
Kā jau katru rudeni, arī 2010. gada nogalē 
viens no centrālajiem notikumiem fotogrāfijā 
bija Paris Photo, kas šogad Parīzē notika jau 
četrpadsmito reizi un bija atvērts no 18. līdz 
21. novembrim. 

Šīgada Paris Photo varēja izsaukt īpašu 
interesi Latvijā, jo tā uzmanības centrā – 
Latvijā labi pazīstami, cienīti un novērtēti darbi. 
Ģeogrāfiskā akcenta izvēle šogad kritusi uz 
Centrāleiropu jeb Čehiju, Ungāriju, Slovākiju, 
Slovēniju un Poliju, un šo valstu 20. gadsimta 
fotomākslai ir milzīga loma Latvijas fotomāks-
las estētisko un formālo kritēriju veidošanās 
procesā 1960. un 1970. gados.

Triloģijas noslēgums 
Šīgada Paris Photo noslēdz sava veida 

triloģiju, ko vieno sauklis “Uz austrumiem 
vērsts skatiens”, kuru iezīmēja goda viesa 
statusa piešķiršana Japānai (2008. gadā), 
Irānai un arābu valstīm (2009. gadā) un vis-
beidzot Centrāleiropas valstīm (2010. gadā). 
Centrāleiropas jēdziena aptvertās valstis 
norobežo joprojām Rietumos maz pazīstamo 
Latvijas un pārējo Baltijas valstu fotogrāfiju, 
kā arī drošā attālumā notur daudzveidīgos un 
talantīgos Krievijas mūsdienu un 20. gadsimta 
fotogrāfus. Jāpieņem, ka tādi ir starptautiskā 
mākslas tirgus noteikumi un parīziešu uz 
austrumiem vērstais skatiens apstājas pie 
Polijas robežas. Tomēr jebkurā gadījumā Paris 
Photo pievēršanās Centrāleiropas fotogrāfijai 
ir zīme, ka šī reģiona autoru darbam ir palie-
koša, būtiska nozīme Eiropas kopējā mākslas 
vēsturē. 

Jāatzīmē arī, ka Paris Photo goda viesa 
statuss paredz jaunu spēlētāju iesaisti māks-
las tirgū – tā, piemēram, šajā tirgū galerijas no 
bijušā padomju bloka valstīm nav pārstāvētas 
lielā skaitā, bet 2010. gadā šī izolācija mazināta 
un pirmo reizi Paris Photo piedalījās arī galeri-
jas no Polijas, Čehijas, Slovākijas un Slovēnijas. 
Gan jāpiebilst, ka pirmo reizi Paris Photo šogad 
piedalījās arī galerijas no Kanādas, Islandes un 
Luksemburgas, tāpēc ģeogrāfiskā izolācija nav 
vienīgais iemesls kādas valsts fotogaleriju neie-
kļūšanai prestižajā tirgū. 

Jaunākais no Centrāleiropas 
Galerijas, kas bija ieguvušas tiesības pie-

dalīties šīgada Paris Photo, piedāvāja iepazīt 
un iegādāties fotodarbus no Centrāleiropas 
reģiona, hronoloģiski aptverot laikposmu no 
vēsturiskā avangarda un klasiskā moder-
nisma perioda līdz pat mūsdienu autoru jau-
nākajiem darbiem. Ievērojama vieta veltīta arī 
videodarbiem, un programmā iekļauta īpaša 
Centrāleiropas valstu videomākslas skate. 

Īpaša nodaļa veltīta Centrāleiropas jau-
nāko laikmetīgās mākslas pārstāvju darbu 

skatei. Veidot šo nodaļu aicināta jaunā, bet 
jau pārsteidzoši plašu starptautisku atzinību 
guvusī slovēņu kuratore Nataša Petrešina-
Baheleza (Petrešin-Bachelez, 1976). Kuratore 
izvēlējusies astoņas fotogrāfijas un laikme-
tīgās mākslas galerijas no Centrāleiropas 
valstīm, kuras pārstāv jaunākās paaudzes 
autorus. Kā vienu no pazīstamākajiem auto-
riem var pieminēt poļu-franču mākslinieku 
Nikolā Gropjēru (Grospierre, 1975), kura dar-
bus piedāvā Krakovas galerija ZPAF i S-ka. 
Nikolā Gropjērs studējis Londonā un Parīzē un 
pārstāvējis Poliju ar saviem fotodarbiem tādos 
starptautiski nozīmīgos mākslas notikumos kā 
Venēcijas arhitektūras biennāle.1 

Programmā iekļautas arī vairākas publis-
kas apaļā galda diskusijas, to skaitā arī “Poļu 
fotogrāfija: vēsture attīstībā” (2010. gada 
19. novembris), kuru vadīja mākslas kritiķis 
un kurators Adams Mazurs un kurā piedalījās 
mākslas zinātniece Karolīna Levandovska, 
fonda “Fotogrāfijas arheoloģija” direktore, 
kā arī jaunais mākslinieks Nikolā Gropjērs 
un fotogrāfijas vecmeistars Ježijs Levčinskis. 
Karolīna Levandovska ir pazīstama “Foto 
Kvartāla” lasītājiem kā vairāku poļu fotogrāfi-
jas vēsturei veltītu rakstu autore.2

Savukārt cita apaļā galda diskusija pievēr-
sās slovāku fotogrāfijas vēsturei un šodienai. 
Šo diskusiju vadīja Latvijā pazīstamais Vāclavs 
Maceks3, Centrāleiropas Fotogrāfijas nama 
Bratislavā direktors, žurnāla Imago galvenais 
redaktors un Bratislavas fotomēneša kurators. 
Diskusijas noslēgumā notika Centrāleiropas 
Fotogrāfijas nama iecerētās vērienīgās encik-
lopēdijas “Eiropas fotogrāfijas vēsture” pirmā 
sējuma (“Eiropas fotogrāfijas vēsture, 1900–
1938) prezentācija. 

Eiropas klasiķi atgriežas pie saknēm
Centrāleiropas valstīs dzimuši vairāki 

20. gadsimta pirmās puses – modernisma 
perioda – mākslinieki un fotogrāfi, bet lielā-
koties mākslas vēsturē viņu vārdi tiek asociēti 
ar tām valstīm, kurās noritējis aktīvākais viņu 
radošā darba posms. Šīgada Paris Photo labi 
zināmos Eiropas un ASV klasiķus klasificēja 
pēc valsts, kurā viņi dzimuši, kas arī varēja 
radīt papildu interesi par šo reģionu, no kura 
cēlušies tik daudzi talanti. 

Nenoliedzami, populārāko un pazīsta-
māko autoru vidū ir Ungārijā dzimuši māksli-
nieki un fotogrāfi, kuri 20. gadsimta pirmajā 
pusē strādājuši Berlīnē, Parīzē, Ņujorkā un 
citos mākslas centros. Lāslo Mohoja-Nāģa 
(Moholy-Nagy, 1895–1946) Bauhaus perioda 
un Ņujorkas posma darbus piedāvāja virkne 
fotomākslas galeriju, to skaitā Vintage Gallery 
no Budapeštas un galerijas Edwynn Houk un 
Howard Greenberg no Ņujorkas. 

Plaši pārstāvēti arī ne mazāk slavenā 
ungāru izcelsmes fotogrāfa Andrē Kertēša 
(Kertész, 1894–1985) darbi. Kertēša Parīzes 
perioda (1925–1931) fotodarbus eksponēja 
Budapeštas Vintage Gallery, galerija Stephen 
Daiter no Čikāgas un Bruce Silverstein no 
Ņujorkas. Savukārt Ņujorkas galerija Howard 
Greenberg kā īpašu dārgumu piedāvāja slave-
nāko un ikonisko Kertēša darbu “Mondriāna 
mājās” (Chez Mondrian, 1926). Toronto gale-
rija Stephen Bulger piedāvāja skatītāju uzma-
nībai retus Kertēša darbus no 1960. gadiem, 
kad Kertēšs dzīvoja ASV.

Jāpiebilst, ka vienlaikus ar Paris Photo 
Parīzē notika vērienīga Andrē Kertēša darbu 
retrospektīva fotogrāfijas centrā Jeu de Paume, 
kuru vēl iespējams apskatīt līdz 2011. gada 
februārim (izstāde atvērta no 2010. gada 
28. septembra līdz 2011. gada 6. februārim). 

Trešais tikpat ievērojamais ungāru izcel-
smes fotogrāfs ir sirreālistu loka māksliniekiem 
pietuvinātais Brasaī (Brassaï, īst.v. Gyula Halasz, 
1899–1984). Leģendārā fotogrāfa radītās 
Parīzes naktsdzīves ainas un eksperimentālie 
darbi veido būtisku sirreālisma mākslas man-
tojuma daļu. Brasaī darbus no sērijas “Parīze 
naktī” piedāvāja Parīzes galerija Sage, savu-
kārt galerija Françoise Paviot lepojās ar īpašu 
retumu – maza formāta (6x9 cm) fotokopijām, 
kuras Brasaī izgatavojis 1950. gados, strādā-
dams pie savas personālizstādes Ņujorkā. 

Mazāk zināms fakts varētu būt tas, ka 
franču arhitektūras fotogrāfijas klasiķis Lisjēns 
Ervē arī ir ungāru izcelsmes (Hervé, īst.v. 
Laszlo Elkan, 1910–2007). Ervē ievērojams ar 
savu gandrīz divdesmit gadus ilgušo sadarbību 
ar vienu no modernisma  arhitektūras pamatli-
cējiem Lekorbizjē (Le Corbusier, 1887–1965). 
Parīzes galerija Camera Obscura bija sarīko-
jusi ievērojamāko Ervē fotogrāfiju izlasi, kurā 
attēlotas slavenās Lekorbizjē ēkas, savukārt 
Londonas galerija Michael Hoppen  izstādīja 
Ervē 1950. gados uzņemtus mākslinieku 
portretus. 

Arī Polijai ir savi klasiķi, ar kuriem lepo-
ties, vienīgi atšķirībā no Ungārijas gadījuma 
poļu autori galvenokārt strādājuši savā dzim-
tenē un dzīves laikā nav guvuši spožus starp-
tautiskus panākumus. Varšavas fotomākslas 
galerija Asymetria, kas piedalījās Paris Photo 
pirmo reizi, eksponēja galveno Polijas avan-
gardistu fotodarbus, to vidū kā starptautiski 
zināmākie jāpiemin sirreālisma idejām tuvie 
Zbigņeva Dlubaka (Dłubak, 1927–2005) darbi 
un Mareka Pjasecka (Piasecki, 1935) abstrak-
cijai tuvie, formālistiskie darbi. Poļu autoru 
darbus savās ekspozīcijās bija iekļāvušas arī 
Ņujorkas, Turīnas, Parīzes un Londonas gale-
rijas, tā liecinot par zināmu pieprasījumu pēc 
poļu fotomākslas pasaules tirgū. 

Paris Photo un Centrāleiropas klasiķu parāde 
Alise Tīfentāle, mākslas zinātniece 
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Čehu 20. gadsimta pirmās puses avan-
garda fotogrāfija ir kļuvusi par starptautiski 
pazīstamu zīmolu. Ņemot vērā, ka starpkaru 
periodā Prāga bija viens no Eiropas avangarda 
mākslas centriem, čehu fotomākslas speci-
fika veidojās Bauhaus, krievu konstruktīvisma 
un franču sirreālisma ietekmju krustpunktā. 
Rezultātā radās īpaša čehu fotomākslas skola, 

kuras milzīgā ietekme uz Latvijas tolaik jau-
najiem fotogrāfiem 1960. un 1970. gados ir 
nenovērtējama. 

Arī pasaules kontekstā ar čehu foto-
mākslu asociējas vairāki vārdi, kuri ir labi 
pazīstami un allaž pieprasīti arī Rietumos. To 
vidū kā pirmais jāpiemin Františeks Drtikols 
(Drtikol,1883–1961), kura radošais rokraksts 

sekojis strauji mainīgā laikmeta tendencēm – 
viņa 20. gadsimta sākuma darbi attiecināmi 
uz piktoriālisma un jūgendstila stilistiskajām 
robežām, vēlāk viņš pievērsies modernisma 
principiem un pat abstrakcijai. Drtikola dar-
bus Paris Photo ietvaros eksponēja divas ASV 
galerijas – Howard Greenberg no Ņujorkas un 
Robert Koch no Sanfrancisko. 

Lisjēns Ervē. Rošānas kapela (arhitekts Lekorbizjē). 1954. 
Sudraba želatīna kopija (izgatavota vēlāk), 24x24 cm. 
© Lucien Hervé.
Pateicība galerijai Camera Obscura, Parīze. 
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Viens no Latvijā labāk pazīstamajiem čehu 
autoriem ir Jozefs Sudeks (Sudek, 1896–
1976), kurš strādājis gan ar sirreālismu sais-
tītu ideju gaisotnē, gan mūža nogalē izkopis 
Latvijas fotogrāfiem tik tuvu un saprotamu 
vizuālu poētismu, fotografējot ainavu no sava 
loga. Nozīmīgs autors ir arī Jarumirs Funke 
(Funke, 1896–1945), kurš pievērsies eksperi-
mentāliem radošiem risinājumiem, saistītiem 
gan ar sirreālisma, gan konstruktīvisma idejām. 

Noslēgumā atliek vien novēlēt arī Latvijas 
fotomākslas klasikai pārskatāmā nākotnē 
tikpat plašu starptautisku skanējumu, kādu 
2010. gada nogalē piedzīvoja Centrāleiropas 
fotogrāfi Paris Photo goda viesa statusā.  

Jaunākā informācija par šīgada Paris Photo komerciālajiem 
rezultātiem, konkursu uzvarētājiem un pasniegtajiem 
apbalvojumiem – mājaslapā internetā www.parisphoto.fr. 

1  Par Nikolā Gropjēra darbiem sk.:  Tīfentāle, A. Nākotnes 
pareģošana fotogrāfijās. Polijas ekspozīcija Venēcijas 
arhitektūras biennālē. Foto Kvartāls, Nr. 6(14), 2008, 
74. – 79. lpp.
2  Piemēram, sk.: Levandovska, K. Mana vieta – manas 
mājas? Foto Kvartāls, Nr. 1 (1), 2006, 64. – 65. lpp., un 
Levandovska, K. Kā mēs redzam savu dzimteni? Patriotisms poļu 
fotogrāfijā šodien un 40. gados, Foto Kvartāls, Nr. 2 (2), 2006, 
60. – 63. lpp.
3  Interviju ar Vāclavu Maceku sk.: Eglīte, M., Valbaks, D. Esiet 
drosmīgi! Fotogrāfijas mēnesis Bratislavā. Foto Kvartāls, 
Nr. 1(21), 2010, 64. – 67. lpp.

Andrē Kertēšs. Saplēstā plate. 1929./1960. gadi. 
Sudraba želatīna kopija, 25,2x20,3 cm. 
© Estate of André Kertész 2010.
Pateicība galerijām Higher Pictures/ Vintage Gallery, Budapešta. 
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Mareks Pjaseckis. No sērijas “Lelle”. Ap 1960.  
© Marek Piasecki. 

Pateicība galerijai Asymetria, Varšava. 


