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…správného rozhodnutí, myslí si DAVID LACHAPELLE. 
Jeden z nejslavn!j"ích hrá#$ fotografické extraligy nav"tívil Prahu, aby 

v Rudolfinu uvedl retrospektivu své tvorby. Na otázku Martina Hradeckého, 
zda se práv! te% cítí "&astn', odpov!d!l: ROZHODN! ANO! A dál?
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ELLEcestování
za #ádného u$edníka, ale nábo#enství 
je pro m% vodítkem pro #ivot. &asto 
p'em()lím o vztahu Boha a v%dy. Vez-
m%te si t'eba Star( zákon. To, #e Eva 
byla stvo'ena z Adamova #ebra, ur$ité 
skupiny lidí nep'estává iritovat, pova-
#ují to za iracionální nesmysl. Ale kdy# 
se podíváte na evolu$ní teorii, konkrét-
n% na d%lení bu*ky, zjistíte, #e to je vlast-
n% stra)n% podobné. Z jedné bu*ky se 
na úplném za$átku prost% staly dv%. Já 
osobn% v t%chto dvou p'ístupech p'íli) 
velk( rozdíl nevidím. V obou p'ípa-
dech jde o zázrak. Zrození Adama 
a Evy popsané v Bibli m+#eme vnímat 
jako Prorokem, kter( v té dob% je)t% 
nem%l k dispozici mikroskop, metafo-
ricky popsané d%lení bu*ky. 
Zkuste se na chvíli vrátit do d!t-
ství a popsat své rodinné zázemí.
M%l jsem veliké )t%stí, #e moje mamin-
ka a tatínek m% p'ijali takového, jak( 
jsem. Ne #e by byli spokojeni se v)emi 
m(mi skutky, na to jsem byl p'íli) p'í-
)erné a nezvladatelné dít%, ale matka 
na)t%stí brzy rozpoznala, jak( jsem 
uvnit'. V#dycky m% s otcem podporo-
vali a cht%li ze m% mít um%lce. Netla$ili 
na m%, ale byli sami um%lecky zalo#e-

ní, a tak mi pomáhali t'eba s kresbami 
a malováním. Díky nim jsem nikdy ne-
trávil p'íli) $asu p'ed televizí. Pastelka 
a papír, s tím jsem si vysta$il. Hodn% 
jsem taky lítal po lesích.  
Fotil jste u" jako dít!?
Ano, a ty rodinné momentky stále 
mám. Moje maminka je p'ekrásná 
#ena, která tou#í b(t stále fotografo-

vána. I kdy# hodn% a tvrd% pracovala, 
v#dycky si na)la $as na to, aby vypadala 
krásn%, tak#e m(m p'irozen(m úkolem 
bylo fotografovat ji. &as fotografování 
byly víkendy. V)ichni jsme se krásn% 
ustrojili, maminka vymyslela scéná'. 
Pochází z Litvy, za#ila druhou sv%tovou 
válku, pro)la pracovními tábory, pak 
emigrovala do Ameriky a pot'ebovala 
si splnit americk( sen. &áste$n% to d%la-
la i p'es mé d%tské fotky. Nikdy to nebyly 
momentky jen tak, v)e  bylo dokonale 
promy)lené. Celá rodina se p%kn% ob-
lékla, vy#ehlené oble$ky, $isté pono#ky. 
Vypadali jsme jak z muzikálu.
Na své p#edná$ce na Nové scén! 
jste zmínil, "e jako dít! jste byl 
$ikanován… 
Ano. Proto#e jsem se od nich odli)oval 
a odli)ovat jsem se cht%l. Maminka m% 
oblékala v#dy elegantn%, miloval jsem 
módu, rád chodil do drogerií. Kdy# 
jsem m%l p'ijít do )koly oble$en( jako 
kovboj, tak jsem jako kovboj p'i)el, ale 
m%l jsem na sob% úzkou kravatu, r+#o-
vou ko)ili, $erven( klobouk. Navíc se 
tyhle mé provokace d%ly je)t% p'edtím, 
ne# vzniklo MTV, tak#e o to víc jsem 
byl v o$ích ostatních bláznem. Postu-

pem $asu se to ov)em vyhrotilo a já se 
za$al skute$n% bát. Tak#e jsem z té )ko-
ly v patnácti ode)el a na)el ráj v East 
Village v New Yorku, kde m% v)ichni 
nechávali na pokoji. V sedmnácti jsem 
tam za$al studovat vytou#ené um%ní. 
Va$e nejznám!j$í fotky jsou plné 
barev, t#pytu a lesku. Co vás 
na glamouru fascinuje?
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dofilie. Jak na to vzpomínáte?
To, $ím Michael procházel, bylo $iré 
utrpení. To by srazilo ka#dého. On se 
v)ak ukázal jako extrémn% siln( $lov%k 
a to b'emeno dokázal celou dobu nést 
velmi state$n%. Byl v situaci, kdy jej 
ka#dodenn% ztrap*ovali úpln% v)ich-
ni, v$etn% v)ech americk(ch médií, 
na dlouho se stal mezinárodním vti-
pem. Pro m% byl v)ak n%co jako an-
d%l nebo svat(, $lov%k, kter( dal sv%tu 
tolik, kolik jen mohl. Peníze na d%tské 
charity, nádherná slova sv(ch písní 
a spoustu dal)ího. To, #e jsem Michae-
la na fotkách umístil do prost'edí k'es-
,ansk(ch symbol+, lze $íst jako mou 
kritiku arogance katolické církve, její# 
hodnostá'i, na rozdíl od Michaela, 
d%ti zneu#ívali, ale církev to po dlou-
hou dobu pokrytecky tajila. 
Stalo se n!kdy, "e %asopis odmítl 
 n!jak& vá$ editorial, proto"e 
se mu z n!jakého d'vodu zdál 
za hranicí masové p#ijatelnosti?
V roce 2006 jsem p'estal pro $asopisy 
pracovat úpln%, proto#e se mi zdálo, #e 
u# jsem na konci téhle cesty. M%l jsem 
pocit, #e stále víc musím pod'izovat 
svou práci po#adavk+m, které pro m% 

byly $asto úpln% nesmyslné a absurd-
ní. T'eba série Jesus Is My Homeboy. Ta 
byla vytvo'ena na objednávku britské-
ho $asopisu i-D, ale její oti)t%ní jsem si 
prosadil s vyp%tím sil. Najednou jsem se 
cítil stra)n% osamocen(, stojící proti n%-
$emu, s $ím nemám zapot'ebí bojovat. 
Tak te- hledám krásu jinde. P'i focení 
objemn(ch #en, star(ch lidí a kv%tin.  

Zprost'edkovan% se s ním 
setkal ka#d(, kdo n%kdy 
prolistoval $asopis Rolling 
Stone nebo se na jeden 
den vyskytl tam, kde hrála 
MTV. Málokoho nechá-
vá jeho tvorba chladn(m. 
Jedny jeho stylizované 
fotografické vid%ní iritu-
je a# na p+du, druzí ho 
bezmezn% obdivují. Se-
tkání osobní ale tak jed-
nozna$né není. Nejd'ív 
vás vyleká po$etná suita 
Davidov(ch asistent+, 
kterou vede Canary, stat-
n( $erno)sk( transvestita 
s blon-atou k)ticí. Sám 
fotograf  jej p'edstavuje 
jako svou morální pod-
poru a úpadek v jednom. 
Pak v)ichni, v$etn% Davi-
da, zni$ehonic p'ezpívají 
celé CD Adele. To bude 
slo#ité, ne-li nemo#né mluvit s ním vá#-
n%… Najednou v)ak p'ijde ostr( st'ih, 
a David ochotn% pózuje p'ed objekti-
vem. A pak velmi soust'ed%n% povídá. 
Vlastn% o $emkoli, na co se ho zeptáte.

P#ed chvílí jste sám byl objek-
tem fotografování. Jak se cítíte 
na opa%né stran! fotoaparátu?
Jako kus masa (smích). Je to pro m% 
trochu nepohodlné, ale vzhledem 
k tomu, co d%lám, bych byl pokrytec, 
kdybych se nenechal vyfotit. Vím, #e 
to je sou$ást propagace, #e lidé, kte'í se 
dívají na mou práci, cht%jí v%d%t, kdo se F
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za fotkami skr(vá. Tak#e 
to vlastn% d%lám s rados-
tí. Navíc jsem ),astn(, #e 
mohu v(stavu do Pra-
hy osobn% doprovodit. 
Kdy# jsem vid%l, jak je 
úplná a kolik prostoru 
dostaly mé rané $erno-
bílé fotky, byl jsem dojat. 
Va$ím asi nejznám!j-
$ím ran&m snímkem 
je portrét Andyho 
Warhola, za ním" 
jsou dv! bible. Jak 
na n!j vzpomínáte?
Byl velkorys( a p'ístupn(. 
Nebál se dát )anci za$í-
najícím um%lc+m, ka#-
d(, kdo byl tehdy v New 
Yorku, si za ním mohl za-
jít popovídat. A taky byl 
velmi state$n(. I po tom, 
co byl na n%j spáchán 
atentát a Andy byl má-

lem zast'elen, nep'estal chodit ven 
bavit se. Andy lidem prost% d+v%'oval. 
Jeho portrét vznikl t%sn% p'ed jeho smr-
tí v roce 1987 a ten nápad s biblemi 
p'i)el tak n%jak automaticky. I kdy# se 

o tom moc neví, Andy byl velmi zbo#-
n(, ka#dou ned%li chodil do kostela. 
Co nábo"enství znamená pro 
vás? Va$e dílo je plné citací a od-
kaz' na k#es(anství.
V#dycky jsem se o r+zná nábo#enství 
zajímal. Pravideln% chodím do k'es-
,ansk(ch kostel+ i do #idovsk(ch 
chrám+. Samoz'ejm% se nepova#uju 

Miluju ho, stejn% jako módu. Spousta 
lidí si o mn% myslí, #e jsem povrchní, 
já si v)ak myslím, #e je d+le#ité najít 
v #ivot% rovnováhu, vyvá#it ka#doden-
ní realitu n%$ím okázal(m. To nikoho 
nezabije, naopak se $lov%k potom cítí 
mnohem víc p'i v%domí. Glamour, 
krása, obdiv k mód%, to jsou pro m% 
v%ci, které v civiliza$ním v(voji v#dy 
zanechaly nejv(razn%j)í stopu. Co no-
sili Inkové nebo sta'í Egyp,ané, víme 
p'ece i dnes. A, chcete nebo ne, móda 
kulturu zkrátka definuje. A to platí 
nejen o cel(ch civilizacích, ale lze to 
vztáhnout i na jednotlivce. Prost'ed-
nictvím toho, co máte na sob%, ne-
ustále sv%tu sd%lujete, kdo vlastn% jste. 
T!"i$t! va$í tvorby tvo#í portré-
ty celebrit. Navazujete s objekty 
sv&ch snímk' osobní vztahy?
Kohokoli fotografuju, musím bu- 
dop'edu znát, nebo se s ním p'ed fo-
cením dob'e seznámit, aby nám ob%-
ma samotné focení d%lalo co nejmén% 
potí#í. Kdy# je n%kdo slavn( a zná-
m(, má sám jasnou p'edstavu o tom, 
v jakém prost'edí se p'i focení cítí b(t 
sám sebou, kdy a kde vypadá nejlépe. 
A proti tomu já nikdy nechci jít. Nikdy 

bych nefotil t'eba Hillary Clinton styli-
zovanou jako Dolly Parton. I kdy#, to 
by vlastn% mohlo b(t velmi zábavné. 
(smích) Te- jsem velk(m fanou)kem 
Adele a p'ál bych si ji fotit. Ukázat její 
up'ímnost a autenticitu, proto#e p'es-
n% to ona svou hudbou publiku sd%luje. 
Michaela Jacksona jste fotil 
v dob!, kdy %elil obvin!ním z pe-

Archand#l Michael: 
A $ádné poselství by 
nemohlo b%t jasn#j&í 
(2009) 

Andy Warhol: 
Poslední sezení, 
22. listopadu 
(1986)

Gaia (2011) 

Poslední ve'e(e (2003)

And#lé, svatí 
a mu'edníci 3 
(1984) 

Únos Afriky (2009) 

Americké 
vzpomínky: 
Dvojité rande 
(2006) 

Courtney Love: 
Pieta (2006)

CESTA DO 
PRAHY 
Slovensk! noviná" 
Milosh Harajda 
cestoval za Davidov!mi 
v!stavami po celém 
sv#t#. Na jedné z nich 
se s fotografem osobn# 
seznámil. Vznikl nápad 
dostat LaChapellovy 
fotky do Bratislavy 
a do Prahy. Milosh 
spojil síly s Jozefem 
Pavleyem a dostal dv# 
zelené. Tu finan$ní 
od  J&T BANKY, tu 
organiza$ní rozsvítila 
Galerie Rudolfinum. 
Zá%itek z v!stavy vám 
prodlou%í publikace, 
kterou sám LaChapelle 
pokládá za nejkrásn#j&í 
knihu sv!ch fotek v'bec.    
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