
Divi	 jauni	 poļu	 kuratori	 –	 Gžegošs	 Pjoteks	
(Piątek,	 1980)	 un	 Jaroslavs	 Tribušs	 (Trybuś, 
1976)	 –	 un	 divi	 jauni	 mākslinieki	 –	 arhitek-
tūras	 fotogrāfs	 Nikolā	 Grospjērs	 (Grospierre, 
1975)	 no	 Šveices	 un	 mākslinieks	 Kobass	
Laksa (Laksa,	 1971)	 no	 Polijas	 –	 ir	 autori	
baisam	 pareģojumam	 par	 vienu	 no	 iespēja-
miem	 nākotnes	 scenārijiem:	mākslas	 projek-
tam	 “Viesnīca	 Polonia.	 Ēku	 otrā	 dzīve”,	 kurš	
Venēcijas	 11.	 Starptautiskajā	 arhitektūras	
biennālē1	pārstāvēja	Poliju. Šī	fotogrāfijā	bals-
tītā	darba	izcilību	novērtēja	arī	prestižās	arhi-
tektūras	 biennāles	 žūrija,	 piešķirot	 “Viesnīcai	
Polonia”	 galveno	 balvu	 –	 “Zelta	 lauvu”	 par	
labāko	 nacionālo	 ekspozīciju.	 Interesentam	
Latvijā	šis	projekts	 ir	 interesants	arī	 tādēļ,	ka	
sasaucas	līdzīgā	vēsturiskā	pieredze	–	arī	mēs	
labi	 zinām	 to	 pašu,	 ko	 piedzīvojusi	 Polija	 kā	
Austrumu	bloka	valsts.	Mākslinieki	atsauc	at-
miņā	un	aktualizē	ēku	vēsturi	(kas	lielā	mērā	
vēsta	 arī	 par	 indivīda,	 tautas,	 valsts	 vēsturi):	
lepni	savrupnami	un	sakrālas	celtnes	padomju	
varas	 laikā	 tika	atņemti	 līdzšinējiem	saimnie-
kiem	un	piemēroti	 jaunās	 ideoloģijas	vajadzī-
bām,	muižās	ierīkojot	skolas,	medicīnas	iestā-

des,	 lopbarības	 vai	 minerālmēslu	 noliktavas,	
dzīvokļus	 proletariātam,	 kultūras	 namus	 utt.,	
baznīcās	–	arī	noliktavas	vai	 labākajā	gadīju-
mā	muzejus,	izstāžu	un	koncertzāles.	Tā	paša	
gadsimta	 ietvaros	 ideoloģija	 (un	 ekonomika)	
mainījās	 vēlreiz,	 un	 tās	 vajadzībām	gan	soci-
ālisma,	 gan	 kapitālisma	 ietekmes	 zonā	 ne-
skaitāmas	ēkas	atkal	piedzīvoja	kā	īpašnieku,	
tā	funkciju	maiņu	–	piemēram,	bijušo	fabriku,	
rūpnīcu,	 noliktavu	 korpusi	 masveidā	 kļuvuši	
par	 laikmetīgās	 mākslas	 izstāžu	 zālēm	 (gan	
Latvijā,	 gan	 visā	 Eiropā).	 Pamatoti	 pieņemot,	
ka	vēsture	atkārtojas,	varam	secināt,	ka	kaut	
kad	nākotnē	ārējo	apstākļu	ietekmētu	funkci-
jas	maiņu	piedzīvos	arī	tās	ēkas,	kuras	simbo-
lizē	 mūsu	 laikmetu	 un	 kuru	 esamība	 mums	
šobrīd	liekas	pašsaprotama	un	visai	mūžīga	–	
lielveikali,	 daudzdzīvokļu	 nami,	 daudzstāvu	
autostāvvietas,	 staltās	 biroju	 ēkas,	 izklaides	
centri	 u.c.	 Vienīgi	 mēs	 nevaram	 zināt,	 tieši	
kurā	virzienā	izmaiņas	būs	vērstas.	

Kuratori	un	mākslinieki	“Viesnīcā	Polonia”	pie-
dāvā	 savu	 versiju,	 izveidojot	 integrētu	 māks-
las	 darbu	 telpā.	 Pirmkārt,	 tiek	 izvirzīta	 hipo-

tēze	par	pašu	Polijas	paviljona	ēku	Venēcijas	
biennāles	 “Dārzos”	 (Giardini):	 katras	 valsts	
pārstāvniecība	 šajā	 Venēcijas	 parkā	 nodroši-
na	 telpu	 nacionālajai	 ekspozīcijai	 prestižajās	
mākslas,	 arhitektūras	 u.c.	 biennālēs,	 pārējā	
laikā	 simboliskie	 paviljoni	 ir	 tukši	 un	 slēgti.	
Kāpēc	 gan	 mākslas	 izstāžu	 starplaikos	 tur	
nevarētu	 ierīkot,	 piemēram,	 viesnīcu?	Ņemot	
vērā	 tūristu	 masas	 neapmierināmo	 pieprasī-
jumu	pēc	naktsmājām	Venēcijā,	šis	 funkcijas	
maiņas	 piedāvājums	 šķiet	 gluži	 racionāls.	
Tad	 nu	 darba	 grupa	 papildina	 monumentālo	
uzrakstu	Polonia	 uz	 pompozās	art deco	 stila	
ēkas	ar	uzrakstu	Hotel,	 izvieto	galvenajā	zālē	
mīkstas	 gultas	 un	 aicina	 apmeklētājus	 pār-
nakšņot	(atvainojoties	par	nepieciešamību	at-
stāt	telpas	izstādes	darba	laikā	un	samierinā-
ties	ar	dažu	ērtību	trūkumu).	 Ir	pienācis	 laiks	
“augstās	 mākslas	 templim”	 ekskluzīvā	 vietā	
pārtapt	par	funkcionālu	un	nepieciešamu	ob-
jektu	–	“Viesnīcu	Polonia”.	

Otrkārt,	 šajā	 improvizētajā	viesnīcas	 interjerā	
tiek	pareģota	citu,	tikpat	simbolisku	un	nozīmī-
gu	ēku	nākotne.	Mākslinieki	izvēlējušies	ēkas,	

Nākotnes pareģošana fotogrāfijās
Polijas ekspozīcija Venēcijas arhitektūras biennālē 
Alise	Tīfentāle	

Vai	tiesa,	ka	mūsu	nākotnei	lemts	būt	tādai	pašai,	kāda	bijusi	mūsu	
pagātne?	Vienu	no	atbildes	versijām	piedāvā	divi	Polijā	strādājoši	
mākslinieki,	ilustrējot	to	ar	piemēriem	no	ēku	dzīves:	iedomāsimies,	
kas	notiks	ar	tikko	uzbūvētajām,	šodien	ultramodernajām	ēkām	pēc	
vairākiem	gadiem!	Turklāt	viņi	to	paveic,	darbojoties	fotogrāfijas	un	
fotomontāžas	teritorijā.	
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Visi	foto	74.	un	75.	lpp.:	 
Izstāde	“Viesnīca	Polonia.	Ēku	otrā	
dzīve”	Venēcijas	11.	arhitektūras	

biennāles	ietvaros.	Polijas	nacionālais	
paviljons	Venēcijā.		

Foto:	M. Długosz,	pateicība	
Nacionālajai	mākslas	galerijai	 

Zachęta,	Varšava.



kuras	Polijā	uzbūvētas	pēdējā	 laikā	un	kuras	
valstī	 ir	 labi	 pazīstamas	 kā	 starptautiski	 vai	
lokāli	 atzītu	 arhitektu	 veidoti	 prestiži	 objekti.	
Mēģinot	 iedomāties,	 kādas	 sociālas	 un	 eko-
nomiskas	pārmaiņas	varētu	skart	sabiedrību,	
mākslinieki	 izveidojuši	 attēlu	 grupas	 “pirms”	
un	 “pēc”.	 Šībrīža	 realitāti	 jeb	 “pirms”	 stadiju	
dokumentē	Nikolā	Grospjēra	perfektās,	 svinī-
gās	fotogrāfijas,	savukārt	“pēc”	jeb	eventuālās	
nākotnes	ainavu	ar	digitālas	kolāžas	palīdzību	
radījis	mākslinieks	Kobass	Laksa.	Aptumšotajā	
interjerā	 fotogrāfijas	un	 fotomontāžas	 izstādī-
tas	gaismas	kastēs	(kas	ļauj	skatītājam	iedzi-
ļināties	attēlu	detaļās	un	vienlaikus	arī	piešķir	
visam	projektam	nedaudz	pravietiska	patosa,	
kas	būtībā	nav	pretrunā	ar	to	grandiozo	vizuā-
lo	 estētiku,	 kuru	 labi	 pazīstam	 no	 Andreasa	
Gurska	un	viņa	sekotāju	rokraksta).	

Frederika	 Šopēna	 Starptautiskās	 lidostas	
2.	 terminālis	 Varšavā	 (pabeigts	 2008.	 gadā,	
arhitekti	Estudio Lamela, Lamela y Asociados, 
Antonio Lamela, Carlos Lamela, Pierluca 
Roccheggiani, Paweł Czaplicki)	 šogad	 atklāts	
kā	“vārti	uz	pilsētu”.	Tā	kā	naftas	cenas	un	citi	
faktori	 ir	 ietekmējuši	 aviosatiksmes	 attīstību,	
2047.	gadā	šeit	vairs	netiek	uzņemti	pasažieri	
un	 izkrautas	preču	kravas	–	 terminālis	kļuvis	
par	 “vārtiem	 uz	 laukiem”	 un	 pārvērsts	 par	
milzīgu	 fermu	 kompleksu	 ar	 govju,	 vistu	 u.c.	
sekcijām.		

Kas	notiks	ar	monumentālu	bibliotēkas	ēku	pēc	
tam,	kad	pilnīgi	visi	iespieddarbi	būs	digitalizē-
ti	un	pieejami	elektroniski?	Varšavas	universi-
tātes	bibliotēka	(pabeigta	1999.	gadā,	arhitek-
ti	Mareks	Budzinskis	un	Zbigņevs	Badovskis)	
savulaik	bija	“zinību	templis”,	bet	2045.	gadā	
ēka	pārtapusi	par	“komercijas	templi”,	 iepirk-
šanās	un	izklaides	centru.	Grāmatas	glabājas	
pazemes	seifos,	un	vienīgais	risinājums,	kā	uz-
turēt	milzīgo	ēku,	ir	izīrēt	telpas	komerciāliem	
nolūkiem.	

Līdzīgs	liktenis	piemeklē	Sāpju	Dievmātes	baz-
nīcu	 Liheņā	 (pabeigta	 2004.	 gadā,	 arhitekte	
Barbara	 Belecka).	 Draudze	 ir	 kritiski	 samazi-

nājusies,	tāpat	arī	apsīkusi	tūristu	plūsma	un	
valsts	 nesniedz	 finansiālu	 atbalstu,	 baznīca	
reformē	savu	nekustamo	īpašumu	apsaimnie-
košanas	 politiku	 un	 izīrē	 telpas	 ienesīgākam	
biznesam	 –	 2056.	 gadā	 te	 aktīvi	 darbojas	
populārs	 ūdens	 atrakciju	 parks	 (mākslinieki	
atsaucas	uz	vēsturisku	 faktu:	Diokletiāna	 ter-
mu	 tepidāriju	 Romā	Mikelandželo	 pārveidoja	
par	baznīcu	–	kāpēc	gan	nākotnē	nevarētu	būt	
otrādi?).	

Slēgts	 dzīvojamais	 rajons	 Varšavā	 Marina 
Mokotów	 (pirmā	 kārta	 pabeigta	 2005.	 gadā,	
arhitektu	birojs	APA Kuryłowicz & Associates)	
ir	 īsts	 šodienas	 cilvēka	 un	 civilizācijas	 spo-
gulis	 –	 21,5	 hektāru	 teritorija	 norobežota	 kā	
savrups	 privileģēto	 privātīpašnieku	 ciemats	
ar	 savu	 infrastruktūru	 (šis	 nocietinātais	 “lai-
mīgās	 un	mierīgās	 dzīves”	 ciemats	 uzbūvēts	
uz	19.	 gs.	militāro	nocietinājumu	pamatiem).	
Ņemot	vērā	mūsu	šodienas	patērējošās	dzīves	
paradumus,	 2059.	 gadā	 ir	 iestājusies	 totāla	
atkritumu	krīze,	un	agrāk	no	nevēlamiem	ap-
meklētājiem	sargājošie	nožogojumi	 tagad	no-
robežo	milzu	izgāztuvi.	

Biroju	 ēka	 Rondo 1	 Varšavā	 (pabeigta	
2006.	 gadā,	 arhitekti	 Skidmore, Owings & 
Merrill, AZO, Epstein)	 2058.	 gadā	 pārtapusi	
par	 vertikālu	 kolumbāriju	 –	 zeme	 pilsētā	 ir	
kļuvusi	tik	dārga,	ka	kapsētām	tajā	nav	vietas,	
un	pilsētas	pārvalde	 izlēmusi	zemi	atstāt	dzī-
vajiem,	bet	urnas	ar	aizgājēju	pelniem	izvietot	
tobrīd	 jau	 pussagruvušajā	 debesskrāpī.	 Cita	
biroju	 ēka	 –	Metropolitan	 Varšavā	 (pabeigta	
2003.	 gadā,	 arhitekti	 Foster and Partners,	
JEMS Architekci, Grupa 5)	–	arī	 kļuvusi	 lieka	
un	2061.	gadā	tiek	pārbūvēta	par	cietumu.	

Ne	 velti	 arhitektūras	 profesionāļi	 piešķīruši	
šim	 projektam	 Venēcijas	 arhitektūras	 bien-
nāles	 augstāko	 apbalvojumu.	 Tā	 saturs	 liek	
pārdomāt	 ne	 vienu	 vien	 dzīves	 paradoksu	
(piemēram,	kaut	 vai	 salīdzināt	 jūsu	hipotekā-
rā	kredīta	termiņu	ar	vidējo	derīguma	termiņu	
tiem	 gaisīgajiem	 materiāliem,	 kas	 izmantoti	
jūsu	mājas	celtniecībā),	par	globālo	attīstības	

un	pagrimuma	ciklu	nemaz	nerunājot.	Turklāt	
tā	mākslinieciskā	forma	ir	tik	iedarbīga	tieši	tā-
dēļ,	ka	prasmīgi	izmantotas	fotogrāfiskā	attēla	
priekšrocības	un	 iespējas	–	tiešs	un	neizmai-
nīts	tas	var	reprezentatīvi	atspoguļot	objektu,	
savukārt	apstrādāts	un	papildināts	 tas	 tikpat	
reprezentatīvi	 var	 radīt	priekšstatu	par	 iespē-
jamo.	  

1	Venēcijas	11.	Starptautiskā	arhitektūras	biennāle	notika	no	
2008.	gada	14.	septembra	līdz	23.	novembrim.	

Alise Tīfentāle	–	mākslas	kritiķe.	
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