
Výsledkom druhej spolupráce agentúry Pavleye Art and Culture s Galériou mesta Bratislava 
a s J&T Bank, rok po úspešnej premiére výstavy Davida LaChapella, je nový projekt fotografického 
dua René&Radka. Originálny výstavný projekt pod názvom Dreams and Shadows bude prístupný 

dva mesiace – od 27. 9. do 26. 11. – na dvoch poschodiach Mirbachovho paláca v Bratislave. 
Kurátorkou výstavy je Tereza Bruthansová. 

René Hallen a Radka Leitmeritz 

Až donedávna bolo nemecko-čes-
ké duo fotografov René & 
Radka známe vďaka svo-

jim okázalo poetickým obrázkom, kto-
ré zobrazujú štýlové a tajuplné deti. 
Perfektným príkladom je ich najzná-
mejšia séria nazvaná „Under Water“ 
(2009), ktorá zobrazuje oblečené diev-

čatká ponorené pod morskou hladinou, 
akoby boli zamrznuté uprostred tanca. 
Odvtedy boli obaja fotografi fascinovaní 
ďalšími prírodnými živlami – vzduchom 
a vetrom, ktoré dávajú tvar a pohyb fa-
rebným lietajúcim objektom. 

ô
René a Radka po prvýkrát nevklada jú 

svojich protagonistov na scénu. Ne chá-
vajú sa zvádzať magickým vzhľadom ne-
smierne jasných farieb kontrastujúcich 
s pozadím slnkom zaliatej oblohy. Aj na-
priek tomu, že fotografie zobrazujú pláž, 
oblohu a horizont, diváci stále získava-
jú dojem, akoby sa svet odohrával pod 
vodou. Divíme sa tejto takmer surrealis-

tickej scéne, ktorej hrdinovia pochádzajú 
prevažne z vodného sveta – ryba, medú-
za a chobotnica. Je to sen alebo kulisa od 
Julesa Verna? Emocionálna estetika tých-
to snímok je veľmi silná. Pripomínajú 
nám žiarivú vodu farebných rozprávok. 
Na jednom zo záberov pozorujeme die-
ťa, ktorého postava nám pomáha po-
chopiť rozsah a rozmery týchto hravých 
stvorení, ktoré sa stali predmetom obdi-
vu a posadnutosti dospelých. Napokon, 
kto z nás vnútri netúži naveky zostať 
v detskom imaginárnom svete? 

ô
Sami umelci predstavujú svoje dielo a in-
špirácie, ktoré tvoria pozadie ich tvor-
by, slovami: „Bratislavská výstava ʼDre-
ams and shadowsʼ je zostavená z troch 
sérií a jej názov odráža našu umeleckú 
tvorbu, ktorá pracuje s motívom detstva. 
Pri fotení s deťmi sme zistili, že to nie 
sú iba usmievavé stvorenia pred kame-
rou, ale ak ich necháte byť tým, kým sú, 
v ich pohľade nájdete melancholický do-
tyk, ktorý je veľmi silný a neočakávaný. 
Deti majú často svoje snové svety a tie 
sú zdrojom našej inšpirácie. Prvá séria 
sa volá ʼCome and play with us forever 
and everʼ. Tento cyklus je akousi cestou 
do detstva na opustené ihriská za zabud-
nutou hrdzavou hojdačkou. Dievčatá tu 
pôsobia ako štylizované bábiky. Druhá 
séria sa volá ʼUnder waterʼ, celá vznikla, 
ako názov napovedá, pod vodou. Fotili 
sme deti vznášajúce sa vo vode, akoby 
v sne či v maminom bruchu. Bola to 
vzrušujúca spolupráca s týmito malými 
tvormi, ktoré sa pod hladinou pohybu-
jú úplne prirodzene, a voda ako element 
nám učarovala. Tretia séria ʼColors of 
the windʼ vznikla na severných plážach 
Francúzska. Od prvého okamihu, keď 
sme objavili tieto vznášajúce sa fareb-
né objekty, sme sa do nich zamilovali. 
Pripomínali nám obrovské nafukovacie 
hračky. Vznášajú sa vo vzduchu, akoby 
smerovali k novým horizontom a nikto 
netuší kam... ako malé deti, ktoré neve-
dia, kam vedie ich cesta, ale jednoducho 
ňou kráčajú.“   
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