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Autorská výstava, kde bylo s malbami pracováno jako s instalačním materiálem .
Vzniklá stěna odkazovala na filmový pás nebo pozadí, na které byly použity obrazy
přizvaných autorů aby díky jejich skladbě mohla vzniknout má slepá okna.
Zůčastnění umělci: Pavel Příkaský, Tomáš Predka, Eva Červená, Karolína
Klimešová, Zuzana Kantová, Eva Vlčková Štýbrová

Authorial exhibition where were worked with paintings as installation material. Created wall symbolizes film strip or background where were used paintings from invited artists for visibility of my missing or blank places.
Participating artists: Pavel Příkaský, Tomáš Predka, Eva Červená, Karolína Klimešová,
Zuzana Kantová, Eva Vlčková Štýbrová

Inverze/ Inversion, 2016 (kurátor/ curated by: Jan Kratochvíl)

Entrance Galerie Praha / Entrance Gallery Prague

Instalace zachází s původními obrazy se stejnou zvídavostí, která vedla Theo
van Doesburga v jeho Kontrakompozici k překlopení Mondrianova světa o
45°. Kromě těchto dvou zástupců neoplasticismu, je v kontrastu pracováno s
díly malíře Václava Maliny, který se skrze geometrickou stylizaci krajiny hlásí
k odkazu modernismu. Původní umělecká díla jsou vyvlastněna, rozložena na
jednotlivé elementy a následně znovu složena. Projekt zpochybňuje koncept
originality a autorství. Studuje samotné jádro uměleckého díla. Zkoumá, jak
nepostradatelné jsou v díle takové složky jako barva, tvar či struktura. Spočívá
samá podstata obrazu v jedné z těchto složek, nebo v jejich součinnosti? Nebo
snad ještě v něčem jiném? Kromě toho ovšem také poukazuje na vztah mezi
produkcí a reprodukcí...

Věnováno Dobromile / Dedicated Dobromila, 2015

The installation works with the original paintings with the same curiosity as Theo
van Doesburg was driven by when he tipped out Mondrian’s world 45 degrees in his
Counter-Compositions. In addition to these two representatives of neoplasticism is
in contrast working with works of the painter Václav Malina, who participate through
the geometric stylization of landscape also on the legacy of modernism. It expropriates the artwork, decomposes its elements and rearranges them. The project reflects the matter of authorship, it questions the issue of originality, it investigates the
substance of the artwork. It analyzes how indispensable parts of a picture are such
components as colour, shape or structure. Does the essence of a picture lie in one
of these components or in the cooperation of them? Or maybe in something else?
Meanwhile it also brings up the relation between production and reproduction.

Galerie Etc. Praha / Etc. Gallery Prague

zůčastnění umělci/ participating artists: János Brückner, Erik Mátrai, Márton Tóth, Christa Bartesch, Viola Fátyol

Meze interpretace/ The Limits Of Interpretation, 2015

Autorský výklad umělecké tvorby a
detailní popis děl se odehrává většinou v ateliéru umělce. Pětice maďarských autorů prezentuje svou
tvorbu v medailonech, přičemž jim
v paralelních videích sekundují
osoby náhradníka, který se v samostatných portrétech ujímá výkladu
děl se suverénností autora. Předkládá pět různých podob své tvorby
v oblasti rozličných médii či tvůrčího zaměření (malba, socha, fotografie, video, instalace). Sami umělci natáčejí situaci „modelování“
jejich alter ega v jejich přirozeném
prostředí. Výběr umělců není náhodný, cílem je „pracovat“ s rozličnými médii. Série deseti videoportrétů vznikala v rámci rezidenčního
pobytu v Budapešti během zimy
v roce 2013. / Author’s explanation of art production and detailed
description of artworks takes place mostly in the artist’s studio. Five
Hungarian artists present their work
in profiles with stand-in seconding
them in parallel videos. In separate
portraits takes this stand-in charge
of artworks explanation with a sovereignty of an author. He presents
five various forms of his art production in various media or creative foci
(painting, sculpture, photography,
video, installation). The artists themselves shoot the scene of “modeling”
of their alter egos in their natural
environment. The selection of artists is not accidental; the goal was
to “work” with various media. Series
of ten video portraits was created
during his residency in Budapest in
winter of 2013.

Artycok.tv / online exhibition on Artycok.tv

Kamera/ The Camera, 2014 (kurátor/ curated by: Viktor Čech)

Glerie Kabinet T. Zlín / Kabinet T. Gallery, Zlín

Autorská reinterpretace výstavy pro galerii U dobrého pastýře v Brně.
Reinstalace: Petr Krátký a Jan Zdvořák
Původní koncepce: Zuzana Janečková a Maja Štefančíková
Vystavení autoři: Peter Barényi, Cyril Blažo, Lucia Horňáková Černayová,
Eja Devečková, Eva Drozdíková, Guma Guar, Zuzana Janečková, Krištof
Kintera, Tomáš Klima, Petr Krátký, Henrik Martin, Erik Mátrai, Marianna
Mlynárčiková, Mr. BRA, Lucie Nechybová, Veronika Přikrylová, Tereza
Ruller, Nóra Ružičková, Jano Šebík, Maja Štefančíková, Martin Zet.

No Comment, Vol.3, 2013

Authorial reinterpretation of the exhibition for the Good Shepherd Gallery in Brno.
Reinstallation: Petr Krátký and Jan Zdvořák
Original conception: Zuzana Janečková and Maja Štefančíková
Exhibited authors: Peter Barényi, Cyril Blažo, Lucia Horňáková
Černayová, Eja Devečková, Eva Drozdíková, Guma Guar, Zuzana
Janečková, Krištof Kintera, Tomáš Klima, Petr Krátký, Henrik Martin, Erik
Mátrai, Marianna Mlynárčiková, Mr. BRA, Lucie Nechybová, Veronika
Přikrylová, Tereza Ruller, Nóra Ružičková, Jano Šebík, Maja Štefančíková,
Martin Zet.

Glerie TIC Brno / TIC Gallery Brno

Název projektu je odvozen od akustického jevu souvisejícího s fenoménem
ozvěny. Zatím co ozvěna vzniká odražením zvuku od překážky vzdálené nejméně 17 metrů, dozvukem či dozníváním jsou pojmenovány situace, které jsou
s odrazem zvuku spojeny v prostoru, který nesplňuje tato kritéria. Autoři tento
fenomén zkoumají ve specifickém prostoru Galerie Kostka. Výsledkem je velkoformátová nástěnná malba. (s Martin Hrubý)

The exhibition title is derived from an acoustic effect related to echo. However,
while echo emerges from a rebound of sound from a barrier in a distance of at
least 17 meters, reverberation stands for situations where the rebound of sound
does not meet these functional criteria. The exhibition project applies this phenomenon on the specific cube shape of The Kostka Gallery, resulting in a large-scale mural painting. (with Martin Hrubý)

Dozvuk/ Reverberation, 2013 (kurátor/ curated by: Karina Kottová)

Galerie Kostka, Praha /The Kostka Gallery, Prague

Výstava prezentuje dvě videa (Timeline, 2010 a Swing, 2011), které spojuje jejich zájem o působení pohyblivého obrazu statickým dojmem tak, aby i nadále
splňoval požadavky plnohodnotného filmového formátu.
Důležitou roli v celkovém vyznění sehrává i způsob instalace, který do středového prostoru galerie umisťuje 3 metry široký panel, na kterém se čelem ke
vchodu promítá video Timeline, jehož průběh je zpomalen tak, aby odpovídal
celkovému času trvání výstavy. Na druhé straně panelu je promítáno video Swing.
Timeline kompaktně přichyceno k formátu výstavy, pomalu naplňující čas a
naproti tomu reálný děj rozpadající se do fragmentů, na první pohled vypadající jako opakování jednoho motivu stále dokola, zaseklého v bezčasí…

Stop Motion, 2013 (kurátor/curated by: Martin Mazanec)

The exhibition presented two videos (Timeline, 2010, Swing, 2011).
They combined their interest in static impression as to continue meet the requirements of a full-fledged film format.
An important role in the overall meaning played also the installation method. In
the central gallery space was placed 3 meters wide panel on which was projected
video Timeline. Its duration was slowed down to match the total time of the exhibition. On the other side of the panel was projected video Swing.
Timeline compactly attached to the format of the exhibition and on the other
side the real story disintegrating into fragments, at first glance looked like a repetition of one motif.

Galerie Kabinet, Brno / Cabinet Gallery, Brno

Hlavním tématem výstavy byl vztah obsahu a formy a také to, do jaké míry jsou od
sebe tyto dvě veličiny oddělitelné. Pracoval jsem hlavně s tím, jak jsme o věcech
naučeni přemýšlet a jaký účel jim dopředu přiřazujeme. Snažil jsem se tento předpoklad zpochybnit. Název spolu s pozvánkou se netýkal výstavy, ale byl svébytným
dílem. Sokly plnily svoji funkci jen z části, protože byly rozloženy. Na školních tabulích byly křídou vybíleny projekční plochy. Galerie hostila dvě varianty identické
výstavy. Jednotícím prvkem bylo video ve své polovině rozděleno, zacykleno a promítnuto odděleně.
The main topic of the exhibition was a relationship between content and form and to
what extent they are from each other these two values separable. I worked mainly with
the way we are taught to think about things and what purpose we assign them ahead.
I tried this presumption into question. Name together with the invitation did not relate
to the exhibition but it was an original work. Pedestals fulfilled their function only in
part because they were decomposed. The green boards had covered screening space by
white chalk. Gallery hosted two variants of identical exhibitions. The unifying element
was a video cuted in the middle, looped and screened separately.

Žena s vlkem /Women With A Wolf, 2012 (kurátor/curated by: Viktor Čech)

Galerie Jelení, Praha /Jelení Gallery, Prague

Tematickým okruhem této práce jsou jednotlivé fáze v procesu tvorby a forma
jejich následné re/prezentace. Nejprve vznikl obraz - artefakt, následně byla realizována výstava - prezentace a poté vytvořena její dokumentace - reprezentace.
Video-dokumentace výstavy představovala závěrečný a také jediný výstup tohoto projektu, se kterým byl divák konfrontován. Samotnou formou obrazu a jejími způsoby instalace v galerijním prostoru, spolu s následnou editací filmového
materiálu bylo v reálném čase dosáhnuto představy o neustále se proměňující
výstavě.

Thematic focus of this work are the different stages in the creative process and the
form of their subsequent re / presentation. The painting was created first - an artifact, then an exhibition - presentation and then created the documentation - representation. Video documentation of the exhibition represented the final and the only
output of this project with which a viewer was confronted by. The actual form of the
painting and its methods of installation in the gallery space together with subsequent editing of the film material has been attained imaginations of the constantly
changing exhibition in real-time.

I´m Because My Father Had Orgasm, 2012

Tranzitdisplay & VŠUP, Praha / Tranzitdisplay & AAAD, Prague

Retrospektiva, byla situace realizovaná pro Galerii Luxfer v České Skalici. Dílo se skládalo z 16 videí řazených do jednoho celku o rozměru 4x4 pole a bylo promítáno na stěnu
galerie. Diváci ho mohli sledovat ze židlí seřazených v řadách za sebou. Výběr reprezentoval stěžejní témata mé filmové tvorby, jako například performance, apropriace uměleckých děl, vztah umění a veřejného prostoru a téma dekonstrukce uměleckých médií.
Analyzování uměleckých forem a přístupů se zde propojuje v jednom uměleckém díle.
Jedná se o práci s vlastním archivem, která dokazuje, že původně zamýšlená výsledná
forma prezentace nemusí být finální podobou díla.
The Retrospect was situation realized for Luxfer Gallery in Česká Skalice. The work consisted
of 16 videos arranged into a whole of size 4x4 fields and was screened on the wall of the
space. Viewers could watch it from chairs lined up in rows. The selection represented the
principal themes of my film-making, such as performance, appropriation of works of art,
the relationship between art and public space and the theme of deconstruction of artistic
media.
Analyzing art forms and approaches are here combines in one work of art. It is a work with
my own archive, which demonstrates that the originally proposed final form of presentation may not be the final version of the work.

Retrospektiva / Retrospect, 2011

Galerie Luxfer, Česká Skalice / Luxfer Gallery, Česká Skalice

Výstava Moving Images mezinárodní skupiny Authentic Boys, holandského umělce Rodericka Hietbrinka a českého umělce Petra Krátkého byla nejen prezentací současného
videa a fotografie, ale zkoumala také podstatu obrazů samotných, pro které hraje přivlastnění si času klíčovou roli.
The exhibition Moving Images [International Art group Authentic Boys, Roderick Hietbrink
(NL) and Petr Krátký (CZ)] was presenting not only current videos and photographs but
also examined the essence of images themselves. Main topic of exposed works was time
appropriation.

Moving Images, 2011 (kurátor/ curated by: Markéta Kubačáková)

Galerie Fotograf, Praha / Fotograf Gallery Prague

Projekt 74°C (s Martin Hrubý, Viktor Čech) byl realizován pro Národní technickou knihovnu
v Praze. Bylo nám umožněno pracovat jak s institucí, fondem, tak i s její novou budovou.
Vznikla kolekce videoperformancí , která se mimo jiné dotýká například křehké hranice mezi
návštěvníkem a reálným provozem zařízení.
Project 74 °C (with Martin Hrubý, Viktor Čech) was realized for the National Technical Library
in Prague. We were working with institution, fund and also with new building. We created a
collection of site-specific videoperformances which were also about delicate line between real
function issues and visitor´s rules.

74°C, 2010

Národní technická knihovna Praha / National Technical Library Prague

Výstavní projekt pro galerii Pavilon se týkal nosnosti jednoho konkrétního obrazu, žánrové krajinomalby z 50. let, jejíž autor je nositelem stejného příjmení
jako Vladimír Houdek.
Proto jsem poprosil Vladimíra, aby se mi jedním úderem pokusil obraz prorazit
o hlavu. Tímto gestem jsme se oba, každý z jiného úhlu, pokusili vyrovnat s
odkazem této tendenční malby.

The exhibition at The Pavilon Gallery was connected to the one particular painting which was a genre landscape painting from 50s. The lastname of a painter
which made this work was Houdek.
That‘s why I asked Vladimir Houdek to try broke this painting by my head. By
this gesture we both tried to understand a message of this tendentious painting.
Each from a different angle.

Na výstavě byl vystaven poškozený obraz a videozáznam akce.

At the exhibition was exposed damaged painting and video record of the attempt.

Obraz jsem obdržel darem od sestry mojí babičky, podle které byla výstava
také pojmenována.

The painting I received as a gift from my grandmother‘s sister. By her was the
exhibition also named.

Jiřina Štípková: teta z Plzence / Jiřina Štípková: Aunt from Plzenec, 2010

Galerie Pavilon, Praha / Pavilon Gallery, Prague

Výstava tří českých umělců byla zamýšlena jako do
jisté míry reflexe malířského média v jeho širších souvislostech. Vztahovala se ke stereotypům, které panují okolo výběru témat, atributů, stylů, symbolického
řádu kvality a historie – v tomto případě kunsthistorie
nebo kulturologie a praktických postupů a fyzických
kvalit.
Výstava byla rozdělena do tří sekcí. První se určitým
způsobem dotýkala filmu s názorem, že obsahem novějšího média je médium starší, v případě filmu, román a obraz. Druhá se zabývala vlastností malířského
média – budováním iluze, iluzivnosti. Třetí sekce si pohrávala s představou „obrazu jako těla“.
Výstava byla autorským dílem Petra Krátkého, Petra
Maliny a Marka Meduny

The exhibition of three Czech artists is conceived as in a
way reflection of a painting medium in its wider context.
It is related to stereotypes governing the selection of
themes, attributes, styles, symbolic frame of quality and
history – in this case it is art history or culture studies as
well as practical methods and physical qualities.
The exhibition will be divided into three sections. The
first section will in a way concern film and the opinion
that content of a more recent medium is in fact an older
medium, in terms of film it is a novel and a painting.
The second one is going to deal with the properties of a
painting medium – building up an illusion, illusoriness.
The third section will play with an idea of “a painting as
a body”.
The exhibition is a collaborative work by Petr Krátký,
Petr Malina and Marek Meduna

Rovnostranný trojúhelník / Equilateral triangle, 2010

MeetFactory, Praha / MeetFactory, Prague

Petr Krátký a Jan Zdvořák připravili pro kostel sv. Vavřince monumentální obrazovou instalaci spočívající především v konfrontaci obrazů jako objektů v konkrétním prostoru.
Mezi nimi rozehrávají dialog, který má zjistit do jaké míry je možné manipulovat
s obrazem, recyklovat umělecké artefakty a dávat jim nové obsahy bez ztráty původních. Reinterpretují téma obrazů a vytvářejí pro ně odlišnou formu. Bilancují
na pomezí různých přístupů a nechávají vznikat platformu jejich syntézy.
Za tímto účelem představují 140 obrazů od 42 autorů (převážně zástupců nejmladší generace zabývající se malbou).

Petr Krátký and Jan Zdvorák present 140 paintings fro 42 authors.
The exhibition attempts to learn to which extent it is possible to manipulate with
painting, to recycle art artifacts and to insert new meanings without losing the previous ones.

Petr Krátký & Jan Zdvorák, 2009

Galerie Klatovy Klenová / Gallery Klatovy Klenová

Jak recyklovat již hotové umělecké artefakty, měnit prostor galerie a jeho vnímání, jsem se spolu s Janem Zdvořákem, Adamem Stankem a Štěpánem Soukupem pokusil na výstavě Screen.
Byli jsme se v situaci, kdy jsme měli možnost pracovat s předchozí výstavou.
Rozhodli jsme se prostor scelit za minimálního pozměnění původní instalace.
Přesunuli jsme veškeré „umění“ do dvou kójí a ty posléze uzavřeli stěnami z
mléčného igelitu. Tím se prostor vyčistil a opticky nafoukl, i když se reálně téměř o ¼ zmenšil. Pohled na mléčnou stěnu nutí vnímat skrytý prostor v ploše a
namísto jednotlivých artefaktů, předkládá jejich nejasné tušení připomínající
abstraktní malbu.

Screen, 2009

How we can recycle already finished art artifacts, change a space of gallery and
its perception? We tried it with Jan Zdvořák, Adam Stanko and Štěpán Soukup on
the exhibition called Screen. Idea came from irritation of previous exhibition and
its totally scattered installation.
We decided to change whole space by minimal modification of original installation. We moved all art works to two corners and closed them by two semi transparent white walls from plastic.
Gallery space was cleaned and seemed bigger than was before. A look on to semi
transparent walls played with space and also with works behind them. The space
was viewed as flat screen of abstract painting.

Norwich, Anglie / Norwich, England

Best Of Better je projektem koncipovaným přímo pro prostor Galerie 207. Jeho
ústřední úloha je zjistit do jaké míry je možno chápat význam obrazu v závislosti na prostředí, se kterým koresponduje. Nejedná se o obrazy instalované
v galerijním prostoru, ale o prostor komplexně, ve kterém je možno s obrazy
manipulovat a tím měnit vizuální pole beze změny původního významu. Obrazy fungující jako prostorové instrumenty, lze v tomto kontextu s nadsázkou
nazvat jakousi formou vizuální hádanky.

Best of better is a project conceived for Gallery 207. His main task is to find
how much depends the meaning of painting on the surrounding it corresponds with. It is not about installation of paintings in gallery space, but
about the space as a complex, in which we can manipulate with paintings and
change visual sphere without a change of original context. Paintings functioning as a space instruments, could be understood as a kind of visual puzzle.

Ze svébytných ilustrací v knize Abeceda dobrého bydlení (1970) je převzata
vizualita, převedená podle kót, z náčrtu v půdoryse do skutečné velikosti.

A visual form is up taken from book Alphabet of good housing(1970). Shapes are
taken from a cot of schema of ground-plan in a real size.

Best Of Better, 2009

Galerie 207, Praha /207 Gallery, Prague
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Autoportrét / Self Portrait, 2016

HDV, 1920 x 1080, ve smyčce/ in loop

Scéna / Stage
Temný sál / Dark room
Jeviště je v intervalech osvětlováno záblesky. Tyto krátké okamžiky percepce, tak jak jsme zvyklí ji chápat, alespoň ve vztahu k pozorované naraci, nejsou něčím
známým, pomáhajícím situaci, které se účastníme pochopit. Fungují právě opačně, matou a znejišťují. Přesto bychom se na ně rádi spolehli. / The stage is lit by
flashes at intervals. These brief moments of perception as we normally understand it, at least in relation to the observed narration, fail to seem familar, which would
help the situation we are participating in so as to understand it. They do the very opposite, confusing and making us unsure. And still, we would like to rely on them.
Průběh akce vnímáme spíše v ploše, struktuře. Soustředíme na se na vjemy jednotlivě. Zvuk je určující. Na jeho základě porovnáváme hlavně čas nebo alespoň
naši představu o něm. / We perceive the unfolding action as if in a surface, in a structure. We concentrate on the individual moments of perception. The sound is a
determining factor. We use it to assess mainly time or at least our idea of it.
Vše se zdá být relativní. Pro každého z nás individuální, včetně aktérů. Přesto se účastníme společně představení, jehož forma je daná, odehrávající se podle
předem stanoveného scénáře. / Everything seems relative, and individual for each of us, including the performers. Despite that, we all take part in a performance of
a given form and unfolding according to a predetermined scenario.
Jsme součástí homogenního média, každý z nás tvoří nepostradatelný článek koherentního systému. Tma od sebe světlo odděluje, přesto je zde spíše scelujícím
prvkem, nepostradatelným, funkčním. / We are part of a homogenous medium, each of us forms an essential component of the coherent system. Darkness separates
light from itself, and at the same time rather acts here as a unifying, indispensable and functional element.
Statické disponuje dynamikou, rytmizace evokuje pohyb! / That which is static disposes of dynamics, that which is rhythmical evokes movement!
Manifestace filmu jako důsledku se nabízí, přesněji možná kamery jako příčiny celého jednání. Záznam však není možný. Reprodukce je možná jen v reálném
čase. Vždy znovu! / What offers itself is manifestation of a film as a result, or more precisely of a camera recorder as a cause of the whole action. The recording, however, is impossible. Reproduction is only possible in real time. Again and again!
Osvícený sál / Illuminated room
Scéna / Stage

Manifestace media / Medium Manifestation, 2015

HDV, 1920 x 1080, 0:17:06 min

Videa vznikla během mého rezidentního pobytu v Budapešti. Reakcí na nové prostředí
může být částečně zdůvodněna deníková forma záznamu, která pro mě není úplně typická. Typické je však její použití. Deník je svým autorem pořizován zejména pro zaznamenání specifické situace, místa a času. Mé sdělení ale neobsahuje žádné z těchto
důležitých informací.
Those works are based on a record of a specific time period which I spent on a specific
place. Character of this videos is derived from a diary form where is important record of a
concrete situation, time and place. My message is nevertheless without these important
signs. I play a game with a viewer about what can be truth and what is just a fake construction.

Deník / Diary, 2013

2x HDV, 1280 x 720, 0:04:41min, 0:03:08min

Pracoval jsem se sochami umístěnými ve veřejném prostoru v areálu Rhode
Island School of Design a Brownova kampusu v americkém Providence, Rhode
Island.
Natočil jsem se, jak vždy jednou klepnu do každé ze soch a zaznamenal jsem
specifický zvuk, který tím vznikl.
Následně jsem zeditoval jednotlivé části videa a seřadil je.
Vytvořil jsem tak jednoduchou melodii.
Melodie vzniká v momentu, kdy celá sekvence puštěná ve smyčce začíná vždy
znovu a znovu.
Hexaton je výraz označující počet tónů v sekvenci.

Hexaton, 2011

I was working with sculptures in public space around RISD and Brown university
campus.
I filmed myself how I banged one time to the sculpture and recorded the specific
sound.
Then I edited the parts and lined up them. So I created a simple melody.
The melody arises in a moment when the whole sequence starts over again.
Hexaton is derived form the number of tones in sequence.
This movie was made in Providence, Rhode Island (US).

HDV, 1440 x 1080, 0:01:00 min

Toto video zachycuje aktéra, který nepřiměřeným způsobem zcizí jízdní
kolo. Dotýká se tak i otázky o odpovědnosti jedince za podobu veřejného
prostoru.
This video shows the actor who unreasonably steals a bike. It touches well as
question about individual responsibility of how works public space.

Finální řez / Final Cut, 2010

HDV, 1280 x 720, 0:01:17min

Toto video bylo natočeno v Museu Boijmans van Beuningen v Rotterdamu (Nl). Herec je návštěvník (umělec, já), který se konfrontuje s vystavenými uměleckými pracemi. Pohyb v sobě spojuje potlesk, nejistotu v
kolenou a masturbaci prostřednictvím uměleckého artefaktu.
This movie was filmed in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam (Nl). The actor is a visitor (artist, me)
which confronts presented art works. The movement itself combines applause, uncertainty in the knees and
masturbation via art artifact.

Bez názvu / No title, 2010

DV PAL 720 x 576, 0:00:53 min

Videoperformance Autistic boys vznikla ve spolupráci s Marija Repsyte (LT).
Jedná se o remake videa mezinárodního uměleckého uskupení Authentic Boys
Přesmyčkou názvu a změnou opakujícího se pohybu aktérů je měněn obsah.
Remake Autistic boys, odkazuje k retardaci holandské krajiny za použití jejích
typických obrazů.

Autisté / Autistic boys, 2010

Videoperformance Autistic boys was shot in cooperation with Marija Repsyte
(LT ). It is a video remake of the international art group Authentic Boys.
By the anagram of the name change and repetitive movement of players. Remake
of Autistic Boys refers to the retardation of the Dutch landscape, using its typical
image.

DV PAL 720 x 576, 0:05:39 min

Reinterpretace slavného Warholova filmu Empire
(1964) v podání hotelu Internacionál, Dejvické ikony z 50. let 20. st.
Reinterpretation of the famous Warhol‘s movie Empire (1964) performed by the Hotel Internacional,
Icons of Dejvice from the 50s 20th.

spolupráce / collaboration: Vasil Artamonov, Petr Krátký, Tomáš Uhnák

Internacionál / International, 2009

DV PAL, 720 x 576, 0:28:34 min

Natočil jsem jednu z mých maleb od shora dolů. Na obraze jsou jen dvě vertikální
plochy, takže pohyb je neznatelný a film vypadá jako statická kompozice.
I filmed one of my painting from up to down. On the painting are just two vertical
spaces so the move is invisible and looks like static composition.

Intermediální konfrontace / Intermedia Confrontation, 2009

HDV, 1440 x 1080, 0:02:32 min

Výstavy / Exhibitions
Video / Video
Malba a instalace / Painting and Installation

Výběr / Selection

Levitující obraz je instalací, která zkoumá možnosti materiálů užívaných při
výstavbě obrazu. Technické postupy jsou použity k jiným účelům, než k jakým
obyčejně slouží. Vzniklá konstrukce a její estetická kvalita je na tomto principu
závislá.

Levitující obraz / Levitation Painting, 2009

Levitating painting is a installation which explores options of materials used in
the construction of painting. Technical procedures are used for other purposes
than those for which commonly serve. Arising design and aesthetic quality is
dependent on this principle.

190 x 140 cm, malířský materiál / painter‘s material

Rám tohoto obrazu má jednu z latí o 5 cm delší. Vzniklá nepravidelnost formátu je zatřena bílou barvou tak, že při
instalaci na zeď splývá s pozadím a stává se pro diváka neviditelná.
The frame of the painting has one of the lath about 5 cm longer. Arising irregular shape is cover by the white paint. So
when you install it on the wall becomes invisible to the viewer.

Cenzura / Censura, 2009

110 x 130 (135) cm, akryl na plátně / acryl on canvas

Horizontální obrazové instalace znázorňují konkrétní krajiny, které je z pohledu z ptačí perspektivy připomínají. Jednotlivé části jsou vytvořeny pouze z nijak neupravovaných slepých rámů, plátna a barvy. Testují
estetické a funkční možnosti materiálů a technických postupů běžně používaných pro konstrukci obrazu.
Horizontal installations of paintings represent concrete landscapes which resemble them by the bird perspective view. Each part is create only from unimproved material. It tests the aesthetic and functional possibilities of
materials and techniques normally used for the construction of the painting.

Půdorysy / Ground Plans, 2008

Čepinec 1, 240 x 350 cm, olej na plátně / oil on canvas

Půdorysy / Ground Plans, 2008

Hamrlík 1, 140 x 240 cm, olej na plátně / oil on canvas

Série obrazů je založena na přenosu reálné velikosti malovaného objektu na
plátno. Omezení, jakým je formát obrazu, má za důsledek rozdělení tématu
do více obrazů, které spolu poté vytváří prostorovou instalaci (Auto, Půdorys
pokoje) nebo pouze znázornění jeho fragmentu (Půdorys pokoje, Roh domu).

Series of paintings is based on the transmission of real-size object painted on
canvas. Restrictions, such as frame scale, has resulted in division of subject in
to more paintings which then creates a spatial installation together (The Car,
Ground Plan) or only represents a fragment of it. (Ground Plan, Corner Of House )

Způsob znázornění, kdy je obrys objektu vymezen barevnou plochou, připomíná estetiku geometrické abstrakce, přesto že se jedná o záznam zcela konkrétní.

Way of painting when the outline of the object defined color space reminds
aesthetics of geometric abstraction but it´s a concrete record of reality.

instalace dvou obrazů / Installation of two paintings, 420 cm

1:1, 2007

Auto / The Car, 2 x 140 x 145 cm, akryl na plátně / acryl on canvas

Horizontální instalace dvou obrazů na podlahu / Horizontal installation of two paintings on the floor, 460 cm

1:1, 2007

Půdorys / Ground Plan, 2 x 100 x 70 cm, akryl na plátně / acryl on canvas

1:1, 2007

Roh domu /Corner of House, 200 x 150 cm, akryl na plátně / acryl on canvas
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