
Rozhovor R.L. s Alenou Kotzmannovou o výstavě Rybí lidé.

Aleno, mohla byste nám představit výstavu Rybí lidé?
Výstavou Rybí lidé pokračuji ve své dlouhodobé práci, tedy zejména v médiu černobílé 
nemanipulované fotografie v kombinaci s instalací inspirovanou a připravenou speciálně pro dané 
místo. Nechtěla bych výstavu konkrétně popisovat – spíš bych ráda naznačila, jakým směrem se 
ubíraly mé představy o tom, k čemu chci odkazovat jak významově tak formálně, co chci 
návštěvníkovi sdělit. Vždy pracuji vlastně v rovině určité „archeologie přítomnosti“ – hledám souvislosti
s minulostí a baví mě si představovat budoucnost. Nicméně, má výpověd v každé výstavě a instalaci 
je pevně spojená s „teď a tady“.
V Ateliéru Josefa Sudka reaguji na odkaz klasika fotografie a tento skromný domek, který má 
připomínat jeho velkou osobnost. Nedokážu proto pracovat s tímto prostorem jako s běžnou galerií, 
aniž by se do toho jeho odkaz nepromítal. A taky jeho dílo má pro mě kosmický rozměr – tedy ne 
romantický, jak bývá často vnímáno pro jeho motivy. Mimochodem, Sudek byl velmi moderní člověk a 
dobře věděl, co se ve světě umění a architektury děje, byl dvorním fotografem Družstevní práce, 
fotografoval funkcionalistickou architekturu. A v roce 1927 uplatil majitele domu, aby tento již v té době
zastaralý model zahradního ateliéru neboural a usídlil se v něm. Byl vlastně v něčem oportunista.
V čem spočívá vaše reakce na jeho dílo?
Reaguji na soustředěný proces vzniku jeho prací a na to, jak je dílo Josefa Sudka vnímáno. Lidé na 
něj pohlíží stále více jako na jakousi relikvii, proto ta připomínka středověké studny (studnice, 
pokladnice…) vytvořená instalací s mincemi. Jde o cosi posvátného, nedotknutelného, ale přesto 
vlastně obyčejného – je to hromádka běžných mincí. V té stísněné místnosti – bývalé Sudkově 
komoře – se mi jedná o intimitu prostředí. Třpyt mincí způsobený protilehlým umístěním reflektoru 
(mimo jiné ze Sudkova inventáře) přiživuje atmosféru skanzenu, turistické podívané. Já se věci 
snažím popsat, ale nikoliv věci, které vím, ale které tuším, které něco skrývají. A proto to není popis 
souvislý. To odhalování v sobě nese určité paradoxy, určité poznání toho, že nikdy se nic nedozvíme 
až do konce. A tento paradox poznávání mě fascinuje – čím dál dojdu, tím víc vrstev a horizontů se 
přede mnou otevírá. Tady v Sudkově komoře vznikaly jeho fotografie, představuji si, že se neustále 
díval do té lázně v kameninové vaně a tam to vznikalo. Já jsem chtěla návštěvníky zastavit, aby se 
tam nemohli podívat, aby nemohli vidět dno té lázně. Chápu to jako úctu, ale zároveň jako hru 
s představivostí.
A co sdělují fotografie v hlavní části ateliéru?
Akt pozorování skrze velké okno se vždy setká s představou o tom, že jsme pozorováni. Myslím, že se
místnostem s velkým oknem říká akvárium. A jsme v tom – vně nebo uvnitř, kdo je pozorován a kdo 
pozoruje. Akvárium vytváří lom světla, předměty i bytosti v něm a i vně něj - respektive jejich obraz – 
bývá zdeformován, klame. V Sudkově ateliéru máme klid a čas se soustředit, a vzhledem k jeho 
poloze v klidném dvoře jsou v něm návštěvníci často sami. Toto ticho a opuštění, daleko od výstavních
center připomínajících zábavní parky, se mi líbí. A Rybí lidé jsou tady, aby s námi komunikovaly. Takže
bytosti. Bytosti blízké, ale i nezemské, jejich svět, jakoby někde v dálce, anebo za sklem. Přemýšlíme 
o klíči k tomu, co říkají, jak to říkají a věčné pochybnosti o tom, jestli jim dokážeme porozumět. 
A ty boty v komoře?
Ty boty přece patří Rybím lidem.
Děkuji za rozhovor.


