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madamEVAprofil

Naše cesty sa prvý raz skrížili 
v loNdýNskej robilaNt + voeNa 

Gallery pod obrazom ježiša. práve 
dozretým plodom trojročNej 

spolupráce je davidova sloveNská 
premiéra. uNikátNa výstava  david 
lachapelle: lost aNd FouNd bude 

otvoreNá až do koNca októbra. 

ajžiadanejší fotograf sveta prevzal štafetu misie 
 POP-ART z  rúk Andyho Warhola a  svojím sur-
realistickým portrétom doby nastavuje zrkadlo 
spoločnosti, v  ktorej žijeme. David sám tvrdí, že 
najťažšie obdobia života prežil iba vďaka tomu, že 
mal svoju najväčšiu lásku – umenie – vždy dostupnú. 
Tejto filozofii prispôsobil i  formu prezentácie svo-
jich diel a pred niekoľkými rokmi odštartoval sériu 
autorských výstav v najprestížnejších galériách sve-

ta.  Londýn, Tel Aviv, Buenos Aires, Šanghaj, Mexico 
City sú iba malým zlomkom metropol, kde mali ľudia 
možnosť na vlastné oči si pozrieť tvorbu najuznáva-
nejšieho majstra fotografie. 
A teraz je medzi nimi aj Bratislava.

Návrat génia 
Sedemnásť rokov boli diela z  obdobia osemdesiatych 
rokov zatvorené v  škatuliach uložených v  jeho štúdiu 

v Los Angeles a verejnosť regis-
trovala „iba“ najslávnejší z por-
trétov – Andyho Warhola, kto-
rý David zhotovil pár dní pred 
jeho smrťou. „Mal som 18, keď 

som odišiel do New Yorku a začal fotiť. Najradšej som 
robil akty mojich kamarátov 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 za-
stavil v jeho kancelárii na Union Square, kde som mu 
ukázal moje fotografie. Andy bol nadšený, no art direc-
tor magazínu mi povedal, aby som sa vrátil o 6 mesiacov. 
Medzitým som mal výstavu v 303 gallery a ľudia z re-
dakcie sa na ňu prišli pozrieť a ponúkli mi prácu,“ hovo-
rí David o chvíli, ktorá naštartovala jeho cestu na vrchol. 

dekadencia ľudskej rasy 
Hodinky hlásili skoré popoludnie a betón nekonečných 
bulvárov Los Angeles chladili iba palmy vrhajúce ten-
ké tiene. Zaparkoval som pred budovou pripomínajú-
cou industriálny sklad a kovové dvere s nápisom La-
Chapelle, nastriekaným čiernym sprejom, ma priviedli 
priamo k  tesne dokončenému Raftu. Apokalyptické 
zobrazenie sveta podľa Davida LaChapella má formu 
trojdimenzionálnej ručne vyrábanej fresky, ktorá spája 
najkrajšiu esenciu fotografie a sochárstva podčiarknutú 
silným biblickým motívom. „The Raft je dielo, ktoré 
zobrazuje ľudský život a všetky osobné trápenia, tra-
gédie a  démonov, s  ktorými počas našej pozemskej 
púte neustále bojujeme. Origami holubica, ktorá zavŕši 
toto dielo, však bude symbolizovať nádej pre ľudstvo,“ 

„Rozprávať príbeh je to, 
čo ma na fotení baví.“

David
LaChapelle

text Milosh Harajda



David LaChapelle vo svojom 
surrealistickom svete.

Fotografia s názvom Domov na konci sveta pripomína 
ľuďom pominuteľnosť materiálnych hodnôt.
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vysvetlil mi David svoju víziu. The Raft priamo nad-
väzuje na fotografiu Deluge, ktorá je inšpirovaná Mi-
chelangelovou reprezentáciou potopy sveta. Obzvlášť 
pozoruhodná séria, ktorá vznikla v jeho losangeleskom 
štúdiu, má názov Earth Laughs in Flowers a prostred-
níctvom desiatich statických zátiší v nej autor ilustruje 
kontrast medzi ideálom a  boľavou realitou. Svetová 
premiéra sa konala v Hannoveri a všetci prítomní pr-

vých pár sekúnd tápali, 
či sa pozerajú na  stre-
dovekú olejomaľbu, ale-
bo súčasnú  fotografiu. 
V  okamihu, keď však 
zaostríte na noviny hlá-

sajúce smrť Michaela Jacksona, injekčné striekačky, 
mobilný telefón či hračkársku vodnú pištoľ, zistíte, 
že ste pristúpili na  inteligentnú hru, ktorej cieľom je 
poznanie a  sebareflexia. Poslednej dekáde Davidovej 
tvorby inklinujúcej k umeniu však predchádzala stras-
tiplná cesta medzi nebom  a peklom. 
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Keď jeho test vyšiel 
negatívny, presedlal na sýtu 

paletu farieb.

madamEVAprofil

„ak chcete realitu, nasad-
nite na autobus“ 
Písal sa rok 2003, keď agentovi Davida LaChapella za-
zvonil telefón a na druhej strane sa ozval hlas šéfredak-
torky britského magazínu i-D. Ponuka na nekonvenčný 
editoriál, ktorý by niesol jeho rukopis čerpajúci z biblie, 
renesančných maliarov, glamouru popkultúry a módne-
ho priemyslu, bola pre neho obrovskou výzvou. Výsled-
kom produkcie pre spomínaný magazín je unikátna sé-
ria Jesus Is My Homeboy, ktorá zobrazuje návrat Ježi-
ša Krista na novodobý Manhattan, čím tento progre-
sívny umelec pozdvihol záujem mladej generácie o vý-
klad Starého zákona. LaChapellova verzia Michelange-
lovej Piety zobrazuje Courtney Love ako Pannu Máriu 
a Kurta Cobaina v polohe Ježiša a stala sa titulnou sním-
kou knihy Heaven to Hell. Hrubá publikácia nasýtená 
farbou mapuje portrétovú tvorbu autora, ktorý si naj-
mä v deväťdesiatych rokoch vyslúžil prezývku „fotograf 
celebrít“. Pred jeho objektívom defilovali najzvučnej-
šie mená planéty a všetci sa ochotne podvolili surrealis-
tickému konceptu, ktorý mal David pre ne prichystaný. 
„Zábery hviezd, ktoré sú v mojich knihách, považujem 
za retrospektívne a úspešné. Fotky, ktoré tam nenájde-
te, a tých sú tisíce, sú zabudnuté. Ľudia odmietali spo-
lupracovať, nerobili, o čo som ich žiadal, a tak nepreži-
li svoju dobu. Rozhodne však nepripravujem kulisy, aby 
som šokoval. Ak chcete vidieť realitu, sadnite na auto-
bus. Ja by som rád ponúkol únik a rozprávať príbeh je to, 
čo ma na fotení baví,“ hodnotí fotograf, ktorého si ve-
rejnosť stále spája najmä s provokatívnymi tematikami. 
Napriek nekonečnému zástupu tvárí súčasnej popkultú-
ry sú v LaChapellovom živote iba tri ženy, ktorých sta-

Apokalyptický výjav pod názvom Katedrála vznikol v Davidovom štúdiu v Los Angeles.

Autor článku Milosh Harajda a David 
LaChapelle v londýnskej R+V Gallery.



tus umelecký slovník definuje ako múzy. Amanda Le-
pore, Pamela Anderson a Daphne Guinness. „Tieto tri 
ženy  nemôžete súdiť podľa ich obalu, pretože vnútri sú 
úplne odlišné. Pozrieš sa na ne a okamžite ich odsúdiš, 
ako sme to urobili napríklad s Michaelom Jacksonom. 
Jeho život a smrť nám dali veľkú lekciu o súdení. Médiá 
ho súdili a týrali a sú naozaj zodpovedné za jeho smrť.“  

zatratený hollywood 
Davidova tvorba je presiaknutá jeho osobnými démon-
mi a  stigmami. Ako dieťa imigrantov bol vychovávaný 
v  skromných podmienkach a počas dospievania dopla-
til na svoju odlišnosť, ktorú až čas odhalil ako genialitu. 
Bol pravidelným terčom šikanu zo strany spolužiakov, 
čo ho dohnalo k  samovražedným myšlienkam a  ná-
slednému úteku zo školy. Ako tínedžer sa vyrovnával so 
svojou homosexualitou a  najväčším útočiskom mu bol 
milovaný New York osemdesiatych rokov, kde pretanco-
val noci v legendárnom Studiu 54. Potom, čo pochoval 
svoju lásku – tanečníka Luisa, ktorý podľahol AIDS, bol 
David presvedčený, že aj jeho krv bude určite infikovaná. 
Dlhých 12 rokov žil v domnienke, že zakrátko zomrie, 
a  keď jeho test vyšiel negatívny, rozhodol sa zanechať 
čiernobielu fotografiu a  presedlal na  sýtu paletu farieb. 
Deväťdesiate roky rozdelili LaChapellovu agendu medzi 
módne fotenia pre magazíny ako Vogue, i-D, Vanity Fair, 
The Interview a dnes toto obdobie vníma ako prechod-
nú komerčnú jazdu, ktorej konečná stanica sídli v umení. 
Pracovné portfólio Davida LaChapella postupne pre-
rástlo do audiovizuálnej tvorby a na konte má réžiu vi-
deoklipov pre Eltona Johna, Christinu Aguileru, Britney 
Spears, Whitney Houston, Jennifer Lopez i nedávno zo-
snulú Amy Winehouse. Fotografickú tvorbu tohto génia 
našej doby má podchytené vydavateľstvo Taschen, ktoré 
na pulty kníhkupectiev uviedlo tituly LaChapelle Land, 
Hotel LaChapelle, Heaven To Hell a limitovanú edíciu 
Artists and Prostitutes. Čo sa týka jeho súkromného ži-
vota, zakotvil aj v New Yorku, aj v Los Angeles, kde si za-
ložil svoje štúdio, a neskôr svoj domov presunul na Havaj, 
kde sa usídlil na rozľahlej farme uprostred džungle. 
Tri dlhé desaťročia trvalo, kým ikona svetovej fotogra-
fie dozrela do dnešného štádia. Očistený od glamouru 
módneho priemyslu a  posilnený posolstvom veľkých 
majstrov vyrazil na cestu k miliónom priaznivcom po ce-
lom svete. J&T BANKA spolu s agentúrou Pavleye Art 
& Culture sú hrdou súčasťou tejto cesty a slovenskému 
divákovi prinášajú výber toho najlepšieho z  poslednej 
dekády LaChapellovej tvorby. Unikátna expozícia zva-
ná David LaChapelle: Lost and Found bude verejnosti 
prístupná až do 30. októbra v priestoroch bratislavského 
Pálffyho paláca a jej exkluzívnou súčasťou je aj videodo-
kument mapujúci proces výroby dvoch fotografií, ktoré 
sa stali symbolom svojej doby. 
Viac informácií nájdete na 
www.pavleyeartandculture.com. 

Posledné fotografie Michaela Jacksona vznikli na Havaji pár 
týždňov pred spevákovou smrťou.

Výsmech z kultu celebrít je LaChapellovým obľúbeným motívom.


