
Svarīgi	uzsvērt,	ka	Prāgas	 fotobiennāle	“izau-
gusi”	 no	mākslas	 biennāles	 tradīcijas	 (nevis,	
teiksim,	 no	 tradicionālajiem	 “fotomēnešiem”,	
kas	notiek	daudzviet	Eiropā	un	kuru	organizē-
tāji	 lielākoties	 ir	 fotogrāfijas	 entuziasti,	 nevis	
profesionāli	 mākslas	 zinātnieki),	 kuru	 Prāgā	
2003.	 gadā	 iedibināja	 itāļu	 izdevējs	 un	 ku-
rators	 Džankarlo	 Politi	 (Politi),	 starptautiskā	
mākslas	 žurnāla	 Flash Art	 izdevējs,	 un	 čehu	
kuratore	 Helēna	 Kontova	 (Kontová).	 Politi	 un	
Kontova,	iepazīstinot	starptautisko	mākslas	in-
teresentu	auditoriju	ar	 jauno	fotobiennāli,	ka-
taloga	ievadrakstā	apgalvo:	“Kopš	fotogrāfijas	
rašanās	Čehija	ir	lolojusi	ļoti	īpašu	interesi	par	
šo	mediju.	Tāpēc	nav	nekāda	nejaušība,	ka	vai-
rāki	no	20.	gs.	dižākajiem	fotogrāfiem	ir	čehi	–	
piemēram,	Josefs	Sudeks	(Sudek),	Františeks	
Drtikols	 (Drtikol),	 Jans	Saudeks	 (Saudek)1 un 
Jozefs	 Kudelka	 (Koudelka).	 Viņi	 ir	 spēlējuši	 
ievērojamu	lomu	labākajās	muzeju	un	galeriju	
izstādēs	 visā	 pasaulē,	 tāpat	 arī	 fotomākslas	
tirgū.	Šī	tradīcija	un	kaislība	nav	mazinājusies	
arī	mūsdienās.”2	Fotobiennāle	koncentrējas	uz	
reģiona	 aktualitātēm	 –	 Centrāleiropas	 valstu	
jaunākās	 paaudzes	 autoru	 darbiem,	 biennā-
les	programmā	iekļauta	arī	neliela	ekspozīcija	
“Jaunākā	Jaunā	Jorka”	(kuratori	Linda	Bertuči	
(Bertucci)	 un	 Maikls	 Makkinnijs	 (McKinney))	
ar	Ņujorkas	 jauno	autoru	eksperimentālajiem	
darbiem.		

Fotobiennāles	 ekspozīciju	 kuratoriem	 neno-
liedzami	ir	bijis	savs	teorētiskais	pamatojums	
un	argumenti,	kāpēc	biennālei	 izvēlēties	 “ris-
kanto”	 (t.i.,	 bieži	 pārprasto	 vai	 nesaprasto)	
eksperimentālo,	 tradīcijas	 noliedzošo,	 reizēm	
vēl	nepārliecinošo	mākslu.	Varbūt,	 lai	sakaiti-
nātu	vai	sasmīdinātu	skatītāju?	 Izstādē	valda	
zināma	humora	pieskaņa,	kas	piestāv	jaunībai	
(autori	 pārstāv	 jaunāko	mākslinieku	 paaudzi,	
dzimuši	1970.	gadu	beigās	–	1980.	gadu	sā-
kumā).	Iespējams,	fotobiennāles	piedāvājums	
aplūkojams	 kā	 jaunās	 paaudzes	mākslinieku	
protests	un	izaicinājums	visai	līdzšinējai	tradī-

cijai	–	tādā	gadījumā	to	var	uzskatīt	par	izdevu-
šos.	Tipisks	paņēmiens	ir	 līdz	šim	fotomākslā	
plaši	 izmantoto	 izteiksmes	 līdzekļu	 pārspīlē-
jums	 un	 novešana	 līdz	 absurdam,	 tā	 veicot	
pirmo	soli	ceļā	uz	jauna	virziena	iedibināšanu	
(skatot	mākslas	 vēsturi	 kā	 cikliski	 ritošu,	 ne-
pārtrauktu	 procesu,	 var	 novērot,	 ka	 katram	
radoši	 bagātam	 posmam	 mākslas	 vēsturē	
seko	tā	mākslinieciskā	potenciāla	izsīkums	un	
pagrimums,	 ko	 nākamajai	mākslinieku	 paau-
dzei	parodēt	un	kritizēt,	un	uz	šī	fona	savukārt	
rodas	 nākamais	 attīstības	 posms,	 kuru	 nā-
kotnē	 sagaida	 tāds	 pats	 liktenis).	 Piemēram,	
Centrāleiropas	 jaunie	 autori	 kā	 izteiksmes	 lī-
dzekli	nereti	izmantojuši	momentfoto,	mēģinot	
“noķert”	 it	 kā	 smieklīgas	 situācijas	 –	 piemē-
ram,	skaistuma	konkursa	dalībnieces	peldkos-
tīmos	un	augstpapēžu	kurpēs	brien	pa	zālienu	
daudzdzīvokļu	 mājas	 pagalmā,	 kas	 no	 ielas	
norobežots	 ar	 aizkustinoši	 neestētisku	 dārza	
plēvi	un	metāla	sētu	(poļu	fotogrāfes	Agņeškas	
Reisas	 (Rayss)	 darbs	 “Slovākijas	 skaistuma	
konkurss”	(2007)).	Vai	arī	Eiropas	Parlamenta	
ierēdnis,	kurš	darba	vietā	kādas	akcijas	laikā	
pārbauda	savu	plaušu	veselību,	aizspiežot	de-
gunu	 ar	 plastmasas	 knaģi	 (slovāku	 fotogrāfa	
Martina	Kolara	(Kollár, 1971)	darbs	no	sērijas	
“Eiropas	Parlaments”	(2008)).	Pēc	20.	gs.	kla-
siķiem,	Mārtinu	Pāru	(Parr)	ieskaitot,	tas	viss	it	
nemaz	vairs	nav	smieklīgs.	Toties	(apzināti	vai	
neapzināti?)	uzrāda	strupceļu,	kurā	šāds	žanrs	
nonācis.	Kuriozi	vai	asprātīgi	kadri	kā	pašvēr-
tība	–	šajā	žanrā,	šķiet,	nekas	jauns	vairs	nav	
iespējams,	mainīties	var	tikai	sižets	un	darbo-
jošās	personas,	un	šajā	formā	oriģinālu	vēstī-
jumu	vairs	neietērpt.	

Līdzšinējo	 izteiksmes	 līdzekļu	 izsīkumu	 un	
strupceļu	 uzrāda	 arī	 citi	 izmantotie	 formālie	
paņēmieni	 –	 piemēram,	mēģinājumi	 koncep-
tualizēt	 fotomākslu	 līdz	 pašas	 fotogrāfijas	 kā	
vizuālās	mākslas,	 kā	 jēgpilna	 formāla	 un	 sa-
turiska	 vēstījuma	 iznīcināšanai	 (varbūt	 tas	 ir	
Prāgas	 gaiss,	 kas	 to	 ietekmē,	 –	 līdzīgi	 savos	

jaunākajos	 projektos	 izrīkojas	 Prāgas	 augst-
skolā	FAMU	fotogrāfiju	studējušais	un	tur	dzī-
vojošais	 Ivars	Grāvlejs),	 noliedzot	 fotogrāfijas	
māksliniecisko	potenciālu,	pieķeroties	medija	
mehāniski	 reproducējošajai	 dabai	un	 vēl	 pie-
saucot	 absurda	 elementus.	 Šādas	 metodes	
tiek	 atkārtoti	 apliecinātas	 gan	 vairāku	 jauno	
čehu	 autoru	 darbos	 (piemēram,	 čehu	 autora	
Adama	 Holija	 (Holý,	 1974)	 jēgas	 un	 nozīmes	
neesamību	 apliecinošie	 sadzīves	 vides	 frag-
mentu	 dokumentējumi),	 gan	 arī,	 piemēram,	
savstarpēji	nesaistītajos	un	šķietami	nejauša-
jos	ungāru	mākslinieces	Kristīnas	Erdei	(Erdei,	
1976)	 tvertajos	 ikdienas	 dzīves	 kadros	 sērijā	
“Plastmasa”	(2003–2007).	

Tāpat	 par	 aizgājušu	 metodi	 uzskatāmi	 mē-
ģinājumi	 izspēlēt	 kādu	 triku	 vai	 provokāciju.	
Akti	bez	dzimuma	pazīmēm	–	kompozicionāli	
un	 koloristiski	 viduvējas	 krāsu	 fotogrāfijas	 ar	
apšaubāmu,	bet	aizrautīgu	pēcapstrādi	 “foto-
šopā”	(slovāku	mākslinieces	Petras	Cepkovas	
(Cepková,	 1979)	 sērija	Analgeticon).	 Tas	 nav	
ne	oriģināli,	ne	arī	vairs	īpaši	provocējoši	–	pēc	
visa,	kas	fotomākslā	paveikts	kopš	tās	iekļau-
šanās	laikmetīgās	mākslas	scēnā	1970.	gados	
(Rietumu	pasaulē).	Šķiet,	nudien	nav	citas	 iz-
ejas,	kā	vien	atgriezties	pie	saknēm	un	ķerties	
pie	ziedošu	pļavu	un	tīrumu	bildēšanas.	Kā	to,	
piemēram,	dara	jaunā	slovāku	fotogrāfe	Petra	
Bošanska	 (Bošanská,	 1981),	 savā	 fotosērijā	
“Slovāku	zeme?”	(2006)	savirknējot	krāsainas	
un	mīlīgas	ainavas	kā	no	viduvēja	sienas	ka-
lendāra.

Kaut	ko	jaunu,	iespējams,	var	uztaustīt	virzie-
nā,	 kuru	 reprezentēja	 Silēzijas	 Universitātes	
Radošās	fotogrāfijas	institūta	direktora	un	pro-
fesora	 Vladimira	 Birgusa	 (Birgus)	 kūrētā	 ne-
lielā	ekspozīcija	“Reāls	Nereāls”.	Izvēlētie	trīs	
čehu	 autori	 gan	 izmanto	 fotomākslā	 jau	 labi	
pazīstamus	tēlveides	paņēmienus,	bet	piešķir	
saviem	darbiem	jaunu	dimensiju	–	attēls	nav	
primārais	 darba	 rezultāts,	 vienlīdz	 svarīgi	 ir	 

Prāgas 1. fotobiennāle. Ieskicējot fotomākslas nākotni 
Alise	Tīfentāle	

Prāgas	 1.	 fotobiennāle	 notika	 vienlaikus	 un	 vienuviet	 ar	 Prāgas	
4.	mākslas	biennāli	–	pirmo	 reizi	 iedibināta	atsevišķa	un	patstāvī-
ga	fotobiennāle,	kas	tikai	kārtējo	reizi	apliecina	fotogrāfijas	un	foto-
mākslas	lielo	radošo	un	arī	komerciālo	potenciālu	mūsdienu	mākslas	
pasaulē.	Prāgas	1.	fotobiennāle	notika	izstāžu	zālē	Karlin Hall	Prāgā	
no	14.	maija	līdz	26.	jūlijam.	
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Jozefs	Ondziks.	Slovākija.	2003–2008.	HP	tintes	printera	izdruka,	40x60	cm.	Pateicība	autoram.	
Foto	no	Prāgas	1.	fotobiennāles	preses	materiāliem.	

Barbora	Balkova.	No	sērijas	“Ievas	Ādams”.	2006.	Tintes	printera	izdruka	uz	audekla,	80x145	cm.	
Pateicība	autorei.	



izprast	 tā	 stāstu.	 Tā,	 piemēram,	 Barbora	
Žurkova	 (Žůrková,	 1987)	 un	 Radims	 Žureks	
(Žůrek,	 1971)	 sērijā	 “Aizvietojumi”	 (2009)	
pievērsušies	 pusaudžu	 sapņu	 un	 ideālu	 pētī-
jumam	–	 skatītājs	 tiek	 aicināts	 jauniešu	 por-
tretos	saskatīt	atsauces	uz	šo	jauniešu	elkiem	
(Bjorka,	 Pelē,	 Klaudija	 Šīfere	 u.c.).	 Savukārt	
Barbora	 Balkova	 (Bálková,	 1978)	 ar	 zināmu	
humora	 pieskaņu	 fotosērijā	 “Ievas	 Ādams”	
(2006)	 interpretē	 dzimtes	 problemātiku.	
Galvenās	 varones	 ir	 vairākas	 sievietes,	 kuras	
materializējušas	savu	iedomāto	ideālo	vīrieša	
tēlu,	ar	grima,	 tērpa,	aksesuāru	palīdzību	pa-
šas	 par	 to	 pārtopot	 (kā	 norāda	 autore,	 šādi	
viņa	paudusi,	 cik	 svarīgi	 ir	 katram	apzināties	
pretējā	 dzimuma	 komponentu	 klātbūtni	 savā	
personībā).	Šis	materializētais	 sapņu	 tēls	 sa-
vukārt	samontēts	kopā	ar	tās	pašas	sievietes	
izveidoto	 ideālo	paštēlu,	un	 izsapņotais	pāris	
skatāms	tondo	formāta	rāmī	kā	īsts	kāzu	foto.	
Darbs	šķietami	rotaļīgā	valodā	aicina	uz	reflek-
siju	par	to	neaptveramo,	dziļo	un	racionāli	ne-
izprotamo	“To”	(saskaņā	ar	Zigmundu	Freidu),	
kurā	esošais	izmantojams	lietderīgi	–	kā	māks-
las	izejmateriāls.	

Ekspozīcija	 “Jauna	 dzīve,	 jauns	 dokuments”	
iepazīstina	 ar	 jaunāko	 dokumentālo	 fotogrā-
fiju	 no	 Čehijas,	 Slovākijas,	 Ungārijas,	 Polijas.	
Izstādes	kuratori	ir	Tomašs	Pospehs	(Pospěch)	
un	Vladimirs	Birguss.	Šajā	 izstādē	iekļauti	arī	
jau	starptautiski	pazīstamu	autoru	darbi,	pie-
mēram,	 poļu	 autora	 Rafala	 Milaha	 (Milach, 
1978)3 	 ironiskā	 fotosērija,	 kas	atspoguļo	ab-
surdo	 realitāti	 kādā	 atrakciju	 parkā,	 un	 jau	
pieminētā	Martina	Kolara	 ne	mazāk	 ironiskā	
Slovākijas	dzimtsarakstu	biroju	dokumentāci-
ja.	Šajā	ekspozīcijā	arī	 iekļauta	vidējās	paau-
dzes	slovāku	fotogrāfa	Jozefa	Ondzika	(Ondzik, 
1964)	 sērija	 “Slovākija”	 (2003–2008)	 ar	
ekstāzes	pārņemtu	popmūzikas	koncerta	ap-
meklētāju	momentuzņēmumiem.	

Izstādē	 “Jaunā	 slovāku	 fotogrāfija”	 (kuratori	
Lūcija	L.	Fišerova	(Fišerová)	un	Vāclavs	Maceks	
(Macek))	 uzmanību	 piesaistīja	 arī	 Šimona	
Klimana	 (Kliman,	 1980)	 sērija	 “Sapucētie	 či-
gāni”	(2008).	Formāli	tā	ir	portretu	sērija,	kurā	
izmantoti	 tradicionālie	 fotoportreta	 paņēmie-
ni	 –	 klasiska	 frontāla	 kompozīcija,	 veiksmīgs	
apgaismojums,	 nevainojami	 izspēlētas	 fona	
un	 tuvplāna	 attiecības,	 notverta	 modeļa	 psi-
holoģiskā	 izteiksmība.	 Modeļu	 pozas	 ir	 daļa	
no	autora	iecerētā	vēstījuma	–	te	sastopamas	
atsauces	 uz	 Rietumeiropas	 mākslas	 vēsturi	
un	 populāro	 kultūru	 (piemēram,	 Dievmātes,	
eņģeļa	tēli	baroka	mākslā	un	popzvaigžņu	por-

treti	mūsdienu	 plašsaziņas	 līdzekļos).	Modeļi	
ieģērbti	 stilīgos	 un	modernos	 tērpos,	 kas	 sa-
saucas	 ar	 vispārējo	 dzīvesstila	 un	 glamūra	
žurnālu	estētiku	un	vēl	jo	vairāk	uzsver	darba	
sociālkritisko	aspektu	–	portreti	nojauc	robežu	
starp	“eiropieti”	un	“čigānu”,	 izaicinot	stereo-
tipiskos	 priekšstatus	 par	 Eiropā	 dzīvojošo	 či-
gānu	citādību	 (kuru	mēs	 lielā	mērā	uztveram	
arī	caur	noteiktu,	tradicionālu	ģērbšanās	kodu,	
kas	 varētu	 būt	 raksturīgs	 čigānu	 kopienām),	
kas	 savukārt	 ir	 pamatā	 “svešinieka”	 tēla	 de-
monizēšanai	 sabiedrības	 apziņā.	 Pretēji	 ne-
skaitāmiem	 fotoprojektiem,	 kuros	 čigāni	 por-
tretēti	savos	mājokļos,	savā	ikdienas	apģērbā	
ar	nolūku	pasvītrot	viņu	citādību	(un	vienlaikus	
zemtekstā	norādot	uz	tās	anahronismu,	nepie-
mērotību	un	neatbilstību	“mūsu”	dzīves	stan-
dartiem),	Šimona	Klimana	fotoportretos	čigāni	
organiski	 iekļaujas	 Rietumeiropas	mākslas	 –	
un	 Rietumu	 kultūras	 vispār	 –	 vizuālajā	 kodā	
un	viņu	biedējošais	svešādums	uz	mirkli	 tiek	
neitralizēts.	

Kopumā	Prāgas	1.	fotobiennāli	var	definēt	kā	
īsu	 ekskursiju	 Centrāleiropas	 jaunākās	 pa-
audzes	 fotogrāfu	 un	 fotomākslinieku	 darbos.	
Turklāt	 ar	 nelielu	alternatīvisma	pieskaņu.	 To	
nosaka	 jau	pati	 biennāles	norises	 vieta	–	 in-
dustriālas	 ēkas	 korpuss	Karlin Hall,	 kurš	 ne-
kādus	īpašos	uzlabojumus	kopš	rūpnīcas	slēg-
šanas	nav	piedzīvojis	(kas	gan	jau	ir	visai	pie-
rasta	lieta	pat	Latvijā	–	piemēram,	Andrejsala	
Rīgā	un	Cēsu	mākslas	 festivāla	 izstāžu	 zāles	
bijušā	alus	brūža	telpās	Cēsīs).	Biennāles	rīko-
tāju	koncepcija	paredz	strādāt	ar	minimāliem	
finanšu	līdzekļiem,	kas	arī	visai	būtiski	atsau-
cas	 uz	 izstādes	 kopējo	 noformējumu	 un	 arī	
pašu	darbu	dizainu:	raupji	stendi	un	pie	tiem	–	
nenoformēti	vai	vāji	noformēti	darbi	(t.i.,	lielā-
koties	 tieši	 pie	 stenda	 piestiprinātas	 nelielas	
vai	 vidēja	 izmēra	 krāsu	 izdrukas).	 Savā	 ziņā	
šis	faktors	nosaka	demokrātisku	atmosfēru,	it	
kā	pietuvina	skatītāju	darbam	un	nenovērš	uz-
manību	ar	liekām	interjera	vai	dizaina	detaļām	
(rāmji,	stikls,	apgaismojums	u.c.),	it	kā	aicinot	
skatītāju	 iedziļināties	vien	pašos	darbos.	Tajā	
pašā	 laikā	 šķietami	 nevērīgais	 iekārtojums	
un	 noformējums	 izstādītos	 darbus	 pazemina	
statusā	–	tie	ir	“tikai”	apdrukāta	papīra	lapas	
pie	sienas.	Kas	arī	bija	jāpierāda:	jaunākās	pa-
audzes	mākslinieku	darbi	reprezentē	vienu	no	
virzieniem,	 kādā	 fotogrāfijas	 izmantojums	 vi-
zuālajā	mākslā	eventuāli	var	attīstīties	21.	gs.	
sākumā.	 Nekas	 no	 tā,	 kas	 bijis	 aktuāls	 līdz	
šim,	 vairs	 neatkārtosies	 tieši	 tādā	 pašā	 vei-
dā	–		lai	arī	Latvijā	un	pasaulē	netrūkst	autoru,	
kuri	turpina	izkopt	kādu	no	vēsturiskajiem	foto-

mākslas	virzieniem,	avangards	meklējams	pa-
visam	 citur.	 Piemēram,	 aplūkojot	 fotomākslu	
no	 formālā	 aspekta,	 ir	 beidzies	 viena	 unikā-
lā,	 satriecošā	 un	 pašpietiekamā	 fotomākslas	
darba	 laikmets	 (kā	1960.	–	1970.	gadu	foto-
māksla,	 kura	 uzplauka	 starptautiskajos	 foto-
salonos	visā	pasaulē	un	uz	kā	fona	izveidojās	
arī	Latvijas	fotomākslas	tradīcijas).	Tāpat	savu	
jaunrades	potenciālu	šobrīd	praktiski	ir	izsmē-
lusi	no	Beheriem	aizgūtā	 fotosēriju	metode	–	
tajā	 šobrīd	 strādā	 vai	 visi	 pasaules	 vadošie	
fotomākslinieki	 un	neskaitāmie	 viņu	 sekotāji,	
un	 ar	 katru	 jaunu	 mākslinieciski	 veiksmīgu	
piemēru	 tā	 tikai	 apstiprina	 savas	 pozīcijas,	
neieviešot	 neko	 jaunu.	 Līdzīgi	 varētu	 aplūkot	
aprobētos	 paņēmienus	 –	 detalizēta,	 bezkais-
līga	un	stindzinoša	dokumentācija,	nevērīgais	
nejaušības	 un	momentfoto	 izmantojums,	 “iz-
šķirošo	mirkļu”	 tvērums,	 dokumentālu	 pētīju-
mu	imitācija	utt.	Ir	skaidrs,	ka	jaunais	laikmets	
nāk	ar	jaunu	domāšanu	un	jaunu	priekšstatu	
par	fotogrāfijas	iespējām	vizuālajā	mākslā.	Tā	
kā	process	notiek	un	mēs	nevaram	to	uzlūkot	
no	 pietiekamas	 distances,	 izteikt	 vērtējumu	
vai	prognozes	būtu	pārsteidzīgi.	Varam	proce-
su	uzmanīgi	vērot	un	mēģināt	izprast	tā	mehā-
nismu	un	cēloņus.	   

1	Dzejnieces	Liānas	Langas	versiju	par	Jana	Saudeka	daiļradi	sk.	
“Foto	Kvartālā”	Nr.	2(2),	2006.	
2 Prague Biennale Photo 1.	Milan:	Giancarlo	Politi	Editore,	2009,	
p.	5.
3	Rafals	Milahs	un	ieskats	poļu	fotomākslā	21.	gs.	sākumā	–	sk.:	
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