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 David LaChapelle (narozen 1963 ve Farmingtonu, Connecticut, USA) patří již od poloviny 90. 
let 20. století mezi nejvýznamnější světové fotografy. Jeho tvorba ovlivnila desítky dalších autorů a 
LaChapelle si postupně vytvořil svůj nezaměnitelný a na první pohled rozpoznatelný styl. 
Výstava Tak pravil LaChapelle v pražské Galerii Rudolfinum má v kontextu jeho dosavadních výstav 
výjimečné postavení. Jedná se o první retrospektivu jeho tvorby, která zahrnuje i rané fotografie z 
poloviny 80. let. Právě tyto fotografie a skicy jsou vystavovány poměrně málo a pražská výstava je 
poprvé uvádí do souvislosti autorova dosavadního díla. Reprezentativní soubor LaChapellových děl 
mapuje všechny důležité etapy jeho tvorby. Důraz je ale kladen především na díla z posledních let, 
kdy LaChapelle téměř opustil prostor módy a reklamy, aby se vrátil ke svým uměleckým počátkům a 
k volné tvorbě. Na výstavě z této etapy nechybí žádná z důležitých fotografií, včetně monumentálních 
děl Potopa (2006) nebo Prám iluzí běsnící ku pravdě (2011). 
Fotografie Davida LaChapella můžeme vnímat jako jeden z originálních příspěvků k vizuálnímu 
uchopení současného světa, jako snahu tento svět v obrazech, barvách a příbězích přetvářet do vizí, 
jež jsou možná mnohem více opravdové a skutečné, než se na první pohled zdá. 
 
Otto M. Urban, kurátor výstavy 
 
 „Během všech mých tvůrčích etap mi vždy šlo o to diváka zaujmout, oslovit ho, navázat s ním 
spojení, ať už na mé snímky narazí kdekoli. Spojení, sdělování myšlenek, pocitů, posedlostí, snů a vizí. Tyto 
snímky vznikaly převážně intuitivně – nápady jsem realizoval se spolupracovníky, s nimiž jsem sdílel společné 
živé, pulzující vědomí. Jako hudebníci improvizující na jakési „vizuální jam session“ a snažící se dosáhnout 
obrazové harmonie, která – doufejme – diváka zasáhne jako hudba.“ 
 
David LaChapelle, z publikace Thus Spoke LaChapelle 
 
 
 
Ftp přístup pro stažení obrazových materiálů v tiskové kvalitě s popisky: 
ftp://www.galerierudolfinum.cz 
log-in: gr-media 
heslo: oud3vek2 
složka: David_LaChapelle 
 
Otevírací doba 
út – st, pá – ne: 10:00 – 18:00 
čt: 10:00 – 20:00 
 
Vstupné 
Plné 130 Kč 
Snížené 80 Kč 
 
Kontakt 
Galerie Rudolfinum 
Alšovo nábřeží 12 
110 01 Praha 1 
T 227 059 205 
F 222 319 293 
E galerie@rudolfinum.org 
http://www.galerierudolfinum.cz 
 
http://www.facebook.com/group.php?gid=35788744626 
http://www.youtube.com/user/GalerieRudolfinum 


