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Stāsti ar ilustrācijām 
Hamburgas 4. fotogrāfijas triennāle
Alise Tīfentāle 

Hamburgas 4. fotogrāfijas triennāle – mūsdienu fotogrāfijas izstāžu un teorētiķu semi-
nāru kopums, kas reizi trīs gados ienes fotogrāfiju visās pilsētas izstāžu zālēs, muze-
jos un mākslas galerijās. Šogad triennāles konferenču un semināru programma bija 
koncentrēta laikā no 11. līdz 20. aprīlim, taču ievērojamākās izstādes ir skatāmas vēl 
visu vasaru: triennāles ietvaros Hamburgā notiek plašas personālizstādes tādiem auto-
riem kā Kandida Hēfere, Tomass Demands, Šārona Lokhārta, Pēters Fišli, Dāvids Veiss 
utt. Šī ir lieliska iespēja īsā laikā iepazīt šobrīd aktuālos mūsdienu fotogrāfijas virzie-
nus (precīza informācija par izstāžu norises laikiem – triennāles mājaslapā internetā  
www.phototriennale.de). Jāpiebilst, ka fotogrāfijas triennāles programmā bija iekļautas 
arī Latvijas un Lietuvas autoru darbu izstādes, kuras notika privātās galerijās – galerijā  
Flo Peters bija apskatāmas Intas Rukas fotogrāfijas no sērijas “Amālijas iela 5”, savukārt 
galerijā Galerie im Georgshof bija izstādītas jaunā Lietuvas fotogrāfa Vitautas Mihelkevičus 
(1981) fotogrāfiju sērija “Starp mīlu un nāvi – Lietuvas arhitektūras pēdas”. 

Triennāles konferences un izstādes sniedz  
ieskatu mūsdienu fotogrāfijas teorijā un prak-
sē. Atšķirībā no, piemēram, Braitonas foto 
biennāles, Tamperes foto triennāles, starp-
tautiskās ceļojošās foto triennāles Ars Baltica 
(kas aprīlī un maijā bija apskatāma Rīgā, 
Andrejsalā) un vairākiem citiem līdzīgiem fes-
tivāliem, Hamburgas triennāle nepiedāvā vie-
nu, kuratora veidotu liela mēroga tematisku 
izstādi, bet gan pievērš uzmanību pazīstamu 
autoru personālizstāžu izlasei un teorētiskiem 
semināriem. Izstādes uzsver šobrīd aktuālo 
tendenci izmantot fotogrāfiju vizuālajā māks-
lā kā spēcīgu līdzekli mākslinieka vēstījuma 
paušanai un ilustrēšanai – fotogrāfija netiek 
uzskatīta par pašmērķi vai rezultātu (kā, pie-
mēram, padomju laika “fotomākslā”), bet tiek 
pilnvērtīgi izmantota laikmetīgajā mākslā kā 
viens no neskaitāmiem informācijas nesējiem. 
Lai uztvertu mākslinieka vēstījumu, nepietiek 
ar apbrīnas pilnu lūkošanos attēlā – tieši tā-
pat, kā, ilgstoši lūkojoties uz automašīnas dzi-
nēju, nav iespējams saprast, kā tas darbojas. 
Laikmetīgās mākslas skatītājam allaž jāiegulda 
sava enerģija, mēģinot izsekot naratīvam, kuru 
mākslinieks risina – tas attiecas gan uz samē-
rā viendimensionāli traktējamiem Hēferes in-
terjeriem, gan nebeidzamu domas “hiperlinku” 
piesātinātajiem Demanda fotoprojektiem. Bet 
vispirms – par triennāles visdekoratīvāko un 
galvenokārt tīrā estētikā balstīto notikumu. 

Glamūrs vācu stilā 

Viena no centrālajām izstādēm triennāles 
programmā ir modes fotogrāfa F.K. Gundlaha 

(F.C.Gundlach, 1926) plašā retrospektīva The 
Photographic Oeuvre, kas skatāma Fotogrāfijas 
namā Daihtorhallē (līdz 7. septembrim, vai-
rāk informācijas www.deichtorhallen.de).  
F.K. Gundlahs ir ne tikai viens no ievēroja-
mākajiem vācu modes fotogrāfiem 20. gs. 
otrajā pusē, bet arī foto kolekcionārs, izstāžu 
kurators un Hamburgas fotodzīves vadītājs – 
20. gs. 60. gados viņš izveidojis divas starp-
tautiskas fotoaģentūras, bet 1975. gadā nodi-
binājis vienu no pirmajām fotogalerijām Vācijā 
(galerija PPS. Galerie F.C. Gundlach darbojās 
līdz 1992. gadam). 1999. gadā viņš iedibinā-
ja Hamburgas fotogrāfijas triennāles tradīciju, 
2003. gadā kļuva par vienu no Hamburgas 
Fotogrāfijas nama dibinātājiem. 

Izstāde sniedz unikālu iespēju iepazīties ar 
Gundlaha daudzpusīgo darbību fotogrāfijā – 
tajā iekļautas gan Gundlaha modes fotogrāfi-
jas, gan viņa ceļojumu piezīmes un reportāžas 
fotogrāfijas, gan arī detalizētas biogrāfiskās 
uzziņas. Kopš 1945. gada Gundlahs ir fotogra-
fējis daudziem ievērojamiem vācu žurnāliem, 
bet īpaši nozīmīga ir viņa sadarbība ar žurnā-
liem Film und Frau (1951–1965) un Brigitte 
(1963–1986). 

Greznais glamūra žurnāls Film und Frau bija 
leģendārs izdevums, kurā portretētas attiecīgā 
laikposma kinozvaigznes un dokumentēti ie-
vērojamākie kinofestivāli, un melnbaltās foto-
grāfijas tajā bieži vien nekautrīgi publicētas uz 
zeltaina fona. Šīs pēckara ekstravagances at-
spoguļojas arī Gundlaha retrospektīvas iekār-
tojumā – viena fotogrāfiju sērija no Film und 

Frau perioda izstādīta uz zelta sienas fona. 
Jāteic, ka Gundlaha fotogrāfiju retrospektīva 
var būt interesanta ne tikai no fotogrāfiskā 
viedokļa, bet arī kā kultūrvēsturisks pētījums. 
20. gs. 50. – 60. gadu kinozvaigžņu portreti 
liecina ne tikai par fotogrāfa meistarību, bet arī 
par strauji mainīgo populārās kultūras struktū-
ru, funkcijām un izpausmēm. Atšķirībā no, pie-
mēram, šībrīža glancēto žurnālu lappusēm, ku-
rās slavenības bieži fotografētas ar mērķi tās 
izsmiet, kariķēt, pieķert neveiklās situācijās 
vai “atmaskot”, Film und Frau 50. – 60. gadu 
fotogrāfijās rodama pavisam cita attieksme 
pret portretētajām personībām. Gundlahs 
un viņa laikabiedri ar melnbaltās fotogrāfijas 
līdzekļiem būvēja trauslus sapņus, kuros ak-
tieriem un kinorežisoriem tika ļauts turpināt 
spēlēt savas lomas. 

Savukārt modes fotogrāfijā Gundlahs ir radījis 
ikoniskus tēlus, kuri uztverami ne vien kā kon-
krēta apģērba vai aksesuāra reklāma, bet gan 
kā attiecīgā laikposma modes un stila simboli, 
kuri integrēti laikmeta vizuālās kultūras aktua-
litātēs (piemēram, popārta iedvesmotie tērpi 
Gundlaha fotogrāfijās kļuvuši par patstāvīgiem 
mākslas darbiem). “Mode vienmēr ir laikme-
ta gara (Zeitgeist) manifestācija, varbūt pat tā 
vislabākais indikators,” teicis pats fotogrāfs. 
Laikā no 1963. līdz 1986. gadam Gundlahs sa-
darbojās ar žurnālu Brigitte, radot vairāk nekā 
5500 fotogrāfiju, no kurām 180 bija žurnāla 
vāki. Ar šiem darbiem Gundlaha fotogrāfiskais 
skatījums nevis sekojis modei, bet gan lielā 
mērā veidojis šī laikposma priekšstatus par stilu, 
piedalījies “ideālās sievietes” tēla konstruēšanā.  



F.K. Gundlahs. Popārta mode. Greisa Kodingtone Missoni minisvārkos un blūzē. Hamburga. 1967. 
Publicēts žurnālā Brigitte, 1967., Nr. 18. 



Gundlaha 60. gadu modes fotogrāfijas šodienas 
skatītāju ieved krāsainā, jauneklīgā un bezrūpī-
gā pasaulē, kura atrodas tik tālu no pasaulīgām 
rūpēm, cik vien iespējams. 

Gandrīz visas izstādē skatāmās fotogrāfijas ir 
t.s. vintage prints (kopijas, kas izgatavotas vis-
tuvākajā laikā pēc fotogrāfijas uzņemšanas), 
kas ļauj izsekot ne tikai modes jaunumiem, 
bet arī fotogrāfiju kopēšanas modei, izmēriem 
un citām tehnoloģiskām niansēm, jo Gundlahs 
ir allaž izmēģinājis visu jauno un eksperimen-
tējis ar tehnikas atklājumiem. Izstādes iekār-
tojums ir atsevišķs piedzīvojums – ne velti pie 
šī vērienīgā projekta strādājuši četri kuratori. 
Piecus gadus ilgušais izstādes sagatavošanas 

darbs rezultējies arī prestižās mākslas grāma-
tu izdevniecības Steidl izdotā albumā. 

Kā vēstīja viens no kuratoriem – mākslas 
zinātnieks, fotogrāfijas vēstures lektors un 
F.K. Gundlaha fonda pētnieks Ulrihs Rīters 
(Rüter, 1965) –, lai ekspozīcija būtu daudzpu-
sīga, informatīva un atraktīva plašai auditori-
jai, darba gaitā katrs kurators strādājis ar savu 
tēmu, izvēloties darbus no vairāk nekā 50 dar-
ba gados veidotā Gundlaha fotogrāfiju arhīva: 
Klauss Honnefs (Honnef, 1939), publicists un 
kurators, pētījis fotogrāfa un fotogrāfiju attie-
cības ar kinematogrāfu, Hanss Mihaels Kecle 
(Koetzle, 1953) kurators un publicists, padzi-
ļināti pievērsis uzmanību funkcionālajām un 

formālajām atšķirībām starp drukātu un manu-
āli kopētu fotogrāfiju, Sebastjans Lukss (Lux, 
1971), mākslas un literatūras zinātnieks, pie-
vērsies modes pārmaiņu atspoguļojumam un 
attiecībām ar fotografēšanas stila izmaiņām, 
savukārt pats Rīters analizējis sievietes-slave-
nības tēlu un tā pārvērtības Gundlaha karjeras 
laikā. Izstādes skatītājs var šādus “aizskatu-
ves” faktus neievērot, bet topošajiem mākslas 
teorētiķiem un fotoizstāžu kuratoriem Latvijā 
vajadzētu paturēt prātā šādus piemērus, kuri 
apliecina, ka informatīvi un vizuāli kvalitatīvs 
rezultāts ar mākslas un kultūras vēsturē palie-
košu iespaidu ir sasniedzams, vien ieguldot ilg-
stošu un profesionālu, faktos un metodoloģijā 
balstītu pētniecisko darbu. 

F.K. Gundlahs. Denīze Saro. 
Krāsotas jērādas kažoks. Frankfurte. 1958. 



F.K. Gundlahs. 
Astrīda Šillere.  
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Courrèges 

tērps. Parīze. 
1967. 
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februāris. 



Stāsti par kāpostu, mazo cilvēku un lielo 
mākslinieku 

Triennāles programmā iekļauta amerikāņu 
mākslinieces Šāronas Lokhārtas (Lockhart, 
1964) darbu retrospektīva (1994–2005), kas 
skatāma izstāžu zālē Kunstverein in Hamburg 
(līdz 15. jūnijam, vairāk informācijas www.
kunstverein.de). Lokhārtas darbi reproducē-
ti gluži vai katrā grāmatā par mākslu 20. gs. 
90. gados, un viņa pārstāv raksta sākumā mi-
nēto tendenci – izmantot fotogrāfiju kā vienu 
no izteiksmes līdzekļiem laikmetīgajā mākslā. 
Vēstījumam un stāstiem viņas darbos ir izšķi-
roša nozīme – vizuālais materiāls ir savā ziņā 
tikai ilustrācija mākslinieces domai, idejai, prā-
ta struktūrai. Lokhārta vienlīdz labprāt strādā 
gan ar kustīgu, gan nekustīgu attēlu, veidojot 
filmas un fotogrāfiju sērijas, visi viņas darbi 
top ilgstošu pētījumu rezultātā (vairāku gadu 
laikā). Lokhārta arī nepiekopj pierasto praksi, 
videodarbi un filmas tiek izrādītas atsevišķā 
tumšā istabiņā mākslas izstādes telpā, savus 
pilnmetrāžas kinodarbus Lokhārta izrāda tur, 
kur pierasts tādus baudīt – kinoteātros. Kas 
būtībā ir tikai godīgi pret viņas filmām – lai arī 
tām nepiemīt aktierkino naratīva, tās prasa 
uzmanību un, galvenais, laiku, un skatītājam 
izstāžu zālē parasti nepietiek pacietības no-
skatīties pilnmetrāžas filmu. Attiecības ar kino 
izpaužas arī Lokhārtas fotodarbos – gandrīz 
visi no tiem ir veidoti kā secīgas sērijas, kuras 
jāskata kā viens vesels darbu kopums, turklāt 
to satura uztveršanas priekšnosacījums ir  
iedziļināšanās mākslinieces stāstā.

Par tipisku Lokhārtas rokrakstam var uzskatīt 
fotogrāfiju sēriju No-No Ikebana, Arranged by 
Haruko Takeichi (“No-No ikebana, kuru vei-
dojusi Haruko Takeiči”, 2002). Darbs tapis, 
māksliniecei uzturoties Japānā, kad viņa lūgu-
si ikebanas mākslinieci Haruko Takeiči izveidot 
kompozīciju. Haruko pieder ikebanas skola, kas 
māca zemniekiem izmantot ikebanas mākslā 
augus un materiālus, kas paliek pāri no saim-
nieciskās darbības, tāpēc viņa radījusi mīlīgu 
ikebanas kompozīciju no kāpostiem. Mēneša 

laikā Lokhārta dokumentējusi šīs kompozīcijas 
dabisko pašdestrukcijas procesu – sākotnēji 
svaigās kāpostu lapas nodzeltē un savīst. Kaut 
arī vārdos tas var izklausīties nomācoši, šo fo-
togrāfiju efekts nebūt nav depresīvs – drīzāk 
vēsi apcerīgs un noteikti estētisks. Tas spilgti 
raksturo Lokhārtas darbus kopumā – tie nav 
emocionāli šokējoši vai satraucoši, bet gan 
racionāli un strukturāli veidoti, un tajos var at-
rast distancētu, bet tomēr klātesošu empātiju 
un cilvēcību, kas skatītāju uzrunā tikko dzirda-
mi. Ikebanas fotogrāfiju sērija cieši saistīta ar 
mākslinieces darbību kino jomā – lai arī tās ir 
fotogrāfijas, “notikumu” hronoloģiskā secība 
rada iespaidu par laika dimensijas klātbūtni 
šajos divdimensionālajos fotodarbos. 

Vairākos darbos Šārona Lokhārta par galveno 
varoni izvēlējusies mākslinieku vai, precīzāk, 
mākslas darbu, kurš uzsācis no mākslinieka 
neatkarīgu dzīvi. Izcils piemērs ir Lokhārtas 
četru lielformāta (apm. 2x3 m) fotogrāfiju sēri-
ja “Darba “Pusdienu pārtraukums” instalēšana 
izstādē “Dveins Hensons: dzīvās skulptūras”” 
(2002–2003). Vispirms svarīgi zināt, ka ame-
rikāņu mākslinieks Dveins Hensons (Hanson, 
1925–1996) strādāja ar hiperreālistiskām 
skulptūrām – cilvēku tēliem, veidojot no šīm 
skulptūrām instalācijas izstāžu zālēs un mulsi-
not, smīdinot un kaitinot ar pārāk perfekto cil-
vēka ķermeņa imitāciju. Gluži vai vaska figūru 
muzejs, tikai Hensona atveidotās personas nav 
nekādas zvaigznes, bet anonīmi visvienkāršā-
ko profesiju pārstāvji, lielveikalu apmeklētāji, 
melnā darba strādnieki, tūristi utt., iemūžinā-
ti sev raksturīgajās ikdienišķajās nodarbēs. 
Hensona instalācija “Pusdienu pārtraukums” 
sastāv no būvniecības stalažu fragmenta un 
trīs strādnieku tēliem, kuri bauda savu liku-
mīgo pusdienas pārtraukumu. Lokhārta foto-
grafējusi šīs instalācijas iekārtošanas procesu 
kādā izstāžu zālē (Skotijas Modernās māks-
las nacionālajā galerijā Edinburgā) – mirklī, 
kad patiesi groteskā veidā dzīvie strādnieki 
burtiski saplūst ar strādnieku skulptūrām jeb 
mākslas darbu, kuru paši instalē. “Pusdienu 
pārtraukums” nofotografēts no visām četrām 

pusēm Lokhārtai raksturīgajā vēsi racionālajā 
manierē. Katrs skatītājs, kurš tiktāl piepūlē-
jies, lai iepazītos ar šo fona informāciju, nevar 
nejust milzu gandarījumu, aplūkojot Lokhārtas 
fotogrāfijas un mēģinot nošķirt “mākslīgos” cil-
vēkus no dzīvajiem. 

Tikpat aizraujošs ceļojums mākslas pasaulē 
gaida pie cita Lokhārtas darba – piecu lielfor-
māta fotogrāfiju sērijas “Pieņēmumu pārbau-
dīšana: Glens Geitss, Strausa Konservācijas 
centrs, Hārvardas universitāte” (2005). Šajā 
darbā uzmanības centrā ir mākslas darbu res-
taurācijas speciālists Glens Geitss respiratorā 
un uzdevums, kas viņam jāveic – ievērojama 
amerikāņu gleznotāja, abstraktā ekspresio-
nisma kustības pārstāvja Morisa Lūisa (Louis, 
1912–1962) glezniecības tehnoloģijas atšif-
rēšana. Morisa Lūisa gleznošanas tehnoloģija 
saglabājusies noslēpumā tīta, jo arī viņa dzīves 
laikā speciālisti nesaprata, kādu metodi viņš 
lieto. Lokhārtas fotogrāfiju ciklā restaurators 
testē dažādas iespējamās metodes (pieņēmu-
mus), un neviena no tām neizrādās īstā, jo ne-
sniedz tādu pat rezultātu kā Lūisa lielformāta 
audeklos. Zīmīgi, ka mākslinieks pāragri miris 
no plaušu vēža, kuru ierosināja krāsas tvai-
ki, – Lūisa darbnīca bijusi viņa viesistaba, un 
viņš nav lietojis respiratoru (pretēji Lokhārtas 
fotogrāfijās redzamajam speciālistam). Katru 
dienu no rīta viņš iznesis ārā visas viesistabas 
mēbeles, gleznojis visu dienu un vakarā mē-
beles sanesis atpakaļ. Lūk, kādu stāstu par 
radošu personību un tās noslēpumiem var 
pavēstīt piecas sākotnēji visai nesaprotamas 
fotogrāfijas – tikai skatītājam jāiedziļinās un 
jāieklausās,  tieši tāpat kā māksliniece ir iedzi-
ļinājusies, pētījusi un uzgājusi stāstu, kas viņai 
šķitis vērtīgs. 

Jaunākais Lokhārtas projekts “Painfleta” (Pine 
Flat, 2005) sastāv no kinofilmas, fotogrāfiju 
sērijas un telpiskas instalācijas. Painfleta ir 
niecīga apdzīvota vieta uz ziemeļaustrumiem 
no Losandželosas, kur māksliniece ilgstoši uz-
turējusies un strādājusi. Šoreiz viņas uzmanī-
bas lokā ir nomaļā ciema bērni un pusaudži. 



Šārona Lokhārta. Darba “Pusdienu pārtraukums” instalēšana izstādē “Dveins Hensons: dzīvās skulptūras”.  
2002–2003. Skotijas Modernās mākslas nacionālā galerija, 2003. 
Viena no četru ierāmētu krāsu fotogrāfiju cikla, katra 182,9x307,3 cm. 
Pateicība galerijām Neugerriemschneider, Berlīne, Gladstone Gallery, Ņujorka, un Blum & Poe, Losandželosa. 



Šārona Lokhārta. Kadrs no kinofilmas “Painfleta”. 2005. 16 mm kinolente, 137 min 41 sek. ©Sharon Lockhart. 
Pateicība galerijām Neugerriemschneider, Berlīne, Gladstone Gallery, Ņujorka, un Blum & Poe, Losandželosa.

Filma “Painfleta” (2 stundas un 17 minūtes) 
sastāv no apmēram desmit minūšu ilgām epi-
zodēm, katrā epizodē viens bērns veic kādu 
mākslinieces iecerētu uzdevumu – piemē-
ram, meitene lasa grāmatu pļaviņā,  zēns sēž 
mežmalā ar bisi...  Savukārt fotogrāfiju sērija 
“Painfletas portretu studija” tapusi neplānoti, 
māksliniecei strādājot pie filmas. Šajās foto-
grāfijās, pretēji filmai, kurā bērniem bija jāpilda 
mākslinieces iecerēta loma, bērni paši definē 
sevi – Lokhārtas fotostudijas durvis bija atvēr-
tas, bērni varēja nākt, kad vēlējās, un fotogra-

fēties tā, kā vēlējās sevi redzēt. Šajā portretu 
sērijā Painfletas bērni “spēlē” paši sevi, savu 
iedomu un sapņu tēlus. Filmu un fotogrāfijas 
papildina instalācija telpā – viens no zēniem, 
kas piedalījies filmas un foto projektā, ģitāras 
pavadībā iedziedājis savas mīļākās dziesmas. 
Tās ierakstītas vinila skaņuplatē, kas tiek at-
skaņota pretī zēna portretam, kurš tapis dzies-
mu ieraksta laikā. 



Šārona Lokhārta.  
Mikijs. 2005.  

No fotogrāfiju sērijas 
“Painfletas portretu 

studija”. 
Krāsu fotogrāfija. 
115,6x93,3 cm.  

Pateicība  
Sammlung Sander.



Stāsti par papīra pasauli 

Vācu mākslinieka Tomasa Demanda (Demand, 
1964) darbu izstāde Camera (“Kamera”) 
mākslas izstāžu zālē Hamburger Kunsthalle 
(līdz 6. jūlijam, vairāk informācijas www.ham-
burger-kunsthalle.de) aicina skatītāju reflektēt 
par reālās un konstruētās realitātes sadursmi. 
Starptautisku atzinību guvušais mākslinieks 
uzskatāms par vienu no veiksmīgākajiem 
savas paaudzes māksliniekiem, ko aplieci-

na, piemēram, nesenās viņa darbu izstādes 
Modernās mākslas muzejā MoMA Ņujorkā 
(2005), Serpentine galerijā Londonā (2006), 
Fondazione Prada Venēcijā (2007) u.c. 
Demanda lielformāta fotogrāfijas pirmajā mir-
klī šķiet esam vien glīti interjeri un eksterjeri, 
taču jau nākamajā mirklī top skaidrs, ka māks-
linieks mūs māna. Tomass Demands izvēlas, 
piemēram, dažas presē daudzkārt reprodu-
cētas fotogrāfijas (kā sērijā “Pieliekamais” 
(2006) no kāda visai neskaidra un neatklāta 

nozieguma notikuma vietas), maniakāli skru-
pulozi rekonstruē tajās redzamo vidi savā stu-
dijā, izmantojot tikai papīru, imitē oriģinālā re-
dzēto apgaismojumu, nofotografē šo realitātes 
maketu un piedāvā skatītājam atminēt savu 
mīklu. No papīra radītā konstrukcija pēc foto-
grafēšanas tiek iznīcināta. 

Tik darbietilpīgā procesā uzdotās mīklas atmi-
nējumi nenāk viegli – piemēram, lai apjaustu 
darbu sērijas “Vēstniecība” (2007) nozīmi, vis-

Tomass Demands. Vēstniecība I. 2007. Lāzerprintera izdruka, organiskais stikls. 204x168 cm. 
© Thomas Demand/VG Bild Kunst, Bonn 2008. Pateicība Esther Schipper.



Tomass Demands. Pieliekamais V. 2006. Lāzerprintera izdruka, organiskais stikls. 197x137 cm.  
© Thomas Demand/VG Bild Kunst, Bonn 2008. Pateicība galerijai Galerie Sprüth Magers.

pirms jāizzina darba tapšanas priekšvēsture. 
Demandu ieinteresēja kāds plašsaziņas līdzek-
ļos aplūkots fakts: no Nigērijas vēstniecības 
Romā, kas atrodas neizteiksmīgā daudzstāvu 
biroju ēkā, tika nozagtas veidlapas, zīmogi 
u.tml., un vēlāk uz šīm veidlapām starptautiskā 
apritē parādījušies dokumenti – līgumi, kurus 
visa pasaule atzinusi par viltotiem un spēkā 
neesošiem, izņemot vienīgi ASV izlūkošanas 
dienestu, kas uz šiem dokumentiem atsau-
cies, pamatojot nepieciešamību atbalstīt karu 
Irākā. No pustumsas iznirstošajās lielformāta 
fotogrāfijās Demands fiksējis no papīra izvei-
dotos Nigērijas vēstniecības interjerus, kuri 
rekonstruēti tādi, kādi varēja būt (vai arī patie-
si bija) pēc skandalozās zādzības. Pētījumus 
mākslinieks veicis patstāvīgi un sev vien zinā-
mos veidos, jo, piemēram, ziņu reportieriem 
un preses fotogrāfiem šie interjeri nav bijuši 
brīvi pieejami. Tālāk skatītājs atstāts vienatnē 
ar darbiem vai nu apbrīnot mākslinieka izvēlē-
to metodi, reflektēt par ASV ārpolitiku, vai fan-
tazēt pavisam citā virzienā – viss ir iespējams. 

Demanda darbi ir neatkārtojami, tā nav nekā-
da izšķirošo mirkļu ķeršana brīvā režīmā vai 
tematisko portretu ražošana, ar ko tik šķietami 
viegli var gūt ievērību vizuālajās mākslās, – 
Tomass Demands ir mākslinieks, kura mākslas 
 darbu monumentālā forma un to tapšanas 
procesuālā daba ir īpaši zīmīga mūsdienu 
patērētājkultūras kontekstā, kur pierasts visu 
darīt un dabūt viegli, ātri, nesāpīgi, tikpat vieg-
li un ātri izlietot un izmest. Demands piedāvā 
paradoksu – misija ir rūpīgi un precīzi uzbūvēt 
pasauli no jauna, pārradīt to vistrauslākajā 
materiālā, nofotografēt un iznīcināt. Šis para-
dokss aicina pievērst uzmanību tiem ārkārtē-
jiem notikumiem, kuri risinājušies uz māksli-
nieka rekonstruētās bezkaislīgās un neizteiks-
mīgās scenogrāfijas fona. Izstādes nosaukums 
aizgūts no videodarba “Kamera” (2007), kurā 
pa ieprogrammētu pusapli bezkaislīgi griežas 
novērošanas videokamera, kas, kā liecina vi-
deodarba skaņa, varētu atrasties kādā lidos-
tā, dzelzceļa stacijā vai līdzīgā publiskā telpā. 
Skaidrs, ka gan kamera, gan šķietami stabilā 
betona konstrukcija, pie kuras tā piestiprinā-
ta, ir vien mākslinieka roku darbs – kārtējais 
papīra makets. Viss, uz ko mēs šķietami pa-
ļaujamies, ir vien viltus, māns, trausls papīra 
makets, kuru kopā satur vien mūsu aklā ticība, 
inerces spēks un pieradums – “Kamera” ir arī 
diskrēts komentārs par mūsu iekārtoto pasau-
les modeli. 



Stāsti par vilcieniem, atmiņām un nenovēr-
šamo 

Hamburgas 4. fotogrāfijas triennāles ietvaros 
iespējams apskatīt vēl vairākas augstvērtīgas 
izstādes. Piemēram, par laikmetīgās mākslas 
dzīvajiem klasiķiem uzskatīto šveiciešu māks-
linieku Pētera Fišli un Dāvida Veisa (Fischli, 
1952, Weiss, 1946) retrospektīva “Ziedi un 
jautājumi” Daihtorhallē (līdz 31. augustam, 
vairāk informācijas www.deichtorhallen.de). 
Tikpat klasiska vērtība ir vācu fotogrāfes 
Kandidas Hēferes (Höfer, 1944) darbi, kuri 
skatāmi Hamburgas Mākslas akadēmijā  (līdz 
22. jūnijam, vairāk informācijas www.akade-
mie-der-kuenste.de). Hēfere savā ziņā turpina 
savu skolotāju – Bernda un Hillas Beheru estē-
tiskās tradīcijas, tikai, atšķirībā no Beheriem, 
viņu interesē interjeri. Dažādas publiskas tel-
pas perfekti un atsvešināti attēlotas iespaidī-
gās lielformāta fotogrāfijās. 

Tāpat ievērības cienīga ir izstāde Trainspotting 
(“Vilcienu vērošana” jeb “Vilcienvakte”, kā šo 
jēdzienu Ērvina Velša romāna nosaukumā 
tulkojis Jānis Elsbergs) Hamburgas Darba 
muzejā (līdz 29. jūnijam, vairāk informācijas 
www.museum-der-arbeit.de). Šajā izstādē ska-
tāma amerikāņu fotogrāfa O. Vinstona Linka 
(Link, 1914–2001) darbu izlase ar vienojošo 
motīvu “Pēdējais tvaika lokomotīves vilktais 
vilciens Amerikā”. Fotogrāfijas tapušas laikā 
no 1955. līdz 1960. gadam Virdžīnijā, kur kur-
sēja pēdējās Norfolk & Western Railway tvai-
ka lokomotīves. O. Vinstons Links daiļrunīgi 
dokumentējis sadzīves mirkļus, kas noritējuši 
dzelzceļa sliežu tuvumā, un īpašu fotogrāfijas 
vēsturnieku un mākslas zinātnieku ievērību 
guvis, pateicoties daudzajām fotogrāfijām, kas 
uzņemtas krēslas stundā un naktī, izmantojot 
paša konstruētu apgaismošanas tehniku. 

Triennāles ietvaros bija skatāma nīderlandie-
šu mākslinieces Bertīnas van Manenas (van 
Manen, 1942) retrospekcija, kuru šovasar var 
paspēt apskatīt fotogalerijā Fotohof Zalcburgā 
(līdz 21. jūnijam, vairāk informācijas www.
fotohof.or.at). Van Manena tiek uzskatīta par 
vienu no dokumentālās fotogrāfijas inovato-
rēm 20. gs. 90. gados. Par jaunāko fotogrāfiju 
sēriju Give Me Your Image (“Parādi man savu 
fotogrāfiju”) māksliniece 2007. gadā nominēta 
prestižajai fotogrāfijas balvai Deutsche Börse 
Photography Prize, un šo sēriju fotoalbumā 
publicējusi izdevniecība Steidl. Van Manenas 
fotogrāfijas izstādītas gan Modernās mākslas 
muzejā MoMA Ņujorkā, Vintertūras fotogrāfi-

Kandida Hēfere. Marčelīno Botēna fonds (Fondación Marcelino Botín), Santandera V. 2004.
© Candida Höfer.



jas muzejā Šveicē u.c. Give Me Your Image ir 
fotogrāfisks pētījums par atmiņām un to gla-
bātājiem – van Manena ir apceļojusi Eiropu, 
iepazīstoties ar dažādiem cilvēkiem un lūdzot 
viņiem parādīt vienu fotogrāfiju, kuru viņi gla-
bā mājās kā relikviju, vienkārši par piemiņu 
vai kāda cita iemesla pēc. Van Manenas fo-
togrāfijās redzamas cilvēku glabātās bildītes, 
kadrā iekļaujot pavisam nedaudz no apkārtē-
jās vides, interjera – tieši tik daudz, lai nebūtu 
iespējams neko precīzi pateikt, bet pietieka-
mi, lai rastos miglains (visticamāk – maldīgs) 
priekšstats par reģionu un sociālo kontekstu. 
Darbu nosaukumos māksliniece ietvērusi vien 
pilsētas vai apdzīvotas vietas nosaukumu un 
fotografēšanas gadu, viss pārējais – skatītāja 
rokās. 

Īpaši vērtīgs un emocionāli bagātinošs būs 
Hamburgas 4. fotogrāfijas triennāles pro-
grammā iekļautā vācu fotogrāfa Valtera Šelza 
(Schels, 1936) un žurnālistes Beates Lakotas 
(Lakotta, 1965) kopīgā projekta “Dzīve pirms 
nāves. Izstāde par miršanu” (Noch mal leben) 
apmeklējums izstāžu zālē Kunsthaus Hamburg 
(līdz 10. augustam, vairāk informācijas www.
kunsthaushamburg.de). Fotogrāfs un žurnā-
liste ir viesojušies pie divdesmit sešiem cilvē-
kiem, kuri vada savas pēdējās dienas neārstē-
jami slimo pacientu nodaļās. Fotogrāfiskā un 
žurnālistiskā pētījuma rezultātā tapusi izstāde 
un grāmata, kurā līdzās apskatāmi šo divdes-
mit sešu cilvēku portreti pirms un pēc nāves, 
kā arī lasāmi sarunu fragmenti. Burtiskā nozī-
mē satriecošs projekts, kuru pat grūti ierindot 
vizuālās mākslas notikumu sarakstā – šo foto-
grāfiju aplūkošana var kļūt par intīmu un paš-
terapeitisku norisi, aci pret aci sastopoties ar 
dokumentētu nenovēršamību. Melnbaltajām 
fotogrāfijām nenoliedzami piemīt estētiskas 
kvalitātes, un skaistums un skaistuma traus-
lums vēl vairāk uzsver katram cilvēkam indi-
viduāli pārdzīvojamās eksistenciālās drāmas 
pārcilvēcīgo mērogu.  

Raksta autore pateicas Valsts kultūrkapitāla fondam par atbalstu 
šī raksta tapšanā. 

Alise Tīfentāle – mākslas kritiķe. 

Hainers Šmics 
Vecums: 52.

Dzimis: 1951. gada  
26. novembrī. 

Pirmais portrets uzņemts 
2003. gada 19. novembrī. 

Miris: 2003. gada  
14. decembrī .

Hainers Šmics redzēja  
bojātos audus smadzeņu 
tomogrāfijas attēlā. Viņš 
uzreiz saprata, ka viņam 

nav atlicis daudz laika. 
Šmics runā ātri, izteiksmīgi 

un asprātīgi, bet nav virs-
pusējs. Viņš strādā reklā-
mā. Visiem vienmēr jābūt 

vislabākajā formā. Parasti. 
Hainera draugi nevēlas, lai 

viņš skumtu. Viņi cenšas 
novērst Hainera uzmanību. 

Aprūpes centrā viņi kopā 
ar Haineru skatās futbolu, 
tieši tāpat kā agrāk. Alus, 
cigaretes, jautrība palātā. 

Meitenes no reklāmas 
aģentūras atnes viņam 

ziedus. Lielākoties viņas 
nāk divatā – neviena ne-

vēlas palikt aci pret aci ar 
Haineru. Par ko tad runāt 

ar cilvēku, kuram pie-
spriests nāves spriedums? 

Daži no kolēģiem saka: 
  “Veseļojies! Ceru, ka 

drīz būsi atkal uz pekām, 
draugs!”

“Neviens nejautā, kā es 
jūtos,” saka Hainers. “Jo 

visiem ir bail. Mani patie-
šām nervozē tas, ka viņi tik 

izmisīgi cenšas izvairīties 
no tēmas, runājot par visu 
citu. Vai viņi to nesaprot? 

Es mirstu! Tas ir vienīgais, 
par ko es domāju katru 

sekundi, kad esmu palicis 
viens.” 

No projekta “Dzīve pirms 
nāves”. 

Foto: Valters Šelzs.  
© Walter Schels.

Teksts: Beate Lakota.  
© Beate Lakotta.


