
Belgický fotograf Kurt Stallaert uve-
die na Slovensku po prvý raz svoje 
diela 29. novembra výstavou BECAU-
SE WINTER LASTS LONGER THAN 
SUMMER. INSPIRE sa s ním rozprával 
o jeho premiére v Galérii mesta Brati-
slavy.
Portfólio Kurta Stallaerta do značnej 
miery balansovalo medzi reklamnou 
a módnou fotografiou. Značka SISLEY 
nahradila Terryho Richardsona Kurtom 
vo svojej celosvetovej kampani, nasle-
dovali koncerny ako Marlboro a HUB-
LOT, ktorým Kurt prepožičal svoj ru-
kopis. „Projekt, ktorý spojil Kurtovu 
umeleckú a komerčnú dráhu, bolo fo-
tenie kampane pre nový koňak JAY-Za, 
ktoré sme produkovali v New Yorku. 
Pôvodne sme boli oslovení na vytvo-
renie kľúčového vizuálu kampane, ale 
keď JAY-Z videl Kurtovu voľnú tvorbu, 
ochotne sa stal súčasťou projektu. Dielo 
sa nakoniec objavilo na obrazovkách na 
Times Square a rokovali sme aj o jeho 
uvedení v MoMA,“ prezrádza agent Jo-
zef Pavleye. 
Kurtovu slovenskú premiéru bude pa-
ralelne sprevádzať výstava videoportrétov Roberta 
Wilsona v SNG, čím vznikne zaujímavý dialóg medzi 
oboma inštaláciami a ako hovorí sám umelec, „kruh 
sa uzavrie“. Jeho posledné dielo má trvanie 11 hodín 
a svetovú premiéru bude mať 29. novembra v Galérii 
Mesta Bratislava, ktorá v spolupráci s agentúrou Pav-
leye Art and Culture uvedie Kurtovu monografiu pod 
názvom „BECAUSE WINTER LASTS LONGER THAN 
SUMMER“. 

zentovať aj svoju najnovšiu tvorbu – 
moving stills. Výstava vznikla na impulz 
môjho agenta Jozefa Pavleye, ktorý mi 
vnukol myšlienku priniesť moje dielo 
na nový trh. V minulosti tu Jozef pred-
stavil výstavy Davida LaChapelle, či dua 
René&Radka. Je pre mňa česť, že ich 
môžem nasledovať. 
Čo konkrétne budú môcť Slováci vidieť?
Kurt: V Bratislave predstavím svoju sériu 
Bodybuilders. Fotili sme ju v Afrike a Eu - 
 rópe. Celá vypovedá o sile. Uvedomil 
som si, že ma fascinuje ľudská fyzioló-
gia. Rád zachytávam svet svojím okom. 
Série som fotil v Prahe, Afrike, Belgicku 
a tým som chcel dokázať, že môj svet na-
ozaj existuje na rôznych kontinentoch. 
Kedy si začal pracovať na sérii „moving 
stills“? 
Kurt: „Pohyblivé obrázky“ som začal 
tvoriť pred dvoma rokmi. Dostal som 
ponuku od mesta, aby som pre jeden 
verejný priestor pripravil umelecké die-
lo. Čim dlhšie som nad tým uvažoval, 
tým viac mi bolo jasné, že nedodám iba 
statickú fotografiu. V tom čase som sa 
náhodou vybral na výstavu videopor-

trétov Roberta Wilsona, ktorú mal v tom čase v Belgic-
ku. Tam som si uvedomil, že je pracujem veľmi podob-
ne, ale nikdy svoje dielo nefilmujem. To mi ponúklo 
nový pohľad na moju prácu. Robert ma inšpiroval po-
sunúť sa ďalej. Je to veľmi vtipná zhoda náhod, že obaja 
v Bratislave vystavujeme paralelne. 
Čo odráža názov tvojej výstavy? 
Kurt: Vymyslel ho človek, ktorý so mnou dlhé roky 
pracuje a pozná moju prácu. Nechcel som, aby moje 

to nevnímali ako cestu, ktorá ma dokáže uživiť. Druhá 
možnosť bol poisťovací maklér, čo som aj vyštudoval.
Spomínaš si na svoj prvý veľký komerčný džob? 
Kurt: Je vtipné, že sa na to pýtaš, ale fotili sme ho na 
Maldivách a klientom bola práve poisťovňa – náš hlav-
ný konkurent. Nikto z tímu však netušil, že aj ja som 
v tom čase ešte pracoval ako poisťovací maklér. Rozpo-
čet na fotenie nebol veľký, no poprosil som veľa mo-
jich kamarátov, aby prišli zadarmo pózovať na Maldivy. 

Klientovi som ušetril peniaze , priatelia mali krásnu do-
volenku a ja som všetky zarobené peniaze investoval do 
novej technológie. 
Prečo svoje diela prezentuješ práve v Galérii Mesta 
Bratislavy? 
Kurt: Je to jedna z väčších sólo výstav, kde budem pre-

Kurt, vedel by si si spomenúť na svoj prvý kontakt s fo-
tografiou? 
Kurt: S fotografiu som bol v kontakte už od útleho det-
stva, pretože môj otec bol amatérsky fotograf. Vďaka 
nemu som vzal do rúk fotoaparát a začal som snímať prvé 
zábery. Chcel som študovať fotografiu, ale moji rodičia 

diela boli veľmi priamočiare... Som rád, keď sa divák 
musí snažiť a pozrieť si snímku dvakrát. Názov výstavy 
odráža moju prácu s prírodou. 
Máš osobné motto, ktorým sa v živote riadiš? 
Kurt: Vždy nasledujem svoje srdce vo všetkom, čo ro-
bím. —
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