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Volfgangs Tilmanss. No naktsklubiem līdz attēla metafizikai   
Alise Tīfentāle 

Londonā dzīvojošais vācu mākslinieks un fotogrāfs Volfgangs Tilmanss 
(Tillmans, 1968) ir viens no 20. gs. beigu – 21. gs. sākuma nozīmīgāka-
jām figūrām laikmetīgajā mākslā un fotogrāfijā. Plaša Tilmansa darbu izstā-
de Lighter 1 – retrospekcija un jaunie darbi – līdz 24. augustam skatāma 
laikmetīgās mākslas muzejā Hamburger Bahnhof Berlīnē. Muzeja adrese 
un darbalaiks – mājaslapā internetā www.hamburgerbahnhof.de. Ieskats 
mākslinieka darbos – mājaslapā internetā www.tillmans.co.uk. 

Volfgangs Tilmanss ir viens no māksliniekiem, 
kas veidojis priekšstatu par fotogrāfijas iz-
mantošanu laikmetīgajā mākslā kopš 20. gs. 
90. gadu vidus. Eksperimentējot ar fotogrā-
fijas iespējām, Tilmanss ierādījis neskaitā-
majiem sekotājiem vairākus jaunus pētījumu 
un darba virzienus – piemēram, viņš ieviesis 
savulaik tik populāro un modes fotogrāfijā 
bieži kopēto un imitēto nevērīgā un neveiklā 
momentuzņēmuma estētiku. Tilmanss ekspe-
rimentējis ar fotogrāfiskā attēla nekontrolēja-
mām, strukturālām pārvērtībām, izgatavojot 
vairākas secīgas kserokopijas. Viņš uzsācis 
konceptuāli pārdomātu un katrai konkrētai tel-
pai piemērotu fotodarbu prezentēšanas meto-
di, kombinējot lielformāta ierāmētus darbus ar 
vienkārši pie sienas pielīmētām fotogrāfijām, 
tā katrā savā izstādē radot unikālu instalāci-
ju telpā, nevis kārtējo vienāda izmēra bildīšu 
parādi. Saturiskajā aspektā, atsakoties no 
tradicionālajām tematiski un formāli vienotu 
darbu sērijām, kuras ilustrē vienu naratīvu vai 
dokumentē kādu secīgu norisi,  vienā sērijā un 
vienā ekspozīcijā Tilmanss uzsāka brīvi miksēt 
visdažādāko žanru attēlus. Šobrīd Tilmanss 
turpina pārsteigt un mulsināt – viņa jaunāko 
darbu sērijā Lighter no tradicionālās naratī-
vās fotogrāfijas nav atlicis vairs nekas. Tajos 
vairs neatrast ne cilvēkus, ne pilsētas, ne 
priekšmetus – krāsu laukumi uz ielocītām vai 
ieburzītām papīra lapām, kas izstādītas stikla 
vitrīnās, vēsta par galēju atteikšanos no “stās-
tiņiem” un pievēršanos matērijas smalkumam, 
tverot to dekoratīvi vai meditatīvi – atkarībā no 
skatītāja noskaņojuma un sagatavotības. 

Viens no pagrieziena punktiem Tilmansa kar-
jerā ir Tērnera balvas saņemšana 2000. gadā. 
Tērnera balva ir viens no prestižākajiem apbal-
vojumiem laikmetīgajā mākslā, kas katru gadu 

Londonā tiek piešķirta Lielbritānijā pastāvīgi 
dzīvojošam un strādājošam māksliniekam, 
jaunākam par 50 gadiem,  par izcilu un inova-
tīvu māksliniecisku sniegumu iepriekšējā gada 
laikā. Tiek izvirzīti pieci nominanti, kuriem sa-
rīkota izstāde Teita galerijā, un žūrija izraugās 
balvas ieguvēju. Gan nominēto mākslinieku 
darbu izstāde, gan uzvarētāja izraudzīšana 
allaž izpelnās vērienīgu publicitāti, savukārt 
Tērnera balvas iegūšana (un pat nominēša-
na tai) ierindo tās saņēmēju izredzēto pulkā, 
pozitīvi ietekmējot mākslinieka darbu cenas 
galerijās un izsolēs, veicinot viņa darbu nonāk-
šanu cienījamu muzeju un privātās kolekcijās 
utt. Tilmansa biogrāfijā tiek uzsvērts arī fakts, 
ka viņš bija pirmais fotogrāfs, kuram piešķirta 
Tērnera balva (līdzšinējie laureāti balvu bija 
saņēmuši par instalācijām, objektiem, video-
darbiem, glezniecību u.c.).  Izstāde Berlīnes 
laikmetīgās mākslas muzejā Hamburger 
Bahnhof ir lieliska iespēja apskatīt ekspozīciju, 
kuru Tilmanss veidojis 2000. gadā Teita gale-
rijā Tērnera balvas nominantu izstādei – šeit 
precīzi rekonstruēta mākslinieka izveidotā 
“scenogrāfija”, kurā dažādu izmēru un visu 
iespējamo žanru fotogrāfijas šķietami haotis-
ki izvietotas uz visām četrām telpas sienām, 
tā reprezentējot gadsimtu mijas cilvēka frag-
mentāro pasaules uztveri. Mākslas pasaules 
profesionāļu atzinība leģitimizē šo darbu pre-
zentācijas paņēmienu, ierakstot to mūsdienu 
mākslas un fotogrāfijas vēsturē. 

Kopš 20. gs. 90. gadu sākuma Tilmanss vien-
kopus izstādījis kserokopijas, sadzīves foto, 
laikrakstu izgriezumus un modes fotogrāfijas, 
apvienojot divas institucionālās lomas – māks-
linieka kā darbu autora un kuratora kā darbu 
atlases veicēja un iekārtotāja lomu. Te viņš no-
liedz tradicionālo priekšstatu par to, ka galeri-

jās un muzejos jāizstāda “vislabākais”, uzvaro-
šo darbu izlase, kuru no kāda mākslinieka dar-
bu korpusa izvēlējies kāds cits. “Izvairīšanās 
no tā, ko es saucu par svarīguma valodu, bija 
mans izšķirošais lēmums 1992. gadā, es gri-
bēju izmantot galerijas telpu kā laboratoriju, 
kur izvietot bildes un skatīties, kā tās reaģēs, 
ja tās noliks citu citai blakus, ja tās atradīsies 
publiskā telpā un ja kāda no tām būs tikai bal-
ta lapa.”1 Darbu eksponēšanas stilam radās 
daudz sekotāju – cits citam blakus izvietoti 
šķietami nesaistīti uzņēmumi, kuri rada ilūziju 
par fragmentāras, steidzīgas un samērā ha-
otiskas dzīves dokumentāciju. Paradoksālais 
saturiski kontrastējošu attēlu salikums ilustrē 
visu, kas bijis un noticis apkārt, – viss kaut 
kādā veidā atzīts par pietiekami interesantu, 
svarīgu, attēlojamu un iekļaujamu raibajā mo-
zaīkā. Tilmanss nenodala modes foto ar Keitu 
Mosu no, piemēram, tomātiem savā virtuvē vai 
skata pa darbnīcas vai vilciena logu. Sadzīviski 
portreti blakus privāta interjera fotogrāfijai, 
neizteiksmīga un tukša ielas ainava blakus 
provokatīvam aktam, klusajai dabai ar ķirbi un 
kāda glamūra žurnāla pasūtītai modes foto-
grāfijai, tumsā ar zibspuldzi nobildēts kaislīgs 
skūpsts kā lielformāta izdruka atrodas  blakus 
pastkartes izmēra fotogrāfijai ar pludmales 
ainavu vai Mēnesi tuvplānā. Arī izstādes kata-
logā Tilmanss nevis reproducē savus darbus 
vienu pēc otra, bet gan galvenokārt kombinē 
izstāžu dokumentāciju – kopējo iespaidu par 
Tilmansu un viņa darbiem rada tieši fotogrāfiju 
izmēri un proporcijas, izvietojums un brīvā tel-
pa starp tām. 

Nepieciešamības gadījumā Tilmanss vienu un 
to pašu fotogrāfiju iekļauj ekspozīcijā divreiz, 
kādu citu savukārt pielīmē pie sienas netālu 
no izstāžu zāles griestiem, tā norādot uz savu 



attieksmi pret paša attēla individuālo nozīmi 
un vērtību – cik vērtīga un svarīga ir šī mazā 
bildīte (kurā redzami, piemēram divi pāri vīrie-
šu zābaku) pati par sevi? Tieši tāpat Tilmanss 
apšauba tradicionālās fotogrāfiskās kvalitātes, 
blakus kā vienlīdzīgus izstādot gan ar speciā-
lu aparatūru iegūtus planētu uzņēmumus un 
modes fotogrāfijas, gan acumirklīgus, bez 
jelkādas piepūles iegūstamus sadzīviskus 
momentuzņēmumus no piknika parkā, tirgus 
laukuma vai metro stacijas, gan arī abstrakto 
krāsu laukumu sērijas, kurās attēli iegūti bez 

fotokameras starpniecības. Vēsturisko jūsmo-
šanu par singulāru, neatkārtojamu un bezgala 
vērtīgu, ģeniāli nofotografētu un tikpat ģeniāli 
nokopētu vienu vienīgu fotoattēlu ar izšķirošu 
nozīmi pasaules mākslas vēsturē Tilmanss 
aizstāj ar – jā, ar ko tad? Nenoliedzami pretru-
nīgas var būt Tilmansa darbu interpretācijas, 
bet gan viņa dokumentālās fotogrāfijas, gan 
fotogrāfiju kserokopijas, kurās attēla pazīmes 
vairs tik tikko saskatāmas, gan dekoratīvie, 
abstraktie lielformāta darbi ir mākslinieka 
versija par attēla būtību, lomu, funkcijām. 

Tilmanss pēta tieši to – nevis attēla virspusi, 
mīlīgu un kompozicionāli pareizi veidotu vizuā-
lu stāstiņu, bet gan tā dziļākos slāņus, viņš 
preparē gan attēla rašanās, gan tā uztveres 
mehānismus, pakļaujot skatītāju savu eksperi-
mentu neprognozējamai gaitai. Tilmanss pēta, 
kā mainās attēla uztvere, to vairākkārt nosūtot 
pa faksu vai pavairojot  kserokopiju sērijās, vai 
arī novietojot blakus autoritatīvam, iestiklotam 
un ierāmētam lielformāta darbam vienkārši 
pie sienas pielīmētu, neaizsargātu un trauslu 
fotogrāfiju. Darbu sērijā “Papīra lāses” viņš 
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fotografējis saliektu papīru – lappuses, lapas 
un loksnes, šķietami bezjēdzīgi attēlā portretē-
jot pašu attēla nesēju. Savukārt sērijā Lighter 
abstraktie krāsu laukumi uz gaismas jutīgā 
papīra, kas salocīts vai saburzīts un ievietots 
stikla kastēs, atgādina tādu kā tauriņu ko-
lekciju, trauslas un vērtīgas matērijas parau-
dziņu krājumu. “Mani interesē gaismas jutīgs 
fotopapīrs, analogā fotogrāfija un kserokopijas 
tehnoloģija. Un tas mani aizrauj tieši šajā brīdī, 
kad pasaule atrodas soli pirms galējās attēla 
dematerializācijas – digitālajā fotogrāfijā nav 
negatīva, gaisma neatstāj nekādas fiziskas pē-
das,” 2 intervijā 2007. gadā teicis Tilmanss. 

No modes fotogrāfijām un ballīšu dokumentā-
cijas, kas asociējas ar Tilmansa vārdu 20. gs. 
90. gadu sākumā un vidū, līdz abstraktos tē-
los tvertai metafizikai – tāds ir Tilmansa lie-
lais solis pēdējo 15 gadu laikā. Runājot par 
savu izstādi “Būt brīvam no zināmā” (2006), 
kurā pirmoreiz dominēja tieši abstraktie darbi, 
Tilmanss teicis: “Tobrīd es vistālāk attālinājos 
no redzamās cilvēku pasaules, no sociālās 
pasaules.”3 Tajā pašā laikā kurators Daniels 
Birnbaums, rakstot par Tilmansa darbiem, ap-
galvo, ka tā pati virsmas materialitāte, tā pati 
tukšuma krāsa un telpa, kas skatāma Lighter 
sērijas darbos, ir atrodama visās viņa fotogrāfi-
jās – kā gaismas atspīdums ledus gabaliņā vis-
kija glāzē, kā debesis aiz Concorde lidmašīnas 
korpusa, kā auduma, cilvēka ādas vai papīra 
faktūra. Vai arī, gluži vienkārši, kļūstot pieau-
gušākam, māksliniekam vairs nav interesanti 
vērot un atspoguļot kailus un puskailus jaunie-
šus, viņu izklaides, problēmas un pārdzīvoju-
mus, jo skatiens kļuvis intravertāks un meklē 
pieturas punktus atsvešinātākā, vēsākā tēlai-
nībā? Ņemot vērā Tilmansa aizraušanos ar as-
tronomiju, kas pavada viņu jau kopš bērnības, 
varam iedomāties, ka Tilmansa prātā it viss ir 
sarežģīta, funkcionējoša struktūra: if one thing 
matters, everything matters (“Ja vienai lietai 
ir nozīme, visam ir nozīme” – Tilmansa perso-
nālizstādes nosaukums Teita galerijā Londonā 
2003. g.).  Kurp tas viss ved – tas jāizdomā 
katram skatītājam pašam.  

1 Izstādes un darbu sērijas nosaukumā izmantots angļu valodas 
vārds Lighter tajā nozīmē, kādā to lieto vārdu salikumā cigarette 
lighter – “šķiltavas”; izstādes nosaukumu aprakstoši varētu tul-
kot kā “Aizdedzinātājs”, “Iegaismotājs” u.tml.
1 Ault J. The Subject Is Exhibition (2008) / Wolfgang Tillmans. 
Lighter. – Berlin: Hatje Cantz, 2008. – p.16. 
2 Peitz D. You Photograph What You Love// Süddeutsche Zeitung, 
2007, Feb.20. Citēts pēc http://www.signandsight.com/featu-
res/1219.html
3 Birnbaum D. “At that point…” / Wolfgang Tillmans. Lighter. – 
Berlin: Hatje Cantz, 2008. – p.7.
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