


Čekání na antény - video Hi-8, 03:44, 1997



Jsem ... - video Umatic, 00:50, 1996



Klacek 01 - video Hi-8, 0:41, 1996



Klacek 02 - video Umatic, 02:05, 1996



Klacek 03 - video Hi-8, 10:00, 1997



Kopyta strojů ... - video Hi-8, 01:00, 1998



Na téma Mezihorák - video Hi-8, 08:30, 1996

To přece není nic těžkého - video Hi-8, 02:00, 1997



Nejezdi - video Hi-8, 6:09, 1995



Popletená pletýnka - video Hi-8, 00:50, 1997



První pozorování

Těch hvězd je na obloze
jako much
Vidíš ten hvězdný třpyt?
Cítíš ten děsný puch?
Je člověk jejich pánem?
Spíš míň je nežli vzduch.

Hvězdný prach padá
do pozvednutých očí
Řeže jak hmyz
co skočí pod sliznici
točí mozek světem
v zakloněné makovici
BA je tu zima
chvěji se zimnicí
že by jak Cece
chovala se luna?
těžké je vidět
těžší nežli tuna
pojïme už domů
obloha čeká na talíři
polárka k tomu
jako zákusek
proč trápit se vesmírem
tu a tam světlý flek
však v hlavě bzučí jak neodbytný hmyz
záplava otázek
Například
Když hvězdy jsou jak mouchy
na obloze
tak zajímalo by mne tuze
zda pod dlaní
jich sedm zůstane.

První pozorování - akce na hvězdárně v planetáriu v Brně 13.1. 1999



Příprava na létání - akce na Květné v Brně 1998

Létat je snadné
Stačí upadnout, ale nedopadnout.

Je nezbytné odnaučit tělo spoléhat se
na pevnou podložku

a ve správný okamžik nasměrovat
veškerý atomální pohyb jedním směrem.

Při nedopadnutí se rozpustí svět
ve vědomí, které ho přestane držet.



Rozděl a ři� - akce, 29.4. 1999 Ostrava - Festival studentské performance



Žížaly - video Hi-8, 05:00, 1997

Zastávka - video instalace, 1998



UFO 01 - interaktivni sekvence, Scala MM100, PC 1997



UFO 02 Monička - video VHS, 18:33, 1998



UFO 03 Mem - instalace, 1998



UFO 04 Surová demonstrace podprahových pokynů v TV - video VHS, 4:40, 1999



Twin Peaks - instalace Hi-Tech, Dům umění 1996



Protiklady - kniha objekt, 1997           Zrcadlo - interaktivní zvukový objekt, 1999           Pls� - fragmenty kreseb, Klenová 1996


