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Recenze - Z určitého pohledu by se dalo říct, že umění Aleny Kotzmannové má tak trochu 
vampýrské tendence. Zakousne se do vás a trochu vás změní. 

Možná ani nejde o to, co s ním zažijete v bezprostředním kontaktu, ale o to, co s vámi udělá 
potom. 

Na výstavě Aleny Kotzmannové (1974), absolventky VŠUP a finalistky loňského ročníku 
Ceny Jindřicha Chalupeckého, skoro vždycky trpím rozbíhavostí myšlenek. 



Její instalace, videosekvence a fotografie, které obvykle rozhodně nepřekypují akční 
dynamikou, mě dostanou do zvláštního, skoro hypnotického stavu. Pohltí mě a já s tím 
nemůžu nic dělat celou tu dobu, kterou s nimi trávím v jednom prostoru. 

Pronásledují mě i potom; spíš jako ozvuk, nálada, vizuální kocovina nebo stín, který je navíc. 
Nemůžu ani říct, jestli je to příjemné, nebo ne; jediné co vím, je to, že někdy příště si přijdu 
pro další dávku.

Její nejnovější prezentace pod záštitou GHMP na Staroměstské radnici je rozdělená do tří 
částí. Úvod obstarala relativně hravá videoinstalace Home Cinema. Kout zlehka 
nastylizovaný starým sofa, filmovými plakáty a sektorovým stolkem z lakované dřevotřísky. 

Nechybí nezbytná televize. Z té se hrnou za sebou sestříhané vizuální znělky filmových 
společností, které tvoří intro každého filmu. Tento "seriál" nepostrádá chvílemi ani vtip z 
kombinace světa a domoviny.

Osobně mi sice mezi Columbií a 20th Century Fox trochu chyběly Levné knihy, které 
pokládám za nepřekonatelné, ale tohle "zklamání" mohl zmírnit kornout s popcornem, který 
se rozdával na vernisáži. 

Citace citací, brand jako malé vizuální dílko, animace, která nepostrádá náladu, efekt a 
virtuální impozantnost, ale navozuje i Pavlovův reflex a s ním pocit očekávání. Co bude dál,a 
jestli vůbec něco, je ovšem nejisté.



Po absolutním intru následuje Klasika. Fotoprojekce v zatemněné místnosti s několika řadami
sedadel, kde tak jako ve správném odpoledním kině budete pravděpodobně sedět sami. 
Sedmdesát černobílých panoramatických snímků ve čtyřech oddílech. Tady už se asociace 
rozbíhají naplno.

Název je vystihující, fotky jsou to jako z umělecké publikace z počátku minulého století, kdy 
vládl poetismus; člověka z té vizuálně-pocitové přesvědčivosti nevykolejí, ani když zjistí, že 
je Kotzmannová pořídila mezi lety 2001-4. 

Řada pouličních lamp, předměstské dvorky, světlo, které si hraje se stíny na chodníku, hladina
řeky vybroušená jako zrcadlo, mosty, sentimentální kolotočoví koníci, neonové reklamy, nebe
a osamělí chodci. 

Otřískaným klišé postaru nahlížené reality už posté samozřejmě podlehnete. Proč? Protože tak
to prostě je. Ale jinak těžko říct...

Poslední instalace kombinuje černobílé fotografie na zdech podobné těm předchozím a 
statické barevné projekce detailu interiéru do rohů místnosti. Nehybnost obrazu a hukot 
projektorů. 

Jako by vás zazdili do pokoje bez oken a vy jste k tomu slyšeli plynout čas. Jestli někde 
zažijete pocit existenciální úzkosti, prázdnoty a nejistoty, je to tady. 

Umění Aleny Kotzmannové existuje, ale samo není v pravém slova smyslu naplněné životní 
energií. 



Je dnešní, ale občas z něho dýchá melancholické bezčasí, živí se skutečností, a přitom 
mnohdy stačí vytáhnout zástrčku ze zásuvky a stojíte v prázdné místnosti zbavené iluze. Je 
těžko uchopitelné a není jednoduché, i když pracuje s prostými věcmi. 

Přes jistou stínotvornou bezkrevnost, která zbavuje jistoty orientace a navozuje snovou 
atmosféru zakletého zámku ukrytého v hororovém suterénu někde v Holešovicích, má jeho 
trochu ošoupaná zduchovnělá věcnost člověku co dát. 

Minimálně zjištění, že věci kolem nás zdaleka nejsou jen takové, jak je vidíme a jaké se zdají 
být - a k tomu pocit s velkým P.

Alena Kotzmannová: Už to zase začíná. GHMP, Staroměstská radnice, 2. patro, výstava se 
koná od 9.6. do 17.9. 2006.


