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LaChapelle
Zážitek roku

P
r o v o k a t i v n í ,
zvrhlý, kýčo-
vitý, geniální,
říká se o Davidu
LaChape l l ov i ,
fotografovi nej-

prestižnějších módních časo-
pisů, režisérovi videoklipů
s Eltonem Johnem a Robbiem
Williamsem počínaje a Gwen
Stefani či AmyWinehouse konče
– a zejména hraniční osobnosti
mezi světem byznysu a umění.
Galerie města Bratislavy dosta-
la pod názvem Lost and Found
do Pállfyho paláce čtyři desítky
jeho fotografií. Jakkoli je inter-
net LaChapellových fotek plný,
stát před čtyřmetrovými printy
a nechat na sebe působit mon-
strózní aranže, to je zážitek,
za kterým se vyplatí jet klidně
i dál než do Bratislavy.

Ne nadarmo se LaChapellovi
říká Fellini fotografie nebo Andy
Warhol jedenadvacátého století.
Přitom s Warholem toho má spo-
lečného víc – pracoval pro jeho
časopis The Interview a vyfotil
ho dva týdny před smrtí. Vznikla
tak jedna z nejceněnějších foto-
grafií moderní historie. Ale začí-
nal u černobílé fotografie, mnoho
let žil v přesvědčení, že je HIV
pozitivní, a teprve když krevní
testy dopadly negativně, zapřel
černobílou a pustil se do barevné
fotografie.

Cobain jako Ježíš
Přitom barva hraje v jeho díle
zásadní roli, podobně jako třeba
v baroku, na které se odvolá-
vá. Jeho fotografie připomínají
zvrácené oltářní obrazy postmo-
derní doby, pokušení konzumu,

úchvatnost kýče. Inspiruje se
biblí, reklamou, pornografií.

Bratislavská výstava začíná
uměřeným souborem Awakened,
v němž se v odhmotněném stavu
uprostřed obřích akvárií rezig-
novaně vznášejí postavy. Jsou tu
však i ty nejznámější barevné
tisky, třeba slavný Archanděl
Michael, tedy obří portrét
Michaela Jacksona z éry Thrilleru
s andělskými křídly. A také Pieta
s Courtney Love, na níž zpěvačka
drží na kolenou Kurta Cobaina
coby Ježíše v boschovsky zaří-
zeném pokoji. Kromě stigmat
po hřebech má Cobain na před-
loktí i heroinové krvácející jizvy,
podobný odkaz mohou naznačo-
vat i po zemi rozházené kostky
s písmeny, která tvoří nápis Nebe
do pekla (Heaven to Hell).

Ani Bůh, ani jeho popření
Samostatnou kapitolu výstavy
tvoří módní fotografie pořízené
v ruinách New Orleansu po řádě-
ní hurikánu Katrina. Nejsilněji
však působí inscenované hromad-
né fotky jako Potopa (Deluge) či
Katedrála (Cathedral), v nichž
LaChapelle nechává své figuran-
ty zírat do očí zkáze a úpadku,
z nichž není cesty ven – ani skrze
Boha, ani skrze racionální popře-
ní jeho existence, popřípadě její
nahrazení zbožštěním konzumu,
celebrit či značek.

Svými pracemi připomíná
LaChapelle staré mistry, k nimž
se často odvolává obsahem
(morální a náboženská témata)
i formou (botticelliovským či
michelangelovským rozvrže-
ním scenerie). Podobně se drží
i vertikály jdoucí mezi peklem
a nebem skrz zemi, která odráží
existenci obou světů, z obou si
vybírá a v touze po ráji se propa-
dá hlouběji do hříchu a zkázy. Je
to provokativní, zvrhlé, kýčovité.
Jako doba a svět. LaChapelle tak
dokáže inscenovanými fotografie-
mi předat zprávu o stavu současné
západní kultury mnohem věro-
hodněji než mnohý syrový doku-
ment. Ale nemoralizuje, ironizuje
sám sebe i svá východiska.

Akademická debata po smys-
lu LaChapellova díla vzbuzuje
spíš úsměšek: je to mág, který
používá kýč k tomu, aby kri-
tizoval kýč? Který si nechává
platit závratné sumy, aby mohl
fotkami kritizovat zbohatlictví
a snobství? Který fotí celebrity,
aby se sám celebritou stal? Není
podstatné, jak si jeho dílo vyloží-
me, podstatné je jen to, jak silně
dokáže jediný pohled na jeho
fotografii v člověku vyvolat
desítky znepokojujících otázek
a zároveň jistotu, že nalézt jedno-
značně platné odpovědi je abso-
lutně nemožné. ■

klara.kubickova@mfdnes.cz

Možná je příliš odvážné něco takového tvrdit už v září,
ale za výstavou roku se letosMUSÍ DO BRATISLAVY.
Galerii města Bratislavy se totiž povedl majstrštyk.

ZABIJÁK
Tak vidí
LaChapelle jeden
ze symbolů
konzumní
společnosti.

NÁDHERNÁ
PROVOKACE

Kurt Cobain
a Courtney Love:

odkaz na Bibli
a Michelangela.

POTOPA
LaChapelle
umístil
katastrofu
do současného
Los Angeles.

VÍTĚZ Série s Michaelem Jacksonem vznikla
na Havaji pár týdnů před zpěvákovou smrtí.
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