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Šťavnaté minipríbehy
Neexistuje známa osobnosť, ktorá by nechcela 
byť zvečnená na jeho fotografiách. Surrealista. 
Jedinečný. S humorným štýlom. Šokujúci. Aj 
takéto označenia má David LaChapelle (48).

New York Magazine ho pasoval 
za Felliniho fotografie. Študo-
val umenie na North Carolina 

School of the Arts a v polovici osem-
desiatych rokov minulého storočia sa 
presťahoval do New Yorku. Tam sa 
stretol s Andym Warholom, čo malo 
veľký vplyv na jeho ďalšiu kariéru. Le-
genda pop-artu mu ponúkla miesto 
vo svojom časopise Interview a David 
LaChapelle si postupne našiel svoj 
vlastný štýl. Je charakteristický žiaria-
cimi farbami, šokujúcimi pózami a bi-
zarnými spojeniami, v ktorých prezen-
tuje svoje hviezdy a modely. Odmietol 
sa vydať na vyšliapanú cestu zaužíva-
ných výtvarných postupov vo fotogra-
fii a svojou tvorbou výrazne ovplyvnil 
módnu a reklamnú fotografiu.

Pieta a archanjel: Keď sa jeho 
snímky zjavili v polovici deväťde-
siatych rokov v Amerike, publikum 
onemelo úžasom a pýtalo sa, kde sú 
hranice jeho predstavivosti. Rozbil 
tradičné výtvarné postupy s rovnakou 
razantnosťou ako kedysi Salvador 
Dalí. Objektív jeho fotoaparátu šťav-
nato rozpráva už vyše dvadsať rokov 
surrealistické minipríbehy najzná-
mejších ľudí planéty. Jeho fotografie 
sa objavujú na stránkach časopisov, 

kníh a v galériách od New Yorku, cez 
Londýn až po Tel Aviv. Sú originálne, 
vtipné a sexi. Svetové hviezdy na nich 
parodujú samy seba a pred jeho 
objektívom stáli v tých najnetradič-
nejších pózach či kostýmoch. Jedným 
z jeho najšokujúcejších záberov je 
Pieta s Courtney Love. Bývalá man-
želka Kurta Cobaina na nej predsta-
vuje Pannu Máriu a nebohý Cobain 
Ježiša Krista. Jeho ruky namiesto 
Kristových rán pokrývajú modriny. 
Michaela Jacksona zasa slávny 
autor  nafotil ako anjela. „Michael bol 
pre mňa hrdina, jeden z najlepších 
umelcov. Bol poslom,“ povedal David 
LaChapelle.

V Pálffyho paláci: Fotografie 
majstra extravagantnosti budú onedl-
ho aj na výstave v Bratislave. Takmer 
tridsať diel mapujúcich prierez jeho 
tvorby odkazujúcej na dejiny umenia 
si bude možné pozrieť od  
14. septembra do 21. októbra 
v bratislavskom Pálffyho paláci. Bude 
to ideálna možnosť bližšie spoznať 
LaChapellovu kariéru, ktorá viedla 
od čiernobielej portrétovej fotografie 
cez nákladné módne kampane, por-
tréty svetových hviezd až k umeleckej 
fotografii.  
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David LaChapelle: Katedrála. David LaChapelle: Archanjel Michael Jackson.

David LaChapelle: Pieta s Courtney Love.
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