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Génius

Kúzlom fotografie je schopnosť učiniť 
moment nesmrteľným. DaviD lachapelle si preD 
objeKtívom vytvoril farebnejšiu verziu sveta, 
v Ktorom žijeme a núti nás prehoDnocovať 
svoje poKrivené hoDnotové rebríčKy. opustil 

svet Komerčnej fotografie 
a DiváKom sa prihovára 
zo stien najprestížnejších 
galérií sveta. 

Nádej pre ľudstvo

Spenené vlny morskej 
hladiny nekontro-
lovateľne obmývajú 
plť nesúcu desiatky 

ľudských osudov. Matka prí-
roda si vyberá daň za neroz-
vážnosť a hriechy ľudskej rasy. 
Apokalyptické zobrazenie 
potopy sveta podľa Davida 
LaChapella má formu trojdi-
menzionálnej ručne vyrábanej 
fresky, ktorá spája najkrajšiu 
esenciu fotografie a sochár-
stva, podčiarknuté silným 
biblickým motívom. „The 

Raft je dielo, ktoré zobrazuje 
ľudský život a všetky osobné 
trápenia, tragédie a démonov, 
s ktorými počas našej pozem-
skej púte neustále bojujeme. 
Origami holubica, ktorá zavŕši 
toto dielo však bude symbo-
lizovať nádej pre ľudstvo,“ 
vysvetlil mi David posolstvo 
jeho najnovšieho diela, kto-
ré nadväzuje na fotografiu 
Deluge (2006), inšpirovanú 
Michellangelovou potopou 
sveta a podľa LaChapellovho 
scenára sa odohráva v meste 
hriechu, konzumu a posadnu-

tosti dokonalou krásou, v Los 
Angeles. Deluge je úvodným 
dielom rozpracovanej trilógie, 
ktorú plánuje David zavŕšiť 
fotografiou reprezentujúcou 
znovuobjavenie raja a tón jeho 

hlasu presviedčivo ubezpeču-
je, že komerčná fotografia je 
v jeho prípade už prekonanou 
minulosťou.
Jeden z najslávnejších fotogra-
fov našej doby sám tvrdí, že 

najťažšie obdobia života prežil 
iba vďaka skutočnosti, že mal 
svoju najväčšiu lásku - umenie 
vždy dostupné. Tejto filozofii 
prispôsobil i formu prezentácie 
svojich diel a pred niekoľkými 

spasený
umením

David
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rokmi odštartoval sériu autor-
ských výstav v najprestížnej-
ších galériách sveta. 

Londýn, Tel Aviv, Bue-
nos Aires, Šanghaj, 
Mexico City tvoria 
iba malý zlomok 

metropol, ktoré ponúkli mož-
nosť na vlastné oči zhliadnuť 
tvorbu najuznávanejšieho 
majstra fotografie. J&T BAN-
KA spolu s agentúrou Pav-
leye Art & Culture sa stali 
hrdou súčasťou tejto cesty a 
slovenskému divákovi priná-
šajú výber toho najlepšieho 
z poslednej dekády LaCha-
pellovej tvorby. Unikátna 
expozícia „David LaChapelle: 
Lost and Found“ je verejnosti 
prístupná od 14. septembra do 
31. októbra 2011 v priestoroch 
bratislavského Pálffyho Paláca. 

Podmanený Manhattan  
New York, ojedinelý samo-
statne dýchajúci organizmus, 

ktorého žilami koluje mód-
no-umelecká krv, posiali v 
lete expresívne stopy Davida 
LaChapella a Manhattan 
ponúkol najväčším priazniv-
com fotografického génia 
dych vyrážajúce trio podujatí: 
ukážky rannej tvorby, diva-
delné predstavenie a vizio-
nársku inštaláciu. Sedemnásť 
rokov boli diela z obdobia 80. 
rokov zatvorené v krabiciach 
a uložené v jeho štúdiu v Los 
Angeles. Verejnosť registrova-
la „iba“ najslávnejší z portré-
tov: Andyho Warhola, ktorý 
David zhotovil pár dní pred 
jeho smrťou. „Mal som osem-
násť, keď som odišiel do New 
Yorku a začal fotiť. Najradšej 
som robil akty mojich kama-
rátov tanečníkov a umelcov. 
Andy Warhol vtedy šéfoval 
magazínu Interview a keď 
som ho stretol, povedal som 
mu, že by som rád robil pre 
magazín. 

Povedal mi, aby som 
sa v nasledujúci deň 
zastavil v jeho kance-
lárii na Union Square, 

kde som mu ukázal moje foto-
grafie. Andy bol nadšený, no art 
director magazínu mi povedal, 
nech sa vrátim o šesť mesiacov. 
Medzitým som mal výstavu 
v 303 gallery a ľudia z redakcie 
sa na ňu prišli pozrieť a ponúk-
li mi prácu,“ hovorí David 
o momente, ktorý naštartoval 
jeho cestu na vrchol. 
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Výstava „The Early 
Works“ mapovala 
spomínané obdobie 
a vizuálne na ňu 

nadviazalo tanečné divadelné 
predstavenie „Transcending 
Form“, kde Davidove foto-
grafie aktov vytvorili hlavnú 
kulisu. Hra pod autorskou 
choreografiou Johna Byrnea 
reflektuje premenu duše, kto-
rá odchádza z pozemského 
sveta (celé vstupné bolo veno-
vané neziskovej organizácii 
Education In Dance and the 
Related Arts). Udalosť roka 
sa však odohrala na celkom 
inej adrese: 390 Parke Avenue 
v 92-metrovom mrakodrape 
Lever House, kde hviezdili 
Damien Hirst či Jeff Koons 
a lukratívne trio pop kultúry 
a pýchu súčasného umenia 
uzavrela svetová premiéra 
trojrozmernej inštalácie „The 
Raft“, ktorá bola súčasťou veľ-
kolepej výstavy „From Dark-
ness to Light“. 

Útek do raja  
Po pôvode vznešeného mena 
LaChapelle môžeme pátrať na 
starom kontinente a význam 

akoby vopred determinoval 
obsah fotografickej tvorby 
(„la Chapelle“ vo francúzštine 
znamená „kaplnka“). Predkov 
Davidovho otca prenasledo-
vali, súdili a napokon vyhnali 
z Francúzska, pretože pochy-
bovali o katolíckej cirkvi. Cítili, 
že je plná korupcie a spochyb-
ňovali jej čistotu. Tí, čo prežili, 
sa usadili vo francúzskej časti 
Kanady. Príbeh jeho americké-
ho života sa začal písať na tretí 
deň od momentu, čo Davidova 
mama Helga vystúpila z lode 
plávajúcej z Litvy. 

Prvých pätnásť rokov 
strávil David v rod-
nom Connecticute, 
kde ho status „dieťaťa 

imigrantov“ sprevádzal celé 
detstvo. Mama, poznačená 
vojnou, veľmi šetrila a malý 
David si hlboko uvedomoval 
nestabilitu života i to, že veci 
môžu zo dňa na deň zmiznúť. 
Obaja rodičia sa však snažili, 
ako mohli, aby syna podpo-
rovali na ceste za umením. 
„Od malička som vedel, že 
chcem byť umelcom a moji 

rodičia boli fantastickí, že ma 
vždy zásobovali ceruzkami, 
výkresmi, farbami, aby som 
mohol tvoriť. Niektorí ľudia 
sú povolaní stať sa kňazmi, ja 
som bol povolaný byť umel-
com,“ spomína David na det-
stvo. Školská pôda na North 
Carolina School of Arts mu 
počas dospievania neukázala 
práve najmilšiu tvár a mladá 
umelecká duša našla oslobo-
denie až v New Yorku. „Nosil 
som čudné oblečenie, nepo-
čúval som učiteľov a nechcel 
som zapadnúť, pretože medzi 
deťmi bolo veľa tyranov. Bol 
som iný a oni to cítili, tak ma 
šikanovali a mlátili. To bol 
hlavný dôvod, prečo som 
opustil školu ako pätnásťročný 
a odišiel do New Yorku, ktorý 
mal všetko, čo mesto, kde som 
vyrastal, nemalo. A nebola 
to vina rodičov, tí boli skvelí. 
Musel som zo školy ujsť. Deti 
sa mi vysmievali, bili ma, šika-
novali a robili môj život nezne-
siteľným. Videl som len dve 
riešenia - ostať a zabiť sa, alebo 
utiecť. Potom som objavil New 
York a ten pre mňa znamenal 
raj!“ vyznáva sa otvorene.

Ruka Warhola 

Hneď po príchode 
do New Yorku 
viedli Davidove 
kroky do Art Stu-

dents League a The School of 
Visual Arts.  Na ceste za slo-
bodou, ktorou bol Manhattan 
80. rokov doslova nasiaknutý, 
stretol dámu menom Lisa 
Spellman. Pracovala pre návr-
hára Jeana-Paula Gaultiera 
a paralelne viedla galériu 303. 
David spočiatku používal jej 
dark room na vyvolávanie 
fotografií a keď sa opýtal, či 
by u nej nemohol usporia-
dať autorskú výstavu, Lisina 
odpoveď znela: samozrejme. 
A tak svet v roku 1984 na Park 
Avenue South po prvýkrát 
verejne uvidel prvotiny mladé-
ho fotografa. Výstavu si prišiel 
pozrieť aj sám Andy Warhol 
a nasledovala prvá veľká 
pracovná ponuka. Keď David 
pochoval svoju lásku, taneč-
níka Luisa, ktorý podľahol 
AIDS, bol presvedčený, že aj 
jeho krv je infikovaná. Dlhých 
dvanásť rokov žil v domnien-

Kredit k ostatnym fotografiam:
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ke, že zakrátko zomrie, no keď 
jeho test vyšiel negatívne, roz-
hodol sa zanechať čiernobielu 
fotografiu a presedlal na sýtu 
paletu farieb. Fotenie pre War-
holov magazín vyprofilovalo 
LaChapella na autora mód-

celebritno-portrétovom období 
svojej tvorby a dodáva: „Naj-
prv som moju prácu vystavo-
val v galériách. Boli to menšie, 
ale aj naozaj veľké výstavy, no 
moje fotky vtedy nikto neku-
poval a ja som z toho nemohol 

ny sa stali mojou galériou 
a ak z nich ľudia vytrhávali 
obrázky a lepili ich na chlad-
ničku, bolo to ich súkromné 
múzeum.“ 

Manhattan a Ježišovo 
zjavenie 

Písal sa rok 2003, keď 
Davidovmu agento-
vi zazvonil telefón 
a na druhej starne sa 

ozval hlas šéfredaktorky brit-
ského magazínu i-D. Ponuka 
na nekonvenčný editorial, 
ktorý by niesol jeho rukopis, 
čerpajúci z biblie, renesanč-
ných maliarov, glamouru pop 
kultúry a módneho priemys-
lu, bola pre neho obrovská 
výzva. Tak vznikla unikátna 
séria „Jesus Is My Homeboy“, 
ktorá zobrazuje návrat Ježiša 
Krista na novodobý Manhat-
tan. „Fotografie, ktoré robím 
v súčasnosti, už nie sú doto-
vané žiadnym magazínom. 
Je to nová etapa mojej tvorby, 
určená pre múzeá a galérie. 
Rozdiel tkvie v tom, že som 
oveľa viac času strávil pre-
mýšľaním nad významom 

mojich fotografií, pretože som 
presvedčený, že vizuálny jazyk 
má rovnakú váhu ako písané, 
alebo hovorené slovo. Vizuál 
môže byť rovnako silný, to 
však mnohokrát súčasnému 
umeniu chýba. Veľakrát voj-
dete do galérií a vidíte veci, 
ktoré neinterpretujú žiadnu 
intimitu, pretože nechápete 
ich význam. Veľakrát si musíte 
prečítať sprievodný text, aby 
ste dielu porozumeli. Dokon-
ca aj vzdelaným a múdrym 
ľuďom sa stáva to isté, keď 
pozerajú na moderné umenie. 
Ja chcem proti tomuto feno-
ménu bojovať a to dáva mojej 
práci oheň. Chcem komu-
nikovať a všetko, čo som sa 
v magazínoch naučil, chcem 
využiť pri tvorbe zrozumiteľ-
ných obrázkov, ktoré nepotre-
bujú vysvetlivky - ľudia sa na 
ne pozrú a pochopia príbeh. 
Dávam im dostatok infor-
mácií, aby si mohli vytvoriť 
vlastnú interpretáciu a hľadám 
cesty, ako opísať svet, v kto-
rom žijeme. To je jeden zo 
zámerov súčasného umenia. 
Myslím, že mnohým umelcom 
je to jedno, alebo im iba chýba 
snaha komunikovať s publi-

nych a portrétových fotografií, 
ktoré sa stali jeho poznávacím 
znamením najmä v období 90. 
rokov. 

Davidov objektív 
zameriaval hviezdy 
ako Madonna, 
Pamela Anderson, 

Britney Spears, Leonardo 
DiCaprio, David Beckham, 
Paris Hilton... „Mnohé 
hviezdy sú exhibicionisti 
- ľudia, ktorí chcú byť vide-
ní a zbožňovaní. Ja im len 
ponúkam miesto, kde sa cítia 
pohodlne, kde sa cítia nádher-
ní a výnimoční. Keď kráčajú 
mojím štúdiom, toto u mňa 
dostanú,“ hovorí David o 

žiť. Andyho The Interview 
tvoril môj hlavný príjem 
a odtiaľ viedli cesty k ďalším 
magazínom. Následne som 
sa na rok presťahoval do Lon-
dýna, kde som pracoval pre 
rôzne módne glossy magazíny 
ako The Fame, i-D či britský 
Vogue. Po roku som sa vrátil 
do New Yorku s veľmi silným 
portfóliom a pokračoval v prá-
ci. V roku 1991 som otvoril 
výstavu „Facility of Move-
ment“ a cítil som, že ponúka 
nádhernú show, ale nikto sa 
na ňu neprišiel pozrieť. Vtedy 
som pochopil, že magazí-

kom. Podľa mňa je veľa dru-
hov umenia, ktoré môže byť 
veľmi osobné, ale v súčasnom 
umení vidím obrovskú dieru. 
Chýba práca, ktorá sa k ľuďom 
prihovára. A to je moja idea 
pop artu - umenia pre popu-
láciu,“ vysvetľuje David svoje 
smerovanie.  

Múzy, reklamy 
a pohyblivé obrázky

Komerčne najúspeš-
nejšie obdobie 
Davida LaChapella 
korunovala estetika 

pop kultúry a kultu celebrít. 
Spolupráca s Britney Spears, 
Christinou Aguilerou a ďal-

Kredit k ostatnym fotografiam:
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kened“ či kultová fotografia 
„Deluge“ podmanivo upozor-
ňujú na posledný súd a rovna-
ko i dych vyrážajúca statická 
kolekcia zátiší „Earth Laughs in 
Flowers“ pripomína ľudskej rase 
nezvratnú pominuteľnosť mate-
riálnych hodnôt. 

Kontrast medzi upa-
dajúcim duchovnom 
a prázdnou matériou 
reflektuje i dva svety, 

ktoré sú aktuálnym umelco-
vým domovom. Mesto hriechu 
s nápisom Hollywood a farma 
uprostred džungle na Havaji sú 
miestami, kde David LaChapel-
le objektívom maľuje odkazy 
budúcim generáciám a tie 
následne putujú na steny naj-
prestížnejších svetových galérií, 
kde komunikujú svedectvá 
našej doby.                               «

kujúcejším dielam, ktoré meno 
LaChapelle natrvalo zapísalo do 
histórie fotografie, patrí „Pieta“ 
v hlavnej úlohe s Courtney Love. 
Bývalá manželka Curta Cobaina 
na nej predstavuje Pannu Máriu 
a nebohý Cobain Ježiša, ktorého 
ruky namiesto Kristových rán 
pokrývajú modriny. David tak 
geniálne poukazuje na paralelu 
medzi náboženskou extázou 
a stavom blaha, evokovaným 
narkotikami. 
Tri dlhé desaťročia trvalo, 
kým ikona svetovej fotografie 
dozrela do štádia, ktoré môže 
pripodobniť vytúženej katar-
zii. Tá v jeho prípade pramení 
z najčistejšej podoby umenia, 
čo potvrdzujú aj časté odkazy 
na veľkých majstrov a apokalyp-
tické výjavy Biblie. Séria „Awa-

zohrala ďalšia Davidova múza 
a blízka priateľka - Daphne 
Guinness. „S Daphne nás 
zoznámila Isabella Blow a 
patrí k mojim najbližším 
priateľom. Je to moje zlatíčko 
a veľmi citlivá ľudská bytosť. 
Amandu, Pamelu a Daphne, 
tieto tri ženy nemôžete súdiť 
podľa ich obalu, pretože vnút-
ri sú také odlišné od toho, čo 
hovorí ich zovňajšok. Pozrieš 
sa na ne a okamžite ich odsú-
diš, ako sme urobili s Micha-
elom Jacksonom. Jeho život 
a smrť nám dali veľkú lekciu 
o súdení. Médiá ho súdili 
a týrali a sú naozaj zodpoved-
né za jeho smrť. Amerika ho 
zabila.“ 

Šanca na osvietenie

Uplynulá dekáda 
v Davidovom živote 
znamenala razant-
ný obrat a umelec, 

unavený a znudený hollywood-
skym pozlátkom, sa rozhodol 
koncentrovať na umeleckú foto-
grafiu, v ktorej často reinkarnuje 
veľkých majstrov (Michelangelo, 
Botticelli), zachovávajúc si vlast-
ný charakteristický rukopis. 
Skutočne unikátnou kolekciou 
„Awakened“ (Prebudení) 
LaChapelle nadväzuje na adap-
táciu Michelangelovej Potopy 
sveta zo Sixtínskej kaplnky. 
V jeho podaní nesie názov Delu-
ge a „dej“ sa odohráva v prostre-
dí súčasného Los Angeles: „Ja 
a Michelangelo si myslíme, že 
fyzická dokonalosť zodpovedá 
božstvu. Veľa ľudí v L.A. má 
dokonalé telá, no počas fote-
nia som si uvedomil, že to, čo 
fungovalo pre Michelangela, 
nemožno aplikovať na súčasnú 
fotografiu. Nahota na fotografii 
totiž znamená niečo kompletne 
odlišné od nahoty na plátne. 
Michelangelova Potopa sveta 
vykresľuje ľudí z tej najlepšej 
stránky, pomáhajúc jeden druhé-
mu. Niečo podobné sa odohralo 
v uliciach New Yorku po 11 
septembri. V momente krízy je 
šanca na osvietenie.“  K najšo-

šími speváčkami posadila 
Davida na režisérsku stoličku 
a portfólio jeho videografie 
začalo prekvitať. 

Klienti ako Moby, 
Elton John, Rob-
bie Williams, J Lo, 
Joss Stone, Amy 

Winehouse a mnohí ďalší sa 
stali súčasťou LaChapellovho 
surrealistického sveta. Prelom 
milénií mu prináša ocenenie 
MTV Europe Music Awards 
v kategórii „Najlepšie hudob-
né video“ za réžiu Mobyho 
klipu Natural Blues a následne 
rozbieha spoluprácu s extra-
vagantnou Gwen Stefani. 
Časopis PDN zaradil LaCha-
pella medzi 25 najvplyvnejších 
žijúcich fotografov planéty 
a rok 2005 sa stal v jeho video 
tvorbe prelomovým. Z vlast-
ných zdrojov financoval doku-
mentárny film The Rize, ktorý 
divákom predstavil zákulisie 
tanečnej kultúry v chudob-
ných getách Los Angeles. Po 
premiére kritici film označili 
za „vizuálny zázrak“. Ústred-
nou múzou, ako poznávacie 
znamenie LaChapellovej 
tvorby, je transsexuálna „par-
ty lady“ Amanda Lepore: 
„Amanda ma inšpirovala v 
minulosti a rovnako ma inšpi-
ruje aj dnes. Stretli sme sa 
v New Yorku pred pätnástimi 
rokmi a bol som unesený jej 
výzorom. Jej fotky nikdy nere-
tušujem, pretože ona sama je 
pre mňa už perfektná. Stali sa 
z nás najlepší priatelia a mys-
lím, že je jedným z najspokoj-
nejších ľudí, akých poznám.“ 
K najvýraznejším patrila ich 
spolupráca na hororovo lade-
nom reklamnom spote pre 
Armani Jeans, kde si Amanda 
zahrala po boku Ryana Phi-
lippa. Okrem módnych tvoril 
David kampane aj pre značky 
Nokia, Burger King, Schwep-
pes, Motorola, MAC, Lavazza 
a desiatky ďalších. Dokonalú 
fúziu estetiky reklamy so 
súčasným umením predvie-
dol v kampani na limuzínu 
Maybach, kde hlavnú úlohu 
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