
Biennāles kuratore Džileina Tavadrosa 
(Tawadros) ir labi zināma laikmetīgās māks-
las aprindās – viņa ir Āfrikas Mākslas foruma 
un Starptautiskās laikmetīgās mākslas bien-
nāles Manifesta fonda padomes dalībniece, 
veidojusi iespaidīgo Āfrikas valstu laikmetīgās 
mākslas ekspozīciju Fault Lines 50. Venēcijas 
mākslas biennālei (2003) un grāmatu 
“Statusa maiņa: Laikmetīgā māksla un ide-
jas globalizācijas ērā” (inIVA, 2004). Veidot 
Braitonas fotogrāfijas biennāles speciālo eks-
pozīciju Voodoo Macbeth ir pieaicināts kura-
tors Deivids A. Beilijs (Bailey, 1961. Nejaukt 
ar modes fotogrāfu Beiliju!) – viens no Āfrikas 
un Āzijas vizuālo mākslu arhīva Londonā direk-
toriem. Tavadrosa un Beilijs kopā veidojuši arī 
nopietnu pētniecisku ekspozīciju un grāmatu 
“Lakats: Aizsegšana, reprezentācija un laikme-
tīgā māksla” (2003), kas no dažādiem aspek-
tiem aplūkoja Rietumu un Austrumu civilizāciju 
saskari laikmetīgajā mākslā, par izejas punktu 
izvēloties tādu šķietami sadzīvisku lietu kā 
musulmaņu sieviešu tradicionālā galvassega, 
kas šodien kļuvusi par represiju, politisku ma-
nipulāciju un vienkārši nekontrolējama naida 
mērķi. 

Braitonas fotogrāfijas biennāles skatītājiem 
Tavadrosa un Beilijs sagatavojuši sarežģītu 
uzdevumu bez gatavas atbildes. Biennāles 
galvenā tēma – imperiālisms visās tā izpaus-
mēs un tā ietekme šodienas pasaulē. Būtībā 
to var saukt nevis par mākslas izstādi, bet gan 
nopietnu politisku un sociālu kultūrvēstures 
pētījumu: kā dokumentālos vizuālos tēlos, kuri 
lielākoties fiksēti ar fotogrāfiskiem līdzekļiem, 
atklājas amerikāņu un britu impērijas, impe-
riālās domāšanas būtība. Pilsoņu infantilisms, 
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Nekā personīga  
Alise Tīfentāle 

Ričards Avedons. Santamonikas pludmale #1. 1963. gada 30. septembris.  
Pateicība The Richard Avedon Foundation. ©  (1963) The Richard Avedon Foundation.

Braitonas fotogrāfijas biennāle (Lielbritānija) – jauns, ambiciozs un 
elitārs notikums laikmetīgās mākslas kontekstā. 2006. gadā  
(5. – 29. oktobris) biennāle notika tikai otro reizi, tāpēc tā ir brīva 
no mākslā valdošās konjunktūras un biznesa interesēm. Elitāra 
tādā aspektā, ka nopietna, intelektuāla un augstvērtīga – sarežģīts 
prāta uzdevums skatītājam. 
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Pols Fusko. No sērijas “Roberta Ficdžeralda Kenedija bēru vilciena pavadītāji”. 1968.  
©  Paul Fusco/Magnum Photos.

nezināšana un arogance, tik nesenās verdzī-
bas iekārtas pēdas arhitektūrā un cilvēku lik-
teņos, paralēli eksistējošais agresijas kults, 
neiecietība un rasisms – tēmas, kuras risina 
Tavadrosas izvēlētie darbi biennāles izstādēs. 

Avedons ir skarbs 

2006. gada Braitonas fotogrāfijas biennā-
les konceptuālais centrs un iedvesmas avots 
ir fotogrāfa Ričarda Avedona un rakstnieka 
Džeimsa Boldvina grāmata “Nekā personīga” 
(Avedon R., Baldwin J. Nothing Personal. – NY: 
Atheneum, 1964). Tā izdota gadu pēc Džona 
F. Kenedija slepkavības (“Reizē ar Kenediju 
tika nogalinātas vienas paaudzes cerības,” 
raksta Boldvins) kā analītisks, trāpīgs un ne-
žēlīgs ASV portrets. Avedona fotogrāfijas no šīs 
grāmatas veidoja daļu no biennāles galvenās 
izstādes ar tādu pašu nosaukumu, Boldvina 
pirms 40 gadiem rakstītā eseja pārpublicē-
ta biennāles katalogā. 1964. gada grāmatas 
pirmajā atvērumā redzama Avedona fotogrā-
fija “Santamonikas pludmale, 1963. gada 
30. septembris”, kurā pusmūža vīrietis aiz-
rautīgi būvē smilšu pili. Biennāles kuratore šo 
bezrūpīgo trulumu salīdzina ar fotogrāfijām no 
Abu Graibas cietuma Bagdādē, kurās amerikā-
ņu karavīri tikpat bezrūpīgi fiksējuši ieslodzīto 
pazemošanu, it kā piedalītos rotaļā. 

“Mēs piedzīvojam laiku, kad demokrātija tiek 
piesaukta kā karognesējs darbībām, kuras ne-
būt nav demokrātiskas, un kad reprezentācijas 
instrumenti tiek izmantoti tādu notikumu fik-
sēšanai, kuriem vispār nebūtu jānotiek, kur nu 
vēl jātop iemūžinātiem. “Šīs fotogrāfijas – tie 
esam mēs,” rakstīja Zontāga par šaušalīgajām 
fotogrāfijām no Abu Graibas. (..) Tikai saprotot, 
kā individuālais un nacionālais mijiedarbojas, 
iespējams aptvert, kā šādas fotogrāfijas kļūst 
par materiālu liecību brutālajai un visuresoša-
jai politikas ietekmei uz katra indivīda dzīvi,” 
raksta Tavadrosa esejā “Svešinieki un barba-
ri: Savējo un svešo reprezentācija” biennāles 
katalogā. 

Boldvins savā esejā analizē ASV mediju realitā-
tes – TV, Holivudas, preses – radīto virspusējo 
paštēlu, kas pilsoņus iemidzina, iedvešot mānī-
gu pašapmierinātību, optimismu, drošības izjū-
tu un eiforiju. Avedona fotogrāfijas un Boldvina 
teksts ir kontrastējošs tam tēlam, kādu ASV vei-
doja 20. gs. 60. gados pati par sevi (un turpina 
veidot arī šodien). Realitāte, protams, atšķiras 
no ideoloģijas miegazāļu izraisītiem sapņiem. 
Abi autori uzdeva jautājumu – kā reprezentēt 



Ameriku? Avedons gan portretējis spožo un 
iluzoro demokrātijas-visatļautības-pārticības 
pusi, gan pētījis to īstenību, kuru veido pa-
visam citas sastāvdaļas. Piemēram, ameri-
kāņu nacistu partija, garīgi slimie, kontuzēti 
kareivji, rasisti ar privātu armiju un tā tālāk –  
viss, kas parasti paliek noslēpts virspusējam 
publiskam skatienam, jo neatbilst ideoloģijai 
par uzvarošu un veselīgu veiksminieku nāciju, 
kas nekļūdās nekad. 

Piecās minūtēs no verdzības līdz demokrātijai 

ASV dienvidi glabā salīdzinoši nesenas atmi-
ņas par verdzības iekārtu. Biennāles ekspo-
zīcijā kuratore ir iekļāvusi fotogrāfa Vokera 
Evansa 20. gs. 30. gados veidotu foto sēriju 
par pamestām plantatoru mājām ASV dienvidu 
štatos Luiziānā, Džordžijā, Misisipi. Fotogrāfs ir 
bezkaislīgi dokumentējis to vēstures aspektu, 
kuru vārdos nebūtu iespējams tik precīzi iz-
stāstīt. Plantatoru nami ir tipiski koloniālā sti-
la paraugi, galvenokārt ar antīkajam templim 
līdzīgu arhitektūru – savulaik majestātiska 
liecība tam, ka īpašnieks sevi uzskatījis par 
dievu un tā arī rīkojies, baudot neierobežotu 
varu pār saviem vergiem. 30. gados šie nami ir 
pamesti un kļuvuši mēmi; par to, kas tur savu-
laik noticis, šodien varam tikai fantazēt. Tieši 
to dara nākamais kuratores izvēlētais bien-
nāles dalībnieks – beļģu mākslinieks Dāvids 
Klerbū (Claerbout, 1969), savā 13 stundu 
garajā videodarbā “Baltā ēka” it kā atdzīvinot 
fotogrāfiju. Tajā redzams viens no šādiem sa-
vulaik lepniem, tagad sastingušiem, aiz kauna 
un bailēm pamestiem namiem. Kadrā ienāk 
un no tā iziet divi aktieri, kuri atkal un atkal 
izspēlē vienu un to pašu bezmērķīgas vardar-
bības ainiņu. Bezjūtīgā videokamera fiksē rītu, 
dienas vidu, pienāk vakars... Tāpat kā Evansa 
fotogrāfijās noguruši ir plantatoru lepnie nami, 
Klerbū darbā nogurst aktieri, neskaitāmas rei-
zes atkārtojot savu slepkavīgo rituālu. 

Līdzīgs bezcerīgi nogurdinošs, bet neizbēgams 
vardarbības rituāls tiek atkārtots globālā poli-
tikā. Piemēram, Džeimss Boldvins 1964. gadā 
rakstīja par Džona F. Kenedija slepkavību: 
“Šodien ir uzmundrinoši apzināties, ka ļau-
nums nācis no ārpuses un nekādā veidā nav 
saistīts ar morālo klimatu, kas valda Amerikā: 
ienaidnieks atsūtījis slepkavu no tālienes, mēs 
paši nevarētu izaudzināt tik monstrozu perso-
nību un neesam atbildīgi par tik gļēvulīgu un 
asiņainu rīcību. Bet Amerika, ko es pazīstu, 
vienmēr ir dievinājusi vardarbību. Tā galveno-
kārt bija vērsta pret melnādainajiem, tātad –  

svešiniekiem, un tas jau neskaitās. Bet, ja sa-
biedrība pieļauj, ka daļu no tās pilsoņiem pa-
zemo un iznīcina, neviens tādā sabiedrībā ne-
var būt drošs.” Pēc 40 gadiem nekas nav mai-
nījies. Paturot prātā, kāda ir bijusi ASV reakcija 
uz 11. septembra notikumiem, un to, kas no-
tiek šodien Eiropā, mainījies vienīgi nekon-
trolējamā naida virziens – tagad tas pavērsts 
pret musulmaņiem. Ienaidnieku no ārpuses. 
Svešinieku, kurš jāpakļauj – kuram jāiemāca 
pareizās vērtības, domāšana, reliģija, jāiemā-
ca skatīties pareizās filmas, patērēt pareizos 
produktus un valkāt pareizo apģērbu. 

Nākamais mīta sagrāvējs Braitonas fotogrā-
fijas biennālē – amerikāņu fotogrāfs Ričards 
Misrahs (Misrach, 1949). Viņa krāsu foto  
sērijas “Bedre” galvenais varonis ir Amerikas 
rietumi – tuksnesis. Pretēji Marlboro coun-
try mītam un kinofilmām, kur ASV rietumi ir 
absolūtā brīvība, jaunu teritoriju iekaroša-
na, dabas pakļaušana, varonība un indivīda 

uzvara pār apstākļiem, Misraha fotogrāfijās 
tuksnesis ir labklājīgās sabiedrības izgāztuve. 
Monumentālās kompozīcijās Misrahs rāda 
mums bedrēs bezceremoniāli sastumtus kritu-
šos mājdzīvniekus, sadzīves atkritumus, sade-
gušas automašīnas. Vai cilvēks var būt tikpat 
nevērtīgs? Biennālē šīs iespaidīgās fotogrāfi-
jas bija izstādītas vienā telpā ar Endija Vorhola 
sietspiedes tehnikā veidoto darbu sēriju, kuru 
izejmateriāls – elektriskā krēsla fotogrāfija 
(“Bez nosaukuma”, 1971). Brutāli un patiesi –  
ar vizuālo materiālu kuratore strādājusi precīzi 
kā ķirurgs. 

Vokers Evanss. Grieķu templim līdzīgais nams. Načesa, Misisipi. 1936. 
© National Gallery of Canada.



Ričards Avedons. Killers Džo Piro, deju skolotājs. Ņujorka, 1962. gada 3. janvāris.  
Pateicība The Richard Avedon Foundation. © (1963) The Richard Avedon Foundation.

Izglītojošā daļa 

Galvenajai biennāles melodijai piemeklētas arī 
pārējās izstādes. Piemēram, krāsu fotogrāfijas 
klasiķa Viljama Eglstona 1984. gadā tapusī 
sērija “Viljama Eglstona Greislenda” – foto-
grāfiska versija par Elvisa Preslija Greislendu, 
kiča un neprāta valstību. Eglstons ir bijis uz-
manīgs pret detaļām, krāsām, kompozīcijām, 
paradoksiem – piemēram, viņa tvertais kadrs 
uz Greislendu caur žogu ļauj kuratorei runāt 
par tēmu, vai Greislenda ir absolūta brīvība un 
sapņa piepildījums vai tomēr cietums. 

Deivida A. Beilija un Džileinas Tavadrosas kopīgi 
veidotā biennāles ekspozīcija Voodoo Macbeth 
risināja rasu konflikta un dažādu rasu pārstāv-
ju vizuālās reprezentācijas problēmas. Ar fo-
togrāfiju kā mediju šī biennāles daļa saistīta 
attāli, jo galvenais akcents likts uz kino, perfor-
manču dokumentāciju, videodarbiem. Izstādē 
analizētas Orsona Velsa filmas “Pilsonis Keins” 
(1948) un “Lēdija no Šanhajas” (1948), kā arī 
Velsa režisētā teātra izrāde “Makbets” (1936). 
Šī izrāde kultūras vēsturē ir leģendāra, jo pir-
mo reizi baltais režisors strādāja ar Hārlemas 
teātra melnādaino aktieru trupu, turklāt dros-
mīgi pārnesot Šekspīra aprakstīto drāmu uz 
Haiti 19. gs. sākumā, padarot raganas par 
voodoo priesterienēm un Hekati – par vīriešu 
dzimtes tumsas spēku valdnieku. Kontrastam 
kuratori izstādījuši melnādainā britu māksli-
nieka Stīva Makvīna (McQueen, dz. 1969. g., 
1999. gadā saņēmis prestižo Tērnera balvu) 
filmiņu Charlotte. 5.42 minūtes kadrā redzam 
aktrises Šarlotes Remplingas aci un režisora-
mākslinieka roku, kurš pieskaras acij, staipa 
plakstiņus utt. (kustībām piemīt nejaukas aso-
ciācijas ar Bunjuela kinokadriem). 

Mazāk kritiska, vairāk introspektīva ir armē-
ņu-ēģiptiešu izcelsmes fotogrāfa Van Leo paš-
portretu kolekcija no 20. gs. 40. gadiem. Tie 
bija pēdējie britu okupācijas gadi Ēģiptē, kas 
acīmredzot ir svarīgi šīs biennāles kontek-
stā. Uzaudzis Kairā kā īstens Holivudas fans, 
Van Leo ar laiku kļuva par Kairas augstākās 
sabiedrības portretētāju. Paralēli tam viņš ir 
radījis pašportretu sēriju, kuros no viena iz-
ejmateriāla – sevis paša – radījis veselu kla-
sisko Holivudas kino industrijas tēlu galeriju. 
Viņš kļuvis gan par Julu Brinneru, gan Arābijas 
Lourensu, gan Džeimsu Dīnu, gan Zorro, gan 
dažādām jaunkundzēm, dendijiem, lidotājiem, 
bandītiem utt. Kuratore šo negaidīto izvēli pa-
mato ar faktu, ka Van Leo ir strādājis laikā, 
kad britu okupācija Ēģiptē tuvojās galam, un 



Ričards Avedons. Viljams Kesbijs, dzimis verdzībā. Alžīrsa, Luiziāna, 1963. gada 24. marts.  
Pateicība The Richard Avedon Foundation. © (1963) The Richard Avedon Foundation.

šajā privāto fantāziju spēlē atspoguļojas visas 
valsts nākotnes iespējamie scenāriji – monar-
hija, kolonija, islāma valsts vai moderna demo-
krātija. 

Cilvēka dzīvības vērta fotogrāfija 

Biennāles labākais un iespaidīgākais darbs 
diemžēl verbālai transkripcijai neļaujas. 
Čīlē dzimušais, ASV dzīvojošais mākslinieks 
Alfredo Žārs (Jaar, 1956) savā jaunākajā in-
stalācijā “Klusuma skaņa” (The Sound of 
Silence, 2006) risina neatrisināmo fotožurnā-
lista dilemmu, mūžīgo jautājumu – fotografēt 
vai iejaukties. Kuratores vārdiem runājot – vai 
drīkst reprezentēt un tiražēt to, kas nemaz ne-
drīkstētu notikt? Žārs par to runā, hipnotiskā 
veidā izstāstot Dienvidāfrikas fotožurnālista 
Kevina Kārtera (Carter, 1960–1994) biogrāfi-
ju. Instalācija “Klusuma skaņa” ir īsu teikumu 
secīga projekcija pilnīgā klusumā. Izmantota 
tikai viena fotogrāfija, un tā pati redzama vien 
dažas sekundes. Kārters 80. gados saņēmis 
starptautiskus apbalvojumus un atzinību par 
fotožurnālista darbu – viņš bija pirmais, kurš 
nofotografējis linča tiesas nāvessoda izpildī-
šanu Dienvidāfrikā, sekoja vēl citi nāvessodi, 
bada upuri, vardarbība utt. Alfredo Žārs teksta 
projekcijas beigās uz mirkli parāda fotogrāfiju, 
kuru Kārters 1993. gadā uzņēmis Sudānā, –  
tuvplānā sakņupis bada nomocīts mazulis, 
mazliet tālāk gaida maitu lija. Patiešām bai-
sa bilde, bet esam jau pie tādām pieraduši, 
vai ne? 1994. gada maijā Kārters saņēma 
Pulicera balvu par šo fotogrāfiju, vienlaikus arī 
publisku kritiku par to, ka fotografējis, nevis 
steidzies palīdzēt bērnam. 1994. gada jūlijā 
viņš izdarīja pašnāvību. 

Kuratores Džileinas Tavadrosas veidotā 
Braitonas fotogrāfijas biennāle kopumā atstāja 
visai smagu iespaidu. Precīzi un smalki izvēlēti 
darbi, nevainojami komplektētas ekspozīcijas, 
nekļūdīgi nodots vēstījums – bez liekvārdības, 
kā sakāmvārds. Viss autoru teiktais nonāk tie-
ši sirdī, bez liekas laipnības un komentāriem. 
Secinājumi – skatītāja ziņā. p 

Pateicos Valsts Kultūrkapitāla fondam par iespēju apmeklēt 

Braitonas fotogrāfijas biennāli. 


