
„David LaChapelle nemůže 

být vnímán jako průměrný 

– buď ho zbožňujete, nebo 

nenávidíte. Ty křiklavé 

barvy! Ten odvážný humor! 

Okázalost a troufalost! 

Bizarnost bláznivých postav! 

Voyeurství! Šokující nápady! 

Šílené výjevy! Nehorázné 

kostýmy! Plast! Sex! 

Náboženské narážky! To vše 

je pro LaChapella typické 

a tím vším si vysloužil jak 

uznání, tak opovržení.“

(mono.kultur, 2007)

Hranice mezi vysokým a uži-
tým uměním je velice nejasná, 
existuje-li ještě vůbec. Neustále 
však přetrvává anachronické 
lpění na jakési výjimečnosti vy-
sokého umění i přesto, že drtivá 
většina uměleckých děl, která 
v současnosti vzniká, valnou 
uměleckou hodnotu nemá. Po-
dobná situace je také v oblasti 
užitého umění, kde převládá 
obsedantní záliba v blyštivé ne-
kvalitě. Přesto ale v obou oblas-
tech vznikají díla, kterým stojí 
za to věnovat pozornost, díla, 
která umělecky silným způso-
bem refl ektují naši současnost. 
Estetika hovoří o odlišných 
funkcích vysokého a užitého 
umění. Existuje však také celá 
řada spojnic. V dějinách umění 
nacházíme stovky děl užitého 
umění, která svým významem 
a svou uměleckou hodnotou 
patří k tomu nejpůsobivějšímu, 
co od antiky po současnost 
umělci či řemeslníci vytvořili, 
tato linie se vine od starověkých 
zlatníků po módního návrháře 
Alexandra McQueena. 

Přestože se americký fo-
tograf David LaChapelle více 
než pět let pohybuje téměř vý-
hradně v uměleckých galeri-
ích a muzeích, je jeho tvorba 
stále vnímána pohledem, který 
se etabloval již v devadesátých 
letech. LaChapelle byl tehdy 
novou zářivou hvězdou na nebi 
reklamní fotografi e a pozornost 
budil spíše u redaktorů lifesty-
lových časopisů než u kurátorů 

či teoretiků současného umění. 
Jeho tvorba z let osmdesátých 
byla přes svou nespornou kva-
litu téměř neznámá a kritika si 
s jeho zářivě barevnými surre-
álnými scénami nevěděla pří-
liš rady. LaChapelle si však byl 
dobře vědom toho, že se mu po-
dařilo vytvořit osobitý výtvarný 
styl, kterému věřil, a kritické re-
akce přehlížel. Když na počátku 
nového století postupně dochá-
zel k rozhodnutí svět reklamy 
opustit, uvědomoval si, že ná-
vrat do galerií a muzeí nebude 
jednoduchý. Věděl, že bude 
muset reagovat na celou řadu 
povrchních odmítnutí a že na 
jeho nová díla bude pohlíženo 
s týmž zjednodušujícím odsud-
kem, s jakým se setkávala jeho 
předcházející tvorba. 

Téměř všichni žurnalisté, 
kteří se v průběhu posledních 
dvaceti let jeho tvorbou zabý-
vali, s pozoruhodnou vytrva-
lostí opakovali a opakují bez-
počet všech ocenění a různých 
veřejných uznání, kterých se 
autorovi za jeho uměleckou ka-
riéru dostalo. Velice často to 
působí spíše jako pokus potvr-
dit LaChapellovu pozici v po-
myslném dialogu s kritiky jeho 
díla. Názory na jeho tvorbu 
jsou velmi různé, od nekritic-
kého adorování po nekompro-
misní odsudky. Uvažovat o jeho 
díle znamená oprostit se od ex-
trémních názorů a přežívajících 
klišé, jež se v souvislosti s jeho 
fotografi emi často objevují. 

Autorův vstup do světa re-
klamy vycházel z jeho zkuše-
nosti z uměleckého a galerijního 
prostředí. Na počátku devade-
sátých let byli stálicemi na re-
klamním nebi fotografové jako 
Mario Testino, Peter Lindbergh, 
Annie Leibowitz nebo Steven 
Meisel, zvláštní postavení pak 
zastávali Richard Avedon a Hel-
mut Newton, umělci, kteří měli 
i pro Davida LaChapella mimo-
řádný význam. Ostatně Avedon 
i Newton záhy rozpoznali La-
Chapellův talent a originální 
přínos, Avedon jako jeden z prv-
ních připomněl LaChapellovy 
vazby k surrealismu, když jeho 
dílo srovnával s tvorbou malíře 
Reného Magritta. 

LaChapelle se během po-
měrně krátké doby vypracoval 
na jednoho z nejrespektovaněj-
ších představitelů reklamní a ko-
merční fotografi e. Jeho klienty 
se postupně staly nejvlivnější 
značky (Rémy Martin, Perrier-
Jouët, Maybach, L’Oréal nebo 
Nokia), nejprestižnější módní 
a lifestylové časopisy (Flaunt, 
Vogue, GQ, Rolling Stone, The 
Face, Vanity Fair nebo Detour) 
se předháněly, který má od něho 
více obálek a fotoeditorialů. Záhy 
se začali objevovat napodobitelé; 
LaChapelle módní svět nejen 
dokumentoval, ale postupně 
jej začal i zásadním způsobem 
ovlivňovat. Své modely dokázal 
stylizovat do nevídaných kom-
pozic, materializoval jejich i své 
sny a skryté představy.

LACHAPELLETAK
PRAVIL

Všechny jeho fotografi e 
mají svůj příběh – i když se jedná 
o reklamní zakázky, vždy jde i o 
něco více. LaChapelle také záhy 
rozpoznal kreativní možnosti 
nových technologií ve vytvá-
ření zcela nového modelu ilu-
zivního zobrazení. Fotografi e 
často přímo evokovaly fi lmové 
momentky, ve své narativnosti 
vtahovaly diváka do netuše-
ného děje. Bylo téměř nemožně 
jednoznačně určit, o jaký žánr 
se vlastně jedná, jestli o bur-
leskní komedii, psychologické 
drama, akční thriller, béčkový 
horor, nebo o nezávislou pro-
dukci. LaChapellovo výsostně 
fi lmové vidění jej jakoby před-
určovalo i pro vlastní snímky. 
Již v roce 1994 natočil svůj první 
videoklip pro dnes téměř zapo-
menutou zpěvačku Penny Ford. 
V následujících letech pak spolu-
pracoval s řadou zpěváků a sku-
pin (The Dandy Warhols, Moby, 
Macy Gray, Amy Winehouse, 
Jennifer Lopez, Christina Agui-
lera a další), nejčastěji pak s El-
tonem Johnem. Vedle fotogra-
fi í hvězd a celebrit, pro které se 
záhy stalo otázkou prestiže být 
fotografován LaChapellem, se 
autor věnoval i sociálním pro-
jektům, ve kterých divák žád-
nou známou či slavnou osob-
nost neuvidí. V cyklech Hotel 
Issue (2000) či Chelsea Village 
Project (2001) se hvězdami stá-
vají lidé zapomenutí, žijící své 
osamocené a banální osudy na 
okraji společnosti. Zcela zvláštní 

místo má v tomto kontextu cyk-
lus Recollections in America (The 
Americans; Drunk Americans) 
z roku 2006.

LaChapelle nikdy umělecký 
svět zcela neopustil, jeho emi-
grace do prostředí módy a re-
klamy byla pouze zdánlivá. 
V některých svých fotografi ích 
vedl jakýsi pomyslný dialog se 
soudobým uměním, s tvorbou 
umělců jako například Richard 
Hamilton, Allen Jones, James 
Rosenquist, ale i Robert Smi-
thson nebo Christo. V polovině 
prvního desetiletí nového mi-
lénia pak postupně došel k roz-
hodnutí svou práci pro reklamu 
podstatně omezit a plně se vrá-
tit k tvůrčím počátkům, tedy 
k volné tvorbě a do muzeí a ga-
lerií. Od té doby vytvořil zásadní 
cykly jako Deluge, monumen-
tální fotoreliéfy Decadence nebo 
Holly War. Zatím posledním roz-
sáhlejším cyklem je série foto-
grafi í Earth Laughs in Flowers, jež 
vznikala v letech 2008 až 2011. 
Květinová zátiší opět ukazují 
na inspiraci dějinami umění, 
v tomto případě na nizozemské 
mistry 17. století. Název cyklu 
je citací verše z básně Ralpha 
Walda Emersona Hamatreya. 
Do malířsky komponovaných 
zátiší jsou vmanipulovány další 
předměty, které symbolizují, re-
spektive aktualizují barokní va-
nitas. Jsou připomínkou pomíji-
vosti věcí v neustálém koloběhu 
přírody. Květiny, které dříve či 
později uvadnou a rozpadnou 

se v prach, jsou paradoxně sil-
nějšími symboly než zdánlivě 
věčné připomínky spotřebního 
světa.

Na počátku léta roku 2011 
uspořádal David LaChapelle 
výstavu From Darkness to 
Light v newyorské galerii Lever 
House. Vedle Raftu zde vystavil 
ještě instalace Adam, Eva (Swim-
ming Under a Microscope: Pla-
gue of an Ancient City) a Chain 
of Life. David LaChapelle se 
v těchto instalacích vrací ke 
své rané tvorbě, když odkazuje 
k vlastním pracem z počátku de-
vadesátých let. Na výstavě Fa-
cility of Movement v Tomoko 
Liguori Gallery v roce 1991 se 
objevila první varianta Chain of 
Life, a instalace v Lever House je 
tedy jakýmsi uzavřením pomy-
slného kruhu či defi nitivním po-
tvrzením návratu do muzeí a ga-
lerií. 

T E X T  O T T O  M .  U R B A N

Otto M. Urban
(1967) Výtvarný kurátor 
a historik umění zabývající 
se raným modernismem, 
především symbolismem 
a dekadencí. Přednáší 
dějiny umění na AVU 
a na New York University 
v Praze. Jako autor 
a spoluautor se podílel na 
řadě důležitých výstav, 
naposledy připravil 
rozsáhlou expozici 
a knihu Decadence 
Now! Za hranicí krajnosti 
(2010). Je rovněž autorem 
monografie o Davidu 
LaChapellovi (2011) 
a kurátorem jeho výstavy 
v Galerii Rudolfinum 
v Praze. 
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Museum POPISKY k fotkám (doplnit roky):
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The Statue Thy Kingdom Come
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 After The Deluge: Cathedral
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Les Fleurs du Mal The Birth of Venus
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 Last Supper
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Amanda Lepore: Addicted to Diamonds Replace Your Face
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Naomi Campbell: Cat House
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Pink Electric Chair
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David LaChapelle

Módní americký fotograf 
DAVID LACHAPELLE je 
po celém světě adorován 
pro pompéznost, dráž-
divost a kýčovitost své 
tvorby a schopnost netra-
dičně portrétovat cele-
brity popu. Jeho snímky 
reflektují mimořádně 
přesně naši současnost: 
touhu po moci, kráse, pe-
nězích a nesmrtelnosti. 

Nejuznávanější ikona módní 
fotografie 20. století Richard 
Avedon o něm prohlá-
sil, že ze všech fotografů, 
kteří vytvářejí surrealistické 
obrazy, může být pouze on 
zařazen do žánru „Magritte“. 
Jiný velikán módní fotogra-
fie, Helmut Newton, jej po-
važoval za velmi jasného, 
vtipného a kvalizního. 
Dnes je jeho jméno skloňo-
váno na většině světových 
aukcích a ve všech význam-
ných výstavních institu-
cích. Média ho milují: jeho 
fotky jsou šokující a dobře 
zapamatovatelné. Časopis 
Ameri can Photo jej zařadil 
mezi deset nejlepších foto-
grafů světa. 

Současných popo-
vých témat se zmocňuje 
s humorem, nadsázkou, ale 
i kritickým nádechem (napří-
klad v cyklu o vztahu americ-
kého konzumního způsobu 
života k bídě Afriky). K atri-
butům dnešní doby přistu-
puje bez předsudků, avšak 
zachází s nimi, jako by vy-
tvářel renesanční či barokní 
obraz. Využívá globálního fe-
noménu reklamy a stejně 
jako ona pracuje s podvědo-
mými efekty a kýčem. Kom-
binací technické dokonalosti, 
sociálních, historických, ra-
sových či genderových klišé 
se mu daří oslovit nejširší 
publikum od uměleckých 
kritiků a kolegů až po snoby 
i laiky. Krása, kterou produ-
kuje, je z kategorie pozemské 
dostupnosti.

Život
David LaChapelle se narodil 
v roce 1963 v Connecti-
cutu, odešel studovat vý-
tvarnou školu do New Yorku 
a pracoval krátce ve Factory 
Andyho Warhola, který si 
jej vybral pro svůj časopis 
 Interview. Proslavil se ne-
otřelými portréty slavných 
a jeho fotografie se rázem 
ocitly na obálkách mnoha 
módních a společenských 
periodik (Vogue, Vanity Fair, 
GQ, Rolling Stone a i-D). Vy-
tvořil nezapomenutelné fo-
tografie známých osobností 
– před jeho objektivem stáli 
například Madonna, Eminem, 
Lance Armstrong, Pamela 
Anderson, Uma Thurman, 
Elizabeth Taylor, David 
Beckham, Paris Hilton, Jeff 

Koons, Michael Jackson, 
Leonardo DiCaprio, Hillary 
Clinton, Muhammad Ali, 
Naomi Campbell či Britney 
Spears. LaChapelle je také 
autorem několika divadel-
ních performancí (Trans-
cending Form proběhla 
letos v New Yorku) a doku-
mentů, natáčí hudební videa 
a filmy. Za své práce posbíral 
mnoho prestižních ocenění. 
Účastní se mezinárodních 
výstav a přehlídek, vydává 
různé publikace a katalogy, 
zastupují ho renomované 
galerie. Působí v New Yorku 
a na Havaji. 

Tvorba
Od počátku své tvorby se 
stále více zviditelňuje, jeho 
přístup je novátorský a inte-
ligentní, vizuálně překvapivý. 
Formálně se vyvíjel od kla-
sické fotografie přes koláže 
až k filmovým a performanč-
ním projektům, velkolepým 
show na zakázku (například 
The Red Piano pro Eltona 
Johna) až k trojrozměrným 
instalacím. Mezi jeho nejslav-
nější fotosérie patří Jesus 
is my Homeboy, v níž bana-
lizuje nejstarší příběh světa 
a zasazuje do něj celebrity 
i obyčejné lidi z ulice. Cyklus 
Earth Laughs in Flowers do-
konale imituje barokní zátiší 
s květinami, které je erotizo-
váno novodobými prvky spo-
třebního průmyslu. Hybridní 
metody zdůrazňující kon-
trast ideálu a reality, dobra 
a zla využívá autor i v cyklu 
Heaven to Hell či Passion 
of Christ. V sérii Museum te-
matizuje umění a jeho dějiny 
a to natolik působivě, že 
„obraz“ umění svůj objekt 
zastíní. Právě tato kolekce 
snímků má velký úspěch 
v aukčních síních. Politiku 
a násilí zobrazuje jako kýč 
v cyklech Destruction nebo 
Rape of Africa. Nejcivilněj-
šími sériemi, v nichž neu-
platňuje prvky „glamour“, 
ale empaticky vykresluje své 
modely, jsou Chelsea Village 
a The Americans.

Pozice fotografie na trhu
Už v osmdesátých letech 
20. století měla fotografie 
v uměleckém světě pozici 
suverénního a rovnocen-
ného média. Nebyla jen tech-
nickou reprodukcí, která 
supluje originál a je určená 
distribuci masám, nýbrž se 
stala svébytnou uměleckou 
formou, jejíž cena se na trhu 
nijak neliší od ceny obrazu či 
objektu. Počet autorských 
kopií je stanoven na stup-
nici do desítky a pravost 
musí být zaručena podpi-
sem. Od konce devadesá-
tých let se velké výstavy fo-
tografie, speciální festivaly 
a veletrhy stávají samozřej-
mostí. Za posledních deset 
let stouply ceny fotografií 
o 100 %. Jednotlivá díla od Ri-

charda Avedona, Roberta 
Mapplethorpa nebo Andrese 
Serrana přesahují hranici 
200 tisíc dolarů. Aukční síně 
Sotheby’s, Christie’s a Phil-
lips de Pury zaznamenávají 
neuvěřitelné výsledky právě 
v prodeji současné fotografie. 

Je zajímavé, že nežijící klasici 
moderny, jejichž práce byly 
vždy aukčními tahouny, do-
sahují nyní ceny o několik 
řádů nižší. Snímky Andrého 
Kertésze či Henriho Carti-
er-Bressona se dají koupit 
už za pět šest tisíc dolarů, 
pouze Man Ray se v nabíd-
kách přiblíží padesátce.

Nové podmínky a větší sou-
těživost na trh umění vnesl 
přirozeně internet; změny 
tak v roce 2010 vygenero-
valy více než 260 celosvěto-
vých veletrhů umění a zvýšily 
důležitost investorů a inves-
tičních fondů. O tento trh se 
mnohem víc začala zajímat 
i média a zrodil se nový so-
cio-kulturní fenomén: tak-
zvaná seriózní investice 
do umění. O tom svědčí 
i výroční zprávy webového 
portálu artprice.com, které 
vycházejí téměř ze šesti 
milionů aukčních výsledků 
od 3600 aukčních domů 
po celém světě. V roce 2010 
tvořil prodej fotografií a tisků 
téměř 24 % z prodaných 
položek.

Aukční domy
V prestižních aukčních 
síních se LaChapelle obje-
vuje od devadesátých let. 
Z odborně zpracovaných 
záznamů vyčteme, že jeho 
prodeje se už v té době po-
hybovaly kolem dvou až tří 
tisíc dolarů, což je v kon-
frontaci se známými klasiky 
dobrá cena pro mladého 
umělce. Další období po roce 
2000 dokumentuje La-
Chapellův trvalý vzestup. 
Zatímco v roce 2003 prodá 
u Christie’s v New Yorku 
snímek z půlky devadesá-
tých let Leonardo (DiCa-
prio) holding Marilyn, Hol-
lywood za „pouhých“ tisíc 
dolarů, o rok později se 
dostává cena za jeho foto-
grafii Angelina Jolie: Poppy 

Field nad hranici pěti tisíc. 
V dalším roce se v londýn-
ské aukci prodá Giselle: 
The Face za třiadvacet tisíc 
dolarů a jeho jméno se obje-
vuje opakovaně na všech dů-
ležitých aukcích po celém 
světě. V roce 2008 se cena 
tisku Naomi Campbell: Fruit 
Passion vyšplhá nad čtyři-
cítku. Nejúspěšnější prodej je 
v aukční síni Phillips de Pury, 
která nabízí i čtyři jeho práce 
najednou. V roce 2009 
se apokalyptická Deluge 
dostane u Sotheby’s přes 
padesátku a v témže roce 
slaví rekordní cenu fotogra-
fie ze série Museum, která se 
vydraží u stejné aukční síně 
za 114 tisíc dolarů. Přitom 
množství prodaných prací 
i LaChapellovo zastoupení 
na aukcích se neustále roz-
šiřuje. 

Prognóza
Světová zpravodajství, která 
se koncentrují na trh fotogra-
fie, uvádějí v různých přehle-
dech ihned v závěsu za slav-
nými jmény jako Avedon, 
Arbus, Mapplethorpe právě 
LaChapella, který se ob-
jevuje na aukcích s nejžá-
danějšími umělci. Podle 
výroční zprávy artprice.com 
funguje od roku 2008 také 
nový mocný nástroj sledova-
nosti trhu – Art Market Con-
fidence Index (AMCI), který 
pro klienty oceňuje umění 
v reálném čase a umož-
ňuje i předvídat tržní trendy. 
Tento index odhadl předem 
otřesy na uměleckém trhu 
v roce 2009, které nastaly 
kvůli ekonomické krizi, v roce 
2010 pak vyjádřil obnove-
nou důvěru v nově struk-
turalizovaný trh s uměním. 
AMCI vychází z teoretického 
základu Michigan Consumer 
Sentiment Index z michigan-
ského univerzitního centra 
pro výzkum kompletních re-
ferencí celosvětového trhu. 
Podle tohoto indexu se dnes 
řídí řada obchodníků; loňský 
rok byl z jeho pohledu ohod-
nocen jako pozitivní a před-
povědi zní prozatím opti-
misticky.
Text Lenka Lindaurová
Kritička umění, kurátorka a ředitelka 
Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

David LaChapelle
prodeje v USD zaznamenané artprice.com:

  počet aukcí: prodaných položek:  rekord: 
2011 16 13 104 546
2010 25 20 110 000
2009 36 35 114 604
2008 30 34 42 000
2007 11 10 21 761 
2006 13 17 33 322
2005 2  13 23 062
2004 3 3 5 171
2003 1 2 1 100
2002 1 0
2001 1 1 3 000
1999 1 4 3 000
1998 2 2  2 070 

M–Index

Zastoupení Davida 
LaChapella v ČR a SR:
Pavleye Art and Culture
www.pavleyeartandcul-
ture.com
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