Z nejakého
dôvodu som
sa im nepáčil..

Jasper
Johns a Bob
Rauschenberg.
Dvaja abstraktní
expresionisti.
V roku 1954 sa
stretli v New
Yorku a dali sa
dokopy.

DE mi
prezradil
prečo.

Oni sú tiež teploši,
ale boli v armáde
alebo v námorníctve.
Po druhé zbieraš
obrazy a to nerobí
žiadny umelec. To sa
proste nerobí.

Si priveľmi
zženštilý. A to
ich popudzuje.

Po tretie si komerčný
umelec, a to ich hrozne
štve. Nemajú radi
komerčné umenie a robia
ho iba kvôli tomu, aby
prežili. Niekedy sa pod
to ani nepodpíšu svojím
pravým menom.

...!
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Sakra, ty si
ale ako komerčný
umelec získal
i ocenenie. Si známy
ako komerčný
umelec!

Netreba
dodávať, že
som bol
sklamaný.

Poznal som
významných
maliarov, KTORÍ
boli väčší
teploši ako ja.

A hlavne mal
pravdu.

Ale to boli
aspekty môjho
charakteru, ktoré
som nehodlal
zmeniť. Nechápal
som, prečo by
som mal.

Rock’n’rollová hudba
Na zbieraní umenia
a na tom, že som
komerčný umelec,
nebolo nič zlé.

Od teba som sa
naučil správať sa
inak k médiám. Nie
je potrebné byť
selektívny. Musíš do
seba nasať všetko
súčasne.

Bol som pre
ostatných príliš
zženštilý? To
ma ohromne
pobavilo.

Henry Geldzahler, kurátor Metropolitného
múzea umenia, asistent bez konkrétnych
pracovných záväzkov.
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O rok
neskôr.

Leo
Ca
ste
lli

G
Ivr aleris
ing ta
Blu
m

Leo
Ca
ste
lli

Lichtensteina už
mám. Nemôžem
si ich vziať.

V roku 1962 sa
v galérii Irvinga
Bluma konala
Warholova prvá
výstava v Los
Angeles.

Ale nešiel
som tam.
O rok neskôr
však áno.
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Ak chce človek
investovať do
umenia, potom si
musí byť istý, že
skôr či neskôr
stúpne na cene.

Umenie je
marketing.

Ak si chceš byť
istý, že stúpne
tvoja hodnota,
bež do dobrej
galérie umenia.

Ak sa o umelca
stará galéria,
nezmizne. Ak
nezmizne, potom
si investície udržia
svoju hodnotu.

Umenie určitého
obdobia, ktoré
prežije, je to,
ktoré lepšie
zodpovedá vkusu
triedy, ktorá v tom
čase prevláda.

De bol vážne
hlavička!
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V auguste
v roku 1962 začal
Warhol používať
techniku sieťotlače.
Rovnaký obraz, každý
raz trochu iný.

rýchle

Jednoduché,

Nech
som urobil
v tom čase
čokoľvek, nejako
to súviselo so
smrťou. Dokonca
aj Štedrý deň alebo
Sviatok práce...

Bol to Henry,
kto mi vnukol
nápad začať
sériu „Death and
Disaster”.

Povedali sme,
že nebudeme
predbiehať.

a efektné.

... zakaždým, keď
som zapol rádio,
všade len samé
katastrofy. Tým sa
to všetko začalo.
Keď má totiž človek
pred očami neustále
morbidný obraz, už
naňho nepôsobí.

Jeseň
1962

Hovorí sa tomu
flash forward.
Dáva to
komiksom punc
intelektuálnosti.
Nechaj to
na mňa.

Prvá výstava
Andyho Warhola
v New Yorku.
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Séria
„Electric Chairs”

Séria
„Race Riots“

V novembri som
objavil podkrovný
byt na 231 East
47th Street.
Z tohto miesta sa
stane Factory.

e všetko postriebril.

Billy Name to tam kompletne úpln
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Všetky predmety,
ktorými bola
Factory vybavená,
vyhrabal niekde na
skládkach.

Billy sa
vedel skvelo
prehrabávať
v odpadkoch.

Billy si vzal
do ruky alobal,
ktorým potiahol
steny Factory,
a potom všetko
prestriekal
striebornou
farbou.

Dokonca
i toaletu.
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Billy
a ostatní
vzadu
drogovali.

Rot
ten
Rita

Vedel
výborne
udržiavať
veci
v poriadku.

Je tu
Billy?

ný
va
ý
z
re
e p pež“
n
i
d
á
On „P

Je tu
Billy?

Billyho zázemie
bolo vybavené
toaletou, umývadlom
a chladničkou plnou
pomarančovej šťavy.
Keď si dáš speed,
potrebuješ vitamín C.

Adriano Barone, Officina Infernale
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