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Prezývajú ho Andy Warhol našej doby, či Feliny fotografie. Fenomenálny
fotograf a umelec David LaChapelle sa predstaví aj na Slovensku.

ol som také malé monštrum. Podpaľač,
večne v problémoch, jednoducho, šia-
lený. A potom som vošiel do puberty
a bol som ešte šialenejší. Neskôr som na-

šiel umenie a upokojil som sa. Odmalička som
vedel, že chcem byť umelcom a moji rodičia boli
fantastickí, lebo ma vždy zásobovali ceruzkami, vý-
kresmi, farbami, aby som mohol tvoriť. Niektorí
ľudia sú povolaní stať sa kňazmi, ja som bol povo-
laný byť umelcom,“ hovorí David o svojej ceste. 

REBEL
Ako dieťa imigrantov s francúzskym priezviskom
po otcovi a s litovskou krvou po matke bol vždy iný.
Nepočúval učiteľov, nechcel zapadnúť, nosil čudné
oblečenie. Týranie a šikanovanie spolužiakov ho do-
konca vyhnalo z Connecticutu do New Yorku. Opi-
suje to veľmi otvorene: „Videl som len dve riešenia
– ostať a zabiť sa alebo utiecť.“ V New Yorku sa cítil
ako v raji, navštevoval Art Students League a The
School of Visual Arts. Súčasťou jeho dospievania na
Manhattane boli návštevy legendárneho Studia 54,
kde sa po prvý raz stretol s Andym Warholom.
V roku 1984 uviedol v galérii 303 autorské výstavy
„Good News For Modern Man“ a „Angels Saints
Martyrs“, ktoré navštívil aj samotný Andy a ná-
sledne ponúkol LaChapellovi prácu v jeho maga-
zíne The Interview. V osemdesiatych rokoch David
pochoval svojho partnera tanečníka Luisa, ktorý
podľahol AIDS. Sám fotograf žil dvanásť rokov
v presvedčení, že zomrie. Keď jeho HIV test vyšiel
negatívny, rozhodol sa zanechať čiernobielu foto-
grafiu a presedlal na sýtu paletu farieb, ktorá je do-
dnes jeho fotografickým rukopisom. 

MILÁČIK SVETOVÝCH CELEBRÍT
Fotenie módnych editoriálov a portrétov svetových
celebrít sa postupne stalo základom jeho portfólia.
Taliansky Vogue, The Fame, Vanity Fair, GQ, Rol-
ling Stone, či  i-D opakovane publikovali LaCha-
pellove fotografie na titulných stránkach a najzná-
mejší ľudia planéty sa stali klientmi jeho štúdia.
„Veľa hviezd sú exhibicionisti – ľudia, ktorí chcú byť
videní a zbožňovaní. Ja im len ponúknem miesto,
kde sa cítia pohodlne, kde sa cítia nádherní a výni-
moční,“ opisuje spoluprácu so svetovými celebri-
tami. Okrem módnych značiek má David na konte
kampane pre spoločnosti Nokia, Burger King,
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Umelec ODMALIČKA

David LaChapelle v Bratislave 
J&T BANKA spolu s pražskou agentúrou Pavleye Art & Culture
prináša na Slovensko jedinečnú výstavu fenomenálneho 
Davida LaChapella. Výstavu roka s 30 dielami tohto najžiadanejšieho
amerického fotografa, ktorá mapuje prierez jeho tvorbou
odkazujúcou na dejiny umenia, bude možné vidieť v bratislavskom
Pálfyho paláci od 14. septembra do 31. októbra 2011. Výstava je
prístupná širokej verejnosti. Za vstup zaplatíte 4 €.

Schweppes, Motorola, MAC, Lavazza a pre desiatky ďalších. Špeciálnou
fúziou estetiky reklamy a súčasného umenia bola reklamná kampaň na
limuzínu Maybach.  Spolupráca s popstars, ako je Britney Spears či Chris-
tina Aguilera, neskôr posunula jeho kariéru k réžii hudobných videí. Spo-
medzi speváckych hviezd ako Robbie Williams, Jennifer Lopéz, Joss
Stone či  Amy Winehouse to bol Moby, ktorého videoklip k skladbe „Na-
tural Blues“ priniesol Davidovi ocenenie MTV Europe Music Awards
v kategórii „Najlepšie hudobné video“. David LaChapelle v súčasnosti
žije a tvorí medzi Los Angeles a Havajom. �

text: Everyevent, Janette Suchá   
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