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Láska k fotografii ich spojila pod parížskou oblohou a desať ro
kov spolupráce zanechalo podpis v podobe zdvojeného písmena 
„R“ v prestížnych módnych magazínoch. Japonský Vogue, ame
rické W či francúzske Photo spolu s kampaňa
mi pre Kenzo, Miss Sixty a Aston Martin tvoria 
iba malú ukážku ich pracovnej trajektórie. 

Druhá spolupráca agentúry Pavleye Art 
and Culture s Galériou Mesta Bratislava a J&T 
BANK prináša nový projekt fotografického 
dua René & Radka. Originálna výstava pod názvom DREAMS 
AND SHADOWS bude prístupná dva mesiace – od 27. 9. do 
26. 11. na dvoch poschodiach Mirbachovho paláca. René Hallen 
a Radka Leitmeritz predstavujú jednotlivé elementy svojej Brati
slavskej premiéry. 

V čase nášho rozhovoru visí váš posledný výstavný projekt na 
stenách galérie v parížskom Bonmarché. Čo privádza duo René 
& Radka do Bratislavy? 
René: Náš agent Jozef Pavleye mal vďaka projektu, ktorý pripra
voval s Davidom LaChapellom v Bratislave, výborné kontakty 
a ponúkol nám možnosť vystaviť naše diela. Nepoznáme miestny 
trh, ale i v Prahe poznáme viac Slovákov ako Čechov a preto som 
presvedčený, že Bratislava musí byť zaujímavé miesto. V minu

losti sme tam už zavítali dva či trikrát a vždy sa nám tam páči
lo. S agentúrou Pavleye Artist Management spolupracujeme už 
tri roky a Jozef produkoval niekoľko našich komerčných fotení. 

Som veľmi šťastný, že v uplynulom roku rozšíril svoje aktivity aj 
o umelecké projekty, lebo si myslím, že on sa nebojí ničoho a čo 
si zaumieni, to dosiahne. A to sa mi páči. 

Výstava, ktorú prinášate do Mirbachovho paláca, má názov 
DReAMS AnD SHADOWS. O čom vypovedá jej názov?
René: Výstava DREAMS AND SHADOWS je zostavená z troch sé
rií. Názov sme zvolili, pretože celá naša umelecká tvorba súvisí 
s motívom detstva. Veľa detí sme fotili pre reklamy a zistili sme, že 
deti nie sú iba usmievavé stvorenia pred kamerou. Ak ich necháte 
byť tým, kým sú, v ich pohľade nájdete niečo melancholické, čo 
je veľmi silné a neočakávate to. Na to odkazuje slovo SHADOWS. 
Radi k deťom pristupujeme ako k rovnocen ným partnerom a vý
sledok býva veľmi zaujímavý. 
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Ktoré série budú mať diváci možnosť vidieť? 
René: V Bratislave vystavíme šou zostavenú z troch sérií: prvá sa volá 
COME AND PLAY WITH US FOR EVER AND EVER. Druhá séria 
sa volá UNDER WATER. Opäť sme fotili deti a aj tu sme boli pre
kvapení, lebo sme zistili, že deti sa pod hladinou cítia pohodlne. 
Majú prirodzený reflex cítiť sa tam bezpečne a vôbec nepanikária. 
Bolo krásne pozorovať ich, ako sa vznášajú... Akoby boli v mam
kinom bruchu. Tretí koncept COLORS OF THE WIND sme fotili 
v exteriéri. Bolo to vtipné, pretože keď sme uvideli farebné šarka
ny, hneď nám bolo jasné, že ich môžeme prepojiť s deťmi, pretože 
nám pripomínali obrovské hračky. Feeling je však úplne 
odlišný, lebo je tam viac slnečného svetla. Fotili sme na 
pláži, kde sme objavili snový svet plný rôznych príše
riek, ktoré smerujú k novým horizontom, no nikto ne
tuší kam. Deti taktiež nevedia, kam ich cesta smeruje... 
prosto ňou iba kráčajú. 

Aké boli ohlasy na vašu výstavu v Bonmarché? 
René: Dostali sme ponuky od zberateľov ume nia, ktorí majú záujem 
kúpiť si naše fotky. Neustále nás tiež kontaktujú bloggeri, ktorí chcú 
našu prácu prezentovať na svojich blogoch. Zakaždým, keď otvára
me výstavu, je to moment, keď prídu aj novinári, čím sa spustí logic
ká reťazová reakcia. O PR servis výstavy sa stará priamo Bonmarché 
a priebežne nám posielajú jednotlivé články. Potešil nás článok vo 
francúzskom VOGUE. 

Aké máte plány po výstave v Bratislave na zvyšok roka? 
René: Stále je to otvorené, no naša predstava je, že by sme túto výsta
vu radi posunuli ďalej do sveta, keďže v tejto chvíli je komplexná. 
Zakaždým by sme ju radi doplnili. V septembri budeme pokračovať 
vo fotení série šarkanov. 

Kedy sa začal písať príbeh dvojice Radka a René? 
RADKA: My sme spolu začali pracovať už pred desiatimi rokmi. Zo
známili sme sa v Paríži, kam som sa ja presťahovala z Prahy a René z 
Nemecka. Najprv sme sa dali dokopy ako pár a po roku spoločného 
bývania, kde sme si stále navzájom pomáhali – keď René fotil, ja 
som sa mu do toho miešala a naopak, tak sme si jedného dňa pove
dali, že by bolo zaujímavé to spojiť. 

Čomu si sa venovala predtým, než si odišla do Paríža?
RADKA: Hneď po škole som odišla z Prahy do Nemecka. To bolo 
tesne po revolúcii a nemčina bola jediný cudzí jazyk, ktorý som 
ovládala, takže môj odchod tam považujem za prirodzenú voľbu. 
Prvé štyri roky som žila v Mníchove, kde som pracovala ako asis

tentka pre rôznych nemeckých fotografov. Popritom som robila ako 
servírka v baroch a po niekoľkých rokoch som zistila, že tá ozajst
ná fashion sa v Nemecku nerobí. Veľmi som chcela pracovať ako 
fashion fotografka a tak som začala jazdiť do Prahy, pretože tu sa 
to všetko začínalo. Otvárali sa prvé modelingové agentúry, vznikla 
prvá ELLE, takže sa zdalo, že tu je veľa možností a nebol tu nikto, 
kto by tú módu vedel robiť. Bolo to veľmi lákavé, obzvlášť, keď má 
človek dvadsať. Odišla som teda do Prahy, ale asi po roku som zis
tila, že to je pre mňa veľmi skoro. Mala som pocit, že sa ešte veľa 
vecí musím stále učiť a že tadiaľto cesta nevedie. Bola to vtedy veľmi 

divoká doba – viac sa užívala umelecká sloboda, 
než sa pracovalo. Uvedomila som si, že musím 
inam. Buď do Paríža alebo do New Yorku. Napo
kon som zakotvila v Paríži a keď som si myslela, že 
moja nemčina a pobyt v Nemecku mi budú nanič, 
stretla som tam Reného. 

Pamätáš si na ten moment? 
RADKA: Pamätám si ho úplne presne! Mali sme 
spoločnú kamarátku – stajlistku, s ktorou sme 
spolupracovali. René vtedy hľadal nejakú stre
chu na fotenie a ja som poznala úžasné miesto, 
tak som ho tam hneď vzala a tak sa to celé zača
lo. Vtedy som videla jeho fotky a keďže som v 
tom čase chcela nakrúcať filmy alebo videoklipy 
a práve som písala scenár pre jeden krátky film, 
tak ma veľmi upútala jeho kinematografická foto
grafia. Rovno som sa ho opýtala, či by ho bavilo 
pracovať na filme alebo robiť kameru. Začali sme 
sa pravidelne stretávať práve pre tento film, ktorý 
sme mimochodom v živote nenakrútili, ale to nás 
dalo dohromady. 

Kedy sa vaša spolupráca rozbehla naplno? 
RADKA: Ja ten „breaking point“ nevnímam. Stále si 
myslím, že môže každý deň prísť, alebo prichá
dza postupne – každou zaujímavejšou zákazkou 
alebo každým úspechom. 

Vnímam to ako neverending proces. Mali sme veľa za
ujímavých zákaziek, po ktorých sme si mysleli, že „te
raz už budeme slávni“ a zistili sme, že to takto vôbec 
nefunguje. Tých ľudí, čo robia úžasné veci, je mnoho. 
Všetko je to o práci. 

Ku komu z vašich kolegov – fotografov vzhliadate? 
RADKA: Priznám sa, že my dvaja nejakú fotografickú iko
nu nemáme a hlavne nie zo súčasných fotografov. Keď 
sa na to pozriete, zistíte, že väčšina súčasných fotogra
fov je dosť inšpirovaná fotografiou z osemdesiatych či 
šesťdesiatych rokov. Sú to také remake fotky a málo
kto dnes robí niečo vyslovene nové, originálne, svoje. 
Väčšina tej fotografickej práce už bola dávno urobená 
a možno ju nájsť v minulosti. Páči sa nám, čo robí Tim 
Walker, ktorý má svoj svet. Obdivujeme tých starších, 
ktorí sú už mŕtvi... ako napríklad Helmut Newton. On 
bol skutočne niekto, koho si veľmi vážime. Máme radi 
fotografov, ktorí priniesli do módnej fotky revolúciu 
a nebáli sa ničoho nového. 

Vedela by si definovať váš rukopis? 
RADKA: Ja dúfam, že vôbec nejaký máme. Oboch nás 
vždy veľmi priťahoval film, takže ním sa dávame do 
značnej miery inšpirovať. Usilujeme sa, aby naše fil
my vyzerali filmovo. To určite ovplyvňuje náš rukopis. 
Máme tiež radi staré veci, vintage dizajn a v architektú
re päťdesiate –šesťdesiate roky Kalifornie. 
Ako vyzerá váš deň, keď nefotíte? 
Retušujeme? (smiech) Radi chodíme do múzeí na vý
stavy a do kina, prípadne usporadúvame večere pre 
blízkych priateľov. 

Vedel si už ako dieťa, že chceš byť fotografom, alebo 
nastal nejaký konkrétny zlom v tvojom živote?
René: Prišiel som na to v škole. Najprv som, ako väčšina 
detí, netušil, ktorým smerom sa uberať, no od chvíle, 
keď som ako pätnásťročný začal navštevovať hodiny 
fotografie, vedel som, že sa jej chcem naplno veno
vať. Postupne som začal fotografovať a nikdy som sa 
už nevenoval ničomu inému. Keď som chodil do ško
ly, zároveň som sedem rokov pracoval ako asistent pre 
rôznych fotografov. Školu fotografie som síce robil, ale 
nebavila ma, takže som tam dlho nezotrval. 

v bratisLave vystavíme šou zostavenú z troch sérií.
prvá sa voLá come and pLay With us for ever and ever. 

druhá séria sa voLá under Water a tretia 
coLors of the Wind.
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Prečo si sa odsťahoval do Paríža? 
René: Vždy som sa zaujímal o módnu fotografiu a Pa
ríž som takmer vôbec nepoznal. V Kolíne som asistoval 
jednej parížskej fotografke, ktorej som sa jednoducho 
opýtal, či nepotrebuje asistenta do Paríža a ona poveda
la „áno“. Vtedy som mal 23 rokov a pôvodne som tam 
chcel ostať iba 6 mesiacov. Dnes je to 15 rokov, čo žijem 
v Paríži. 

Vedel by si spomenúť fotenia, kde ste spolupracovali 
s hviezdami? 
René: Davida Beckhama sme fotili pre Adidas, čo bola 
krásna práca. V Prahe sme fotili kampaň s modelkou 
Coco Rocha, ktorá je momentálne megahviezda. Veľmi 
príjemné bolo aj fotenie pre W magazine, na ktorom 
sme pracovali s Alexandrom Mendinim. On je sku
točnou legendou vo svete architektúry a dizajnu. Jed
ným z posledných bol Albert Elbaz, kreatívny riaditeľ 
domu LANVIN. Práca s takýmito ľuďmi je vždy veľmi 
inšpiratívna. 

Máte čas sledovať, čo sa deje v magazínoch, literatúre, 
umení? 
René: Áno. Musíme. Naša práca by bola veľmi prázdna, 
ak by sme sa iba naháňali za peknými vecami bez hĺbky 
a zmyslu. Milujeme taliansky VOGUE, ale keďže neho
voríme po taliansky, pozeráme sa len na krásne obráz
ky. Interview magazine je tiež nádherný. 

Ako by ste definovali váš dream JOB? 
René: Dream JOB nie je o veľkých značkách alebo zná
mych časopisoch. Pre každého fotografa, alebo kreatív
neho človeka je to JOB, kde sa môžete absolútne vy
jadriť a máte neobmedzené možnosti. Časom pribúda 
tých projektov, ktoré sa stávajú vysnenou prácou. Radi 
cestujeme, takže si užívame aj fotenie, keď môžeme 
odísť do Kalifornie pracovať na lokáciu v štýle päťdesia
tych rokov. Aj keď W magazín a VOGUE sú cieľom na
šej práce, nestaviame na značke, pretože aj fotenie pre 
Pradu sa môže zmeniť na chaos, stres a peklo.  

Text Milosh Harajda 
Foto Rene&Radka  
Represented by Pavleye Artist Management www.pavleye.com
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