
Kas ir Vides māksla?  

Vides māksla pēc būtības nav 'baltā kuba' jeb izstāžu māksla, taču šoreiz tomēr 
veidota samērā klasiska formāta mākslas izstāde, retrospektīvi attainojot Latvijas 
Mākslas akadēmijas Vides mākslas katedras pēdējo piecu gadu tendences caur 13 
konkrētu jauno mākslinieku darbu prizmām.  

Šķiet, viens no vērtīgākajiem un tajā pat laikā sarežģītākajiem aspektiem, kas skar 
Vides mākslas studentus, ir absolūta formas un materiāla brīvība. Proti, Vides 
māksla nedz savā jēdziensikajā definīcijā, nedz praksē neparedz konkrēta medija 
izmantojumu. To būtu grūti palaist garām, vērojot šo izstādi – video instalācijas, 
skaņas un cita veida performances, miniatūrtēlniecība, fotogrāfija u.c. mediji.  

Tomēr, ja reiz izstāde veidota kā konkrēta studiju virziena retrospekcija, 
automātiski gribas meklēt arī kopīgos, vienojošos faktorus. Šeit droši vien 
jāatgriežas pie tā, kas vispār ir Vides māksla? Ja iedomājamies vidusmēra mākslas 
vērotāju, ne mirkli nešaubos, ka, nonākot izstādē, izskanētu tādi jautājumi kā – kur 
parku soliņi un skulptūras muzeju skvēriem? Un kādēļ nav neviena objekta 
sabiedriskas celtnes interjeram? Un, ja tā nopietni – kam tas viss ir vajadzīgs?  

Bet kas ir Vides māksla Latvijas Mākslas akadēmijā? Vides mākslas nodaļa sevi 
pozicionē kā konceptuālās mākslas pārstāvjus, kas pastiprinātu uzmanību vērš uz 
vides aspektu. Šajā gadījumā gan jācenšas distancēties no ierastā/automātiskā 
priekšstata par vidi, proti, vide kā fiziska telpas vienība vai, vēl trākāk, ar ekoloģiju, 
piesārņojumu u.tml. faktoru saistīta vide - zeme - zemeslodīte.  

Nekā tamlīdzīga! Jēdziens vide var tikt skatīts arī kā sociālā vide, indivīda un 
plašākas sabiedrības identitātes vide, vide kā starptelpa vai vide kā informācijas 
telpa.  

Vienojošā tendence, papildus vides jēdziena paplašināšanai, ir skatīt tēmas divējādi 
jeb – no divām pusēm. Skaidrs, ka interpretācijas gadījumā ‘divējāds’ automātiski 
noved pie ‘daudzējāds’. Tās ir divas puses, kas, savstarpēji konfrontējot, paver 
lauku daudz plašākiem jautājumiem un atbildēm. Taču svarīgi, ka darbi neiemieso 
vēlmi runāt par ‘vienu vienīgo patiesību’, iestāstot skatītājam kādas tēmas vai 
problēmas potenciālo atrisinājumu.  

Tā, piemēram, Lāsmas Bringinas darbā “Uz apziņas robežas” šīs divas puses 
iezīmējas visai uzskatāmi. Tajā izspēlētas ainas ar robežām un to, cik ļoti cilvēka 
prātam ir tendence tādas veidot. Pretnostatīti divi fotoattēli, pirmajā attēlots 



robežpunkts, viens un tas pats ģeogrāfisko koordinātu punkts no pretējām pusēm, 
mēģinot skatītājam likt apjaust telpas nedalāmību ne tās fiziskā ne vārdiskā nozīmē. 
Savukārt citā fotouzņēmumā tverts ikdienišķs kadrs ar dažādi apsaimniekotām 
vienas mājas daļām, vēršot skatītāja uzmanību uz it kā vienotas telpas iespējami 
dažādo, cilvēka piedēvēto lomu maiņu, kas tā vien šķiet, ka rada īpašu enerģiju 
saskares punktā.  

Lielākoties izstāde darbi netiecas skart tālas un plaši globālas tēmas, vismaz ne 
tiešā veidā. Patiesībā tie ir pat patīkami piezemēti un cilvēciski, atklājot lokāli 
samilzušus jautājumus, kurus tāpat allaž iespējams skatīt daudz plašākā mērogā, 
attiecīgi globālāk. Šī ir patīkama un uzmundrinoša iezīme, kas mudina pozitīvā ziņā 
'no mušas izspūst ziloni' jeb – šķietami provinciālās tēmās caur niansēm lasīt daudz 
plašākus kontekstus. Tā, piemēram, Nadeždai Sijanovai un Līvai Arnavai izdevies ar 
svaigu un laikmetīgu skatienu pievērsties, šķiet, jau visai atrunātajai latviešu kapu 
kultūras tēmai. Nadežda izveidojusi rīkus, ar kuriem iekopt sev novēlēto zemes 
gabalu 7.5m apmērā, ģimenes kapu kopu. Viņa skar tādas tēmas kā paaudžu 
komunikāciju un kopīgo vērtību apzināšanos, spītējot tam, cik atšķīrīgas tās 
realitātē ir. Savukārt Līva nu jau populāro notikumu, 4.maija Baltā galdauta 
svētkus, nolēmusi atzīmēt kopā ar Krišjāni Baronu. Burtiski. Šis ikdienišķais un tajā 
pat laikā svinīgais akts-performance Rīgas Lielajos kapos iemūžināts video.  

Ja nu gadījumā, apmeklējot izstādi, jūties apmulsis un tomēr kādu iemeslu dēļ 
nejūties nonācis īstajā vietā un nodomā, ka izstaigāt izstādi līdz galam nav vērts, tad 
uzreiz teikšu, ka izstādes noslēguma darbs ir pilnīgi pietiekošs iemesls, lai to tomēr 
izdarītu. Ēvalda Vanaga instalācijā, kurā cilvēks saņem akmeni un nonāk neskaidrā 
vides situācijā, respektīvi, pilnīgi tumšā telpā, kurā šis akmens ir jāmet, ir 
interesanti vērot to, cik ļoti cilvēki ir bāzēti savās iedomātajās ekspektācijās un cik 
dažādas emocijas var izraisīt nezināmais.  

Runājot par ekspektācijām un nezināmo, kā arī nevēloties turpināt spoiloit 
potenciālu izstādes apmeklējumu, nobeigšu rakstu ar vārdiem – Vides mākslai būt! 
Jebšu izstāde radīja pietiekami pārliecinošu iespaidu par pirms pieciem gadiem 
izveidoto studiju novirzienu Latvijas Mākslas akadēmijā kā konkurētspējīgu un 
interesantu vidi, kurā apgūt un izkopt konceptuālo mākslu.  
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