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AgentúrA 
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Cit pre krásu zaChytenú objektívom, ktorý sa v profesionálnej 
oblasti snúbi s umeleCkým manažmentom, viedol jozefa pavleye pred 
dvanástimi rokmi k založeniu butikovej produkčnej agentúry. pavleye 
artist management & produCtion vstúpila na pražskú fotografiCkú 
sCénu s jasnou víziou reprezentovať portfóliá špičkovýCh fotografov 
miestnej sCény tak na domáCom trhu, ako aj v zahraničí. 
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Prvým umelcom, s ktorým Jozef Pavleye 
odštartoval dráhu agentúry, bola slo-
venská fotografka Anna Mrázek Ko-
vačič, ktorú nasledovali Filip Šlapal, 
Susanne Spiel, Prasad Naik, BoysPlay-
Nice, Miro Minarovych, no aj etablo-
vané mená zo zahraničia ako Kurt Stal-

laert či duo fotografov René & Radka, ktorých agentúra 
zastupuje v regióne strednej a východnej Európy. Portfó-
lio klientov je zostavené z radu medzinárodných firiem, 
agentúr a korporácií zo všetkých kútov sveta, predovšet-
kým však z Dubaja a Indie. Mall of Emirates, Schwarz-
kopf, Harvey Nichols či Nokia patria medzi najprestíž-
nejšie projekty, pričom úvod roka 2012 vrhol nové svetlo 
na módny dom Sisley, ktorý po 13 rokoch nahradil Ter-
ryho Richardsona Kurtom Stallaertom. Nová kampaň 
kombinuje imidžové fotografie s krátkymi videoklipmi.  

Módne fotografie v galériách

Obzvlášť veľkým úspechom fotografa Kurta Stallaerta, 
ktorého Pavleye Artist Management & Production zastupu-
je, bola vernisáž v prestížnej antverpskej galérii Leonhart. 
Inšpirovala Jozefa Pavleye k vízii rozšíriť svoju pôsobnosť 
o vytváranie príležitostí pre medzinárodných módnych 
a reklamných fotografov a umožniť im vystavovať svoje 
práce v popredných pražských i svetových galériách. Vý-
stava fotografov René & Radka nazvaná „Underwather“ 
je jedným z hlavných cieľov agentúry na rok 2012. 

ateliéry letna

Agentúra Pavleye postupom času rozšírila svoj servis o štú-
dio postprodukcie a ateliér Letna Studios sa stal vyhľadá-
vaným miestom foto produkcií vďaka neustálemu prístu-
pu denného svetla a skvelej polohe v tesnej blízkosti centra 
Prahy. Služby fullservisovej agentúry využili v minulos-
ti hviezdy svetovej fashion fotografie ako Mario Testino, 
ktorý tu fotil Brada Pitta pre americký V Magazine, Wal-
ter Chin absolvoval produkciu pre Macy‘s a René & Rad-
ka fotili kampaň pre módny dom John Lewis s topmodel-
kou Coco Rocha. David LaChapelle počas návštevy Prahy 
v ateliéroch Letna Studios nafotil svoje posledné dielo zva-
né GAIA, ktoré malo americkú premiéru vo februári toh-
to roka v newyorskej galérii Fred Torres Collaborations. 

art and culture

Začiatkom minulého roka Jozef Pavleye založil sesterskú 
divíziu svojej produkčnej agentúry pod názvom Pavleye 
Art and Culture, ktorej hlavným projektom boli dve vý-
stavy amerického fotografa Davida LaChapella – „Lost 
and Found“ v bratislavskom Pálffyho paláci a retrospektí-
va „Thus Spoke LaChapelle“ v pražskom Rudolfine. Oba 
projekty podporila J&T BANKA a sprevádzalo ich vyda-
nie originálnych katalógov, čím agentúra Pavleye Art and 
Culture rozšírila svoje aktivity o vydavateľskú činnosť. 
V súčasnosti tiež spolupracuje s Angelikou Taschen, kto-
rej knihy (BACKSTAGE, On Perfume Making) distribuu-
je exkluzívne na český a slovenský trh.

„ Módny dom Sisley po 13 rokoch 
nahradil Terryho Richardsona 

Kurtom Stallaertom.�“


