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PIRMĀ MĀKSLAS FOTOGRĀFIJAS 
IZSTĀDE LATVIJĀ PĒC OTRĀ 
PASAULES KARA. 1957–1958 Alise Tīfentāle

konstatējis fotogrāfs un fotokritiķis Gunārs Janaitis: “1958. gadā notiek 
pirmā republikas pēckara fotoizstāde.”3 Tomēr šis ievērojamais notikums 
Latvijas fotomākslā pēc Otrā pasaules kara ir pelnījis detalizētāku 
atspoguļojumu. Raksta autore sniedz pārskatu par līdz šim apzināto 
faktoloģisko materiālu, kurš iezīmē ar pirmās Mākslas fotogrāfijas 
izstādes rīkošanu un norisi saistīto notikumu virkni, kā arī jautājumu 
loku, kurā nepieciešams izpēti turpināt. 

FONS. FOTOGRĀFIJAS LOMA PASAULĒ  
20. GADSIMTA 50. GADOS 
Rietumos 20. gs. 50. gados tika nostiprināta fotogrāfijas nozīme 

kultūras un komunikācijas jomā. Līdzīgi rīkojās arī Padomju Savienība, 
un šis propagandas funkcijām pakļaujamais medijs tika iekļauts aukstā 
kara kultūras ieroču arsenālā. Tāpat kā citas jomas, arī fotogrāfija kļuva 
par divu pasaules uzskatu sacensības lauku. 

Tā, piemēram, 1950. gadā Ķelnē tika iedibināta fototehnikas un 
fotogrāfijas biennāle Photokina un Bernē norisinājās starptautiskās 
fotomākslas federācijas FIAP4 (Fédération Internationale de l’Art 
Photographique) dibināšanas kongress. Kopš 1952. gada Ņujorkā 
joprojām iznāk fotomākslai veltītais žurnāls Aperture – viens no tiem 
retajiem savas nozares periodiskajiem izdevumiem, kuru tekstos dominē 
analītiski intelektuāla ievirze un kuru autori ir vadošie universitāšu 
profesori fotogrāfijas vēstures un mākslas vēstures specialitātēs.  
1955. gadā Hāgā pirmoreiz notika fotožurnālistikas konkurss – izstāde 
World Press Photo, kas 21. gadsimta sākumā uzskatāma par vienu no 
centrālajiem notikumiem pasaules fotožurnālistikā. Tajā pašā gadā 
Modernās mākslas muzejā MoMA Ņujorkā tika atklāta fotogrāfa 
Edvarda Steihena (Edward Steichen) kūrētā pasaules fotogrāfijas izstāde 
“Cilvēka dzimta” (The Family of Man), kura turpmākajos gados apceļoja 
pasauli5 un kļuva par savam laikmetam raksturīgā humānistiskā 
skatījuma etalonu dokumentālajā fotogrāfijā. 

Arī Padomju Savienībā bija vērojamas nozīmīgas norises, kuru 
sākums saistāms ar destaļinizācijas periodu un t. s. Hruščova atkusni 
50. gadu vidū. Fotogrāfijas jomā, piemēram, 1957. gadā tika atjaunota 
žurnāla Советское фото6 izdošana. Uz relatīvu liberalizāciju 
orientētajās norisēs būtiska loma bija kopš 1956. gada atdzimstošajiem 
kultūras sakariem ar ārpasauli7. Īpaši jāizceļ starptautiskās fotoizstādes 
“Cilvēka dzimta” eksponēšana Maskavā Amerikas Nacionālās izstādes 
ietvaros. Amerikas Nacionālā izstāde bija pirmā ASV izstāde PSRS, 
to 1959. gada 24. jūlijā atklāja Padomju Savienības Komunistiskās 
partijas Centrālās komitejas pirmais sekretārs Ņikita Hruščovs un ASV 
viceprezidents Ričards Niksons. Izstāde Sokoļņiku parka teritorijā 
septiņu hektāru platībā ar vairākiem speciāli būvētiem paviljoniem 
bija atvērta līdz 4. septembrim. PSRS pilsoņi pirmoreiz šādā mērogā 
varēja iepazīties ar amerikāņu tehniku, arhitektūru, modi, rūpniecību, 
moderno mākslu8 un arī fotogrāfiju izstādi “Cilvēka dzimta”, kas 
ar savam laikmetam raksturīgo patosu aplūkoja cilvēka mūžu no 
dzimšanas līdz nāvei, pieskaroties dažādiem emocionālajiem stāvokļiem, 
eksistenciāliem notikumiem un krīzēm. Padomju kritiķi aizrādīja 
par idejiska virsuzdevuma trūkumu, bet izstādes iespaidu nenoliedza: 
“Steihena [atlasītās] fotogrāfijas nepiedāvāja atbildi uz jautājumu “kādai 
jākļūst pasaulei”, kas padomju ideoloģijas kontekstā nozīmēja, ka tajās 
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Nedaudzajās publikācijās par fotomākslu Latvijā pēc Otrā pasaules 
kara kā robežzīme minēta pirmā pēckara fotomākslas izstāde Latvijā –  
Mākslas fotogrāfijas izstāde, kas lielākoties datēta ar 1958. gadu. 
Mākslas zinātnieks Eduards Kļaviņš atzīmē “pirmo “padomju” Latvijas 
fotogrāfiju izstādi Rīgā 1958. gadā” kā sākumu “kāpināta fotoestētisma 
periodam”, kas raksturo 20. gs. 60. un 70. gadus Latvijas fotomākslā.1 
Padomju laikā publicists Atis Skalbergs īsi norādījis, ka “1958. gadā 
Rīgā notiek republikas pirmā fotogrāfiju izstāde”2, un līdzīgi šo faktu 

Žanis Legzdiņš
Pensionāre Olga Musina / Pensioner Olga Musina

N. v. / By 1958. Melnbalta fotogrāfija / Black-and-white photography
No / From: Советское фото. – 1958. – № 8. – C. 76



“trūka ideālu”. Tomēr šo darbu filosofiskais saturs un formālās valodas 
perfekcija atstāja satriecošu iespaidu uz Maskavas publiku.”9 

Kā ideoloģisku pretspēku Ķelnē 1950. gadā iedibinātajai foto-
biennālei Photokina savu fotobiennāli organizēja arī PSRS un komunistu 
bloka valstis – 1958. gadā Austrumberlīnē tika atklāta 1. starptautiskā 
fotogrāfijas izstāde Bifota (Berliner Internationale Fotoausstellung)10. 
Savs līdzinieks PSRS un komunistu bloka valstīs tika izveidots arī 
Nīderlandē 1955. gadā dibinātajam fotožurnālistikas konkursam 
World Press Photo. Tā bija kopš 1960. gada PSRS Žurnālistu savienības 
un Starptautiskās žurnālistu organizācijas kopīgi rīkotā ceļojošā 
starptautiskā fotožurnālistikas biennāle Interpress-Foto11. Jāpiezīmē, ka 
fotogrāfi no PSRS 60. gados varēja sūtīt darbus arī World Press Photo 
konkursam, kā to veiksmīgi darījis, piemēram, Jānis Kreicbergs.12

GATAVOŠANĀS VISSAVIENĪBAS FOTOIZSTĀDEI
PSRS Kultūras ministrija (turpmāk – KM) 1957. gadā pēc ziņu 

aģentūras TASS fotokorespondentu iniciatīvas izziņoja vērienīgu 
gatavošanos Vissavienības mākslas fotogrāfijas izstādei, kas veltīta 
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 40. gadadienai. Papildu patosu 
piešķīra kultūras konteksts “atkušņa” relatīvās atbrīvotības noskaņās. To 
spilgti raksturo VI Vispasaules jaunatnes un studentu festivāls Maskavā 
no 1957. gada 28. jūlija līdz 11. augustam. Festivālā ar saukli “Par 
mieru un draudzību” ieradās jaunieši no simt trīsdesmit vienas valsts, 
un “padomju pilsoņi divas nedēļas varēja sazināties ar ārzemniekiem, 
klātienē iepazīstot rietumu dzīves stilu”13. Festivāla ietvaros Maskavā 
notika starptautiska mākslas fotogrāfijas izstāde, kas atspoguļota arī 
Latvijas presē14. 

Ievadot publikāciju sēriju par Oktobra revolūcijas 40. gadadienai 
veltīto fotogrāfiju izstādi, žurnāla Советское фото ievadrakstā 
apgalvots: “Visos neaptveramās padomju valsts nostūros notiek rosīga 
gatavošanās cilvēces vēsturē tik nozīmīgā datuma atzīmēšanai. (..) Plašu 
atsaucību padomju fotogrāfijas meistaru un fotoamatieru vidū guvis 
TASS fotohronikas korespondentu kolektīva aicinājums sarīkot gan 
vissavienības, gan republikāniskās mākslas fotogrāfijas izstādes, kuras 
veltītas Oktobra revolūcijas četrdesmitajai gadadienai.”15 

Vērienīgās ieceres realizēšanai padomju republiku kultūras minis-
triem dots rīkojums augustā un septembrī republiku galvaspilsētās 
sarīkot republikāniskās mākslas fotogrāfijas izstādes. Labākie darbi no 
šīm izstādēm nokļūs Vissavienības mākslas fotogrāfijas izstādē, kuru 
paredzēts atklāt Maskavā 1957. gada 1. novembrī. 

1957. gada maijā LPSR KM saņēma PSRS kultūras ministra pavēli 
par LPSR dalību Vissavienības mākslas fotogrāfijas izstādē. LPSR 
kultūras ministrs Jānis Ostrovs nekavējoties izdeva rīkojumu izveidot 
vietējo izstādes komiteju “Republikāniskās mākslas fotogrāfijas izstādes 
sagatavošanai un sarīkošanai un eksponātu atlasei Vissavienības mākslas 
fotogrāfijas izstādei, veltītai Lielās Oktobra revolūcijas četrdesmitajai 
gadadienai”16. 

Izstādes komitejas sastāvā iekļauti žurnālisti, preses fotogrāfi, 
mākslinieki, KM amatpersonas: A. Lauberts (priekšsēdētājs), A. Belovs, 
Rūta Brāķere (LPSR KM Mākslas lietu pārvaldes vecākā inspektore, 
Mākslas ekspertu kolēģijas locekle), gleznotājs Kārlis Melbārzdis,  
M. Ozoliņš, fotogrāfs Boriss Fedosejevs. Mēnesi vēlāk ar jaunu LPSR 
kultūras ministra pavēli17 komisijai piepulcināti Latvijas Teātra biedrības 
fotogrāfs Juris Krieviņš, žurnāla “Zvaigzne” mākslinieks gleznotājs 
Oļģerts Jaunarājs un “Rīgas Foto” fotogrāfs Jakovs Grobmans (vēlāk 
pazīstams kā Jakovs (Jans) Tihonovs). 

Lai arī publikācijā žurnālā Советское фото 1957. gada jūnija 
numurā18 bija norādīts, ka republikāniskajām mākslas fotogrāfijas 
izstādēm jānotiek augustā un septembrī, LPSR izstādes komiteja tikai 
1957. gada augustā pirmoreiz izsludināja atklātu fotogrāfiju konkursu. 
Šī novēlotā reakcija var būt saistāma ar strukturālu un institucionālu 
nenoteiktību fotogrāfijas jomā, institucionālas platformas trūkumu, 
jo preses fotogrāfi un ziņu aģentūru fotožurnālisti, fotodarbnīcu un 
ateljē fotogrāfi, kā arī fotoamatieri19 darbojās atšķirīgos sociālos un 
ekonomiskos kontekstos, bet “mākslas fotogrāfija” kā leģitīms žanrs 
oficiāli nemaz neeksistēja. 

Sludinājums žurnālā “Zvaigzne” aicināja iesūtīt fotogrāfijas 
konkursam, norādot prēmijas: par pirmo vietu 1500 rubļu, par otro –  
1000 un trešo – 500 rubļu. Prēmētos un citus labākos darbus bija 
paredzēts publicēt žurnālā, kā arī bija norādīts, ka “labākie konkursam 
iesūtītie foto mākslas darbi tiks izstādīti Lielās Oktobra sociālistiskās 
revolūcijas 40. gadadienai veltītajās mākslas fotogrāfijas izstādēs, kas 
notiks š. g. oktobrī un novembrī Rīgā un Maskavā”20. Fotogrāfiju 
konkursam bija noteiktas piecas tēmas: 

“1. Padomju cilvēku jaunrades darbs un atpūta.
2. Mūsu rūpniecības un lauksaimniecības attīstība. 
3. Mūsu bērnu dzīve – mācības un atpūta.
4. Mākslinieciski portreti, foto etīdes.
5. Pilsētu un lauku ainavas.”21

Fotogrāfiju tehniskā un mākslinieciskā izpildījuma ziņā norādīti 
tikai pieļaujamie fotoattēla izmēri (no 24 x 30 līdz 40 x 50 cm), kā arī 
piebilsts, ka fotogrāfijām jābūt “uz spožā papīra”. Konkursam drīkstēja 
pieteikt vienīgi nepublicētus darbus, tie jāiesūta anonīmi, apzīmēti ar 
devīzi. Kā iesniegšanas termiņš norādīts 15. oktobris. 

Pašlaik nav zināms, kādu iemeslu dēļ konkursam iesniegtie darbi 
tika izvērtēti jau 1957. gada 2. oktobrī – divas nedēļas pirms “Zvaigznē” 
norādītā termiņa. Toties var secināt, ka piedāvājums sagādājis vilšanos 
izstādes organizācijas komitejā, kuras sēdes protokolā fiksēts M. Ozoliņa 
viedoklis, ka “vairums iesniegto darbu ir mākslinieciskas etīdes, maz 
ainavu un māksliniecisku portretu, nemaz nerunājot par tematiskiem 
darbiem”.22 

Komiteja lēma pirmo vietu nepiešķirt un sadalīt to sešās veicināšanas 
prēmijās. Otro prēmiju (1000 rubļu) komiteja piešķīra Vladimiram 
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Romans Tilbergs. Sniegs / Snow. N. v. / By 1957
Melnbalta fotogrāfija / Black-and-white photography

No / From: Zvaigzne. – 1958. – Nr. 1 (179). – 3. vāks
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Gailim par fotogrāfi ju “Rīga vakarā pie Latvijas Valsts universitātes”, 
trešo prēmiju (500 rubļu) – Pāvilam Maikem par fotogrāfi ju 
“Mākslinieka Kronenberga ģīmetne”. Veicināšanas prēmijas (katru 250 
rubļu) saņēma Romans Tilbergs par darbu “Sniegs”, Jānis Jurjāns par 
darbu “Miglainais rīts”, Žanis Legzdiņš par darbu “Rīgas jūrmala rudens 
vakarā”, Juris Poišs par darbu “Vecrīga”, Juris Kreķis par darbu “Pēc 
lietus” un Nikolajs Akmens par darbu “Vidzemes jūrmalā”. Ar atzinību 
atzīmētas kinooperatora un fotogrāfa Vladimira Gaiļa fotogrāfi jas 
““Pobedas” tualete”, “Sporta meistare Liesma Vītola”, kā arī Jura Poiša 
“Komjaunatnes krastmala”, “Ziemas nakts” un “Nenāk”.

Tomēr sākotnējo lēmumu nācās labot. 1957. gada 11. oktobra 
Mākslas fotogrāfi jas izstādes komitejas sēdē priekšsēdētājs biedrs Lauberts 
paziņoja: “Noskaidrots, ka [Vladimira] Gaiļa fotogrāfi ja “Rīga vakarā 
pie Latvijas Valsts universitātes”, par kuru komiteja nolēma piešķirt II 
prēmiju, ir jau publicēta žurnāla “Padomju Latvijas Sieviete” 1957. gada 
1. numurā.”23 Tā kā šis fakts bija pretrunā ar konkursa noteikumiem, 
ka iesniegtajiem darbiem jābūt nepublicētiem un anonīmiem, komiteja 
vienbalsīgi lēma otro prēmiju nepiešķirt. 

Konkursa rezultāti publicēti žurnāla “Zvaigzne” oktobra numurā,24 
norādot trešās prēmijas un sešu veicināšanas prēmiju ieguvējus, kā 
arī nosaucot ar atzinību novērtētos Vladimira Gaiļa un Jura Poiša 
fotodarbus. Daļa no apbalvotajiem publicēti turpmākajos žurnāla 
“Zvaigzne” numuros. Reprodukcijas ļauj secināt, ka šajā konkursā 
uzvarējušo darbu vidū dominēja romantizēts, poētisks un izteikti 
apolitisks dabas un urbānās vides vērojums. 

Šāda estetizējoša un apolitiska tendence atbilda tikai divām no 
piecām izstādes organizācijas komisijas izvirzītajām tēmām, trīs 
pārējās gandrīz vai ignorējot. Tāpēc LPSR kultūras ministra vietas 
izpildītājs Voldemārs Kalpiņš 1957. gada 4. oktobrī – tikai divas 
dienas pēc konkursa komitejas 2. oktobra sēdes – izsūtīja LPSR 
laikrakstu galvenajiem redaktoriem publicēšanai sagatavotu rakstu25, 
kurā norādīts, ka žurnāla “Zvaigzne” izsludinātais konkurss nav devis 
gaidītos rezultātus. Tā kā nav izdevies iegūt pietiekamu tematisko 
darbu daudzumu, konkurss turpināsies: “Pašlaik fotogrāfi  savus izstādei 
domātos darbus var iesūtīt LPSR Kultūras ministrijai. Lai aktivizētu 
fotogrāfu piedalīšanos izstādē, Kultūras ministrija rīko šī gada 

Pāvils Maike
Mākslinieka Alberta Kronenberga ģīmetne / Portrait of Artist Alberts 
Kronenbergs. N. v. / By 1957
Melnbalta fotogrāfi ja / Black-and-white photography
No / From: Zvaigzne. – 1957. – Nr. 22 (176). – 2. vāks

Jānis Jurjāns 
Miglainais rīts / Misty Morning. N. v. / By 1957
Melnbalta fotogrāfi ja / Black-and-white photography
No / From: Zvaigzne. – 1957. – Nr. 22 (176). – 3. vāks
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Rīdzenieks, b. [Voldemārs] Upītis. Čehoslovāku fotogrāfu izstādes 
apspriešanā b. [Fricis] Rokpelnis28 apsolīja parūpēties par fotogrāfu 
kluba organizēšanu, bet nav neko tālāk darījis. (..) Tika ierosināts arī 
pie Mākslas akadēmijas dibināt fotogrāfijas nodaļu, jo tagadējā dzīvē 
fotogrāfija ieņem lielu vietu un ir jābeidz vadošo iestāžu vienaldzība 
pret to.”29

Sapulcējušies fotogrāfi lēma, ka Mākslas fotogrāfijas izstādes 
komiteja uzņemsies fotogrāfu kluba idejas iniciatoru grupas funkcijas. 
Tās loceklis Jakovs Grobmans apņēmās sagādāt šāda kluba statūtu 
paraugu no Ļeņingradas, jo Lauberts sanāksmē pauda, ka “sarunas 
par fotogrāfu klubu dibināšanu ir jau ievadītas ar Ministru Padomi, 
iebildumu nekādu nav, tikai finansiālo jautājumu noskaidrošanai vajaga 
dabūt kāda jau pastāvoša kluba nolikumu”30. 

Dažas dienas pēc fotogrāfu sanāksmes sekoja īsa piezīme laikrakstā 
“Rīgas Balss”, kurā norādīts: “Mākslas darbinieku namā notikušajā 
profesionālo fotogrāfu un fotoamatieru sanāksmē, ko rīkoja LPSR 
Kultūras ministrija, plašas debates izraisīja jautājums par Rīgas fotokluba 
radīšanu. Visi runātāji aizrādīja uz šāda fotokluba nepieciešamību, jo 
Ļeņingradā un Kijevā tādi jau pastāv. (..) Kultūras ministrijas pārstāvis 
apsolīja palīdzēt šādu klubu radīt.”31

Fotogrāfu sanāksmei bija veltīta arī plašāka publikācija laikrakstā 
“Rīgas Balss”32, kurā sapulces lēmumu atreferējumu papildināja 
rindkopa, kas sniedz priekšstatu par šī laikposma kritērijiem gan attiecībā 
uz fotožurnālistiku, gan fotomākslu jeb – tālaika leksikā – mākslas 
fotogrāfiju. Vērts pievērst uzmanību tam, ka, lai gan organizēta tieši 
mākslas fotogrāfijas izstāde, fotožurnālistika un mākslas fotogrāfija šajā 
gadījumā vēl nav jēdzieniski nošķirtas un mākslas fotogrāfijas kategorijā 
ir ietilpināts abu jēdzienu saturs. Turpretī izvirzītie kritēriji, kaut arī 
formulēti visai neskaidri, jau rada iespaidu par diviem fotogrāfijas 
virzieniem ar atšķirīgiem mērķiem: “Reportāžas uzņēmumiem, kuros 
parādīti mūsu republikas sasniegumi tautas saimniecībā, mākslas un 
kultūras jomā, dažādu profesiju pirmrindnieki, ievērojami notikumi 
republikas dzīvē utt., jābūt aktuāliem un tehniski labi veiktiem. 
Mākslas fotogrāfijām – ainavām, portrejām, klusajām dabām utt. jābūt 
izpildītām augstā mākslinieciskā līmenī.”33

17. oktobrī plkst. 19 Mākslas darbinieku namā profesionālo fotogrāfu 
un fotogrāfu-amatieru sanāksmi. Sanāksmē izstādes komisijas locekļi 
pastāstīs par izstādes rīkotāju nodomiem, līdzšinējo izstādes gatavošanas 
gaitu un sniegs konsultācijas fotogrāfiem, kas gribētu piedalīties izstādē 
ar melnbaltām un krāsainām fotogrāfijām. Mākslas fotogrāfijas izstādi 
atklās š. g. novembra vidū.”26 

No šiem materiāliem top skaidrs, ka pamazām uz arvien vēlāku 
laiku tika pārcelta gan sākotnēji 1957. gada augustā un septembrī 
plānotā republikāniskā, gan novembrī plānotā Vissavienības mākslas 
fotogrāfijas izstāde. 

PIRMĀ FOTOGRĀFU SANĀKSME 
Fotogrāfu sanāksme 1957. gada 17. oktobrī bija pēckara laikposmā 

pirmā publiskā fotogrāfu sapulce un diskusija Latvijā. Tā varēja celt 
fotogrāfu pašapziņu un pievērst arī plašākas sabiedrības uzmanību 
fotogrāfijai kā profesijai un potenciālam pašizpausmes veidam. 
Sanāksmes protokolā27 fiksēts, ka tajā piedalījušies simt divdesmit 
fotogrāfi. Pasākumu vadīja A. Lauberts, protokolēja Rūta Brāķere, 
uzstājās Lauberts un Fedosejevs; pēc tam sekoja debates, kurās runājuši 
fotogrāfi I. Grundulis, Krišs Rake un citi. Tika nolemts pagarināt 
izstādes darbu iesniegšanas termiņu līdz 5. novembrim, kā arī nozīmēts 
konsultāciju laiks Mākslas darbinieku namā darbdienu vakaros pēc 
darba laika beigām (pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 
19.00 līdz 21.00). 

Šīs vēsturiskās sanāksmes debatēs izkristalizējās atziņas, kuras 
turpmākajos gados lielā mērā noteica fotomākslas attīstību Latvijā: 
“Fotogrāfi izteica savu prieku par to, ka beidzot tie tiek sasaukti kopā, 
bet izteica pārmetumus LPSR Kultūras ministrijai par to, ka tas notiek 
tik vēlu, jo, lai nonāktu līdz izstādei, kadrus vajag audzināt un organizēt. 
Bet Kultūras ministrijā nav neviena, kas nodarbotos ar fotogrāfiem. 
Fotogrāfiem nav nevienas organizācijas, kur tie varētu apmainīties 
pieredzē, celt savu kvalifikāciju, kā arī dabūt dažas ķimikālijas un 
papīru, kas veikalos nav pērkami. Organizācijā varētu iesaistīt arī vecos, 
pieredzējušos fotogrāfus, kas tagad vairs kā profesionāļi nenodarbojas, 
bet varētu piedalīties izstādēs un palīdzēt jaunajiem, piem., b. [Vilis] 

Nikolajs Akmens
Vidzemes jūrmalā / On the Beach of Vidzeme 

N. v. / By 1957
Melnbalta fotogrāfija /  

Black-and-white photography
No / From: Zvaigzne. –  

1957. – Nr. 22 (176). – 3. vāks



RakstiPirmā mākslas fotogrāfjas izstāde Latvijā pēc Otrā pasaules kara30 31RakstiPirmā mākslas fotogrāfjas izstāde Latvijā pēc Otrā pasaules kara30 31

atpūtas parka galvenajā izstāžu paviljonā37. Izstāde kļuva par vienu 
no svarīgākajām diskusiju un recenziju tēmām centrālajā padomju 
fotožurnālā Советское фото 1958. un vēl 1959. gadā. No 
iesūtītajiem apmēram 8000 darbiem žūrija izvēlējusies izstādei tikai 907 
fotogrāfijas38. Paviljonā eksponētos 238 autoru39 darbus jūnijā un jūlijā 
skatījuši ap 300 000 apmeklētāju40, kuru vidū bijis ievērojamais franču 
fotogrāfs Anrī Kartjē-Bresons41 (Henri Cartier-Bresson).

Jāpiebilst, ka šajā PSRS fotomākslas izstādē iekļautie Latvijas PSR 
fotogrāfu darbi žurnālā Советское фото nav nopietni aplūkoti. 
Vienā publikācijā pieminēts Mika Zvirbuļa darbs “Vīrieša portrets”42, 
un žurnāla attēlu ielikumos reproducētas Žaņa Legzdiņa fotogrāfijas 
“Pensionāre Olga Musina”43 un “Medicīnas māsa”44, kā arī Vladimira 
Gaiļa ““Pobedas” tualete”45. 

MĀKSLAS FOTOGRĀFIJAS IZSTĀDE
Atgriežoties pie notikumiem Rīgā, jāatzīmē, ka saskaņā ar PSRS 

KM 1957. gada maija rīkojumiem LPSR KM vispirms bija jāsarīko 
republikāniska fotoizstāde, pēc kuras jāizvēlas labākie darbi un 
jānosūta Vissavienības izstādei. Ņemot vērā vietējā fotokonkursa ne 
visai gludo gaitu un organizatoriskās nepilnības, LPSR KM vispirms 
nosūtīja fotogrāfijas Vissavienības izstādei un pēc tam steidza sarīkot arī 
republikānisko izstādi. 

1957. gada 27. novembrī – pāris nedēļas pēc darbu nosūtīšanas uz 
Maskavu – LPSR KM izdeva pavēli 1957. gada 18. decembrī “sarīkot 
Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā Republikas mākslas fotogrāfijas 
izstādi. Atbildīgais par izstādes savlaicīgu noformēšanu muzeja 
direktors b. U[ldis]Prēdelis”.46 Iespējams, ne pārāk veiksmīgi izvēlētais 
un pārmēru īsais izstādes norises laiks skaidrojams ar organizatorisko 
steigu, jo muzeja izstāžu darbs tiek plānots laicīgi un dažās nedēļās 
nebija iespējams veikt kardinālas izmaiņas grafikā. 

Rezultātā Mākslas fotogrāfijas izstādi atklāja Latvijas PSR Valsts 
latviešu un krievu mākslas muzejā (tag. Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs) Rīgā 1957. gada 29. decembrī, īsi pirms gadumijas svētkiem, 
un tā bija skatāma tikai līdz 1958. gada 15. janvārim. Sasteigtajā 
sagatavošanas periodā nebija iespējams nodrošināt pietiekamu 
informāciju laikrakstos. Nepilnības var skaidrot ar institucionāla pamata 
trūkumu: izstādes organizācijas komitejas tiešais uzdevums bija sarīkot 
konkursu un izvēlēties darbus Vissavienības izstādei (nevis popularizēt 
to), vienīgā par Rīgas izstādi formāli atbildīgā amatpersona bija muzeja 
direktors, un citādi tai nebija savas “darba grupas”. Kā trāpīgi norādīts 
laikabiedru kritikā, “izstāde (..) netika nekur reklamēta, nebija arī 
kataloga. Tas radīja iespaidu, ka rīkotājiem pašiem pietrūcis intereses 
par šo pasākumu.”47 

Raksta autorei līdz šim nav izdevies atrast ekspozīcijas foto-
dokumentāciju. Ir zināms, ka tā bija izvietota piecās muzeja zālēs un 
tajā bija skatāmi sešdesmit autoru darbi.48 Izstādītos 256 fotodarbus 
aplūkojuši 5675 apmeklētāji.49 Salīdzinājumam, piemēram, Lielās 
Oktobra sociālistiskās revolūcijas 40. gadadienai veltītā republikāniskā 
mākslas izstāde (1957. gada 1. septembris – 10. novembris) uzņēmusi 
21 847 apmeklētājus50, Latvijas PSR jauno mākslinieku II darbu izstāde 
(1958. gada 10. janvāris – 2. marts) – 16 568 apmeklētājus51, bet Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolas 1958. gada darbu izstāde (1958. gada  
21. augusts – 4. septembris) – pat 36 085 apmeklētājus.52

Vadoties pēc publikācijām tālaika presē un arhīvu materiāliem, 
daļēji iespējams restaurēt izstādes dalībnieku sarakstu, noskaidrot dažu 
darbu nosaukumus, kā arī apzināt atsevišķu eksponātu reprodukcijas. 
Ir zināms, ka izstādē piedalījies nākamajā desmitgadē plašu popularitāti 
iemantojušais fotomākslinieks Jānis Gleizds ar vismaz vienu darbu – 
reportāžu par medicīnas darbinieku ikdienas tēmu “Piedzīvojis ķirurgs 
arī tumsā var sekmīgi operēt”53.

LPSR KM Goda rakstus par “aktīvu piedalīšanos republikāniskajā 
mākslas fotogrāfijas izstādē”54 saņēma vairāki fotožurnālisti – preses 
fotogrāfi Grigorijs Akmoļinskis, Boriss Fedosejevs, Juris Fenhans, 
Vladimirs Gailis, Jānis Lerhs, Osvalds Pirtnieks, Juris Poišs, Jānis 
Strautnieks un Miks Zvirbulis. Daļa no viņiem bija iesaistīti izstādes 
organizācijas komisijas darbā.

1957. gada 11. novembrī, dažas dienas pēc konkursa darbu 
iesniegšanas termiņa beigām, gan no iesūtītajiem, gan pirmajā 
“Zvaigznes” fotokonkursā apbalvotajiem darbiem izstādes komiteja bija 
atlasījusi divdesmit sešas fotogrāfijas, kuras KM nosūtīja Vissavienības 
izstādei34. Izvēlēto darbu35 vidū sešas krāsu fotogrāfijas, kuru autori 
bija A. Ķauķis (“Ganībās”, “Vakara ainava”, “Gauja pie Siguldas”) un 
Voldemārs Upītis (“Rīga. Ainava ar kanālu”, “Rīga rītausmā”, “Rīga. 
Naksnīgās gaismas”), kā arī divdesmit melnbaltās fotogrāfijas, kuru 
autori – Kārlis Iltners (“Ceļš pie Saldus”, “Saulriets Ķekavā”, “Vasaras 
ainava”), F. Ozoliņš (“Vecīša portrets”), Nikolajs Akmens (“Vidzemes 
jūrmala”), Jakovs Grobmans (“Rīga. Komjaunatnes krastmala”), 
Eduards Gaiķis (“Nakts karaliene”, “Ziemas studija”, “Pavasara studija”), 
Jānis Strautnieks (“Ledus iešana”, “Vecmīlgrāvis”, “Rīta migla”), Vilis 
Rīdzenieks (“Rīga. Vecpilsēta”, “Ziemas ainava”, “Putenis Rīgā”, 
“Pavasaris Jelgavas apkārtnē”) un Miks Zvirbulis (“Pavasara tuvošanās”, 
“Rīga, Trokšņu iela”, “Vīrieša portrets”, “Sniegotais Arkādijas parks”). 

Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas četrdesmitajai gadadienai 
veltīto Vissavienības mākslas fotogrāfijas izstādi pēc sākotnējā plāna bija 
iecerēts atklāt jau 1957. gada 1. novembrī Maskavā. Tomēr priekšdarbi 
ieilga, un vēl 1958. gada pavasarī presē tika iztirzāts žūrijas darbs ar 
fotogrāfijām, kas saņemtas no visām padomju republikām36. 

Ieilgušās gatavošanās iznākums bija PSRS KM rīkotā PSRS 
fotomākslas izstāde (Выставка фото искусствa СССР), kuru 
atklāja 1958. gada 5. jūnijā Maksima Gorkija Centrālā kultūras un 

Juris Kreķis. Pēc lietus / After Rain. N. v. / By 1957
Melnbalta fotogrāfija / Black-and-white photography
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To divdesmit triju izstādes dalībnieku vidū, kuriem izteikta 
pateicība55, bija gan fotožurnālisti (piemēram, aktīvais izstādes 
organizācijas komisijas dalībnieks Jakovs Grobmans, preses fotogrāfi 
Pāvils Maike, Anatolijs Subhankulovs un Mihails Treizons), gan 
vairāki 20. gs. sākumā un starpkaru periodā profesionālo karjeru 
uzsākuši fotogrāfi (Eduards Gaiķis, Kārlis Iltners, Roberts Johansons, 
Vilis Rīdzenieks, Voldemārs Upītis), kā arī Nikolajs Akmens, Ernests 
Bērziņš, Jevgeņijs Eniņš, Alise Iļjina, Jānis Jurjāns, Viktors Krastiņš, 
Juris Kreķis, Andrejs Krūmiņš, Konstantīns Lešenko, Mihails Marevs, 
Romans Tilbergs, Jānis Vimba, Tamāra Vimba un Hilmars Zīle. 

Var pieņemt, ka izstādē bija eksponēts daudz fotodarbu, kuros 
jaušamas 19.–20. gs. mijas piktoriālisma iedvesmotas poētiskas estētikas 
atskaņas. Pilnīgi droši to var apgalvot par vecākās paaudzes fotogrāfu 
darbiem, jo 10.–30. gados viņu rokraksts bija saistīts ar piktoriālismam 
raksturīgajām dabas studijām. Par to liecina tādi nosaukumi kā Viļa 
Rīdzenieka “Ziemas ainava”, “Putenis” un “Pavasaris Jelgavas apkārtnē” 
vai Eduarda Gaiķa “Ziemas studija” un “Pavasara studija”.56 Ainavas žanrā 
piktoriālistu iecienītie paņēmieni akcentēja dabasskata melanholisko 
noskaņu, izplatīts bija “ziemeļnieciskas” ainavas tēls un nostalģija pēc 
“idealizētas lauku dzīves, kuru nav skāris modernās tehnikas progress”57. 
Šāds ainavas traktējums organiski iekļāvās latviskajā dabas skaistuma 
izpratnē, kura izkopta Latvijas 19.–20. gs. mijas ainavu glezniecībā: 
lauku ainava, nereti ar stafāžu (zemnieki darbos) vai ar lauku mājām; 
tāpat arī iecienīti motīvi bija gleznaini stūrīši parkos, jūras vai ezera krasts 
ar vientuļu laivu un citi melanholiski skati. Šāds poētisks, harmonizējošs 
ainavas redzējums sastopams Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla un citu 
gleznotāju darbos.58

Atsauksmēs presē fiksēts, ka, “apskatot darbus pēc tehnikām, 
interesantākās bija mūsu vecmeistaru R. Johansona, K. Iltnera un  
V. Rīdzenieka fotogrāfijas, kuri izstrādājuši darbus bromeļļā vai līdzīgā 
apdarē”59. Jāpiezīmē, ka bromeļļas tehnika60 ir viena no piktoriālismam 
raksturīgākajām. Tā bieži izmantota arī Latvijas fotogrāfu izstāžu 
darbos gan 20. gs. sākumā, gan vēl starpkaru periodā. Tad Rietumos 
piktoriālisma tehniskie paņēmieni un estētiskie principi savu vadošo 
lomu jau bija zaudējuši un tikai “Padomju Krievijā ieguva otro elpu”61. 
Tas gan notika pavisam citos sociālpolitiskajos apstākļos – Padomju 
Krievijas piktoriālisti 20. gadu vidū tika kritizēti kā “buržuāziskās 
ideoloģijas nesēji, “ideālisti – individuālisti”, vecās pirmsrevolūcijas 
iekārtas apoloģēti”62. Aplūkotajā Mākslas fotogrāfijas izstādē bijis 
iespējams vērot īpatnu šīs tehnikas ilgmūžību Latvijas fotomākslā. 

Izteikti apolitiskais ainavas žanrs izstādē bijis pārstāvēts bagātīgi. 
Neizpalika arī reportāžas tipa fotouzņēmumi, kuri vēsta par rūpniecību, 
celtniecību un lauksaimniecības mehanizāciju. Priekšstatu par izstādes 
darbu tematisko spektru sniedz G. Zēbergas raksts par izstādi laikrakstā 
“Rīgas Balss”, kas publicēts divas dienas pirms tās atklāšanas: “Blakus 
peizāžām, kas atspoguļo dzimtās zemes dabu (N. Akmeņa “Pludmale 
Saulkrastos”, V. Upīša “Rīgas siluets”, A. Krūmiņa “Amatas upe”,  
H. Zīles “Ceļš” u. c.), liela uzmanība veltīta rūpniecības attīstībai, jaun-
celtnēm, republikas kolhozu darbam. Tādas ir, piemēram, J. Strautnieka 
fotogrāfijas “Rūpniecības rajonā”, “Komjaunatnes krastmalas būve”,  
A. Ķauķa “Auzas un rudzi kolhozā”, V. Gaiļa “Jauni traktori MTS”, 
“Jaunie celtņi Rīgas jūras ostā” un daudzas citas. Ļoti izdevušās profeso-
ra A. Kirhenšteina (aut. G. Akmoļinskis) un sporta meistares L. Vītolas 
(aut. V. Gailis) portrejas.”63

Žurnāliste apskata noslēgumā piemin, ka “vienas no labākajām ir  
E. Bērziņa un A. Gaļinovska fotogrāfijas, kas veltītas Oktobra revolūcijas 
40. gadadienai”64. Pirmais iespaids, ka šie darbi būtu ar izteiktu 
padomju propagandas saturu, tomēr izrādās daļēji maldīgs. No citas 
publikācijas iespējams uzzināt, ka A. Gaļinovska darba pilns nosaukums 
bijis “Oktobra 40. gadadienas svētku salūts no jaunā tilta”65. Šis fakts 
ļauj pieņemt, ka svētku salūta fiksācija melnbaltajā fotogrāfijā varēja 
būt daudz vairāk orientēta uz estētiska efekta panākšanu, nevis apzinātu 
politisko propagandu. 

Žurnālista un fotogrāfa A. Bērztīsa66 publikācija ļauj arī precizēt, ka 
“vislielāko vietu – apmēram divas trešdaļas – ieņēma ainavas un pilsētas 
skati”67. Fakts izpelnījies raksta autora kritisku piezīmi, ka “mūsu 
fotogrāfi par maz domā par jauniem tematiem”68. Tāpat aizrādīts, 

ka “darbs fabrikās un rūpnīcās bija parādīts tikai kādos trīspadsmit 
uzņēmumos, lauku darbi piecos, bet mūsu zvejnieki tikai divos, 
turpretim jūra dažādās noskaņās notēlota daudz vairāk”69. 

Var secināt, ka tālu no augstiem standartiem Mākslas fotogrāfijas 
izstādē bijis darbu noformējums: uz eksponētajām fotogrāfijām 
esot bijuši atstāti līmes traipi, “vairāki darbi bija kopēti no bojātiem 
negatīviem”, nepārliecinošs bijis darbu izkārtojums ekspozīcijā.70 Raksta 
autors cerīgi bilst: “Šajā sakarā atkal jāatgādina jau sen ierosinātais 
jautājums par republikas fotogrāfu klubu (izcēlums oriģinālā –  
A. T.). Ir laiks to realizēt. Tad daudzus tūkstošus fotogrāfu mērķtiecīgi 
vadīs viena organizācija un visu sasāpējušo jautājumu atrisināšana 
būs nodota speciālistu rokās.”71 Rakstītājs gan nenorāda, kuri būtu 
tie speciālisti, kas pēc šāda kluba nodibināšanas pārliecinoši vadītu, 
izglītotu un pasargātu no kļūdām fotoamatieru tūkstošus. 

Lai arī organizatorisku un tehnisku nepilnību pavadīta, 1957. un 
1958. gada mijā Rīgā notikusī Mākslas fotogrāfijas izstāde uzskatāma par 
jauna posma sākumu. Iedibināts precedents specializētām fotomākslas 
izstādēm, turklāt prestižā muzejā, rosināta fotogrāfu pašapziņa, plašākā 
sabiedrībā izskanējusi nepieciešamība pēc izglītības fotogrāfijas jomā, kā 
arī fotoamatieru vēlme darboties organizēti. Turklāt izstāde pirmoreiz 
pēckara posmā problematizēja fotomākslas un fotožurnālistikas 
funkciju atšķirības, par kurām kaismīgas diskusijas notika turpmākajās 
desmitgadēs un turpinās arī mūsdienās. 
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The few publications on photographic art in Latvia after World War II 
mention the first post-war exhibition of photographic art as a sort of mile-
stone – this was the Fine Art Photography Exhibition that opened in Riga on 
29 December 1957. However, this significant event in Latvian photography 
deserves a more detailed study. The article provides an overview of the facts 
gathered so far, delineating the series of events related to the organisation and 
course of the first Fine Art Photography Exhibition as well as the field of issues 
in need of further research. 

The emphasis on photography’s artistic potential in the USSR in the 1950s 
is related to wider political processes. Back then in the West, the significance of 
photography in culture and communication was strengthened. For instance, this 
decade saw the founding of the biennial of photo technique and photography 
Photokina, the International Federation of Photographic Art FIAP, the 
competition-exhibition World Press Photo, the photographic exhibition The 
Family of Man at the New York Museum of Modern Art (MoMa). 

The USSR acted in a similar vein, including photography as a useful 
propaganda tool in the arsenal of cultural weapons of the Cold War. For 
example, the 1st International Bifota Exhibition of Photography (Berliner 
Internationale Fotoausstellung) opened in East Berlin and the travelling biennial 
of international press photography Interpress-Foto was jointly established by the 
USSR Journalists’ Union and International Organisation of Journalists. 

One of the main events in the USSR was the All-Union Fine Art 
Photography Exhibition dedicated to the 40th anniversary of the Great October 
Socialist Revolution. Its opening was initially planned on 1 November 1957. To 
realise the huge project, ministers of culture of Soviet republics were instructed 
to organise republican fine art photography exhibitions from which the best 
works would go to the All-Union Exhibition. 

This order caught Latvian officials off-guard. Firstly, professional use of 
photography had been related to journalism in the post-war years and the term 
“fine art photography” had neither definite content nor criteria for its evaluation. 
Secondly, the situation was complicated by the lack of a unified platform, as 
press photographers and news agencies’ journalists, studio photographers as 
well as photo amateurs functioned in different social and economic contexts, so 
there was really no “fine art photography” as a legitimate genre. 

To select photographs for this All-Union Exhibition, a committee was 
established including journalists, press photographers, artists and officials of the 
Ministry of Culture, and an open competition was announced in the magazine 
Zvaigzne in August 1957. The prize-winning works largely depicted natural and 
urban surroundings in a romanticised, apolitical manner, without the motifs 
envisaged by the competition rules (for example, “Creative work and recreation 
of Soviet people” or “Development of our industry and agriculture”). 

Thus the Ministry of Culture of Latvian Soviet Socialist Republic (LSSR) 
intervened with an initiative to organise an extra competition and call  
“a meeting of professional photographers and amateur photographers” on  
17 October 1957 when committee members would consult interested people 
and encourage the submission of new works. This meeting was the first public 
gathering and discussion of photographers in post-war Latvia. It could raise 
photographers’ self-confidence and also turn the attention of the wider public 
towards photography as a profession and potential means of self-expression. 

A number of problems emerged during this historic meeting: the lack 
of institutional support for photographers, the non-existence of amateur 
organisations (photo clubs) and professional education as well as eventual 
exoneration of the inter-war period photographers active in Latvia. Also a 
discussion began on the different functions of photo journalism and fine art 
photography, although the criteria were quite vague and inconsistent (photo 
journalism was said to require topicality and technical execution but fine art 
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photography “needs to be realised on a high artistic level” that was not defined 
more precisely). 

After the deadline of the second stage of the competition on 11 November 
1957, the exhibition committee had selected twenty six photographs that were 
sent to the All-Union Exhibition. It is likely that other Soviet republics had 
encountered similar difficulties as the All-Union Exhibition that was set to open 
on 1 November 1957 actually opened on 5 June 1958 at the main exhibition 
pavilion of the Maxim Gorky Central Culture and Recreation Park. 

Considering the rather tough course of the Latvian photo competition, the 
LSSR Ministry of Culture rushed to organise the republican exhibition already 
post factum (contrary to the instruction of the USSR Ministry of Culture 
ordering the selection of the best works from republican exhibitions). On  
27 November 1957 the LSSR Ministry of Culture gave a one month deadline 
for the organisation and opening of the exhibition at the LSSR State Museum of 
Latvian and Russian Art (now the Latvian National Museum of Art) in Riga. 

Because of the hurry and organisational shortcomings, the first exhibition 
of photographic art in Latvia was on view for a very short time (from  
29 December 1957 till 15 January 1958) and the information in the mass 
media was insufficient. No catalogue documenting the show was published, 
and its design and arrangement had stood out with its lack of professionalism. 

But the fact that the exhibition took place in the central art museum of the 
city laid the foundations for the future inclusion of photography in the sphere 
of visual arts (still this depended on particular artists and curatorial ambitions, 
without further legitimisation from the cultural policy makers).

So far the author of this article has not succeeded in finding the 
photographic documentation of this first photo show. Nevertheless, using the 
press publications of the time and archival materials, it is possible to restore at 
least a provisional list of participants, clear up some titles of works as well as to 
recognise some reproductions of exhibits. 

Available documents allow us to conclude that many photo journalists – press 
photographers – took part in the exhibition along with several photographers 
who had established their careers in the early 20th century and inter-war period. 
Among the participants there were photo artists that would be active and 
popular in the decades to come. 

The few press reviews give some idea of the thematic spectrum of the show. 
They indicate that most of the exhibits demonstrated romanticised countryside 
and urban environments. This factor points towards the elder generation of 
Latvian photographers because their individual styles were related to the studies 
of nature typical of Pictorialism. There were also report-style images, as seen 
from such titles as “Oats and Rye at the Collective Farm”, “New Tractors in the 
Machine-Tractor Station”, “New Cranes in Riga Sea Port”, etc. 

Testimonies gathered so far allow us to assume that searches for aesthetic 
(although sometimes sentimental or banal) motifs related to an idealised 
interpretation of country and urban environment predominated. Although 
there is no reason to claim that the works exhibited at the first Fine Art 
Photography Exhibition left a lasting impression upon the photographers of 
the next decades, Latvian photography in the 1960s and 1970s was also largely 
oriented towards aesthetic, harmonising motifs, often in melancholic moods. 

Despite the organisational and technical flaws, the Fine Art Photography 
Exhibition seen in Riga in late 1957 and early 1958 should be viewed as the 
beginning of a new period. It was a precedent for specialised shows of photographic 
art, moreover in a prestigious museum; it encouraged photographers’ self-esteem 
and voiced a greater need for photographic education. In addition, the exhibition 
exposed the problem of the difference between photographic art and photo 
journalism for the first time in the post-war period; there were ardent discussions 
on this issue in the following decades and they continue to this day. 


