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DAVID LACHAPELLE
Objektív jeho fotoaparátu už dvadsať rokov
farebne a šťavnato rozpráva surrealistické
minipríbehy najznámejších ľudí planéty.
ZRKADLO konzumnej spoločnosti nastavuje
na lesklých stránkach časopisov, kníh
a najnovšie v galériách od New Yorku, cez
Londýn, až po Tel Aviv a Peking. Novodobý
Fellini fotograﬁe či Andy Warhol našich čias,
sa v prítmí Robilant+Voena galery spovedá z
MYŠLIENOK, slov a skutkov, ktoré sprevádzali
zrod legendy menom David LaChapelle.

Č

ím všetkým si ešte
rebeloval?

Všetkým. Nosil som čudné
oblečenie, nepočúval 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.

Bol to útek?
Rozhodne! New York mal všetko, čo mesto, kde
som vyrastal (Connecticut) nemalo.
A nebola to vina rodičov, tí boli skvelí. Musel
som ujsť zo školy. Deti sa mi vysmievali, bili ma,
šikanovali a robili môj život neznesiteľným. Videl
som len dve riešenia- ostať a zabiť sa, alebo utiecť.
Potom som objavil New York a ten pre mňa
znamenal raj!

Myslíš, že New York ti pomohol
akceptovať tvoju sexualitu?
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hlavný príjem a odtiaľ viedli
cesty k ďalším magazínom.
Následne som sa na rok
presťahoval do Londýna, 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 som v práci.

David LaChapelle sa s autorom článku stretol počas otvorenia
výstavy The Rape of Africa v londýnkej galérii Robilant + Voena.
(AUTOR FOTOGRAFIE: CARMEN SANCHEZ ESPLANDIU)

„Ak chcete vidieť
realitu, sadnite na
autobus.“

Nie. Svoju sexualitu
som akceptoval
dávno predtým.
New York mi len dal šancu vyjadriť ju. Skutočne.
Sexualita je iba jeden z aspektov môjho života a
ja som nevyrastal v dobe, kde si musel byť niečim
konkrétnym. Moji priatelia sú zmiešaní, rozhodne
nežijem v nejakom gay ghette. Homosexualita je
súčasťou môjho života, no nedefinuje ma.

Legendárnym klubom tej doby bolo
okázalé Studio 54. Steve Rubbell
bol známy tým, že každý večer pred
klubom osobne vyberal náhodných
ľudí z davu, ktorí smeli zažiť jeho
párty... Ako si sa ty dostal dovnútra?
Bol som zlatý a mal som iba 14. Paradoxne vek
bola moja vstupenka. Ukázal na mňa prstom
a bol som vnútri. Chodili sme tam vyslovene
kvôli tancu. Hudba bola neuveriteľná, ľudia
prekrásni...
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A čo drogy?

Nebral som drogy. Videl som
všetkých naokolo drogovať, no ja
som bol príliš mladý na drogy. Nepotreboval
som ich. Potreboval som hudbu. V nej bolo toľko
stimulu, že drogy by ma len stiahli a utlmili. Behal
som všade- od pivnice, cez balkón až po VIP zónu.
Štvrtky boli najlepšou nocou v 54-ke. Vtedy tam
chodili len domáci- Newyorčania a stretávali ste
samé celebrity ako Andy Warhol, Bianca Jagger...

O Andym sa hovorí ako o tvojom
mentorovi. Stretli ste sa v Studiu 54?
Videl som ho tam, ale spoznali sme sa až omnoho
neskôr. Keď som mal 17, otec pre mňa prišiel do
New Yorku a povedal mi: Musíš dokončiť školu.
Našiel mi umeleckú internátnu školu v North
Caroline, kde nás prijal Dean- riaditeľ. Aj keď som
sa na školu vykašľal, neustále som kreslil a vytvoril
si tak krásne portfólio aktov, ktoré som mu ukázal.
Dean vedel, že som povaľač a flákač, no dal mi

šancu vďaka mojim kresbám, a to mi zachránilo
život. V North Caroline som totiž po prvýkrát
chytil do ruky fotoaparát...

Tvoje meno je dnes primárne spájané
s odvážnymi portrétmi celebrít.
Možno Interview považovať za
počiatočný bod tvojej kariéry fotografa
najznámejších ľudí planéty?

Ku ktorej fotke sa spájajú
najkrajšie spomienky?
Ktorá je pre teba najcennejšia?
Posledný portrét. Fotil som Andyho portrét a
on o dva týždne zomrel. Nevedeli sme, že bol
chorý. Nikto netušil, že onedlho zomrie... To je
moja najcennejšia fotografia. Ale tých špeciálnych
spomienok je mnoho. Počítač používam len ako
nástroj na retuš, pretože ja staviam na scénach,
ktoré reálne existovali, a teda dokumentujem
malé udalosti. Tie, ktoré sú v mojich knihách,
považujem za retrospektívne a úspešné.
Fotky, ktoré tam nenájdete, a tých sú tisíce, sú

Rozhodne áno. Veľa hviezd sú exhibicionistiľudia, ktorí chcú byť videní a
zbožňovaní. Ja im len ponúkam
POZOR, DIELA DAVIDA LACHAPELLA
ONEDLHO NA SLOVENSKU!
miesto, kde sa cítia pohodlne, kde
J&T BANKA v spolupráci s agentúrou Pavleye
sa cítia nádherní a výnimoční.
Art & Culture prináša výstavu roka. S takmer
Keď kráčajú mojím štúdiom,
30 dielami tohto najžiadanejšieho amerického
toto u mňa dostanú. Najprv som
fotografa, ktorá mapuje prierez jeho tvorbou
moju prácu vystavoval v galériách.
odkazujúcou na dejiny umenia, bude možné vidieť
Boli to menšie, ale aj naozaj
v bratislavskom Pálffyho paláci od
veľké výstavy, no moje fotky
14. septembra do 31. októbra 2011.
nikto nekupoval a ja som z toho
www.pavleyeartandculture.com
nemohol žiť. Interview bol môj

zabudnuté. Ľudia odmietali spolupracovať,
nerobili o čo som ich žiadal, a tak neprežili
svoju dobu.

Mohol by si opísať tvoj tvorivý
proces od bodu, keď sa zrodí prvotná
myšlienka?
Prvotný impulz prichádza z rozličných miest
v tom najmenej očakávanom čase. Inšpiráciu však
možno vyprovokovať a spôsob akým to robím
ja, je návšteva múzeí a vzhliadanie k veľkým
majstrom ako Michellangelo, Picasso, Boticelli. Ich
umenie vo mne vyvoláva kreatívny stimul. Stalo
sa mi, že som dostal vnuknutie v snoch. Prebudil
som sa, zapísal ho a zrealizoval.

Surrealizmus tvojich fotografií teda
pramení zo snov?
Neviem, kde je jeho presný pôvod, rozhodne
však nepripravujem kulisy, aby som šokoval.
Ak chcete vidieť realitu, sadnite na autobus.
Ja by som rád ponúkol únik. Obsah, koncept
a predmet je to, na čom mi záleží. Rozprávať
príbeh je to, čo ma na fotení baví. Jeho posolstvo
je najdôležitejšie a pri mojej práci musí byť
zachovaná rovnováha medzi obsahom a výzorom.
Ak posolstvo presahuje výzor fotky, je to neúspech.
Ak to, ako fotka vyzerá, zatieňuje jej myšlienku,
je to neúspech. Musí tam byť fungujúce a rovné
manželstvo obsahu s estetikou.

Ako vyzerá tvoj obyčajný deň, keď
nepracuješ?
Stále si myslím, že pracujem každý deň, (úsmev)
ale často plávam.
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