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vidū – jau minēto lubu bildīšu kolekcijas. 
Tāda nianhua jeb Jaungada apsveikumu 
gravīru kolekcija bija arī Voldemāra Matveja 
laikabiedriem – Natālijai Gončarovai un 
Mihailam Larionovam. Izstādē bija vienko-
pus eksponētas vairākas gravīras no viņu 
bijušās kolekcijas, kas tagad glabājas Tret-
jakova galerijā, un mākslinieku lielformāta 
kompozīcijas ar tradicionāliem ķīniešu mo-
tīviem, kas gleznoti – kā tolaik presē rakstīja 
sašutuši kritiķi – „kliedzošās, rupjās” krā-
sās, apliecinot tautas mākslas vitalitāti un 
spēku. Spēku izstādē varēja gūt vēl kādā 
īpašā vietā – nelielā sarkanā lapenē, kas 
likās tik piemērota apcerīgām pārdomām 
par šo seno valsti, kuras kultūra un māksla 
21. gadsimtā pamatoti iemanto arvien lielāku 
popularitāti visā pasaulē.

„Zīmes bez skaņas var izteikt saturu. 
Redzamais var padziļināt vārda jēgu, iespaidu, 
papildus piesaistīt uzmanību,” – tā pirmā 
krievu valodā izdotā ķīniešu dzejas krājuma 
„Ķīnas stabule” ievadā 1914. gadā rakstīja 
Voldemārs Matvejs. Izstādes noslēgumā 23. un 
24. martā notika konference, kurā tika ap-
lūkota attieksme pret Krievijā „ķīniešu stilā” 
radītajiem mākslas darbiem. Papildu uzma-
nība tika veltīta arī šim sinologu daudzkārt 
nopeltajam Voldemāra Matveja izdevumam, 
kurā tulkotājiem tomēr – kā minējis kulto-
rologs Iļja Smirnovs – pat ar dubultu atdze-
jojumu palīdzību bija izdevies atklāt ne tikai 
dzejas saturu, „bet arī to, kas nojaušams aiz 
vārdiem”.

¶
Indreks Grigors

Valsts
alga

māksliniekiem

Fakti

Kopš 2016. gada janvāra, Igaunijā pieci 
mākslinieki un pieci rakstnieki saņem algu – 
šī vārda tiešā nozīmē – no valsts. Ideju par 
valsts nodrošinātām desmit algām, no kurām 
piecas paredzētas vizuālo mākslu pārstāvjiem 
un piecas – rakstniekiem, Kultūras ministrija 
sabiedrībai prezentēja preses konferencē 
2015. gada 2. novembrī. Pieteikumus varēja 
iesniegt no 2. līdz 30. novembrim. Atalgo-
juma neto summa ir 805 EUR mēnesī, kas 
bija vidējais atalgojums Igaunijā 2014. gadā. 
Visu desmit mākslinieku atalgojumi kopā ar 
nodokļiem ministrijai izmaksās 161 363 EUR 
gadā. Līgumi ar māksliniekiem tika slēgti uz 
trim gadiem. Mākslinieki un rakstnieki šajā 

laikā var arī turpināt strādāt citā darbā, ja 
viņiem pirms tam tāds bijis, vai arī brīvi slēgt 
jaunus darba līgumus.

Mākslinieka algai varēja pieteikties aktīvi 
strādājoši mākslinieki, kuratori, mākslas kri-
tiķi un pētnieki, kas vēlas nākamos trīs gadus 
veltīt profesionālai karjerai. Līdzīgi kā piesa-
koties jebkuram citam darbam, kandidātiem 
bija jāaizpilda anketa, jāuzraksta motivāci-
jas vēstule norādot savus radošos mērķus 
tuvākajiem trim gadiem, jāpievieno CV un 
pēdējo piecu gadu darba portfolio ar skaidri 
definētiem radošajiem plāniem. (Tikai nelie-
las atšķirības bija rakstnieku pieteikumiem 
definētajās prasībās.) Kandidēt varēja tikai 
Igaunijas pilsoņi vai tie, kuriem ir atļauja pat-
stāvīgi dzīvot un strādāt Igaunijā. Piesakoties 
nebija izvirzīta prasība būt piederīgam kādai 
profesionālai biedrībai vai organizācijai.

Komisija kandidātu pieteikumos visu-
pirms izvērtēja viņu izglītību, pieredzi, profe-
sionālismu, nosprausto mērķu svarīgumu un 
to novitāti vietējā un starptautiskā kontekstā, 

Kaido Ole
Skats no izstādes

Tallinas Mākslas halles galerija 
2014

Foto: no mākslinieka
personīgā arhīva
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mākslinieka ieņemto pozīciju un potenciālu 
pārstāvēt Igauniju starptautiskā mērogā. 
Neesmu pārliecināts, vai pēdējie nosauktie 
kritēriji var tikt uzskatīti par faktiem, jo tas ir 
tikai formāls izklāsts, kas ir brīvi interpretē-
jams. Tomēr es vēlētos ticēt, ka komisijā tas 
tika pārrunāts.

Komisijas locekļus izvēlējās Mākslinieku 
savienība, un tie bija: Vano Allsalu (Vano All-
salu) un Elīna Karda (Elin Kard) no Igaunijas 
Mākslinieku savienības, Igaunijas Mākslas 
muzeja vadītāja Sirje Helme (Sirje Helme), 
Tartu Mākslas muzeja vadītāja Raele Artela 
(Rael Artel), Igaunijas Laikmetīgās mākslas 
muzeja bijušais vadītājs, tagad – valdes 
loceklis Anderss Herms (Anders Härm), Tal-
linas Mākslas halles vadītājs Tāniels Raud-
seps (Taaniel Raudsepp), Tartu Mākslinieku 
savienības priekšsēdētājs Markuss Tompere 
(Markus Toompere), Igaunijas Laikmetīgās 
mākslas centra vadītāja Marija Aruso (Maria 
Arusoo), Igaunijas Dizaina muzeja vadītāja 
Kai Lobjakasa (Kai Lobjakas) un Igaunijas 
Laikmetīgās mākslas attīstības centra pār-
stāve Kadri Lāsa (Kadri Laas).

No 73 pieteikumiem pieci izvēlētie māk- 
slinieki, kas nākamos trīs gadus saņems tā 
dēvēto „mākslinieka algu”, ir: Kaido Ole (Kai-
do Ole), Marge Monko (Marge Monko), Krisa 
Lemsalu (Kris Lemsalu), Marks Raidpere 
(Mark Raidpere) un Anu Vahtra (Anu Vahtra).

Izvēlētie mākslinieki parakstīja līgumus 
ar Mākslinieku savienību. Jāuzsver, ka māk- 
slinieki saņems īstu algu, par kuru savienība 
nomaksās visus nodokļus. Neskatoties uz 
juridiskajiem aspektiem, mākslinieki slē-
dza līgumu ar savienību, bet līdzekļus, no 
kuriem izmaksā algas, nodrošina Kultūras 
ministrija, tāpēc var sacīt, ka izvēlētie māk- 
slinieki un rakstnieki vārda tiešā nozīmē 
saņem algu no valsts.

Vienīgais mākslinieku pienākums ir reizi 
gadā brīvā formā atskaitīties Mākslinieku 
savienībai par gada laikā paveikto. Tieši tā-
pat kā jebkurā citā darbavietā darbiniekam 
ir tiesības ņemt brīvdienas, doties bērna 
kopšanas atvaļinājumā utt. Un tieši te sākas 
neskaidrības. 

Viss kļūst miglā tīts 

Kā varu noprast, neviens nav uzdroši-
nājies uzdot jautājumu, vai ir iespējams arī 
ciest neveiksmi – proti, vai mākslinieku ir 
iespējams arī „atlaist no darba”. Un, pat ja 
šo jautājumu tomēr uzdotu, kā var noteikt 
kritērijus radošā darba novērtēšanai? Tā-
tad sanāk, ka izvēlētie mākslinieki saņems 
valsts nodrošinātu algu noteiktos trīs gadus, 
un tas arī viss.

Un vai mākslinieki varēs pieteikties at-
kārtoti – vai arī šī iespēja katram pienākas 
tikai reizi mūžā? Ja likums atļauj mākslinie-
kam doties bērna kopšanas atvaļinājumā, 
vai „tukšā vieta” tiks aizpildīta un, ja jā, tad 
kā? Viens no rakstniekiem, Tenu Ennepalu 
(Tõnu Õnnepalu), jau ir pametis savu dar-
bavietu, sakot, ka viņam vajadzīga brīvība. 
Igaunijas Rakstnieku savienība nolēma viņa 
vietā pieņemt rakstnieci, kas kandidātu atlasē 

bija nākamā aiz viņa – Trīnu Sometsu (Triin 
Soomets).

Šajā projektā ir ļoti daudz neskaid-
rību, jo nav likuma, kas visu regulētu! 
Patlaban Kultūras ministrijas prioritāte ir 
pārvirzīt budžeta līdzekļus, un nav noslē-
pums, ka aiz tā slēpjas sociāldemokrātis-
kās partijas pārstāvētā ministra Indreka 
Sāra ambīcijas nostiprināt savu pozīciju. 
Lai gan nevar teikt, ka nozare neatzīst 
izrādīto iniciatīvu.

Ministrs ļauj cerēt, ka ik gadu tiks izvēlēti 
arvien jauni mākslinieki, kas saņems valsts 
atalgojumu. Tātad 2017. gadā mums būtu jau 
10 šādi mākslinieki, 2018. gadā – 15 (kopā ar 
rakstniekiem paredzēti 30 valsts atalgojumi). 
Tomēr šobrīd vēl nav skaidrs, vai turpmāko 
trīs gadu laikā tiks izsludināta jauna pieteik-
šanās. Džins ir ārā no pudeles. Vai šis pilot-
projekts būs ilgtspējīgs, rādīs tikai laiks.

¶ 
Indreks Grigors

Laura Polda, 
igauņu

gleznotāja
Laura Põld

Hundreds of Illusions Charted as Land
Tartu Kunstimuuseum
14.01.–20.03.2016.

Tartu mākslas muzejs savā savādi sa-
šķiebtajā mājā šo gadu iesāka ar Lauras Poldas 
izstādi „Simtiem ilūziju, kartētas kā zeme”, ko 
varētu uzskatīt par mākslinieces pēdējo gadu 
darba kulmināciju. Vismaz par to liek domāt 
izstādes kataloga izmērs, kas būtu piemērots, 
lai aptvertu jau sasniegumiem bagātu dzīvi, 
bet sniedz ieskatu jaunās gleznotājas tikai 
dažu gadu ilgajā karjerā.

Laura Polda 2010. gadā ieguva maģis-
tra grādu Tartu Universitātē, prezentējot 
savu darbu „Sarunas ar aizkariem” (Con-
versations with a curtain), kas pamatīgi 
pārsteidza vērtēšanas komisiju. Darbs no-
jauca robežas starp video un gleznošanu, 
izmantojot gleznu kā ekrānu simboliskām 
projekcijām. Šis darbs kļuva par sākumpun-
ktu jaunās igauņu mākslinieces starptautis-
kajai karjerai. Kā izstādes katalogā rakstījusi 
vēsturniece Līsa Kaljula (Liisa Kaljula), viņa 
kļuva par „laikmetīgās mākslas klejojošo 
aģenti”, kura pieņēmusi mākslas pasaules 
sāncensības likumus, – kas ir vienīgais 
veids, kā mūsdienās var izdzīvot māksli-
nieks, kuram nav saistību ar konkrētu darba 
vietu. Laura Polda atteicās no dzīves vienā 
valstī un savas studijas – viņa ceļo no vienas 
rezidences uz nākamo, ņemot līdzi tikai tik 
daudz darbu, cik var salikt vienā čemodānā. 
Šāds dzīvesveids, lai gan var šķist dīvains, 

standartizācijas (ready-made) laikmetā no-
zīmē, ka mākslinieka „pieskāriens” ir daudz 
nozīmīgāks nekā jebkad agrāk. Tas nosaka, 
kā un kurus objektus mākslinieks saliek 
kopā un kā veido to maģiju, kas katru darbu 
padara unikālu.

Lauras Poldas darbos saskatāma cieša 
līdzība – pat ja tā nav apzināta – ar māksli-
nieci Meriki Estnu (Merike Estna), kuru Kumu 
mākslas muzeja (Kumu Kunstimuuseum) 
kuratori ar savu konsekvento rīcību ir pa-
darījuši par vienu no slavenākajām jaunajām 
gleznotājām. Abas mākslinieces gūst apsēstī-
bai līdzīgu baudu, noklājot virsmas ar viļņvei-
dīgām, krāsainām līnijām, un ir pārsteidzoši, 
ka neviens no kataloga autoriem uz šo līdzību 
nav norādījis. Lauras Poldas galvenā atšķirība 
no Merikes Estnas laikmetīgās glezniecības 
manifestācijas Tallinas Mākslas hallē un Kumu 
mākslas muzejā 2014. gadā (projektā Merike 
Estna and I am painting) ir tā, ka Lauru Poldu 
neinteresē glezniecības politiskā pārvēr-
tēšana, kas ir programmatisks jautājums, 
piemēram, viņas skolas biedram Mihkelam 
Ilusam (Mihkel Ilus). Viņš nododas centieniem 
pārnest glezniecības paņēmienus citos ma-
teriālos. Arī Merike Estna neinteresējas par 
politiskiem jautājumiem, radot iespaidu, ka 
vislabprātāk izbauda pašas radītos darbus – 
viņas galvenā interese glezniecībā, šķiet, ir 
abstrakta krāsu izmantošana. Tomēr Laura 
Polda izvairās no problēmām, kas saistītas 
ar mediju izvēli un abstrakcijām. Saglabājot 
savu ainavu gleznotājas pozīciju, viņa intere-
sējas par personīgās eksistences pieredzēm, 
ko viņa centusies aprakstīt katalogā īsu 
komentāru veidā. Galvenais Lauras Poldas 
darbu vēstījums ir izstāstīt stāstu – kamēr 
izmantotā mākslas darba forma ir nojaušama 
tikai intuitīvi.

Tikpat neizbēgami kā salīdzinājums ar 
Meriki Estnu jāmin arī Lauras Poldas līdzība 
ar Krisu Lemsalu (Kris Lemsalu), kas, tāpat kā 
Polda, kādu laiku dzīvojusi un strādājusi Vīnē, 
bet pēc izstādes Temnikova & Kasela Gallery 
ir ieguvusi lielāku starptautisko uzmanību. 
Lemsalu ir pazīstama ne tikai ar savām per-
formancēm, bet arī ar absurdajiem, krāsaina-
jiem keramikas darbiem. Iemaldoties Poldas 
izstādē, iepriekš nezinot mākslinieces vārdu, 
varētu domāt, ka visapkārt izliktās mazās, 
amorfās keramikas formas ir Lemsalu darbi. 
Tomēr tajā pašā laikā tas, kā Polda izmanto 
vecas mēbeles, krāmējot tās kaudzē galerijas 
vidū, lai arī cik smieklīgi tas izklausītos, ir tik 
unikāli, ka nemaz nenāk prātā to salīdzināt 
ar jauno tekstilmākslinieci Evu Mustonenu 
(Eva Mustonen), kas arī pēdējā laikā aizraujas 
ar vecu skapju izmantošanu. Šķiet, ka Polda ir 
sākusi interesēties par keramiku kā par ma-
teriālu, bet vēl nav izkopusi savu stilu, ko jau 

1, 2

Laura Polda 
Skats no izstādes

Hundreds of Illusions Charted as Land

Foto: Anu Vahtra
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pārnestā nozīmē izgaismots. Zīmīgi, ka 
māksliniece, kas citos darbos bija iejutusies 
intervētājas un dokumentētājas lomā, šeit 
bija atšķirīga sižeta dalībniece ar krietnu 
devu pašironijas.

Vēl vienā divkanālu videodarbā „Tum-
šā telpa” (Darkroom), kas pretnostatīja īru 
fotomākslas pionieres Mērijas Rosas (Mary 
Rosse) kādreizējo pamesto un tukšo fotostu-
diju un kadrus, kas filmēti šīs studijas nesen 
rekonstruētajā versijā, Greisa Veira ieraksta 
sevi nu jau senā tradīcijā – līdzās citām 
māksliniecēm, kuras interesējušās par gais-
mu un optiku. Naratīvas paralēles veidojās ar 
citu videodarbu – „Gaismas atstarošanās” (A 
Reflection of Light) – par īru kubisti un abs-
trakctionisti Meiniju Dželetu (Mainie Jellett).

Vēl viens visnotaļ populārs veids, kā laik-
metīgās mākslas izstādes mēdz atsaukties 
uz zinātnes tēmām un vēsturi, ir alternatīvu 
stāstu, aizmirstu vai spekulatīvu pētījumu 
meklēšana – vēlams, ietverot misticismu un 
mainītus apziņas stāvokļus. Tomēr skaidrs, 
ka, tāpat kā sausi eksakts skatījums, arī 
šis neatspoguļo Greisas Veiras izstādes 
trajektoriju. Par metaforu viņas visnotaļ 
homogēnajam darbu kopumam varbūt 
varētu izmantot citu, izstādi noslēdzošo, 
darbu – „Šībrīža attālums līdz Plutonam” 
(Current Distance to Pluto). Tas bija augstu 
pie sienas novietots displejs, kas ar dator-
programmas palīdzību uzrādīja attiecīgā brī-
ža attālumu no zemes līdz Plutonam. Daudz-
ciparu skaitļa konstantā ņirboņa vienlaikus 
saistījās gan ar precizitāti, gan ar poētisku, 
nedaudz ironisku subjektivitāti.

Greisa Veira
Kadrs no video Dark Room

2015

Pateicība Grace Weir 

noslīpējusi, strādājot ar koku un audumiem 
visos to lietojuma veidos.

Vispārsteidzošākā paralēle, uz ko norādī-
jusi arī mākslas kritiķe Šelda Puķīte, ir Poldas 
instalāciju un metafizisko kompozīciju līdzība 
ar igauņu popārta klasiķi Andresu Toltsu 
(Andres Tolts). Marmora virsmas, ģeometris-
kas formas, spoguļi, perspektīvas izmaiņas, 
telpas nepārtrauktības asi pārrāvumi – to, ko 
Toltss attēlo uz audekliem, Polda panāk, liekot 
kaudzē vecus skapjus un plauktus. Kamēr 
Toltss savās kolāžās izmanto industriālos au-
dumus, Polda izvēlas gleznot pati uz saviem 
audekliem, pēc tam tos sagriežot un lokot, rī-
kojoties ar gleznām kā ar kolāžu materiāliem.

Neskatoties uz pēkšņo glezniecības ma-
nifestāciju un pārsvarā pozitīvajām atsauksmēm 
par Poldas izstādi, tās fonā ir Tartu Univer-
sitātes lēmums slēgt Glezniecības nodaļu. 
Tomēr man ir liels gandarījums, ka glezniecība 
Igaunijā pašlaik piedzīvo daudzveidīgu uz-
plaukumu un ir interesantāka par Igaunijas 
jauno tēlnieku vidi (kā piemēru var minēt Kē-
lera balvas laureāta Jasa Kaselāna izstādi „Leļļu 
laukums” LNMM izstāžu zāles „Arsenāls” 
Radošajā darbnīcā 2015. gadā), kurā balvas bez 
konkurences tiek sadalītas piecu mākslinieku 
lokā.

¶
Valts Miķelsons

Šībrīža
attālums līdz 

Plutonam
Grace Weir 

3 Different Nights, recurring
Irish Museum of Modern Art, Dublin

07.11.2015.–28.03.2016.

Mākslinieces Greisas Veiras izstāde Dub-
linā, Īru modernās mākslas muzejā (IMMA), 
atspoguļoja vairāk nekā 20 darbības gadus. 
Tās nosaukums – „3 dažādas naktis, atkārto-
jumā” – atsaucās uz 19. gadsimta vidus as-
tronoma Viljama Pārsona (William Parsons) 
piezīmi uz zīmējuma, kurā viņš demonstrē 
galaktiku spirālveida formu. Tas simboliski 
sasaistīja vairākas māksliniecei nozīmīgas un 
izstādē izvērstas intereses – par zinātni un 
tās vēsturi, gaismas dabu un darbību, kā arī 
attēlošanas procesiem.

Liela daļa izstādē risināto stāstu at-
saucās uz astronomiem un astrofiziķiem, 
atklājumiem un vietām, kurās notiek pētī-
jumi. Pēc telpu iekārtojuma un numerācijas 
pirmā darbu grupa izstādē – divkanālu video 
„Melnais kvadrāts” (Black Square) un triju tam 
šķietami piederīgu fotogrāfisku darbu sērija – 
attēloja astronomu grupas darbu, mēģinot 
noteikt melnā cauruma atrašanās vietu kaut 
kur Piena Ceļa galaktikas centrā. Māksliniece 
ar savu komandu intervē pētniekus, apmeklē 

teleskopu un dokumentē arī savu darba 
procesu. Izrādās, ar teleskopa palīdzību 
uzņemtajos attēlos tiek meklēts viens 
pikselis – melns kvadrāts –, aiz kura varētu 
slēpties kosmisku mērogu pētījuma objekts.

Šis ievads bija visnotaļ mānīgs divējādā 
ziņā. No vienas puses, videodarbam „pie-
komplektētie” fotogrāfiskie darbi – „3 atšķi-
rīgi melnie” (3 different blacks) melnas krāsas 
laukumi, kas drukāti ar gaismas iedarbībā 
pamazām izbalojošu tinti, – atšķīrās no ik 
pa laikam sastopamās prakses videoizstādes 
papildināt ar izteiksmīgu stopkadru izdru-
kām (kā to savos projektos dara, piemēram, 
Aizeks Džuljens (Isaac Julien)). No otras 
puses, mānīgs bija darbu tēmu eksaktais 
uzstādījums. Lai gan tamlīdzīgas intereses 
itin labi iekļautos izstādēs, kas sludina starp-
disciplināras mākslas potenciālu, ar zinātni 
saistītais entuziasms nebija vienīgais Greisas 
Veiras darbus saistošais elements. 

Kontrastējot ar vēl vienu gaismas ie-
darbībā izzūdošu darbu sēriju – „Saliktā 
nākotne” (Future Perfect) – un fotogrammu, 
kas iegūta no gaismas, kura sasniegusi zemi 
pēc 640 gadu ilga ceļa izplatījumā, darbā 
„Pulkstenis” (Clock) vienu sekundi garā cil-
pā „griezās” noziedējušas pienenes galva. 
Pretstatā gaisīgajiem attēliem, video radīja 
dīvainu pastāvības ilūziju. Arī citi darbi ma-
nipulēja ar šī medija raksturlielumiem un 
iespējām, mijoties lēniem, nepārtrauktiem 
kadriem novecojušā observatorijā, slīdošiem 
dokumentāliem foto, nemanāmām pārejām 
no melnbalta uz krāsainu un no statiska uz 
„dzīvu” attēlu.

Starp šīm kontemplatīvajām un ekspe-
rimentējošajām noskaņām bija skatāma arī 
īsu, asprātīgu videodarbu sērija „Scenārijs” 
(Script), kuras nosaukums, jādomā, atsaucās 
gan uz tajā ietilpstošo epizožu scenārijiem, 
gan teksta lomu. Katrā video tika izveidots 
kāds vārds – piemēram, ar kniepadatu to 
iedurstot papīra lapā vai ar zaru ierakstot 
sniegā, – kas video gaitā tika gan tiešā, gan 
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