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UNCONSCIOUS CONSCIOUSNESS







https://vimeo.com/274484710

https://vimeo.com/274484710


POSTMAMA  



Postmama je príbeh o futuristickej mame, ktorá je úplne autonómna a svojich potomkov dokáže rodiť v hocijakom štádiu 
vývinu, od embrya až po človeka-nadčloveka ktorý je dokonalejší tým že ho zahalujú aj ďalšie, zvieracie prvky, s tým že sa 

stávajú plnohodnotnými a v raste pokračujú v podobe svojho narodenia. Vzniká ďalšia neurčitá skupina generácii a rozdielov 
medzi ľudmi kde momentálne rozdiely prestanú byť dôležité a nové sú prirodzené.  



https://vimeo.com/314240880

https://vimeo.com/314240880














koberec



 verejné miesto určené na jedenie pudingu  



Koberec - ako rozloženie môjho tela som prenášala po rôznych verejných priestoroch, ktoré sú pre mňa nepríjemné, alebo ku 
ktorým sa viaže nepríjemná vspomienka a vytvorila som si v nich svoj vlastný osobný telesný priestor, v ktorom som potom 

ako na piknikovej deke jedla sladký puding - predstavujúci utópiu ktorou sa napĺňam.  



FEEL LIKE FOUNTAINING  





Do not try to find the sense in nonsense, but be aware of your own. Create something beautiful out of 
extracted feelings. Explore. Explode. Don’t let them. Let them all, for yourself keep them keep, peep 

 (I hear someone whispering) 
Deep down under the ground where the very deep water sleeps, gazing into your insides, 

 keep your head still in the clouds. Dead things buried inside. shed your skin, cut off your meat, 
 the way of processing trauma, let it breathe, laugh and live. Then let them drown and spout them out.  

Vyjadrené emócie ktoré už ani nemôžu byť prezentované intímne ale verejne ako trápna situácia. 
Potom som ako suvenír rozdávala okoloidúcim luďom flaštičky s mojimi “slzami“ a krátkou básňou. 

Bottled up emotions.  





DECAPITATION 
A way to live with myself 

becoming something to be  
and stay away from me  

use your flesh and cut of her meat 
help yourself to get rid of you, your composed enemy.  

  



Časti video záznamu mojej performance z okna počas karanténneho obdobia. 

https://vimeo.com/404095778

https://vimeo.com/404095778





