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ri desaťročia trvalo, kým americká
ikona svetovej fotografie dozrela
do štádia, ktoré môže pripodobniť
vytúženej katarzii. Očistený od gla-
mouru módneho priemyslu vyra-

zil na cestu k miliónom priaznivcov po celom
svete. J&T BANKA spolu s agentúrou Pavleye
Art & Culture slovenskému divákovi prináša
výber toho najlepšieho z poslednej dekády La-
Chapellovej tvorby. 

Prvých pätnásť rokov života strávil David
LaChapelle v rodnom Connecticute, odkiaľ
jeho trajektória smerovala do New Yorku, kde
stretol dámu menom Lisa Spellman. Tá vtedy
pracovala pre Jeana-Paula Gaultiera a para-
lelne viedla galériu 303, kde Davidovi umož-
nila usporiadať autorskú výstavu. A tak svet
v roku 1984 po prvýkrát vzhliadol prvotiny
mladého fotografa. Výstavu si prišiel pozrieť
aj Andy Warhol s tímom magazínu The Inter-
view a nasledovala prvá veľká pracovná po-
nuka. Vďaka foteniu pre Warholov časopis sa
LaChapelle vyprofiloval k módnej a portréto-
vej fotografii. Svojím objektívom zachytil
hviezdy ako Madonna, Pamela Anderson,
Britney Spears, Leonardo DiCaprio, David

Beckham, Paris Hilton a mnohé ďalšie. 
Komerčne najúspešnejšie obdobie La-

Chapella korunovala estetika pop kultúry
a kultu celebrít. Spolupráca s Britney Spears,
Christinou Aguilera a ďalšími speváčkami
neskôr posadila Davida na režisérsku stolič-
ku a portfólio jeho videografie začalo pre-
kvitať. Klienti ako Moby, Elton John, Robbie
Williams, J Lo, Joss Stone, Amy Winehouse
a mnohí ďalší sa stali súčasťou LaChapel-
lovho surrealistického sveta. 

Uplynulá dekáda však v Davidovom živote
znamenala razantný obrat a unavený holly- 
woodskou pozlátkou sa rozhodol sústrediť na
umeleckú fotografiu, v ktorej často reinkarnu-
je veľkých majstrov ako Michelangelo či Botti-
celli. Kolekciou «Awakened» (Prebudení) La-
Chapelle nadväzuje na adaptáciu Michelan -
gelovej potopy sveta zo Sixtínskej kaplnky, no
v jeho podaní sa odohráva v súčasnom Los An-
geles. Jedným z najšokujúcejších LaChapello-
vých počinov je však fotografia Pieta. Courtney
Love, bývalá manželka Kurta Cobaina, na nej
predstavuje Pannu Máriu a nebohý Cobain Je-
žiša, ktorého ruky namiesto Kristových rán po-
krývajú modriny. �

David LaChapelle 
Hrdý princ pop artu 

Výstava «David LaChapelle: Lost and
Found» je verejnosti prístupná od 14. sep−
tembra do 31. októbra v Pálffyho paláci
v Bratislave a jej exkluzívnou súčasťou je aj
videodokument mapujúci vznik dvoch foto−
grafií, ktoré sa stali symbolom svojich čias.
Viac informácií nájdete na:
www.pavleyeartandculture.com

T

1 «Pieta» s Cortney Love a Kurtom Cobainom
patrí k najšokujúcejším LaChapellovým dielam.

2 Dnes 48−ročný fotograf opustil komerčné
prostredie a venuje sa voľnej umeleckej tvorbe.  

3 Portrét Michaela Jacksona je súčasťou
trilógie inšpirovanej mexickými obrázkami
svätých.
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