů, promítaného 
světla a pouštěné páry, vznikl vizuální fragment. Ocasní část 
vzducholodi Hindenburg se v tomto mlhavém prostředí vyjevovala 
a ve stejnou chvíli ihned mizela.
Mo-mentální připomenutí někdejšího fenoménu v modelové situaci.

situace / situation: 22. 11. 2011
http://www.galeriepavilon.cz/

Situation 15  / Pavilon Gallery, Prague, CZ

curator: Jan Pfeiffer

installation: slide projector, steam

One-evening situation concentrated at the yard in front of 
Pavilon gallery. Visual fragment created by linking two ele-
ments, the projected image and sloughed off steam - tail part 
of Hindenburg airship was revealing and disapearing at the same 
time. Mo-mental remembrance of former phenomenon in the model 
situation.







Štěstí - Setkání / 4 + 4 dny v pohybu, ÚLUV, Praha, CZ

kurátor: Martin Mazanec

instalace: porobeton / 250 x 100 x 625 mm 

Společně s Matějem Al-Ali   http://www.alali.cz/

Někde mezi překážkou a místem setkávání.

výstava / exhibition: 15. — 22. 10. 2011
http://www.ctyridny.cz

Happiness - Gathering  / 4 + 4 in motion, ÚLUV, Prague, CZ

curator: Martin Mazanec

installation: aerated concrete / 250 x 100 x 625 mm

Together with Matěj Al-Ali   http://www.alali.cz/

Somewhere between the obstacle and the meeting place.







pohled do instalace: spojovací chodby budovy ÚLUV, Praha
installation view: connecting corridos of ÚLUV building, Prague



Tak já to pouštím

video: 00:02:20 / objekt: kartovové krabice, gumolano

Videozáznam objektu v mechanickém prostředí.
Shluk kartonových krabic přepásaných gumolanem je testován        
v prostředí mechanického posuvníku ve sběrně papíru. 

So I am playing it

video: 00:02:20 / object: cardboard boxes, rubber rope

Videoshot of the object in the mechanical surrounding.
The cluster of cardboard boxes girded with rubber rope is being 
tested in the mechanical slider at the paper recycling site.









instalace / výstava Štěstí, kurátoři: Karin Kottová a Jan Pfeiffer
installation / exhibition Happiness, curators: Karin Kottová and Jan Pfeiffer



Falešné důvody / PLACCC festival, Budapešť, HU

objekt: mobilní stavební oplocení, kolečka, dlaždice, hlína 
rozměry: 216 x 216 x 225 cm

Vizuálně očekávatelný nonsensový objekt v prostředí nedostavěné 
pasáže. Posuvný výkop jako symbol neustálé transformace místa. 
Plánovaná choreografie každodenního posunu objektu na jinou 
pozici.

Pracovní minimum.

spolu s: Matěj Al-Ali / together with: Matěj Al-Ali
http://www.alali.cz/   

False Grounds / PLACCC festival, Budapest, HU

object: mobile construction-site fences, wheels, tiles, soil
dimensions: 216 x 216 x 225 cm

Visually expectable nonsense object in an unfinished building 
passages. Sliding excavation as a symbol of the constant trans-
formation of the space. The planned choreography of everyday 
shift to another position.

Working minimum.



detail / náhled do objektu
detail / insight into the object







17 bodů / Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ

spojený objekt: různé materiály, rozměry variabilní

Projekt s názvem "17 bodů" tématizuje možnosti kooperativní spo-
lupráce a limity instalace v rámci kolektivní výstavy. Jeho cílem 
bylo vytvoření objektu složeného ze čtyř autorských komponentů 
(Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec, Petr Dub, Jana Bernartová), jež 
vznikaly odděleně a bez bez vědomí o tvaru či velikosti díla 
druhých. Spojka, jež v demokratickém hlasování obdržela nejvíce  
bodů mezi ostatními návrhy (v našem případě oboustranný vrut), 
se stala materiálním a jediným formálním kritériem propojení 
společného artefaktu v den zahájení výstavy Konečně spolu.

spolu s: Matěj Al-Ali, Petr Dub a Jana Bernartová / výstava Konečně spolu / kurátorka Lenka Sýkorová
together with: Matěj Al-Ali, Petr Dub, Jana Bernartová / Finally together exhibition / curator Lenka Sýkorová
http://www.alali.cz/   
http://www.petrdub.cz/
http://janabernartova.cz/
http://www.gef.cz/   

17 bodů  / Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem, CZ

compound object: various materials and dimensions

The project entitled “17 Points” thematizes the possibilities 
of cooperation and limits of installation within a collective 
exhibition. Its objective was to create an object consisting of 
four author’s components that were born separately and without 
the awareness of the shape or size of the others‘ work. The con-
nection piece, which received most points among other proposals 
in a democratic vote (in our case, it was a double-sided screw), 
became the material and only formal criterion of connecting the 
joint artifact on the day of the exhibition opening.











Změna vyhrazena / Residence v Studio FKSE, Budapešť, HU

instalace: dřevo, sklo, prostory ateliéru 
rozměry: 350 x 250 x 80 cm

"Změna vyhrazena" definuje možnosti dalších změn. Pokud se tak 
stane nebo ne, záleží na konkrétních okolnostech. V každém 
případě bychom měli být připraveni na případnou změnu naší 
rutiny. 
Nevyužitý obchodní prostor s prázdnou výlohou byl výchozím bodem 
těchto úvah. Unikátní estetická kvalita a téměř pocit prázdna 
uvnitř. Výsledná instalace je založena na prostorové výměně      
a transformaci stále opomíjených lokalit. Fragment architektury 
zabudován do pracovního prostoru. Rekonstrukce každodenní situ-
ace v rozdílných podmínkách. Vizuální přitažlivost se stává 
dostupnou.

Situace uvnitř viditelná zvenčí.

Otevřené ateliéry - Studio FKSE / vstup do instalace
Open studios - Studio FKSE / enter into the installation

Subject to alterations / Residency at Studio FKSE, Budapest, HU

installation: wood, glass, working space of the studio
dimensions: 350 x 250 x 80 cm

„Subject to alterations“ defines the posibility of further 
changes. If it happens or not, depends on particular circum-
stances. In any event, we should be prepared for possible 
change of our routine. Unused commercial space with its empty 
unreachable shopping window was the starting point of this 
reflection. An unique aesthetic quality and nearly feeling of 
void inside. Presented installation is based on the spatial 
exchange and transformation of routinely neglected sites. Frag-
ment of architecture inbuilt within the working space. The 
reconstruction of everyday situation in diferent conditions. 
The visual attraction becomes accesible.

Situation inside the visible from outside.



prostor v instalaci - replika původní výlohy
installation space - replica of the original shop window
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