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Ievads

Tēmas aktualitāte

Promocijas	darba	centrā	ir	jautājums,	kā	domāt	par	feministisko	mākslu	postsociālis-

mā1.	Centieni	iezīmēt	tās	aprises	ir	saistīti	ar	nepieciešamību	aptvert	gan	feministisko	diskursu2 

vietu	un	nozīmi	Latvijas	mākslas	kritikā,	teorijās	un	filozofijā,	gan	izteikt	tās	lokālo	savdabību	

un	citādību,	kas	kondensējas	ķermeniski	afektīvajā	pieredzē	un	ikdienas	dzīves	estētikā.	Viens	

no	būtiskākajiem	izaicinājumiem	promocijas	darbam	ir	feministisko	diskursu	neredzamība,	ap-

tumšojums	 un	 diskursīvā	 netveramība	Centrālās	 un	Austrumeiropas	mākslā,	 to	marginālais,	

sadrumstalotais	un	 izkliedētais	 stāvoklis,	ko	bieži	vien	papildina	publiska	norobežošanās	no	

feminisma	vai	 tā	 ideju	vienkāršota	vai	kariķēta	pārstāstīšana.	Izmantojot	šos	apgrūtinājumus	

kā	atspēriena	punktus	un	atklājot	to	analītisko	potenciālu,	promocijas	darbs	piedāvā	teorētiskus	

instrumentus,	lai	pētītu	feministisko	diskursu	klātbūtni	Latvijas	laikmetīgajā	mākslā.	Izmantojot	

feministiskās	estētikas,	mākslas	filozofijas	un	afektu	teoriju	teorētiskos	ietvarus,	kuru	uzmanī-

bas	lokā	ir	ikdienas	dzīve,	ķermenis	un	afektivitāte,	feministiskais	jutīgums	mākslā	tiek	atklāts	

caur	visceralitātes	jēdzienu.	Tas	uzsver	dzīvotās	pieredzes,	intimitātes,	iemiesotas	subjektivitā-

tes	un	ķermeniskās	ievainojamības	nozīmi	un	tās	mijiedarbību	ar	sociāli	un	politiski	aktuāliem	

jautājumiem,	reizē	iekļaujoties	Austrumeiropas	“cita	feminisma”	noteiktajā	dienaskārtībā,	kā	

arī	ļaujot	izkopt	tā	vietu	mūsdienu	feministiskās	mākslas	teorijās.	 

Viena	no	šādām	sociāli	un	politiski	aktuālajām	tēmām	ir	Latvijas	sabiedrībā	uzturētā	

dzimtes	kārtība,	kas	 ietekmē	arī	 feministisko	skatījumu	apiešanu	vai	nepamanīšanu	Latvijas	

kultūras	–	it	īpaši	mākslas	–	pētniecībā.	Lai	arī	sievietēm	Latvijā	ir	nodrošināta	konstitucionāla	

vienlīdzība,	proti,	tiek	garantētas	viņu	tiesības	vēlēt,	iegūt	izglītību,	strādāt,	šķirt	laulību,	saņemt	

mantojumu	utml.,	populāri	priekšstati	un	neformālas	kārtulas	(pieņēmumi	par	dzimumu	“pa-

tieso”	dabu	vai	spējām,	stereotipos	balstītas	gaidas	un	seksistiski	uzskati,	sociālais	spiediens,	

1  Postsociālisma jēdziens šajā darbā tiek lietots ne tikai kā noteiktam laikam vai vietai piesaistīta, bet analītiska 
kategorija. Šajā izpratnē postsociālisms iezīmē gan laikmetu pēc Padomju Savienības sabrukuma, gan jaunu 
globālo stāvokli, kuru raksturo noteiktu tēmu un jautājumu loks, piemēram, sociālisma mantojums, neoliberālais 
kapitālisms, migrācija, seksualitāte, piederība, diaspora, sieviešu reproduktīvās tiesības, nespēja, kā arī 
imperiālisma ietekme un tā atjaunotās ambīcijas (Koobak, Tlostanova and Thapar-Björkert 2021). Šīm tēmām 
pievēršas arī postsociālisma feministiskā kritika un feministiskā māksla.
2  Ar diskursa jēdzienu tiek saprasts gan rakstītais un runātais teksts, gan dažādas, tostarp vizuālas, radošas, 
performatīvas utml., prakses un parādības (Tilley 2018, 1). Lai arī dažreiz feministiskais diskurss tiek pielīdzināts 
feministiskai teorijai (Volkovs 2017, 51-53), diskursa jēdzienu var saprast plašāk, teorētiskajiem pievienojot, 
piemēram, arī ar mākslas jaunradi un ikdienas dzīvi saistītos aspektus. 
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reproduktīvo	tiesību	neatzīšana	u.c.),	ietekmē	sabiedrības	organizāciju	un	sieviešu	dzīves,	radot	

būtiskus	ierobežojumus	un	uzturot	neformālas	nevienlīdzības	formas.	Tās	izpaužas	kā	vardar-

bība	pret	 sievietēm,	 sieviešu	nabadzība	un	 sociālā	 ievainojamība,	dubultie	 standarti,	 hetero-

normatīvisms,	 seksuālā	 objektivizācija,	 dubultā	 darba	 slodze,	 sieviešu	darba	 anonimitāte	 un	

nepietiekams	 novērtējums,	 infantilizācija	 (kas	 izpaužas	 kā	 paradums	 sievietes	 profesionāles	

saukt	par	“meitenēm”),	kā	arī	daudzās	citās	patriarhālās	varas	radītās	problēmas.	Šie	un	citu	

jautājumi	vairākas	desmitgades	ir	feministisko	teoriju	uzmanības	lokā,	skaidrojot	dažādās	sie-

viešu	apspiešanas	izpausmes	un	meklējot	iespējamos	risinājumus.			

Mūsdienās	feminisms	kā	intelektuāla,	politiska,	filozofiska	un	mākslinieciska	parādība	

un	domas	virziens	piedāvā	 risinājumus,	kā	 transformēt	sabiedrību,	 izstrādājot	principus,	kas	

pārsniedz	vienkāršu	dzimumu	vienlīdzības	izpratni,	bet	tiecas	nodrošināt	arī	vienlīdzīgas	iespē-

jas	un	dzīves	rezultātus,	vēršoties	pret	dažādām	diskriminācijas,	nevienlīdzības	un	netaisnības	

formām,	pētot	 varas	 attiecības	 starp	dažādiem	 indivīdiem	un	 sociālām	grupām,	kā	 arī	 aktu-

alizējot	attiecību,	mijiedarbes	un	būšanas	kopā	iespējas,	 lai	veidotu	drošāku	un	iekļaujošāku	

sabiedrību.	 Feminisma	neatņemama	 sastāvdaļa	 ir	 centieni	 ieviest	 un	 atbalstīt	 demokrātiskas	

sabiedrības	organizācijas	principus,	un	savu	mērķu	sasniegšanai	feminisms	bieži	vien	sadar-

bojas	ar	citām	kritiskajām	teorijām,	kas	izceļ	rases,	seksualitātes,	nespējas,	vides	u.c.	aspektus.	

Līdzīga	 ievirze	 raksturo	 feministisko	mākslu,	 feministisko	mākslas	 vēsturi,	 mākslas	

kritiku	un	teorijas,	kurām	kopš	20.	gadsimta	90.	gadiem	pievienojas	arī	feministiskā	estētika.	

Visās	šajās	jomās	vērojama	dzīva	interese	par	sabiedriskiem	un	politiskiem	procesiem,	tostarp	

pētot	sieviešu	lomu	mākslā,	izvaicājot	mākslas	analīzes	kategorijas	un	tajās	ietvertās	binārās	

opozīcijas,	pārskatot	un	revidējot	mākslas	kanonu	un	institūciju	darbību,	kā	arī	piedāvājot	jau-

nus	vai	aktualizējot	līdz	šim	mazāk	zināmus	skatījumus,	pieejas,	analīzes	un	uztveres	principus.	

To	pamatojums	bieži	vien	tiek	saistīts	ar	sieviešu	citādo	pieredzi,	perspektīvām	un	interesēm,	

atzīstot	gan	sieviešu	dažādību,	gan	sievišķās	 identitātes	vēsturisko	nosacītību.	Līdz	ar	 to	 fe-

minisma	 teorētiskais	 un	 praktiskais	 pienesums	mākslā	 sniedz	 jaunas	 zināšanas	 par	mākslas	

radīšanas,	izplatīšanas,	uztveres,	analīzes,	vērtības	noteikšanas,	saglabāšanas	un	interpretācijas	

sociālajiem,	politiskajiem	un	 ideoloģiskajiem	apstākļiem,	piedāvājot	gan	sociāli	kritiskus	un	

utopiskus	skatījumus,	gan	bagātinot	mākslas	 radīšanas	un	saprašanas	 instrumentu	klāstu,	ko	

izmanto	mākslas	teorētiķi,	vēsturnieki	un	kritiķi.	

Feministiskā	māksla	un	mākslas	 teorijas	nopietni	 sašūpo	Rietumu	domāšanas	hierar-

hijas	un	 tradīcijas,	pārskatot	 ierastās	dihotomijas	un	pludinot	 robežu	starp	personīgo	un	po-

litisko,	māksliniecisko	un	šķietami	ārpus	mākslas	lauka	stāvošo,	vīrišķo	un	sievišķo,	kultūru	

un	dabu,	 ikdienišķo	un	filozofisko,	u.c.	Mākslai,	 skaistajam	un	cildenajam	pievēršas	 it	 īpaši	

19.	gadsimta	estētiskās	teorijas,	savukārt	ikdienas	dzīve	un	tās	pieredze,	kā	arī	sieviete	kā	šīs	
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dzīves	daļa,	ir	ilgstoši	izslēgta	vai	nepamanīta	filozofisko	pārdomu	un	estētiskās	intereses	lau-

kā	–	Rietumu	mākslas	diskursu	paradigmatiskie	piemēri	pat	mūsdienās	tiek	primāri	saistīti	ar	

“augsto	mākslu”	(Saito	2007,	15).	Gan	feministiskā	māksla,	gan	feministiskie	mākslas	diskursi	

(kritiskie,	teorētiskie,	estētiskie)	nenorobežojas,	bet	gluži	otrādi	–	gūst	impulsu	ikdienas	dzī-

ves	pieredzēs	un	notikumos,	kas	cieši	saistīti	gan	ar	sociālo,	politisko,	ekonomisko,	gan	ikdie-

nišķo,	šķietami	vienmuļo,	nenozīmīgo,	ar	sadzīvi	un	mājīgumu	saistīto	utml.	Tas	nozīmē,	ka	

mākslas	analīze	feminisma	“paplašinātajā	laukā”3	prasa	vērīgumu	gan	pret	mākslas	tapšanas	

ideoloģisko	kontekstu,	gan	tās	potenciāli	kritisko	iedarbību	jeb	nozīmi	noteiktas	vēstures	un	

kultūras	situācijā.	Saistība	ar	ikdienas	dzīvi	izskaidro	arī	auglīgo	sadarbību	un	ideju	pārneses	

intensitāti,	kas	vērojama	starp	feministiskās	mākslas	diskursiem	un	feminisma	(politiskajām,	

vides,	sociālajām	u.c.)	teorijām	un	feminisma	filozofiju,	iesaistoties	radošā	dialogā	arī	ar	citām	

kritiskajām	teorijām	(kā	postkoloniālisms,	posthumānisms,	jaunais	materiālisms,	kvīru	studijas	

utml.).	Reizē	ar	 to	feministiskās	mākslas	teorijas	ir	eklektiskas,	 tās	raksturo	starpdisciplināri	

aizguvumi	un	ideju	adaptācija,	ko	lielā	mērā	pieļauj	nozares	robežu	nenoteiktība	un	atvērtība,	

kā	arī	vairīšanās	no	autoritārām	struktūrām,	kanoniskām	definīcijām,	“tīrām”	domāšanas	tradī-

cijām	un	stingrām	shēmām.	

Lai	arī	feministiskās	mākslas	–	vismaz	vienā	šī	vārda	nozīmē4	–	uzplaukums	datējams	ar	

20.	gadsimta	60.	gadiem,	un	kopš	tā	laika	feministiskā	mākslas	kritika	un	teorijas	ir	attīstījušās	

un	bagātīgi	sazarojušās,	tās	bieži	vien	tiek	marginalizētas.	Iemesli	tam	ir	sociāli,	konceptuāli	

un	 ideoloģiski	 (Brand	2007,	255).	Sociālais	 iemesls	 ir	 nepietiekama	 sieviešu	pārstāvniecība	

vadošajās	akadēmiskajās	pozīcijās,	kas	ierobežo	viņu	iespējas	noteikt	akadēmisko	pētījumu	at-

tīstības	tendences.	Konceptuālais	iemesls	ir	akadēmiskās	vides	pretestība	pret	pētniecību,	kuras	

primārie	objekti	vai	analīzes	instrumenti	ir	dzimte,	rase,	šķira	u.c.	kategorijas,	kuras	ir	aktuālas	

melnā	(black),	kvīru5	(queer),	intersekcionālā	(intersectional)	u.c.	feministiskos	strāvojumos.	

Tie	ne	tikai	mudina	pārskatīt	joprojām	dominējošu	estētikas,	mākslas	vēstures	un	mākslas	iz-

pratni,	uzrādot	tās	šaurās	vietas,	trūkumus	un	vienpusību.	Savukārt	ideoloģiskie	iemesli	saistīti	

3  Mākslas pētniecībā paplašinātā lauka metafora saistīta ar Rozalindas Krausas ietekmīgo 1979. gadā sarakstīto 
eseju “Skulptūra paplašinātajā laukā”. Vēlāk metafora guvusi jaunu lietojumu citu autoru darbos, tostarp arī 
feminisma kontekstā, piemēram, runājot par feminisma izpausmēm, idejām, to cirkulēšanu un savstarpējo 
ietekmi mazāk pētītajos reģionos un sabiedrības, tostarp, Austrumeiropā (sk. starptautiskā akadēmiskā žurnāla 
Modos īpašo numuru “Feminismi paplašinātajā laukā: kāda ir feminisma ietekme ārpus vadošajiem centriem 50 
gadus pēc “Kāpēc nav bijis izcilu mākslinieču”?”, kas tiks publicēts 2023. gadā.)
4  Feministiskās mākslas dažādās izpratnes aplūkotas promocijas darba 1. nodaļā. 
5  Literatūrpētnieks Kārlis Vērdiņš queer theory piedāvā tulkot kā “zilo teoriju” (Vērdiņš 2013). Šāds tulkojums 
ir nostiprināts gan 2013. gadā iznākušajā krājumā “Mūsdienu literatūras teorijas”, gan izdevumā “Kultūras 
feminisms. Feminisma terminu skaidrojošā vārdnīca”, kas iznāk 2017. gadā. Tomēr šaubas rada, cik veiksmīgs 
ir šāds tulkojums, jo homoseksuālas sievietes zilā krāsa nepārstāv tik labi kā homoseksuālus vīriešus, un “zilās 
teorijas” termina lietojums riskē padarīt neredzamas sieviešu pieredzes un identitātes. 
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ar	akadēmiskās	un	mākslas	vides	inerci	saglabāt	uzticību	iedibinātām	nozares	hierarhijām,	vēr-

tībām,	kanoniem	utml.,	kad	atkāpšanās	no	tiem	tiek	uztverti	kā	vieglprātīgi	sānsoļi.	Šo	iemeslu	

dēļ	feminismu	bieži	saista	ar	nepatikšanu	radīšanu	(Ahmed	2010),	nemiera	sacelšanu	(Batlere	

2012)	un	palikšanu	pie	grūtībām	(staying with the troubles,	Haraway	2016).

No	20.	gadsimta	vidus,	kad	feministiskā	filozofija	nostiprinās	kā	akadēmiska	disciplīna,	

viena	no	 tēmām,	ar	ko	 feministes	 iesaistās	plašākā	filozofiskā	diskusijā	 (jo	 īpaši	ar	 fenome-

noloģiju	 u.c.),	 ir	 ķermenis,	 ķermeniskums,	 emocionalitāte	 un	 afekti.	 Šīs	 intereses	 pamatā	 ir	

vēlme	pārskatīt	ķermeņa	un	prāta	duālismu,	kas	 izplatīts	Rietumu	domāšanā,	kā	arī	 izvaicāt	

saikni,	kas	tradicionāli	iedibināta	starp	sievieti	un	emocionalitāti,	iracionalitāti	un	histēriskumu,	

kā	arī	dabisko,	necivilizēto,	“nesakārtoto”	materialitāti	(Jaggar	1989,	Harding	1991,	Barbour	

2004,	Pitts-Taylor	2013).	Tā	rezultātā	feminisms	“atver”	diskusiju	estētikā	un	mākslas	filozo-

fijā,	 iztaujājot	 skaistuma	 izpratni,	 pieņēmumus	 par	 “normāliem”	 un	 normām	neatbilstošiem	

ķermeņiem,	kā	arī	ķermeniskās	uztveres	lomu	estētiskajā	pieredzē.	Šajā	ziņā	feministes	papil-

dina	Martina	Heidegera,	Teodora	Adorno	estētikas	un	mākslas	filozofijas	metafizisko	aspektu	

kritiku.	Ar	tādu	jomu	–	kā	riebums,	kauns,	 tauste,	garša,	baisais	u.c.	–	kā	māksliniecisko,	 tā	

sociāli	kritisko	nozīmju	izpēti	feministiskajās	teorijās	tiek	pieteikta	ikdienas	dzīves	estētikas	ie-

kopšana	(Sedgwick	and	Frank	2003,	Probyn	2005,	Korsmeyer	2012,	Irvin	2016,	Kokoli	2016).	

Feministiskā	ievirze	estētikā	tiek	iestrādāta,	sistematizējot	atšķirīgos	redzējumus	no	tādām	au-

toritātēm	filozofijas	tradīcijā	kā	Platons,	Imanuels	Kants,	u.c.,	kā	arī	risinot	mīlestības,	sievišķās	

valodas,	ķermeniskuma	un	skaistā	attiecības	franču	“sievišķajā	rakstībā”.	Šādas	pieejas	veicina	

izmaiņas	 estētikas	un	mākslas	filozofijas	 jēdzienā,	 nostiprina	kritisku	vārdnīcu,	 lai	 atbilstīgi	

izvērtētu	 ķermeniskajā	 pieredzē	 balstītus	 feministiskos	 skatījumus,	 ko	 izvērš	 performances	

māksla,	 kam	mūsdienās	 pievienojas	 virkne	 jaunu	māksliniecisko	 izteiksmes	 līdzekļu,	 kuros	

ķermenis	un	afekti	 ir	 instrumenti,	 lai	diskutētu	par	aktuāliem	politiskiem	procesiem,	problē-

mām	un	“neērtām”	tēmām	(Papenburg	and	Zarzycka	2013,	Sliwinska	2021).

Gan	mākslinieciskā,	gan	teorētiskā	interese	par	ķermeni,	afektiem	un	dzīvoto	pieredzi	ir	

saskanīga	ar	ikdienas	dzīves	estētikas	pētījumiem	(Mandoki	2007,	2013),	izceļot	sajūtas,	atmos-

fēras,	ikdienas	ritmus	un	paradumus	un	reizē	parādot,	ka	pat	intīmās	dzīves	pieredzes	un	notiku-

mi	ir	ideoloģijas	veidoti	vai	ietekmēti.	Ideoloģijas	jēdziens	ir	plašs	un	tā	konceptuālās	robežas	

nav	noteiktas,	tāpēc	šeit	un	turpmāk	ar	ideoloģiju	tiks	apzīmēts6	uzskatu	kopums,	kas	tiek	lie-

tots,	lai	attaisnotu	un	leģitimētu	noteiktas	sociālas	grupas	varu	un	ar	to	saistīto	status quo,	bieži	

vien	to	interpretējot	kā	dabisku	lietu	stāvokli,	kā	arī	līdzekļi	un	paņēmieni,	ar	kuru	palīdzību	in-

divīdi	izdzīvo	savas	iemiesotās	attiecības	ar	sociālām	struktūrām,	institūcijām	utml.	Ideoloģijas	

ietekmē	tiek	radītas	un	priekšplānā	izvirzītas	noteiktas	nozīmes	un	perspektīvas,	citas	nozīmes	

6  Šī ideoloģijas izpratne atvasināta no Terija Īgltona sniegtā pārskata (Eagleton 1991, 1-2).
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un	perspektīvas	noraidot	vai	diskvalificējot,	jo	tās	nav	saskanīgas	ar	vadošām	varas	struktūrām.	

Ideoloģijas	iedarbība	uz	cilvēkiem	un	apkārtējo	vidi	izpaužas	ne	tikai	idejās	un	pārliecībās,	bet	

arī	ķermeņu	un	emociju	līmenī	–	šī	atziņa	īpaši	svarīga	tiem	feministiskiem	skatījumiem,	kuri	

iedvesmojas	un	rodas	mijiedarbē	ar	postkoloniālisma,	afektu	un	jaunā	materiālisma	teorijām.	

Pievēršoties	feminismam	tā	paplašinātajā	laukā	(expanded field),	aktuāls	kļūst	jautājums	

par	feminisma	vietu	un	lomu	postsociālismā,	kur	situācija	ir	atšķirīga	un	bieži	vien	vienkāršs	

Rietumu	feminisma	teoriju	pārnesums	izrādās	problemātisks.	Nereti	rodas	jautājumi,	vai	femi-

nistiskā	skatījuma	aktualizēšana	Austrumeiropā,	tostarp	Latvijā,	ir	jau	novēlota	vai	taisni	otrādi	

–	pāragra	(Pičukāne	2001).	Par	spīti	Austrumeiropas	mākslas	sabiedrības	centieniem	apliecināt	

savu	piederību	eiropeiskai	kultūrai,	dzimumu	vienlīdzības	ideja	bieži	vien	netiek	“pamanīta”.	

Līdz	ar	to	feministiskie	strāvojumi	šeit	ir	mazāk	pamanāmi	(Majewska	2021),	blāvi	un	vien-

muļi	(uneventful),	nepiedāvājot	spilgtus	notikumus	(Mayerchyk	and	Plakhotnik	2021).	Tomēr	

arī	šādus	ritmus	var	uzlūkot	kā	iespēju	pieteikt	feministisko	diskursu	neredzamības	kritiskās,	

teorētiskās	 un	mākslinieciskās	 iespējas.	 Iemesli	 sabiedrībā	 valdošajai	 negatīvajai	 attieksmei	

pret	feminismu	ir	saistīti	gan	ar	padomju	mantojumu,	gan	modernisma	inerci	(Vodrazka	2010);	

tā	rezultātā	arī	21.	gadsimtā	mākslas	aprindās	izplatīta	ideja	par	universālu	mākslu,	kuras	galve-

nais	protagonists	ir	šķietami	visaptverošs,	dzimumneitrāls	cilvēks,	nevis	konkrētam	ķermenim,	

sociālai	pozīcijai,	vēsturiskai	un	kultūras	situācijai	piederīgs	iemiesots	afektīvais	subjekts.	

Feministiskās	mākslas	 teorijas	šeit	parādās	sporādiski,	un	pētniekiem	dažādās	valstīs	

bieži	vien	trūkst	kopējas	platformas,	kur	apspriest	savas	idejas,	turklāt	šīm	sarunām	nepiecie-

šama	 svešvalodas	 starpniecība.	Tomēr	 kā	 aicinājums	 pretoties	 angloamerikāņu	 intelektuālās	

tradīcijas	hegemonijai	izskan	arī	piedāvājumi	turpināt	rakstīt	un	runāt	katras	valsts	“mazajās”	

valodās	(Marling	2021).	Pēdējā	 laikā	novērojami	mēģinājumi	veidot	plašākus	skatījumus	uz	

reģionu	 kopumā,	 kuriem	 tomēr	 jāspēj	 izteikt	 arī	 pašā	 reģionā	 valdošās	 atšķirības	 (Stenning	

and	Hörschelmann	2008).	To	vidū	var	 izcelt	pētījumus,	kas	analizē	globalizācijas,	kapitālis-

ma	un	neoliberālisma	 lomu	mākslas	vides	pārveidošanā,	kā	arī	 izstrādā	heteronormatīvisma	

ideoloģijas	 kritiku,	 pamatojot	 nepieciešamību	 ieviest	 skatījumus	 viņpus	 tradicionālajām	 bi-

nārajām	opozīcijām.	Aktuāli	pētījumi	pievēršas	arī	nacionālisma	 jautājumiem	un	 to	saistībai	

ar	 noteiktiem	 dzimtes	 uzstādījumiem,	 kā	 arī	 koloniālā	mantojuma	 pārskatīšanai,	 ģeopolitis-

kajām	varas	attiecībām	un	minoritātēm	(Pachmanova	2019).	Mēģinājumi	“atrast”	un	aprakstīt	

feminismu	Austrumeiropā	bieži	vien	 ietver	 slēptu	un	 latenti	klātesošu	naratīvu	meklējumus,	

lai	parādītu	dzimumu	atšķirības,	seksualitātes	un	intīmās	dzīves	pieredzes	elementus,	slēptus	

vai	pagrīdē	esošus	feministiskus	manifestus,	kuri	izvairījās	vai	pat	pretojās	padomju	mākslas	

cenzūras	ierobežojumiem.	Tomēr	šādas	pieejas	tiek	arī	kritizētas,	norādot,	ka	to	pamatā	ir	pie-

ņēmums,	ka	sieviešu	stāvoklis	Centrālajā	un	Austrumeiropā	bija	teju	tāds	pats,	kā	Rietumos,	
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vienīgi	pastāvēja	“nebrīves”	un	“apspiešanas”	apstākļos	(Chukhrov	2018).	Tā	vietā	auglīgāki	

ir	mēģinājumi	 pētīt	 padomju	 dzimtes	 kārtību	 kā	 pašpietiekamu	 parādību,	 nevis	 komunisma	

“izķēmotu”	Rietumu	versiju.	Šajā	ziņā	Latvijas	primārais	analīzes	konteksts	ir	Baltijas	valstis,	

lai	gan	arī	šeit	feministiskās	mākslas	un	teoriju	atšķirīgās	attīstības	tendences	ir	acīmredzamas	

(Kivimaa	2012).

Feministiskā	afektu	un	ķermeņa	pētniecība	postsociālisma	mākslā	ir	salīdzinoši	maz	iz-

vērsta.	Pieejami	pētījumi	un	teorētiski	ieskati	par	sievietes	ķermeņa	attēlojumu	mākslā	(Bryzgel	

2018,	Tumbas	2018	u.c.),	kā	arī	ķermenis	bieži	vien	ir	jaunrades	instruments	atsevišķu	māks-

linieču	praksē	(Jakubowska	2019,	Majewska-Güde	2021).	Kritiskā	afektu	iztaujāšana	postso-

ciālisma	 feminismā	 tomēr	 ir	 reta	 parādība,	 lai	 gan	 tieši	 ķermeniskās	 un	 afektīvās	 pieredzes	

ir	nozīmīgas,	lai	veidotu	teorētiskos	ietvarus	gan	feministiskai	mākslas	analīzei,	gan	mākslas	

vēstures	pārskatīšanai,	gan	plašākā	nozīmē	–	sabiedrības	transformācijai.	Politiskas	un	sociālas	

problēmas,	piemēram,	dzimumu	nevienlīdzību,	raksturo	ne	tikai	statistikas	dati,	bet	arī	dzīvotās	

pieredzes	netveramā	materialitāte,	ikdienas	dzīves	rutīnas,	noskaņas,	jūtu	arhīvi,	kā	arī	viscerāli	

stāvokļi.	Tos	pētīt	piedāvā	humanitāro	zinātņu	analīzes	metodes,	tostarp	feministiskās	teorijas,	

savukārt	 feministiskā	māksla	 tos	 spēj	 parādīt	 afektīvā	 veidā.	To	 savstarpējā	mijiedarbē	 tiek	

iegūti	rīki	pozitīvu	sociālo	izmaiņu	rosināšanai,	par	atskaites	punktu	izvēloties	ikdienas	dzīvei	

piederīgo,	šķietami	ierasto	lietu	kārtību,	izceļot	to	afektīvi	ķermenisko	dimensiju.	Promocijas	

darbs	tiecas	radīt	jaunas	zināšanas,	kas	aizpilda	šo	teorētisko	iztrūkumu	Latvijas	mākslas	teoriju	

laukā,	iezīmējot	priekšnosacījumus	postsociālisma	mākslas	izpratnei	no	dzīvotās	pieredzes	un	

iemiesotā	subjekta	pozīcijas,	kura	feministiskajam	jutīgumam	tiek	piedāvāts	viscerāls	lasījums.	

Pētījuma priekšmets, mērķis un uzdevumi

Promocijas	darba	pētījuma	priekšmets	ir	feministiskā	māksla	postsociālismā,	kas	tiek	

pētīta	no	visceralitātes	skatpunkta.

Promocijas	darba	mērķis	ir	piedāvāt	postsociālisma	feministiskās	mākslas	domājamības	

teorētiskos	 ietvarus,	kas	balstīti	 viscerālās	 estētikas	pieejā.	Visceralitāte	 ir	 pētāma	kā	“nere-

dzama”	dominējošu	ideoloģiju	un	diskursu	situācijā,	 tomēr	klātesoša	atstātajos	rezultātos	un	

ikdienas	dzīvotajā	pieredzē.	Identificējot	hierarhijas,	nobīdes	un	feministiskās	intervences	ie-

spējas,	kā	arī	izstrādājot	viscerālajā	estētikā	pamatotu	viscerālā	jēdzienu,	mākslas	filozofijas	un	

ikdienas	dzīves	estētikas	sadurā	tiek	nostiprināta	feministisko	teoriju	interese	par	feministisko	

mākslu	postsociālismā.
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Mērķa	sasniegšanai	izvirzīti	pieci	uzdevumi: 

1.	 Feministiskās	mākslas	jēdziena	skaidrošana,	tostarp	ikdienas	pieredzes,	ķermeņa	un	

afektu	nozīmes	kontekstā;	

2.	 Postsociālisma	feministisko	diskursu	raksturošana,	centrālo	jēdzienu	formulēšana;	

3.	 Feministiskās	mākslas	vietas	iezīmēšana	postsociālisma	situācijā,	uzsverot	feminis-

tisko	izteiksmju	meklējumus	un	alternatīvo	vārdnīcu;

4.	 Viscerālās	estētikas	perspektīvas	iekopšana,	aprobējot	ķermeniski	afektīvā	pieredzē	

balstītu	visceralitātes	jēdzienu	kā	mākslas	analīzes	kategoriju,	ko	nostiprina	mākslas	

afektīvā	un	iztēli	rosinošā	valoda;	

5.	 Viscerālās	estētikas	pieejas	izmantošana	divu	gadījumu	izvērstai	analīzei.	

Darba	pētījuma	priekšmets	–	 feministiskā	māksla	postsociālismā	–	pētījuma	 ietvaros	

tiek	konceptualizēts,	izmantojot	feminisma	filozofijas,	mūsdienu	feminisma	mākslas	teoriju	un	

postsociālisma	studiju	ieskatus,	īpašu	uzmanību	veltot	Centrālās	un	Austrumeiropas	domātā-

ju	ieguldījumam.	Šis	uzsvērums	ļauj	novērst	intelektuālo	paškolonizāciju,	kā	arī	palīdz	atrast	

lokālu,	kultūras	īpatnībās	balstītu,	idiosinkrātisku	feminisma	(vai	feminismu)	izpratni,	ko	var	

attiecināt	uz	Latvijas	kultūru	un	mākslu.	

Izmantotā	metode	–	visceralitāte	kā	teorētiski	inovatīva	pieeja,	kas	integrē	feminisma	

ķermeņa	filozofijas,	afektu	teorijas	un	postsociālisma	feminisma	atziņas	ar	mērķi	definēt	tādu	

teorētisku	pozīciju,	kas	ļauj	reģistrēt	postsociālisma	stāvokļa	viscerālo	loģiku,	ko	atklāj	un	pa-

rāda	 laikmetīgā	māksla.	Estētiski	 tvertā	visceralitāte	 iekļaujas	plašākā	feministiskās	mākslas	

filozofijas	laukā,	taču	izvēlētie	pētnieciskās	intereses	virzieni	sasaucas	ar	postsociālisma	femi-

nismu	(jeb	feminismiem),	izceļot	to	savdabību	un	atšķirības.	

Pēc	 pētījuma	 priekšmeta	 iezīmējuma	 un	 metodes	 izstrādāšanas,	 tiek	 veikta	 laikme-

tīgās	mākslas	 analīze.	Tiek	 izcelti	 divi	 Latvijā	 tapuši	 laikmetīgās	mākslas	 darbi	 –	Katrīnas	

Neiburgas	“Tējas	sēnes”	projektu	(2001)	un	mākslinieču	grupas	(Ingrīda	Pičukāne,	Vivianna	

Maria	Stanislavska,	Mētra	Saberova,	Rasa	Jansone	un	Vika	Eksta)	veidotu	mākslas	projektu	

“Fembloks”	(2017)	–	lai	viscerālās	estētikas	perspektīvā	ne	tikai	domātu par,	bet	domātu kopā 

ar	mākslu.	Darbu	izvēli	noteica	tajos	ietverto	filozofisko	atziņu	bagātība,	kā	arī	darbos	saska-

tāmā	interese	par	afektīvi	ķermenisko	pieredzi.	Būtisks	bija	arī	abu	mākslas	projektu	“izvieto-

jums”	attiecībā	uz	feminismu:	ja	Katrīnas	Neiburgas	mākslas	raksturojumos	vārds	“feminisms”	

neparādās	gandrīz	nekad,	tad	“Fembloku”	var	uzskatīt	par	pretēju	piemēru	–	projektā	iesaistītās	

mākslinieces	ne	tikai	no	feminisma	nevairās,	bet	to	aktīvi	pēta,	artikulējot	lokālas	feminisma	

izpausmes.	Līdz	ar	 to	 izvēlētie	analīzes	piemēri	palīdz	 iezīmēt	noteiktu	feministisko	spektru	

Latvijas	mākslā.	
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Līdzšinējais tēmas izpētes līmenis

Feministiska	interese	par	postsociālismu	parādījās	90.	gadu	sākumā	un	turpinās	arī	mūs-

dienās.	Bieži	vien	šīs	intereses	motivētie	pētījumi	tiek	orientēti	uz	dzimti	(gender)	kā	analītisku	

kategoriju7,	kas	ļauj	saprast	kā	sociālisma	laika,	tā	postsociālisma	sabiedrības	specifisko	organi-

zācijas	veidu	jeb	dzimtes	kārtību.	Ar	šādu	izpēti	nodarbojas,	piemēram,	teorētiķes	no	Krievijas	

Olga	Voroņina	 (Voronina	1993),	 Jeļena	Zdravomislova	un	Anna	Temkina	 (Zdravomyslova	 i	

Temkina	2007,	 2012),	 kliedējot	mītu	par	dzimumu	vienlīdzību	Padomju	Savienībā	un	pētot	

ar	dzimtes	kārtību	saistītās	sievišķības	un	vīrišķības	 izpratnes,	kuras	sastopamas	arī	mūsdie-

nās.	Tādas	 publikācijas	 un	 rakstu	 krājumi	 kā	 “Postkomunisms	un	 ķermeņa	 politika”	 (Berry	

1995),	kas	balstās	dzimtes	kategorijas	 izvaicāšanā,	kā	arī	“Dzimtes	politika	pēc	sociālisma”	

(Gal	 and	Kligman	 2000),	 “Postsociālisma	 dzimtiskošana:	 vecais	mantojums	 un	 jaunās	 hie-

rarhijas”	 (Gradskova	 and	Morell	 2018)	 vai	 “Rūtledžas	 rokasgrāmata:	 dzimte	Centrāleiropā,	

Austrumeiropā	un	Eirāzijā”	(Fabian,	Johnson	and	Lazda	2022)	piesaka	postsociālisma	feminis-

tisko	skatījumu	trajektorijas.	Tās	aptver	privātas	un	publiskās	telpas,	darba	vides	un	ģimenes	

dzīves	organizācijas	principu	analīzi,	īpašu	uzmanību	pievēršot	sieviešu	reproduktīvajām	tie-

sībām	(sk.	arī	Kligman	and	Gal	2000).	Bieži	vien	tiek	meklēti	un	saskatīti	postsociālisma	fe-

minisma	saskarsmes	punkti	ar	postkoloniālajām	teorijām	(Tlostanova	2010,	2012,	2015,	2018,	

2022,	Annus	2018,	Tlostanova,	Thapar-Björkert	and	Koobak	2019,	Koobak,	Tlostanova	and	

Thapar-Björkert	2021),	uzrādot	imperiālisma	un	kultūras	hegemonijas	atstātās	pēdas.	

Pirmo	 nozīmīgo	 apkopojumu	 teorētiskiem	 feminisma	 skatījumiem	 vēlīnā	 sociālisma	

un	postsociālisma	mākslā	sniedz	Bojana	Pejiča,	kūrējot	izstādi	“Gender Check.	Sievišķība	un	

vīrišķība	Austrumeiropas	mākslā”8,	 kas	 notika	 2009.	 gadā	Vīnes	mūsdienu	mākslas	muzejā	

MUMOK	un	2010.	gadā	bija	skatāma	arī	Polijā,	Nacionālajā	mākslas	galerijā	Zacheta	Varšavā.	

Līdz	ar	izstādi	iznāca	katalogs,	kā	arī	rakstu	krājums	–	abas	publikācijas	tiecās	radīt	telpu	dis-

kusijām	par	dzimtes	ietekmi	uz	mākslas	radīšanu,	uztveri	un	interpretāciju.	No	Latvijas	šajās	

publikācijās	 piedalījās	 pētniece	Māra	Traumane,	 kā	 arī	 Inga	Šteimane	 ar	LN	Sieviešu	 līgas	

projektiem,	līdz	ar	to	var	teikt,	ka	Latvijas	vārds	jau	visai	agrīni	tika	ierakstīts	postsociālisma	

feminisma	mākslas	laukā.	

Kopumā	feministiskie	jautājumi	par	šī	perioda	un	reģiona	mākslu	tiek	uzdoti	sporādiski,	

7  Feminisma teorijās dzimtes jēdziens ienāk 60. gados, kur tas kļūst par vienu no angloamerikāņu feministiskās 
tradīcijas neatņemamu sastāvdaļu. Sakontēji dzimte tiek skatīta binārā opozīcijā jēdzienam “dzimums”, taču 
pakāpeniski abus jēdzienu nošķīrums kļūst arvien problemātiskāks, it īpaši pēc Džūditas Batleres darba “Dzimtes 
nemiers” (2012), kurā Batlere skaidro, kā dzimuma uztveri un izpratni ietekmē ideoloģiskie konteksti. 
8  Izstādes nosaukuma pirmā daļa atstāta angļu valodā, jo tā ir labskanīga un tuvākais tulkojums “dzimtes 
pārbaude” šo labskanīgumu mazinātu. Turklāt Latvijā šādi izstādes nosaukumu atveidojusi arī mākslas zinātniece 
Alise Tīfentāle izstādes recenzijā (2010). 
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bieži	vien	apvienojumā	ar	plašākiem	tematiem,	kas	tiecas	iezīmēt	Austrumeiropas	mākslas	vie-

tu	 globālajā	mākslas	 vēsturē	 (Hock	 and	Allas	 2018)	 vai	 atklāj	 šī	 reģiona	mākslas	 un	 teori-

jas	sociālisma	mantojuma	kontekstā,	tostarp	izaicinot	uz	Rietumiem	vērsto	naratīvu	lietderību	

(Janevski,	Marcoci	and	Nouril	2018).	Nereti	pētnieki	pievēršas	kādam	noteiktam	mākslas	vei-

dam,	piemēram,	performancei,	tajā	saskatot	arī	feministiskas	iezīmes	(Cseh-Varga	and	Czirak	

2018),	vai	arī	raksturojot	postsociālisma	feministiskās	mākslas	specifiku	un	lokālās	atšķirības,	

kā	piemēram,	mākslas	teorētiķes	Hilarijas	Robinsones	sastādītajā	feministisko	teoriju	almanahā	

“Feminisms	–	Māksla	–	Teorija:	antoloģija,	1968–2000”,	kuras	papildinātajā	2014.	gada	izde-

vumā	ietverti	arī	teksti	no	Austrumeiropas.	Jāņem	vērā,	ka	šī	reģiona	feministiskajām	teorijām	

nepārtraukti	 jāsaskaras	arī	ar	 jautājumu,	vai	un	kādā	nozīmē	mākslas	darbus	var	uzlūkot	kā	

feministiskus.	 Izņemot	 čehu	 teorētiķes	Martinas	Pahmanovas	bieži	 citēto	un	vairākas	 reizes	

pārpublicēto	eseju	“Iekšā?	Ārā?	Pa	vidu?	Piezīmes	par	topošā	Austrumeiropas	feminisma	un	

dzimtes	diskursa	neredzamību	mūsdienu	mākslas	teorijā”	(Pachmanova	2010),	diez	vai	var	ap-

galvot,	ka	šajā	jomā	ir	izstrādāts	kāds	kanonisku	tekstu	kopums	vai	atskaites	punkti.

Feministiskās	 mākslas	 teorētiskajā	 refleksijā	 pašsaprotami	 ienāk	 ķermeņa	 tēma.	

Raksturīgi,	ka	sievietes	ķermenis	bieži	vien	iemieso	pretošanās	stratēģiju	ne	tikai	patriarhālai	

kultūrai,	bet	arī	komunistiskās	valsts	varai	un	kultūras	imperiālismam,	kā	arī	padomju	cenzūrai	

un	tās	priekšstatam	par	ideālo	padomju	ķermeni.	Lai	arī	nevar	apgalvot,	ka	emociju	ziņā	femi-

nistiskā	māksla	būtu	“vēsa”,	tomēr	akcents	uz	afektiem	kā	mākslas	darba	analīzes	kategorijām	

šajā	teoriju	kopumā	ir	mazāk	izteikts,	iespējams,	tāpēc,	ka	mākslas	pētniecībā	emocijas	bieži	

vien	tiek	saistītas	ar	ekspresiju	vai	kaut	ko	subjektīvu	–	pretstatā	afektu	teorijas	pieņēmumam,	

kas	afektiem	piešķir	pašpietiekamu,	tas	ir,	ontoloģisko	statusu.	To	varētu	izskaidrot	arī	ar	afektu	

teorijas	salīdzinoši	mazu	pielietojumu	vizuālās	mākslas	pētniecībā	–	kopš	teorijas	rašanās	tā	

biežāk	sastopama	literatūras	studijās.	Arī	Austrumeiropa	afektu	teorijās	ir	maz	pārstāvēta	–	šīs	

teorijas	spēcīgākie	attīstības	virzieni	aptver	Rietumeiropu	un	tās	koloniālo	mantojumu.	Viens	

no	 retajiem	postsociālisma	 afektivitātes	 pētījumiem	 ir	Maruškas	 Svašekas	 sastādītais	 rakstu	

krājums	“Postsociālisms.	Politika	un	emocijas	Centrālajā	un	Austrumeiropā”	(Svašek	2006),	

kas	iezīmē	noteiktu	postsociālisma	jūtu	ainavu,	taču	tajā	savukārt	nav	ietverti	ne	feministiskie,	

ne	estētiskie	 jautājumi.	Līdzīgi	var	 teikt	arī	par	Latvijas	 izcelsmes	pētnieci	Daci	Dzenovsku	

(2012),	kuras	darbi,	kas	veltīti	pamestībai	un	tukšumam	Latvijā	un	Austrumeiropā,	ir	piederīgi	

afektu	teorijai,	taču	nav	acumirklī	ierakstāmi	feministisko	mākslas	teoriju	laukā.	

Nozīmīgu	 artavu	 feministisko	 skatījumu	 izstrādei	Baltijas	 valstu	 kontekstā	 vizuālajā	

mākslā	sniegusi	igauņu	pētniece	Katrīna	Kivimā	(Kivimaa	2012),	savukārt	feministiski	skatīju-

mi	Latvijas	mākslas	pētījumos	līdz	šim	bijuši	reti	un	nesistemātiski	–	šajā	ziņā	daudz	izvērstāka	

mijiedarbe	 ar	 feminisma	 teorijām	 līdz	 šim	 notikusi	 Latvijas	 literatūras	 pētniecībā	 (Cimdiņa	
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1997,	2015,	Meškova	2009,	2013,	Kārkla	2015,	Auziņa	2018,	2019	u.c.)	un	filozofijā	(Lapinska	

2012,	Nagl-Docekale	2012,	Rubene	2021	u.c.).	Arī	2017.	gadā	iznākušajā	izdevumā	“Kultūras	

feminisms:	feminisma	terminu	skaidrojošā	vārdnīca”	(Cimdiņa	un	Šroma	2017)	feministiskie	

strāvojumi	galvenokārt	tiek	aplūkoti	literatūras	kontekstā,	pētot	dzimumdiferences	jautājumus,	

proti,	sievietes	subjektivitāti	un	t	ās	reprezentāciju	kultūrā,	kā	arī	“spilgtas	sievišķības	indivi-

duālās	izpausmes”	(Buceniece	2017,	109–110).	Šāda	pētnieciska	ievirze	raksturīga	arī	Latvijas	

Universitātes	akadēmiskajam	centram	Feministica	Lettica	(dibināts	1998.	gadā).	Nozīmīgu	ar-

tavu	feministiskās	domas	attīstībai	Latvijā	sniedz	2001.	gadā	Latvijas	Universitātes	Dzimtes	

studiju	centra	paspārnē	klajā	nākusī	antoloģija	“Mūsdienu	feministiskās	 teorijas“	(Novikova	

2001),	kurā	 ietverta	arī	 feminisma	mākslas	vēsturei	svarīgās	Lindas	Nohlinas	esejas	“Kāpēc	

nav	bijis	izcilu	mākslinieču?”	saīsinātās	versijas	tulkojums.	2013.	gadā	žurnālā	“Studija”	pub-

licēta	Grizeldas	Pollokas	darba	“Modernitāte	un	sievišķīguma	telpas”	fragments,	iepazīstinot	

lasītājus	ar	šo	ievērojamo	feminisma	mākslas	zinātnieces	veikumu.	Latviešu	valodā	tulkoti	arī	

Džūditas	Batleres	(2012)	un	Gajatri	Čakravorti-Spivakas	darbi	(2014),	kuri	ir	nozīmīgi	feminis-

tisko	teoriju	virzītāji,	lai	arī	to	ietekme	uz	mākslas	pētniecību	ir	pastarpinātāka.	

Amerikāņu	mākslas	 vēsturnieku	Renē	un	Metjū	Beigelu	 veikums,	 intervējot	māksli-

nieces	Latvijā,	parāda	šeit	izplatīto	feminisma	nolieguma	problēmu	un	grūtības	sarunāties	par	

sieviešu	stāvokli	mākslā	(Baigell	and	Baigell	2001).	Šīs	grūtības	analizē	Māra	Traumane,	to-

starp	parādot	valdošos	aizspriedumus	pret	sieviešu	mākslu	vispār	(2012).	Feministiska	ievirze	

ir	Baibas	Vanagas	pētījumiem	par	sievietēm	māksliniecēm	Latvijā	laikā	no	19.	gs.	vidus	līdz	

1915.	gadam	(2015,	2021),	līdzīgu	darbu	veic	Šeldas	Puķītes	un	Indreka	Grigora	sagatavotais	

izdevums	“Sudrabmeitenes.	Fotogrāfijas	retušētā	vēsture”,	kas	veltīts	“aizmirstām”	fotogrāfēm	

Latvijā	un	Igaunijā	(2020).	

2016.	gadā	klajā	nāk	Janas	Kukaines	grāmata	“Daiļās	mātes.	Sieviete,	ķermenis,	sub-

jektivitāte”	(2016),	kurā	izmantotas	mūsdienu	feministiskās	teorijas,	lai	interpretētu	mātišķības	

atainojumu	 Latvijas	 laikmetīgajā	mākslā.	Mātišķības	 atēlojuma	 feministisku	 analīzi	 turpina	

Rasa	 Jansone	 (2021),	 savukārt	 pētnieces	 Ieva	Melgalve	 un	Adele	Bea	Cipste	 pēta	 cēloņus,	

kāpēc	daudzu	padomju	laikā	aktīvu	mākslinieču	vārdi	šobrīd	grimst	aizmirstībā	(Melgalve	un	

Cipste	2021).	Var	secināt,	ka	pēdējo	gadu	laikā	Latvijas	akadēmiskajā	vidē	ienāk	jauni	pētījumi	

(lielākoties	atsevišķu	rakstu	formātā),	kas	tiecas	iezīmēt	feministiskus	virzienus	mākslas	inter-

pretācijā,	pakāpeniski	drupinot	un	pārskatot	Latvijas	mākslas	vēstures	kanonu,	pievēršot	uzma-

nību	sieviešu	ieguldījumam	mākslā	un	šķetinot	jautājumu	par	tā	nepamanīšanas	un	nenovērtē-

šanas	ideoloģiskajiem	iemesliem.	Arī	Latvijas	laikmetīgajā	mākslā	feministiskie	impulsi	arvien	

biežāk	parādās	mākslinieču	darbos	un	kūrētajās	izstādēs	–	visbiežāk	kā	personīgas	atklāsmes	un	

dalīšanās	ar	intīmām	pieredzēm,	savukārt	dažas	mākslinieces	feministiskās	teorijas	izmanto	arī	
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kā	jaunrades	instrumentus	(piemēram,	Ingrīda	Pičukāne,	Rasa	Jansone,	Elīna	Brasliņa,	Mētra	

Saberova	u.c.).	Kopš	2015.	gada	promocijas	darba	autore	kūrē	feministiski	ievirzītas	laikme-

tīgās	mākslas	 izstādes,	mērķtiecīgi	attīstot	 lokālo	feministisko	jutīgumu.	Taču	Latvijā	arvien	

trūkst	 sistemātisku	 pētījumu	 feministiskajās	mākslas	 teorijās,	 kas	 skaidrotu	 norises	mākslas	

laukā,	ņemot	vērā	gan	sociālisma	mantojuma,	gan	neoliberālā	kapitālisma	 ietekmi	uz	 ikdie-

nas	dzīvoto	pieredzi,	tās	afektīvajiem	ritmiem	un	ķermeniskumu.	Tāpat	nepieciešams	piedāvāt	

konceptuālus	rīkus	feministiskās	mākslas	identificēšanai,	iezīmējot	tās	saprašanas	nosacījumus,	

sniedzot	ceļvedi,	kur	feministisko	mākslu	var	meklēt	un	kā	tās	izpausmes	saistītas	ar	lokālajām	

kultūrām.	Visbeidzot,	feministiskās	mākslas	izpratnes	veidošana	sniegs	rīkus	arī	tās	ģenealo-

ģijas9	izveidošanai,	kas	ir	turpmāk	veicams	pētniecības	uzdevums,	kas	pārsniedz	šī	promocijas	

darba	robežas.	

Darba zinātniskā novitāte

Promocijas	darbs	piedāvā	līdz	šim	Latvijas	mākslas	pētniecībā	neizstrādātu	perspektīvu	

uz	feministisko	mākslu	postsociālismā.	Darba	nozīmīgākie	novitātes	aspekti	 ietver	postsoci-

ālisma	feminisma	koncepcijas	izstrādi	un	visceralitātes	jēdziena	ieviesumu	kā	mākslas	analīzes	

kategoriju

Postsociālisma	 feminisms	 nav	 vienkārši	 feminisms,	 kas	 attīstās	 Centrālajā	 un	

Austrumeiropā	“pēc	sociālisma”.	Šo	feminisma	atzaru	raksturo	ne	tikai	piederība	noteiktam	laikam	

un	telpai,	bet	arī	kultūras	un	vēstures	ietekmētas	konceptuālas	iezīmes.	Ņemot	vērā	sabiedrības	

noraidošo	 attieksmi	 pret	 feminismu,	 feministisko	 skatījumu	 marginalizēšanu	 akadēmiskajā	

pētniecībā,	kā	arī	mākslas	vidē	 izplatīto	vēlmi	 izvairīties	 identificēties	kā	 feministiem,	bieži	

vien	 rodas	 jautājums,	 kā	 īsti	 domāt	 par	 feminismu	 šajā	 reģionā	 un	 kā	 to	 “saskatīt”	mākslā.	

Promocijas	 darbā	 feminisma	 teoretizēšanai	 tiek	 ieviestas	 vairākas	 konceptuālas	 kategorijas:	

postsociālistiskais	 nedrošums,	 ķermeniskā	 ievainojamība,	 uzņēmējdarbīgais	 subjekts	 un	

neoliberālā	racionalitāte,	kā	arī	publisko	jūtu	arhīvi,	īpaši	uzsverot	nostalģijas	un	nelaimīguma	

afektus.	Postsociālisma	feminisms	tiek	skaidrots	caur	necaurskatāmības,	aptumšojuma	un	ne-

skaidrības	 jēdzieniem,	 tostarp	 izmantojot	 feministiskā	 baisā	 koncepciju.	 Šie	 domāšanas	 rīki	

aplūkoti	promocijas	darba	2.	nodaļā.	Īpaša	uzmanība	tiek	pievērsta	arī	reģiona	mākslas	vēsturē	

un	 teorijā	 izkaisītajiem	feminismu	nosaukumiem,	proti,	 intuitīvajam	(intuitive),	 izvairīgajam	

9  Ģenealoģijas metode, ko piedāvājis Mišels Fuko, ir īpaši izplatīta un atzīta feministiskajās teorijās (Meadmore, 
Hatcher and McWilliam 2000). Uzsverot vairāku sākotņu jeb izcelsmes skaidrojuma pastāvēšanas iespējas, 
ģenealoģisks skatījums ir lietojams arī mākslas pētniecībā, kur tas piedāvā atteikties no lineāriem, hierarhiskiem 
un teleoloģiskiem modeļiem par labu sazarojumiem, fragmentiem, jauniem skatpunktiem un negaidītiem 
savienojumiem. 
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(reluctant),	latentajam	(latent),	maigajam	(soft)	un	centrbēdzes	(centrifugal)	feminismam,	kā	

arī	protofeminismam	un	parafeminismam,	kas	apkopoti	un	raksturoti	promocijas	darba	3.	no-

daļā.	 Šie	 “citi”	 feminismi,	 no	 vienas	 puses,	 iezīmē	 novirzi	 no	 “īstā”	 feminisma,	 piedāvājot	

reģionālas	variācijas.	No	otras	puses,	tos	var	izmantot,	lai	veidotu	specifisku,	afektīvā	ķermeņa	

pieredzē	balstītu	teorētisku	ietvaru,	kas	paver	ceļu	visceralitātes	jēdzienam	kā	mākslas	analīzes	

kategorijai,	kā	to	parāda	darba	4.	nodaļa.

Izdvesmojoties	no	postkoloniālajām	feminisma	teorijām,	viscerālais	tiek	saprasts	kā	sa-

mezglots	attiecību	kopums,	kas	pastāv	starp	ideoloģiju	un	ķermeniskumu,	iemiesoto	pieredzi,	

politiskajām	 jūtām	un	 ikdienas	dzīvi.	Viscerālais	 ierakstās	 feminisma	 intelektuālajā	 tradīcijā	

pētīt	personiskā	un	politiskā	mijiedarbi,	ko	raksturo	centieni	ieraudzīt	ideoloģijas	nospiedumus	

pat	 tādās	šķietami	nepolitiskās	ķermeniskās	 izpausmēs	kā	elpa	vai	 skatiens.	Reizē	ķermenis	

viscerālajā	atslēgā	nav	tikai	pasīvs	un	pret	idejām	uzņēmīgs	lielums,	bet	var	izrādīt	aģenci	un	

pretestību,	 ko	 izsaka,	 piemēram,	 transkorporealitātes	 jēdziens	 vai	 rīcībā	 balstītas	 identitātes	

izpratne.	Vizuālā	māksla	ir	viens	no	medijiem,	kas	šīs	viscerālās	attiecības	spēj	uzrādīt,	padarīt	

jūtamas,	saprotamas	un	domājamas.	Līdz	ar	to	promocijas	darbs	iezīmē	viscerālā	feminisma	

un	viscerālās	estētikas	iespējas,	piedāvājot	meklēt	afektīvi	ķermeniskos	pavedienus	postsoci-

ālisma	feministiskajā	mākslā.	Šīs	analīzes	piemēri	tiek	piedāvāti	5.	nodaļā,	pētot	kā	sociālisma	

mantojuma,	tā	neoliberālā	kapitālisma	mijiedarbē	veidotu	ķermeņa	politiku.10	,	ko,	saskaņā	ar	

feministisko	teoriju	atziņām,	jāsaprot	kā	kas	ietver.	Viscerālais	kļūst	par	atskaites	punktu,	kā	

izjautāt	postsociālisma	mākslas	feministisko	jutīgumu	un	reizē	konstruēt	šīs	mākslas	sazarotos	

un	afektīvi	aptumšotos	radurakstus.

 

Pētījuma teorētiskā paradigma un metodoloģija

Promocijas	darba	 teorētisko	paradigmu	veido	mūsdienu	 feminisma	 teorijas,	 savukārt	

pētījuma	 metodoloģiju	 nosaka	 tā	 ontoloģija	 un	 aksioloģija.	 Proti,	 priekšstati	 par	 pētījuma	

priekšmetu	un	pētījuma	vērtībām	ietekmē	veidu,	kādā	tiek	definēti	soļi,	kuri	ved	pie	zināšanām.	

Zinātniskajā	 literatūrā,	kas	veltīta	feministiskās	pētniecības	metodoloģijām,	 tiek	uzsvērts,	ka	

to	veido	dažādu	metožu,	pieeju	un	pētniecisko	stratēģiju	sajaukumu	(Walker	1993,	39;	Naples	

2007,	 1701).	 Citos	 avotos	 feministiskās	 metodoloģijas	 izpratnē	 tiek	 uzsvērti	 divi	 principi:	

10  Feministiskajā pētniecībā ķermeņa politika tiek saprasta kā normu un prakšu kopums, kas veido, vada 
un disciplinē ķermeņus, nosakot pieņemamas uzvedības, izskata un citu ķermenisko izpausmju robežas un 
formas (Brown and Gershon 2017). Ķermeņa politikas prakšu loks ir plašs: tas ietver ķermeņa objektivizāciju, 
idealizāciju, heteronormatīvismu utt. Ķermeniskā nepakļaušanās un rīcībspēja ir gan viens no feministiskās 
pretošanās un kritikas veidiem, gan to var uzskatīt kā vienu no sabiedrības pārveides stratēģijām (Kukaine and 
Taurens 2022). To spilgti ilustrē lietuviešu izcelsmes anarhofeminisma pārstāvei Emmai Goldmanei piedēvētais 
izteiciens: “Tā nav mana revolūcija, ja es nedrīkstu dejot”. 
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pētnieka	 pašrefleksija	 un	 pētījuma	 saistība	 ar	 sociālo	 pārmaiņu	 iniciēšanu.	 Saskaņā	 ar	 šiem	

principiem	pētniekiem	ir	pienākums	apzināties	savu	lomu	pētījuma	gaitā,	kā	arī	paredzēt,	ka	

zināšanas	tiek	radītas,	apzinoties	to	potenciālu	ieviest	izmaiņas	sabiedrībā	un	reaģējot	uz	no-

teiktu,	 it	 īpaši	–	diskriminācijai	pakļauto	sociālo	grupu	vajadzībām	(Fonow	and	Cook	2005,	

221–236;	Naples	2007,	1702–1705).	Kā	norāda	feminisma	filozofe	Elisone	Džegere	 (Alison 

Jaggar),	feministisko	pētniecības	tradīciju	raksturo	tieksme	pēc	“zināšanām,	kuras	padara	brī-

vu”	(Jaggar	2008,	ix).	Lai	arī	dažādos	feministiskās	teorijas	strāvojumos	brīvība	tiek	interpre-

tēta	atšķirīgi,	var	teikt,	ka	feministiskās	pētniecības	metodoloģijas	ir	cieši	saistītas	ar	politisko	

aktīvismu,	un	šī	saistība	var	izpausties	atšķirīgās	gradācijas	pakāpēs.	

Kaut	gan	abi	minētie	principi	–	pētnieka	pašrefleksija	un	pētījuma	saistība	ar	sociālo	

pārmaiņu	iniciēšanu	–	ir	svarīgi	feministiskajā	pētniecībā,	tomēr	var	iebilst,	ka	tie	ir	pārāk	plaši	

un	nav	pietiekami,	lai	raksturotu	feministisko	metodoloģiju.	Nav	šaubu,	ka	šādus	vai	līdzīgus	

principus	iespējams	atrast	arī	citās	disciplīnās,	it	īpaši	–	kritiskajās	teorijās	(piemēram,	post-

koloniālismā,	vides	zinātnēs	u.c.).	Līdz	ar	to	rodas	jautājums,	vai	pastāv	iespēja	feministisko	

metodoloģiju	raksturot	precīzāk?	Turpmākajā	izklāstā	tiks	analizētas	feministiskās	pētniecības	

iezīmes,	uzmanību	pievēršot	vizuālajai	mākslai.	

Zinātniskajā	 literatūrā	 sastopamā	 pieeja,	 saskaņā	 ar	 kuru	 pētniecības	 metodoloģiju	

klasifikācijas	 sistēmās	 feminisms	 tiek	 uzskatīts	 par	 noteiktu	 pozīciju.	 Šāds	 skatījums	piedā-

vāts	arī	vairākās	mākslas	vēstures	un	aktuālo	mākslas	procesu	pētniecībai	veltītajos	 izdevu-

mos.	Piemēram,	grāmatā	 “Māksla	pēc	1900.	Modernisms,	 antimodernisms,	postmoderisms”	

tās	autoru	kolektīvs	–	Hels	Fosters,	Rosalinda	Krausa,	Īvs-Alēns	Buā,	Bendžamins	Buklo	un	

Deivids	 Džoselits	 (Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, 

David Joselit)	–	līdz	ar	formālismu,	strukturālisma	semiotiku,	psihoanalīzi	un	sociālo	mākslas	

vēsturi	min	feminismu	kā	vienu	no	aktuālajiem	mākslas	vēstures	analīzes	modeļiem	(Buchloh	

2016,	24).	Tiesa,	šajā	izdevumā	feminisms	kā	metodoloģiska	pozīcija	detalizēti	netiek	rakstu-

rota,	taču,	izsekojot	feminisma	termina	lietojumam	grāmatas	ietvaros,	var	secināt,	ka	ar	to	gal-

venokārt	tiek	saistītas	mākslas	parādības	Amerikas	Savienotajās	Valstīs	un	Lielbritānijā,	sākot	

ar	20.	gadsimta	70.	gadiem.	Šajā	gadījumā	feminisms	tiek	saprasts	šaurā	nozīmē	–	no	Rietumu	

pozīcijām.	Šīs	izpratnes	problēmas	skaidrotas	promocijas	darba	1.	nodaļā.	

Nedaudz	plašāku	ieskatu	feminismā	kā	mākslas	pētniecības	ietvarā	sniedz	mākslas	vēs-

turniece	Anne	D’Aleva.	Darbā	“Mākslas	vēstures	metodes	un	teorijas”,	kas	iznāk	2005.	gadā	

un	tiek	atkārtoti	izdots	2012.	gadā,	D’Aleva	feministisko	mākslas	vēsturi	dēvē	par	“vienu	no	vi-

saizraujošākajiem	un	inovatīvākajiem	pētījumiem	mākslas	vēsturē”	(D’Alleva	2005,	60).	Šajā	

gadījumā	D’Alevas	argumentācijā	uzmanību	saista	straujā	pāreja	no	feministiskās	metodolo-

ģijas	kā	mākslas	pētniecības	ietvara	uz	“feministisko	mākslas	vēsturi”,	iztirzājumā	neietverot,	
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piemēram,	 jautājumus	 par	 feministisko	 estētiku	 vai	mākslas	 kritiku.	D’Aleva	 feminismu	kā	

mākslas	pētīšanas	metodoloģiju	skata	gan	feminisma	politisko	kustību,	gan	teoriju	kontekstā	

(šādi	 izpildot	 prasību	 par	 sociālo	 pārmaiņu	 iniciēšanu)	 un	 kā	 būtisku	 tā	 iezīmi	min	 fokusu	

uz	 sievietēm	kā	māksliniecēm,	mecenātēm,	mākslas	 skatītājām	un/vai	mākslas	darba	objek-

tiem,	 turklāt	“feministiskam	pētījumam	jāpievērš	uzmanība	dzimtes	 jautājumam,	sievišķības	

idejai	un	sieviešu	pieredzei”.	Iezīmējot	feminisma	pētniecības	virzienus,	D’Aleva	min	sieviešu	

mākslinieču	ierakstīšanu	mākslas	vēsturē,	sieviešu	pieredžu	apkopošanu,	mākslas	autoritāšu,	

institūciju	un	ideoloģiju	iztaujāšanu	un	tradicionālo	sieviešu	kultūras	formu	pārskatīšanu,	kas	

ļautu	veidot	arī	jaunas	subjektivitātes	izpratnes,	it	īpaši,	izmantojot	feministiskās	psihoanalīzes	

instrumentus	 (D’Alleva	2005,	61–64).	No	 teiktā	 izriet,	ka	 feminisms	kā	pieeja	mākslas	pēt-

niecībā	galu	galā	tiecas	paplašināt	savu	pētījuma	objekta	robežas,	mainot	izpratni	par	mākslas	

vēstures	rakstīšanas	un	kanona	veidošanas	principiem,	kā	arī	aicinot	pārskatīt	pieņēmumus	par	

pašu	mākslu.	

Līdzīgu	 skatījumu	uz	 feminismu	kā	pētniecības	metodoloģiju,	kas	 tiek	 izmantota	arī	

mākslas	vēsturē	(līdztekus,	piemēram,	psihoanalīzei	un	poststrukturālismam),	sniedz	mākslas	

vēsturnieka	Ērika	Fērnija	 (Eric Fernie)	 redakcijā	 iznākušais	 izdevums	 “Mākslas	 vēsture	 un	

tās	metodes”,	kas	publicēts	1995.	gadā.	Lai	arī	hronoloģiski	tas	ir	agrāks	par	D’Alevas	darbu,	

izdevumā	iekļautā	Grizeldas	Pollokas	eseja	“Feministiskās	intervences	mākslas	vēsturē”	paver	

daudz	bagātāku	teorētisku	iespēju	klāstu.	Šajā	esejā	Polloka	raksturo	feminisma	centienus	ne	

tikai	atklāt	un	novērst	pret	sievietēm	vērstos	aizspriedumus	un	objektivitātes	trūkumu	(bias)	pa-

stāvošajā	Rietumu	mākslas	vēsturē,	bet	arī	revidēt	pašu	mākslas	vēstures	disciplīnu,	kuras	vei-

došanā	dominējis	fokuss	uz	vīrieša	ģēniju	(male genius),	nepamatoti	ignorējot	sieviešu	māksli-

nieču	ieguldījumu.	Tāpēc	sieviešu	vārdu	ierakstīšana	mākslas	kanonā,	nemainot	pašu	kanonu,	

nav	īpaši	lietderīga.	Otra	ideja,	ko	Polloka	uzsver,	ir	estētiskās	jomas	ciešā	saistība	ar	politisko	

un	vēsturisko,	kas	nozīmē,	ka	māksla	nav	skatāma	atrauti	no	sociālā	konteksta,	kurā	tā	pastāv,	

turklāt	abas	jomas	viena	otru	ietekmē	(Pollock	1995,	300–313).	Polloka	aicina	pievērsties	pla-

šākām	kopsakarībām,	norādot,	ka	feminisms	mākslā	nebūt	nebeidzas	ar	“sieviešu	jautājumu”.

Gan	Polloka,	gan	D’Aleva,	skaidrojot	feminisma	metodoloģiju,	zināmā	mērā	atklāj	arī	

tās	disciplināro	neskaidrību.	Tā,	piemēram,	Polloka	aicina	norobežoties	no	 skatījuma	uz	 fe-

minismu	kā	 “vienu	no”	pētniecības	pieejām	vai	 kā	 “interpretācijas	 izvēli”,	 asi	 iebilstot	 pret	

feminisma	neobligāto	statusu.	Feministiskais	skatījums	nenāk	no	kādas	“svaigi	tapušas	discip-

līnas	vai	starpdisciplināra	veidojuma”,	bet	gan	no	reālām	sieviešu	pieredzēm	un	ar	to	saistītās	

sieviešu	tiesību	kustības,	kuras	mērķis	ir	“mainīt	pasauli”,	proti,	īstenot	noteiktu	politisku	prog-

rammu.	Tā	nav	vienkārši	“jaunā	mākslas	vēsture”,	kura	tiecas	ieviest	uzlabojumus	vai	pada-

rīt	aktuālu	“veco	mākslas	vēsturi”,	tai	pievienojot	“jaunas	intelektuālās	modes	garšvielas”	vai	
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“pielejot	modē	esošas	teorijas	zupu”.	Tā	vietā	feminisms	ir	“kolektīva	sociālās,	ekonomiskās	

un	ideoloģiskās	varas	kritika”	(Pollock	1995,	313),	kurai,	kā	var	nojaust	no	Pollokas	pozīcijas,	

būtu	jābūt	saistošai	pētniekiem	arī	citās	disciplīnās.

Šī	 problēma	 atbalsojas	 arī	 jaunākajās	 feminisma	mākslas	 teorijās.	 Piemēram,	 2017.	

gadā	publicētajā	rakstu	krājumā	“Feminisms	un	mākslas	vēsture	šodien.	Radikāla	teorijas	un	

prakses	kritika”,	kuru	sastādīja	mākslas	teorētiķes	Viktorija	Horne	(Victoria Horne)	un	Lara	

Perija	(Lara Perry),	uzsvērts,	ka	feminisma	radītās	perspektīvas	nevis	“papildina”	esošo	zinā-

šanu	bāzi,	bet	pretendē	uz	būtisku	korekciju	ieviešanu.	Tieši	šeit	meklējams	pamats	feminisma	

kultūru	 transformējošam	potenciālam.	Lai	 to	uzsvērtu,	nereti	 izskan	pat	aicinājums	 feminis-

tiskās	mākslas	jēdziena	vietā	lietot	jēdzienu	“feminismu	zinoša	māksla”	(art informed by fe-

minism),	kas	atrisina	šīs	mākslas	klasifikācijas	problēmu	(vairāk	par	to	–	promocijas	darba	1.	

nodaļā).	Mākslas	zinātnieces	Lisa	Tiknere	(Lisa Tickner)	un	Grizelda	Polloka	aicina	jēdzienu	

“feminisma	mākslas	vēsture”	aizvietot	ar	“feminisma	problēmām	mākslas	vēsturē”	vai	“femi-

nisma	iejaukšanos	mākslas	vēsturē”	(Horne	and	Tobin	2017,	33–34).	Lai	arī	šie	ieteikumi	nav	

guvuši	plašu	 izmantojumu,	 tomēr	 tie	norāda,	ka	 feminisma	 radītās	 zināšanas	nav	 tikai	brīvi	

izvēlētas	interpretācijas	vai	pētnieka	gaumes	jautājums,	bet	ir	mākslas	pētniecības	būtiska	daļa.	

Šajā	ziņā	feminisms	būtu	uzlūkojams	nevis	kā	metodoloģiska	pieeja	ar	savu	specifisku	teorē-

tisko	paradigmu,	bet	kā	kritiska	perspektīva,	kas	integrējama	citās	metodoloģiskajās	pieejās.	

Atšķirīgu	 skatījumu	piedāvā	 feminisma	zinātnes	filozofija,	 kurā	klasiski	 tiek	 izceltas	

trīs	 vadošās	 feministiskās	 pētniecības	metodoloģijas:	 feministiskais	 empīrisms,	 feministiskā	

pozicionalitātes	(stand-point)	teorija	un	feministiskais	postmodernisms	(Harding	1986,	1987,	

Hesse-Biber	2007,	Hesse-Biber	and	Leavy	2007,	Jaggar	2008,	Lykke	2010)11.	Lai	arī	katra	no	

tām	piedāvā	savu	pieeju	pētījuma	ontoloģijai,	epistemoloģijai	un	aksioloģijai,	viena	pētījuma	

ietvaros	tās	var	pārklāties	un	viena	otru	papildināt.	Neiedziļinoties	katras	metodoloģijas	nian-

sēs,	var	rezumēt,	ka	feministisko	empīrismu	balsta	centieni	sniegt	pēc	iespējas	objektīvāku	un	

pilnīgāku	izpratni	par	realitāti,	kas	ir	iespējama	tikai	tad,	ja	tiek	ņemta	vērā	sociālā	grupa,	kas	

izsenis	tikusi	marginalizēta	vai	bijusi	pētniekiem	neredzama,	proti,	sievietes,	citas	(ne	baltās)	

11  Jāatzīmē, ka feminisma terminu skaidrojošajā vārdnīcā “Kultūras feminisms”, kas 2017. gadā nāca klajā 
Ausmas Cimdiņas un Nataļjas Šromas redakcijā, kā feminisma metodoloģija tiek minētas 14 pieejas: 
sociofeminisms, semiofeminisms, psihofeminisms, marksistiskais feminisms, socio-semio-psiho-marksistiskais 
feminisms, lesbiskais feminisms, melnais feminisms, kā arī eksistenciālistiskā kritika, lasītāja reakcijas kritika, 
runas aktu kritika, dekonstruktīvistiskā kritika, Junga mītkritika, “trešās pasaules” antikoloniālistiskā kritika 
un poststrukturālistiskā antifeministiskā kritika. Tiek arī norādīts, ka feminismu raksturo dažādu metodoloģiju 
adaptācija un simbioze, izceļot specifisku feministiskās kritikas radītu metodi – empīrisko pētījumu, kurā par 
galveno instrumentu un zinātniskās intereses centrālo kategoriju kļūst “sievietes dzīves pieredze, kas ietverta 
sociālās un kultūras realitātē” (Šroma 2017, 72–73). Minēto pārskatu varētu turpināt, to papildinot ar jaunām 
pieejām, piemēram, feministisko afektu teoriju, korporeālo feminismu, postsociālisma feminismu, posthumāno 
feminismu utt. metodoloģiskā daudzveidība rada jautājumu, vai runa tiešām ir par metodi vai drīzāk pētniecisko 
fokusu? Savukārt pieteiktais “empīriskais pētījums” ir daļa no jau minētā feministiskā empīrisma. 
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rases	pārstāvjus	u.c.	Mēģinājumos	uzlabot	zinātnes	kvalitātes	standartu	var	saskatīt	empīrisma	

līdzību	pozitīvismam,	kā	arī	vilkt	paralēles	ar,	piemēram,	Pollokas	pozīciju	mākslas	vēstures	

pētniecībā:	 feminisms	nav	vienkārši	 kāda	 realitātes	 versija	 vai	 interpretācijas	 gaumes	 jautā-

jums,	bet	gan	objektīvi	pilnīgāks	realitātes	atveids,	 tādējādi	 tas	sniedz	 labākas	un	 ticamākas	

zināšanas.	

Feministisko	pozicionalitātes	teoriju	raksturo	nostāja,	ka	jautājumos,	kas	skar	sievietes,	

vislabākās	ekspertes	ir	pašas	sievietes,	proti,	viņām	piemīt	epistēmiskā	privilēģija	spriest	par	

savu	stāvokli	un	piedāvāt	specifisku	problēmu	risinājumu.	Filozofe	Miranda	Frickere	piedāvā	

epistēmiskās	nevienlīdzības	jēdzienu	(Fricker	2009),	lai	aprakstītu	nevienlīdzīgās	iespējas	sie-

vietēm	piedalīties	zināšanu	radīšanā	un	vēsturiski	nostiprināto	paradumu	epistēmisko	autoritāti	

automātiski	(un	bieži	vien	nepelnīti)	piešķirt	vīriešiem.	Feministiskā	pozicionalitāte	tiek	izman-

tota	arī	mākslas	pētniecībā,	lai	aktualizētu	sieviešu	skatījuma	veidus,	pieredzi	un	zināšanas.	Šo	

pieeju	var	atrast	 jau	minētajā	D’Alevas	grāmatā,	gan	citos	pētījumos,	kas	izrāda	interesi	par	

sieviešu	dzīvoto	pieredzi	(lived experience),	it	īpaši	–	ikdienas	dzīves	kontekstā.	Šajā	pieredzē	

balstītās	zināšanas	nereti	tiek	izmantotas,	lai	koriģētu	vienpusību,	ko	uztur	daudzviet	zinātnēs	

implicīti	klātesošais	androcentrisms	(Smith	1987,	Harding	1998,	Naples	2007).	

Trešā	feministiskās	pētniecības	metodoloģija	ir	feministiskais	postmodernisms	–	šīs	pa-

radigmas	piedāvātā	ontoloģija	vistuvāk	atbilst	promocijas	darba	ievirzei.	Pārskatāmības	dēļ	tiks	

izceltas	promocijas	darba	kontekstā	svarīgākās	konceptuālās	nostādnes.

1.	 Atteikšanās	no	dzimtes	reālisma,	proti,	uzskata,	ka	visām	sievietēm	piemīt	kāda	rakstu-

rīga,	no	kultūras	un	vēstures	neatkarīga	iezīme,	pieredze	vai	stāvoklis,	kuri	tās	atšķir	no	

vīriešiem.	Tradicionāli	šo	visām	sievietēm	kopīgo	iezīmi	pamato	ar	bioloģisku	un	ana-

tomisku	(tātad,	“dabisku”)	pazīmju	klāstu,	tāpēc	nereti	dzimtes	reālismu	saprot	arī	kā	

esenciālismu,	lai	arī	starp	abiem	jēdzieniem	vienlīdzības	zīme	nav	vienmēr	liekama12.	

Tāpēc	promocijas	darbā	tiek	piedāvāts	skatījums	uz	identitāti,	kas	balstās	individuālā	

vai	kolektīvā	darbībā.

2.	 Interese	par	atšķirībām,	kas	pastāv	starp	sievietēm,	tostarp	iezīmēm,	kas	ir	vēsturiski	ie-

gūtas	vai	kultūras	nosacītas.	Šajā	gadījumā	“sieviete”	nav	universāla,	dabiska	kategori-

ja,	bet	vēsturiski	un	sociāli	noteikta,	mainīga	un	maināma	parādība.	Jēdziens	“sieviete”	

ir	dinamisks,	plūstošs	un	atvērts,	kas	ir	atkarīgs	no	skatījuma	perspektīvas.	Promocijas	

darbā	pastiprināta	uzmanība	veltīta	atšķirībām,	kas	izriet	no	postsociālisma	konteksta,	

atstājot	arī	telpu	izmaiņām	un	negaidītiem	pavērsieniem.

3.	 Intersekcionalitāte	 –	 dzimte	 nav	 vienīgais	 sociālais	 lielums,	 kas	 raksturo	 sieviešu	

12  Esenciālisms kā pozīcija var arī noraidīt dzimtes jēdzienu, pamatojot sieviešu īpašo atšķirību, piemēram, dabas 
likumos.
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pieredzi	un	situāciju.	Jebkurā	analīzē	 jāapzinās	arī	citi	sociālie	parametri,	piemēram,	

rase,	etniskā	izcelsme,	seksualitāte,	kultūras	piederība,	vecums	utml.	Visi	šie	parametri	

var	veidot	unikālas	kombinācijas,	tāpēc	universālas	analīzes	kategorijas	ir	jāpārbauda	

lokālos	un	specifiskos	kontekstos.

4.	 Diskursa	analīze	kā	viena	no	postmodernās	epistemoloģijas	stratēģijām.	Tā	kā	huma-

nitāro	zinātņu	pavērsiens	uz	valodu	(the linguistic turn),	kas	tiek	saistīts	ar	20.	gadsim-

ta	70.	gadiem,	ir	vispārzināms,	tad	šeit	detalizēti	tas	netiks	aplūkots,	uzsverot	vienīgi	

aspektu,	kas	svarīgs	promocijas	darba	ietvaros,	proti,	(pētnieka)	diskursīvā	rīcībspēja	

jeb	aģence13.	Saskaņā	ar	šo	jēdzienu	pētījums	nevis	neitrāli	un	objektīvi	attēlo	(jeb	re-

prezentē)	realitāti,	bet	šo	realitāti	(pār)rada	jeb	konstruē.	Tiesa,	konstruēšanas	pakāpe	

un	raksturs	var	atšķirties	–	no	galējiem	mēģinājumiem	apšaubīt	realitātes	pastāvēšanu	

ārpus	valodas,	kas	saistīti,	piemēram,	ar	franču	filozofa	Žaka	Deridā	slaveno	(un	nereti	

pārprasto)	ideju,	saskaņā	ar	kuru	nav	nekā	ārpus	teksta	(Derrida	1976,	Derrida	1988)14,	

līdz	mērenākiem	 apsvērumiem	par	 sociālās	 realitātes	 nozīmi	 un	 jēdzieniskajiem	 pa-

starpinājumiem,	kas	ir	klātesoši	jebkura	fenomena	–	pat	šķietami	“autentiskas”	un	“ne-

pastarpinātas”	 pieredzes	 –	 analīzē.	 Pētnieka	 diskursīvās	 rīcībspējas	 apzināšanās	 ļauj	

rast	saikni	ar	iepriekš	iezīmēto	feministiskās	metodoloģijas	prasību	pēc	pētnieka	paš-

refleksijas,	kas	mudina	apzināties	pētniecību	nevis	kā	pasīvu	novērošanas	pozīciju,	bet	

aktīvu	procesu,	kurā,	atsaucoties	uz	angļu	valodas	filozofu	Džonu	Ostinu,	ar	vārdiem	

“tiek	darītas	lietas”	(Ostins	2011),	proti,	tiek	ieviestas	izmaiņas	pastāvošajā	lietu	kār-

tībā.	Promocijas	darba	kontekstā	pētnieces	diskursīvā	aģence	izpaužas	postsociālisma	

feminisma	izpratnes	veidošanā.	

13  Latvijas pētnieciskajā telpā sastopami divas šī jēdziena tulkojuma versijas, kas atbilst jēdzienam agency 
angļu valodā. Ja “rīcībspēja” ir latviskāks variants un intuitīvi saprotams (rīcībspēja kā spēja rīkoties, ieviest 
pārmaiņas), tomēr tā trūkums ir līdzība ar citu jēdzienu grupu – “spēja”, “nespēja” –, kas ir saistīta ar tā 
sauktajām nespējas studijām (disability studies). Šī lingvistiskā līdzība var radīt sajukumu. Savukārt “aģence” 
ir elastīgāks variants, jo ļauj darināt citus līdzīgus vārdus, piemēram, “aģentiāls”, “aģents” u.c., līdz ar to šī 
tulkojuma versija ir lietojumā ērta. Kā tās trūkumu var minēt acīmredzamo pārcēlumu no angļu valodas, kā 
arī nepieciešamību skaidrot, ko tas nozīmē. Visbeidzot, pastāv skatījums, ka abi jēdzieni nav viens un tas pats. 
Izvērtējot šo terminoloģisko situāciju, promocijas darbā tiks lietots aģences jēdziens jaunā materiālisma ideju 
kontekstā (piemēram, “ķermeniskā aģence”), savukārt jēdziens “rīcībspēja” tiks lietots tajos gadījumos, kad runa 
ir par cilvēka apzinātu darbību (piemēram, “sieviešu politiskā rīcībspēja”). Tiesa, dažreiz nošķīrums starp abiem 
terminiem nav viennozīmīgs. 
14  Lai arī poststrukturālisma filozofijā pastāv nozīmīgas atšķirības starp teksta un valoda jēdzieniem, šajā 
gadījumā tie lietoti kā sinonīmi. 



22Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

5.	 Daļēja	skatījuma	(partial perspective)	un	situēto	zināšanu	(situated knowledge)15	atzī-

šana.	Šos	pētniecības	principus	ieviesusi	filozofe	Donna	Haraveja	(Donna Haraway),	

norādot,	ka	pētniekam	–	izziņas	subjektam	–	ir	jāatsakās	no	autoritatīvas	pozīcijas	un	

pretenzijām	vilkt	 stingras	 robežas,	 lai	 sakārtotu	 pētniecības	 lauku	kā	 pārskatāmu	un	

klasifikācijai	derīgu	izziņas	objektu.	Pārskatāmības	vietā	tiek	piedāvāts	daļējs	skatījums	

(partial perspective)	kā	feministisks	zinātniskuma	standarts.	Šāda	izzinošā	pozīcija	at-

zīst,	ka	tā	ir	ierobežota	un	sociāli	ietekmēta,	savukārt	pētnieka	iemiesotā	pieredze	var	

būt	pretrunīga	un	saistīta	ar	individuālu	ievainojamību.	Daļējs	skatījums	nav	“skats	no	

augšas”,	bet	gan	skats	“no	kaut	kurienes”,	kā	rezultātā	tiek	radītas	situētas	zināšanas.	

Feministiskajā	epistemoloģijā	šādas	zināšanas	tiek	uzskatītas	gan	par	godīgākām,	gan	

adekvātākām,	 jo,	Haravejas	vārdiem	runājot,	“vienīgie,	kas	patiesi	 tic	doktrīnām	par	

absolūto	zināšanu	objektivitāti,	ir	tie,	kas	paši	nav	zinātnieki,	kā	arī	daži	ļoti	paļāvīgi	

filosofi”	 (2001,	 83–96).	 Situēto	 zināšanu	 jēdziens	 atgādina,	 ka	 jebkura	 izpēte	 un	 zi-

nāšanu	radīšana	notiek	noteiktā	laikā	un	telpā,	atstājot	noteiktu	ietekmi	un	rosinot	vai	

ierobežojot	kādas	sociālas	pārmaiņas.	Daļējā	skatījuma	pieņemšana	promocijas	darbā	

paredz	tādu	pētniecisku	pozīciju,	kas	nepretendē	būt	galīga,	visaptveroša	un	nekļūdī-

ga.	Noteiktas	perspektīvas	iezīmēšana	neatceļ	citu	perspektīvu	pastāvēšanas	iespējas,	it	

īpaši	ņemot	vērā	to,	ka	Latvijā	pagaidām	šo	perspektīvu	daudzveidība	nav	aptverta	un	

feminisma	vieta	akadēmisko	zināšanu	aprindās	ir	samērā	perifēra.	Liela	daļa	ar	femi-

nismu	saistīto	tēmu	Latvijā	vēl	tikai	gaida	savus	pētniekus,	līdz	ar	to,	tēlaini	izsakoties,	

daudzas	takas	feminisma	pētniecībā	Latvijā	vēl	nav	iestaigātas.	

	 		 Savukārt	 situēto	 zināšanu	 jēdziens	 signalizē,	 ka	 promocijas	 darba	 autore	 apzinās	

savu	ciešo	saistību	ar	pētāmo	objektu	ne	tikai	intelektuālā,	bet	arī	praktiskā	un	ikdieniš-

ķā	ziņā.	Ja	praktiskais	aspekts	izpaužas	autores	kuratores	darbībā,	mērķtiecīgi	atbalstot	

un	veicinot	feministisko	mākslu	Latvijā,	tad	ikdienišķais	aspekts	izpaužas	iemiesotajā	

pieredzē,	kā	sievietei	piedzīvojot	dzimumu	nevienlīdzības	dažādas	formas.	Feminisma	

filozofe	un	afektu	teorijas	pārstāve	Sāra	Ahmeda	norāda,	ka	iemesls	pievērsties	femi-

nismam	bieži	vien	meklējams	privātā,	ķermeniskā	pieredzē,	intensīvos	jutekliskos	tvē-

rumos,	ko	ir	iespējams	sajust	uz	savas	ādas,	proti,	“feminisms	var	sākties	tajā	brīdī,	kad	

ķermenis	saskaras	ar	pasauli”	(Ahmed	2017,	22).	Šī	saskaršanās,	pēc	Ahmedas	domām,	

rada	nemieru,	dīdīšanās	sajūtu,	klejošanu	un	savas	vietas	meklēšanu.	Promocijas	darbs	

15  Lai arī latviešu valodā Haravejas jēdziens situated knowledge ir tulkots kā “dislocētās zināšanas”, šāds 
tulkojums nešķiet veiksmīgs, jo rada nevajadzīgas asociācijas ar “dislokāciju” kā stratēģisku karaspēka daļu 
izvietojumu. Iepazīstoties ar Haravejas teoriju, var pieņemt, ka viņa ar vārdu situated domāja norādi uz 
piederību noteiktai kultūras “situācijai”, izvietojumam attiecībā pret tā autora pozīciju. Tāpēc precīzāks jēdziena 
tulkojums būtu “situēts”.
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ir	autores	intelektuālas	klejošanas	un	savas	vietas	meklējumu	stratēģija.

6.	 Pētījuma	objekta	un	subjekta	nošķīruma	izvaicāšana.	Feministiskā	postmodernisma	pa-

radigmas	ietvaros	zināšanu	“objekts”	nav	pasīva	un	inerta	lieta,	bet	drīzāk	“aktieri	un	

darītāji”	(Haraveja	2001,	97),	kam	angļu	valodā	atbilst	vārdi	actor	un	agent	(Haraway	

1988,	592).	Actor	var	tulkot	arī	kā	“aktors”,	savukārt	agent	ir	cieši	saistīts	ar	jau	minēto	

aģences	jeb	rīcībspējas	jēdzienu	(agency).	Noraidot	bezkaislīgas,	distancētas	un	neiein-

teresētas	–	citiem	vārdiem,	“objektīvas”	–	izziņas	modeli,	tiek	apšaubīts	arī	pieņēmums	

par	pētnieku	kā	atomāru	un	pašpietiekamu	būtni.	Pētījuma	procesā	subjekts	un	objekts	

viens	otru	konstituē	ne	tikai	emocionāli	un	afektīvi	(Jaggar	1998),	bet	arī	materiāli,	jo,	kā	

norāda	filozofe	Karena	Barāda,	“tas,	kas	bieži	vien	izskatās	kā	nošķirtas	vienības	(..)	ar	

stigri	novilktām	robežām,	nemaz	nav	savstarpēji	izslēdzošas.	(..)	Citiem	vārdiem,	tie,	kas	

atrodas	attiecībās,	nepastāv	pirms	pašām	attiecībām”	(Barad	2008,	122–133).	Šo	savstar-

pējo	pārradīšanas	procesu	Barāda	apzīmē	ar	intra-aktivitātes	jeb	mijdarbības16	(intra-ac-

tivity)	jēdzienu.	Ja	pētījuma	veikšana	ietver	noteiktu	attiecību	veidošanu	ar	pētījuma	ob-

jektu,	tad	klasiskajam	jautājumam	“Kā	pētījums	ietekmē	tā	objektu?”	var	pievienot	vēl	

vienu,	proti,	“Kā	pētījums	ietekmē	tā	veicēju?”	Pateicoties	aktīvajam	kuratores	darbam,	

kā	arī	feminisma	mākslai	veltītajām	publikācijām,	promocijas	darba	autore	ir	daļa	no	to	

attiecību	kopuma,	kas	ir	promocijas	darba	pētījuma	priekšmets.	

Šaurākā	nozīmē	promocijas	darba	metodes	ir	darbības,	kas	ļauj	iegūt	“datus”	jeb	vie-

nības	zināšanu	radīšanai,	un	tās	tiek	pielietotas	brīdī,	kad	ir	noskaidrota	pētījuma	paradigma.	

Promocijas	darbā	kombinētas	četras	galvenās	metodes:	

•	 tekstu	 un	 diskursu	 analīze	 ietver	 darbu	 ar	 dažādiem	 teorētiskiem	 tekstiem	 (mono-

grāfijām,	zinātniskām	publikācijām	utml.),	 jēdzieniem,	filozofiskiem	argumentiem	un	

viedokļiem;	

•	 kritiskā	analīze	pievērš	uzmanību	ne	tikai	teorētiskām	idejām,	bet	arī	to	atbalsīm	un	

ietekmei	laikmetīgajā	mākslā	un	sabiedrībā;	

•	 teorētiski	radošā	 jaunrade	 tiks	 izmantota,	 lai	 ieviestu	visceralitātes	 jēdzienu	un	at-

tīstītu	iespējas	to	pielietot	mākslas	analīzē	estētiskās	sapratnes17	veidošanai	(aesthetic 

apprehension).	

16  “Mijdarbību” kā intra-action tulkojumu savā maģistra darbā piedāvā mākslas zinātniece Ieva Melgalve (2021). 
17  Nošķīrumu starp estētisko vērtējumu (aesthetic appreciation) un estētisko saprašanu (aesthetic apprehension) 
skaidro feministiskās estētikas pārstāve Kerolaina Korsmeijere. Ja estētiskajā vērtējumā priekšplānā ir mākslas 
bauda, tad estētiskajā saprašanā svarīgs ir kognitīvais elements, kas izceļ mākslas spēju “izteikt sarežģītu 
patiesību ar maksimālu estētisku iedarbību” (Korsmeyer 2011, 8).
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•	 mākslas	darbu	analīze,	izmantojot	iezīmētos	feministisko	teoriju	instrumentus.	

•	 lai	gan	promocijas	darbā	tiek	pievērsta	uzmanība	sociāliem	un	politiskiem	procesiem	

un	parādībām,	kuru	analīze	izstrādāta	arī	feministiskajās	teorijās,	tomēr	pētījumā	ap-

zināti	nav	izmantotas	mākslas	filozofijai	un	estētikai	neraksturīgās	metodes	(piemēram,	

statistikas	dati).

Pētījuma aprobācija

Par	promocijas	darba	tēmu	publicēti	astoņi	zinātniski	raksti,	monogrāfija,	nolasīti	referāti	

vienpadsmit	starptautiskajās	zinātniskajās	konferencēs	un	sešās	publiskās	lekcijās.	Promocijas	

darba	pieteiktos	skatījumus	turpina	attīstīt	“Polijas	Estētikas	žurnāla”	(The Polish Journal of 

Aesthetics)	 tematiskais	numurs	“Postsocilālisma	afektivitāte	un	 intersekcionālais	feminisms”	

(Postsocialist Affectivity and Intersectional Feminism),	 kas	 iznāks	 2023.	 gada	 janvārī	 Janas	

Kukaines	un	Natālijas	Annas	Mihnas	(Natalia Anna Michna,	Krakovas	universitāte)	redakcijā.	

Promocijas	darba	autore	viscerālās	estētikas	skatījumus	ir	izkopusi	laikmetīgās	mākslas	izstādē	

“Viscerālās	pārejas”	(Raiņa	un	Aspazijas	vasarnīca	Jūrmalā	no	2022.	gada	11.	maija	līdz	25.	

jūnijam),	veicinot	visceralitātes	jēdziena	aprobāciju	mākslas	jaunradē,	kā	arī	iepazīstinot	ar	to	

plašāku	auditoriju.	
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Konference	Ideas and Materials: Cultural Hybridity of the Baltic and Other Regions.	

Latvijas	Mākslas	akadēmija,	16.–17.06.2021.	

•	 Referāts	An Encounter with Aleksandra Beļcova (1892–1981) in the Virtual Feminist 

Museum.	Konference	Women Artists in Baltic and Nordic Museums,	KUMU	mākslas	

muzejs,	Tallina,	Igaunija,	05.–06.03.2021.

•	 Referāts	“Cildenā	jēdziens	Mētras	Saberovas	un	Ingrīdas	Pičukānes	darbos:	feministis-

kās	estētikas	skatījums”.	Konference	“Kultūras	krustpunkti”,	Latvijas	Kultūras	akadē-

mija,	29.10.–1.11.2019.

Publiskas lekcijas

•	 10.03.2022.	“Meklējot	sievietes	 laimi	Latvijas	 laikmetīgajā	mākslā”.	Sieviešu	tiesību	

mākslas	festivāls	Lady Fest,	Kaņepes	kultūras	centrs.

•	 12.01.2022.	“Feministiskā	kritika	un	postkritika”.	Latvijas	Laikmetīgais	mākslas	centrs.	

•	 03.12.2021.	“Bailes	no	feminisma	Latvijā”.	Kim?	Laikmetīgās	mākslas	centra	lasījumi	

“Jumts	aizbraucis”.

•	 31.05.2021.	“Daina	Dagnija	un	mūsdienu	feministiskās	teorijas”.	Latvijas	Nacionālais	

mākslas	muzejs.

•	 14.04.2021.	Pētnieciskais	seminārs	“Rīcībspēja:	no	varoņdarbiem	pie	ķermeņa	ievaino-

jamības”	Latvijas	Universitātes	Literatūras,	folkloras	un	mākslas	institūts.

•	 10.02.2021.	Quarrels, Break-Ups and Love Affairs: Tracing Feminist Genealogy in 

Latvia’s Art	 (“Strīdi,	 attiecību	pārtraukšana	un	mīlas	 dēkas:	 feministiskā	ģenealoģija	

Latvijas	mākslā”),	Modernās	mākslas	muzejs	(MoMA),	Ņujorka,	ASV.
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1. nodaļa. Feministiskās mākslas izpratne

Feministiskā	māksla	nav	pašsaprotams	 jēdziens,	pastāv	atšķirīgas	 tā	 lietošanas	 tradī-

cijas.	Hilarija	Robinsone,	viena	no	vadošajām	feminisma	teorijas	pētniecēm	–	viņas	redakcijā	

2001.	gadā	iznācis	700	lappušu	biezais	feminisma	teoriju	apkopojums	“Feminisms	–	Māksla	

–	Teorija:	 antoloģija,	 1968–2000”	 (Robinson	2001),	 kam	sekoja	 atkārtotais	 un	papildinātais	

izdevums	2014.	gadā	–,	kopā	ar	teorētiķi	Mariju	Elenu	Bužeku	2019.	gadā	iznākušajā	grāmatā	

“Ceļvedis	feministiskajā	mākslā”	norāda,	ka	šis	termins	tiek	bieži	lietots	kļūdaini	vai	nevietā	

(2019,	1).	Lielākoties	 sarežģījumi	 rodas	 tāpēc,	ka	“māksla”	un	“feminisms”	 ir	 teorētiski	 iz-

vērsti	un	emocionāli	noslogoti	termini,	un	iespēja	tos	savienot,	citējot	Pegiju	Fīlanu,	vēl	vienu	

feministiskās	mākslas	teorētiķi,	ir	“vilinoši	plaša	un	maldinoši	vienkārša”	un	neizbēgami	ved	

pie	 “feministiskās	 mākslas	 teorētiskas	 kondensācijas”	 (Phelan	 2001,	 16–17).	 Feministiskās	

mākslas	daudzveidība	 ir	 cieši	 saistīta	 ar	 feministisko	 teoriju	 attīstību	un	 sazarošanos,	 kā	 arī	

veiksmīgiem	aizguvumiem	un	dialoga	attiecībām	ar	citām	teorētiskajām	disciplīnām.	Līdz	ar	

to	viennozīmīga	jēdziena	skaidrojuma	došana	nav	iespējama,	taču,	apkopojot	un	analizējot	vei-

dus,	 kā	 par	 feministisko	mākslu	 runā	 dažādi	 teorētiķi,	 var	 saskatīt	 trīs	 galvenās	 pieejas	 tās	

definēšanai.	Tās	nav	savstarpēji	antagonistiskas	vai	viena	otru	izslēdzošas,	taču	katra	no	tām	

piedāvā	savu	akcentu,	kā	arī	katrai	pieejai	ir	savas	stiprās	un	vājās	puses.	To	aplūkojums	ļauj	

izdarīt	secinājumus,	kura	no	tām	vislabāk	atbilst	feministiskās	mākslas	noteikšanai	un	rakstu-

rošanai	postsociālismā.	

1.1. Feministiskā māksla kā klasifikācijas veids

Viena	no	izplatītākajām	feministiskās	mākslas	izpratnēm	to	skata	kā	mākslas	virzienu	

vai	 stilu	 citu	 līdzīgu	 -ismu	 (piemēram,	 impresionisms,	 dadaisms,	 kubisms	 utml.)	 kontekstā.	

Šajā	nozīmē	ar	feministisko	mākslu	parasti	saprot	noteiktu	mākslas	parādību	kopumu,	kas	attīs-

tījās	Rietumu	kultūrā	(galvenokārt	ASV	un	Lielbritānijā)	20.	gadsimta	60.–80.	gados,	kad	femi-

nistiskās	mākslas	uzplaukums	sakrita	ar	politisko	kustību	par	sieviešu	tiesībām	otrā	feminisma	

viļņa	ietvaros	(Robinson,	Buszek	2019,	1).	Šāda	“feministiskās	mākslas”	izpratne	bieži	vien	

parādās	mākslas	vēsturē,	muzeju	darbībā,	ar	mākslas	institūcijām	saistītajā	mākslas	kūrēšanas	

praksē	un	arhīvos.	Feministiskā	māksla	tiek	pakārtota	tādām	kategorijām	kā	stils,	materiāls,	ie-

tekme,	skola,	hronoloģija,	ģeogrāfija	jeb	piesaiste	konkrētam	reģionam	utml.,	iezīmējot	galve-

nos	tās	attīstības	virzienus,	kā	arī	izceļot	nozīmīgākos	darbus	un	“vecmeistarus”	jeb,	kā	varētu	
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teikt	šajā	gadījumā,	–	pirmmātes.18 

Pieejas	stiprā	puse	ir	saistīta	ar	to,	ka	šajā	izpratnē	feministiskā	māksla	ir	samērā	skaidri	

definējama,	labi	pētīta	un	dokumentēta.	Runājot	par	feministisko	mākslu	kā	mākslas	klasifikā-

cijas	veidu,	sarunas	dalībniekiem	ir	diezgan	vienkārši	vienoties,	kas	ar	to	tiek	domāts.	Tomēr	

šos	ieguvumus	aizēno	vairāki	trūkumi,	kas	padara	šādu	skatījumu	problemātisku.	

Šīs	 pieejas	 pamatā	 ir	 noteikta	 ģeopolitiska	 situācija	 ar	 skaidri	 definētu	 centru	 un	

perifēriju.	Feministiskās	mākslas	teorētiķe	Mārša	Meskimona	(Marsha Meskimmon)	skaidro,	

ka	no	iepriekš	aprakstītās	definīcijas	izriet,	ka	“īstā”	feministiskā	māksla	ir	izvietota	uz	ASV	

un	Lielbritānijas	kultūras	ass,	pārējos	pasaules	reģionus	skatot	kā	“atpalikušus”,	taču	ar	poten-

ciālu	pārņemt	centra	idejas,	tādā	veidā	uzturot	hronoloģiskā	progresa	naratīvu.	Feministiskās	

mākslas	attīstība	tiek	uztverta	kā	neizbēgama	virzība	uz	priekšu,	ko	attēlo	laika	skala,	kur	starp	

dažādiem	dalībniekiem	pastāv	hierarhiskas	attiecības.	Šajā	modelī	tiek	definētas	arī	būtiskās	un	

izšķiroši	svarīgās	feministiskās	mākslas	izpausmes,	tādā	veidā	radot	noteiktu	(autoritatīvu)	ka-

nonu.	Savukārt	tās	mākslinieciskās	formas,	kuras	šim	standartam	neatbilst,	tiek	raksturotas	kā	

“novirze”	vai	–	sliktākajā	gadījumā	–	tiek	skaidrotas	kā	“neīstas”,	apšaubot	to	piederība	“māks-

lai”	vai	“feminismam”	vispār.	Pats	kanons	jeb	centrs	izaicināts	netiek	(Meskimmon	2007).	

Minētā	problēma	ir	attiecināma	arī	uz	feministiskās	mākslas	izpratni	Austrumeiropā,	to-

starp	Latvijā.	Nereti,	runājot	par	Austrumeiropu,	par	feministiskās	mākslas	(un,	kā	tiks	parādīts	

2.	un	3.	nodaļās	–	arī	paša	feminisma	izpratnes)	mērauklu	nereti	kalpo	Ziemeļamerikas	sieviešu	

mākslas	kustība,	kurai	tiek	piešķirtas	monopoltiesības	definēt	“īsto”	feminismu.	Šajā	gadīju-

mā	feministiskās	mākslas	izpausmes	Austrumeiropā	tiek	saprastas	kā	“starptautisku”	mākslas	

virzienu	“lokālas	variācijas”	(Hock	2018,	13).	Saskaņā	ar	centra-perifērijas	loģiku	“lokālais”	

nevar	pretendēt	uz	“starptautiskā”	statusu.	

Kā	 lokālu	 iezīmi	Latvijas	 feministiskajā	mākslā	var	 izskatīt	 specifisku	 ideju	par	dzi-

mumu	 vienlīdzību,	 kura	 lielākoties	 interpretēta	 padomju	 propagandas	 retorikas	 ietvaros,	 un	

tās	mantojumā	atstāto	ietekmi	mūsdienās.	Arī	sieviešu	mākslinieču	rīcībspējas	izpausmes	gan	

sociālisma,	gan	postsociālisma	apstākļos	atšķīrās	no	Rietumos	izplatītajām.	Šo	lokālo	detaļu	

ietekmē	māksla,	salīdzinot	ar	notikumiem	angloamerikāņu	“centrā”,	 riskē	kļūt	par	eksotisku	

perifēriju	vai	postpadomju	koloniju.	Šī	iemesla	dēļ	Latvijā	kritiskā	feministiskās	mākslas	teori-

ja	ir	īpaši	nepieciešama,	lai	veidotu	specifisku,	lokālajā	kultūras	situācijā	balstītu	feministiskās	

18  Vecmeistars ir tipiska mākslas vēstures figūra, kas acīmredzami izslēdz sievietes. Angļu valodā šai problēmai 
pievēršas Pollokas un Pārkeres grāmata (2013), kuras nosaukumā ietverta “vecmeistara” (old master) sieviešu 
forma, proti, “vecā mīļākā” (old mistress). Savukārt termins “pirmmāte” spēj veiksmīgi izteikt feminismā 
nozīmīgo sieviešu ģenealoģiju un uzsver sieviešu radīšanas spēka nozīmi. 
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mākslas	izpratni,	līdzīgi	kā	tas	noticis	citās	postsociālisma	valstīs.19 

Jāatzīmē	arī,	ka	skatījums	uz	feministisko	mākslu	kā	noteiktu	klasifikācijas	kategori-

ju	to	nepamatoti	sašaurina,	reducējot	uz	noteiktu	stilu,	motīvu	vai	tehnikas	izmantojumu,	kas	

piesaistīts	samērā	nelielam	ģeogrāfiskajam	reģionam,	laika	nogrieznim	un	autoru	lokam.	Šis	

skatījums	paredz,	ka	mākslu	pirms	1960.	gada	saukt	par	feministisku	ir	“anahronisms	un	kļūda”	

(Brand	2000,	183).	Zīmīgi,	ka	līdzīgas	debates	notiek	arī	feminisma	teorijās,	kas	feministis-

kās	domas	sākotni	parasti	datē	ar	pirmo	feminisma	vilni	un	visu,	kas	bija	pirms	tam,	dēvē	par	

protofeminismu.	Tomēr	šim	viedoklim	var	iebilst,	norādot,	ka	parādība	var	pastāvēt	arī	tad,	ja	

jēdziens,	kas	to	apzīmē,	vēl	nav	radies.	Šāda	pozīcija	ir	arī	auglīgāka	un	atvērtāka,	jo	ļauj	skatīt	

dažādus	kultūras	kontekstus	un	parādības	plašākās	kopsakarībās,	tos	salīdzināt	un	veidot	negai-

dītas	feministiskās	kartogrāfijas	un	temporalitātes,	tādā	veidā	paplašinot	izpratni	par	to,	kas	ir	

feminisms.	Lai	arī	šādam	paplašinājumam	nav	jākļūst	par	pašmērķi,	tomēr	jāņem	vērā	feminis-

ma	teorijām	raksturīgā	prasība	pēc	iekļaujoša	skatījuma,	kas	šādā	gadījumā	tiktu	arī	izpildīta.	

Stingra	pieturēšanas	pie	60.–80.	gadu	rāmja	rada	jautājumu,	kādā	nozīmē	varam	runāt	

par	feministisko	mākslu	mūsdienās?	Vai	 tas	 iespējams	citādi	kā	vien	postfeminisma	kontek-

stā?	Pret	šādu	formulējumu	pastāv	virkne	iebildumu.	Postfeminisma	piesaukšana	rada	nepa-

matotu	priekšstatu,	ka	feminisma	aktualitātes	laiks	ir	pagājis	un	šobrīd	esam	laikā	“pēc	femi-

nisma”,	kad	atrisinātas	visas	ne	tikai	ar	dzimumu	un	dzimti	saistītās	problēmas,	bet	arī	citas	

nevienlīdzības	 formas.	Postfeminisma	piesaukšana	 rada	 arī	 cita	veida	 apjukumu,	piemēram,	

nav	skaidrs,	vai	Latvijā	var	būt	postfeminisms	un	kur	meklējama	tās	“feministiskā	fāze”.	Kā	

norāda	čehu	izcelsmes	mākslas	teorētiķe	Martina	Pahmanova,	Austrumeiropā	postfeministiskie	

noskaņojumi	ir	populāri	 tāpēc,	ka	tie	novērš	uzmanību	no	reālām	ar	dzimumu	nevienlīdzību	

saistītām	problēmām	un	atbrīvo	no	pienākuma	uzņemties	atbildību	(Pachmanova	2019,	114).	

Vērojot	feministisko	teoriju	straujo	attīstību	mūsdienās,	tostarp	mākslas	vēsturē	un	estētikā,	kur	

feministiskie	skatījumi	piedāvā	formulēt	arvien	jaunus	un	aktuālus	jautājumus,	tostarp	reaģē-

jot	uz	pasaulē	arvien	izplatītajām	nevienlīdzības	formām,	apgalvojums,	ka	feminisma	laiks	ir	

pagājis,	šķistu	visai	dīvains.	Mūsdienās	feministiskās	teorijas,	tostarp	feministiskā	estētika	ne	

tikai	turpina	pētīt	dzimtes	nozīmi	mākslas	radīšanā,	izplatīšanā,	uztverē	un	vērtēšanā	aktuālo	

politisko	procesu	kontekstā	(piemēram,	globalizācija,	postkoloniālisms,	pandēmija	utml.),	bet,	

pārskatot	 iedibinātās	hierarhijas,	pievēršas	arī	vides,	klimata,	 iespēju	un	resursu	pieejamības	

jautājumiem,	kā	arī	atrod	arvien	jaunus	skatījumus	uz	ķermeni,	afektiem,	dzīvoto	pieredzi,	mij-

iedarbi	ar	dzīvām	un	nedzīvām	būtnēm,	attiecību	veidošanas	principiem	un	jautājumiem	par	to,	

kā	organizēt	drošāku,	ilgtspējīgāku,	cieņā	un	līdzjūtībā	balstītu	sabiedrību.	

19  Sk, piemēram, Agatas Jakubovskas pētījumus par Poliju (Jakubowska 2018), Beātas Hokas pētījumus par 
Ungāriju (Hock 2013) vai Katrīnas Kivimā pētījumus par Igauniju (Kivimaa 2009, 2012).
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Jāņem	vērā,	ka	feministiskās	mākslas	analīze	institucionalizētās	mākslas	vēstures	kate-

gorijās	nonāk	pretrunā	ar	daudzu	feminisma	teorētiķu	izmantotajām	metodēm	un	konceptuāla-

jiem	ietvariem,	kā	arī	pašas	feministiskās	mākslas	principiem	un	mērķiem	(Hein	2007,	Levin	

2010).	Feministiskās	mākslas	 zinātniece	Pegija	Fīlāna	norāda,	 ka	 ierastie,	Rietumu	mākslas	

vēsturē	nostiprinātie	mākslas	analīzes	principi	pievērš	uzmanību	 tam,	kas	 ir	 ierāmēts	 jeb	at-

rodas	institucionāli	noteikta	rāmja	iekšpusē,	savukārt	feminisma	uzmanība	parasti	vērsta	tieši	

uz	to,	kas	šajos	(fallogocentriskās20	loģikas,	reprezentācijas,	vēstures	un	taisnīguma	izpratnes)	

rāmjos	neiederas.	Turklāt	izrādās,	ka	bieži	vien	ārpus	rāmja	paliek	“lielākā	daļa	sieviešu	dzīvju”	

(Phelan	2001,	17).	Izplatītās,	“uz	rāmja	iekšpusi”	vērstās	mākslas	analīzes	kategorijas	–	nācija,	

skola,	 stils,	 periods,	 vecmeistars,	 virziens,	 daiļrade	utml.	 –	no	 feminisma	 skatpunkta	kritizē	

arī	feminisma	mākslas	teorētiķe	Grizelda	Polloka.	Viņasprāt,	šādas	analīzes	rezultātā	mākslas	

darbs	parasti	spēj	“izpaust”	vai	nu	abstraktus	formas	un	stila	principus,	vai	arī	atklāt	 radošā	

autora	individualitāti.	Šajā	gadījumā	mākslas	darbi	ir	klasifikācijas	sistēmas	objekti,	kas	tiek	

sakārtoti	atbilstoši	estētiskā	vērtējuma	vai	idealizētās	autorības	principiem.	Savukārt	feminis-

tiskā	 iejaukšanās	 (feminist intervention)	mākslas	vēsturē	 ir	 stratēģija,	 kas	 atsakās	 ievērot	 šo	

pieeju	un	dod	priekšroku	“argumentētām	atbildēm,	pamatotiem	minējumiem	un	pētnieciskām	

attiecībām”.	Feministiskā	iejaukšanās	ir	Pollokas	formulētais	arguments,	kas	kļuvis	par	femi-

nistiskās	mākslas	kritikas	klasiku.	Saskaņā	ar	to	mākslas	darbs	iejaucas	(intervene)	konkrētā	

kultūras	kontekstā	un,	būdams	nozīmes	un	afekta	radīšanas	vieta,	spēj	ieviest	pasaulē	kaut	ko	

jaunu	un	mainīt	to	kultūru,	kurā	tie	radīti	(Pollock	2007,	10–11).	Šeit	mākslas	darba	analīzē	tiek	

ņemta	vērā	gan	darba	kultūrvēsturiskais	konteksts,	gan	citi	artefakti,	kuriem	ar	konkrēto	darbu	

šķietami	nav	nekāda	sakara,	gan	autora	un	skatītāja	individuālā	pieredze,	tostarp	tāda,	kas	izriet	

no	piederības	noteiktai	sociālai	grupai,	gan	atmiņas	un	bezapziņas	procesi,	kas	ļauj	mākslai	kļūt	

par	“tiltu	starp	cilvēces	vēsturi	un	indivīda	subjektivitāti,	starp	emocijām	un	politiku”	(ibid., 

12).	

Grizelda	Polloka	nav	vienīgā,	kura	aicina	kritiski	izturēties	pret	formālās	mākslas	vēs-

tures	 pieeju,	 norādot,	 ka	 feministiskās	mākslai	 nepieciešami	 citi,	 ne	muzejiskā	 klasifikācijā	

balstīti	konceptuālie	ietvari.	Mākslas	kritiķe	un	kuratore	Lūsija	Liparde	1980.	gada	raksta,	ka	

ir	 bezjēdzīgi	mēģināt	 notvert	 feminisma	 formālo	 ieguldījumu	mākslā,	 jo	 feminisms	 nav	 ne	

stils,	 ne	 kustība,	 lai	 arī	 šāds	 apgalvojums	 var	 “apbēdināt	 tos,	 kas	 vēlētos	 redzēt	 feminismu	

droši	iesaiņotu	pagātnes	kategorijās	un	vēstures	hronoloģijā”.	Pēc	Lipardes	domām,	feminisms	

ir	“ideoloģija,	vērtību	sistēma,	revolucionāra	stratēģija	un	dzīvesveids”,	kurš	“apšauba	visus	

20  Fallogocentrisms ir feministiskajās teorijās plaši lietots jēdziens, kas pārņemts no franču filozofa Žaka Deridā 
filozofijas, lai uzsvērtu fallocentrisma un logocentrisma savstarpējo mijiedarbi, veidojot tradicionālās, hierarhiski 
sakārtotās binārās opozīcijas, kurās tiek privileģēts vīrietis, maskulīnais, racionālais un prāts un noniecināta 
sieviete, sievišķais, emocijas un ķermenis (Kokoli 2016, 191).
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līdz	šim	pieņemtos	mākslas	 jēdzienus”	un	kura	mērķis	 ir	mainīt	mūsu	izpratni	par	 to,	kas	 ir	

māksla	(Lippard	1980,	365).	Savukārt	mākslas	vēsturnieces	Norma	Braudija	un	Mērija	Gararde	

(Norma Broude, Mary Garrard)	norāda,	ka	 feministiskā	māksla	nav	 tikai	kārtējais	avangar-

da	mākslas	 virziens,	 kuru	 nomainīs	 citi	 virzieni	 (piemēram,	 postfeminisms).	Atsaucoties	 uz	

daudzu	mākslinieču	 idejām,	mākslas	vēsturnieces	 iezīmē	60.–80.	gados	valdošo	intelektuālo	

atmosfēru,	saskaņā	ar	kuru	feminisma	uzplaukums	pavēra	radikāli	atšķirīgas	perspektīvas	visā	

kultūras	jomā.	To	iedarbība	līdzinās	“atspirdzinošam	vējam,	kura	neatlaidīgā	pūšana	pārkārto	

visas	nozares	vērtības,	kategorijas	un	konceptuālās	struktūras”	(Broude	and	Garrard	2018,	1).	

Feminisms	mākslā	rada	“jaunu	domāšanas	veidu,	jaunas	nozīmes	un	kategorijas	kritiskai	re-

fleksijai,	tas	nav	tikai	veco	jēdzienu	paplašinājums	jaunās	sfērās”	(Hein	1995,	446).	To	ignorēt	

vai	palikt	iepriekšējā	mākslas	saprašanas	stadijā	īsti	vairs	neesot	iespējams,	jo	feminisma	ideju	

klātbūtne	ir	paliekošs	 lielums,	ar	ko	mākslas	pasaulei	 jārēķinās	arī	 turpmākajās	desmitgadēs	

(Broude	and	Garrard	1994,	10).	 Ja	arī	 feminisma	klātbūtne	mūsdienu	mākslas	procesos	nav	

izteikta	vai	pamanāma,	feministisko	skatījumu	ietekme	var	būt	jūtama	netiešā	veidā	–	kā	kultū-

ras	(tostarp	mākslas	pasaules	un	akadēmiskās	vides)	izstumtais,	marginalizētais	un	baisais	Cits	

(sk.	nodaļu	2.3.	un	3.3.),	kā	vārdos	neizteikti	mājieni,	ironiski	žesti	un	daudzas	citas	partizānu	

tehnikās	īstenotas	iejaukšanās.	

1.2. Feministiskā māksla kā saturs vai tēma

Atkāpšanās	no	feministiskās	mākslas	kā	klasifikācijas	veida	izpratnes	bieži	vien	ierosi-

na	citu	pieeju,	kas	feministiskās	mākslas	identificēšanai	izmanto	noteiktu	saturu	vai	tēmu	izvēr-

sumu.	Šīs	pieejas	ietvaros	piesaiste	konkrētam	laika	sprīdim	vai	ģeogrāfiskai	lokācijai	vairs	nav	

tik	svarīga	–	tā	vietā	priekšroka	tiek	dota	mēģinājumiem	veidot	tiltus	starp	dažādām	kultūrām	

un	laikmetiem,	cenšoties	atrast	kopīgas	intereses	objektus.	Saturā	balstīta	pieeja	ir	daudzsološa,	

jo	ar	tās	palīdzību	iespējams	savienot	līdz	šim	nošķirtas	temporalitātes,	dibināt	jaunas	attiecī-

bas,	atklāt	sadarbības	formas	un	idejas	apmaiņu	tīklojumus,	iezīmēt	savstarpējās	mijiedarbes	

procesus	un	ieraudzīt	radniecīgas	idejas.	Svarīgi,	ka	šajā	skatījumā	mākslas	procesi	ir	daudz	

mazākā	mērā	pakļauti	hierarhijām	un	ir	daudz	lielāka	varbūtība,	ka	dažādi	mākslas	aģenti	tiks	

aplūkoti	kā	vienlīdzīgi	partneri,	izvairoties	no	vertikālu	struktūra	sakārtojuma.	Šāda	pieeja,	kā	

norāda	Mārša	Meskimona,	ļauj	pārdefinēt	vai	pat	no	jauna	definēt	jēdzienus	“feminisms”	un	

“māksla”,	respektējot	abu	sarežģītību	un	vēsturisko	specifiku,	nevis	lietojot	tos	kā	normatīvas	

kategorijas,	kuras	 tiek	automātiski	pārnestas	un	piemērotas	dažādiem	darbiem	(Meskimmon	

2007).	

Analizējot	feministisko	mākslu,	ir	redzams,	ka	daži	motīvi	un	iezīmes,	kā	arī	tehniskie	
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risinājumi	(piemēram,	rokdarbi,	tekstilmākslas	darinājumi,	keramika	un	citi	lietišķās	mākslas	

elementi)	 ir	bieži	sastopami	un	šķiet	 īpaši	 labi	piemēroti,	 lai	nodotu	feministisko	vēstījumu.	

Tie	ir	iecienīti,	jo	asociējas	ar	tradicionālo	sievišķību,	kas	bieži	vien	tikusi	izprasta	mājiskuma	

(domesticity)	kontekstā	(mājas	kā	sievietes	“īstā	vieta”),	kā	arī	tradicionāli	tika	uztverti	kā	“otr-

šķirīgi”	pretstatā	“augstajai”	mākslai	(Korsmeyer	2004).	Šos	elementus	mākslinieces	interpretē	

un	pārdefinē,	izmantojot	pretstatu	spēli	un	ieviešot	negaidītas	nozīmes	–	klišeju	un	stereotipu	

izmantojums	un	apvērsums	ļauj	pastiprināt	kritisko	vēstījumu.	Citkārt	šo	izteiksmes	līdzekļu	

izvēli	motivē	arī	sieviešu	solidaritāte	un	interese	par	sieviešu	pieredzēm	un	dzīves	formām,	kas	

arī	mūsdienās	mudina	mākslinieces	ķerties	pie	tehnikām,	kuras	savulaik	izmantojušas	viņu	īstās	

vai	iztēlotās	vecmāmiņas.	Tā	kā	forma	un	saturs	ir	savstarpēji	atkarīgi	un	papildinoši,	to	izvēles	

pamatojumi	bieži	vien	saplūst	ar	noteiktiem	feministisku	teoriju	piedāvātajiem	skatījumiem	un	

pozīcijām,	un	feministiskās	mākslas	izvēlētais	tēmu	loks	reizēm	nav	stingri	nošķirams	no	ie-

priekš	minētajiem	motīviem,	iezīmēm	un	tehniskajiem	risinājumiem.	Par	feministiski	ievirzītu	

var	uzskatīt	arī	praksi,	kad	mākslas	darbu	rada	autoru	kolektīvs,	iezīmējot	alternatīvu	uz	(mas-

kulīnā)	ģēnija	kultu	orientētai	autorības	izpratnei	(Battersby	1990).	Tas	nenozīmē,	ka	feminis-

tiskie	skatījumi	mākslā	izslēdz	spilgtas	sievietes	personības,	bet	drīzāk	iezīmē	pamudinājumu	

mākslas	apcerē	ietvert	plašākus	attiecību	tīklojumu,	kā	arī	analizēt	vides	un	apstākļu	nozīmi,	jo	

par	ģēnijiem,	pārfrāzējot	Simonu	Bovuāru,	nepiedzimt,	bet	kļūst.	

Pamanīt	un	identificēt	mākslas	darba	feministisko	saturu	palīdz	dažādas	kategorijas	un	

atskaites	punkti	–	daži	no	 tiem	 ir	 acīmredzami,	 citi	balstās	 teorētiski	niansētākos	pamatoju-

mos,	satuvinot	šķietami	attālākas	idejas	un	piedāvājot	negaidītus	pavērsienus.	Pie	ierastākajiem	

skatījumiem	var	minēt	interesi	par	sievietes	pieredzi	un	ķermeni,	piemēram,	tādām	klasiskām	

tēmām	kā	mātišķība,	it	īpaši	grūtniecības,	dzemdību	un	laktācijas	atainojumi,	attiecības	starp	

dažādu	paaudžu	sievietēm	vai	skolotājām	un	skolniecēm,	skaistuma	ideālu	un	ķermeni	discip-

linējošu	prakšu	kritika,	kā	 arī	 citas	 ar	ķermeni	 saistītas	 tēmas,	piemēram,	 seksualitāte,	 īpaši	

izceļot	gan	sievietes	baudu,	gan	dzimtē	balstītu	seksuālo	un	emocionālo	vardarbību,	un	ķerme-

niskās	izmaiņas	(novecošanas,	slimības	dēļ).	Afektīvā	griezumā	tiek	padziļināti	pētītas	dažādas	

traumas,	kuras	 izraisa	dzimumu	nevienlīdzība	 (piemēram,	 izvarošana	vai	 cita	veida	necieņa	

pret	sievieti	un	viņas	ķermeni,	sieviešu	spēju	un	zināšanu	noniecinājums	umtl.).	Bieži	vien	kā	

feministisku	skata	arī	atsauces	uz	tradicionālajiem	sieviešu	darbiem,	piemēram,	ēdiena	gata-

vošanu,	uzkopšanas	un	tīrīšanas	darbiem,	bērnu	audzināšanu,	rūpēm.	Gan	jau	minētie,	gan	citi	

paņēmieni	tiek	izmantoti,	lai	izceltu	sieviešu	skatījumu,	akcentētu	viņu	subjektivitāti	–	vai	nu	

dodot	sievietei	balsi	un	ļaujot	tai	runāt	savā	vārdā,	vai,	piemēram,	postmodernā	veidā	citējot	

citus	mākslas	darbus	vai	pazīstamus	kultūras	naratīvus,	lai	tos	pārstāstītu	no	sievietes	viedokļa.	

Tādā	veidā,	stratēģiski	apvēršot	dzimtes	lomas,	tiek	uzskatāmi	atklāta	dzimumu	asimetrija	un	
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nevienlīdzība,	ko	slēpj	šķietami	neitrāls	vai	ierasts	lietu	stāvoklis.	Citkārt	feministiskās	mākslas	

satura	noteikšana	nav	tik	cieši	saistīta	ar	mākslas	darbā	tieši	ietverto	tēmu	vai	objekta	attēlo-

jumu,	 bet	 drīzāk	 balstās	 pieņēmumos	 par	mākslas	 darba	 vēstījumu.	Tā,	 piemēram,	mākslas	

teorētiķe	Pegija	Brenda	(Peggy Brand)	mūsdienu	mākslas	teorijām	veltītajā	izdevumā,	kas	iz-

nāca	 2000.	 gadā,	 norāda	 uz	 feministiskās	mākslas	 izpratnes	 dažādību,	 rezumējot,	 ka	 vienas	

feministisko	mākslu	definējošas	teorijas	nav	un,	visticamāk,	arī	nebūs,	turklāt	pretestību	pret	

šādu	universālu	skaidrojumu	nāk	arī	no	pašu	feministu	vidus:	feministiskās	teorijas	dod	priekš-

roku	plurālām	kritiskām	pieejām,	nevis	tiecas	atrast	“vislabāko”	un	visiekļaujošāko	definīciju.	

Tomēr	Brenda	iezīmē	arī	vismaz	vienu	feministiskās	mākslas	nosacījumu:	tai	“kā	minimums,	

jāietver	mākslinieka	iecere	atainot	politiski	nostiprinātu	dzimtes	reprezentācijas	ideoloģiju	un	

dzimumu	vienlīdzību”	(Brand	2000a).	Lai	precizētu	politiski	nostiprinātu	dzimtes	reprezentā-

cijas	ideoloģiju	un	dzimumu	nevienlīdzības	problēmu,	Brenda	min	izplatītos	mehānismus,	kas	

darbojas	Rietumu	kultūrā,	lai	izslēgtu	sievietes	no	mākslas	aprindām,	reizē	noniecinot	sievie-

šu	intelektuālās	un	radošās	spējas	vai	arī	uzturot	sievietēm	nedraudzīgas	institucionālas	prak-

ses	 (noniecinājuma	un	 iztumšanas	piemērus	Brenda	 rod	Rietumu	estētikas	vēsturē,	 sākot	 ar	

Aristoteli	 un	 beidzot	 ar	Danto).	 Sniegtajā	 definīcijā	 iebildumus	 raisa	 intencionālisms,	 proti,	

mākslinieka	ieceres	izcelšana	–	lai	arī	autoru	nodomi	ir	svarīgi,	tomēr	to	loma	mākslas	inter-

pretācijā,	 saprašanā	vai	 tās	vēsturiskā	nozīmes	atklāšanā	nav	noteicoša,	ko	parāda	arī	 pašas	

feministiskās	mākslas	kritikas	veikums.	Brandas	izvirzītais	tematiskais	uzstādījums,	ko	veido	

“politiski	nostiprināta	dzimtes	reprezentācijas	ideoloģija	un	dzimumu	vienlīdzība”,	ilustrē	no-

stāju,	kas	feministisko	mākslu	tiecas	analizēt	satura	kategorijās,	tostarp	paverot	ceļu	debatēm,	

kā	mākslā	izpaužas	dzimumu	vienlīdzība,	proti,	vai	tā	ir	mākslinieču	iekļaušana	mākslas	apritē	

“politkorektuma”	vai	“ķeksīša	pēc”,	vai	arī	vienlīdzība	paredz	mākslas	pasaules	darbības	notei-

kumu	un	vērtējuma	kritēriju	fundamentālu	pārskatīšanu	un	mainīšanu.	

Nedaudz	atšķirīgu	nostāju	pauž	filozofe	Eimija	Mulēna	(Amy Mullin).	Feminisma	estē-

tikai	veltītajā	žurnāla	Hypatia numurā	2003.	gadā	viņa	raksta:	“Vairums	mūsdienu	feminisma	

teorētiķu	atzīst,	ka	labu	feministisku	mākslas	darbu	neraksturos	kāda	noteikta	stilistiska	pieeja.	

(..)	Es	saucu	mākslas	darbu	par	feministisku	tad,	ja,	pēc	manām	domām,	tas	koncentrējas	uz	

dzimumu	un	dzimti	un	tiecas	ieviest	politiski	progresīvas	izmaiņas.	Daži	no	šiem	darbiem	var	

atklāt	dzimtē	balstītus	stereotipus	un	gaidas.	Citi	–	izgaismot	alternatīvas	seksismu	atbalstošām	

sociālajām	praksēm.	Daži	 būs	piemēri	 tam,	ko	 es	 saucu	par	 “politisko	mākslu”,	 un	 citi	 būs	

piemēri	“aktīvisma	mākslai”	(Mullin	2003,	191).	Šajā	skaidrojumā	vēlreiz	parādās	dzimtes	ka-

tegorija	(turklāt	uzsverot	to	kā	dzimuma	pārinieci),	tādā	veidā	rosinot	atsauci	uz	poststrukturā-

lisma	iedvesmotām	angloamerikāņu	feminisma	teorētiskajām	diskusijām,	kuras	norit	kopš	20.	

gadsimta	60.	gadiem.	Mulēnas	izteiksme	–	darbi	“koncentrējas”,	“atklāj”,	“izgaismo”	–	liecina	
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par	pievēršanos	mākslas	satura	kategorijām.	Konceptuālos	ietvarus	tām	sniedz	(it	īpaši	feminis-

tiskā	poststrukturālisma	tradīcijā)	izstrādāti	pētījumi	par	normatīvās	sievišķības	un	vīrišķības	

konstruēšanas	praksēm.	Tiesa,	Mulēnas	atsauce	uz	politiski	progresīvām	izmaiņām	šo	definī-

ciju	ļauj	izskatīt	arī	kā	politisku	pozīciju	un	sociālās	kritikas	veidu,	kas	skaidrota	šīs	nodaļas	

turpinājumā	(sk.	apakšnodaļu	1.3). 

Savukārt	feministiskās	mākslas	jēdziena	iezīmēšanā,	ko	piedāvā	mākslas	vēsturnieces	

Norma	Braudija	un	Mērija	Gararde,	kā	būtiska	parādās	“jauna	teorētiska	pozīcija	un	estētiskas	

kategorijas,	tai	skaitā	–	sieviešu	pieredze”	(Broude	and	Garrard	1994,	11–12).	Pateicoties	femi-

nistiskai	mākslai	Rietumu	mākslas	vēsturē	ir	nostiprinājies	postmodernisms,	kas	ietver	idejas	

par	sociāli	radītu	identitāti,	“zemās”	un	“augstās”	mākslas	hierarhijas	izlīdzināšanu,	ģēnija	un	

mākslas	izcilības	nojēgumu	izvaicāšanu,	u.c.	To	papildina	ideja,	ka	jebkura	pretenzija	uz	univer-

sālumu	sevī	slēpj	konkrētus	uzskatus	un	aizspriedumus,	kas	ne	tikai	izriet	no	indivīda	sociālās	

pozīcijas,	bet	arī	ķermeniskās	pieredzes.	Sievietes	iemiesotās	pieredzes	izcelšana	ļauj	saprast,	

ka	lielā	vairumā	māksla	atspoguļo	balta	heteroseksuāla	vīrieša	pasaules	redzējumu,	savukārt	

mākslas	skatītāji	visaugstāk	vērtē	to	mākslu,	ar	kuras	radītājiem	tiem	sakrīt	pasaules	redzējumi.	

Feministiskās	mākslas	ieviestais	dzimtes	jēdziens	mākslas	analīzē	atsedz	virkni	bināro	opozī-

ciju	ietekmētu	hierarhiju,	savukārt	mākslas	subjekta	dažādošana	(ietverot	ne	tikai	sievietes,	bet	

arī	citas	mazāk	pārstāvētas	sociālas	grupas)	paver	ceļu	plurālismam	un	daudzveidībai.	Nevis	

formālo	līdzekļu	attīstība,	bet	varavīksnes	krāsainība	nosaka	mūsdienu	mākslas	attīstības	gaitu.	

Tiesa,	nav	vienas	formulas,	kā	“sieviešu	pieredze”	mākslā	var	parādīties,	turklāt	nereti	

šim	jautājumam	pievienojas	diskusijas,	par	kurām	tieši	sievietēm	mēs	runājam	un	vai	viņu	pie-

redzes	spēj	pateikt	ko	jaunu,	ja	pati	kategorija	“sieviete”	ir	sociāla	konstrukcija.	Svarīgi	atcerē-

ties,	ka	neviena	māksliniece,	kura	rada	mākslas	darbu,	nav	“tipveida	sieviete”,	bet	gan,	kā	esejā	

“Es	neesmu	sieviete	rakstniece”	norāda	filozofe	Tūrila	Moi,	viņa	 ir	“(ārkārtīgi	specifiska	un	

netipiska)	sieviete”	(Moi	2022,	60).	Lai	arī	Moi	primāri	analizē	rakstnieces,	teikto	var	attiecināt	

arī	uz	mākslu.	Pastāv	virkne	politiski	un	estētiski	dažādu	veidu,	kā	sieviešu	pieredze	mākslā	

var	tikt	izteikta	(Hock	2018,	14).	Dzimtes	jēdziens	palīdz	uztvert	šīs	pieredzes	“obligāto”	daļu,	

proti,	raksturo	sociālo	spiedienu	un	gaidas,	ar	kurām	sievietēm	jāsastopas,	taču	katras	sievietes	

netipiskums	sniedzas	krietni	tālāk	par	to.	

Kopš	20.	gadsimta	90.	gadiem	feminisma	mākslas	vēsturē	un	pētniecībā	priekšplānā	

izvirzījies	sieviešu	rīcībspējas	jēdziens,	kas	ļauj	pētīt	sieviešu	ieguldījumu	un	klātbūtni	kultūrā,	

kā	arī	analizēt	viņu	pretošanās	iespējas	un	tās	ietekmes	pozīcijas,	kas	sievietēm	bija	pieejamas	

kā	mākslas	pasaules	aktīvām	dalībniecēm	–	māksliniecēm,	mecenātēm,	skatītājām	un	gaumes	

veidotājām.	Arī	šī	tendence	izturas	kritiski	pret	postmodernajām	šaubām	par	“sievieti”	kā	vie-

nojošu	kategoriju	–	sieviete	nav	tikai	varas	attiecību	un	sociālo	diskursu	radīts	lielums,	bet	arī	
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iemiesots	indivīds	noteiktā	vēstures	situācijā.	Rīcībspējas	pētīšana	saistās	ar	interesi	par	sievie-

tēm	kā	spilgtām	vēstures	personībām,	kuras	bija	spējīgas	izaicināt	pastāvošo	lietu	kārtību,	par	

spīti	grūtībām,	atraidījumiem	vai	apklusināšanas	centieniem	(Broude	and	Garrard	2005,	1–3).	

Jaunākie	pētījumi	pievēršas	sieviešu	ieguldījumam	un	rīcībspējai,	izmantojot	intersekcionālus	

skatījumus,	kas	atsakās	no	dzimtes	kā	apriori	noteicošas	analīzes	kategorijas,	atzīstot,	ka	sievie-

tes	identitāte	nav	monolīta	un	homogēna	(Sliwinska	and	Dormor	2022).	Interesanti,	ka	sievietes	

rīcībspēja	kā	feministiskās	mākslas	katalizators	sastopama	arī	Austrumeiropai	un	postsociālis-

mam	veltītajos	pētījumos	–	 šajos	gadījumos	 tas	ne	 tikai	palīdz	atsegt	 sieviešu	veikumu,	bet	

arī	atspēko	pieņēmumu	par	Austrumeiropas	sievietēm	kā	pasīviem	totalitārā	režīma	upuriem,	

komunistiskās	partijas	ideoloģijas	instrumentiem	vai	propagandas	retorikas	konstruētiem	ob-

jektiem	(Funk	2014,	Ghodsee	2015).	

	 Sieviešu	 subjektivitātes	 raksturošanai	 Mārša	 Meskimona	 izmanto	 tādus	 jēdzienus	

kā	 laiktelpa,	 iemiesota	 pieredze,	 seksualitāte	 un	 sievišķā	vēlme,	 jutekliskā	 intersubjektivitā-

te,	kā	arī	attiecības	starp	ķermeni,	subjektu	un	varu,	ko	 ietekmē	dzimte	un	seksuālā	politika	

(Meskimmon	2007).	Meskimona	akcentē	piedāvātās	pieejas	radniecību	jau	iedibinātām	femi-

nistiskās	mākslas	analīzes	kategorijām,	kuras	izriet	no	otrā	feminisma	viļņa	idejām,	piemēram,	

interesei	par	sieviešu	kolektīvo	jaunradi,	sievišķās	seksualitātes	svinēšanu,	ķermeņa	reprezen-

tācijas	jautājumiem	un	personīgo	kā	politisko.	Meskimonas	tematiskie	akcenti	ļauj	radoši	in-

terpretēt	jau	zināmās	feministiskās	mākslas	prakses,	iezīmēt	jaunus	veidojumus	globālajā	femi-

nistiskās	mākslas	vēsturē,	kā	arī	palīdz	izvairīties	no	nekritiskas	zināšanu	atkārtošanas,	kas	var	

rasties,	kad	viena	reģiona	skaidrojošo	ietvaru	automātiski	un	nejūtīgi	pārceļ	uz	citu.	

Aplūkotās	pieejas	feministiskās	mākslas	satura	atklāšanai	ir	acīmredzami	saistītas	ar	da-

žādām	intelektuālām	tradīcijām	un	vārdnīcām.	Tā,	piemēram,	vēršanās	pie	dzimtes	un	dzimu-

ma	atbalso	angloamerikāņu	feministiskās	teorijas,	savukārt	idejas	par	vienlīdzību	un	sieviešu	

rīcībspēju	nāk	no	liberālā	feminisma.	Seksualitāte,	iekāre	un	vēlme	ir	termini,	ar	kuriem	primāri	

nodarbojas	psihoanalīze,	savukārt	varas	attiecību	problematizēšana	saistāma	ar	poststrukturā-

lisma	teorijām.	Subjektivitātes	un	iemiesotās	pieredzes	perspektīvas	balstītas	fenomenoloģijā,	

savukārt	 interese	 par	 subjektu	 kā	 attiecību	 veidotu	 lielumu	 atšķirībā	 no	 uzsvara	 ir	 saistāma	

gan	ar	sociālā	konstruktīvisma	idejām	(saskaņā	ar	kuru	cilvēku	veido	sabiedrība),	gan	jauno	

materiālismu	(šajā	skatījumā	cilvēku	vienlīdz	veido	gan	kultūra,	gan	daba,	turklāt	abas	jomas	

nemaz	nav	viennozīmīgi	nošķiramas).	Minētie	piemēri	parāda,	ka	feministiskā	mākslas	vēsture	

un	kritika,	definējot	savu	izpētes	objektu	–	feministisko	mākslu,	bieži	vien	aizgūst	 idejas	no	

citām	disciplīnām	un	filozofiskajiem	virzieniem,	tās	pielāgojot	savām	prasībām	un	vajadzībām.	

Iezīmētās	 stratēģijas,	 kas	 feministisko	mākslu	 saprot	 galvenokārt	 kā	 saturu,	 ir	 īpaši	

lietderīgas	 tajos	 gadījumos,	 kad	 nav	 institucionalizētas	 feministiskās	 mākslas	 tradīcijas	 vai	
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mākslinieki	 krasi	 norobežojas	 no	 šādas	 identifikācijas	 (ko	 var	 novērot,	 piemēram,	 Latvijā).	

Minētās	kategorijas	ļauj	atpazīt	noteiktu	mākslas	darbu	kā	feministisku,	gan	formulējot	tā	femi-

nistisko	vēstījumu,	gan	ievietojot	darbu	noteiktā	intelektuālā	tradīcijā.	Šī	pieeja	ļauj	aplūkot	un	

salīdzināt	dažādu	kultūru	un	laiku	mākslas	darbus,	pamatojoties	uz	motīviem,	kuri	tos	caurvij,	

tādējādi	ievērojami	bagātinot	feminisma	ģenealoģijas	sazarojumus	mākslas	jomā.	

Šīs	 pieejas	 trūkums	 saistās	 ar	 to,	 ka	kopīgo	 tēmu	meklējumos	bieži	 vien	pazūd	pats	

feministiskais	 moments,	 priekšplānā	 izceļot	 tematiskās	 atlases	 kritērijus.	 Šo	 problēmu	 labi	

ilustrē	piemērs	ar	sieviešu	attēlojumu	mākslā,	kas	ietverts	plašākā	jautājumā	par	to,	kādas	ir	

feminisma	un	“sievietes”	attiecības.	Kā	norāda	feminisma	filozofe	Elisone	Džegere,	feminismu	

nereti	 saprot	kā	 intelektuālu	un	politisku	 interesi	par	 sievietēm,	viņu	 stāvokli	un	 labklājību,	

savukārt	akadēmisko	disciplīnu,	kas	ar	to	nodarbojas,	dēvē	par	“sieviešu	studijām”,	“sieviešu	

vēsturi”	utml.	Taču	šāda	izpratne	ir	reduktīva	un	var	izrādīties	pat	maldinoša.	Šāds	pētījumu	

priekšmets	 nav	 nekas	 jauns	 –	 sievietes	 un	 to	 dzīves	 ir	 pētītas	 arī	 senāk	 dažādu	 disciplīnu	

ietvaros,	taču	svarīgi	–	vai	šie	pētījumi	arī	uzdod	feministiskus	jautājumus,	vai	tikai	apstiprina	

to,	ko	mēs	par	“sievietēm”	jau	zinām.	Mākslā	nevar	sūdzēties	par	sieviešu	attēlojumu	trūkumu,	

taču	ne	interese	par	sievieti,	ne	tieksme	viņu	attēlot	vēl	nav	pietiekama,	lai	sniegtu	feministisku	

skatījumu,	kuru,	pēc	Džegeres	domām,	raksturo	vēlme	radīt	zināšanas,	kas	ļauj	pārvarēt	dzimtē	

vai	citos	sociālajos	parametros	balstītus	ierobežojumus,	apspiešanu,	varas	attiecību	asimetriju	un	

ar	to	saistīto	netaisnību	(Jaggar	2008,	viii).	Turklāt,	kā	norāda	virkne	domātāju,	tieši	neskaitāmie	

sieviešu	tēli	(kā	mākslā,	 tā	populārajā	kultūrā)	veicina	un	nostiprina	dzimumu	nevienlīdzību	

(Nead	1992,	Eaton	2012,	Bordo	2013).	Līdz	ar	 to	“feministiska”	nozīmē	noteikta	–	kritiska	

un	iztaujājoša	–	nevis	jebkāda	interese	par	“sievieti”,	turklāt	mūsdienu	feministiskajās	teorijās	

sieviete	ir	tikai	viens	no	izpētes	objektiem	citu	–	bieži	vien	iepriekš	marginalizētu	un	nepietie-

kami	zināmu	–	objektu	vidū.	Neraugoties	uz	to,	ka	pats	vārds	“feminisms”21	ir	darināts	no	latīņu 

fēmina	(“sieviete”)	un	fēminīnus	(“sievietei	piemītošs,	sievišķīgs”),	jāņem	vērā	atšķirību	starp	

jēdziena	 rašanās	apstākļiem	 (politisko	 ideju	par	 sieviešu	 tiesībām	19.	gadsimta	Francijā)	un	

teorijas	tālākiem	attīstības	posmiem	20.	un	21.	gadsimtā.	Tāpat	kā	feministisko	pētniecību	nav	

iespējams	raksturot,	definējot	tās	izpētes	priekšmetu	(lai	arī	pastāv	tēmu	loki,	kas	feminisma	

teorijās	pētīti	plašāk	par	citiem,	jo	tie	ir	cieši	saistīti	ar	sieviešu	apspiešanu,	pieredzi	un	subjekti-

vitāti),	arī	feministiskajā	mākslā	kādu	motīvu,	tēmu	vai	tehnisko	risinājuma	klātbūtne	–	bez	at-

bilstoša	teorētiska	ietvara	–	nav	pietiekama,	lai	mākslas	darbu	sauktu	par	feministisku,	savukārt	

21  Pieņemts uzskatīt, ka vārdu “feminisms” izgudroja franču filozofs un sociālists Čārlzs Furjē (Charles Fourier), 
kurš to pirmoreiz lietojis 1837. gadā (kas ir viņa nāves gads), tomēr daži vēsturnieki to apšauba, norādot, ka 
Furjē rakstos šāds vārds nemaz neparādās un savas dzīves pēdējā gadā viņš neko neesot publicējis (Offen 1988, 
45–51). Līdz ar to droši zināms vienīgi tas, kas vārda izcelsme ir saistīta ar Franciju, kur jau 19. gadsimta otrajā 
pusē ar to identificējās noteiktu politisko uzskatu pārstāvji (Moses 2012). 
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nepieciešamo	ietvaru	var	sniegt	gan	mākslas	darba	autori,	gan	skatītāji	un	pētnieki.	Diez	vai	

iespējams	formulēt	kādu	universāli	derīgu	kritēriju	vai	sniegt	feministiskās	mākslas	atpazīšanas	

instrukciju,	turklāt	sarežģījumus	rada	arī	apstāklis,	ka	feministiskā	māksla,	tāpat	kā	feminisma	

teorijas,	tiecas	pārkāpt	žanru,	stilu	un	citu	klasificējošu	sistēmu	robežas,	tādējādi	izaicinot	mūsu	

priekšstatus	un	pieņēmumus.	Feministiskās	mākslas	izpratni	ietekmē	starpdisciplināras	pieejas,	

plurālisms,	vēlme	eksperimentēt	un	atvērtība	jauniem	skatījumiem,	līdz	ar	to	tās	definīcijas	un	

skaidrojumi	arvien	paplašinās	un	mainās,	meklējot	atspēriena	punktus	sazarotajā	feministisko	

teoriju	laukā.	

 

1.3. Feministiskā māksla kā politiska pozīcija un sociālās 
kritikas veids

Līdz	 ar	 jau	 aprakstītajām	 pieejām	 feministiskās	 mākslas	 izpratnē	 jāizceļ	 vēl	 viena.	

Tās	 izcelsmi	 var	 saistīt	 ar	 otro	 feminisma	 vilni,	 proti,	 mākslas	 zinātnieces	 Petas	Meinardi	

(Pat Mainardi)	 1972.	 gadā	 publicēto	 rakstu	 “Sievišķais	 jutīgums?”.	 Tajā	Meinardi	 skaidro	

sieviešu	 (jeb	 sievišķīgās,	 femīnās22)	 un	 feministiskās	mākslas	 atšķirības.	 Ja	 sievišķā	māksla	

balstās	pieņēmumā	par	 īpaša	sieviešu	 jutīguma	pastāvēšanu	un	“netveramu	sievišķības	būtī-

bu”	 (Nohlina	2001,	266),	kas	 raksturo	 sieviešu	daiļradi,	 tad	 feministiskā	māksla	 ir	politiska	

parādība.	Meinardi	ironizē,	ka	nevienam	neienāk	prātā	piesaukt	vai	izcelt	“vīriešu	mākslu”,	jo	

vīrieši	mākslinieki	bauda	privilēģijas	“būt	gan	jūtīgiem	un	delikātiem,	gan	stipriem	un	nekau-

nīgiem…	radot	mākslu	no	savas	mīlas	un	naida,	savas	politikas	un	reliģijas”	(Mainardi	2001,	

295).	Savukārt	sieviešu	māksla	bieži	tiek	interpretēta	sievietes	anatomijas	kontekstā	(ibid.,	296)	

vai	balstoties	esenciālā	sievišķības	idejās,	proti,	pieņēmumos,	ka	sieviešu	māksla	ir	tradicionāli	

izprastas	sievišķības	turpinājums.23	Par	feminisma	klasiku	kļuvušajā	esejā	“Kāpēc	nav	bijis	iz-

cilu	mākslinieču?”	Linda	Nohlina	vērš	uzmanību	uz	acīmredzamo	faktu,	ka	dažādos	laikmetos	

sievietes	ir	radījušos	ļoti	atšķirīgu	mākslu	un	viņas	“šķiet	tuvākas	citiem	tā	perioda	un	skatījuma	

māksliniekiem	un	rakstniekiem	nekā	cita	citai”	(2001,	266).	Proti,	lai	arī	feministiskā	māksla	

uzrāda	kādas	formālas	vai	saturiskas	tendences	un	to	pamanīšana	un	aplūkošana	var	sniegt	jau-

nas	zināšanas,	tomēr	tās	jāskatās	kultūras	konteksta	ietvaros,	kas	nosaka,	kādas	mākslinieciskas	

22  Dažas feministiskajā estētikā strādājošas autores, piemēram, ginokritikas pārstāve Elizabete Šovaltere, pievērš 
uzmanību “sieviešu” un “sievišķais” nošķīrumam (Showalter 2001), taču Meinardi tos lieto kā sinonīmus. 
23  Savdabīgu “sievišķās estētikas” padomju versiju var ieraudzīt Ievas Melgalves un Rasas Jansones pētījumā 
“Periodika. LPSR”. Tajā atklāts padomju mākslas kritikas izmantotās klišejas, kur sievietes radošo darbu analīze 
nav atraujama no normatīvās sievišķības spriedumiem. Pētījums tika sagatavots, strādājot pie izstādes “Atceros, 
tātad esmu. Neuzrakstītie stāsti: mākslinieču arhīvi” (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 14.11.2020.– 
24.01.2021.) Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties arī festivāla “Prozas lasījumi 2020” lasījumā, ko var 
noklausīties šeit: https://open.spotify.com/episode/5eWcpeQWze6Gi7H0uazxfA
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formas	un	darbības	vispār	ir	iespējamas.	Tātad	līdzību	sieviešu	radītajā	mākslā	drīzāk	izskaidro	

viņu	politiskā,	ekonomiskā	un	sociālā	situācija,	nevis	kāds	slēpts	sievišķības	avots,	kas	izpau-

žas	mākslā.24 

Feministiskā	māksla	necenšas	atbilst	mākslas	pasaules	kritērijiem,	un	formas	jautājumi	

tai	ir	sekundāri,	jo	svarīgāk	ir	atspoguļot	feminisma	politisko	pozīciju	(Mainardi	2001,	296).	

Ar	feminisma	politisko	pozīciju	Meinardi	darbā	domāta	“ekonomiskā,	politiskā	un	sociālā	dzi-

mumu	vienlīdzība”.	No	teiktā	izriet,	ka	šādu	mākslu	var	radīt	arī	vīrieši	–	Meinardi	gan	ironiski	

piebilst,	ka	diez	vai	pašreizējos	apstākļos	vīriešus	māksliniekus	šāds	virziens	interesēs	(ibid.).	

Tiesa,	mūsdienu	 feministiskās	 estētikas	 autores	 interesi	 par	mākslas	 darba	politisko	vēstīju-

mu	un	estētisko	formu	vairs	neredz	kā	dilemmu,	kur	no	kaut	kā	jāatsakās.	Poļu	teorētiķe	Eva	

Plonovska	Žareka	(Ewa Płonowska Ziarek)	raksta,	ka	ilgstošās	sieviešu	identitātes	izdzēšanas	

prakses,	sieviešu	marginālā	pozīcija	kultūrā	un	izslēgšana	no	politiskās,	sociālās	un	mākslas	

dzīves,	uzkrātā	traumatiskā	pieredze	un	koptās	izdzīvošanas	stratēģijas	piedāvā	“revolucionāru	

potenciālu”,	atklājot	jaunas	un	eksperimentālas	mākslas	radīšanas	iespējas,	kā	arī	pilnveidojot	

un	bagātinot	mākslas	valodu.	Viena	no	feministiskās	mākslas	iezīmēm	ir	“novārtā	atstāto	estē-

tisko	iespēju	mobilizācija”,	kurai	ir	ne	tikai	politisks,	bet	arī	estētisks	efekts	(Ziarek	2012,	173).	

Formas	jautājumi	kļūst	par	daļu	no	mākslas	īstenotās	sociālās	kritikas.	

Līdzīgu	skaidrojumu	feministiskai	mākslai	sniedz	mākslas	teorētiķes	Viktorija	Horne	

un	Lara	Perija.	2017.	gadā	iznākušajā	grāmatā	“Feminisms	un	mākslas	vēsture	tagad.	Teorijas	

un	prakses	radikāla	kritika”	viņas	raksta,	ka,	neraugoties	uz	feministiskās	mākslas	dažādību,	

to	raksturo	kopīga	interese	par	noteiktu	problēmu	loku,	proti,	intelektuālajiem,	ētiskajiem	un	

politiskajiem	jautājumiem,	kuri	rodas,	ja	mākslas	radīšanas,	uztveres	un	interpretācijas	proce-

sā	nopietni	uztver	seksuālās	atšķirības	kategoriju	(Horne	and	Perry	2017,	2–3).	Ja	feminisma	

mērķis	plašākajā	nozīmē	ir	pārveidot	dzimtē	balstītu	asimetriju,	kas	izpaužas	sabiedrības	vēstu-

riskajā,	legālajā,	ekonomiskajā	un	sociālajā	organizācijā,	tad	feministiskās	mākslas	mērķis	ir	ne	

tikai	pārskatīt	un	pārdomāt	attiecības	ar	pagātni,	bet	arī	formulēt	uz	tagadni	un	nākotni	vērstu	

politiku.

	Nedaudz	atšķirīgu	feministiskās	mākslas	definīciju	sniedz	Hilarija	Robinsone	un	Marija	

Elena	Bužeka	–	grāmatas	“Ceļvedis	feministiskajā	mākslā”	ievadā	viņas	piedāvā	izpratni,	kas	

nav	piesaistīta	kādam	mākslas	vēstures	naratīvam,	bet	skata	to	kultūras	un	politikas	aktīvajā	

mijiedarbē.	Tādējādi	feministiskā	māksla	tiek	saprasta	kā	“telpa	un	vieta,	kur	krustojas	feminis-

tiskā	politika	un	mākslas	radīšanas	prakses”,	turklāt	“atrasties	šajā	krustojumā	ne	vienmēr	ērti,	

droši	un	stabili”	(Robinson	and	Buszek	2019,	1).	Feministiskā	māksla	primāri	 tiek	analizēta	

24  Lai arī pastāv iespēja pārskatīt šeit kritizēto sievišķā jutīguma ideju, to saistot, piemēram, ar sievišķās 
rakstības (écriture féminine) tradīciju, ko izkopj franču feminisms, tomēr šis intelektuālais “manevrs” – it īpaši 
postsociālisma mākslas kontekstā – būs attīstāms citviet. 
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kā	politiska,	nevis	muzeju,	mākslas	galeriju	un	tirgus	parādība	–	šāds	secinājums	izriet	no	visu	

aplūkoto	autoru	teiktā.	Taču	Robinsone	un	Bužeka	vairs	netiecas	raksturot	feministisko	poli-

tiku	kā	galvenokārt	prasību	pēc	dzimumu	vienlīdzības,	nedz	arī	balsta	feminismu	dzimtes	vai	

seksuālās	atšķirības	jēdzienos.	Šī	uzsvara	maiņa	nenozīmē,	ka	dzimumu	vienlīdzības	jautājums	

ir	atrisināts,	bet	drīzāk	sasaucas	ar	mūsdienu	feministisko	teoriju	attīstības	tendencēm	un	to	ie-

tekmi	uz	estētiku,	gan	atklājot	vienlīdzības	ideāla	sarežģītās	un	pretrunīgās	iezīmes,	gan	izceļot	

citus	feministiskos	mērķus	un	ar	to	sasniegšanu	saistītās	idejas	(Jaggar	1994,	Hughes	2002).	

Robinsone	un	Bužeka	feminismu	skaidro	kā	“dinamisku	aktīvisma	un	teoriju	prakšu	kopumu,	

kas	pastāv	noteiktā	politiskā	situācijā”	 (Robinson	and	Buszek	2019,	1).	 Iezīmētā	 feminisma	

definīcija	ietver	feminisma	teoriju	dažādību,	neuzliekot	tematiskus	ierobežojumus	un	neatceļot	

teoriju	vidū	valdošās	pretrunas.	Kā	ieguvums	jāvērtē	arī	tā	sniegtā	konceptuālā	brīvība,	izvai-

roties	 izdarīt	 izšķirošu	 izvēli	par	 feminisma	mērķiem	un	neradot	 risku	esencializēt	 sievietes	

būtību	vai	atbalstīt	dzimumu	dihotomiju.	Savukārt	“aktīvisms”,	pēc	daudzu	autoru	domām,	ir	

viena	no	svarīgākajām	feminisma	iezīmēm,	kas	akadēmiskas	domāšanas	tradīcijas	ļauj	saistīt	

ar	konkrētu	rīcību,	kas	ietekmē	ikdienas	dzīvi,	šādā	veidā	izpildot	feministiskās	metodoloģijas	

prasību	pēc	sociālām	pārmaiņām.	

Filozofe	Morvena	Grifitsa	(Morwenna Griffiths) norāda,	ka “gluži	pareizi	feministiskā	
kritika	savu	darbu	sāka	nevis	ar	abstraktu	kategoriju	apšaubīšanu,	bet	ar	konkrētiem	un	speci-

fiskiem	ikdienas	dzīves	piemēriem”	(1988,	134).	Ikdienas	dzīves	situācijas	ir	iedvesmojušas	un	

motivējušas	feministiskās	teorijas,	kā	arī	mudinājušas	rast	tām	praktisku	pielietojumu.	Sieviešu	

darbs,	 attiecības	un	 rūpes,	 reproduktīvās	 tiesības,	dažāda	veida	ķermeniskās	pieredzes	–	 sā-

kot	ar	vardarbību,	kontroli	un	(paš)disciplīnu	beidzot	ar	ķermenisko	iemājošanu,	pārvietošanos	

un	savstarpējo	mijiedarbi,	kā	arī	emocijas	un	afekti	ir	tēmas,	kuras	parādās	kā	feministiskajā	

mākslā,	tā	teorijās.	Nereti	šie	ikdienas	dzīves	piemēri	veido	arī	pašu	autoru	pieredzes	daļu,	kas	

izskaidro,	kāpēc	pat	akadēmiskajā	pētniecībā	bieži	sastopami	autobiogrāfiski	elementi	–	autora	

pašrefleksijas	 un	 savas	pozīcijas	 apzināšanās	nozīme	 feministiskajā	pētniecībā	 skaidrota	 jau	

promocijas	darba	ievadā.		

Kā	raksta	feministiskās	estētikas	pārstāve	Hilde	Haine	(Hilde Hein),	teorijas	veiksme	

ir	atkarīga	no	tās	spējas	“sveikt	jauno	un	negaidīto	un	svinēt	tā	daudzveidību,	nevis	tikai	pa-

ciest	vai	nogludināt	atšķirības”.	Tāpēc	plurālisms	un	pat	zināma	“izkliedētība”,	kas	raksturo	

feministiskās	mākslas	izpratni,	nav	jāsaprot	kā	nepilnība.	Gluži	pretēji	–	tā	ir	alternatīva	teo-

rētiskai	pozīcijai,	kura	tiecas	pēc	zināšanām	uz	“izzināmā	noplicināšanas	rēķina”	(Hein	1990,	

21–22).	Tātad	skatījumu	sarežģītība	un	dinamisms	izriet	no	sarežģītās	un	dinamiskās	realitātes,	

kurai	feminisms	pievēršas,	un	liecina	par	tā	teorētisko	dzīvotspēju	un	spēju	reaģēt	uz	jauniem	

izaicinājumiem.	
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Feministiskās	mākslas	radošās	stratēģijas,	kas	palīdz	īstenot	tās	sociālās	kritikas	revolu-

cionāru	potenciālu	(kā	to	dēvē	Žareka),	ietver	“novirzes,	sazarojumus,	maršruta	maiņu,	sagrozī-

šanu,	nepareizu	lietošanu,	nelikumīgu	piesavināšanos,	nolaupīšanu	un	cita	veida	novēršanu	no	

ierastā	ceļa	vai	mērķa”	(deflection, diversion, rerouting, distortion, misuse, misappropriation, 

hijacking, or otherwise turning something aside from its normal course or purpose,	Kokoli	

2016,	5).	Tādējādi	feministiskā	māksla	“izjautā	un	izaicina	kultūru	kā	veselumu,	izgaismojot	

tās	aizspriedumus	un	vērtību	hierarhijas”	(Broude	and	Garrard 1994,	1),	savukārt	tās	afektīvais	

un	iztēli	rosinošais	potenciāls	var	tikt	izmantots,	lai	vizuālā,	materiālā	vai	telpiskā	formā	pārlie-

cinoši	izteiktu	idejas	un	jēdzienus,	kuriem,	kā	norāda	Mārša	Meskimona,	ir	sabiedrību	transfor-

mējošs	efekts	un	kuri	spēj	izraisīt	ilgstošas	izmaiņas	(Meskimmon	2020,	1).	Šo	transformējošo	

efektu	var	panākt	dažādos	veidos:	gan	piedāvājot	izteikti	kritisku	saturu	(kas	veic	atmaskošanas	

un	atsvešināšanas	darbu,	lai	uzrādītu	ideoloģijas	nosacītību	un	šķetinātu	varas	attiecības),	gan	

konstruējot	utopijas	un	iezīmējot	alternatīvas,	gan	postkritiski	izkopjot	afektīvas	reakcijas,	kas	

prasībai	pēc	distances	un	kritiskas	attieksmes	pievieno	pieķeršanos	un	mīlestību,	ļaujot	veidot	

attiecības,	kuru	pamatā	ir	empātija,	uzticēšanās	un	burvība	(Felski	and	Anker	2017,	1–28).	Tiek	

uzsvērts	 arī	 feministiskās	mākslas	dziedinošais	un	 traumu	pārvarošais	 iespaids	 (Best	 2016),	

kura	iedarbība	vērojama	ne	tikai	individuālā,	bet	arī	kolektīvā	līmenī.	Visbeidzot,	feministiskā	

māksla	no	jauna	atklāj	arī	mākslas	baudu	un	skaisto	(Brand	2000b),	to	interpretācijās	izmanto-

jot	feministisko	teoriju	skatījumus.	Atšķirīgās	stratēģijas	var	darboties	vienlaicīgi,	un	to	lieto-

jums	var	mainīties	jaunos	kontekstos.	

Feministiskās	mākslas	politisko	pozīciju	un	sociālās	kritikas	efektu	raksturo	arī	mākslas	

darba	 aģences	 jēdziens.	 Šādu	pieeju	 vizuālajā	mākslā	 attīsta,	 piemēram,	 jaunā	materiālisma	

filozofes	Barbara	Bolta	(Barbara Bolt)	un	Estella	Bereta	(Estelle Barrett),	akcentējot	mākslinie-

ciskajā	praksē	pielietoto	vielu,	priekšmetu	(piemēram,	darba	instrumentu),	mākslinieka	ķerme-

ņa,	apkārtējās	vides	un	paša	radīšanas	procesa	materialitāti,	dzīvīgumu	(animacy)	un	rīcībspēju	

(Bolt	and	Barrett,	2013).	Paplašinoties	izpratnei	par	to,	kas	ir	mākslas	darbs,	tiek	pārdefinēta	

arī	mākslas	reprezentējošā	funkcija,	ar	kuru	tradicionāli	saprot	noteiktu	attiecību	kopumu,	kurā	

attēlotā	pasaule	vai	lietu	kārtība	ir	pasīvs,	atbilstoši	noteiktām	kārtulām	sakārtots	objekts	vai	

pieejams	un	brīvi	lietojams	resurss,	ko	pārrauga	un	izmanto	aktīvs	subjekts	–	cilvēks.	Šis	ska-

tījums	iezīmē	pasaules	domājamības	un	zināšanu	robežas,	kas	izriet	no	pieņēmuma	par	cilvēka	

meistarību,	pārākumu	un	unikalitāti.	Šādās	attiecībās	mākslas	darbs	ir	pasīvs	objekts,	kļūstot	

par	ideju	ilustrāciju	vai	apzīmējošu	praksi	(Kukaine	2020).	Attēla	performativitātes	jēdziens,	ko	

akcentē	Barbara	Bolta,	ļauj	uztvert	mākslas	darbu	kā	aktīvu	darītāju	jeb	aģentu,	kurš	ir	spējīgs	

radīt	un	ieviest	(bring into being)	kaut	ko	jaunu.	Tā	rezultātā	mākslas	darbs	var	uzsākt	“patstā-

vīgu	dzīvi”	un	sākt	“elpot,	vibrēt,	pulsēt	un	atmirdzēt”,	aizslīdot	prom	no	sava	radītāja	(Bolt	
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2004,	2).	Interesanti,	ka	šajā	raksturojumā	mākslas	darbam	tiek	piedēvētas	viscerālas	īpašības	

(“elpot,	vibrēt,	pulsēt	un	atmirdzēt”).	

Arī	 feminisma	mākslas	 teorētiķe	 un	 celmlauze	Grizelda	Polloka	 norāda,	 ka	mākslas	

sociālā	funkcija	un	tās	spēja	ieviest	kaut	ko	jaunu	nav	pakārtota	mākslinieka	iecerēm	(Pollock	

1987,	 93).	Tas	 nenozīmē,	 ka	 iecerēm	nav	nozīmes,	 taču	mākslinieka	plāni	 pilnībā	neizsmeļ	

un	nespēj	prognozēt	mākslas	darba	tālāko	likteni.	Pollokas	ideja	par	feministisko	iejaukšanos	

ļauj	aplūkot	mākslas	darba	spēju	“mainīt	kultūru,	kurā	tas	iejaucas”,	neriskējot	to	reducēt	uz	

“abstraktiem	 formas	un	 stila	 principiem	vai	 tā	 autora	 radošo	 individualitāti”	 (Pollock	2007,	

10–11).	Šāds	skatījums	iespējams,	atsakoties	vai	vismaz	uz	kādu	laiku	atliekot	paradumu	redzēt	

mākslas	darbu	kā	objektu,	kurš	jāklasificē	vai	jāraksturo,	izmantojot	mākslas	vēsturē	pieņem-

tos	principus,	kas	ietver	tādas	kategorijas	kā	nācija,	skola,	stils,	periods,	kustība,	vecmeistars,	

daiļrade	u.c.	Tādējādi	feministiskā	māksla	nav	tikai	“attieksme,	pozīcija	vai	būtība,	kas	rakstu-

ro	kādu	iztēlotu	vienību	–	“sievietes”,	nedz	arī	sieviešu	radīta	māksla,	bet	strādāšanas	prakse,	

kritiska	un	teorētiska	laboratorija,	kura	iejaucas	un	iztaujā,	kā	seksuālās	atšķirības	ietekmē	no-

zīmes	radīšanu,	varu	un	subjektivitāti,	kā	arī	rosina	izmaiņas,	kuras	notiek	ar	estētisko	prakšu	

starpniecību”	(Idem.,	15)25.	Nedz	estētiski	kritēriji,	nedz	autorības	jēdziens	nav	pietiekami,	lai	

izteiktu	mākslas	politisko	funkciju.	Šajā	ziņā	Pollokas	un	Meskimonas	spriedumi	ir	savstarpēji	

tuvi	–	abas	domātājas	uzsver	feministiskās	mākslas	sabiedrību	transformējošo	potenciālu,	tādē-

jādi	atzīstot	mākslas	politisko	aģenci	jeb	spēju	šīs	pārmaiņas	veicināt.	

Grizeldas	Pollokas	 formālās	mākslas	vēstures	noraidījums	 ir	kļuvis	par	 spilgtu	viņas	

domāšanas	iezīmi,	kas	ietekmējis	tālāko	feminisma	mākslas	pētniecību.	Tas	mudina	salīdzināt	

dažādu	 periodu	 un	 stilu	mākslas	 darbus,	 lai	 ieraudzītu	 kopīgo	 un	 atšķirīgo	 veidos,	 kādā	 tie	

realizē	savu	“iejaukšanos”.	Taču	nevar	teikt,	ka	interese	par	tādām	kategorijām	kā	autorība	vai	

stils	ir	pilnībā	zudusi.	Feministiskās	estētikas	pārstāves	iebilst	pret	atteikšanos	no	autorības	–	

sieviete	autore	(tāpat	kā	virkne	citu	marginalizētu	grupu	pārstāvju,	kuri	ilgstoši	bija	neredzami	

un	nedzirdami)	ir	tikai	nesen	dzimusi	un	pasludināt	tās	nāvi	būtu	pāragri	–	taču	pieprasa	pa-

plašināt	autora,	autorības	un	autoritātes	kategorijas,	tās	skatot	kā	vēsturiski	un	sociāli	situētas	

(situated)	(Wilson	2012).	Savukārt	mākslas	teorētiķe	Sūzena	Besta	(Susan Best)	izceļ	mākslas	

afektīvo	dimensiju	–	ja	to	pievieno	mākslas	analīzes	un	izpratnes	principiem	un	uzlūko	kā	neat-

karīgu	mākslas	komponenti,	paveras	jaunas	mākslas	vēstures	rakstīšanas	iespējas	(Best	2011).	

Arī	horizontālie	un	nehegemoniskie	mākslas	skatījumi	līdzīgā	veidā	var	paplašināt	izpratni	par	

noteiktiem	mākslas	stiliem,	skolām	vai	virzieniem,	to	izplatību,	pēctecību	un	mijiedarbi.

25  Grizelda Polloka lieto “seksuālās atšķirības” jēdzienu – šo izvēli ietekmē viņas interese par psihoanalīzi 
un fenomenoloģiju. “Seksuālās atšķirības” un “dzimtes” jēdzienu atšķirības, kas saistās ar dažādajām 
intelektuālajām tradīcijām, sīkāk netiks skaidrotas, šoreiz uzsverot abu līdzību, proti, vēlmi sniegt provizorisku 
atbildi uz jautājumu “Kas ir sieviete?”. 
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Kā	norāda	kultūras	teorētiķe	Anhela	Dimitrakaki,	Pollokas	arguments	par	to,	ka	feminis-

mu	“dara”	mākslas	darbs,	nevis	mākslinieks,	paver	daudzas	iespējas	–	tas	ļauj	atteikties	no	skatī-

juma	uz	mākslu	kā	subjektīvu	pašizpausmi	(ko	Dimitrakaki	dēvē	par	modernisma	mītu)	un	palīdz	

“atgūt”,	proti,	ierakstīt	mākslas	vēsturē	arī	“aizmirstus”	un	nepietiekami	novērtētus	mākslinieču	

darbus.	Šī	iemesla	dēļ	feministiskā	mākslas	vēsture	drīzāk	apraksta	sociālās	attiecības,	nevis	

mākslas	objektus	un	to	formas	izmaiņas	(Dimitrakaki	2005,	271–275).	Šis	arguments	palīdz	

atspēkot	pieņēmumu,	ka	 feministiskās	mākslas	pastāvēšanas	priekšnosacījums	 ir	 sabiedrības	

gatavība	tai,	proti,	vispārējais	informētības	līmenis,	vadošo	mākslas	diskursu	pozitīvā	attieksme	

pret	 feminismu,	 autoru	vēlme	 identificēties	 vai	 viņu	 interese	par	 feminismu	un	 jebkāds	 cits	

sociālais	vai	politiskais	“feministiskais	pasūtījums”	(Kivimaa	2001,	17).	Promocijas	darba	2.	

un	3.	nodaļā	šī	diskusija	tiks	aplūkota	Latvijas	kontekstā,	tostarp	skaidrojot,	kāpēc	feministiskā	

māksla	nav	saistāma	tikai	ar	jaunāko	mākslinieču	paaudzi.	

Feministiskā	māksla	kā	politiska	pozīcija	un	sociālās	kritikas	veids	paver	daudzveidīgas	

jaunrades	un	domāšanas	iespējas	–	ne	velti	Polloka	to	dēvē	par	kritisku	un	teorētisku	laborato-

riju.	Taču	kā	šīs	pieejas	trūkumu	var	minēt	nenoteiktību,	jo	feministiskā	politika,	kas	daudzkārt	

piesaukta,	definējot	feministisko	mākslu,	ir	plašs,	pretrunīgs	un	no	konkrētas	kultūras	situācijas	

atkarīgs	jēdziens.	Piemērojot	šo	izpratni	Latvijas	mākslas	ainai,	nepieciešams	postpadomju	jeb	

postsociālisma	stāvokļa	skaidrojums	(Buck-Morss	2008),	tostarp	iezīmējot	tā	attiecības	ar	fe-

minismu.	Šo	jautājumu	iztirzāšanai	veltītas	promocijas	darba	2.	un	3.	nodaļa.	

1.4. Personīgais ir politisks: ķermenis, afekti un ikdienas dzīve

Femistiskās	mākslas	politisko	aspektu	palīdz	izgaismot	feministiskās	politikas	teorijas.	

Politika	plašākā	nozīmē	var	tikt	saprasta	kā	vieta,	kuru	raksturo	sistemātiskas	un	ilgstošas	varas	

attiecības	un	kolektīvo	identitāšu	rašanās	un	uzturēšanas	prakses	(Sartwell	2010,	8).	Savukārt	

feminisma	politiskās	teorijas	analizē	sieviešu	un	citu	sociāli	marginālo	grupu	stāvokli,	piedāvā-

jot	risinājumus	situācijas	uzlabošanai,	kā	arī	pievēršas	sabiedrības	organizācijas	principiem	un	

analizē	sieviešu	kā	grupas	identitātes	pastāvēšanas	nosacījumus,	bieži	vien	uzsverot	arī	ķerme-

niskos,	afektīvos	un	ar	ikdienas	dzīvi	saistītos	elementus.	Mūsdienu	feministisko	teoriju	redzes-

lokā	ir	ne	tikai	nevienlīdzība,	bet	arī	tādas	tēmas	kā	vardarbība,	nabadzība,	vides	jautājumi	un	

cilvēktiesību	pārkāpumi,	tām	veidojot	radošus	dialogus	ar	kritiskajām	rases,	kvīru,	ekoloģijas,	

iezemiešu	(indigenous),	jaunā	materiālisma	(new materialism),	nespējas	(disability)	teorijām,	kā	

arī	dažāda	veida	aktīvismu	(Meskimmon	2020,	3).	Feministiskā	politika	–	vārda	plašākajā	nozī-

mē	–	aptver	apdzīvošanas	(inhabiting),	sadzīvošanas	un	kopā	būšanas	veidus,	pievēršot	uzmanī-

bu	gan	ģeopolitiskajām	varas	attiecībām,	gan	viesmīlības,	atbildības	un	rūpju	formām.	To	izpētē	
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nozīmīgas	ir	iemiesotas	zināšanas	un	iztēle:	lai	arī	mūsu	zināšanas	ir	piesaistītas	kādai	konkrētai	

vietai	–	sk.	situēto	zināšanu	jēdziena	skaidrojumu	promocijas	darba	ievadā	–,	ar	iztēles	palīdzību	

mēs	spējam	iemājot	arī	citā	vietā,	būt	kopā	ar	citiem	(ibid., 2).	

20.	gadsimtā	ir	attīstījušies	vairāki	feminisma	politiskās	filozofijas	virzieni.	Liberālā	fe-

minisma	izcelsmi	parasti	saista	ar	periodu	no	19.	gadsimta	vidus	līdz	20.	gadsimta	20.	gadiem	

jeb	 tā	 saukto	 pirmo	 feminisma	 vilni26,	 un	 tā	 idejas	 turpina	 attīstīties	 arī	mūsdienās.	Liberālā	

feminisma	centrālie	jautājumi	ir	brīvība	un	vienlīdzība,	to	raksturo	centieni	aizsargāt	un	stipri-

nāt	sieviešu	personisko	un	politisko	autonomiju,	kas	izpaužas,	piemēram,	kā	tiesības	izvēlēties	

noteiktu	dzīvesveidu,	kā	arī	iespējas	ietekmēt	un	veidot	sociālās	dzīves	principus	un	noteikumus	

(Okin	1979,	1989;	Kittay	1999).	Nereti	liberālais	feminisms	netīši	atkārto	publiskās	un	privā-

tās	dzīves	nošķīrumu,	kura	dēļ	sieviešu	ikdienas	dzīves	pieredzes	bieži	vien	tiek	iznestas	ārpus	

politiskās	uzmanības	(Hagan	and	Sussman	1988).	Šo	trūkumu	risina	marksisma	un	sociālisma	

feminismi,	kuriem	20.	gadsimta	60.	gados	pievienojas	radikālais	feminisms	(Jaggar	1983).	Lai	

arī	katram	virzienam	raksturīgi	savi	mērķi	un	darbības	programmas,	tos	vieno	interese	par	to,	

ko	sieviete	piedzīvo	mājās	un	kādā	veidā	valdošās	ideoloģijas	ietekmē	individuālas,	privātas	un	

intīmas	pieredzes.	Radikālais	feminisms	vērš	uzmanību,	ka	jebkuras	šķietami	“brīvas	izvēles”	

pamatā	ir	dažādi	nosacījumi	un	uzskatu	sistēmas,	piemēram,	patriarhāts	–	tā	iespaidā	sievietes	

“no	brīvas	gribas”	izdara	izvēles,	kas	atbilst	tradicionālajām	dzimtes	lomām	un	sabiedrības	gai-

dām	(Welch	2015).	Marksisma	un	sociālisma	feminismi	izceļ	sievietes	darbu,	tostarp	rūpes	par	

māju	un	ģimeni,	kas	nodrošina	reprodukciju,	attiecību	veidošanu	un	uzturēšanu	–	šīs	un	citas	

darbības	tradicionāli	par	darbu	netiek	atzītas,	un	sievietes	par	to	nesaņem	atlīdzību.	Parfrāzējot	

populāru	padomju	saukli,	serbu	izcelsmes	feminisma	teorētiķe,	kuratore	un	mākslas	vēsturniece	

Bojana	Pejiča	(Bojana Pejić)	retoriski	vaicā:	“Visu	zemju	proletārieši,	kurš	mazgā	jūsu	zeķes?”	

(Pejic	2009,	19),	tādējādi	norādot	uz	klasiskā	marksisma	nespēju	artikulēt	dzimtē	balstītā	darba	

dalījuma	problēmu.	Reproduktīvajam	darbam	 tiek	pievienots	 arī	 afektīvā	darba	 jēdziens,	 kas	

uzsver	pienākumus	rūpēties	par	tuvinieku	emocionālo	labsajūtu.	Liela	daļa	šo	pienākumu	tiek	

“dabiski”	 ietvertas	sievišķības	nojēgumā,	kur,	piemēram,	gribēt	un	mīlēt	bērnus,	 smaidīt,	būt	

atbalstošai,	saticīgai,	līdzjūtīgai,	altruistiskai	utml.	ir	“pašsaprotamas”	sievietes	rakstura	izpaus-

mes	vai	“aicinājums”,	nevis	darbs	(Hochschild	1983,	Frederici	2019).	Zīmīgi,	ka	arī	profesionā-

lajā	sfērā	daudzas	tā	sauktās	sieviešu	profesijas	ir	sievietes	mājas	un	rūpju	darba	paplašinājums	

(piemēram,	audzinātājas,	slimnieku	kopējas,	medmāsas	u.c.).	Šie	 ieskati	aktualizē	 ideoloģijas	

26  Feminisma viļņu metafora, ar kuru tiek analizēta feminisma attīstība, ir radusies angloamerikāņu kultūrā. Tai ir 
vairāki trūkumi: šajos viļņos parasti neiederas parādības, kuras notika citās ģeopolitiskās kultūras telpās vai kuru 
darbības laiks iekrita starp “viļņiem”. Promocijas darbā viļņu metafora tiek lietota, ciktāl tā palīdz orientēties 
iedibinātajā feminisma hronoloģijā, neizslēdzot iespēju definēt un par nozīmīgām atzīt arī tās izpausmes, kuras 
šajos viļņos neiederas. Citiem vārdiem, viļņu metafora tiek lietota pragmatisku apsvērumu dēļ – kad tā palīdz 
rast skaidrību, nevis normatīvā nozīmē – kā vienīgais pareizais veids, kā periodizēt “īsto” feminismu. 
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klātbūtni	ikdienas	dzīves	norisēs	un	var	tikt	izmantoti,	lai	pētītu	sieviešu	pieredzi	un	ieguldījumu	

sociālās	dzīves	organizācijā.	

20.	gadsimta	nogalē	feminisma	politiskā	doma	turpina	sazaroties	un	veidot	jaunas	teorē-

tiskās	perspektīvas	–	attīstās	intersekcionālais,	postkoloniālais,	poststrukturālais,	performatīvais,	

nespējas	un	citi	feminismi	(hooks	1981,	Young	1990,	2000,	Ziarek	2001,	Dietz	2003,	Carlson	

and	Kittay	2010,	Butler	2015).	Katrs	no	tiem	piedāvā	savu	skatījumu	uz	feminismu	kā	politisku	

projektu.	Daži	feminisma	politiskās	filozofijas	atzari	veido	samērā	ciešas	attiecības	ar	jau	pastā-

vošām	 tradīcijām,	attīstoties	 to	 teorētisko	 rāmju	 (piemēram,	 liberālisma,	marksisma	vai	post-

strukturālisma)	ietvaros.	Savukārt	citi	domas	strāvojumi	(kā	radikālais	feminisms	un	virkne	20.	

gadsimta	nogales	strāvojumu)	tiecas	radīt	jaunus	konceptuālos	rīkus	un	kategorijas,	kā	arī	mu-

dina	paplašināt	politikas	jēdziena	izpratni	un	pielietojumu.	Tā	kā	feminisma	teorētiķes	analizē	

dažādas	sieviešu	grupas	un	to	pieredzes,	strukturālas	netaisnības	un	diskriminācijas	formas,	kā	

arī	sieviešu	rīcībspēju	un	izdzīvošanas	stratēģijas,	šie	pētījumi	mudina	uzdot	klasiskajām	politis-

kajām	teorijām	netipiskus	jautājumus,	piemēram,	par	draudzības,	mīlestības,	attiecību,	emociju,	

rūpju	un	seksualitātes	lomu	politikā	(Jaggar	1984,	Nussbaum	2015).	Izceļot	sieviešu	iemiesoto	

pieredzi,	 arvien	 vairāk	 pētnieku	 pievērš	 uzmanību	 ķermeņa	 un	 emociju	 politiskajai	 nozīmei,	

tostarp	ar	šiem	jautājumiem	nodarbojas	feministiskās	afektu	teorijas	–	padziļināts	ieskats	šajos	

pētījumos	tiks	sniegts	promocijas	darba	4.	nodaļā,	reizē	atklājot	arī	afektu	un	ķermeņu	saikni	ar	

visceralitāti	un	iezīmējot	viscerālās	estētikas	pamatnostādnes.	

Viens	no	pazīstamākajiem	skatījumiem	uz	ķermeni	kā	nozīmīgu	spēlētāju	politikā	jeb,	

pārfrazējot	mākslinieci	Barbaru	Krīgeri27,	 uz	 ķermeni	 kā	 politiskās	 cīņas	 lauku,	 ir	 saistīts	 ar	

radikālā	feminisma	kustību	ASV	60.	un	70.	gados	un	tās	ikonisko	saukli	“Personīgais	ir	poli-

tisks”.	Būdams	feminisma	otrā	viļņa	retorikas	daļa,	pats	sauklis	ir	nostiprināts	tekstā	–	aktīvistes	

Kerolas	Hanišas	(Carol Hanisch)	esejā	ar	šādu	pašu	nosaukumu,	kas	1970.	gadā	publicēta	iz-

devumā	“Piezīmes	no	otrā	gada:	sieviešu	atbrīvošanās”.	Haniša	gan	norāda,	ka	frāze	nebūt	nav	

viņas	izdomājums	–	to	viņai	esot	ieteikušas	izdevuma	redaktores,	pazīstamas	feminisma	teorēti-

ķes	un	aktīvistes	Šulamita	Faierstouna	un	Ena	Kouta	(Anne Koedt),	kurām	savukārt	šo	ideju	pie-

dāvājusi	feministe,	viņu	kolēģe	Katija	Sāračailda	(Kathie Sarachild).	Tomēr,	kā	norāda	pētnieks	

Kerijs	Bērčs	(Kerry Burch),	visas	minētās	personas	savu	autorību	noraida,	norādot,	ka	šī	frāze	

radusies	“miljons	sieviešu	miljons	privātu	un	publisku	sarunu	laikā”	(Burch	2012,	137).	Tātad	

saukļa	gadījumā	var	runāt	par	kolektīvās	jeb	“dalītās	autorības”	(shared authorship)	piemēru,	ko	

27  Vienu no saviem pazīstamākajiem darbiem – “Bez nosaukuma. Tavs ķermenis ir cīņas lauks” Barbara Krīgere 
radījusi Sieviešu marša gājienam 1989. gadā, protestējot pret sieviešu reproduktīvo tiesību ierobežojumiem 
ASV. Šis mākslas darbs ir spilgts feministiskās mākslas paraugs, kas ir pāraudzis savu sākotnējo vēsturisko 
kontekstu un arī šodien nav zaudējis aktualitāti. Šis piemērs piedāvā pretargumentu pozīcijai, kas tiecas reducēt 
feministisko mākslu uz “propagandu”, kurai ir īss “mākslinieciskā derīguma termiņš”.  
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feministiskā	estētika	izceļ	kā	alternatīvu	Rietumu	kultūrā	izplatītajai	ģēnija	izpratnei	(Nochlin	

1973,	Battersby	1990,	Korsmeyer	2004).

Haniša	esejā	“Personīgais	ir	politisks”	pievēršas	otrā	feminisma	vilnim	raksturīgai	prak-

sei	–	tā	sauktajām	apziņas	celšanas	(consciousness-raising)	grupām.	Tajās	sievietes	pulcējās,	lai,	

pārrunājot	savu	pieredzi,	vēlmes	un	vajadzības,	atbrīvotos	no	vainas	apziņas	un	veidotu	kopīgu	

izpratni	par	netaisnīgu	sociālo	iekārtu	un	varas	attiecībām,	kas	caurauž	viņu	privāto	dzīvi.	Šo	

grupu	darbs	nereti	 tiek	uzskatīts	par	piemēru	sieviešu	solidaritātes	veidošanai	un	horizontālai	

politiskai	organizācijai,	kam	bija	nozīmīga	loma	60.	un	70.	gadu	feministiskajā	aktīvismā.	Kā	

norāda	Haniša,	kritiķi	šīs	pulcēšanās	uztvēra	kā	“tikai	pašterapiju”	vai	kā	pierādījumu	sieviešu	

egocentrismam,	viņu	pārmērīgajai	interesei	par	sevi	pašu	(navel-gazing),	kurā	nevar	būt	nekā	

politiska.	Saskaņā	ar	 tolaik	 izplatīto	viedokli,	 feminisma	 iesaistei	politikā	nebūtu	 jāpārsniedz	

prasības	pēc	līdzvērtīgas	darba	samaksas	un	citām	“sieviešu	tiesību”	formām,	kuras	ir	saskaņā	ar	

jau	zināmo	liberālā	feminisma	programmu.	Personīgā	dzīve	un	it	īpaši	ar	ķermeni	saistītie	jautā-

jumi	(kā	seksualitāte,	aborti,	vardarbība,	izskats	u.c.)	publiski	neesot	jāiztirzā.	Tāpat	pretestību	

raisīja	radikālo	feministu	centieni	pievērst	sabiedrības	uzmanību	mājsaimniecības	uzturēšanas	

un	bērnu	aprūpes	darbu	sadalījumiem,	jo	to	uzlūkoja	kā	“personīgo	problēmu,	kas	pastāv	starp	

konkrētu	sievieti	un	vīrieti”,	nevis	problēmu,	kurai	ir	sociāls	raksturs.	Feministēm	tika	pārmesta	

arī	“kļūdaini”	izvēlētā	taktika,	jo,	kā	norāda	Haniša,	tika	uzskatīts:	ja	sievietes	uzstājīgāk	lobētu	

savas	intereses	un	uzņemtos	lielāku	atbildību	par	savu	dzīvi,	viņām	šāda	sieviešu	atbrīvošanas	

kustība	nemaz	nebūtu	vajadzīga	(Hanisch	2006).

Atbildot	uz	šo	kritiku,	Haniša	apšauba	personiskā	un	publiskā	nošķīrumu,	kā	arī	kritizē	

pieņēmumu,	ka	sievietēm	nepieciešams	privāts	risinājums,	proti,	“terapija”,	lai	viņas	tiktu	“iz-

ārstētas”	vai	“nomierinātas”.	Tāpat	kā	daudzas	citas	feminisma	teorētiķes	un	praktiķes,	Haniša	

argumentē,	ka	nepamierinoši	dzīves	apstākļi	–	ciktāl	tas	iespējams	–	būtu	jāmaina,	nevis	jāaicina	

tiem	pielāgoties,	jo	“šoreiz	šīm	problēmām	nav	iespējams	rast	privātu	risinājumu.	Ir	iespējama	

tikai	kolektīva	rīcība	un	 jāseko	kolektīvam	risinājumam”	(Hanisch	1969).	Tas	nozīmē	ieviest	

izmaiņas	sabiedrībā	kopumā.	Šīs	izmaiņas	ietver	virkni	jautājumu:	par	sieviešu	reproduktīvajām	

tiesībām	(kontracepcijas,	medicīniskās	aprūpes,	drošu	abortu	pieejamību	utml.),	par	vardarbību	

pret	sievietēm,	it	īpaši	–	vardarbību	ģimenē,	sniedzot	atbalstu	izvarošanas	gadījumos,	par	nepie-

ciešamību	izvērtēt	skaistuma	industriju	un	medijus,	pievēršot	uzmanību	to	negatīvajai	ietekmei	

uz	sieviešu	veselību	un	pašvērtējumu,	par	vadošajiem	seksualitātes	režīmiem	un	izpratnēm	(it	

īpaši	uzsverot	sievietes	seksualitāti	un	veselības	jautājumus),	par	laulības	institūcijas	un	ģime-

nes	dzīves	organizācijas	principu	reformēšanu	(piemēram,	piedāvājot	tēviem	apmaksātu	bērna	

kopšanas	atvaļinājumu),	par	sieviešu	nodarbinātību	–	it	īpaši	tā	sauktajās	“vīriešu	profesijās”,	

proti,	piekļuvi	ietekmīgiem	amatiem,	garantējot	bērnu	aprūpes	pieejamību,	u.	c.	(Hannam	2007,	



46Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

133–156).	Līdz	ar	šīm	feministiskajām	prasībām	–	daudzas	no	tām	aktuālas	ir	arī	šodien	–	sauklis	

“Personīgais	ir	politisks”	rosināja	arī	tālākas	izmaiņas,	piemēram,	veicinot	interesi	par	nenorma-

tīviem	ķermeņiem,	kas	vēlāk	ietekmēja	jaunu	pētniecības	virzienu	–	kā	resnuma	(fat)	un	nespējas	

studiju	 uzplaukumu	 (Orbach	 1978,	Rothblum	 and	Solovay	 2009).	Lai	 arī,	 iespējams,	mazāk	

izteikti,	taču	interese	par	privāto	kā	politiski	svarīgo	pavēra	jaunas	iespējas,	kā	runāt	par	rasismu	

un	aizspriedumiem	pret	seksuālajām	minoritātēm.

Pret	privātās	dzīves	iznešanu	politikas	priekšplānā	bija	arī	citi	iebildumi.	Saskaņā	ar	vienu	

no	tiem	–	šāds	politikas	definējums	kļūstot	pārāk	plašs	un	neskaidrs.	Kā	norāda	pētnieks	Stīvens	

Vats	(Steven Watt),	padarīt	savu	personīgo	dzīvi	par	politisku	projektu	ir	“baudkārē	un	narcismā	

balstīts	impulss,	kas	rodas	no	pakāpeniskas	Kreiso	(the Left)	tuvināšanās	buržuāzijas	dzīves	stan-

dartiem	(embourgeoisment)”	un	šāda	kustība	galu	galā	“daudziem	pētniekiem	liek	aizmirst	par	

publisko	sfēru	pavisam”	(citēts	no:	Isenberg	1992,	453).	Šo	iebildumu	gan	var	atspēkot,	norādot,	

ka	tas	balstās	dihotomiskā	privātā	un	publiskā	izpratnē,	kuru	Haniša	un	citas	feminisma	teorēti-

ķes	ir	apšaubījušas.	Atziņa,	ka	privātais	ir	politisks,	nozīmē,	ka	abas	sfēras	ir	savstarpēji	saistītas,	

nevis	viena	otru	 izslēdzošas.	Kā	bilst	vēsturniece	Nensija	Aisenberga,	pievēršanās	personīgai	

dzīvei	politiskā	līmenī	nenozīmē	vienkāršu	un	nekritisku	“privātā	svinēšanu”,	nedz	arī	publiskās	

sfēras	pilnīgu	aizmiršanu,	no	kā	brīdina	Vats.	Šāds	skatījums	rada	priekšnosacījumus,	kas	ļauj	

pamanīt,	kā	ar	noteiktu	ideoloģiju	palīdzību	tiek	konstruēta	indivīda	privātā	dzīve	(kā	diskursīvā,	

tā	materiālā	veidā)	un	ietekmētas	izvēles,	kas	saistītas,	piemēram,	ar	draudzību,	ģimeni	un	sek-

sualitāti	(Isenberg	1992,	454),	proti,	jomām,	kuras	šķietami	nav	politiskas.	

Vēl	viens	iebildums	skar	saukļa	faktisko	pielietojumu.	Dažādām	sievietēm	viņu	“privā-

tais”	mēdz	ievērojami	atšķirties.	Radikālais	ASV	feminisms	60.	un	70.	gados	bieži	vien	uzrunā-

ja	tieši	baltās,	heteroseksuālās	vidusšķiras	sievietes	turīgās	Rietumu	sabiedrībās,	savukārt	citu	

tautību	un	seksuālo	minoritāšu,	 tāpat	kā	strādnieku	šķiras	pārstāves	nereti	 jutās	nepamanītas,	

jo	problēmas,	kas	saistījās	ar	viņu	privātās	dzīves	pieredzēm,	iztirzātas	netika	(Spelman	1988).	

Melnā	feminisma	pārstāve	bella	huksa	(bell hooks)	norāda,	ka	melnādainās	sievietes	tradicionāli	

nav	izjutušas	mājas	un	ģimenes	dzīvi	kā	apspiešanas	vietu	–	drīzāk	mājas	dzīve	sniedza	patvē-

rumu	no	rasisma	un	iespēju	kopt	savas	kultūras	savdabību	(hooks	1984).	Baltādaino	sieviešu	

uzskatos	par	vardarbību	nereti	figurēja	melnādainā	izvarotāja	tēls,	tādējādi	stiprinot	rasisma	ste-

reotipus	(Hannam	2007,	151–153).	Savukārt	kļūt	par	mājsaimnieci	ir	privilēģija,	kas	nav	pieeja-

ma	trūcīgām	sievietēm,	kuras	bija	spiestas	strādāt,	lai	uzturētu	ģimeni.	

Lai	pārvarētu	sašķeltību,	 iekļaujošā	skatījumā	 jāietver	konkrētas	sievietes	vai	sociālās	

grupas,	pētot	to	pastāvēšanas	vēsturiskos	apstākļus.	Tas	prasa	atteikties	no	idejas	par	Sievieti	kā	

ārpus	vēstures	pastāvošu,	esenciālu	būtību.	Ne	“privātais”,	ne	“politisks”	nav	universālas	kate-

gorijas,	un	to	izpratnē	nozīmīgu	lomu	spēlē	ne	tikai	dzimte,	bet	arī	citi	sociālie	parametri.	Var	
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izteikt	minējumu,	ka	viens	no	svarīgākajiem	mantojumiem,	ko	Hanišas	eseja	ir	atstājusi	mūs-

dienu	feministiskajām	teorijām,	ir	 instruments	neoliberālā	 individuālisma	kritikai.	Individuāls	

dzīves	risinājums	nav	feminisma	uzvara.	Hanišas	formulētās	prasības	pēc	pārmaiņas,	kas	skar	

plašas	sabiedrības	grupas,	arī	turpmāk	parādās	feminisma	politiskajās	teorijās.	

Virkne	teorētiķu	no	dažāda	feminisma	politiskā	spektra	norāda,	ka	Rietumu	filozofijā,	

kultūrā	un	politikā	individuālisms	ir	cieši	sajūgts	ar	racionālismu	un	autonomiju,	kā	arī	emociju	

un	ķermeņa	apspiešanu	(Meyers	1997,	Code	2013,	Kukaine	2020).	Poststrukturālisma	feminis-

ma	pārstāve	Bronvina	Deivisa	uzsver,	ka	Rietumos	izplatītā	cilvēka	definīcija	balstās	paradigmā,	

kas	cilvēku	redz	kā	racionālu	un	pašpietiekamu	indivīdu,	kurš	veido	attiecības	ar	“sabiedrību”,	

kura	pastāv	ārpus	viņa.	“Sabiedrība”	mēdz	indivīdam	uzspiest	savu	gribu,	un	indivīds	pretojas	

tās	spiedienam.	Jo	lielāku	pretestību	un	neatkarību	cilvēks	spēj	izrādīt,	jo	augstāk	tas	tiek	vērtēts,	

jo	“modernā	vēsture	ir	stāsts	par	slaveniem	indivīdiem	un	viņu	ietekmi	uz	pasauli”	(Bronwyn	

1991,	42–44).	Šo	stāstu	varoņi	ir	spējīgi	pārvarēt	dažādas	grūtības,	“iet	pret	straumi”,	un	viņu	

attiecības	ar	citiem,	tāpat	kā	attiecības	ar	sabiedrību	kopumā	ir	spriedzes	un	sāncensības	pilnas.	

Lai	arī	feminisma	vēsturē	netrūkst	varoņu	šādā	izpratnē	–	sieviešu	(un	reizēm	arī	vīriešu),	kuri	

ir	spējuši	pārkāpt	robežas,	izaicināt	pastāvošo	dzimtes	kārtību	un	nerēķināties	ar	sabiedrības	uz-

skatiem,	feminisma	teorijas	ietvaros	tiek	meklēti	arī	citi	veidi,	kā	saprast	un	aprakstīt	šo	cilvēku	

veikumu,	 izvairoties	 nekritiski	 lietot	 varonības	 jēdzienu.	Dažas	 sociālās	 grupas	 nemaz	 nevar	

atbilst	izvirzītajiem	individuālisma	standartiem,	piemēram,	sievietes,	bērni,	okupēto	un	koloni-

zēto	zemju	pirmiedzīvotāji,	kā	arī	nespējīgi	(disabled)	cilvēki	vai	tie,	kuri	nav	“pie	pilna	prāta”	

(Meyers	1997,	Code	2013,	Kukaine	2020),	taču	tas	nenozīmē,	ka	viņi	ir	bezdarbīgi	vai	pasīvi	

upuri.	Domātāji,	kas	strādā	šajā	virzienā,	uzsver,	ka	autonomija	nav	jāsaprot	kā	sinonīms	rīcīb-

spējai	un	ka	jebkurš	varonis	–	pat	ložu	necaurlaidīgajās	bruņās	–	ir	ķermenisks,	ievainojams	un	

mirstīgs.	

Pastāv	arī	viedoklis,	ka	sauklis	“Personīgais	ir	politisks”	(tāpat	kā	daudzas	citas	otrā	fe-

minisma	viļņa	idejas)	mūsdienās	kļuvis	par	feminisma	klišeju	un	ortodoksālu	normu,	kas	vairs	

netiek	apšaubīta,	tādējādi	zaudējot	savu	kādreizējo	spēku	būt	par	“saucēja	balsi”,	kas	spēj	uz-

runāt	un	vienot	jauniem	izaicinājumiem	(Meskimmon	2007).	Tomēr	nevar	noliegt,	ka	šis	inte-

lektuālais	mantojums	ir	būtiski	ietekmējis	feminisma	teoriju	attīstību.	Tas	ir	ne	tikai	paplašinājis	

feminisma	politikas	izpratni,	bet	arī	ir	nostiprinājis	politisko	interesi	par,	piemēram,	afektiem	un	

ikdienas	dzīvi	(Cvetkovich	2012,	133),	emocijām,	iemiesoto	pieredzi	un	cilvēku	mijiedarbību.	

Afektu	 teorētiķe	Lorena	Berlāne	 (Lauren Berlant)	 piedāvā	 intīmās	 publiskās	 sfēras	 jēdzienu	

(intimate public sphere),	 lai	 raksturotu	mūsdienās	 sakāpināto	 sabiedrības	 interesi	 par	 tādiem	

privātās	dzīves	aspektiem	un	intīmām	izvēlēm	kā	pornogrāfija,	aborti,	seksualitāte,	reprodukcija,	

laulība	un	tikumiska	uzvedība.	Feminisma	saukļa	apvēršana	un	politiskā	reducēšanu	uz	privāto	
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ir	ideoloģisks	mehānisms,	kas	ne	tikai	nostiprina	pilsoņu	uzraudzību,	bet	intīmās	dzīves	izvēles	

padara	arī	par	valstiskas	nozīmes	jautājumiem,	tādējādi	attaisnojot	to	uzraudzību	un	regulēšanu.	

Ideāls	pilsonis	ir	tas,	kurš	izdara	“pareizas”	privātās	dzīves	izvēles,	nevis	tas,	kurš	izrāda	pil-

sonisku	iniciatīvu	(un,	paradoksālā	kārtā,	par	pilsoņa	mērauklu	nereti	–	piemēram,	gadījumos,	

kad	runa	ir	par	sieviešu	reproduktīvajām	tiesībām,	–	kļūst	kaut	kas,	kas	nemaz	nespēj	pilsoniski	

rīkoties,	proti,	apaugļota	olšūna).	Šāds	pavērsiens,	pēc	pētnieces	domām,	ļauj	atdzimt	konser-

vatīvajam	nacionālismam	un	tradicionālajām	“ģimenes	vērtībām”	(Berlant	1997),	kā	atskaņas	

(kristīgā	fundamentālisma	formā)	vērojamas	arī	Latvijas	sabiedrībā.	Tādi	privāti	un	personīgi	

pārdzīvojumi,	notikumi	un	stāvokļi	kā,	piemēram,	depresija,	izdegšana,	bezcerība,	nelaimīgums,	

dusmas	un	kauns	ir	nevis	individuālas	neveiksmes	vai	“sarežģīta	rakstura”	izpausmes,	bet	gan	

noteiktu	sociālo	iekārtu,	piemēram,	kapitālisma,	rasisma,	seksisma,	heteronormativitātes	utml.	

darbības	mehānismi	(Ahmed	2010,	Cvetkovich	2012).	Līdz	ar	to	afektu	pētniecība	atklāj	emoci-

ju,	ķermeņu	un	politikas	savijumus,	kuriem	iespējams	arī	viscerāls	atšķetinājums.	

Interese	par	privāto,	ikdienišķo	un	intīmo	vērojama	arī	mūsdienu	feministiskajā	estētikā	

(Papenburg	and	Zarzycka	2013,	Best	2016).	Tā	mudina	pievērsties	ķermenim	un	iemiesotai	pie-

redzei	(Irvin	2016),	mājiskumam	(domesticity)	un	mājas	dzīvei	(Kokoli	2017),	traumām	(Pollock	

2013)	un	mākslas	emocionalitātes	režīmiem	(Best	2011).	Privātās	pieredzes	nozīme	tiek	izcelta	

arī	mākslas	aktīvismā	(Sliwinska	2020),	kā	arī	tiek	lietota	kā	stratēģija	lokālu	mākslas	ģenealo-

ģiju	veidošanai	un	kontekstu	iezīmēšanai	(Koobak	2013).	Līdz	ar	to	var	teikt,	ka	feministiskajā	

estētikā	personīgais	turpina	būt	svarīgs	atskaites	punkts,	tostarp	tiek	uzsvērtas	tādas	izpausmes,	

kuras	var	būt	nereflektētas,	 intuitīvas	un	automātiskas,	veidojot	priekšnosacījumu	viscerāliem	

skatījumiem.	

Jāņem	vērā,	ka	saukļa	“personīgais	ir	politisks”	rašanās	un	lietojums	saistīts	galvenokārt	

ar	angloamerikāņu	feminisma	tradīcijām,	lai	arī	otrā	feminisma	viļņa	parādības	tika	novērotas	arī	

citās	pasaules	malās	(parasti	tiek	izcelta	Rietumeiropa,	anglofonās	valstis	Kanāda	un	Austrālija,	

kā	arī	iezīmēta	Latīņamerikas,	Āfrikas	un	Āzijas	valstu	līdzība	(Meskimmon	2007).	Zīmīgi,	ka	

Austrumeiropa	nereti	 parādās	 kā	Rietumu	 feminisma	 terra incognita, tumšais	 kontinents	 vai	

marginalizētais	“Cits”,	uz	kuru	bieži	vien	noraugās	no	aizbildniecības	pozīcijām	vai	uzlūko	caur	

stereotipu	prizmu	(Andras	1999,	Haan,	Daskalova	and	Loutfi	2006,	Ghodsee	and	Liškova	2016).	

Ar	Austrumeiropas	ģeopolitiskās	situācijas	noteikšanu	nodarbojas	postsociālisma	feminisms	un	

postsociālisma	 feminisma	māksla,	 kam	veltīta	 promocijas	 darba	 2.	 un	3.	 nodaļa.	Zīmīgi,	 ka,	

pievēršoties	personīgā	un	politiskā	jēdzieniem	šī	reģiona	kontekstā,	pētnieki	nereti	norāda	uz	pil-

nīgi	atšķirīgu	privātās	un	publiskās	telpas	izpratni.	Tā	mākslas	vēsturniece	Edīte	Andraša	(Edit 

Andras)	raksta,	ka	tradicionālā	dihotomija	šajā	gadījumā	darbojas	pēc	citiem	principiem:	padom-

ju	pilsoņa	privātā	dzīve	nekad	nav	bijusi	nepolitiska	–	pat	intīmās	dzīves	nianses	tika	kontrolētas.	



49Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

Arī	publisko	dzīvi	monopolizēja	valsts,	un	publiska	un	politiska	aktivitāte,	kas	nebija	saskaņota	

ar	oficiālo	partijas	diskursu,	nebija	iespējama.	Turklāt	sociālisma	un	postsociālisma	laikā	privā-

tās	un	publiskās	dzīves	nošķīrums	netika	saskaņots	ar	tradicionālajām	dzimtes	lomām,	jo	liela	

daļa	sieviešu	strādāja	algotu	darbu	ārpus	mājas.	Par	atšķirīgu	privātā	un	publiskā	dinamiku	lieci-

nāja	arī	daudzu	mākslinieku	centieni,	kuru	darbība	neiekļāvās	oficiālajās	partijas	vadlīnijās,	radīt	

publiskās	telpas	alternatīvu	–	nereti	tie	bija	mākslinieku	dzīvokļi,	lauku	mājas	un	citas	privātās	

telpas.	Līdz	ar	to,	domājot	par	sociālisma	un	postsociālisma	kontekstiem,	Hanišas	formulētais	

sauklis	ir	jāprecizē	vai	pat	jāapvērš	–	nevis	personīgais	ir	politisks,	bet	politiskais	ir	personisks,	

kur	politiskie	jautājumi	tiek	risināti	kā	intīmas	dabas	jautājumi	(Andras	2019,	80–83).	

Var	piekrist,	ka	privātās	un	publiskās	telpas	izpratne	postsociālisma	kontekstā	atšķiras	no	

otrā	feminisma	viļņa	formulētā,	tomēr	šī	atšķirība	nenozīmē	atteikšanos	no	intereses	par	personī-

go	kā	politiskās	dzīves	norises	vietu.	Privātās	dzīves	sargāšana	no	autoritāras	valsts	uzraudzības	

nav	pretrunā	ar	ideju,	ka	dažādas	ideoloģijas	ietiecas	indivīda	privātajās	pieredzēs.	Aicinājums	

domāt	 par	 personīgo	kā	politisko	 izskan	demokrātiskas	 valsts	 apstākļos,	 kur	 dalīšanās	 ar	 sa-

vām	 intīmajām	pieredzēm	 ir	brīvprātīga	un	 to	motivē	cerība,	ka	atklātā	 ievainojamība	netiks	

izsmieta,	 bet	 gan	 tiks	 izmantota	 godprātīgi,	 lai	 rosinātu	 sabiedrībā	 nepieciešamās	 izmaiņas.	

Austrumeiropas	valstīs	attiecības	starp	politisko	un	personīgo	atšķīrās	no	Rietumu	sabiedrībās	

novērotājām	un	Rietumu	feminisma	teoriju	aprakstītajām,	kā	arī	dzimtes	ietekmei	uz	abām	jo-

mām	bija	sava	specifika,	tomēr	arī	sieviešu	izglītības	un	darba	iespējas,	kas	raksturo	sociālisma	

periodu,	neatcēla	sievišķības	saistību	ar	mājiskumu	–	būdama	sociālistiskā	darba	varone,	sieviete	

turpināja	būt	arī	pavarda	sargātāja.	Turklāt	arī	darba	pieejamība	padomju	ideoloģijas	kontekstā	

netika	skaidrota	kā	nepieciešamība	nodrošināt	sievietes	neatkarību	un	individuālas	izaugsmes	

iespējas	(kā	to,	piemēram,	uzsvēra	liberālais	feminisms),	bet	drīzāk	bija	mehānisms,	kā	saskaņot	

sievietes	dzīvi	ar	padomju	mērķiem	un	standartiem,	padarot	viņu	par	zobratiņu	kopējā	ideoloģi-

jas	mašinērijā.	Par	spīti	vienlīdzības	retorikai,	padomju	darba	vidē	valdīja	kā	vertikālā,	tā	hori-

zontālā	darba	segregācija	pēc	dzimuma	principa,	un	labāka	izglītība	sievietēm	negarantēja	labā-

ku	darbu,	lielākus	ienākumus	vai	ietekmīgu	amatu	pieejamību	(Kukaine	2019,	104).	Andrašas	

arguments	balstās	pieņēmumā,	kas	publisko	dzīvi	tiecas	izprast	kā	tādu,	kas	veidota	saskaņā	ar	

Rietumu	demokrātijas	principiem,	taču	šāds	skatījums	nav	vienīgais	iespējamais.	Ņemot	vērā	

faktisko	dzimumu	nevienlīdzību	Padomju	Savienībā	un	tradicionālo	dzimtes	kārtību	(Voronina	

1993),	var	izteikt	minējumu,	ka	publiskās	un	privātās	dzīves	nošķīrumam	tomēr	bija	arī	dzimtes	

aspekts.	Tātad	pētnieciskā	interese	par	ikdienas	dzīves	politiskajām	dimensijām	sociālisma	un	

postsociālisma	kultūrās	ir	pamatota	–	privātie	risinājumi	un	afektīvi	ķermeniskās	pieredzes	ļauj	

labāk	saprast	reģionam	raksturīgos	politiskos	un	sociālos	procesus.
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2. nodaļa. Postsociālisma feminisms: jēdzieni un tēmu 
loki

“Es	lietoju	vārdu	“feminisms”	tikai	intīmi	un	tumsā.”	Šo	vārdu	autore	ir	kāda	vārdā	ne-

nosaukta	māksliniece	no	Čehijas,	kas	raksturojusi	savu	–	un	ne	tikai	savu	–	attieksmi	pret	femi-

nismu	Alises	Červinkovas	(Alice Červinkova)	un	Katerinas	Šaldovas	(Kateřina Šaldova)	veik-

tajā	pētījumā,	kura	mērķis	bija	noskaidrot	sieviešu	un	feminisma	attiecības	Čehijā	(Červinkova	

and	Šaldova	2005).	Uz	šo	citātu	atsaucas	arī	Bojana	Pejiča,	viena	no	zināmākajām	Centrālās	un	

Austrumeiropas	kuratorēm,	kura	ir	strādājusi	ar	feminisma	tēmām,	norādot,	ka	izvēle	runāt	par	

feminismu	tikai	tuvāko	draugu	lokā	un	sliktas	redzamības	apstākļos	lieliski	ilustrē	gan	reģionā	

valdošās	pretrunas	un	nepatiku	pret	feminismu,	gan	šīs	nepatikas	ietekmi	uz	māksliniecēm	un	

plašāk	–	uz	mākslu	(Pejic	2010,	34).	Anonīmās	mākslinieces	vēstījums	ir	nozīmīgs	arī	promo-

cijas	darba	kontekstā	–	tas	piesaka	izaicinājumus,	ar	kuriem	jāsaskaras,	domājot	un	rakstot	par	

feminismu	Latvijā.

Feministiskās	mākslas	 jēdziens	 ir	 daļa	no	plašāka	 jautājuma	 loka	par	postsociālisma	

feminismu,	tā	vietu	transnacionālā	feminisma	ainā,	lokālo	specifiku	un	iekšējo	dinamiku.	Tāpēc	

pirms	 feministiskās	mākslas	 aplūkojuma	Austrumeiropas	 kontekstos	 –	 tostarp	 ieskicējot	 tās	

trajektoriju	Latvijas	kultūras	telpā	–	nepieciešams	iezīmēt	feminisma	intelektuālo	un	politisko	

“vietu”	pašā	reģionā,	kā	arī	postsociālisma	feminisma	–	kā	Austrumeiropas	feminisma	versijas	

–	terminoloģiskos	ietvarus	un	tematiskos	izvērsumus.	

Postsociālisma	feminisms	ir	salīdzinoši	jauns	feminisma	virziens.	Kā	feministisko	teo-

riju	pētnieciska	trajektorija	tas	iezīmējās	20.	gadsimta	90.	gados,	lielā	mērā	pateicoties	Rietumu	

pētnieku	Austrumeiropas	“atklāšanai”.	Taču	drīz	 radās	virkne	sarežģījumu,	kad	gaismā	nāca	

gan	šī	reģiona	skeptiskā	attieksme,	gan	tā	pārstāvju	pretestība	centieniem	tikt	“izskaidrotiem”.	

Interese	par	postsociālismu	pierima,	tā	feminisms	šķita	zaudējis	dzīvotspēju.	Kā	norāda	igauņu	

feminisma	teorētiķe	Raili	Marlinga,	nākamajās	desmitgadēs	nostiprinājās	uzskats	par	feminis-

mu	postsociālismā	kā	“Rietumu	feminisma”	izplūdušu	un	neskaidru	kopiju	un	“baisu	(uncanny)	

atšķirību	un	līdzību	kombināciju”,	ko	mierīgu	prātu	drīkstēja	ignorēt	(Marling	2021,	94).	Lai	

arī	Marlinga	jēdzienu	“baiss”	lieto	drīzāk	kā	daiļrunīgu	apzīmējumu,	tā	saistība	ar	psihoanalīzi	

ir	noderīga,	domājot	par	feministiskajiem	meklējumiem	Austrumeiropā,	tostarp	šo	meklējumu	

viscerālo	raksturu.	

Zigmunds	Freids	esejā	“Baisais”	to	attiecina	uz	izbīli,	kas	rodas,	kad	“kāds	iespaids	at-

kal	atdzīvina	izstumto	infantilo	kompleksu	vai	kad	pārvarētās	primitīvās	pārliecības	atkal	šķiet	

apstiprinātas”	(Freids	42).	Šajā	nozīmē	var	saprast	Rietumu	feministu	baisā	pieredzi,	ieraugot,	
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ka	Austrumeiropa	arvien	nodarbojas	ar	jautājumiem,	kas	Rietumos	atrisināti	jau	pirms	vairā-

kām	desmitgadēm	(Andras	1999).	Tomēr	Marlingas	pieteiktā	baisā	atšķirību	un	līdzību	kom-

binācija	 nolasāma	 arī	 kā	 feministisks	manifests,	 kur	 šoreiz	 bumba	 ir	 Rietumeiropas	 vārtos.	

Mākslas	teorētiķe	Aleksandra	Kokoli	darbā	“Feministiskais	baisais	teorijā	un	mākslas	praksēs”,	

kas	 iznāk	 2016.	 gadā,	 attiecības	 starp	 baiso	 un	 feminismu	 raksturo	 kā	 briesmu	 pilnas,	 taču	

auglīgas.	Viņa	pievērš	uzmanību	Freida	sniegtajai	saiknei	starp	baiso	un	priekšstatiem	par	pa-

zīstamo,	omulīgo,	kā	arī	paslēpto	un	apslēptībā	turēto	(Freids	20).	Šajā	saiknē	Kokoli	saskata	

auglīgo	attiecību	momentu,	proti,	feminisms	ir	saistīts	ar	atsvešināšanu	un	omulības	zaudēšanu,	

ko	 izraisa	apspiestā	parādīšanās.	Feminisms,	kas	ne	 tikai	dod	balsi	 sievišķajam,	kas	 ilgstoši	

bijis	apspiests,	bet	arī	pievēršas	daudziem	citiem	apslēptiem,	no	sociālās	apziņas	izstumtiem,	

noklusētiem,	slepenībā	turētiem	jautājumiem,	ir	baiss	pats	par	sevi.	Līdz	ar	to	baisais	ir	kļuvis	

par	vienu	no	feminisma	instrumentiem,	lai	“kaltu	subversīvas	kontrkultūras	stratēģijas,	kā	arī	

pieprasītu	vietu	radošo	prakšu	un	kritisko	teoriju	kanonā,	vienlaicīgi	to	pārveidojot”	(Kokoli	

2016,	3).	Feministiskais	baisais	rodas,	kad	tiek	atklāts	pazīstamās,	ierastās	dzīves	savādums	un	

svešatne,	kad	nošķīrums	starp	pazīstamo	un	nezināmo	vairs	nešķiet	acīmredzams.	Zināmajam	

bieži	vien	piemīt	politiska	nokrāsa,	jo	tas	vienlaicīgi	ir	arī	zināšanas	vērtais,	tas,	kas	ir	pelnī-

jis	mūsu	uzmanību	un	interesi,	kas	ir	normatīva	sprieduma	apstiprināts	utml.	Šajā	nozīmē,	kā	

norāda	Kokoli,	mēs	tik	maz	zinām	par	māksliniecēm	nevis	tāpēc,	ka	viņu	bija	maz,	bet	tāpēc,	

ka	viņas	tika	apspiestas	(ibid.,	4).	Šajā	nozīmē	baiss	ir	jebkurš	feministisks	ideoloģijas	kritikas	

žests,	kad	par	dabisku	uzskatītajai	lietu	kārtībai	tiek	uzrādīta	tās	sociālā	izcelsme,	kad	dabis-

kais	pārstāj	 būt	 dabisks,	 bet	 sabiedrības	un	kultūras	 radīts,	 tādā	veidā	veicot	 atsvešināšanas	

darbu.	Savukārt	 tuvošanās	 feminismam	 ir	 saistīta	 ar	 intīmo	un	aptumšoto,	kā	 jau	norādījusi	

Červinkovas	un	Šaldovas	pētījumā	vārdā	neminētā	māksliniece.	

Austrumeiropas	baisā	atšķirību	un	 līdzību	kombinācija	atklāj	ģeopolitiskas	attiecības	

starp	dažādiem	feminisma	strāvojumiem,	reizē	uzdodot	jautājumu	par	pazīstamo	un	svešo,	zi-

nāmo	un	nezināmo,	tuvo	un	tālo,	kā	arī	varas	struktūrām.	Ja	skatījumi	“no	Rietumiem”	saskaras	

ar	atsvešinājuma	baismām,	tad	pastāv	iespēja	mainīt	skatījuma	virzienu.	Uz	šādu	pētnieciskās	

intereses	piesaisti	lokālajam	vedina	arī	feministiskās	epistemoloģijas	principi,	uzsverot	iemie-

soto	zināšanu	nozīmi,	kur	“iemiesots”	nozīmē	arī	piesaisti	konkrētai	vēstures	un	kultūras	situā-

cijai,	tās	ķermenisku	un	afektīvu	izdzīvošanu.	Ar	to	nodarbojas	jauna	pētnieku	paaudze,	kuras	

pārstāvji	dzimuši	un	izglītību	ieguvuši	postsociālismā,	lai	arī	bieži	vien	to	karjeras	ceļi	ved	uz	

Rietumu	universitātēm.	Jaunie	pētnieciskie	centieni	pievēršas	postsociālisma	feminisma	vei-

došanai,	tostarp	piesaka	tiesības	uz	patstāvību	un	intelektuālo	autonomiju,	pārvarot,	“uzcītīgas	

meitas	sindromu”	(Marling	2021,	94),	par	kuru	Rietumu	pamātes	augstsirdīgi	izrāda	labvēlību,	

taču	neuzskata	viņu	par	 intelektuāli	sev	 līdzvērtīgu	un	apšauba	viņas	spēju	domāt	patstāvīgi	
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(Tlostanova	 2015).	 Tā	 rezultātā	 interese	 par	 feminismu	 postsociālismā	 ir	 atjaunojusies,	 lai	

arī	debates	visbiežāk	notiek	angļu	valodā	un	ir	Rietumu	izdevniecību	un	akadēmisko	žurnālu	

pastarpinātas	 (Tlostanova	 2010,	 2012,	 2018,	 Suchland	 2011,	 Dzenovska	 2013,	 Tlostanova,	

Thapar-Björkert	and	Koobak	2019,	Koobak,	Tlostanova	and	Thapar-Björkert	2021	u.c.).	

Lai	arī	postsociālisma	feminisms,	tāpat	kā	visi	citi	feminismi,	ir	sazarots	un	pievēršas	

dažiem	tēmu	lokiem,	var	mēģināt	sniegt	to	aptuvenu	raksturojumu.	Tādas	feminisma	domātā-

jas	kā	Redi	Kobaka,	Raili	Marlinga,	Eva	Majevska,	Martina	Pahmanova,	Madina	Tlostanova	

Magdalēna	Gorska,	Dženifera	Sačlenda	un	daudzas	citas28,	tiecas	iezīmēt	postsociālisma	stā-

vokļa	specifiku	gan	reģionālā,	gan	plašākā	līmenī,	norādot	uz	tā	attiecībām	ar	postkoloniālismu,	

neoliberālismu,	nacionālismu,	kapitālismu,	heteropatriarhātu29	u.c.	Šajās	diskusijās	sociālisms	

parasti	tiek	saprasts	kā	jēdziens,	ko	attiecina	uz	Centrālās	un	Austrumeiropas	neseno	pagātni,	

un	reizēm	to	sauc	arī	par	“valsts	sociālismu”	(state-socialism),	taču	smagnējā	apzīmējuma	“pēc-

valsts	sociālisms”	(post-state-socialism)	vietā	tomēr	priekšroka	tiek	dota	“postsociālismam”.	

Iespējams,	šādu	termina	izvēli	nosaka	arī	citi	apsvērumi,	piemēram,	centieni	atklāt	postsociālis-

mu	kā	“pašreizēju	vēstures	stāvokli”,	kas	skar	nevis	ģeogrāfiski	norobežotu	apgabalu,	bet	glo-

bālu	laika	modalitāti	(Marling	and	Koobak	2017,	2).	Ņemot	vērā,	ka	Centrālā	un	Austrumeiropa	

arī	šodien	nereti	tiek	uzskatīta	par	“īstās”	Eiropas	Citu,	turklāt	starp	abām	Eiropām	neapšaubā-

mi	pastāv	arī	nevienlīdzībā	balstītas	varas	attiecības,	tad	šāda	pieeja	ļauj	uzsvērt	postsociālisma	

debašu	starptautisko,	nevis	tikai	lokāli	definēto	nozīmi.	

Postsociālisma	 feminisms	gan	 adaptē	 un	 apgūst,	 gan	kritiski	 iztaujā	 “Rietumu	 femi-

nisma”	redzējumus,	attīstot	lokālu	feminisma	diskursa	hibrīdu	un	cenšoties	saskatīt	reģionālās	

feministiskās	domas	ģenealoģijas.	Īpaša	uzmanība	tiek	veltīta	eirocentriskajam	pasaules	redzē-

jumam	un	identitātes	izpratnei,	kas	raksturīga	daudzām	šī	reģiona	valstīm.	Formula	“atgriezties	

Eiropā”	 uzrāda	 ģeopolitisku	 un	 epistēmisku	 nevienlīdzību,	 apstiprinot	 uz	Austrumeiropu	 kā	

Eiropas	 nomali	 vērstu	 redzējumu	 (Tlostanova,	Thapar-Björkert	 and	Koobak	 2019,	Koobak,	

Tlostanova	and	Thapar-Björkert	2021).	Nosauktās	postsociālisma	feminisma	pārstāves	ironiski	

atzīmē,	ka	kārotā	atgriešanās	Eiropā	visbiežāk	nemaz	neietver	pievēršanos	feminismam,	lai	arī	

dzimumu	vienlīdzības	 idejas	 ir	neatņemama	demokrātiskas	Eiropas	kultūras	daļa.	Tāpat	aiz-

mirstībai	nolemta	sieviešu	tiesību	kustības	vēsture,	kas	pastāvēja	daudzās	postsociālisma	val-

stīs	(tostarp	Latvijā)	to	pirmssociālisma	periodā	(Haan,	Daskalova	and	Loutfi	2006;	Palēviča,	

28  Uzskaitījumā minētas autores, kuru idejas tiek plašāk interpretētas promocijas darba ietvaros, lai arī ievērības 
cienīgu autoru, bez šaubām, ir daudz vairāk. Ieskatam feministisko diskursu attīstībā pēdējo gadu laikā sk., 
piemēram, Gradskova, Y. and I. A. Morell (2018) un Fábián, K., J. E. Johnson, and M. Lazda (2022), savukārt 
mākslas teorijās nozīmīgu ieguldījumu sniedz Pejic (2010) un Janevski, A., Marcoci, R., and Nouril, K. (2018).
29  Heteropatriarhāta jēdzienu lieto, lai apzīmētu tādu ideoloģisku iekārtu, kas atbalsta gan tradicionālo vīrieša 
varu, gan heteronormativitāti (Mohanty 2013, 972). 
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1936,	1937,	2021,	Pelše	1999).	Arī	pats	feminisma	jēdziens	tiek	izkropļots	vai	skaidrots	aplamā	

veidā,	piemēram,	kā	“genderisms”	vai	“gendera	 ideoloģija”,	vai	arī	 tiek	uztverts	kā	Eiropas	

Savienības	birokrātu	uzspiests	domāšanas	veids.	Feminisms	kā	intelektuāla	tradīcija,	kura	sak-

ņojas	katras	valsts	ideju	vēsturē,	tiek	aptumšots,	izstumts	vai	aizmirsts,	tādā	veidā	padarot	to	

par	“biedējošo	Citu”.	Nereti	nepatika	pret	feminismu	ne	tikai	Rietumos,	bet	arī	Austrumeiropas	

ideoloģiskajā	telpā	tiek	pamatota	kā	“nogurums”	no	-ismiem,	saskatot	feminismā	nepamatotu	

abstrakciju,	vispārinājumu	un	universalizācijas	riskus.

Igauņu	pētniece	Raili	Marlinga	norāda,	ka	Igaunijā	gan	neoliberālisma,	gan	nacionālis-

ma	ideoloģijas	konstruē	feminismu	kā	“melno	avi”,	biedēkli	jeb	burtiskā	nozīmē	“tumšo	nezvē-

ru”	jeb	(bête noire),	savukārt	“atgriešanās	Eiropā”	tiek	saprasta	kā	atgriešanās	pie	tradicionā-

lajām	dzimtes	lomām,	pretstatā	padomju	perioda	iedibinātajai	dzimumu	vienlīdzībai	(Marling	

2021,	97–98)	un	“pārāk	lielajai	emancipācijai”,	no	kuras	padomju	sievietes	jau	bija	“nogurušas”	

(Einhorn,	1993,	Smith	1996).	Zīmīgi,	ka	atsauce	uz	noire veido	asociāciju	ar	pieņēmumu	par	

sievietēm	kā	“tumšo	kontinentu”.	Skatījumu	uz	sievišķību	kā	tumsu,	nezināmo,	neattēlojamo	

sakņojas	Freida	psihoanalīzē,	un	vēlāk	feminisma	teorētiķes	šis	metaforas	izmantoja,	lai	iro-

nizētu	par	sievietes	noslēpumaino	dabu,	viņas	ķermeniskumu	un	“nevaldāmo”	emocionalitāti	

(Kokoli	2016,	27).	Arī	norāde	uz	“nezvēru”	jeb	bête ir svarīga,	jo	aktualizē	virkni	aizspriedumu	

pret	sieviešu	prāta	spējām	kā	mazāk	vērtīgām,	dzīvnieciskākām,	dabai	tuvākām	salīdzinājumā	

ar	vīriešiem,	kuri	 izsenis	kalpojuši	par	 racionalitātes	un	saprāta	mēru.	Visbeidzot,	 izteiciens	

bête noire ar	nozīmi	“nepatīkama	persona”	 ir	 saistīta	 arī	 ar	 tendenci	 radīt	nepatikšanas,	kas	

raksturīga	 feminismam	 (Batlere	 2012,	Haraway,	 2016),	 kā	 arī	 ar	 feminisma	 filozofes	 Sāras	

Ahmedas	attīstīto	 ideju	par	feminismu	kā	prieka	nogalināšanas	veidu	(feminist killjoy).	Līdz	

ar	to	feminisma	salīdzinājums	ar	bête noire paredz	ne	tikai	biedēkļa	un	nepatīkamas	personas	

nozīmi,	bet	arī	iezīmē	vairākus	tēmu	lokus,	kas	sasaucas	ar	feminisma	teorijām	un	reizē	meklē	

to	lokālas	apgūšanas	variantus.	Daži	no	tiem	tiks	iezīmēti	promocijas	darba	gaitā.	

Vēl	viens	izplatīts	un	vienkāršots	uzskats	par	feminismu	dzimumu	vienlīdzību	skaidro	

kā	dzimumu	vienādošanu.	Šāds	skaidrojums	–	izņemot	dažus	gadījumus	–	biežāk	ir	sievietēm	

neizdevīgs	un	kaitniecisks.	Postsociālisma	telpa	šim	uzskatam	rada	labvēlīgu	augsni.	Sieviešu	

pielīdzināšanu	maskulīnajam	standartam,	viņu	androgīniju	un	“sievišķības”	zaudēšanu	varēja	

nolasīt	 ideoloģizētajos	 tēlos,	piemēram,	partizāne,	darba	varone,	komuniste	vai	kolhozniece,	

kas	vizuālajā	mākslā	bija	it	plaši	izplatīti	pirms	tā	sauktā	“atkušņa”	un	60.	gadu	modernizāci-

jas	(Bredikhina	2010,	304–306;	Franus	2010,	76;	Pachmanova	2010,	46).	Paradoksālā	kārtā,	

tradicionālo	dzimtes	lomu	apliecinājums	gan	padomju	laikos,	gan	90.	gados	bieži	vien	tika	uz-

tverts	kā	pretošanās	padomju	varai,	cenzūrai	un	uzspiestajai	dzimtes	politikai,	kā	arī	apliecinā-

jums	piederībai	pie	Rietumu	kultūras.	Attēli,	kuri,	no	feminisma	skatpunkta	raugoties,	sievietes	
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ķermeni	objektivizē	vai	pietuvina	tā	atainojumu	fallocentriskās	pornogrāfijas	vizuālajai	loģikai,	

tika	 romantiski	 saprasti	kā	nacionālās	pretošanās	un	neatkarīgas	pagrīdes	mākslas	 izpausme	

(Kivimaa	2009,	114–119).	Šīs	mākslas	atkarība	no	patriarhālām	dzimtes	 lomām,	 saskaņā	ar	

kuru	sievietei	mākslā	tiek	atvēlēta	mūzas,	modeļa	vai	mīļākās	loma,	bet	nacionālā	varoņa	un	

mākslas	ģēnija	tituli	ir	implicēti	maskulīni,	izvaicāta	netika.

Lai	pārdomātu	postsociālisma	attiecības	ar	dažādām	lielvarām	(gan	komunistisko	re-

žīmu,	 gan	kapitālismu),	 šīs	 jomas	pētnieki	 nereti	 izmantoto	postkoloniālās	 teorijas	 piedāvā-

tos	rīkus	(Stenning	and	Hörschelmann	2008;	Kalnačs	2016,	Tlostanova	2012,	2018;	Kelertas	

2006,	Latvijas	kontekstā	it	īpaši	Ezergailis	2006	un	Račevskis	2006,	kā	arī	Ķencis	2021,	sa-

vukārt	mākslas	pētniecībā	sk.	Kļaviņa	2010,	Taurens	2020a	un	2020b).	Vēl	viens	izplatīts	vir-

ziens	 ir	meklēt	 radniecības,	 vēsturiskas	 līdzības	 un	 sadarbības	 piemērus	 ar	 tā	 saukto	 “trešo	

valstu”	feminismu	un	sieviešu	tiesību	aktīvistēm	(piemēram,	Bonfiglioli	and	Ghodsee	2020).	

Postsociālisma	feminisma	pētnieki,	pievēršoties	lokālo	feminisma	tradīciju	pētīšanai,	atzīst,	ka	

bieži	vien	tas	paredz	ieviest	konceptuāli	jaunu	izpratni	par	to,	kas	vispār	feminisms	ir	(Funk	

2014,	Ghodsee	2015).	Postsociālisms	šajās	teorijās	parasti	netiek	skatīts	šaurā	nozīmē	kā	no-

teiktam	laikam	un	telpai	piesaistīta,	lokālas	nozīmes	parādība,	bet	tiecas	to	skatīt	kā	periodu	pēc	

Aukstā	kara	beigām	ar	globālām	sekām.	

Ja	 90.	 gados	 postsociālisma	 diskursu	 raksturoja	 plašas	 iedzīvotāju	masas	 pārņēmusī	

alerģija	pret	sociālisma	vārdu	vien,	t.i.,	to	iezīmēja	“viscerāla	atteikšanās	no	visa,	kam	ir	kāds	

sakars	ar	sociālismu”,	tad	tūkstošgades	mijā	sāk	parādīties	jauni	kritiski	skatījumi,	kuri	aktu-

alizē	sociālisma	utopisko	vīziju	kā	joprojām	aktuālu	alternatīvu	neoliberālajam	kapitālismam	

(Koobak,	Tlostanova	and	Thapar-Björkert	2021,	1–10).	Postsociālisms	šajā	gadījumā	kļūst	par	

analītisku	kategoriju,	 lai	pētītu	 imperiālisma	 ietekmi,	ģeopolitiskās	atkarības	un	nevienlīdzī-

bas	 attiecības,	 kā	 arī	 kultūru	 (tostarp	 feminisma	 diskursu)	 hibriditāti,	 lokālas	 pretošanās	 un	

izdzīvošanas	stratēģijas.	Vārdu	kopa	“viscerāla	atteikšanās”	rosina	uz	domām,	ka	ideoloģijām	

un	politiskām	situācijām	ir	ķermeniski	nospiedumi	un	afektīvas	izpausmes,	tādējādi	parādot,	

ka	visceralitātes	jēdziens	postsociālisma	studijās	ir	implicīti	klātesošs	–	tā	eksplicīta	analīze	ir	

viscerālās	estētikas	uzdevums	(sk.	4.	un	5.	nodaļu).	

Postsociālisma	stāvokli	raksturo	arī	nenoteiktība	un	ambivalence.	Tā	izpaužas,	piemē-

ram,	vienprātības	trūkumā	par	to,	vai	postsociālisms	ir	vērtējams	kā	kaut	kas	negatīvs	vai	po-

zitīvs.	Daži	to	uzskata	par	ierobežojumu,	paverdzināšanas	un	atkārtotas	kolonizācijas	stāvok-

li,	kas	ietver	rasisma	un	ultranacionālisma	uzplaukumu,	arvien	pieaugošu	sociālo	izstumšanu	

un	 jaunus	 ekspluatācijas	mehānismus	 (piemēram,	 cilvēku	 tirdzniecību).	 Savukārt	 citi	 autori	

postsociālismu	vērtē	kā	iespēju	veidot	“uzlabotu	sociālisma	versiju”	(Koobak,	Tlostanova	and	

Thapar-Björkert	2021,	4).	Lai	arī	šīs	skatījums	var	būt	utopisks,	tomēr	tas	piedāvā	alternatīvu	
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pieņēmumam	par	vēstures	beigām	un	neoliberālo	kapitālismu	kā	neizbēgamu	progresa	gala-

mērķi.	Kā	kopīgu	postsociālisma	studiju	iezīmi	var	minēt	kritisku	attieksmi	pret	centra	un	peri-

fērijas	attiecībām,	kā	arī	jutīgumu	pret	varas	dinamiku	un	ietekmes	zonām	ne	tikai	ekonomikā	

un	politikā,	bet	arī	akadēmiskajā	pētniecībā	un	mākslā.	

Pētījumi	par	imperiālām	varām	un	to	ietekmēm	parasti	pievēršas	padomju	mantojuma	

analīzei	un	jau	minētajam	kursam	uz	Rietumiem,	kā	arī	Rietumu	nevērībai,	intereses	trūkumam	

vai	vēlmei	konstruēt	neeiropiešus	kā	nespējīgus	domāt	un	rīkoties	patstāvīgi,	bez	rietumnieku	

aizbildniecības	(Tlostonova	2015).	Taču	daudz	mazāk	uzmanības	tiek	pievērsts	tam,	ka	arī	re-

ģiona	iekšienē	valda	varas	attiecības,	piemēram,	Baltijā	labi	jūtamā	Krievijas	klātbūtne,	un	tā-

pēc	eirocentrisma	izvērtējumā	būtu	jāiekļauj	arī	ģeopolitiskās	ietekmes	analīze.	Postsociālisma	

feminisms,	skatīts	transnacionālā	feminisma	kontekstā,	uz	starptautisko	feminisma	skatuvi	pa-

ver	ceļu	tādām	nelielām	valstīm	kā	Latvija	līdz	ar	zināšanu	decentralizāciju	un	tendenci	leģi-

timizēt	ārpus	vadošajiem	epistēmiskajiem	centriem	tapušos	redzējumus.	Viens	no	nozīmīgāka-

jiem	tēmu	lokiem	transnacionālajā	feminismā	ir	redzējums	par	“feminismu	bez	robežām”	un	

ar	 to	saistītā	nacionālisma	kritika.	Tā,	protams,	 ir	pamatota,	ņemot	vērā	 labēji	konservatīvās	

politikas	ietekmes	palielināšanos	Eiropā	un	citviet	pasaulē,	kā	arī	bēgļu	krīzi,	rasisma,	kseno-

fobijas	un	homofobijas	pieaugumu.	Tomēr	jāņem	vērā,	ka	nacionālisms	Latvijā	un,	piemēram,	

Francijā	 nav	 viens	 un	 tas	 pats.	 Ja	 Francijā	 nacionālisms	 saistās	 ar	 tās	 koloniālo	 pagātni	 un	

plašām	ģeopolitiskām	ambīcijām,	tad	Latvijas	gadījumā	tas	ir	kolonizētas	valsts	nacionālisms,	

kuram	bija	jāsaskaras	ar	politisku	izstumšanu,	rusifikāciju	un	citiem	destruktīviem	procesiem.	

Vairāki	teorētiķi	šai	problēmai	ir	pievērsuši	uzmanību,	norādot,	ka	orientācija	tikai	uz	globālo	

mērogu	un	pārrobežu	sadarbību	un	no	tā	izrietošā	atteikšanās	no	nacionālisma	var	būt	pāragra,	

jo	daudzām	vēsturiski	marginalizētām	valstīm	uzmanība	vietējā,	 reģionālā	un	nacionālā	mē-

roga	jautājumiem	arvien	ir	svarīga	–	tā	ļauj	artikulēt	savas	pozīcijas	specifiku,	tostarp	apzināt	

dzīvotās	pieredzes	(lived experience)	un	iemiesoto	zināšanu	(embodied knowledge)	nozīmi,	sa-

vukārt	vēršanās	pie	“universālām”	feminisma	problēmām	nereti	iedzīvina	eirocentrisku	skatīju-

mu	(Herr	2014,	Conway	2017).	Šajā	ziņā	vērojama	līdzīga	dinamika	kā	klasiskajās	feminisma	

diskusijās,	kur	dzimumneitrālais	subjekts	tiek	atmaskots	kā	implicīti	baltādains	vīrietis.	Līdzīgi	

“ģeogrāfiski	neitrālais”	feminisms	bieži	vien	balstās	“baltā	Rietumu	feminisma”	pieņēmumos.	

Līdz	ar	to	ir	skaidra	nepieciešamība	pēc	rīkiem,	kuri	postsociālisma	feminismam	ļautu	

veikt	sabiedrības	un	kultūras	analīzi	nekolonizējošā	veidā.	Šo	rīku	meklējumi	un	formulējumi	

savijušies	ar	refleksiju	par	feminisma	izpratni	šajā	reģionā,	tostarp	mākslā,	jo	Austrumeiropas	un	

citu	ne-Rietumu	valstu	mākslas	procesi	bieži	vien	tiek	analizēti,	nekritiski	izmantojot	Rietumu	

mākslas	historiogrāfijas	un	interpretācijas	principus,	atklājot	mākslas	diskursa	iekšējo	koloni-

zāciju.	Turpmākajā	izklāstā	tiks	iezīmēti	vairāki	postsociālisma	feminisma	konceptuālie	ietvari:	
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postsociālistiskais	nedrošums	un	ķermeniskā	ievainojamība,	neoliberālā	racionalitāte,	nostal-

ģija	 un	nelaimīgums,	 kā	 arī	 aptumšojums,	 necaurskatāmība	un	neskaidrība	 (opacity).	Tiesa,	

neviens	no	šiem	tematiskajiem	izvērsumiem	sākotnēji	netika	izstrādāts	specifiski	mākslas	ana-

līzei,	 tādējādi	 to	pārnesums	estētiskajā	 laukā	 ir	vērtējams	kā	 inovatīvs.	Savukārt	promocijas	

darba	3.	nodaļa	aplūko	postsociālisma	 feministiskās	mākslas	 izpratnes	nosacījumus,	 ar	 tiem	

saistītās	pretrunas	un	specifisko	afektīvo	atmosfēru,	tostarp	noraidījumu	un	bailes.	

2.1. Postsociālistiskais nedrošums un ķermeniskā 
ievainojamība

Pēc	mākslas	vēsturnieces	Edītes	Andrašas	domām,	vēlīnā	sociālisma	un	agrīnā	postsoci-

ālisma	periodā	Austrumeiropā	ilgus	stagnācijas	periodus	nomainīja	“dramatiski	pārtraukumi	un	

pēkšņas	un	intensīvas	kustības”	(Andras	1999,	4),	un,	ja	arī	šajos	pārtraukumos	un	intensīvajās	

kustībās	starp	Rietumu	un	Austrumeiropu	parādās	kādas	hronoloģiskas	sakritības,	tās	bieži	vien	

ir	nejaušas	un	drīzāk	var	radīt	maldinošu	priekšstatu	par	līdzību	un	saskaņu.	Andrašas	domu	var	

attiecināt	arī	uz	feministiskās	mākslas	vēstures	rakstīšanas	principiem,	piemēram,	tā	saukto	otrā	

viļņa	feminismu	–	lai	arī	60.	un	70.	gados	ir	vērojama	zināma	feministiskā	aktivitāte	vairākās	

Austrumeiropas	valstīs,	tomēr	būtu	jāizvairās	tās	automātiski	ietvert	to	sieviešu	tiesību	kustī-

bās,	kas	šajā	laikā	norisinās	ASV.	Arī	pēc	1989.	gada	vai	vēlāk,	piemēram,	pēc	Austrumeiropas	

valstu	oficiālas	“atgriešanās	Eiropā”	(ko	vainagoja	iestāšanās	Eiropas	Savienībā),	ģeopolitiskās	

atšķirības	nav	zudušas	(Stenning	and	Hörschelmann	2008).	Katru	reģionu	raksturo	savs	tēmu	un	

jautājumu	loks,	to	diskursu	nesaderība	rada	grūtības	saprasties,	kas	nereti	noved	pie	situācijas,	

kad	austrumeiropiešiem	tiek	izteikts	aicinājums	apgūt	“intensīvos	kursus	mūsdienu	feminismā	

un	“panākt”	rietumniekus,	lai	kļūtu	par	līdzvērtīgiem	partneriem	turpmākajās	sarunās”	(Andras	

1999,	8).	Skatījums	uz	postsociālismu	kā	novēlotu	stāvokli,	kas	prasa	“izrāvienu”,	lai	noķertu	

Rietumus,	ir	problēma,	kurai	pievēršas	arī	šī	reģiona	feminisms.	“Aizkavēšanās”	modelis	ne	

tikai	ignorē	atšķirības,	kas	pastāv	starp	reģioniem,	bet	arī	nostiprina	ģeopolitisku	hierarhiju	ar	

izteiktu	centra	un	perifērijas	 loģiku,	kur	centrs	 ir	 izziņas	subjekts	un	perifērija	–	objekts,	ko	

centrs	tiecas	“izskaidrot”,	iekļaujot	savā	zināšanu	sistēmā.	Sinhronizācijas	un	salāgošanas	vietā	

Andraša	un	citi	postsociālisma	pētnieki,	tostarp	feministiskie,	tiecas	veidot	atšķirīgas	ģeogrā-

fiskās	temporalitātes,	uzsverot	katrai	kultūrai	raksturīgo	un	īpatnējo.	

Viens	no	jēdzieniem,	kurš	šo	specifisku	tiecas	notvert,	ir	teorētiķes	Dženiferas	Sačlendas	

ieviestais	postsociālistiskais	nedrošums	(postsocialist precarity)	(Suchland	2021).	Nedrošuma	

(precarity)	 jēdziens	pastiprinātu	politikas	un	sociālo	zinātņu	uzmanību	 ieguvis	21.	gadsimta	

sākumā	–	to	lieto,	lai	apzīmētu	ekonomiskās	ievainojamības	pieaugumu	un	jaunas	ekonomiskās	
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šķiras	–	prekariāta	(the precariat)	–	rašanos	globalizācijas,	neoliberālisma	un	finanšu	krīžu	re-

zultātā	(Standing	2011).	Arī	Sačlenda	nedrošuma	jēdzienu	lieto	galvenokārt	sociālekonomiskā	

nozīmē	–	lai	raksturotu	politiku,	kas	atbalsta	drastisku	taupības	režīmu,	samazinot	sociālā	atbal-

sta	mehānismus	un	valsts	finansējumu	un	pakļaujot	riskam	jau	tā	ievainojamus	cilvēkus,	kā	arī	

apdraudot	apkārtējo	vidi.	Parasti	nedrošumu	izraisa	kāds	zaudējums,	piemēram,	uzteikts	darbs,	

slēgta	rūpnīca	vai	iztikas	līdzekļu	samazināšanās.	

Sociālpolitiskās	un	ekonomiskās	izmaiņas,	ko	izraisīja	Padomju	Savienības	sabrukums,	

radīja	šādas	nedrošuma	formas.	Tās	gan	pārņēma,	gan	attīstīja	iepriekšējā	iekārtā	pastāvošās	iz-

dzīvošanas	taktikas,	piemēram,	kukuļdošanu,	darba	sarunāšanu	caur	paziņām,	“haltūras”	(proti,	

nelegāls	darbs	bez	sociālām	garantijām),	kontrabandu,	nelegālu	robežas	šķērsošanu	u.tml.,	gan	

ieguva	jaunas	aprises,	piemēram,	nepieciešamību	doties	peļņā	uz	citu	valsti	–	parasti	Rietumos	

(Suchland	2021,	14–16).	Visspilgtāk	šīs	pazīmes	raksturo	90.	gadus,	lai	gan	daudzas	prakses	

sastopamas	arī	šodien.	Tādējādi	postsociālistiskais	nedrošums	ir	neoliberālās	un	postkoloniālās	

ekspluatācijas,	 kā	 arī	 sociālās	 ievainojamības	 hibrīds,	 ko	 raksturo	 tādas	 pazīmes	 kā	 nedroši	

darba	apstākļi,	aplokšņu	algas	vai	algas	maksājuma	kavējumi,	darbs	bez	līguma	vai	sezonāls	

darbs,	bezdarbs,	migrācija,	darbs	veselībai	bīstamos	apstākļos	vai	bez	pienācīga	atalgojuma	un	

sociālajām	garantijām.

	Īpašs	Austrumeiropas	postsociālisma	nedrošuma	paveids	ir	cilvēku	tirdzniecība,	prosti-

tūcija	 un	 vardarbība,	 kas	 atklāj	 nedrošuma	 dzimtes	 aspektu	 (nereti	 kopā	 ar	 šķiru	 un	 rasi).30 

Dženifera	Sačlenda	to	pamato,	atsaucoties	uz	2002.	gadā	tapušo	filmu	“Mūžīgi	Lilija”	(Lilya 

4Ever),	ko	uzņēmis	zviedru	režisors	Lukass	Mudisons	(Lukas Moodysson).	Filma	vēsta	par	kā-

das	jaunas	meitenes	traģisko	likteni	–	viņa	nāk	no	ģeogrāfiski	neprecizētas	padomju	pilsētas31,	

dzīvo	nolaistā	 un	 trūcīgā	vidē,	 vairākkārt	 piedzīvo	 emocionālo	vardarbību,	 viņas	māte	 viņu	

pamet,	un	beigās	Lilija	kļūst	par	cilvēku	tirdzniecības	upuri.	Filmas	laikā	meitenei	jāpiedzīvo	

vairākkārtēji	uzbrukumi	–	gan	emocionāli,	gan	fiziski	un	seksuāli	–	un	filmas	noslēgumā	Lilija	

izdara	pašnāvību.	Lilijas	nedrošumu	Sačlenda	saista	galvenokārt	ar	darba	attiecībām	un	iztikas	

nodrošinājumu,	kā	arī,	analizējot	filmu	globālā	koloniālisma	kontekstā,	meitenes	dzīves	gājumā	

var	saskatīt	migrācijas	un	ekonomiskās	ekspluatācijas	negatīvās	sekas	(ibid.,	25).	

Taču	meitenes	posta	un	nāves	iemesli	nav	tikai	nabadzība,	bet	arī	dzimumu	nevienlīdzī-

ba	tās	Austrumeiropas	variantā,	kuras	dēļ	filmas	galvenajai	varonei	jāpiedzīvo	dzimtē	balstītā	

30  Tiesa, dzimtes aspekts parādās arī citos nodarbinātības pētījumos. Piemēram, pēc dažu pētnieku aplēsēm, pēc 
PSRS sabrukuma atlaisto darbinieku vidū sieviešu skaits bija divreiz lielāks nekā vīriešu. Arī Padomju Savienības 
pēdējā desmitgadē ekonomiskās lejupslīdes laikā, mēģinot risināt pieaugošā bezdarba problēmu, publiskajā 
telpā paradījās retorika par “sievietes atgriešanos mājās” (Rimashevskaia 1992, Voronina 1993, Racioppi and 
O’Sullivan See 1995). 
31  Filmas pamatā ir reāls gadījums ar kādu pusaudzi no Lietuvas, savukārt tās filmēšana lielā mērā notika 
Igaunijā, Paldiski pilsētiņā, kurā padomju laikos atradās PSRS kara bāze. 
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vardarbība,	prostitūcijas	un	izvarošanas	prakses,	kā	arī	jāsaskaras	ar	toksiskās	maskulinitātes	iz-

pausmēm.	Zīmīgi,	ka	šīs	nedrošuma	formas	visspilgtāk	parāda	tieši	jaunās	sievietes	ķermeniskā	

pieredze	(piedzīvotās	ciešanas)	un	viņas	situācijas	afektīvā	dinamika	–	izmisums	un	vientulība,	

kas	mijas	ar	īslaicīgiem	prieka,	uzticēšanās,	pieķeršanās	un	atklātības	brīžiem.	Afektīvu	atmos-

fēru	pastiprina	arī	filmā	redzamās	ainavas	un	vides	tēlojums,	kas	šķiet	piesūcināts	ar	bezcerību	

un	pamestību.	Izmantojot	mākslinieciskus	izteiksmes	līdzekļus,	filmā	atklātas	postsociālistiskā	

nedrošuma	ķermeniski	afektīvās	dimensijas,	tādā	veidā	parādot	arī	mākslas	spēju	izteikt	idejas	

un	sajūtas	tiešā	un	nepastarpinātā	veidā.	To	novērtē	arī	teorētiķe	Sačlenda,	postsociālistiskā	ne-

drošuma	raksturošanai	izvēloties	atsauci	uz	mākslas	filmu,	kuras	skatīšanās	pieredze	nevis	tikai	

ilustrē	viņas	domu,	bet	arī	ļauj	to	labāk	uztvert	un	piedzīvot	“uz	savas	ādas”,	lai	gan	ne	kino,	ne	

māksla	nav	Sačlendas	primārais	pētījumu	objekts.	

Sačlendas	 lietotais	 nedrošuma	 jēdziens	 (precarity)	 ir	 jānošķir	 no	 nedrošības	 (preca-

riousness).	Kā	norāda	Džūdita	Batlere,	jebkura	dzīve	ir	nedroša	(precarious)	un	ievainojama.	

Taču	nedrošums	rodas	noteiktu	politisko	lēmumu	rezultātā	–	tam	tiek	pakļautas	noteiktas	soci-

ālās	grupas	un	marginalizēti	subjekti.	Nedrošums	izpaužas	kā	palielināts	risks	tikt	pakļautam	

ievainojumiem,	vardarbībai,	slimībām,	nabadzībai,	badam,	migrācijai	un	nāvei,	 turklāt	nere-

ti	 nepastāv	 iespējas	 vērsties	 pēc	 palīdzības	 vai	 atbalsta,	 jo	 nedrošums	 tiek	 institucionalizēts	

(Butler	2009,	25–26).	Lai	raksturotu	nedrošības	un	nedrošuma	savstarpējo	dinamiku,	Batlere	

priekšplānā	izvirza	ķermeni	–	būdams	pieejams	citiem,	tas	ir	pakļauts	normām,	kā	arī	noteik-

tai	sociālai	un	politiskai	kārtībai,	kas	vēsturiski	attīstījusies	tādā	veidā,	ka	dažiem	nedrošības	

stāvoklis	tiek	samazināts,	savukārt	citiem	–	palielināts.	Tāpēc	ķermenis	ir	ievainojams	“pēc	de-

finīcijas”	(ibid.,	2–3),	caur	ķermeni	cilvēka	dzīve	lielākā	vai	mazākā	mērā	atrodas	citu	cilvēku	

rokās,	jo	“ķermenis	mūs	atklāj	gan	tiem,	kurus	pazīstam,	gan	tiem,	kurus	tik	tikko	pazīstam,	gan	

tiem,	kurus	nepazīstam	vispār”	(ibid.,	14).	

Šīs	ķermeniskās	ievainojamības	apzīmēšanai	Batlere	lieto	korporeālās	ievainojamības	

(corporeal vulnerability)	jēdzienu	(Butler	2004,	29),	lai	ar	tā	palīdzību	uzdotu	jautājumu	par	

ģeopolitisko	ķermeniskās	ievainojamības	sadali	(piemēram,	stratēģijām,	ko	izmanto	pasaules	

bagātākās	valstis,	lai	nodrošinātu	labklājību	uz	nabadzīgo	valstu	rēķina).	Taču	ķermeniskās	ie-

vainojamības	perspektīva	var	izgaismot	arī	citus	jautājumus,	kurus	uzdod	feministiskās	teorijas	

saistībā	ar	dzimti	kā	noteiktu	sociālu	un	politisku	kārtību,	kas	atstāj	dažādu,	tostarp	viscerālu	

ietekmi	uz	atšķirīgiem	ķermeņiem.	Šī	ietekme	nav	tikai	ārēja	vai	virspusēja	–	Batlere	noraida	

metaforu	par	ķermeni,	kas	sastāv	no	virsmas	un	dziļuma,	bet	uzsver,	ka	ķermenis	ir	“arī	tas,	kas	

cieš,	priecājas	un	atsaucas	pasaulei”	(Butler	2009,	33–34).	Šajā	izpratnē	ķermeniskais	un	afek-

tīvais	ir	nesaraujams.	Tātad	ķermenis	jāsaprot	gan	kā	subjektivitātes	izpausme,	gan	kā	veids,	

kā	mijiedarboties,	atsaukties	pasaulei.	Ķermenis	 ļauj	piedzīvot	citu	 tuvumu,	pieskārienus	un	
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saskaršanos,	tostarp	ar	situācijām,	kuras	ir	nekontrolējamas	un	potenciāli	bīstamas,	jo	ne	visas	

attiecības	ir	gādīgas	un	mīlošas	un	ne	visas	satikšanās	ir	patīkamas.	

Ķermenis	“atduras”	(impinge)	pret	pasauli	un	šīs	sadursmes	rada	noteiktu	reakciju	arī	

pašā	ķermenī,	kas	saskaršanos	ļauj	skatīt	kā	afektu.	Uz	to	norāda	arī	Batlere,	atzīstot,	ka	ķer-

meņa	atsaukšanās	(responsiveness)	pasaulei	ietver	plašu	afektu	klāstu	–	baudu,	naidu,	ciešanas,	

cerību	u.c.	(ibid,	33–34).	Daži	afekti	un	to	izpausmes	formas	ir	pieņemamas	un	tiek	veicinātas,	

citas	–	tiek	kontrolētas	vai	cenzētas,	piemēram,	sēras	vai	līdzjūtība	pret	“nepareiziem”	cilvē-

kiem.	Līdz	ar	to	afektu	pētīšana	ir	daļa	no	sociālās	kritikas	–	pie	šādiem	secinājumiem	ir	nonā-

kuši	arī	citi	afektu	pētnieki	(Ahmed	2004,	2010,	Gorton	2007,	Pedwell	and	Whitehead	2012),	

kuru	uzskati	analizēti	promocijas	darba	4.	nodaļā.	

Ķermeniskās	 ievainojamības	 un	 tās	 afektīvās	 dimensijas	 uzsvēršana	 ļauj	 padziļināti	

skatīt	tās	nedrošuma	formas,	kuras	radās	pēc	Padomju	Savienības	sabrukuma	un	ir	saistītas	ar	

sociālām	un	politiskām	 transformācijām.	Tas	 nozīmē	Dženiferas	Sačlendas	 postsociālistiskā	

nedrošuma	skatījuma	paplašinājumu,	uzsverot	vietējās	zināšanas,	izdzīvošanas	un	pretošanās	

stratēģijas,	kuras	radušās,	reaģējot	uz	ievainojamību.	Par	ķermeniskās	ievainojamības	jēdziena	

efektivitāti	postsociālisma	feminisma	kontekstā	liecina	tā	spēja	fiksēt	gan	pret	sievietēm	vērsto	

vardarbību	un	viņu	sociālo	apspiešanu,	gan	atklāt	sieviešu	atjautību,	rīcībspēju	un	zināšanas,	

kas	ļāva	pielāgoties	un	izdzīvot	sarežģītās	situācijās.	Pievēršanās	ievainojamībai	ļauj	pārvarēt	

nošķīrumu	starp	pasivitāti	un	aktivitāti,	pakļautību	un	varu,	izmisumu	un	cerību,	kā	arī	–	plašā-

kā	nozīmē	–	nošķīrumu	starp	ķermeni	un	prātu,	tādā	veidā	paverot	ceļu	uz	postsociālisma	afek-

tiem	un	ķermeniskajām	pieredzēm.32	Šiem	atklājumiem	nav	 jābūt	 romantiskas	 idealizēšanas	

apvītiem,	taču	tie	ļauj	palūkoties	uz	postsociālisma	subjektu	arī	no	tā	spēka	pozīcijām,	pat,	ja	

tās	šķiet	“vājas”.	

Vājumu	 kā	 pretošanās	 formu	 ir	 analizējusi	 poļu	 izcelsmes	 filozofe	 Eva	 Majevska.	

Vājās	pretošanās	 ideju	Majevska	attīsta	vairākos	darbos,	un	 tā	 lielā	mērā	attiecināma	kā	uz	

pretošanos	padomju	režīmam,	tā	arī	praksēm,	kuras	mūsdienās	kopj	feministes	Centrālajā	un	

Austrumeiropā.	Majevska	aicina	pārskatīt	patriarhālās	rīcībspējas	izpratni,	kas	balstās	varonībā	

un	individuālismā	un	ar	kuru	saistīti	tādi	jēdzieni	kā	sāncensība,	cieņa,	pretošanās,	uzvara	un	

cīņa.	Vājā	pretošanās	nav	sistemātiska,	tajā	ir	tikai	“līnijas	un	kustības”,	un	to	veido	“negaidīti	

veidojumi,	kad	no	sabiedrības	izstumtais	piepeši	apliecina	savu	rīcībspēju	uz	vēstures	skatu-

ves”	(Majewska	2018).	Šajā	ziņā	vājās	pretošanās	ideja	šķiet	radniecīga	iepriekš	aprakstītajam	

32  Viens no pirmajiem pētījumiem, kas veltīti šai tēmai, ir Maruškas Svašekas (Maruška Svašek) rediģētais 
pētījums “Postsociālisms. Politika un emocijas Centrālajā un Austrumeiropā” (Svašek 2006). Lai arī pastāv vēl 
daži pētījumi, kas veltīti dažādu postsociālisma kontekstu analīzei, tomēr nevar nepamanīt, ka vadošajos afektu 
teorijas un ķermeņu pētniecības virzienos dominē interese par tā sauktajām “pirmās” un “trešās” pasaules 
kultūrām. To var interpretēt kā koloniālisma ilgstošās sekas, kas turpina “otrās” pasaules valstu diskursīvo 
“nepamanīšanu”. 
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feministiskajam	baisajam,	jo	abus	interesē	kultūras	un	sabiedrības	izstumtās	daļas	spēja	rīkoties	

un	iniciēt	kā	sociālas	un	politiskas,	tā	arī	estētiskas	pārmaiņas.	Taču	mēroga	un	vēriena	ziņā	

vājās	pretošanās	subjekti	nav	varoņi,	kuru	vārdi	tiek	ierakstīti	vēstures	lappusēs,	bet	visbiežāk	

tie	ir	parasti	ļaudis,	kuri	dara	šķietami	maznozīmīgas	lietas.	Vājās	pretošanās	dalībnieki,	kuri	

bieži	vien	nāk	no	marginalizētām	grupām	un	neatrodas	nekādās	varas	pozīcijās,		nepretendē	uz	

“triumfējošu	himnu,	ko	dzied	jauna	nācija,	pretojoties	skaidri	definētam	ienaidniekam”	(ibid.).	

Drīzāk	viņi	dungo	klusu	dziesmiņu,	kuras	mērķis	ir	izdzīvot,	nevis	uzvarēt,	un	tās	pamats	bieži	

vien	ir	solidaritāte,	empātija,	savstarpējais	atbalsts	un	palīdzība,	spēja	izturēt	ilgstošas	grūtības,	

neatlaidība	un	ikdienas	izdzīvošanas	stratēģijas.	Majevskas	skaidrotās	vājās	pretošanās	ideja,	

tostarp	ar	to	saistītā	feministiskās	neveiksmes	māksla	(feminist art of failure),	ko	Majevska	da-

rina,	iedvesmojoties	no	kvīru	teorētiķa	Džeka	Halberstāma	darba	“Kvīru	neveiksmes	māksla”	

(The Queer Art of Failure), veido	svarīgu	postsociālisma	feminisma	un	feministiskās	mākslas	

ietvaru.	Tas	 palīdz	 saprast	 feminisma	vienmuļo	 (uneventuful)	 plūdumu,	 tostarp	 feministisko	

strāvojumu	 nenozīmību	 un	 pieticīgo	 mērogu.	 Vienmuļo	 feminismu	 izkopj	 individuālas	 vai	

mazu,	parasti	neformālu	grupu	iniciatīvas,	kuras	masu	mediji	un	plašāka	sabiedrība	bieži	vien	

nepamana	(Mayerchyk	and	Plakhotnik	2021).	Vājās	pretošanās	skatījums	būs	īpaši	nozīmīgs	

promocijas	darba	5.	nodaļā	ietvertajā	mākslas	darbu	analīzē.

2.2. Neoliberālisms, nostalģija, nelaimīgums

Postsociālistiskais	nedrošums	ir	cieši	saistīts	ar	neoliberālo	racionalitāti.	Šo	jēdzienu	for-

mulējusi	igauņu	teorētiķe	Raili	Marlinga,	lai	analizētu	neoliberālisma	adaptāciju	Austrumeiropā,	

tā	specifisko	un	lokālo	izteiksmi.	Marlinga	neoliberālismu	saprot	kā	“globāla	koloniālisma	for-

mu”	(Marling	2021,	99),	izceļot	paralēles	starp	antikapitālismu	un	dekolonizāciju.	Zīmīgi,	ka	

šo	abu	diskursu	analīze	ļauj	Marlingai	formulēt	vēl	vienu	postsociālisma	feminismam	būtisku	

jēdzienu	–	aptumšojums	un	neskaidrība,	kā	arī	necaurskatāmība	(opacity),	kas	iezīmē	lokālu,	

tostarp	Baltijas	valstu	pieredzē	sakņotu,	pretošanās	stratēģiju	un	kas	tiks	aplūkota	sadaļā	2.3.	

Viena	no	neoliberālās	racionalitātes	iezīmēm	ir	tā	konceptuālā	alianse	ar	nacionālismu	–	

abi	diskursi	postsociālisma	apstākļos	atrada	valodu,	solot	sabiedrībai	“atpestīšanu”	no	sociālis-

tiskās	pasaules	iekārtas	un	“atgriešanos”	Eiropā.	Līdz	ar	to	postsociālisma	sabiedrības	“virzījās	

uz	nākotni,	skatoties	atpakaļ”	(Marling	2021,	97)	un,	paredzamā	kārtā,	šāda	“kliba	virzība”,	

kopā	ar	“paģirām”	(Moore	2001,	115),	kas	iestājās	pēc	brīvības	atgūšanas,	radīja	maldīšanos,	

grīļošanos	un	pašapmānu.	Tā	kā	neoliberālisms	tika	uztverts	kā	sociālisma	pretstats	un	ātrākais	

veids,	lai	“atbrīvotos”	no	padomju	mantojuma,	vairumā	gadījumu	tas	netika	uztverts	pietiekami	

kritiski.	Piesardzīgi	mēģinājumi	kritiski	 izvērtēt	neoliberālo	sabiedrības	organizācijas	formu,	
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nereti	 tika	 “skaidroti”	 kā	 padomju	 nostalģijas	 vai	 ekonomiskā	 naivuma	 simptomi	 (Marling	

2021,	97–99).	Zīmīgi,	ka	 situācijas	 raksturošanai	Marlinga	 izvēlējusies	 jēdzienus,	kurus	var	

nolasīt	kā	afektus,	ļaujot	izteikt	pieņēmumu,	ka	nostalģija	un	naivums	ir	postsociālismam	rak-

sturīgie	afekti	un	to	izvaicāšana	ir	viens	no	neoliberālisma	kritikas	posmiem.	

Ja	 padomju	 okupācijas	 periodā	 lielai	 daļai	 pakļauto	 valstu	 iedzīvotāju	 nostalģija	 un	

“zaudētās”	laimes	afekts	raksturoja	periodu	pirms	Otrā	pasaules	kara,	it	īpaši	saistībā	ar	iznīci-

nātās	lauksaimniecības	dzīves	formām	(Annus	2018,	208),	tad	postsociālisma	gados	nostalģijas	

objekts	pārvietojās	uz	sociālisma	periodu.	Maruška	Svašeka,	viena	no	pionierēm	postsociālisma	

emocionalitātes	 pētniecībā,	 darbā	 “Postsociālisms.	 Politika	 un	 emocijas	 Centrālajā	 un	

Austrumeiropā”	jaunas	nostalģijas	rašanos	skaidro	ar	vilšanos	un	cerību	zaudējumu	par	jauno	

pasaules	kārtību.	Nostalģija	īpaši	raksturīga	tiem	sabiedrības	slāņiem,	kuriem	pāreja	uz	tirgus	

ekonomiku	nenoritēja	gludi	un	kuriem	nācās	saskarties	ar	bezdarbu,	jaunu	sociālās	nevienlīdzī-

bas	veidu	un	korupcijas	skandāliem,	kas	pastiprināja	skeptisku	attieksmi	pret	demokrātijas	un	

brīvības	ideāliem.	Strauju	un	nekontrolētu	sociālo	un	ekonomisko	pārmaiņu	rezultātā,	izirstot	

sociālajām	un	ekonomiskajām	saitēm,	daudzi	neatkarību	atguvušo	valstu	 iedzīvotāji	zaudēja	

ne	tikai	iepriekšējo	dzīves	kvalitāti,	bet	arī	identitāti	un	piederības	sajūtu	kādai	kopienai,	vie-

tai	 vai	 valstij	 (Svašek	 2006,	 11–12).	Nereti	 nepiederēšanas	 un	 neiederīguma	 afekti	 saistījās	

arī	 ar	 kaunu	un	pašcieņas	 zaudējumu.	Lai	 arī	 nevar	noliegt,	 ka	nostalģijas	 iespaidā	pagātne	

tiek	idealizēta,	tomēr	šo	afektu	nevajadzētu	noraidīt	tikai	kā	nekritisku	ilgošanos	pēc	mistis-

kās	 “zelta	pagātnes”	vai	kā	nespēju	pārorientēties	un	pielāgoties	 jaunajām	dzīves	prasībām.	

Nostalģiju	var	uztvert	arī	kā	kritisku	skatījumu	uz	aktuālajiem	sociālpolitiskajiem	procesiem,	

to	 laimes	 solījumiem	 un	 nosacījumiem,	 kas	 ne	 tikai	 izgaismo	 postsociālistisko	 nedrošumu,	

bet	arī	neoliberālās	 racionalitātes	 izvirzītās	prasības	pēc	mobilitātes	un	elastības	kā	subjekta	

“derīguma”	mērauklām.

Nostalģijas	 nozīmi	 postsociālismā	 ir	 pētījusi	 kultūras	 teorētiķe	 Svetlana	 Boima	

(Svetlana Boym).	Darbā	“Nostalģijas	nākotne”	viņa	definē	nostalģiju	kā	ilgas	pēc	mājām,	kuras	

vairs	nepastāv	vai	nekad	nav	pastāvējušas	(Boym	2001,	xiii).	Līdz	ar	 to	nostalģija	nav	 tikai	

zaudējuma	un	pārvietošanās	sajūta,	bet	arī	fantāzija,	tā	ir	ilgas	ne	tikai	pēc	citas	vietas,	bet	arī	

cita	laika.	Bieži	vien	šis	cits	laiks	ir	saistīts	ar	bērnību	un	jaunību,	citu	–	lēnāku	–	dzīves	ritmu,	

pretojoties	vēsturiskā	laika	un	progresa	idejām.	Nostalģijai	piemīt	arī	savi	riski	–	tās	iespaidā	

īstās	mājas	 vai	 laiku	 var	 sajaukt	 ar	 iztēloto.	 Tāpēc	 Boima	 nošķir	 divus	 nostalģijas	 veidus:	

restaurējošu	(restorative)	un	domīgu	(reflective).	Restaurējošās	nostalģijas	pamatā	ir	 tieksme	

atjaunot	zudušās	mājas	un	atgriezties	pie	“pirmavotiem”	un	tradīcijām,	kā	arī	uzticība	tādām	

idejām	kā	patiesība,	 oriģinalitāte	 un	 autentiskums	un	 izcelsme.	Šis	 nostalģijas	 veids	 balstās	

bieži	vien	vienkāršotā	vēstures	stāstījumā	un	homogēnas	nacionālās	identitātes	skatījumā	(ibid.,	
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41).	Savukārt	 domīgā	nostalģija	 ietver	 atziņu,	 ka	 atgriezties	 nav	 iespējams,	 cilvēka	piederī-

bas	sajūta,	atmiņas	un	 ilgas	 ir	pretrunu	pilnas,	 laika	plūdums	 ir	neizbēgams	un	 to	nevar	pa-

griezt	atpakaļ.	Lai	arī	abi	nostalģijas	veidi	var	pārklāties,	tomēr	domīgā	nostalģija	raksturīga	

indivīdiem,	tai	piemīt	humors	un	ironija,	tā	ir	fragmentāra	un	nepabeigta.	Savukārt	restaurējošā	

nostalģija	orientējas	uz	kopienu	un	tā	ir	nopietna	un	svinīga	(ibid.,	49–50).	Boimas	interese	par	

nostalģiju	saistīta	ar	viņas	personīgo	dzīvi	–	viņas	ģimene	padomju	laikā	emigrēja	no	Krievijas,	

tāpēc	autores	piedzīvotā	nostalģija	galvenokārt	izriet	no	šīs	pieredzes.	Taču	aizbraukšana	un	

migrācija	neizsmeļ	nostalģijas	iespējas	–	pastāv	arī	citi	(intelektuālie,	emocionālie)	izraidījuma	

un	trimdas	veidi,	kuru	piedzīvošanai	nav	nepieciešama	fiziska	pārvietošanās.	

Tāpēc	īpaši	svarīgs	ir	arī	Boimas	novērojums,	ka	nostalģija	bieži	rodas	pēc	revolūcijām	

vai	lielām	sociālām	pārmaiņām	–	PSRS	sabrukums	ir	viens	no	šādu	pārmaiņu	piemēriem.	Lai	

arī	 nostalģija	 var	 piešķirt	 zeltītu	 starojumu	 komunistiskā	 režīma	 pēdējām	 desmitgadēm,	 tās	

objekts	ne	vienmēr	ir	kritusī	impērija.	Bieži	vien	tie	ir	“pagātnes	nepiepildītie	sapņi	un	noveco-

jušas	nākotnes	vīzijas”	(ibid.,	xvi).	Boimas	atziņa,	ka	nostalģija	nav	tikai	individuāla	parādība,	

bet	aptver	arī	sociālo	grupu	un	pat	nāciju	kolektīvo	atmiņu,	ļauj	nostalģiju	skaidrot	afektu	teo-

rijas	kontekstā,	savukārt	uzsvars	uz	nepiepildītiem	sapņiem	un	zaudētās	nākotnes	redzējumiem	

pastiprina	nostalģijas	kritisko	funkciju.	Lai	arī	tā	šķiet	apolitiska,	tā	ir	“labākais	politiskais	ie-

rocis”	(ibid.,	58),	un	tās	lietojuma	un	izplatības	pētīšana	ļauj	izgaismot	plašāku	vēsturisko	ainu,	

tostarp	tos	sapņus	un	ieceres,	kā	arī	jaunas	(ne)piederības	un	pašizpratnes	formas,	kuras	radās	

līdz	ar	PSRS	sabrukumu	un	jauno	sabiedrības	organizāciju.

Neoliberālā	 racionalitāte	 ir	 viens	 no	 šiem	 jauninājumiem,	 kas	mudina	 orientēties	 uz	

tirgus	vērtībām.	Tā	aicina	subjektus	būt	pašatbildīgiem	(self-responsible)	un	ar	uzņēmējdarbīgu	

attieksmi	pievērsties	ne	tikai	karjeras	veidošanai	un	peļņas	gūšanai,	bet	arī	savam	ķermenim	

un	privātajai	dzīvei	(Marling	2021,	99).	Šis	racionalitātes	veids	rada	postsociālismā	uzņēmēj-

darbīgo	subjektu	(the enterprising self),	kas	organizē	savu	dzīvi	un	identitāti	kā	biznesa	plānu	

ar	pārdomāti	 izdarītām	dzīvesstila	 izvēlēm,	patērēšanas	 ieradumiem,	kā	arī	pašpalīdzības	un	

personīgās	izaugsmes	tehnikām	(Makovicky	2014,	7).	Šīs	tehnikas	palīdz	gūt	panākumus	ne	

tikai	biznesā,	bet	arī	partnerattiecībās	un	privātajā	dzīvē,	tostarp	apmācot	subjektus	būs	laimī-

giem.	Batlere	norāda,	ka	jaunā	izpratne	par	atbildību	–	pašatbildība	–	nozīmē	to,	ka	indivīdam	

jāpaļaujas	pašam	uz	sevi	un	nav	 jāgaida	palīdzība	vai	atbalsts	no	kāda	cita	–	 līdzcilvēkiem,	

institūcijām,	valsts	vai	starptautiskām	organizācijām	(Butler	2009,	35).	Vēl	vairāk	–	nevienam	

nav	pienākums	šādu	atbalstu	sniegt,	jo	katrs	ir	“pats	savas	laimes	kalējs”.	Šāds	arguments	ra-

cionalizē	nedrošuma	stāvokli,	kā	arī	veicina	individuālismu.	Pašpietiekamais	neoliberālais	sub-

jekts	ņem	dzīves	grožus	savās	rokās	un	kaļ	pats	savu	laimi.	Šī	veiksmes	un	panākumu	mantra	

tiek	piedāvāta	arī	sievietēm	un	citām	sociālajām	grupām,	kuru	piekļuve	ietekmīgām	pozīcijām,	
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rīcībspēja	un	iespējas	turpina	būt	ierobežotas.	Uzņēmējdarbīgā	subjekta	principus,	piemēram,	

var	atrast	 likumdošanā,	kuras	mērķis	 ir	aizsargāt	vardarbības	upurus,	 reizē	no	šiem	upuriem	

prasot	iniciatīvu,	aktivitāti,	spēju	orientēties	normatīvajos	aktos,	savu	tiesību	apzināšanos,	vēl-

mi	komunicēt	ar	policiju	utt.,	uz	ko	vairums	vardarbības	upuru	nav	spējīgi,	jo	piedzīvotā	var-

darbība	ir	ievērojami	samazinājusi	viņu	iespējas	“pārvaldīt”	savu	dzīvi.	

Vēl	 viena	 neoliberālās	 racionalitātes	 iezīme	 ir	 feministisku	 ideju	 piesavināšanās.	

Piemēram,	jau	minētais	aicinājums	“kalt	savu	laimi”	var	tikt	nolasīts	feministiski	kā	pozitīvs	

pamudinājums	un	iedrošinājums.	Taču	šāda	moto	guvums	ir	īslaicīgs	psiholoģisks	efekts,	kura	

darbība	izbeidzas,	saskaroties	uz	strukturālām	nepilnībām,	aizspriedumiem	un	apspiešanas	un	

izstumšanas	mehānismiem.	Taču	neoliberālais	feminisms	netiecas	apšaubīt	status quo	vai	mai-

nīt	sabiedrības	pārvaldības	un	organizācijas	principus	–	tā	galvenais	mērķis	ir	veicināt	sieviešu	

pārstāvniecību	varas	elitē.	Neoliberālais	feminisms,	protams,	nav	unikāla	postsociālisma	parā-

dība,	jo	līdzīgas	tendences	redzamas	arī	citviet	pasaulē,	kur	feminisms	tiek	pakārtots	neolibe-

rālisma	un	globālās	kolonialitātes	loģikai	–	šādas	tendences	demonstrē,	kā	feminisma	valodu	

asimilē	politiskie	centieni,	kuri	 ir	acīmredzami	diskriminējoši	ne	tikai	pret	sievietēm,	bet	arī	

citām	marginalizētām	grupām.	Taču	 postsociālismam	unikāla	 iezīme	 ir	 tas,	 ka	 neoliberālais	

feminisms	nomaina	sociālisma	dzimumu	vienlīdzības	retoriku,	kas	rada	iespaidu,	ka	feminisms	

pastāv	skanīgu	saukļu	vai	individuālas	veiksmes	stāstu	formātos.	Lai	arī	šīs	divas	pieejas	šķiet	

diametrāli	pretējas,	abas	vieno	interese	par	sieviešu	varonību.	

Neoliberālais	feminisms	un	tā	atbalstītais	iespējošanas	(empowerment)	diskurss	femi-

nisma	 politiku	 tiecas	 reducēt	 uz	 atsevišķu	 (nereti	 arī	 izredzētu)	 sieviešu	 ambīcijām	un	 sap-

ņiem,	viņu	orientāciju	uz	veiksmi,	 izdošanos,	panākumiem,	produktivitāti	un	uzvaru	(“Es	 to	

varu!”).	Tādi	darbi	kā	“Iespraucies:	sievietes,	darbs	un	vēlme	būt	vadībā	(Sandberg	2013)	vai	

“#Meiteneboss”	(#Girlboss, Amoruso	and	Austell	2014)	to	spilgti	ilustrē.	Savukārt	Latvijā	neo- 

liberālā	feminisma	piemēru	var	saskatīt	biedrības	“Līdere”	darbībā,	 tostarp	 tās	organizētajos	

pasākumos.33	Uzmanība	pret	sievietēm-cīnītājām,	ko	pastiprina	reklāmas,	“sieviešu	žurnālu”	

slejas,	ekspertu	padomi	u.c.,	ir	līdzīga	oficiālās	sociālisma	propagandas	kultivētajiem	sieviešu	

tēliem,	no	kuriem	strāvoja	veselība,	optimisms	un	apmierinājums	ar	dzīvi.	Abas	 ideoloģijas	

konstruē	 laimīgu	sievieti,	kas,	kā	norāda	afektu	pētniece	Sāra	Ahmeda,	palīdz	uzturēt	status 

quo,	jo	būt	laimīgam	nozīmē izdarīt	izvēles,	kuras	sabiedrība	atzīst	par	pareizām.	Laimes	afekts	

tiek	 lietots,	 lai	 “sociālas	 normas	 padarītu	 par	 sociālām	 vērtībām”	 (Ahmed	 2010,	 6),	 līdz	 ar	

to	pamudinājums	būt	 laimīgam	patiesībā	ir	pamudinājums	iekļauties	esošajā	lietu	kārtībā	un	

atzīt	to	par	labu	esam.	Kā	izplatītākos	objektus,	kuri	tiek	saistīti	ar	laimes	afektu	kapitālismā,	

33  Ar biedrības darbību var iepazīties https://www.lidere.lv.
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Ahmeda	min	 laulību,	heteroseksualitāti,	 būšanu	par	mājsaimnieci	un	bērnu	dzemdēšanu,	un	

šo	 sarakstu	 var	 uzlūkot	 un	 papildināt	 ar	 citām	 neoliberālām	 vērtībām	 –	 veiksmīgu	 karjeru,	

mašīnu,	atvaļinājumu	ceļojumiem,	savrupmāju	utml.	Tā	kā	pastāv	obligātās	laimes	standarts,	

tad	nelaimīgums	kļūst	par	savdabīgu	neoliberālisma	kritiku	–	tas	pauž	vēlmi	norobežoties	no	

laimi	 sološajiem	objektiem,	 kā	 arī	 pauž	 neticību,	 vai	 tiešām	 tie	 laimes	 solījumu	 spēj	 pildīt.	

Nelaimīgums	signalizē	arī	par	nevēlēšanos	vai	nespēju	veidot	laimīguma	asociācijas	ar	jauno	

sociālo	kārtību,	un	var	redzēt,	ka	tas	ir	cieši	saistīts	ar	nostalģiju	kā	noteiktu	atsvešināšanās	un	

neiederības	formu.	Lai	arī	neoliberālā	racionalitāte	nelaimīgumu	traktē	kā	personīgu	neveiksmi,	

neizdošanos,	 slinkumu	 vai	 apķērības	 trūkumu,	 būt	 nelaimīgam	 var	 nozīmēt	 politiski	 aktīvu	

nostāju,	kas	ietver	neoliberālo	vērtību	noraidījumu	un	vēlmi	pēc	utopijas.	

	Neoliberālā	feminisma	un	racionalitātes	iezīmes	Latvijā	var	saskatīt,	piemēram,	biedrī-

bas	“Līdere”	darbībā,	tostarp	tās	organizētajos	tāda	paša	nosaukuma	forumos,	kas	pulcē	panā-

kumiem	bagātas	sievietes	no	Latvijas.	Medijos	ir	vērojama	tendence	veidot	sarakstus	ar	veik-

smīgām	sievietēm	Latvijā	vai	intervijās	uzdot	jautājumu:	“Kā	jums	izdodas	apvienot	karjeru	

ar	 bērnu	 audzināšanu?”	Šī	 tendence	 ir	 šķietami	 pozitīva	 –	 tā	 lauž	 stereotipu	 par	 sievieti	 kā	

apspiestu	un	bezpalīdzīgu,	no	vīrieša	atkarīgu	un	mājsaimnieces	liktenim	nolemtu	būtni.	Tomēr	

šis	“veiksmes	feminisms”	ir	nejutīgs	pret	sociālās	nevienlīdzības	formām,	kā	arī	atbalsta	ka-

pitālismu,	 piemēram,	 veicinot	 patērniecisku	 attieksmi.	Aiz	 veiksmes	 fasādes	 tiek	 slēpta	 gan	

indivīda	ievainojamība,	piemēram,	izdegšanas	un	citi	veselības	riski,	gan	tiek	noklusēta	cena,	

kas	jāmaksā	par	dzīšanos	pēc	produktivitātes	rādītājiem	un	sasniegumiem.	Šajā	ziņā	var	teikt,	

ka	neoliberālais	feminisms	Latvijā	un	citās	postsociālisma	valstīs	ir	tuvs	klasiskajam	otrā	viļ-

ņa	feminismam	tā	nejūtībā	pret	šķiru	un	sociālo	nevienlīdzību	starp	sievietēm.	Ja	melnādai-

nās	sievietes	savulaik	ironizēja,	ka	viņām	jāpieskata	baltādaino	feministu	bērni,	kamēr	viņas	

strādā	universitātēs,	tad	līdzīgus	apsvērumus	var	izteikt	arī	jaunajām	postsociālisma	līderēm:	

apvienot	karjeru	ar	ģimenes	dzīves	prasībām	palīdz	bezmaksas	darbaspēks	(nereti	tās	ir	citas	

ģimenes	sievietes)	vai	auklīte,	kuras	darbs	bieži	vien	ir	postsociālisma	nedrošuma	piemērs	–	

bez	sociālām	garantijām	un	apmaksāta	atvaļinājuma,	apvienojot	darbu	ar,	piemēram,	mācībām.	

Par	auklītēm	vai	slimu	cilvēku	kopējām	strādā	daudzas	Austrumeiropas	sievietes	turīgākajās	

“pirmās	pasaules”	valstīs,	 taču	šim	problēmu	lokam	neoliberālais	feminisms	nepievēršas,	kā	

arī	tiecas	izvairīties	no	citiem	neērtajiem	jautājumiem	par	ekonomisko	un	šķiru	nevienlīdzību	

sieviešu	vidū,	globālajām	varas	 attiecībām	un	kapitālisma	ēnas	pusēm.	Tā	vietā	 tiek	 svinēti	

atsevišķu	sieviešu	panākumi.

Neoliberālā	racionalitāte	uztur	spēkā	supersievietes	 tēlu,	kura,	no	vienas	puses,	pilda	

visus	 tradicionālos	sievietes	pienākumus	 (rūpējas	par	ģimeni,	māju	un	savu	 izskatu),	un,	no	

otras,	ir	veiksmīga	savā	karjerā	un	viegli	tiek	galā	ar	nereti	nesavienojamajiem	pienākumiem.	
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Supersieviete	“visu	spēj	un	pagūst”	(Zitmane	2020)	un,	gluži	saprotams,	viņa	nevar	būt	nelai-

mīga,	jo	tas	apšaubītu	šī	tēla	ticamību.	Arī	šeit	var	atrast	pārsteidzošu	analoģiju	starp	neolibe-

rālismu	un	sociālismu	–	abos	gadījumos	tiek	cildināta	sievietes	spēja	strādāt	un	veiksmīgi	tikt	

ar	visu	galā	(kā	ar	komunisma	celtniecību,	tā	sava	privātā	biznesa	vadīšanu	un	bērnu	audzinā-

šanu).	Atšķiras	tikai	šīs	varēšanas	ķermeniskais	aspekts	–	neoliberālismā	tas	apveltīts	ar	lielāku	

“seksuālu	pievilcību	un	glamūrīgu	dzīvi”	(ibid.),	turpretī	sociālisma	darba	varones	biežāk	tē-

lotas	kā	stipras	un	veselīgas	sievietes,	kuras	ir	piemērotas	smagam	fiziskam	darbam.	Līdz	ar	to	

var	teikt,	ka	neoliberālā	racionalitāte,	no	vienas	puses,	raksturo	dzīvi	postsociālismā,	taču,	no	

otras	puses,	šim	domāšanas	veidam	piemīt	dzimtes	specifika,	proti,	sievietes	tas	skar	citādi	nekā	

vīriešus,	kas	pamato	postsociālisma	feminisma	interesi	par	šo	kategoriju.	

2.3. Necaurskatāmība, aptumšojums un neskaidrība
 

Necaurskatāmību,	 aptumšojumu	 un	 neskaidrību	 (opacity)	 kā	 feministisku	 stratēģiju	

postsociālismā	izstrādā	Raili	Marlinga	(Marling	2021),	iedvesmojoties	no	postkoloniālās	teori-

jas	pārstāvjiem,	piemēram,	Homi	Babas	(Homi Bhabha),		Gajatri	Čakravorti-Spivakas	(Gayatri 

Chakravorty Spivak)	un	Eduāra	Glisāna	(Édouard Glissant).	Šo	un	citu	domātāju	darbos	ne-

caurredzamība	parādās	kā	mehānisms,	 kas	novērš	 subjektu	pārvēršanu	klasificējamos,	 pare-

dzamos	un	“plakanos”	Rietumu	zināšanu	objektos.	Postsociālismā	aptumšojums	ļauj	pretoties	

neoliberālajai	racionalitātei	un	kolonizējošām	attiecībām,	kurās	spēcīgākais	asimilē,	nomāc	vai	

pārveido	vājāko,	izdzēšot	tā	specifiskās	iezīmes	un	īpatnības.	Latvijas	kontekstā	kolonizācija	

izpaužas	gan	kā	nekritiska	Rietumu	perspektīvu	adaptācija,	piemēram,	zināšanu	radīšanā,	gan	

kā	 kapitālistiskā,	 uz	 peļņu	 un	 “tautsaimniecību”	 orientētā	 pasaules	 redzējuma	 pārņemšana,	

saskaņā	ar	kuru	mākslai	un	kultūrai	 jāpierāda	savs	ekonomiskais	 izdevīgums.	Nepietiekamu	

resursu	vai	krīzes	gadījumā	kultūra	ir	pirmā,	uz	kuru	krīt	aizdomas	par	“liekēža”	statusu,	ja	vien	

šī	kultūra	nekalpo	noteiktas	ideoloģijas	mērķiem.	

Klasiskajās	reprezentācijas	un	rīcībspējas	teorijās,	redzamība	tiek	skatīta	kā	nepiecieša-

mais	nosacījums,	lai	marginālas	un	apspiestas	grupas	izcīnītu	savas	tiesības	un	varētu	aizstāvēt	

savas	intereses.	Pazīstamā	metafora	“iziešana	no	skapja”	ir	labs	redzamības	politikas	piemērs,	

kas	reizē	atbrīvo	subjektu	ne	tikai	no	vajadzības	slēpties,	bet	arī	no	iekšējā	kauna	vai	mazvēr-

tības	sajūtas.	Virkne	feminisma	teoriju,	kā	arī	lielā	mērā	feministiskā	māksla,	ir	centušās	vizu-

alizēt,	materializēt	un	izstāstīt	līdz	šim	noklusētās,	slēptās,	nezināšanas	vai	aizmirstības	tumsā	

nogrimušās	sieviešu	pieredzes	un	skatījumus.	Redzamība	šajās	diskusijās	ir	ceļš	uz	politisku	

rīcībspēju	un	pašnoteikšanos,	kas	bieži	vien	saistīts	ar	dažādu	–	iepriekš	marginalizētu	–	identi-

tāšu	atgūšanu,	atzīšanu,	apzināšanu	un	pozitīvu	novērtējumu.	Visbeidzot,	redzamība	tiek	augstu	
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vērtēta	arī	pateicoties	tās	spējai	sniegt	zināšanas,	kur	redzēšana	ir	sinonīms	izziņai	un	skaidrībai.	

	Tomēr,	kā	atzīmē	virkne	teorētiķu,	redzamībai	ir	arī	ēnas	puses,	un	tās	ieguldījums	poli-

tiskās	rīcībspējas	veicināšanā	nebūt	nav	viennozīmīgs.	Redzamība	ir	saistīta	ar	skatienu	(gaze),	

kurš	parasti	atrodas	varas	pozīcijā	attiecībā	uz	redzamību	guvušo	priekšmetu	un	kuram	ir	tiesī-

bas	izvēlēties	–	skatīties	vai	nē,	atzīt	vai	noraidīt	to.	Skatiens	nekad	nav	neitrāls,	neieinteresēts	

un	bezkaislīgs	(Brand	1998/1999,	8).	Problemātiska	ir	redzes	dominēšana,	izslēdzot	citu	maņu	

un	paša	ķermeņa	klātbūtni	gan	identitātes	konstruēšanā,	gan	interešu	artikulēšanā.	Lai	preto-

tos	ar	skatienu	saistītajām	varas	attiecībām,	teorētiķe	bella	huksa	darinājusi	“pretējā	skatiena”	

(oppositional gaze)	jēdzienu	–	tas	ļauj	pievērst	uzmanību	skatiena	nevienlīdzībai,	proti,	pastāv	

dažādas	 sociālas	 grupas	vai	 hierarhijas,	 kur	 zemāk	 stāvošais	 nedrīkst	 skatīties	 vai	 arī	 drīkst	

skatīties	tikai	noteiktā	veidā	(huksa	atsaucas	uz	melnādainajiem	vergiem,	kam	nav	bijušas	tie-

sības	skatīties	uz	vergturiem,	hooks	2003).	Pretējais	skatiens	ir	pretošanās	skatiens,	kurš	nepa-

kļaujas	aizliegumiem.	Šis	skatiens	ir	nelikumīgs,	tas	ir	apspiesto	skatiens,	kurš	apšauba	esošo	

skatīšanās	politiku	un	piesaka	tiesības	uz	skatiena	subjekta	statusu.	Formulējot	pretējā	skatiena	

pozīciju,	bella	huksa	pievērš	uzmanību	redzamības	problēmām,	tostarp	skatīšanās	privilēģijām,	

ko	 ietekmē	rase,	šķira,	dzimte	un	citi	parametri.	Bellas	huksas	pretējā	skatiena	 jēdziens	 tiks	

izmantots	promocijas	darba	5.	nodaļā	Rasas	Jansones	darba	analīzē.

Redzamība	ietver	risku	tikt	pakļautam	stereotipiem,	vardarbībai	un	epistēmiskai	nevien-

līdzībai	–	būt	redzamam	var	nozīmēt	tikt	izskaidrotam	saskaņā	ar	vadošajām	zināšanu	paradig-

mām	(Marling	2021,	102).	Šajā	procesā	var	darboties	mehānismi,	kas	redzamo	padara	par	Citu,	

par	eksotiskas	ziņkārības	vai	erotiskas	intereses	objektu,	par	patēriņa	preci,	nosakot	tam	tirgus	

vērtību,	vai	par	izrādes	elementu	(Hall	1997,	Huggan	2001,	Zhigunova	and	Tlostanova	2021).	

Iekļaušana	kādā	no	šīm	kategorijām	nozīmē	detaļu	nepamanīšanu,	kā	arī	iekšējā	pretrunīguma	

un	sarežģītības	ignorēšanu,	tiecoties	sniegt	vienkāršotu,	ērtu	un	saprotamu	interpretāciju,	kas	

nereti	ir	pārāk	vispārīga	vai	klišejiska.	Šāda	redzamība	kaitē	redzamību	guvušajam	subjektam	

un	galu	galā	ierobežo	tā	spējas	realizēt	savus	mērķus.	

Raili	Marlinga	aplūko	šos	redzamības	riskus,	analizējot	postsociālisma	feminismu,	kuru	

nereti	tiecas	ietvert,	izskaidrot	un	raksturot	“Rietumu”	feminisma	un	“Rietumu	zināšanu”	ietva-

ros	(Marling	2021,	91).	Tā	sauktais	“Rietumu	feminisms”,	bez	šaubām,	ir	bagātīga	un	sazarota	

intelektuāla	tradīcija,	kas	piedāvā	atšķirīgus	zināšanu	režīmus,	tāpēc	tieksme	uztvert	“Rietumus”	

kā	viendabīgu	un	monolītu	veidojumu	šķiet	tāda	pati	stereotipu	projicēšana	kā	tā,	pret	ko	iebilst	

postsociālisma	feminisms.	Tomēr,	izsekojot	Marlingas	iebildumiem,	var	pamanīt,	ka	lielākoties	

tie	ir	vērsti	pret	neoliberālo	feminismu	(kas	analizēts	iepriekšējā	apakšnodaļā),	vai	otrā	viļņa	

feminisma	 idejām,	 piemēram,	 tā	 saukto	 kultūras	 feminismu,	 kas	 sievietes	 un	 vīriešus	 skata	

kā	divus	nošķirtas	grupas	 ar	 noteiktām	 identitātēm,	vērtību	 sistēmām,	vajadzībām	utml.	 un,	
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pielāgojot	realitāti	sieviešu	prasībām,	neapšauba	pašas	realitātes	uzbūves	principus	(Ghodsee	

2004,	728).	Dažos	gadījumos	ar	“Rietumu	feminismu”	saprot	arī	poststrukturālismu,	pretestību	

tam	skaidrojot	ar	faktu,	ka	termins	“dzimte”	(gender)	nepastāv	nevienā	Austrumeiropas	valodā,	

līdz	ar	to	tas	ir	intelektuālais	“imports”	(Ghodsee	2004,	733).	Dažos	gadījumos	šie	un	līdzīgi	ie-

bildumi	drīzāk	atklāj	feminisma	teoriju	nepārzināšanu	un	vienkāršotu	klasifikāciju	(piemēram,	

visu	Rietumu	feminismu	reducējot	uz	baltādaino,	izglītoto,	heteroseksuālo	vidusšķiras	sieviešu	

interešu	 lobiju).	Citkārt	 sūdzības	par	 “Rietumu	 feminisma	 invāziju”	palīdz	 iezīmēt	 aktuālos	

diskusiju	 tematus	un	piešķirt	 apveidus	 lokālajām	 feminisma	 iniciatīvām.	Nevar	 aizmirst,	 ka	

ideja	par	feminismu	kā	uztieptu	kapitālistisko	Rietumu	ideoloģiju	ir	izdevīga	daudziem	konser-

vatīviem	un	labēji	noskaņotiem	politiskajiem	spēkiem.	

Viens	no	veidiem,	kā	nepieļaut	vienkāršotu	caurskatāmību,	ir	pievērsties	vietējām	un	

bieži	vien	kultūras	perifērijā	esošām	parādībām	un	procesiem,	kur	pašaptumšojums	nozīmē	sa-

režģītības	un	iekšējo	pretrunu	atzīšana.	Postsociālisma	feminisma	kontekstā	tas	nozīmē	reģiona	

vēsturē	balstītas	feministiskās	ģenealoģijas	veidošanu.	Pretrunīgi	vērtētā	vēsturniece	Kristena	

Godsija	(Kristen Ghodsee),	kura	specializējusies	sociālisma	pētniecībā,	uzsver,	ka	Centrālajā	

un	Austrumeiropā	sociālisma	un	komunisma	feminisma	saknes	ir	plašas	un	sazarotas,	vienīgi	

Rietumu	feminisma	historiogrāfijā	tās	bieži	 tikušas	ignorētas	vai	pārprastas.	Godsija	norāda,	

ka	viens	no	 ignorēšanas	 iemesliem	 ir	Aukstā	kara	 retorika,	kura	arvien	 turpina	 ietekmēt	pat	

akadēmisko	pētījumus	un	saskaņā	ar	kuru	dzīvi	viņpus	dzelzs	priekškara	nepieciešams	attē-

lot	pēc	iespējas	tumšākās	krāsās	(Ghodsee	2004,	2016,	2018).	Godsijas	izpratnē	Centrālās	un	

Austrumeiropas	feminismu	var	saistīt,	piemēram,	ar	noteiktu	atbalsta	mehānismu	pastāvēšanu,	

izglītības,	darba	un	abortu	pieejamību,	iespēju	šķirt	laulību,	publiskās	ēdināšanas,	veļas	mazgā-

tuvju	utml.	iestāžu	nodrošinājumu,	u.c.	Sociālisma	feminisms	tiecās	mazināt	šķirisku	nevien-

līdzību	un	cīnīties	pret	kapitālismu	un	imperiālismu,	nereti	kā	savus	sabiedrotos	izvēloties	tā	

saukto	“trešo	pasaules	valstu”	sievietes,	un	šīs	vēsturiskās	pieredzes	ietekmē	feminisma	izpratni	

Austrumeiropā	arī	šodien	(Bonfiglioli	and	Ghodsee,	2020).	Šie	akcenti	atšķirtas,	piemēram,	no	

liberālā	feminisma,	kura	galvenās	prasības	bija	dažāda	veida	brīvības	(uzskatu,	runas,	pārvie-

tošanās	utml.)	–	no	šī	skatpunkta	raugoties,	var	droši	apgalvot,	ka	sievietes	Padomju	Savienībā	

brīvas	nebija	un	jebkādas	feministiskās	izpausmes	bija	neiedomājamas.	

Godsijas	 lielākais	 ieguldījums	 ir	 aicinājums	pārskatīt	 akadēmiskās	vides	 izpratni	par	

sociālismu,	feminismu	un	historiogrāfiju,	tostarp	iezīmējot	iespēju,	ka	sociālisma	periods	var	

sniegt	artavu	transnacionālā	feminisma	diskusijās.	Tiesa,	Godsija	pazīstama	arī	ar	dažiem	strī-

dīgiem	apgalvojumiem,	piemēram,	ideju,	ka	sievietēm	sociālismā	bija	kvalitatīvāka	seksuāla	

dzīve	nekā	mūsdienu	kapitālisma	apstākļos,	to	pamatojot	ar	sieviešu	ekonomisko	neatkarību	no	

vīrieša	(Ghodsee	2018).	Jāņem	vērā	arī	apsvērums	–	ja	sieviete	izmanto	kādu	no	pieejamajiem	
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atbalsta	mehānismiem,	piemēram,	aizved	bērnus	uz	“dārziņu”,	tas	automātiski	viņu	nepadara	

par	sociālisma	feministi.	Arī	sieviete,	kura	iet	uz	vēlēšanām,	automātiski	nekļūst	par	liberālā	

feminisma	pārstāvi.	Tomēr	var	piekrist,	ka	sociālisma	laika	mantojums	ir	daļa	no	tās	realitā-

tes,	kas	ietekmē	mūsdienu	sabiedrības	attīstību	gan	Austrumeiropā	(tostarp	Latvijā),	ko	analizē	

postsociālisma	feminisms,	 tostarp	 izvaicājot	gan	šī	mantojuma	daļas,	gan	 jauniegūto	zināša-

nu	redzamības	dinamiku.	Šī	pozīcija	ietver	pretrunu	atzīšanu,	dažādības	un	atšķirību	izcelša-

nu,	caurspīdības	saduļķojumu,	aptumšošanu	kā	pretošanos	mēģinājumiem	tikt	asimilētam	vai	

pielīdzinātam	kaut	kam	citam.	Pēc	Marlingas	domām,	necaurredzamība	ir	stratēģija,	kas	ļauj	

saglabāt	savdabību,	kā	arī	pārsteiguma	un	jaunu	attiecību	veidošanas	iespēju.	Tā	palīdz	izvai-

rīties	 no	 iekļaušanas	 hierarhiskās	 attiecībās,	 valdošajos	 naratīvos	 un	 skatījumos,	 kas	 balstās	

stereotipiskos	vispārinājumos	un	klišejiskos	apzīmējumos	(Marling	2021,	103).	Šajā	nozīmē	

būt	nesaprotamam	un	neizzināmam	ir	politiska	pozīcija,	sociālas	kritikas	un	aktīvisma	veids.	

Postsociālisma	mākslas	kontekstā	spilgtu	piemēru	šādai	necaurredzamības	un	aptumšo-

šanas	situācijai	sniedz	Renē	un	Metjū	Beigelu	grāmata	“Mizojot	kartupeļus,	gleznojot	gleznas.	

Sievietes	mākslinieces	postpadomju	Krievijā,	Igaunijā	un	Latvijā”,	kas	iznāk	2001.	gadā	un	ir	

viens	no	pirmajiem	apjomīgajiem	pētījumiem,	kuros	Rietumu	 teorētiķi	postpadomju	mākslu	

skata	no	feminisma	viedokļa.	Grāmatā	apkopotas	intervijas	ar	reģiona	māksliniecēm	(tostarp	

ietvertas	 vairākas	 mākslinieces	 no	 Latvijas),	 komentējot	 daudzas	 kultūrvēsturiskas	 iezīmes	

un	 specifiskās	mākslinieču	 pieredzes,	 uzsverot	 gan	mākslas	 vides	 atšķirību,	 gan	 līdzības	 ar	

Rietumu	mākslas	kontekstiem.	Izteiksmīgs	ir	arī	nosaukums,	kurā	ironiski	raksturota	padomju	

mākslinieces	 ikdiena,	 kas	 prasa	 ātru	 pārslēgšanos	 no	 ikdienas	 darbiem	 (kā	 kartupeļu	mizo-

šana)	uz	mākslas	 radīšanu	(gleznošanu).	 Īpašu	uzmanību	saista	grāmatas	 ievads,	kurā	autori	

dalās	ar	sarunu	iespaidiem,	norādot,	ka	intervētajām	sievietēm	lielākoties	“nebija	ietvara”	un	

“trūka	 valodas,	 lai	 pievērstos	 sieviešu	 jautājumiem,	 nemaz	 nerunājot	 par	 vismaz	 attālināti	

feministiskiem	uzskatiem.	(..)	Pēc	vairākām	intervijām	kļuva	skaidrs,	ka,	lai	gan	saziņai	tika	

izmantota	krievu	valoda,	Renē	un	mākslinieces	patiesībā	runāja	katra	savā	valodā.	Tikai	dažām	

māksliniecēm	bija	kāda	izpratne	par	feminismu	kā	kustību.	(..)	Daudzas	no	viņām	atteicās	vai	

viņām	trūka	intereses	attīstīt	verbālu	vai	vizuālu	valodu,	lai	izteiktu	savas	apspiestās	jūtas	(bott-

led-up feelings)...	Sakārtot	iegūto	materiālu	bija	sarežģīti..	Viņu	atbildes	bija	pretrunu	pilnas.”	

(Baigell	and	Baigell	2001,	1–8).	

Kā	vienu	no	pretrunīguma	iezīmēm	mākslinieču	atbildēs	Beigeli	saskata	konsekvences	

trūkumu	un	savstarpēji	izslēdzošu	ideju	paušanu.	Autori	norāda,	ka	90.	gados	bija	sastopamas	

sievietes,	kuras	strādāja	ar	feminisma	tēmām	(tām	tiek	veltīta	aizbildnieciska	atziņa,	ka	“viņas	

zināja,	 jo	dara”),	 taču	bija	 arī	 tādas	mākslinieces,	 kuru	 attieksmē	bija	 jaušama	ambivalence	

–	kuras	 “neviļus	 (unwittingly)	 un	 instinktīvi	 pieņēma	vai	 noraidīja	 feminisma	aspektus	 tādā	
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veidā,	kā	 tie	viņām	derēja.	Šie	 jautājumi	 ir	sarežģīti,	 tāpat	kā	atšķirīgās	atbildes,	kuras	dau-

dzos	gadījumos	var	raksturot	kā	neskaidras	(ambiguous)	un	mulsinošas	(P.	9).	Šajos	pētnieku	

komentāros	 skaidri	 parādās	postsociālisma	 feminisma	 skatījums	neizbēgamais	pretrunīguma	

jēdziens,	ko	raksturo	tādas	iezīmes	kā	ambivalence,	feminisma	lietošana	itin	kā	pret	savu	gribu	

un	intuitīvā	veidā,	 izvēlīgums	un	pat	zināms	dumpinieciskums	–	vēlme	piemērot	feminismu	

savām	vēlmēm	un	vajadzībām.		

Beigelu	novērojumus	caurvij	arī	izbrīna	un	vilšanās	afekts,	kad	viņi	godīgi	stāsta	par	

grūtībām	saprasties,	kas	apdraud	sarunu	iespējamību	–	situāciju,	kam	iepriekš	uzmanību	pie-

vērsusi	Edīte	Andraša,	norādot	uz	nepieciešamību	austrumeiropiešiem	apgūt	“dažus	intensīvos	

kursus	mūsdienu	feminismā”.	Šādas	zināšanas,	bez	šaubām,	spētu	sniegt	“trūkstošo	ietvaru”,	

taču	reizē	tas	signalizē	par	epistēmiskām	varas	attiecībām.	Pretrunīga	ir	arī	pašu	Beigelu	nostā-

ja:	no	vienas	puses,	viņi	atzīst,	ka	māksliniecēm	“nav	feminisma	valodas”	vai	ka	viņas	nevēlas	

to	attīstīt,	taču	reizē	nenoliedz,	ka	sarunu	biedres	runā	citā	–	pašas	savā	valodā.	Šī	cita	valoda	

ir	nesaprotama,	neskaidra	un	pretrunu	pilna,	tāpēc	Beigeliem	tā	kļūst	par	nevalodu,	savukārt	

postpadomju	sieviešu	mākslinieču	identitāte	–	par	neidentitāti.	

Lai	arī	grāmatas	autoru	 ieguldījums	dažādu	problēmu	un	jautājumu	loku	izcelšanā	 ir	

augstu	vērtējams	un	viņu	apkopotās	intervijas	ir	lielisks	postsociālisma	feminisma	izpētes	ma-

teriāls,	 tomēr	daļēji	neveiksmīgie	centieni	 saprasties	ar	māksliniecēm	Austrumeiropā	uzrāda	

Rietumu	feminisma	grūtības	izgaismot,	izprast,	klasificēt	un	asimilēt	atšķirības,	kas	piemīt	šī	

reģiona	mākslai	un	raksturīgas	tās	iedzīvotājiem.	Šajā	gadījumā	aptumšojums	un	izvairīšanās	

no	klasifikācijas	notikusi	lielā	mērā	nejauši	–	jautājumi,	ko	Renē	Beigela	uzdeva,	“meta	izaici-

nājumu	mākslinieču	pašizpratnei,	kas	radīja	apjukumu	un	izraisīja	pēkšņas	un	negaidītas	reak-

cijas.	(Daļa	vīru,	kuri	uzstājīgi	bija	vēlējušies	piedalīties	intervijās,	kļuva	dusmīgi)”	(ibid.,	7).	

Tas	nenozīmē,	ka	par	komunikācijas	grūtībām	ir	atbildīgi	tikai	pētnieki	vai	ka	viņu	izmantotās	

metodes	ir	nepareizas	vai	kļūdainas	–	iespējams,	arī	mākslinieces	(un	viņu	kontrolējošie	vīri)	

pārprata	un	stereotipiski	uztvēra	“pētniekus	no	Rietumiem”	un	viņu	jautājumus.	Aptumšojums,	

jādomā,	bija	divkāršs	–	sarunas	izaicināja	un	padarīja	neskaidru	gan	mākslinieču	identitāti	pēt-

nieku	acīs,	gan	viņu	paštēlu,	pašizpratni	savās	un	savu	ģimenes	locekļu	acīs.	Rezultātā	veidojās	

situācija,	kurā	postpadomju	māksla	 izrādās	nepieejama,	neskaidra,	neklasificējama	–	 tās	no-

zīme	paliek	apslēpta	tāpat	kā	mākslinieču	jūtas,	kuru	izpausmes	–	apjukums,	dusmas,	strauja	

sarunas	tēmas	maiņa	–	Beigeli	pamanījuši.	

Šo	 pretošanās	 stratēģiju	 var	 saukt	 par	 pasīvu	 un	 lielā	 mērā	 nejaušu,	 jo	 par	 sarunu	

aptumšojuma	efektu	lielā	mērā	atbildīgs	ir	arī	diskursīvo	prasmju	trūkums.	Citos	gadījumos,	

kā,	 piemēram,	 feministiskos	 laikmetīgās	mākslas	darbos,	 neskaidrība	un	necaurskatāmība	 ir	

apzināti	izvēlēta	politiskā	aktīvisma	un	kritikas	taktika,	kas	ļauj	izvaicāt	gan	tieksmi	atdarināt	
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“Rietumus”,	gan	reģionā	valdošās	varas	attiecības,	ķermeniskā	nedrošuma	un	ievainojamības	

formas,	gan	pēta	laimes	un	nelaimīguma	dinamiku	un	citas	aktuālas	tēmas,	rodot	saikni	starp	

oficiālo	valsts	politiku	un	ikdienas	dzīves	ķermeniskajām	un	afektīvajām	pieredzēm.	Māksla	

kā	īpašs	artikulācijas,	komunikācijas	un	filozofiskas	refleksijas	veids	uztver	“sāpju,	zaudējuma,	

tuvības	 un	 ķermeniskuma	 pieredzes”	 un	 spēj	 izteikt	 subjektivitātes	 nevis	 kā	 marķētas,	

stereotipizētas	identitātes,	bet	kā	dinamiskus	un	pretrunīgus	procesus,	kurus	atklāj	“ģeogrāfijas,	

temporalitātes,	 jūtas	 un	 apcere”	 (Krёlex	 zentr,	 Pagulich	 and	 Shchurko	 2021).	 Ņemot	 vērā	

Austrumeiropas	sarežģīto	un	neviennozīmīgo	vietu	pasaules	kartē	un	tās	varas	hierarhijās,	arī	

identitātes	jēdzienu	vislabāk	skatīt	neviennozīmīguma	un	aptumšojuma	kontekstā,	par	atskaites	

punktu	izvēloties	nevis	globālās	politikas	kategorijas,	bet	ikdienas	dzīvotās	pieredzes.	

Aptumšojuma	stratēģija	 iekļaujas	procesā,	ko	mākslas	 teorētiķes	Žaklīna	Milnere	un	

Katriona	More	 sauc	 par	 pāreju	 no	 reprezentācijas	 politikas	 uz	 darbības	 politiku	 (politics of 

acts),	kas	raksturo	feministiskās	mākslas	attīstību	mūsdienās	(Millner	and	Moore	2022,	16).	Ja	

Milneres	un	Mores	uzmanības	lokā	ir	Austrālijas	pirmiedzīvotāju	māksla,	viņu	iezīmētā	perspek-

tīva	ļauj	kritiski	pārskatīt	arī	Latvijai	tuvākas	tēmas,	piemēram,	stereotipisku	Austrumeiropas	

sievišķības	atainojumu.	Taču	svarīgi	izvairīties	no	otras	galējības,	proti,	idejas,	ka	pastāv	kāds	

“īsts”,	“autentisks”	vai	“oriģināls”	sievietes	pieredzes	vai	skatījuma	veids,	kas	mākslai	jānotver.	

Tā	vietā	darbības	politikā	identitāte	ir	plūstoša	(taču	ne	gluži	tajā	nozīmē,	kā	to	saprot,	piemē-

ram,	transfeminismā)	–	plūstamības	jēdziens	paver	dažādu	solidaritāšu	un	radniecību	iespējas,	

kas	 ļauj	 veidot	dialogu	gan	 ar	 citiem	 sociāliem	 strāvojumiem,	gan	 citu	kultūru	un	 laikmetu	

pārstāvjiem.	

Darbības	politikā	liela	nozīme	ir	mākslai	kā	pašnoteikšanās	līdzeklim,	kas	uzsver	iden-

titātes	performativitātes	aspektu	–	tā	nav	iepriekš	dota	(un	paslēpta)	un	vienmēr	nemainīga,	bet	

tiek	radīta	(uzvesta)	katru	reizi	no	jauna.	Identitāte	kā	darbība	sniedz	iespēju	“iztēloties	sevi	

citādi”	(imagine ourselves otherwise,	ibid.,	17),	kurā	var	iekļaut	gan	vīzijas	par	sabiedrības	un	

kultūras	attīstību,	gan	 izpratni	par	postsociālisma	 feminisma	savdabību.	 Iespējams,	vēršanās	

pie	darbības	politikas	un	pieeja	identitātei	kā	performatīvai,	dinamiskai	un	attiecībās	balstītai	

vismaz	daļēji	atrisinātu	apjukuma,	nevalodas	un	neidentitātes	problēmas	arī	Beigelu	pētījumā.	

Šis	risinājums	ietvertu	nevis	“postpadomju	feminisma	un	sieviešu	jautājumu”	aplūkojumu,	bet	

gan	interesi	par	sieviešu	sāpēm,	zaudējumu,	tuvību	un	citām	ķermeniskām	pieredzēm.	Tās	iz-

teiktu	viņu	subjektivitātes	nevis	kā	marķētas,	stereotipizētas	un	iepriekš	sagaidāmas	identitātes,	

bet	iemiesotajās	zināšanās	un	dzīvotā	ķermenī	balstītas,	plūstošas	un	mainīgas	politiskās	darbī-

bas,	respektējot	viņu	vēsturiskās,	kultūras	un	sociālās	situācijas	specifiku.	Tas	ļautu	“iztēloties	

sevi	savādāk”	gan	iztaujātajām	māksliniecēm,	gan	viņu	iztaujātājiem	–	katrā	ziņā,	šo	iespēju	

arvien	var	izmantot	lasītājs.	
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Noslēdzot	pārskatu	par	postsociālisma	feminismu	un	iezīmējot	tā	centrālos	jēdzienus	un	

tēmu	lokus,	tika	uzsvērtas	gan	reģiona	ģeopolitiskās	un	epistēmiskās	attiecības	ar	Rietumiem,	

gan	valdošo	politisko	ideoloģiju	ķermeniskie	un	afektīvie	nospiedumi	–	kā	ievainojamība,	lai-

me	un	nelaimīgums,	piederības	sajūta,	naivums	un	nostalģija.	Afektīva	un	ķermeniska	dimensi-

ja	piemīt	arī	aptumšojuma	un	neskaidrības	situācijai,	kuru	postsociālisma	kontekstā	var	saprast	

nevis	tikai	kā	negatīvu	apdraudējumu	identitātei,	bet	taisni	otrādi	–	kā	nosacījumu	identitātes	

un	savas	lokālās	savdabības	saglabāšanai,	tiesa,	izmantot	pašu	identitātes	izpratni,	kas	to	balsta	

nevis	noteiktā,	nemainīgā	būtībā,	bet	plūstošā	un	mainīgā	darbībā,	attiecību	tīklojumos	un	sa-

skarsmē.	Beigelu	piemērs	parāda,	ka	afektīva	ir	gan	satikšanās	ar	neskaidrību,	gan	tās	piedzīvo-

šana	(vilšanās,	apjukums,	dusmas).	Tomēr	pats	vērtīgākais	aptumšojuma	pieejā	ir	tajā	ietvertā	

nepieciešamība	meklēt	jaunus	reprezentācijas	veidus,	kas	lielā	mērā	iespējami,	arī	pateicoties	

iztēlei,	kas	ir	viens	no	mākslas	instrumentiem.	Šī	instrumenta	lietojums	mākslas	analīzē	tiks	

parādīts	promocijas	darba	5.	nodaļā,	savukārt	3.	nodaļa	iezīmēs	feminisma	iztēlošanās	iespējas	

Austrumeiropā.	
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3. nodaļa. Feminisms un feministiskā māksla 
postsociālismā

Uz	iemesliem,	kāpēc	Austrumeiropā	feminismu	nepieciešams	iztēloties,	norādījuši	virk-

ne	pētnieku	–	pēc	1989.	gada	Centrālās	un	Austrumeiropas	mākslas	vidē	(lai	arī	katrā	valstī	si-

tuācijas	nedaudz	atšķīrās)	plaši	sastopams	feminisma	noraidījums	vai	pat	naidīga	attieksme	pret	

to	(Andras	1999,	Baigell	and	Baigell	2001,	Vodrazka	2010,	Traumane	2012,	Hock	2018).	Līdz	

ar	to	iztēle	(tāpat	kā	autora	intuīcija)	reizēm	ir	būtiska,	lai	saskatītu	to,	kas	tiek	noraidīts.	Tiesa,	

bieži	vien	šiem	noraidījumiem	seko	piebilde	vai	precizējums,	ka	ar	feminismu	tiek	domāta	tā	

“Rietumu”	versija	vai	“otrā	viļņa	feminisms”	(Hock	2018,	14).	Problēmas	un	nenoteiktība,	ko	

rada	feminisma	dalīšana	“Rietumu”	un	“ne-Rietumu”,	jau	aplūkota	iepriekš,	uzsverot,	ka	šāda	

klasifikācija	balstās	binārās	opozīcijās	un	neatzīst	atšķirības,	kas	pastāv	abās	pusēs,	kā	arī	rada	

maldīgu	priekšstatu	par	šo	pasaules	daļu	homogēno	raksturu.	Tomēr	nevar	noliegt,	ka	“Rietumu	

feminisms”,	no	Austrumeiropas	pozīcijām	raugoties,	ir	funkcionāls	atskaites	punkts,	kas	palīdz	

identificēties	un	mudina	iztēloties	feminismu	citādi	(otherwise34).	

Pēdējās	desmitgadēs	feminisma	teorētiķu	vidū	notiek	aktīvas	diskusijas	par	horizontālu	

un	 paplašinātu	 feminisma	 izpratni.	Tajās	 bieži	 vien	 notiek	 atsaukšanās	 uz	 postkoloniālajām	

teorijām,	kas	uzplaukst	ap	to	pašu	laiku.	Šāds	skatījums	pamato	transnacionālā	feminisma	ne-

pieciešamību,	kas	rodas	20.	gadsimta	90.	gados.	Mēģinājums	veidot	dialogu	ar	sociālismu	un	

padomju	kultūras	mantojumu	ir	viens	no	veidiem,	kā	postsociālisma	feminisms	tiecas	mainīt	

intelektuālo	spēku	“izvietojumu”,	lai	“Austrumeiropas”	feminisms	ir	kas	vairāk	par	vienkāršu	

“Rietumu”	feminisma	noraidījumu.	Postsociālisma	feminisma	definēšanas	izaicinājums	arvien	

ir	 tā	 vēsturiskās	 piederības	 un	 izcelsmes	 skaidrojums:	 vai	 tas	 ir	 “pārstrādāts”	Rietumu	 hib-

rīds	vai	tomēr	sakņojas	reģiona	vēsturē	un	kultūrā?	Kādi	ir	tā	specifiskie	mērķi	un	līdzekļi	to	

sasniegšanai?

Pastāv	uzskats,	ka	sociālisms	ir	bijis	“valsts	patriarhāts”	(Voronina	1993,	Miroiu	2007),	

kas	nav	 savienojams	ar	 feminisma	 idejām	par	 sieviešu	patsāvību,	 autonomiju	un	 rīcībspēju.	

Tradicionālās	dzimtes	 lomas,	mātes-varones	kults	un	“sieviešu	 jautājuma”	 iekļaušana	“šķiru	

cīņas”	 ideoloģijā	 uzturēja	 dzimtes	 stereotipus	 un	 daudzas	 sieviešu	 problēmas	 padarīja	

neredzamas,	 ļaujot	 valstij	 kontrolēt	 sievietes	 līdzīgi	 tam,	 kā	 tradicionālā	 ģimenē	 sievietes	

kontrolē	vīrieši	(Kukaine	2019).	Pastāv	arī	cits	viedoklis,	saskaņā	ar	kuru	feminisms	primāri	

nozīmē	ekonomisko	neatkarību	un	sociālos	atbalsta	mehānismus,	kam	nav	katrā	ziņā	jāietver	

34  Par citādo (otherwise than) kā postsociālisma kultūras iezīmi sk. piemēram, Taurens 2021. Šo citādību var 
attiecināt ari uz nepieciešamību iztēloties citādu feminismu vai iztēloties to citādā veidā. 
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“individuālo	brīvību	komplekts”,	piemēram,	runas,	uzskatu,	pārvietošanās	u.c.	brīvības.	Šajā	

nozīmē	dažas	sociālisma	valstis	reizēm	šķiet	feministiskākas	vai	vismaz	“sievietēm	draudzīgā-

kas”	(Daskalova	2007)	par	Ziemeļameriku	un	Rietumeiropu.	Jāatzīmē,	ka	Austrumeiropas	sie-

viešu	tiesību	kustības	ir	daudz	mazāk	pētītas	un	dokumentētas,	kas	norāda	uz	zināmu	diskusiju	

objekta	aptumšojumu.	

Jāatceras,	ka	sociālisma	perioda	sieviešu	emancipācijas	nopelni	nav	atrauti	no	pirms-so-

ciālisma	laika,	lai	arī	padomju	vēsturē	šī	saistība	nav	izcelta,	agrāko	sieviešu	kustību	centienus	

nereti	norakstot	kā	“buržuāziskus”.	19.	gadsimta	beigu	un	20.	gadsimta	pirmās	puses	kustības	

par	sieviešu	tiesībām	daudzās	valstīs,	tostarp	Latvijā,	bija	saistītas	ar	spēcīgām	nacionālisma	

idejām,	kas	izskaidro	šo	vēstures	lappušu	“izlaišanu”	oficiālajā	sociālisma	laika	historiogrāfi-

jā.	Arī	balsstiesības	un	citas	politiskās	tiesības	sievietes	Latvijā	ieguva	agrāk,	nekā	tas	notika	

dažās	Rietumeiropas	valstīs	–	juridiskie	pamati	dzimumu	politiskai	līdztiesībai	tika	ielikti,	jau	

Latvijas	Republikas	dibināšanas	laikā	(Osipova	2015,	112).	Mūsdienās	ir	zināmas	nozīmīgākās	

tālaika	 feministisko	 ideju	virzītājas	–	 rakstnieces	Aspazija	un	 Ivanda	Kaija,	diplomāte	Anna	

Rūmane-Ķeniņa,	politiķes	Klāra	Kalniņa,	Berta	Pīpiņa	u.c.	Starpkaru	periodā	ir	iznākušas	vai-

rākas	grāmatas	un	apcerējumi,	kas	veltīti	sieviešu	ieguldījumam	literatūrā,	mākslā	un	politiska-

jā	dzīvē35,	kā	arī	šo	periodu	analizē	mūsdienu	vēsturnieki	(Zelče	2002,	Zellis	2007,	Lipša	2014).	

Tomēr	 būtu	 nepieciešams	 plašāks	 šo	 pētījumu	 izvērtējams,	 izmantojot	mūsdienu	 feminisma	

teoriju	piedāvātos	analīzes	rīkus.	Svarīgi,	lai	sieviešu	vārdu	ierakstīšana	nekļūst	par	jau	zināmas	

vēstures	“piedevu”	vai	dzimtē	balstītu	stereotipu	atkārtošanu,	bet	radītu	jaunas	zināšanas.	Nav	

arī	skaidrs,	vai	feministiskās	aktivitātes	20.	gadsimta	pirmajā	pusē	labāk	saukt	par	pirmā	viļņa	

feminismu	(tādējādi	pieturoties	pie	angloamerikāņu	hronoloģijas	principa),	vai	kādā	citā	vār-

dā	(piemēram,	par	nacionālo	feminismu?).	Feministiskās	domas	klātbūtnes	meklējumi	aptver	

daudzu	sieviešu	paaudzes,	kuru	pamatīgāka	izpēte	atklātu	ne	tikai	sieviešu	lomu	kultūrā	lokālās	

vēstures	kontekstā,	bet	arī	dzimtes	politikas	ietekmi	uz	radošās	izteiksmes	formām,	to	pieeja-

mību,	mākslas	uztveri	un	vēstures	rakstīšanas	principiem.	Šāda	izpēte	feminismam	piešķirtu	

lielāku	teorētisko	svaru	arī	mākslas	vēstures	disciplīnā,	kura	Austrumeiropā	arvien	ir	samērā	

konservatīva	un	pieturas	pie	tradicionāliem	ietvariem	(Pahmanova	2010,	43;	2019,	114).	Bez	

šaubām,	šādi	pētījumi	ļautu	mūsdienu	māksliniecēm	iepazīt	savas	priekšteces	nevis	caur	bai-

lēm	un	noliegumu,	bet	atrodot	feministiskās	mākslas	un	tematikas	ģenealoģijas,	kā	arī	saskatot	

feministiskās	mākslas	paaudžu	nomaiņu	un	dinamiku.	

Pastāv	dažādi	kritēriji,	kā	izmērīt	kāda	reģiona	“feministisko	temperatūru”,	un	reizēm	

šie	kritēriji	vai	to	sniegtie	rādītāji	var	būt	pretrunīgi.	Gan	feminisms,	gan	sociālisms	nav	statiski	

35  Minētajā laika periodā par šo tēmu rakstīja Lilija Brante, Jānis Ķelpe, Paula Jēgere-Freimane, Zenta Mauriņa, 
Angelika Gailīte, Milda Palēviča u.c.
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un	 homogēni	 jēdzieni,	 to	 izpausmes	mainās	 atkarībā	 no	 laika	 un	 telpas,	 un	 arī	 vienā	 valstī	

dažādās	desmitgadēs	var	atrast	atšķirīgas	pieejas	īstenotajām	sieviešu	politikas	programmām	

(Zdravomyslova	i	Temkina	2007,	Studer	2015).	Tomēr	kā	kopīgu	iezīmi	varētu	nosaukt	neiz-

bēgamo	pretestību	–	 jebkuriem	mēģinājumiem	veidot	 feministisku	skatījumu	postsociālismā	

jārēķinās,	 ka	 vārds	 “feminisms”	 te	 tiek	 uztverts	 ar	 aizdomām.	Turklāt	 tam	 ir	 problemātisks	

vēsturiskais	segums,	jo	liela	daļa	feministisku	aktivitāšu	diskursīvi	 ir	saistītas	ar	sieviešu	at-

brīvošanās	jautājumu,	kas	ilgstoši	bijis	pakārtots	komunisma	celšanas	oficiālajai	retorikai.	Tas	

ievērojami	apgrūtināja	adekvātu	feministiskās	domas	attīstību,	grāva	uzticību	šīm	idejām,	un	

šīs	neuzticības	sekas	jūtamas	arī	šodien.	Savukārt	nacionālās	kustības	par	sieviešu	tiesībām	20.	

gadsimta	pirmajā	pusē	ir	daļēji	aizmirstas	vai	vēl	nav	pietiekami	pētītas	(Zelče	2002),	pašmāju	

feminisma	izpausmes	nav	ierakstītas	nacionālajās	vēsturēs	(Marling	2021).	Tā	rezultātā	postso-

ciālisma	feminisms,	filozofes	Rozi	Braidoti	vārdiem	runājot,	ir	klejotājs,	bez	stingri	iezīmētām	

mājām	un	piederības	izjūtas.	Reizē	bezpajumtniecība	paver	iespējas	atteikties	no	iedibinātām	

hierarhijām	un	veidot	pašpietiekamas	domas	trajektorijas.	

	 Kādā	mērā	 šis	 debates	 skar	mākslas	 procesus?	 Feministiskās	mākslas	 nenoteiktais,	

“bezpajumtnieces”	statuss	izriet	no	līdzīgiem	postsociālisma	feminisma	intelektuālajiem	kle-

jojumiem.	Mēģinājumi	paplašināt	feministiskās	mākslas	izpratni,	 lai	 tā	ietvertu	arī	Centrālās	

un	Austrumu	Eiropas	perspektīvas,	ir	salīdzinoši	neseni,	un	šo	mēģinājumu	rezultāti	ir	dažā-

di.	Daži	autori	par	labu	atzīst	tā	saukto	“pievieno	un	samaisi”	stratēģiju,	ko	klasiski	izmanto	

attiecībā	kā	 uz	 sieviešu,	 tā	minoritāšu	 grupu	 iekļaušanu	 “ķeksīša	 pēc”.	Šīs	 pieejas	 rezultātā	

feministisko	mākslu	sociālisma	un	postsociālisma	periodā	nereti	iesavina	Eiropas	un	Amerikas	

Savienoto	valstu	feminisma	diskursā,	mēģinot	to	“pievienot	un	samaisīt”	ar	70.	gadu	mākslas	

praksēm	–	šādā	gadījumā	izprotot	feministisko	mākslu	kā	mākslas	klasifikācijas	veidu.	Reizēm	

var	saskatīt	arī	otru	pieeju,	kuras	pamatā	ir	centieni	aptvert	noteiktas	tēmas,	saprotot	feministis-

ko	mākslu	kā	noteiktu	tēmu	izvērsumu.	

Kā	piemēru	abu	pieeju	sinerģijai	var	minēt	grāmatu	“Pēc	revolūcijas:	sievietes,	kuras	

izmainīja	 laikmetīgo	mākslu”.	Grāmata	publicēta	2008.	gadā,	un	autoru	kolektīvs,	ko	veido	

Eleonora	Hartnija	(Eleanor Heartney),	Ēlaine	Posnere	(Helaine Posner),	Nensija	Prinsentāle	

(Nancy Princenthal),	Sjū	Skota	(Sue Scott)	un	Linda	Nohlina	(Linda Nochlin),	aplūko	divpad-

smit	ievērojamas	mākslinieces,	kuru	dzīves	un	daiļrade	ir	izraisījušas	grāmatas	nosaukumā	mi-

nēto	revolūcijas	efektu.	Austrumeiropu	šajā	izlasē	“pārstāv”	Marina	Abramoviča,	tomēr	viņas	

darbu	analīzē	saistība	ar	padomju	un	postpadomju	telpu	ir	margināla.	Tā	vietā	tiek	uzsvērti	citi	

Abramovičas	daiļrades	aspekti,	piemēram,	fiziskās	izturības	pārbaude,	attiecības	ar	partneri	un	

intimitāte,	skatītāju	izaicināšana	un	šokēšana	utt.	(Heartney	et al.,	2008).	Šīs	kategorijas	tiek	ap-

lūkotas	šķietami	universālā,	ar	konkrētu	kultūrvēsturisko	situāciju	nesaistītā	veidā,	nemēģinot	
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uzrādīt	to	saistību	ar	(post)padomju	sievietes	dzīvoto	pieredzi,	kolektīvo	un	individuālo	trau-

mu,	 atmiņām,	 piedzīvoto	 vardarbību,	 ķermenisko	 ievainojamību	 un	 citiem	 postsociālismam	

raksturīgajiem	afektiem,	kā	arī	atšķirīgajiem	viņas	darbu	iedvesmas	avotiem	un	ceļu	uz	starp-

tautisko	atzinību.	Tā,	piemēram,	šajā	gaismā	Abramovičas	publiski	izrādīto	intimitāti	ar	savu	

partneri	Ulaju	var	aplūkot	arī	kā	komentāru	par	privātās	dzīves	kontroli	padomju	laikos,	kad	

intīmās	telpas	neiespējamība	komunālajos	dzīvokļos	svešus	cilvēkus	padarīja	par	pāru	attiecī-

bu	lieciniekiem.	Māksliniecei	veltītā	eseja	rada	iespaidu,	ka	Austrumeiropa	ir	vien	nebūtisks	

fons,	mazsvarīgs	fakts	mākslinieces	biogrāfijā,	kas	netraucē	domāt	par	viņas	darbiem,	izmanto-

jot	tās	pašas	kategorijas	un	paņēmienus,	kas	izmantoti	pārējo	(galvenokārt	ar	angloamerikāņu	

kultūru	saistītu)	mākslinieču	analīzē.	Nevar	teikt,	ka	izvēlētās	kategorijas	būtu	aplamas,	taču	

nepievēršot	pietiekamu	uzmanību	Abramovičas	izcelsmei,	kā	arī	nemeklējot	viņas	mākslinie-

ciskās	prakses	saistību	ar	ģeopolitiski	specifisko	kontekstu,	skatījums	uz	viņu	būs	nepilnīgs.	

Neizmantota	arī	paliek	iespēja	runāt	par	citu,	ne-rietumu	feminismu,	jo	mākslinieces	daiļrade	

tiek	aplūkota	no	ierastā	feministiskā	skatpunkta.	

Otru	spilgtu	piemēru	“pievieno	un	samaisi”	pieejai,	tostarp	izceļot	tās	ierobežojumus,	

atklāj	 slavenās	 poļu	mākslinieces	Natālijas	LL	 darba	 “Patērēšanas	māksla”	 (Consumer Art)	

interpretācija.	1972.	gadā	radīto	darbu	veido	vairāki	video	un	fotogrāfiju	sērijas,	kurās	redza-

ma	māksliniece	veicam	dažādas	darbības.	Viena	no	tām	–	droši	vien	vispazīstamākā	–	attēlo	

mākslinieci	ar	banānu.	Fotogrāfiju	sekvence	atklāj,	kā	Natālija	banānu	noloba,	laiza,	groza	un	

lēnām	notiesā.	Visas	šīs	darbības	pavada	mākslinieces	šķelmīgs	smaids,	savukārt	teatrālie	un	

pārspīlētie	žesti,	kā	arī	puspavērtā	mute	rada	erotisku	efektu. Virkne	mākslas	zinātnieku	šo	dar-

bu	uztvēra	kā	fallocentriskās	erotikas	kritiku,	mākslinieces	seksuālo	pašobjektivēšanu	un	spēli	

ar	patriarhālās	iztēles	radīto	ainu:	asinskāra	sieviete-vampīrs	saplosa	vīrieti.	Savukārt	mākslas	

teorētiķe	Agata	Jakubovska	norāda,	ka	šāds	lasījums	ir	ierobežojošs	un	izsaka	drīzāk	Rietumu	

sabiedrības	nostāju.	Lai	arī	Natālijas	LL	performancei	neapšaubāmi	piemīt	juteklisks	raksturs,	

taču	jāņem	vērā,	ka	banāns	viņas	darbā	nav	vienīgi	vīrieša	dzimumlocekļa	vai	–	plašākā	nozīmē	

–	patriarhālās	varas	simbols.	70.	gados	Polijā	banāns	ir	ekskluzīva	deficīta	prece,	kas	saistās	ar	

neaizsniedzamiem	Rietumu	dzīves	standartiem.	Līdz	ar	to	māksliniece	darbā	flirtē	arī	ar	kapi-

tālismu	un	 tā	atbalstīto	patērēšanas	kultūru	(Jakubowska	2007).	Šobrīd,	pievienojot	šī	darba	

analīzei	papildu	elementus,	var	 teikt,	 ka	 “Patērēšanas	māksla”	piedāvā	ne	 tikai	kapitālisma,	

bet	arī	koloniālisma	kritiku,	un	to	var	skatīt	arī	kā	klimata	pārmaiņu	problēmu	priekšvēstne-

si.	Atmaskojot	eksotiskā	vilinājuma	pamatus,	tiek	atklāta	zemes	resursu	un	neaizsargāto	soci-

ālo	grupu	ekspluatācijas	problēma.	Šie	dažādie	konteksti	ir	piemērs	paplašinātai	feministiskas	

mākslas	izpratnei,	kas	balstās	mākslas	un	aktuālo	politisko	procesu	mijiedarbē.	

Tomēr	 tas	 nenozīmē,	 ka	 dažādu	 periodu	 un	 reģionu	 feministiskā	 māksla	 nebūtu	
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jāsalīdzina.	Par	spīti	šīs	pieejas	trūkumiem	(piemēram,	mākslas	vidē	valdošās	nevienlīdzības	

un	hierarhiju	uzturēšana,	risks	kļūt	par	“otrās	šķiras”	vai	“novēloto”	mākslu,	atšķirību	nepa-

manīšana,	nepamatota	vispārināšana	u.c.),	tai	ir	arī	ieguvumi,	jo	šādi	salīdzinājumi	reizēm	var	

sniegt	 pārsteidzošus	 rezultātus,	 atklājot	 līdz	 šim	maz	 pētītas	 paralēles,	 ideju	 cirkulēšanu	 un	

kultūras	 apmaiņas	gadījumus,	 kas	pastāvējuši	 un	 turpina	pastāvēt	 starp	dažādām	 feministis-

kās	mākslas	izpausmēm,	tostarp	tā	dēvētajiem	Rietumiem	un	Austrumiem	(Jakubowska	2018).	

Šādi	atklājumi	ļauj	pārvarēt	sašķeltību,	kas	reizēm	šķir	dažādu	valstu	un	reģionu	mākslas	vēs-

tures,	pārliecinošā	veidā	piedāvājot	pārskatīt	centra	un	perifērijas	attiecības,	attīstot	dekoloniālu	

un	nehierarhisku	mākslas	vēstures	 izpratni.	Šāda	skatījuma	 lietojumu	var	atrast	 ievērojamās	

feminisma	mākslas	 teorētiķes	Grizeldas	Pollokas	darbos,	piemēram,	viņas	 sastādītajā	 rakstu	

krājumu	“Paaudzes	un	ģeogrāfijas	vizuālajā	mākslā:	feministiskie	lasījumi”.	Mākslas	vēstures	

veidošanā	Polloka	aicina	izvairīties	vai	vismaz	“uzlikt	uz	pauzes”	zināmās	formālās	mākslas	

rakstīšanas	un	muzeju	atbalstītās	kategorijas,	par	atskaites	punktiem	izvēloties	citas	–	“paau-

dzi”	un	“ģeogrāfiju”.	Paaudzes	jēdzienā	tiek	ietverts	vēsturiski	specifiskie	konteksti,	savukārt	ar	

ģeogrāfijas	palīdzību	var	aptvert	gan	kultūras	atšķirības,	gan	vietas	nozīmi	(Pollock	1996).	20.	

gadsimtā	radītā	feministiskā	māksla	tik	tiešām	bieži	izaicina	daudzus	konvencionālās	mākslas	

vēstures	teorētiskos	ietvarus,	un	Polloka	pievēršas	tiem	izaicinājumiem,	kas	saistīti	ar	atšķirības	

–	seksuālas,	kultūras,	sociālas	–	uzrādīšanu,	lai	arī	no	25	krājumā	ietvertajiem	autoriem	neviens	

nepārstāv	un	nepievēršas	Centrālajai	vai	Austrumeiropai	–	uzmanības	centrā	ir	Rietumeiropas	

valstis,	 kā	 arī	Austrālija	 un	Kanāda	 kā	 anglofonās	 pasaules	 paplašinājums.	Tiesa,	 par	 pozi-

tīvu	 tendenci	 “pamanīt”	Austrumeiropu	 un	 iekļaut	 to	 feministiskās	mākslas	 debatēs	 liecina	

Pollokas	2013.	gadā	iznākušais	darbs	“Pēcafekti,	pēcattēli.	Trauma	un	estētikā	transformācija	

virtuālajā	feminisma	muzejā”,	kurā	viņa	analizē	poļu	mākslinieces	Alīnas	Sapožņikovas	(Alina 

Szapocznikow)	darbus.	Saskaņā	ar	Pollokas	ieceri,	virtuālajā	feministiskās	mākslas	muzejā	na-

cionālajām,	stila	vai	žanru	robežām	nav	izšķirošas	nozīmes	–	par	svarīgākajiem	mākslas	analī-

zes	ietvariem	Polloka	uzskata	traumu	–	kā	personisku,	tā	vēsturiski	noteiktu	(holokausts,	trim-

da,	slimība,	zaudējums,	politisko	režīmu	vardarbība	u.c.).	Trauma	ir	neizbēgama	un	tā	saistīta	

ar	vairākiem	faktoriem,	tostarp	ķermenisku	ievainojamību.	Lai	arī	Polloka	aplūko	tikai	Polijas	

kontekstu,	viņas	metodi	iespējams	attiecināt	arī	uz	Baltijas	valstīm,	šādā	veidā	paplašinot	femi-

nistiskās	mākslas	analīzes	ģeogrāfiju	mākslas	vēstures	disciplīnā. 

Centra	un	perifērijas	attiecības	izvaicā	arī	Austrumeiropā	labi	zināmais	mākslas	vēstur-

nieks	Pjotrs	Pjotrovskis	(Piotr Piotrowski	),	kurš	izstrādājis	horizontālās	(1995)	un	alterglobālās	

mākslas	vēstures	koncepcijas	(2015).	Horizontālās	mākslas	vēstures	pieeja	atsakās	no	centra	un	

perifērijas	dalījuma,	saskaņā	ar	kuru	centrs	rada	kanonu,	zināšanas	un	jaunus	stilistiskos	vir-

zienus,	kuri	pēc	tam	izplatās,	nonāk	perifērijās	un	kļūst	vispārzināmi.	Horizontālā	skatījumā	
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centrs	kļūst	relatīvs,	tas	ir	“šeit”	un	visur	“citur”.	Tas	ļauj	noraidīt	gan	universālas	mākslas,	gan	

mākslas	vēstures	progresa	idejas,	tā	vietā	konstruējot	daudzas	lokālas	mākslas	paradigmas	jeb,	

citiem	vārdiem	sakot,	rizomātisku	mākslas	vēstures	koncepciju.	Šai	pieejai	tuvs	ir	alterglobā-

lisms,	kas	piedāvā	pretoties	globalizācijai,	koloniālismam	un	pasaules	lielvaru	ietekmei	politi-

kā,	ekonomikā	un	kultūrā.	

Pjotrovska	 pieejā	 katrai	 mākslas	 vēsturei	 ir	 savi	 izšķiroši	 notikumi	 un	 pavērsiena	

punkti,	 kuri	 arī	 jāizmanto	 vēsturiskā	materiāla	 sakārtošanā.	Runājot	 par	 feministisko	māks-

lu	Austrumeiropā	 (tostarp	Latvijā),	 viens	 šāds	pavērsiens	 ir	Padomju	Savienības	 sabrukums	

un	postsociālisma	stāvokļa	iestāšanās,	lai	arī	pētnieku	vidū	domas	par	šī	stāvokļa	temporāla-

jām	un	ģeogrāfiskajām	robežām	mēdz	atšķirties	(Stenning	and	Hörschelmann	2008,	Koobak,	

Tlostanova	and	Thapar-Björkert	2021). Vēl	viens	horizontālās	mākslas	vēstures	princips	 ie-

tver	uzmanību	pret	 lokālo	 savdabību	un	vietējiem	sadarbības	un	 informācijas	 apmaiņas	 tīk-

liem.	Pjotrovska	skatījums	un	mērķi	ir	tuvi	feministiskās	mākslas	vēstures	centieniem	papla-

šināt	feministiskās	mākslas	“kanonu”	un	nostiprināt	tā	“perifērijas”	nozīmi.	Šiem	centieniem	

pievienojot	feministiskās	epistemoloģijas	perspektīvas,	piemēram,	ideju	par	iemiesotām	zinā-

šanām	un	epistemoloģiskā	subjekta	dzīvoto	pieredzi,	var	gūt	papildu	atbalsta	punktu	arī	afektu	

(tostarp	traumas)	un	seksuālās	atšķirības	(tostarp	dzimtes)	trajektorijas	pētīšanā.		

 

3.1. Feministiskā mākslas diskursa neredzamība: vēsturiskie 
un ideoloģiskie iemesli

Centrālajā	un	Austrumeiropā	vēlīnā	sociālisma	un	agrīnajos	postsociālisma	gados	femi-

nistiskas	mākslas	diskurss,	tāpat	kā	feminisma	jēdziens,	nebija	plaši	izplatīts.	Reti	kura	māks-

liniece	(dažos	gadījumos	–	mākslinieks)	feminisma	jēdzienu	attiecinātu	uz	savu	mākslu,	tāpat	

šo	vārdu	grūti	atrast	mākslas	kritikā	vai	zinātnē,	izņemot	atsevišķus	gadījumus36.	Taču	tas	ne-

nozīmē,	ka	minētajā	laika	periodā	nebūtu	mākslas,	kas	pievērstos	feministiski	iezīmētam	tēmu	

lokam,	realizējot	feminismam	raksturīgu	politiku	un	kritiku.	Šī	vārdu	un	darbu	neatbilstība,	kā	

arī	izplatīta	stratēģija	spēlēt	ar	feminismu	“paslēpes”	ir	viena	no	reģiona	iezīmēm,	kas	ietekmē	

feministiskos	skatījumus	un	ideju	izplatību,	tostarp	–	kā	tiks	parādīts	promocijas	darba	4.	noda-

ļā	–	ļauj	to	ievirzīt	viscerālā	gultnē.	

Vienu	no	pirmajiem	vērienīgajiem	mēģinājumiem	aptvert	un	apkopot	feministiskos	dis-

kursus	Centrālajā	un	Austrumeiropā	piedāvāja	izstāde	“Gender Check.	Sievišķība	un	vīrišķība	

36  Vairāk par feminisma jēdziena lietojumu Latvijas mākslas kritikā sk. Kukaine 2022. 
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Austrumeiropas	mākslā”37,	kas	notika	2009.	gadā	Vīnes	mūsdienu	mākslas	muzejā	MUMOK,	

savukārt	2010.	gadā	tā	bija	skatāma	arī	Polijā,	Nacionālajā	mākslas	galerijā	Zachęta	Varšavā.	

Izstāde,	 kā	 arī	 to	 pavadošais	 katalogs	 un	 rakstu	 krājums,	 kas	 iznāca	 2010.	 gadā,	 kuratores	

Bojanas	Pejičas	(Bojana Pejić)	vārdiem	runājot,	tiecās	radīt	telpu	diskusijām	par	dzimtes	ie-

tekmi	uz	mākslas	radīšanu,	uztveri	un	interpretāciju	Austrumeiropā,	tostarp	izceļot	tādas	tēmas	

kā	ķermenis,	seksualitāte,	sievišķās	un	vīrišķās	identitātes,	kā	arī	dzimtes	lomu	vizuālajā	repre-

zentācijā	sociālisma	laika	mākslā.	Zīmīgi,	ka	izstādes	koncepcijā	tālredzīgi	uzsvērta	“dzimtes”	

kategorija,	kura	–	atšķirībā	no	vārda	“feminisms”	–	neraisa	negatīvas	asociācijas	un	stereotipus,	

bet	ir	drīzāk	akadēmisks	termins,	tādā	veidā	uzsverot	projekta	zinātnisko	un	diskursīvo	ievirzi.	

Izstādes	rakstu	krājuma	“Gender Check:	lasāmgrāmata.	Māksla	un	teorija	Austrumeiropā”	

ievadā	Pejiča	norāda,	ka	kopš	90.	gadiem	Austrumeiropas	reģionā	minētajām	tēmām	ir	veltītas	

“neskaitāmas	publikācijas”,	taču	pārsvarā	citu	valstu	pētniekiem	tās	nav	pieejamas.	Bieži	vien	

šie	lokālie	centieni	tiek	marginalizēti	arī	savas	nacionālās	kultūras	ietvaros,	kur	feministisku	

skatījumu	uzskata	par	“pārspīlējumu”	vai	–	labākajā	gadījumā	–	dēvē	par	“nišas	teoriju”,	kas	

implicīti	norāda,	ka	ar	to	var	nodarboties,	kad	visas	lielās	cilvēces	problēmas	ir	atrisinātas.	Šo	

faktoru	dēļ	izveidot	kopīgu	Austrumeiropas	feminisma	platformu	ir	izaicinošs	mērķis.	Lai	arī	

sastopams	viedoklis,	ka	šī	mērķa	sasniegšanu	apgrūtina	Rietumu	teorētiķu	augstprātīgā	vai	aiz-

bildnieciskā	attieksme	pret	“mazo	māsiņu	no	Austrumeiropas”,	izslēdzot	viņu	no	“pieaugušo”	

sarunām,	Pejiča	šo	apsūdzību	Rietumiem	noraida,	vēršot	uzmanību	uz	sadarbības	un	kolektī-

vu	platformu	trūkumu	pašā	Austrumeiropā	(Pejić	2010,	13–14).	Ap	izstādi	izveidotais	tekstu	

korpuss	tiecas	šo	trūkumu	kompensēt,	apvienojot	pētniekus	no	dažādām	reģiona	valstīm,	snie-

dzot	vērtīgu	panorāmas	skatu	un	iezīmējot	feministisko	tēmu	lokus.	Krājums	darbojas	reizē	kā	

kontaktu	birža,	kas	ļauj	iepazīties	ar	līdzīgi	domājošiem	pētniekiem	Austrumeiropā,	kuri	nereti	

globālajā	feminisma	diskursā	paliek	nepamanīti.	

Divi	 šī	 krājuma	 teksti	 ir	 īpaši	 nozīmīgi:	 čehu	 pētnieces	Martinas	 Pahmanovas	 eseja	

“Iekšā?	Ārā?	Pa	vidu?	Piezīmes	par	 topošā	Austrumeiropas	 feminisma	un	dzimtes	 diskursa	

neredzamību	mūsdienu	mākslas	 teorijā”	 un	 Ingas	Šteimanes	 raksts	 “Alternatīva	 cinismam”,	

kas	Gender Check lasāmgrāmatā	ir	pārpublicēts	no	1998.	gada	Baltijas	mākslas	žurnāla	Mare 

Articum. Ja	Pahmanova	iezīmē	feministiskās	mākslas	un	feminisma	diskursa	ambivalenci	post-

sociālisma	 kultūras	 telpā	 (savā	 ziņā	 piedāvājot	 “diagnozi”),	 tad	 Šteimanes	 raksts	 ir	 šīs	 am-

bivalences	 ilustrācija	 jeb	 “simptoms”,	 kas	 pelnījis	 īpašu	uzmanību,	 jo	 tiešā	 veidā	 saistīts	 ar	

37  Izstādes nosaukuma pirmā daļa atstāta angļu valodā, jo tā ir labskanīga un tuvākais tulkojums “dzimtes 
pārbaude” šo labskanīgumu mazinātu. Turklāt izstādes nosaukumu angļu valodā lietojusi arī mākslas zinātniece 
Alise Tīfentāle izstādes recenzijā (2010). 
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feminisma	uztveri	Latvijā	90.	gadu	beigās38.	Šis	aspekts	tiks	izvērsts	promocijas	darba	apakš-

nodaļā	“Bailes	no	feminisma	Latvijā	un	diskursīvie	noēnojumi”,	vispirms	iezīmējot	problēmas	

kontekstu.	

Pahmanovas	eseju	var	uzskatīt	par	vienu	no	postsociālisma	feministiskās	mākslas	teo-

rijas	stūrakmeņiem,	jo	tajā	autore	formulē	vairākas	reģionam	svarīgas	atziņas,	tostarp	sociālis-

ma	un	modernisma	mantojuma	mijiedarbību	ar	neoliberālajam	kapitālismam	pakļauto	mākslas	

ainu. Feministiskais	diskurss,	pievēršoties	neredzamības	(invisibility)	motīvam,	Austrumeiropas	

mākslā	ir	marginalizēts	divkārt:	tas	ne	tikai	tiek	pārprasts	vai	pat	izslēgts	no	globālās	feminisma	

aprites,	bet	arī	savās	mājās	feminisma	pētnieki	un	mākslinieki	sastopas	ar	neuzticību,	izstumša-

nu	un	sašutuma	pilnu	attieksmi.	Pahmanova	turpina	analizēt	feminisma	vietu	Austrumeiropas	

mākslā	vēl	vienā	ievērojamā	izdevumā	–	jau	minētajā	Hilarijas	Robinsones	un	Marijas	Bužekas	

sastādītajā	rakstu	krājumā	“Feministiskās	mākslas	ceļvedis”	(Pahmanova	2019),	kur	viņa	ie-

vieš	dažus	precizējumus.	Sekojot	Pahmanovas	argumentācijai,	var	izcelt	vairākus	tēmu	lokus,	

kuri	ir	savstarpēji	saistīti.	Pārskatāmības	dēļ	tie	tiks	uzskaitīti	noteiktā	(taču	ne	teleoloģiskā)	

secībā,	papildinot	vai	bagātinot	ar	citu	pētnieku	novērojumiem	un	atziņām,	kas	var	palīdzēt	

saprast	feministiskās	mākslas	neredzamības	iemeslus	un	ar	postsociālisma	feminismu	saistīto	

pretrunīgumu.	

•	 Kā	 pirmo	var	minēt	 informācijas	 trūkumu	un	 izolāciju.	 Lai	 gan	 padomju	 periodā	

cenzūras	mehānismi	dažādās	valstīs	bija	atšķirīgi	un	nenoliedzami	pastāvēja	dažādi	in-

formācijas	apmaiņas	veidi,	kas	no	cenzūras	izvairījās,	tomēr	Rietumos	attīstītās	teori-

jas	 (ne	 tikai	 feminisms,	 bet	 arī,	 piemēram,	 poststrukturālisms,	 postmodernisms	 u.c.)	

Austrumeiropā	 nebija	 plaši	 pieejamas.39	 Skeptiska	 attieksme	pret	 feminismu,	 kas	 iz-

paudās	pat	kā	“alerģija”	(Einhorn	1993,	182–215),	lielākoties	saglabājās	arī	pēc	1989.	

gada.	Feminisms	tika	raksturots	kā	“svešs”	(Pahmanova	2010,	39),	“no	rietumiem	im-

portēta”	parādība,	kas	koncentrējas	uz	individuālismu	vai	pat	pārstāv	atpakaļrāpulīgas,	

buržuāziskas	vērtības	(Deepwell	and	Jakubowska	2017,	5).	

•	 	 Tiesa,	 informācijas	(tostarp	zināšanu,	 izglītības	utml.)	 trūkuma	un	nepieejamības	

arguments	nespēj	izskaidrot	negatīvo	attieksmi	pret	feminismu	šodien,	kuras	dēļ	arvien	

pastāv	vēlme	 izvairīties	no	 feminisma	piesaukšanas	un	zināšanas,	 lai	 arī	 informācija	

par	 to	 ir	 brīvi	 pieejama.	 Tātad	 zināšanu	 un	 nezināšanas	 mijiedarbe	 jāskata	 plašākā	

38  Gan 90. gados, gan vēlāk Latvijas mākslas diskursā ir gana daudz šādu “simptomu” piemēru, taču to 
detalizēts aplūkojums pārsniedz disertācijas iespējas. Daudzos gadījumos argumenti, kas vērsti pret feminisma 
noraidījumu, ir diezgan līdzīgi, un viena piemēra, proti, Ingas Šteimanes raksta “Alternatīva cinismam” un ar to 
saistīto kontekstu, analīze sniegs ieskatu populārajās argumentācijas stratēģijās. 
39  Izņēmums ir Dienvidslāvija, kurā arī sociālisma laikā valdīja daudz brīvāks intelektuālais klimats, tostarp 
feminisma ziņā.



80Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

kultūras	 kontekstā,	 un	 pat	 “nezinošajiem”	 cilvēkiem	 parasti	 ir	 kāds	 priekšstats	 vai	

zināšanu	veids,	kura	iespaidā	viņi	zaudē	zinātkāri.	Informācijas	trūkums	un	izolācija	ir	

kavējušas	feminisma	ideju	izplatību,	kā	arī	veicinājušas	feminisma	svešatnības	afektu	

un	nomadisko	stāvokli.	

•	 Ideja	par	universālo,	“augsto”	mākslu,	kas	ir	ideoloģiski	“tīra”.	Tā	ir	dzimumne-

itrāla	māksla,	kuru,	saskaņā	ar	izplatīto	priekšstatu,	neskar	ideoloģija,	un,	ja	arī	varas	

jautājumi	nonāk	uzmanības	lokā,	tad	vara	tiek	saprasta	drīzāk	kā	“ārējs”,	no	malas	uz-

spiests	spēks.	Šo	spēku	var	iemiesot,	piemēram,	valsts	ideoloģija,	partija,	neoliberālais	

kapitālisms,	tirgus	u.c.	(Pejic	2010,	20).	Saskaņā	ar	šo	metaforu	feministiskā	māksla	un	

feministiskā	mākslas	vēsture	ir	“netīra”,	 jo	tā	atklāj	varas	klātbūtni	mākslas	 iekšējos	

procesos,	piemēram,	izglītības	sistēmā,	mākslas	uztveres	paradigmās	u.c.	Tīrās	mākslas	

ideja	konstruē	arī	mākslinieka	tēlu,	kurš	ideālā	gadījumā	ir	pašpietiekams	un	brīvs	

no	sabiedrības	ierobežojumiem,	bet	māksla	ir	viņa	individuālā	pašizpausme.	Šis	

priekšstats	par	mākslinieku	ir	īpaši	noturīgs	Austrumeiropā,	arī	Baltijas	valstīs,	

kur,	kā	norāda	igauņu	pētniece	Katrīna	Kivimā,	pat	tās	mākslinieces,	kuras	savā	prak-

sē	pievēršas	sievišķības	pētījumiem,	tātad	–	zināmā	mērā	reflektē	par	mākslas	attiecibām	

ar	dzimti	–	,	publiski	pauž,	ka	tā	ir	viņu	individuālā,	nevis	kolektīvā	pieredze,	noliedzot	

kādas	grupas	 identitātes	pastāvēšanas	iespēju	(Kivimaa	2010,	289).	Šo	situāciju	var	

attiecināt	arī	uz	Latvijas	mākslas	vidi	–	spilgta	ilustrācija	ir	Katrīnas	Neiburgas	māksla	

un	mākslas	kritiķu	reakcija	uz	to	(tā	sīkāk	aprakstīta	promocijas	darba	5.	nodaļā).	

•	 	 Pahmanova	atsaucas	uz	Čehijā	veiktu	pētījumu,	kurā	aptaujātās	mākslinieces	aplie-

cinājušas,	ka	pastāv	laba	vai	slikta	māksla,	taču	ne	“sieviešu	māksla”.	Šai	universālajai	

mākslai	nav	nekāda	sakara	ar	ķermeni,	dzimumu,	vecumu,	sociālo	lokāciju,	vēstures	si-

tuāciju	utt.	(Pahmanova	2010,	38–39).	Arī	vēl	–	2019.	gada	rakstā	–	Pahmanova	atkārto,	

ka	uzskats	par	“absolūtu,	transcendentālu	un	caurcaurēm	nevainīgu	mākslu”	ir	reģionā	

valdošs	mīts,	saskaņā	ar	kuru	māksla	 ir	atrauta	gan	no	politikas,	gan	ikdienas	dzīves	

(Pahmanova	2019,	112).	Tieši	šī	atrautība	garantē	mākslas	“tīrību”,	kur	“tīrs”	zināmā	

mērā	ir	sinonīms	vārdam	“īsts”.	

•	 	 Jāpiebilst,	ka	ideja	par	“tīro”	vai	“nevainīgo”	mākslu	ir	daļa	no	modernisma	para-

digmas,	kas	par	labas	mākslas	kritēriju	izvirza	šķietami	universālus	kvalitātes	kritēri-

jus.	Šie	kritēriji,	kā	daudzkārt	pierādīts,	implicē	dzimumneitrālu,	bet	patiesībā	masku-

līnu	subjektu	–	mākslinieku,	kuru	apvij	ģēnija	mīts	(Battersby	1990,	Korsmeyer	2004,	

Dimitrakaki	2019).	Čehu	teorētiķis	Mireks	Vodražka	(Mirek Vodrážka)	vērš	uzmanību	

uz	saistību,	kas	pastāv	starp	“universālās	mākslas”	ideju	un	Rietumu	filozofijā	izplatīto	

“universālā	cilvēka”	izpratni	–	arī	humānisma	diskursos	sastopamais	“cilvēks”	parasti	
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izrādās	vīrietis,	savukārt	“sieviete”	šim	cilvēcības	standartam	neatbilst	un	kļūst	par	kaut	

ko	mazāk	vērtīgu,	nebūtisku.	Līdzīgu	domu	izsaka	franču	filozofe	Simona	Bovuāra	dar-

bā	“Otrais	dzimums”,	skaidrojot	patriarhālo	kultūras	struktūru,	kurā	Absolūtais	subjekts	

ir	viņš,	savukārt	viņa	ir	Cits	(Beauvoir	1952,	xxii).	Vodražka	šo	attiecību	struktūru	pie-

mēro	Centrālajai	un	Austrumeiropai,	saskatot	tās	atbalsi	“brālīgajā”	totalitārajā	tāpatībā	

(“brotherly” totalitarian sameness).	Tā	 raksturo	ne	 tikai	 sociālisma	perioda	politiku	

(kas	nespēja	definēt	“māsīgo”	atšķirību),	bet	kā	modernisma	diskursa	inerce	sastopa-

ma	arī	postsociālisma	kultūrā,	neapšaubot	šķietami	visaptverošo	“cilvēcības”	standartu	

(Vodrazka	2010,	172).	Tas	nozīmē,	ka	Austrumeiropā	joprojām	dominē	par	klasiskām	

uzskatītās	humānisma	ievirzes	uz	universālo	un	tiem	izcilajiem	indivīdiem,	kuri	devuši	

neatsveramu	ieguldījumu	cilvēces	sasniegumos.	Kontinentālā	filozofija	20.	gs.	tomēr	ir	

daudz	diskutējusi	par	Apgaismības	mantojumu,	tā	pozitīvajām	un	negatīvajām	pusēm:	

kritiski	tiek	izvērtēts	cilvēka	kā	“izņēmuma”	(exception)	koncepts.	Feminisms	ar	tā	uz-

manību	 pret	 “sieviešu	 jautājumu”	 ir	 daļa	 no	filozofiski	 pārveidojošās	 pārorientācijas	

uz	iekļaujošāku	cilvēka	izpratni.	Māksla	ir	areāls,	kurā	feministiskā	ievirze	tiek	iekop-

ta,	pievēršoties	jautājumiem	par	sadzīvošanu	ar	citiem	cilvēkiem	un	necilvēkveidīgām	

(non human)	būtnēm,	kā	arī	izceļot	ikdienas	dzīves	ritmus,	mākslas	radīšanas	un	patē-

rēšanas	sociālos,	materiālos	un	afektīvi	ķermeniskos	apstākļus,	no	universālās	bezlaika	

telpas	pārceļot	mākslas	darbu	noteiktā	“šeit	un	tagad”	situācijā.	

•	 	 Taču	 jāatzīmē,	ka	 feminisma	 ievirzi	vēl	nereti	pavada	zināma	 ironija	vai	neuzti-

cība,	proti,	kad	tai	tiek	pašķirts	nebūtiskas	“nišas”	teorijas	statuss,	jo	tas,	kas	attiecas	

“tikai”	uz	sievietēm,	neattiecas	uz	cilvēku.	Savukārt	marķējums	“sieviešu	māksla”,	kā	

feministisko	mākslu	bieži	uztver,	tiek	nolasīts	kā	“otrās	šķiras	māksla”.	Par	šāda	lasī-

juma	pastāvēšanu	netieši	liecina	mākslinieču	noraidošā	attieksme	pret	šo	apzīmējumu,	

ko	pauž,	piemēram,	pat	tāda	atzīta	māksliniece	kā	Marina	Abramoviča,	savukārt	Māra	

Traumane	saskata	kopsakarību,	kas	pastāv	starp	ironisko	un	nenopietno	attieksmi	pret	

“sieviešu	mākslu”	padomju	periodā	(tostarp	 tās	piesaisti	8.	martam)	un	feministiskās	

kritikas	gandrīz	pilnīgu	neesamību	pēcpadomju	Latvijā	(Traumane	2010,	165).	

•	 	 Feministiskās	 mākslas	 nevilšā	 ieslēgšana	 savdabīgā	 geto	 ir	 izplatīta	 problēma.	

Nereti	tieši	stereotipiskie	vai	feminisma	idejas	kropļojoši	pieņēmumi	kļūst	par	iemes-

lu,	kāpēc	pat	slavenas	mākslinieces	atsakās	piedalīties	izstādēs,	kuru	dalībnieces	ir	ti-

kai	sievietes,	lai	gan	līdzīga	attiekšanās	pievienoties	vīriešu	sabiedrībai	nav	novēroja-

ma	–	taisni	otrādi,	tā	drīzāk	vērtējama	kā	elitāra.	Šiem	jautājumiem	pievērš	uzmanību	

arī	Bovuāras	“Otrais	dzimums”	–	turpinot	grāmatā	iezīmētos	argumentus,	var	secināt,	

ka	patriarhālā	 sabiedrībā	sievietes	kā	Cits	nespēj	 sevi	definēt,	apliecināt	 savu	 radošo	
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autonomiju	un	mākslas	neatkarību,	citiem	vārdiem,	apliecināt	sevi	kā	subjektu.	Viņa	ir	

ieslēgta	objekta	lomā,	turklāt	tas	ir	objekts	vīrietim	(nevis,	piemēram,	citai	sievietei),	tā-

pēc	to,	kas	ir	sieviete	(vai	kas	ir	“sieviešu	māksla”),	nosaka	vīrietis.	Kā	norāda	Bovuāra,	

sievietes	vērtība	ir	atkarīga	nevis	no	viņas	pašas,	bet	gan	no	attiecībām	ar	vīrieti,	kurš	

ir	definējošais	Subjekts	(Beauvoir	1952,	xxii).	No	šāda	viedokļa	raugoties,	 ir	skaidra	

feministisko	teoriju	neatlaidīgā	interese	par	sieviešu	rīcībspēju,	autonomiju	un	pašaplie-

cināšanos	ārpus	kultūras	definētajiem	rāmjiem.	Nav	arī	brīnums,	ka	feministiskā	māks-

la,	kas	pulcē	 lielākoties	 tikai	 sievietes,	 tiek	uzskatīta	par	nevērtīgu.	Kā	norāda	Edīte	

Andraša,	 piederība	 feminismam	Austrumeiropas	 māksliniecēm	 nozīmētu	 “murgainu	

atgriešanos	nenovērtētā	subkultūrā”	(Andras	1999,	6),	proti,	atkārtotu	palikšanu	ārpus	

kārojamās	“universālās	mākslas”	kanona	arī	 tad,	kad	pirmā	marginalizācijas	situācija	

(piederība	mākslai	“viņpus	dzelzs	priekškara”)	bija	pārvarēta.	Šajā	gadījumā	apzīmē-

jums	“feminisms”	būtu	pretrunā	ar	mākslinieču	interesēm	gūt	starptautisku	redzamību	

un	veidot	veiksmīgu	karjeru	jaunajos	neoliberālās	tirgus	ekonomikas	apstākļos.	

•	 	 Vēl	 viens	 piemērs	 “paslēpju”	 spēlēšanai	 ar	 feminismu	 ir	 apzīmējuma	 “feminis-

tisks”	aizstāšana	ar	“sieviešu	māksla”,	“sieviešu	diskurss	mākslā”	un	“sieviešu	vēsture”.	

Reizēm	tas	izpaužas	arī	kā	“sievišķās	rakstības”	piesaukšana,	kas	izplatīta,	piemēram,	

Latvijas	literatūras	zinātnē,	savukārt	Latvijas	mākslas	kritikā	feministiskais	tiek	pārdē-

vēts	par	“femīno”	(Kristberga	2018,	172).	Šos	stratēģiskos	gājienus	mākslas	un	kultūras	

pētnieki	Austrumeiropā	 bieži	 izvēlas	 kā	mazāk	 bīstamus	 un	 kompromitējošus	 (Pejic	

2010,	23).	Vēlme	notušēt	mākslas	feministisko	saturu	liek	akcentēt	idejas	par	“sieviešu	

jutīgumu	mākslā”,	“harmoniju	ar	Māti	dabu”	utml.	(Pahmanova	2010,	112).	Šādi	pavēr-

sieni	balstīti	esenciālismā,	kas	pieturas	pie	idejas,	ka	pastāv	kāda	“mūžīgā	sievišķība”,	

kas	izpaužas	sieviešu	mākslā.	

•	 	 Vairums	mūsdienu	feminisma	teoriju	šādu	pozīciju	noraida	kā	nepamatotu	un	soci-

āli	konstruētu,	lai	arī	tas	automātiski	nenozīmē,	ka	sieviešu	radītajai	mākslai	nav	savu	

iezīmju	un	atšķirību.	Esenciālisma	skatījums	sniedz	artavu	feminisma	depolitizācijā,	ko	

var	uztvert	kā	konservatīvu	žestu,	lai	neitralizētu	feminisma	idejas	un	samazinātu	tā	ie-

spējas	izvaicāt	un	izaicināt	pastāvošās	varas	attiecības	(Dimitrakaki	2005,	272).	Kā	brī-

dina	mākslas	teorētiķe	Ketija	Dīpvela,	pievēršanās	sieviešu	redzējumam	vai	pieredzēm,	

tāpat	kā	apcerējumi	par	sievietes	lomu	sabiedrībā	paši	par	sevi	vēl	nav	feministiski	–	tos	

var	viegli	pārvērst	par	“sievišķības	svinēšanas”	svētkiem,	kas	tradicionālās	dzimtes	lo-

mas	apstiprina,	nevis	apšauba	(Deepwell	2010).	

•	 	 Māksliniece	un	publiciste	Mira	Šora	(Mira Schor) retoriski	jautā:	ja	sievietes	ne-

spēj	izrunāt	vārdu	feminisms,	tad	viņas	ir	lielās	nepatikšanās	–	vai	arī	nepatikšanas	ir	
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pašam	feminismam	(Schor	2009,	30)?	Pahmanovas	analīze	ļauj	saprast	šo	nepatikšanu	

specifiku	postsociālismā,	 jo	mākslinieces	vairās	no	feminisma	arī	citos	 reģionos,	kur	

feminisma	noliegšanu	motivē	ne	tikai	vēlme	pēc	iespējas	veiksmīgāk	iekļauties	mākslas	

apritē,	bet	arī	cerība	nonākt	mākslas	tirgū	un	iekļūt	galvenajā	mākslas	vēsturē	(nevis	

tās	“pārskatītajā”	vai	“papildinātajā”	versijā).	Feminisms,	kā	norāda	Šora,	ir	kļuvis	par	

cenu,	kas	sievietēm	jāmaksā	par	panākumiem.	

•	 	 Ja	feminisms	ir	palīdzējis	daudzām	sievietēm	izveidot	spožas	mākslas	karjeras,	tad	

ironiskā	kārtā	 tas	nav	nesis	 līdzīgus	panākumus	pašām	feministēm	(Schor	2009,	66).	

Arī	Austrumeiropas	māksliniekiem,	kuri	norobežojas	no	feminisma	pašmāju	mākslas	

vidē,	feminisms	reizēm	ir	kalpojis	par	ieejas	biļeti	Rietumu	mākslas	pasaulē,	atsaucoties	

Rietumu	kuratoru	aicinājumiem	startēt	“zem	feminisma	karoga”.	Šī	situācija	–	kad	for-

māla	piederība	feminismam	ir	drīzāk	izdevīguma	un	karjeras	veidošanas	priekšnosacī-

jums	–	ir	īpaši	neveiksmīga	ne	tikai	tāpēc,	ka	šo	mākslinieku	interese	par	feminismu	ne-

būtu	“patiesa”.	Daudz	lielāku	zaudējumu	tas	nes	Austrumeiropas	mākslas	kopienai,	kur	

šāda	“pasīva	ļaušanās”	feminismam	neveicina	feministiskā	diskursa	attīstību	lokālajos	

kontekstos,	atstājot	potenciālo	mākslas	darbu	interpretāciju	“citu”	rokās,	kas	rada	kliše-

ju	un	stereotipu	atkārtošanās	risku.	Neizmantotā	iespēja	runāt	savā	vārdā	vājina	postso-

ciālisma	feminisma	attīstības	potenciālu,	kā	arī	samazina	izredzes	aktīvi	apliecināt	savu	

klātbūtni	transnacionālajās	feminisma	diskusijās,	jo	Rietumu	kontekstā	šādi	mākslinieki	

parasti	tiek	asimilēti	vai	pielāgoti	Rietumiem	aktuālo	tēmu	ietvaros	(Pachmanova	2019,	

113).	Visbeidzot,	 feministiskā	 diskursa	 spēcināšanai	Austrumeiropā	nepieciešams	 arī	

vietējais	institucionālais	atbalsts	–	gan	muzeju	un	izstāžu	praksēs,	gan	mākslas	izglītībā.	

Vērtējot	situāciju	Latvijā,	2012.	gadā	publicētajā	rakstā	Māra	Traumane	norāda,	ka	nav	

neviena	mākslas	centra,	izstāžu	zāles	vai	kuratora,	kas	sistemātiski	un	mērķtiecīgi	vei-

dotu	feministisko	mākslas	diskursu	Latvijā.	Tā	vietā	pievēršanās	dzimtes	jautājumiem	

visbiežāk	ir	“privātās	izvēles	jautājums”	(Traumane	2012,	185).	Kopš	Traumanes	pētī-

juma	situācija	Latvijā	ir	uzlabojusies,	lai	arī	institucionālais	atbalsts	feminismam	arvien	

ir	nestabils.40

•	 Universālās	mākslas	ideja	ir	cieši	saistīta	ar	skeptiska	attieksme	pret	mākslu,	kurai	

40  Tā, piemēram, ar feminisma tematiku regulāri strādā kuratores Šelda Puķīte, Maija Rudovska un Līna Priekule. 
2021. gadā pirmo reizi vārds “feminisms” bija minēts Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes nosaukumā – 
Elitas Ansones veidotajā “Tu glezno tikpat labi kā vīrietis! Dainas Dagnijas mākslas feminisma kontekstā”. Izstāde 
pētīja Dainas Dagnijas saistību ar ASV otro feminisma vilni, iezīmējot jaunus transnacionālus kultūras apmaiņas 
ceļus un ļaujot ieraudzīt Latvija mākslu arī šādos kontekstos. Feminisma tematiku atklāj Janas Kukaines kūrētās 
izstādes, lai arī tās lielākoties top nedrošos finansiālos apstākļos. Feminisma tēmas izskan arī ikgadējos Survival 
Kit festivālos un tika iezīmētas RIBOCA biennāles programmā, savukārt izteiktāku fokusu uz feminismu – 
tostarp saistībā ar mākslu – sniedz LadyFest notikumu cikli. Atsevišķas izpētes vērts ir jautājums, cik lielā mērā 
feminisma skatījumu atklāšana Latvijas mākslā balstās brīvprātīgā darbā un entuziasmā.  
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piemīt	politiski	aktīva	pozīcija	(šo	mākslu	nereti	saucot	par	“angažētu”).	To	papildina	

neticība	un	rezervēta	attieksme	pret	dažādiem	-ismiem,	kurus	nereti	uztver	kā	poten-

ciālus	 jaunas	 totalitāras	domāšanas	aizmetņus	(Pachmanova	2010,	40).	Līdz	ar	 to	no	

politikas	brīva	māksla	kļūst	par	mākslinieka	brīvības	garantiju,	kas	izskaidro	vēlmi	no-

robežoties	no	feminisma	kā	politiskas	parādības	(Jakubowska	2018,	231).	Var	saskatīt	

paralēles	starp	skeptisku	attieksmi	pret	feminismu	un	piesardzību,	kas	valda	attiecībā	

uz	citu	sociāli	akūtu	jautājumu	aplūkojumu	mākslā.	Pahmanova	norāda,	ka	reģionā	do-

minē	“ideālisms,	kas	noliedz,	ka	tik	skaistā,	apgarotā	un	metafiziskā	jomā	kā	māksla	

pastāvētu	varas	mehānismi”	(Pachmanova	2010,	39).	Līdzīgu	attieksmi	var	novērot	arī	

amerikāņu	mākslas	vēsturnieces	Renē	Beigelas	intervijās	ar	māksliniecēm	no	Krievijas,	

Igaunijas	un	Latvijas,	kurās	dzimumu	nevienlīdzība	tiek	uztverta	kā	pašsaprotama,	taču	

triviāla	lietu	kārtība,	kas	nevar	tikt	 izskatīta	kā	tēma,	par	kuru	runāt	un	kam	pievērst	

uzmanību	mākslinieciskajā	 praksē	 (Baigell	 and	Baigell	 2001).	Tiesa,	 te	 jāatzīmē	vēl	

viens	faktors,	kam	ir	afektīvs	raksturs	–	daudzinātā	pieticība	un	izturība	kā	sociālā	tiku-

ma	paraugs	un	uzvedības	standarts.	Postsociālismā	un	neoliberālismā	par	dzīvi	sūdzas	

tikai	vāji	cilvēki,	turklāt	sabiedrībā,	kas	orientēta	uz	veiksmi	un	panākumiem,	zaudētāju	

gaudas	tāpat	nevienu	neinteresē.	Izgāšanās	un	neveiksme	bieži	vien	tiek	norakstīta	kā	

personīga	neveiksme,	nevis	 tiek	aplūkota	kā	sociālas	organizācijas	un	nevienlīdzības	

problēma.	

•	 Priekšstats	 par	 stratēģisku	 vienotību	 lielākā	 “ienaidnieka”	 –	 okupācijas	 režīma	

–	priekšā	(Pachmanova	2010,	39),	kas	ietekmē	to,	ka	seksisms,	homofobija,	rasisms	

un	citas	apspiešanas	sistēmas	bieži	vien	tiek	klasificētas	kā	mazāk	svarīgas	jeb	kā	prob-

lēmas,	“kuras	var	pagaidīt”.	Kā	norāda	vēsturniece	Edīte	Andraša,	“ārēja”	kara	 laikā	

neviens	nav	ieinteresēts	atklāt	“iekšējo	fronti”	(Andras	1999,	6).	Šis	arguments	ir	ļoti	

izplatīts,	lai	arī	tā	trūkums	ir	nespēja	ieraudzīt,	ka	daudzi	apspiešanas	mehānismi	(vēr-

šanās	pret	etniskām	un	seksuālām	minoritātēm,	sieviešu	problēmu	apiešana	utt.)	ir	nevis	

šķirti	un	nesaistīti,	bet	integrēti	“lielā	ienaidnieka”	darbības	principos,	atbalstot	un	no-

stiprinot	hegemoniskās	varas	izpausmes	un	imperiālās	idejas,	apspiežot	demokrātiskos	

centienus	un	cilvēktiesības.	

•	 	 Uz	“stratēģiskās	vienotības”	argumenta	dzīvotspēju	varam	palūkoties	caur	afektu	

prizmu:	“frontes	atklāšana”	jeb	noteikts	politisks	prasīgums	parasti	 ir	pretrunā	ar	va-

došajiem	sievišķības	standartiem,	kur	“labas	sievietes”	kritērijs	 ir	atbalstīt	 savu	vīru,	

nevis	ar	to	ķildoties.	Par	konfrontāciju	ar	vīriešiem,	kas	mēdz	būt	viena	no	feminisma	

blaknēm,	sievietēm	arī	jāmaksā	diezgan	augsta	cena,	kuru	ne	katra	var	atļauties.	Līdzīgi	

kā	mākslinieces	nevēlas	riskēt	ar	savu	profesionālo	reputāciju,	tā	sievietes	var	izvēlēties	



85Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

neriskēt	ar	savu	sievišķību	un	labas	sievietes	statusu,	jo	tādā	gadījumā	vēršanās	un	ap-

spiešana	var	tikai	pastiprināties.	

•	 Pahmanova	norāda,	ka	sociālisma	laika	sociālā	un	kultūras	situācija	bija	nelabvēlīga,	

lai	mākslas	aprindās	veidotos	sieviešu	solidaritātes	vai	spilgti	 izpaustos	kolektīvās	

vienotības	apziņa,	kas	ir	viens	no	feminisma	kustības	priekšnosacījumiem.	Kaut	gan	

padomju	periodā	notika	mākslas	izstādes,	kurās	piedalījās	tikai	sievietes,	tomēr,	kā	no-

rāda	Pahmanova,	šīs	izstādes	lielākoties	netika	veidotas	kā	kritiska	pozīcija,	lai	izvai-

cātu	mākslas	kanonu	un	pastāvošās	dzimtes	politikas	prakses.	Bieži	 vien	 izstādes	 ar	

tikai	sieviešu	dalībniecēm	tika	apsūdzētas	“separātismā”	vai	netika	uztvertas	nopietni	

(Pachmanova	2010,	 40	n8).	Padziļinātu	 ieskatu	 šādu	 izstāžu	norisē	Padomju	Latvijā	

sniedz	Māra	Traumane.	Pētniece	norāda,	ka	visbiežāk	“sieviešu	mākslas”	skates	 tika	

organizētas	saistībā	ar	8.	marta	svinībām,	un,	lai	arī	izstādes	tika	oficiāli	pasniegtas	kā	

dzimumu	vienlīdzības	pierādījums,	to	pavadošais	diskurss	“sieviešu	skatienu”	mākslā	

drīzāk	 attēloja	 kā	 eksotisku	vai	 infantilu,	 palielinot	 dzimumu	nevienlīdzību.	Tie	 bija	

“nekaitīgi,	izolēti	un	margināli	fenomeni”	(Traumane	2012,	166),	kuri	apstiprināja	tradi-

cionālo	dzimtes	kārtību,	tostarp	esenciālo	sievišķību	un	tās	izpausmi	“sieviešu	mākslā”,	

kā	arī	izvairījās	uzdot	neērtus	jautājumus	par	pastāvošajām	sociālajām	problēmām,	kuru	

padomju	sabiedrībā	netrūka.	

•	 	 Tomēr	 Pahmanovas	 argumentam	 par	 sieviešu	 kopienu	 iztrūkumu	 var	 iebilst.	

Sieviešu	 izstādes	 nav	 vienīgais	 šādu	 kopienu	 pastāvēšanas	 rādītājs.	 Tiesa,	 vadošie	

mākslas	vēstures	rakstīšanas	principi,	kas	orientējas	uz	individuāliem	darbiem	un	“izci-

lām	personībām”,	veido	nopelniem	bagāto	mākslinieku	darbu	retrospekcijas	un	izdod	par	

viņiem	monogrāfijas,	nav	īpaši	piemēroti	grupu	dinamikas	aprakstīšanai.	Mākslinieču	

kopienas	 (it	 īpaši,	 ja	 to	 struktūra	 ir	 horizontāla,	 bez	 izteikta	 līdera	 vai	 skandaloza,	

sabiedrības	uzmanību	piesaistoša	manifesta)	šajā	ziņā	tiek	dubulti	aptumšotas,	un	lielu	

daļu	mākslinieču	sadarbības	formātu	klasiskā	mākslas	vēsture	vienkārši	nedokumentē	

(Deepwell	and	Jakubowska	2017,	8).	

•	 	 Pētījumā	par	sieviešu	izstādēm	Polijā	70.	un	80.	gados	mākslas	vēsturniece	Agata	

Jakubovska	norāda,	ka	sieviešu	sadarbībai	bija	ne	tikai	sociāli	un	politiski,	bet	arī	perso-

nīgi	iemesli	–	daudzas	no	šīm	māksliniecēm	vienoja	ne	tikai	kopīgas	interese,	mērķi	vai	

profesionāla	darbība,	bet	arī	draudzība	(Jakubowska	2018,	231).	Afektīvais	elements	

sieviešu	sadarbībā	 ir	grūtāk	notverams,	arī	 tāpēc,	ka	 tā	 izpausmes	krietni	atšķiras	no	

ierastā	“mākslinieks	un	viņa	mūza”	vai	vīriešu	biedriskuma	un	brālības	paradigmas.	Kā	

norāda	filozofes	Simona	Bovuāra	un	Adriena	Riča,	patriarhālā	kultūrā	sieviešu	drau-

dzība	 ir	 lielākoties	neredzama	un	pat	 neiespējama	–	 sievietes	 laimes	meklējumi	 tiek	
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tradicionāli	saistīti	ar	vīru,	ģimeni	un	bērniem,	savukārt	attiecības	ar	citām	sievietēm	

biežāk	pasniegtas	kā	konfliktējošas	vai	sāncensībā	balstītas.	Sievietes	identitāte	ir	atka-

rīga	no	vīrieša,	nevis	no	citas	sievietes,	un	sievietēm	kā	sociālai	grupai	ir	grūti	veidot	

solidaritātē	balstītu	kopīgu	identitāti.	Šīs	grūtības	saistītas	faktu,	ka	sievietēm	kā	grupai	

nav	ne	savas	pagātnes,	ne	vēstures,	ne	reliģijas:	“Sievietes	dzīvo	izkliedētas	starp	vīrie-

šiem,	piesaistītas	noteiktiem	vīriešiem	caur	mājām,	darbu,	ekonomiskajām	interesēm	

un	sociālo	stāvokli”	(Beauvoir	2011,	28).	Līdz	ar	to	sievietes	no	dažādajām	sociālajām	

grupām	(buržuāzijas	un	strādnieku	šķiras,	baltās	un	melnās	rases,	ebreju	un	citu	kultū-

ru	pārstāves)	būs	uzticīgas	šo	grupu	interesēm.	Pat	mātes	un	meitas	attiecības,	kurām	

Rietumu	kultūrā	ir	salīdzinoši	plašs	atainojums,	visbiežāk	piemīt	naidīguma	un	atsve-

šinājuma	gaisotne,	tādā	veidā	apliecinot	pieņēmumu	par	sieviešu	attiecību	postošo	un	

nevēlamo	raksturu	(Rich	1976),	savukārt	viens	no	feminisma	mērķiem	(kas	izvirzīts	un	

daļēji	sasniegts	otrā	viļņa	feminisma	ietvaros)	ir	kliedēt	šo	negatīvo	priekšstatu	un	izcelt	

sieviešu	attiecību	vērtību.	Arī	mākslas	vēsturē	fokuss	uz	sieviešu	solidaritāti	un	drau-

dzības	afektiem,	savstarpējām	rūpēm	un	sadarbību	(reizēm	gluži	ikdienišķās	nodarbēs,	

piemēram,	aizdodot	grāmatas,	apmainoties	ar	 receptēm	vai	drēbēm,	gatavojot	ēdienu	

vai	palīdzot	pieskatīt	bērnus)	ļauj	atklāt	jaunus	skatījumus,	radniecības	un	mākslas	“mi-

cēlijus”	–	neredzamos	savstarpējā	atbalsta	tīklojumus.	

•	 	 Latvijas	kontekstā	“sieviešu	draudzības	micēlija”	pieeju	var	lietot,	piemēram,	do-

mājot	par	sieviešu	gleznotāju	grupu,	kas	sevi	pieteica	80.	gados,	 tostarp	Ieva	Iltnere,	

Sandra	Krastiņa,	Frančeska	Kirke,	Dace	Lielā,	Aija	Zariņa	u.c.	Šīs	mākslinieces	mākslā	

runāja	par	savām	ikdienas	gaitām,	seksualitāti	un	mātišķības	pieredzi,	bieži	vien	izvēlo-

ties	personiskus	un	intīmus	sižetus.	Tiesa,	kā	norāda	Māra	Traumane,	mākslinieces	savu	

grupas	 identitāti	 pamatoja	 kopīgajā	 profesionālajā	 interesē	 par	mediju	 (glezniecību),	

netiecoties	veidot	kolektīvu	māksliniecisku	platformu,	lai	runātu,	piemēram,	par	sievie-

šu	pieredzēm	un	problēmām	noteiktā	sociālpolitiskā	situācijā	(2012,	177).	Šī	situācija	

ir	līdzīga	Bovuāras	aprakstītajam	–	sievietes	drīzāk	tiecas	palikt	uzticīgas	savam	lokam	

(šajā	gadījumā	–	profesionālajai	identitātei	kā	gleznotajām),	nevis	dzimumam	un	ar	to	

saistītajai	kopīgajai	ķermeniskajai,	afektīvajai	un	sociālajai	pieredzei,	lai	arī	darbu	ana-

līzē	šīs	kopīgas	iezīmes	ir	acīmredzamas.	Mēģinājumi	izsekot	sieviešu	draudzības	dina-

mikai	šīs	grupas	ietvaros	varētu	papildināt	viņu	darbu	analīzi,	uztaustot	tajā	vēl	citus	fe-

ministiskus	pavedienus,	kuri	aptvertu	sadarbību,	piederību	un	solidaritāti.	Atgriežoties	

pie	Pahmanovas	argumentiem,	var	norādīt,	ka	padomju	periodā	nebija	labvēlīgu	apstāk-

ļu,	kuri	veicinātu	neformālu	sieviešu	kopienu	veidošanos	(līdzīgi	kā	tika	ierobežotas	ci-

tas	pilsoniskās	pašorganizācijas	iniciatīvas),	taču	tas	nenozīmē,	ka	nepastāvēja	sieviešu	
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grupas,	pat	ja	to	oficiālais	statuss	netika	nostiprināts.	

•	 Vēl	viens	faktors	(šajā	uzskaitījumā	pēdējais),	kas	veicina	feminisma	neredzamību,	ir	

pārliecība,	ka	dzimumu	vienlīdzība	de facto	jau	pastāv.	Šādu	nostāju	pauda	oficiālā	

sociālistiskās	valsts	propaganda,	kas	uzturēja	sieviešu	emancipācijas	diskursu	gan	poli-

tiķu	paziņojumos,	ka	sieviešu	jautājums	ir	“atrisināts”,	gan	izplatot	attēlus,	kas	arī	mūs-

dienās	ir	labi	zināmi	–	sievietes	traktoristes,	sievietes	celtniecības	darbos	utml.	Tādējādi	

padomju	 režīma	 kritika	 ietvēra	 arī	 pretestību	 pret	 sludināto	 dzimumu	 vienlīdzību	 –	

valsts	sociālisma	noraidījums	automātiski	nozīmēja	attiekšanos	arī	no	“sieviešu	eman-

cipācijas”	jautājuma	un	feminisma	plašākā	nozīmē	nolikšanu	malā	(Einhorn	1993,	183).	

Atbrīvošanās	no	padomju	jūga	un	neatkarības	atgūšana	paredzēja	tradicionālo	dzimtes	

lomu	atjaunošanu	un	“dabiskošanu”.	Tā	tika	pasniegta	kā	iespēja	sievietēm	“atkal”	kļūt	

“sievišķīgām”,	bet	vīriešiem	–	“vīrišķīgiem”.	

•	 	 Jāpiebilst,	ka	šis	ideoloģiskais	kurss	bija	cieši	saistīts	ar	ekonomiskajām	un	soci-

ālajām	problēmām.	Teorētiķe	un	pētniece	Olga	Voroņina	norāda,	ka	ideja	par	atjaunotu	

dzimtes	kārtību	parādījās	PSRS	pēdējos	pastāvēšanas	gados	Gorbačova	valdīšanas	laikā.	

To	raksturoja	paziņojumi,	ka	“sieviešu	emancipācija	izmaksā	pārāk	dārgi”	gan	sabied-

rībai	kopumā,	gan	pašām	sievietēm,	kuras	no	tās	“ciešot”	(Voronina	1993).	Pastiprinātu	

interesi	par	sieviešu	“atgriešanos	ģimenē”	veicināja	PSRS	ekonomiskā	lejupslīde,	kuras	

dēļ	tika	samazināti	sociālie	pabalsti	un	sieviešu	darbaspēks	kļuva	dārgāks	un	darba	de-

vējiem	mazāk	izdevīgs.	Arī	pieaugošajam	bezdarbam	un	ekonomiskajam	nedrošumam	

bija	dzimtes	iezīmes	–	pēc	PSRS	sabrukuma	atlaisto	darbinieku	vidū	sieviešu	skaits	bija	

divreiz	lielāks	nekā	vīriešu	(Racioppi	and	O’Sullivan	1995).	Līdz	ar	to	mājsaimnieces	

loma	kļuva	par	 realitāti	 daudzām	 līdz	 šim	algotā	darbā	nodarbinātām	 sievietēm.	Arī	

neoliberālais	kapitālisms	nāca	klajā	ar	 savu	dzimtes	kārtību,	piemēram,	 radās	 jaunas	

profesijas,	 kurās	 sievietēm	 līdzās	 citiem	 darba	 pienākumiem	 bija	 “jābūt	 jaunām	 un	

labi	 jāizskatās”.	 Vēl	 viena	 aplūkotā	 perioda	 iezīme	 ir	 prostitūcijas	 un	 pornogrāfijas	

uzplaukums	(Phizacklea	et al.	1992,	Kukaine	2019).

•	 	 Tradicionālo	 dzimtes	 kārtību	 slavinošās	 tendences	 atspoguļojās	 arī	 neoficiālajā	

un	pagrīdes	mākslā.	70.–90.	gados	radītie	darbi	ar	erotiskiem	vai	pornogrāfiskiem	ele-

mentiem	tika	uztverti	kā	“atbrīvošanās”	centieni,	drosmīgi	mēģinājumi	apiet	padomju	

puritānisko	morāli,	būt	par	“brīvdomātājiem”	un	robežu	pārkāpējiem	(Kivimaa	2009,	

114–119).	 Latvijā	 šīs	 tendences	 var	 saskatīt	 vairākās	 parādībās,	 piemēram,	 70.–90.	

gadu	“mākslas	fotogrāfijā”,	ko	pārstāvēja	Gunārs	Binde,	Jānis	Kreicbergs,	Raimonds	

Rencis	un	citi	autori,	kuru	darbos	redzamas	neskaitāmas	variācijas	par	heteroseksuā-

la	vīrieša	skatienu	un	savas	varas	pozīcijas	demonstrēšanu,	kas	tiek	projicēta	uz	bieži	
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vien	anonīmu,	jaunu	un	slaidu	sieviešu	ķermeņiem-objektiem,	kuri	bieži	vien	ir	pasī-

vi,	kairinošās	pozās	un	tiek	pasniegti	kā	dabas	elementi.	Arī	leģendām	apvītās	Andra	

Grīnberga	performances	un	citu	mākslinieku	darbi,	kas	saistīti	ar	kafejnīcu	“Kaza”,	var	

izrādīties	problemātiski	no	feminisma	viedokļa.	Interesanti,	ka	mākslinieciski	patriar-

hāls	skatījums	caurvij	arī	“Kazas”	lokam	veltīto	izdevumu	“Nenocenzētie:	alternatīvā	

kultūra	Latvijā,	XX	gs.	60-tie	un	70-tie	gadi”,	kas	2010.	gadā	iznāca	Eižena	Valpētera	

redakcijā:	grāmatā	autorība	un	ģenialitāte	aplūkota	kā	vīriešu	prerogatīva,	kamēr	pulci-

ņa	sievietēm	atvēlētas	vīriešu	apbrīnotāju,	viņu	ideju	sekotāju,	izpalīdžu,	mūzu,	mīļāko	

un	bērnu	māšu	lomas,	vai	arī	–	kā	dažos	atmiņu	vēstījumos	–	viņas	neparādās	vispār	vai	

ir	anonīmas	“studentes”,	“draudzenes”,	“hipiju	meitenes”	u.	tml.	(Kukaine	2019).	Vēl	

viens	piemērs	ir	Vladimira	Glušenkova	daiļrade,	kurā	izmantotas	tiešas	atsauces	uz	por-

nogrāfijas	vizualitāti,	taču	to	“erotiskā	piesātinātība”,	kā	to	nodēvējis	mākslas	kritiķis	

Vilnis	Vējš,	tiek	aplūkota	vai	nu	simboliskā	nozīmē	(Glušenkova	izstādes	recenzijā	Vējš	

(2018)	raksta,	ka	no	redzamajiem	sieviešu	dzimumorgāniem	izriet	kāda	tumša	vara	un	

liktenis)	vai	arī	tiek	nolasīta	kā	atsauce	uz	sirreālismu	un	postmodernismu	–	šādu	pozī-

ciju	māksliniekam	veltītajā	monogrāfijā	pauž	mākslas	zinātniece	Daina	Auziņa	(2018).	

Centieni	kritiski	analizēt	sievietes	ķermeņa	attēlojumu	mūsdienu	Latvijas	mākslā,	ap-

šaubot	fallocentrisko	motīvu	pašsaprotamību	un	meklējot	tiem	feministiskas	alternatī-

vas,	arvien	ir	diezgan	reti.41 

•	 	 Jau	nosauktajiem	un	lielā	mērā	“vēsturiski	mantotajiem”	aspektiem	var	pievienot	

vēl	vienu,	kas	radies	vien	pēdējos	gados.	Tas	izpaužas	populisma	iedvesmotās	diskusi-

jās	par	“politkorektuma”	postošo	ietekmi	un	“mākslinieka	brīvības”	apdraudējumu.	Šo	

pozīciju	pārstāv	virkne	mākslinieku	arī	Latvijā.	Apkarojot	“politkorektumu”,	patiesībā	

bieži	vien	notiek	vēršanās	pret	minoritāšu	tiesībām,	un	brīvības	piesaukšana	drīzāk	pie-

līdzināma	patvaļai,	kam	seko	atteikšanās	no	atbildības,	kā	arī	imunitāte	pret	kritiku,	un	

šajā	argumentācijā	saskatāmi	fašistiskas	domāšanas	aizmetņi	(Taurens	2022).	Kā	poli-

tiski	neitrālu	pozīciju	Latvijā	bieži	uztver	izteikti	konservatīvus	uzskatus,	kuriem	rak-

sturīga	 nenopienta	 izturēšanās	 pret	 cilvēktiesību	 jautājumiem.	 “Apolitiskas”	mākslas	

tradīcija	postsociālismā	ir	labi	pazīstama.	Vēršanos	pret	feministisko	kritiku	kā	“jaunu	

puritānismu”	 īsteno	 jau	minētais	mākslas	kritiķis	Vējš,	 kurš	 feminisma	pamatoti	 uz-

dotos	 jautājumus	 par	 varu	 un	 ekspluatāciju	 pielīdzina	 jaunas	 cenzūras	 veidam	 (Vējš	

2019).	Lai	arī	iztēlotais	politkorektuma	apdraudējums	tiek	saistīts	ar	kritiskajām	teori-

jām,	kuras	aizstāv	ne	tikai	sieviešu,	bet	arī	citu	marginālo	grupu	tiesības	uz	cieņu	un	no	

41  Mēģinājumu revidēt fallocentrisko erotiku un iezīmēt citu erotisko režīmu pastāvēšanas iespējas Latvijas 
fotogrāfijā piedāvāja izstāde “Vilna un zīds. Jaunā erotika”, kas notika 2018. gada festivāla “Rīgas Fotomēnesis” 
ietvaros un bija skatāma Latvijas Fotogrāfijas muzejā. Izstādes kuratores: Rasa Jansone un Jana Kukaine.  
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negatīviem	stereotipiem	brīvu	reprezentāciju,	Latvijas	kultūras	vidē	tas	kļūst	par	kārtējo	

“bubuli”,	kas	pastiprina	skeptisku	attieksmi	pret	feminismu.		

Noslēdzot	pārskatu	par	feministiskā	diskursa	neredzamību	un	aptumšotību,	var	pievie-

noties	Pahmanovas	 secinājumiem,	ka	ne	 tikai	 pirms	1989.	 gada,	 bet	 arī	 postsociālisma	 laikā	

Austrumeiropā,	 tostarp	kultūrā	un	mākslā,	dzimtes	attiecību	analīze	arvien	nav	pietiekami	iz-

vērsta.	 Gan	 feministiski	 “noskaņotu”	 mākslas	 darbu	 autorēm,	 gan	 lielākoties	 jaunās	 paau-

dzes	“skaļajām,	bezkaunīgajām	un	drosmīgajām”	māksliniecēm	nereti	“trūkst	pašrefleksijas”.	

Pahmanova	novēro,	ka	Austrumeiropā	“filozofiskais	un	teorētiskais	Rietumu	dzimtes	diskurss	

tiek	atklāts	 tikai	pamazām,	arī	zināšanas	par	sieviešu	emancipācijas	vēsturi	Austrumeiropā	 ir	

fragmentāras”	(Pachmanova	2010,	41).	Var	nešaubīgi	piekrist	apgalvojumam	par	nepieciešamī-

bu	“atcerēties”	un	materializēt	(piemēram,	publikāciju,	izstāžu	u.c.	formātos)	padomju	okupāci-

jas	periodā	noklusētās	19.	gadsimta	beigu	un	20.	gadsimta	pirmās	puses	feminisma	izpausmes,	

taču	iebildumus	raisa	Pahmanovas	feminisma	vienādošana	ar	“Rietumu	dzimtes	diskursu”.	Lai	

arī	šim	diskursam	ir	liela	nozīme,	taču	tas	nav	vienīgais	feministiskās	domas	veids.	Kā	tika	no-

rādīts	iepriekš,	pastāv	alternatīvi	skatījumi,	kuri	mēģina	risināt	feministiskus	pavedienus	saistībā	

ar	lokālo	kultūras	savdabību	un	sarežģītajām	vēsturēm,	ikdienas	dzīvi,	ķermenisko	un	afektīvo	

pieredzi,	sieviešu	solidaritāti	un	savstarpējo	atbalstu.	Uz	dzimtes	kategorijas	lietojuma	ierobežo-

jumiem,	it	īpaši	tās	neatbilstību	dzīvotai	pieredzei	un	intuitīvajam	dzīves	tvērumam,	kā	arī	dzim-

tes	un	dzimuma	nošķīruma	neskaidrību,	jau	norādījušas	virkne	feminisma	filozofu	(piemēram,	

Moi	1999,	Young	2005,	Batlere	2012	un	daudzi	citi).	Dzimtes	kategorijas	kritika	jāņem	vērā,	

piešķirot	Austrumeiropas	 feministiskajam	diskursam	 redzamību,	 turklāt	 atteikšanās	 no	 dzim-

tes	reālisma	–	pieņēmuma,	ka	dzimte	ir	svarīgākā	feminisma	analīzes	kategorija,	–	pastiprina	

Austrumeiropas	feminisma	neatkarību.	

Pahmanovas	analīzē	ir	vērts	pievērst	uzmanību,	cik	bieži	viņa	atsaucas	uz	dažādiem	“trū-

kumiem”;	tie	šķietami	mudina	konstruēt	Austrumeiropu	kā	tukšumu,	kuru	Rietumi	vēl	nav	pie-

pildījuši,	tādējādi,	apzināti	vai	neapzināti	konstruējot	psihoanalītiski	atpazīstamu	bināro	sievišķā	

un	vīrišķā	pretstatu.	Šāds	viedoklis,	iespējams,	liecina	par	labprātīgu	intelektuālu	paškolonizāci-

ju	jeb	“hegemoniju	bez	dominēšanas”,	kas	rodas	nevis	militāras	agresijas,	politiskas	pakļaušanas	

un	ekonomiskas	atkarības	 rezultātā,	bet	notiek	 sociālajā	 iztēlē,	kad	 teritorijas	perifērijā	 atzīst	

citas	kultūras	pārākumu	un	brīvprātīgi	pārņem	šīs	kultūras	vērtības,	hierarhijas	un	kategorijas.	

Šī	pārņemšana	notiek	īpaši	viegli,	jo	pretēji	klasiskajam	kolonizācijas	formātam	labprātīgi	paš-

kolonizētās	teritorijas	kolonizatoru	neuztver	kā	apspiedēju,	savukārt	vēsturisko	un	kultūras	saišu	

dēļ	koloniālā	centra	ideoloģijas	un	stereotipi	bieži	vien	ir	tuvi	un	pašsaprotami	(Kiossev	2011).	

Lai	cik	vērtīgi	šķiet	Pahmanovas	argumenti	un	viņas	vērīgie	novērojumi,	analizējot	feminismu	

Austrumeiropā,	tomēr	var	saskatīt	arī	netiešu	vēlmi	to	pielīdzināt	Rietumu	standartam.	
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Skatījums	uz	postsociālisma	kultūru	kā	tādu,	kurai	kaut	kā	“trūkst”,	ir	simptomātisks	

(Tlostanova,	Thapar-Björkert	and	Koobak	2019)	–	ar	to	saistītie	izaicinājumi	mākslas	vēsturē	

jau	aprakstīti	iepriekš	(promocijas	darba	1.	nodaļā).	Pahmanovas	diagnoze,	ka	māksliniecēm	

“trūkst	pašrefleksijas”,	no	vienas	puses,	skan	aizbildnieciski,	no	otras	puses,	demonstrē	to	ap-

jukumu,	ar	ko	saskaras	feminisma	teorētiķi	Austrumeiropā,	un	mākslinieciskajā	vidē	valdošo	

feminisma	noliegumu	vai	 intereses	 trūkumu	par	 šo	diskursu	pat	 tad,	 ja	 ir	 interese	par	 femi-

nistiskām	tēmām	un	jautājumiem.	Tomēr	Austrumeiropas	feministiskos	“trūkumus”	var	skatīt	

arī	 kā	 aptumšojuma	veidu,	kas	 liecina	par	 atšķirību	no	Rietumos	 izplatītajiem	 feminismiem	

un	zināmu	nesaderību	ar	tiem.	Tas	nenozīmē	defektu	vai	atpalicību,	bet	lokālu	savdabību,	ko	

neizdodas	“iztulkot”	jeb	“izgaismot”	ar	pieejamiem	līdzekļiem.	Relatīvais	aptumšojums,	kas	

raksturo	Austrumeiropas	feminismu,	var	būt	tā	vitalitātes	resurss.	Šeit	iederīgi	vēlreiz	atsaukt	

atmiņā	Bojanas	Pejičas	aicinājumu	Austrumeiropas	feminisma	teorētiķiem	un	māksliniekiem	

apvienot	spēkus,	meklējot	kopīgu	sarunu	platformu	un	sadarbības	veidus.	Postsociālisma	femi-

nisma	nenoteiktību	un	ambivalenci,	kas	ir	saderīga	ar	aptumšojuma	metaforu,	konstatē	arī	pati	

Pahmanova,	kad	norāda,	ka	šis	diskurss	atrodas	īpatnējā	“vidus”	(in-between)	stāvoklī:	ģeo-

grāfiski	Austrumeiropa	ir	Eiropas	daļa,	taču	ideoloģiski	un	kultūras	ziņā	–	Eiropas	Cits.	Taču	

citādība,	 tāpat	kā	aptumšojums	nav	vienmēr	 jāuztver	kā	pasīva	pozīcija	–	 svārstīšanās	 starp	

identitāti	un	neidentitāti	ietver	iespēju	“izaicināt	hegemoniskās	varas	struktūras	–	gan	lokālās,	

gan	globālās,	pretoties	koloniālajam	un	šovinistiskajam	skatienam	un	apšaubīt	stereotipizētu	

reģiona	redzējumu”	(Pachmanova	2010,	46).	Feministiskā	diskursa	atbrīvošanu	no	šādiem	ste-

reotipiskiem	redzējumiem	reizē	iezīmētu	arī	atbrīvošanos	no	paškolonizācijas.	

Austrumeiropas	feminisma	diskursa	veidošana	skar	arī	jautājumu	par	tā	subjektu	–	sie-

vieti	 no	Austrumeiropas,	 kas	 ir	mītu	un	klišeju	 apvīta.	Šī	 identitāte	bieži	 tiek	konstruēta	kā	

androgīnas	partizānes	vai	komunistes	atvasinājums,	kā	Rietumu	sievišķības	ideāliem	neatbils-

tošs	tēls,	kā	trūkumcietēja,	komunisma	vai	kapitālisma	upuris,	vai	–	lūkojoties	nesenākā	pagāt-

nē	–	kā	prostitūta,	viesstrādniece	vai	migrante	(ibid.).	Aptumšojuma	radītā	atšķirība	iezīmē	ar	

postsociālisma	feministisko	diskursu	saistītos	tēmu	lokus,	kas	skar	dzimtes,	ķermeņa,	seksuali-

tātes,	sievišķības	un	vīrišķības	diskursus	Austrumeiropas	kontekstā,	kā	arī	piedāvā	neoliberālā	

kapitālisma,	ģeopolitisko	varas	attiecību	un	sociālās	nevienlīdzības	kritiku.	Līdz	ar	to	var	ap-

galvot,	ka	postsociālisma	feminismam	daudz	tuvākā	ir	darbības,	nevis	identitātes	politika,	kur	

iespēja	“iztēloties	sevi	citādi”	ļauj	pārvarēt	stereotipiskus	ierobežojumus	un	paškolonizācijas	

vilinājumu.



91Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

3.2. “Savs feminisms” mākslā un terminoloģiskie ietvari

Par	 spīti	 grūtībām	un	 izaicinājumiem,	 ar	 kuriem	 jāsastopas	 feminisma	pētniecībā	un	

feministisko	teoriju	pielietojumā,	virkne	mākslas	vēsturnieku	un	teorētiķu	ir	atraduši	veidu,	kā	

runāt	par	feministiskām	izpausmēm	Centrālās	un	Austrumeiropas	mākslā.	“Sava	feminisma”	

meklējumi	 līdzīgi	Virdžīnijas	Vulfas	 aprakstītajai	 “savai	 istabai”	 ir	 viens	no	priekšnosacīju-

miem,	 lai	novērtētu	 sieviešu	 radošo	darbu	un	klātbūtni	kultūras	procesos,	kā	arī	 izteiktu	 re-

ģionam	specifisko	feministisko	jutīgumu	un	politisko	aktualitāšu	apjaušamās	pēdas.	Teorētiķu	

stratēģijas	 ietver	gan	 centra	un	perifērijas	 attiecību	 apšaubīšanu,	 gan	 intelektuālo	 apvedceļu	

atrašanu,	kas	izpaužas	terminoloģiskos	jauninājumos.	Tie	izsaka	reģionā	valdošās	pretrunīgās	

jūtas	pret	feminismu	un	reizē	ļauj	veidot	no	Rietumu	kanona	atšķirīgu	feministiskās	mākslas	

diskursu,	“citu	feminismu”.	“Sava	feminisma”	meklējumi	izceļ	intuitīvo	(intuitive)	feminismu,	

izvairīgo	(reluctant)	feminismu,	 latento	(latent)	feminismu,	protofeminismu,	parafeminismu,	

centrbēdzes	(centrifugal)	feminismu	un	maigo	(soft)	feminismu.	

Intuitīvā	 feminisma	 jēdzienu	 lieto	 Horvātijas	 mākslas	 zinātniece	 Ļiļjana	 Kolešņika	

(Ljiljana Kolešnik),	lai	analizētu	performanču	mākslinieces	Vlastas	Delimaras	darbus.	Delimara	

strādā	 ar	 tādām	 tēmām	kā	vardarbība	pret	 sievietēm,	novecošana,	grūtniecība	un	mātišķība,	

īpaši	izceļot	sievietes	seksualitāti,	baudu	un	attiecības	ar	vīrieti,	intimitāti,	par	ko	liecina	darbi	

“Izdrāz	mani”	(1981),	“Vizuālais	orgasms”	(1981),	“Es	mīlu	peni”	(1982)	u.c.	Daudzi	no	tiem	

ir	provokatīvi	un	skandalozi;	māksliniece	apsūdzēta	pornogrāfiska	satura	veidošanā,	narcismā	

un	pat	mizogīnijā	(Tumbas	2018).	Tā	kā	Delimara	saistību	ar	(Rietumu)	feminismu	vienmēr	

noraidījusi	un	sevi	par	feministi	nav	saukusi,	Kolešņika	piedāvā	viņas	mākslas	darbus	aplū-

kot	 kā	 intuitīvā	 feminisma	 piemēru	 (Kolešnik	 1997).	 Šajā	 gadījumā	 ar	 intuīciju	 var	 saprast	

skatījumu,	kas	balstās	sava	ķermeņa	pieredzē,	kā	arī	vēlmē	pretoties	cenzūrai	un	autoritāram	

varas	režīmam,	izaicinot	sociālās	normas	un	pārrakstot	“piedienīgas”	uzvedības	scenārijus,	ko	

sabiedrība	sagaida	no	sievietēm.	Šī	feminisma	forma	ir	idiosinkrātiska	–	noslēgta,	savdabīga	

un	neatkarīga	no	citām	feminisma	izpausmēm.	To	drīzāk	var	skatīt	kā	personīgu	protesta	žestu,	

nevis	kolektīvu	dumpi.	

Līdzīgu	funkciju	veic	izvairīgā	feminisma	apzīmējums,	kas	izsaka	māksliniecisko	pozī-

ciju	Austrumeiropā,	kur	mākslas	feministiskā	izteiksme	(lai	arī	bieži	vien	mājienu,	metaforu	un	

simbolu	formā)	iet	roku	rokā	ar	intereses	trūkumu	un	pat	vienaldzību	par	Rietumu,	it	īpaši,	otrā	

viļņa	feminisma	idejām.	Izvairīgumu	var	traktēt	kā	feminisma	noraidīja	formu,	atklātas	kon-

frontācijas	vietā	izvēloties	netiešus	mājienus.	Šāda	situācija,	kā	norādīts	šīs	nodaļas	sākumā,	

saistīta	ne	tikai	ar	zināšanu	trūkumu,	bet	arī	pārliecību,	ka	Rietumu	feminisma	diskursi	neru-

nā	Austrumeiropas	 sieviešu	vārdā	un	neatspoguļo	viņu	dzīves	 realitāti	 (Hock	2018,	14).	Kā	
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piemēru	var	minēt	 poļu	mākslinieci	Natāliju	LL,	 kura	 atzinusi	 –	Rietumu	 feminisma	 idejas	

viņai	šķita	“banālas	un	ne	pārāk	jaunas.	Tās	aicināja	sasniegt	to,	kas	70.	gados	jau	pastāvēja	

sociālistiskajā	Polijā.	Ja	neskaita	mātišķības	grūtības,	mūsu	realitātē	sievietes	jau	bija	ieguvu-

šas	tiesības	ciest,	smagi	strādāt	un	uzņemties	pārcilvēciskus	pienākumus.	Tāpēc	šīs	feministes	

man	šķita	mazliet	smieklīgas”	(citēts	pēc	Bryzgel	2018,	168).	Gan	intuitīvais,	gan	izvairīgais	

feminisms	mākslā	meklē	 jaunus	 (šajā	 gadījumā	–	 sociālisma	pieredzē	 un	 ietekmē	balstītus)	

feminisma	atskaites	punktus	un	atsakās	rēķināties	vai	piemēroties	Rietumu	feminisma	teorijām	

un	mākslas	standartam.	Tiesa,	 jaunu	atskaites	punktu	meklējumi	bieži	vien	netiek	diskursīvi	

noformēti	–	reģionam	raksturīgās	atšķirības	tiek	tvertas	un	formulētas	personīgu	uzskatu	līmenī	

vai	uztaustītas	mākslinieciskajā	praksē	 (šī	 īpatnība	Latvijas	 feministiskās	mākslas	kontekstā	

tiks	apskatīta	promocijas	darba	5.	nodaļā).	

Atšķirīgu	pieeju	 piedāvā	 slovāku	mākslas	 teorētiķe	Zora	Rusinova	 (Zora Rusinová).	

Mākslinieces	Janas	Želibskas	darbu	analīzei	viņa	izmanto	latentā	jeb	apslēptā	feminisma	jē-

dzienu.	Šāds	apzīmējums	raksturo	mākslas	vidi,	kādā	Želibska	strādāja:	laikā,	kad	Rietumos	

uzplauka	feministiskā	māksla,	ko	spēcināja	sieviešu	 tiesību	kustība,	politiskais	aktīvisms	un	

akadēmiskā	vide,	Slovākijas	mākslas	norises	kontrolēja	komunisma	ideoloģija,	sociālistiskais	

reālisms,	kā	arī	vietējās	mākslas	vides	konservatīvisms.	Līdz	ar	to	interese	par	feminismu	jeb	

mākslas	feministiskais	jutīgums	bija	apslēpts,	nobēdzināts,	notušēts.	Lai	arī	mākslinieces	iz-

mantotās	stratēģijas	un	darbu	tematiskā	ievirze	(kā	kritiska	interese	par	dzimtes	lomām,	sie-

vietes	ķermeni	utt.)	ir	feministiskas,	tomēr	Rusinova	to	sauc	par	latento	feminismu	(Rusinova	

2010).	Šajā	gadījumā	tas	raksturo	nevis	pašas	mākslinieces	attieksmi	pret	saviem	darbiem	vai	

Rietumu	feminisma	kustību,	bet	sabiedrības	gatavību	uztvert	feministisko	mākslu,	citiem	vār-

diem,	feminisma	vietu	tālaika	sabiedrībā	un	mākslā.	

Arī	Marka	Alana	 Švēdes	 lietotais	 “protofeminisms”	 un	Alises	Tīfentāles	 “parafemi-

nisms”	iekļaujas	šajā	otrajā	pieejā.	Protofeministiskas	noskaņas	Švēde	saskata	gleznotājas	Ilzes	

Zemzares	darbos,	taču	autors	uzsver,	ka	kopējā	situācija	mākslā	tik	ļoti	atšķīrās	no	Rietumiem	

valdošās,	ka	daudzas	Rietumu	feminisma	idejas	(piemēram,	ideja	par	nepieciešamību	radīt	īpa-

šu	mākslas	 telpu	sievietēm,	profesionālās	mākslas	un	rokdarbu	pretnostatījums,	kur	pēdējais	

tiek	skatīts	kā	sievišķās	estētiskās	pretošanās	instruments	utml.)	padomju	situācijai	bija	svešas	

–	te	mākslas	dzīve,	tās	hierarhiju	un	privilēģiju	sistēmas	balstījās	citos	principos	(piemēram,	

lojalitātē	partijai,	nepotismā	utml.).	Lai	arī	Švēde	atzīst,	ka	lielākā	sieviešu	problēma	padomju	

periodā	bija	mājas	darbu	slogs,	ar	kuru	nācās	tikt	galā	jebkurai	sievietei	neatkarīgi	no	izvēlētās	

profesijas	un	amata,	tomēr	profesionālajā	dzīvē	dzimumu	nevienlīdzība	nebija	izteikta	–	māks-

linieces	bija	aktīvas,	pārstāvētas	un	redzamas,	un	sieviešu	skaits,	kurām	bijuši	izšķiroša	loma	

Latvijas	mākslas	attīstībā,	ir	gana	iespaidīgs	(Svede	2002,	241–243).	
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Citi	pētnieki	gan	nonākuši	pie	atšķirīgiem	secinājumiem.	Piemēram,	mākslas	zinātnie-

ce	Eimija	Brizgela	(Amy Bryzgel)	pamato,	ka	starp	kapitālistiskajiem	Rietumiem	un	sociālis-

tiskajiem	Austrumiem	 pastāvēja	 virkne	 līdzību:	 abās	 daļās	 ikdienas	 dzīvi,	 tāpat	 kā	mākslas	

pasauli	regulēja	patriarhālas	struktūras	un	sievietēm	iziešana	mākslas	arēnā	bija	šķēršļu	pilna,	

trūka	 atzinības	 un	 novērtējuma	 (Bryzgel	 2018,	 168).	Arī	 virkne	 jaunāko	 pētījumu	 šķietami	

vienlīdzīgajā	padomju	mākslas	ainā	atklāj	smalkus	seksismā	balstītus	mehānismus.	Piemēram,	

nākslinieces	un	viņu	darbi	bieži	vien	tika	interpretēti	atbilstoši	dzimumu	stereotipiem.	Kā	se-

cina	Māra	Traumane,	ne	 tikai	mākslas	kritiķi	un	apskatnieki,	bet	arī	pašas	mākslinieces	ne-

reti	 raksturoja	 savu	 daiļradi	 saskaņā	 ar	 sievišķības	 konstrukcijām,	 uzsverot	 īpašu	 jutīgumu,	

emocionalitāti,	mātišķību,	maigumu,	rūpes	u.c.	(Traumane	2010,	197).	Ja	mākslas	vērtējumā	

var	saklausīt	sociālās	grupas	vērtējumu,	no	kuras	nāk	mākslinieks,	var	 izteikt	minējumu	par	

neobjektīvu,	stereotipos	balstītu	un	visai	ierobežotu	skatījumu.	Tā	kā	sievietes	mākslas	vēsturē	

daudz	biežāk	parādījušās	kā	mūzas,	modeles,	 sievas	un	mātes,	 tad	bieži	vien	 šīs	 lomas	vei-

dojušas	–	un	vēsturiskās	inerces	dēļ	turpina	veidot	–	sieviešu	darbu	interpretācijas	“griestus”	

(Deepwell	2010,	5).	Šos	griestus	LPSR	periodikā	izgaismo	Ievas	Melgalves	un	Rasas	Jansones	

pētījums	 “Periodika.	 LPSR”,	 aktualizējot	 dzimtē	 balstītus	 pieņēmumus,	 kas	 virzīja	 tālaika	

mākslas	diskursu.	Tie	izpaudās,	piemēram,	kā	interese,	kurš	pieskata	mākslinieču	bērnus,	kad	

viņas	strādā,	vai	atgādinot,	ka	mākslinieces	var	būt	sabiedrībai	noderīgas,	iemācot	zēniem	lāpīt	

zeķes.42 

Par	varas	hierarhijām	mākslas	pasaulē	liecināja	arī,	piemēram,	vīriešu	kolēģu	paradums	

mākslinieces	dēvēt	par	“meitenēm”	(Traumane	2010,	189)	vai	neatzīst,	ka	sieviešu	izvēlētās	

tēmas	mākslā	ir	uzmanības	vērtas,	nopietnas	un	interesantas	(Jansone	2021).	Kā	atsevišķa	prob-

lēma	jāizceļ	arī	tendence	mākslinieču	personības	reducēt	uz	slavenu	vīriešu	sievu,	draudzeņu	

vai	mūzu	statusu.	Spilgta	liecība	ir	jau	minētais	izdevums	“Nenocenzētie:	alternatīvā	kultūra	

Latvijā,	XX	gs.	60-tie	un	70-tie	gadi”,	kur	vīriešu	atmiņu	stāstos	sieviešu	tēli	bieži	vien	pa-

rādās	kā	anonīmas	būtnes	–	viņas	 ir	 “Mākslas	akadēmijas	 studentes”,	 “draudzenes”,	“hipiju	

meitenes”	u.	tml.	(Kukaine	2019).	Uz	grāmatas	aizmugurējā	vāka	lasāma	Ulda	Tīrona	apcere	

par	“Kazas”	kopienu,	kurā	nav	minēts	neviens	sievietes	vārds.	Pat	atsaucoties	uz	slaveno	1965.	

gada	Māras	Brašmanes	fotogrāfiju,	kurā	Eižens	Valpēters	un	Tamāra	Dobrova	uz	kāda	Rīgas	

nama	jumta	dejo	tvistu,	Tīrons,	lai	arī	atzīst	to	par	“60.	gadu	etalonbildi”,	raksta	par	“slave-

no	fotogrāfiju,	kur	kāds	 jaunu	cilvēku	pāris	dejo	uz	 jumta	pāri	Rīgai,	viens	no	dejotājiem	ir	

Eižens	Valpēters”	(Tīrons	2010).	Selektīvas	vēsturiskās	atmiņas,	kā	arī	dzimumu	stereotipu	dēļ	

42  Šī pētījuma rezultāti, kā tikai skaidrots 23. zemsvītras piezīmē, ne tikai klausāmi vietnē https://open.spotify.
com/episode/5eWcpeQWze6Gi7H0uazxfA, bet iedvesmojuši Rasu Jansoni radīt mākslas darbu “Periodika.lpsr” 
(2000), kurā vairāki spilgti māksliniecēm veltīti komentāri un divdomīgie komplimenti ir nodrukāti uz porcelāna 
šķīvjiem. 
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daudzas	mākslinieces	palika	nenovērtētas,	mainīja	profesiju	(kā,	piemēram,	Māra	Brašmane	vai	

Zenta	Dzividzinska)	vai	ar	mākslu	nodarbojās	tikai	savā	brīvajā	laikā	(Traumane	2012).	Šodien	

viņu	radošais	mantojums	grimst	aizmirstībā	vai	arī	par	to	trūkst	liecību	un	dokumentācijas.	

Latvijas	 kontekstā	 šīs	 problēmas	 izgaismoja	 Laikmetīgās	 mākslas	 centra	 organizētā	

izstāde	“Atceros,	 tātad	esmu.	Neuzrakstītie	 stāsti:	mākslinieču	arhīvi”,	kas	2021.	gadā	noti-

ka	Latvijas	Nacionālajā	mākslas	muzejā.	 Izstādes	 ietvaros	pētnieku	grupa43	kopā	ar	kuratori	

Andru	 Silapēteri	 centās	 rekonstruēt	 vairāku	 padomju	 perioda	mākslinieču	 daiļradi,	 nonākot	

pie	slēdziena,	ka	daudzos	gadījumos	trūkst	būtiskas	informācijas	un	dažu	mākslinieču	māks-

linieciskais	mantojums,	jādomā,	ir	neatgriezeniski	zudis.	Izstādes	ietvaros	atlasītais	materiāls	

vedina	 domāt,	 ka	 sieviešu	 neredzamība	mākslā	 saistīta	 ar	 vismaz	 trim	 faktoriem:	 piederība	

pie	“nepareizā”	dzimuma,	ko	papildina	“nepareiza”	jeb	mākslu	hierarhijā	zemu	vērtētā	medija	

izvēle,	“anonīmais	darbs”	pie	kolektīviem	pasūtījumiem,	kā	arī	“nepareizā”	 laikmeta	 ietvars	

–	padomju	kultūras	mantojuma	vērtību	bieži	vien	aizēno	tā	ideoloģiskais	“bezvērtīgums”.	Kā	

norāda	Ieva	Melgalve	un	Adele	Bea	Cipste,	katrs	mākslas	darbs,	ko	radīja	sieviete,	tapa	nevis	

pateicoties,	 bet	 par	 spīti	 padomju	 postulētajai	 “dzimumu	 vienlīdzībai”	 (Melgalve	 un	Cipste	

2021).	Tiesa,	metodes,	kā	izmērīt	dzimumu	vienlīdzību,	var	atšķirties	–	mūsdienu	feministiskā	

interese	mākslā	aptver	ne	 tikai	 statistiku	un	oficiālo	 likumdošanu,	bet	 lūkojas	arī	pēc	nefor-

mālām	norisēm,	neoficiāliem	un	bieži	vien	neapzinātiem	spriedumiem,	kas	organizē	mākslas	

dzīvi.	Dzimte	ir	viens	no	mākslas	dzīves	organizācijas	principiem,	taču	tas	nenozīmē,	ka	tas	

vienlīdz	skāra	visas	sievietes	vai	ka	nepastāvēja	citi	neformāli	marginalizēšanas	mehānismi,	

kuriem	varēja	būt	pakļauti	arī	vīrieši	mākslinieki.	Dzimtē	balstīta	analīze	iezīmē	tendences	un	

likumsakarības,	taču	neizsmeļ	sarežģīto	attiecību	tīklojumu.	Tā,	piemēram,	nav	šaubu,	ka	iz-

stumšana	un	aizmiršana	skāra	arī	vīriešus	māksliniekus,	taču,	kā	norāda	Traumane,	nereti	viņu	

mantojuma	“atcerēšanos”	veicina	vīrieša	ģēnija	kults	vai	robežpārkāpēja	tēls,	kuru	uz	sievietēm	

attiecina	daudz	retāk.	

Vēl	viens	“sava	feminisma”	paveids	ir	parafeminisms,	ko	Latvijas	mākslas	analīzē	ie-

vieš	mākslas	 teorētiķe	Alise	Tīfentāle.	Kā	parafeministisku	viņa	vērtē	Zentas	Dzividzinskas	

fotogrāfiju	sēriju	“Māja	pie	upes”,	kas	tapusi	60.	gadu	beigās	un	70.	gadu	sākumā.	Sērija	ataino	

dažādu	paaudžu	sieviešu	ikdienas	dzīvi,	kas	norit	kādā	nelielā	lauku	mājā:	saimnieciskie	pienā-

kumi	te	mijas	ar	bērnu	aprūpi	un	laiskiem	atpūtas	brīžiem.	Kā	norāda	Tīfentāle,	Dzividzinskas	

laikabiedrus	–	lielākoties	vīriešu	kārtas	kolēģus	–	viņas	fotogrāfijās	šokēja	sieviešu	attēlojums:	

pretēji	 ierastajai	 praksei	 sieviete	 netika	 parādīta	 kā	 heteroseksuāla	 vīrieša	 vizuālās	 baudas	

avots.	Sievietes	Dzividzinskas	darbos	atainotas	kā	“pašpietiekamas,	individuālas	būtnes,	kuras	

43  Projekta ietvaros pētniecisku darbu veica Elīna Dzelzkalēja, Evita Goze, Rasa Jansone, Toms Ķencis, Ieva Laube, 
Ieva Melgalve, Justīne Savitska, Paula Stutiņa, Terēze Šulca un Iliana Veinberga.
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ir	iegrimušas	savos	ikdienas	darbos	un	kamerai	nepozē”.	Šos	darbus	var	skatīt	kā	parafeminis-

tiskus,	jo	“feministiskā	mākslas	kritika	Latvijā	radās	ne	agrāk	kā	80.	gados”	(Tīfentāle	2021).	

Tātad	arī	šajā	gadījumā	feminisma	atvasinājums	signalizē	par	kopējo	mākslas	diskursa	stāvokli,	

bet	parafeminisms	apzīmē	feminististiskas	mākslas	izpausmes	pirms	feminisma	kā	(institucio-

nalizētā)	mākslas	diskursā	stiprinātas	pozīcijas.	

Parafeminisma	 jēdziena	 lietojumu	Alise	Tīfentāle	 ir	 pārcēlusi	no	amerikāņu	mākslas	

teorētiķes	Amēlijas	Džonsas,	kura	to	lieto	nedaudz	atšķirīgā	nozīmē.	Proti,	Džonsas	mērķis	ir	

tvert	 attiecības,	kuras	pastāv	 starp	 laikmetīgo	 feministisko	mākslu	un	 feministiskās	mākslas	

klasiku	(šajā	gadījumā	–	otrā	feminisma	viļņa	laikā	tapušiem	darbiem).	Džonsa	vērš	uzmanību	

uz	to,	ka	feministiskās	mākslas	stratēģijas,	pieejas	un	izpratnes	laika	gaitā	mainās.	Tas	atbilst	

arī	 feministiskās	mākslas	 teorijas	attīstībai,	kura	mūsdienās,	piemēram,	ar	zināmu	piesardzī-

bu	izturas	pret	tādām	idejām	kā	noturīga	un	universāla	sievietes	identitāte,	vīrišķais	skatiens	

u.c.	Parafeminisma	jēdziens	ļauj	paplašināt	feminisma	izpratni,	ietverot	tajā	“kritikas	veidu	un	

pētījumus,	kuri	ir	paralēli	agrākajiem	feminisma	darbiem	un	reizē	tajos	balstās”	(Jones	2006,	

213–217).	Parafeminisms	neatceļ	un	nenoraida	iepriekšējo	feministu	idejas	un	metodes,	taču	

tiecas	tās	pārdomāt	un	paplašināt,	noliekot	tos	“blakus”	jeb	“līdzās”	aktuālajiem	procesiem	un	

stratēģijām	 (Jones	 2012,	 183).	Tātad	Džonsu	 interesē	 attiecību	 veidošanas	 principi,	 dialogs	

un	sadarbība	starp	dažādām	paaudzēm,	teorētiskām	un	mākslinieciskām	pozīcijām.	Kā	var	re-

dzēt,	Alise	Tīfentāle	parafeminisma	jēdzienam	piešķīrusi	citu	nozīmi	–	Zentas	Dzividzinskas	

darbi	neatsaucas	un	kritiski	nepārskata	iepriekšējo	feministu	darbus,	drīzāk	tie	ir	feministiskās	

fotogrāfijas	pionieri	Latvijā,	uz	kuriem	vēlāk	var	atsaukties,	nostāties	tiem	blakus	un	radoši	in-

terpretēt	(kā	to,	piemēram,	dara	pati	Tīfentāle).	Taču	parafeminisma	konteksts	paver	iespēju	arī	

tādam	skatījumam,	kur	Zenta	Dzividzinska	patiešām	atrodas	“blakus”	un	viņas	darbi	izvietoti	

“līdzās”	tādām	slavenām	60.	gadu	feministēm	kā,	piemēram,	Džūdita	Čikāgo,	Mērija	Kelija,	

Hanna	Vilke	u.c.	Parafeministiska	pieeja	ne	tikai	pārskata	centra	un	perifērijas	un	hronoloģiskā	

progresa	idejas,	bet	arī	ierosina	jaunus	atskaites	punktus	paša	feminisma	izpratnei,	kas	balstās	

paplašinātās	un	iekļaujošās	mākslas	ģeogrāfijās.	

Centra	un	perifērijas	attiecības	vēlreiz	aktualizē	arī	centrbēdzes	feminisms,	lai	arī	tas	

nav	tieši	saistīts	ar	Centrālo	un	Austrumeiropu.	Šo	terminu	ievieš	mākslas	vēsturnieks	Herardo	

Moskēra,	 lai	 raksturotu	 feministisko	mākslu	Kubā,	 kur	 valda	 līdzīgi	 skeptisks	noskaņojums	

pret	feminismu.	Moskēra	novēro,	ka	Kubā	“feministiskā	apziņa	neeksistē	un	mākslinieces	no	

šī	apzīmējumu	atsakās,	(..)	lai	arī	viņu	darbiem	piemīt	tādas	pašas	iezīmes	kā	tiem,	kurus	saista	

ar	feminismu	(..)	šajos	darbos	sieviešu	problemātiskā	situācija	izstaro	uz	āru”	(Mosquera	2003,	

242).	Feminisma	kontekstā	centrbēdze	ir	 lieliska	metafora:	centrbēdzes	spēku	var	saprast	kā	

feministisku	stratēģiju,	kas	ļauj	pretoties	varas	hegemonijai,	apzināti	no	tās	distancēties,	tostarp	
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aptumšojot	 sevi,	 tuvojoties	 redzamības	un	neredzamības	 robežai.	Centrbēdzes	 skatījums	 sa-

saucas	ar	dekoloniālās	politikas	idejām,	kuras	tiecas	atzīt	marginālo	teritoriju	pašpietiekamību	

un	autonomiju	un	veicina	no	izraušanos	no	atkarības	attiecībām	ar	centru.	Šie	skatījumi	orga-

niski	 savijas	 ar	 diskusijām	par	postsociālisma	 feminisma	mijiedarbi	 ar	 citiem	 feminismiem,	

kā	arī	Austrumeiropas	feministiskās	mākslas	dažādajām	sejām,	to	redzamību,	saprotamību	un	

autonomiju.	

Tiesa,	Moskēras	 pieteiktajam	 centrbēdzes	 feminismam	 nevilšus	 parādās	 vēl	 viena	 –	

ironiska	–	nozīme.	Viņa	 raksts	“Jaunā	Kubas	māksla”	 ietverts	grāmatā	“Postmodernisms	un	

postsociālisma	 stāvoklis:	 politiskā	māksla	vēlīnajā	 sociālismā”,	kas	 iznāk	2003.	gadā	un	ko	

sastādījuši	mākslas	filozofi	estētiķi	Boriss	Groiss	un	Alešs	Erjavecs.	Tajā	nav	minēta	neviena	

māksliniece,	lai	arī	aplūkotajā	laika	periodā	darbojās	virkne	izcilu	un	starptautiski	atzītu	sie-

viešu,	kuru	darbi	ne	tikai	ietekmēja	tālaika	procesus,	bet	ir	arī	labi	dokumentēti,	savukārt	in-

formācija	par	tiem	–	brīvi	pieejama.	Grāmatu	autoru	loks	(tikai	vīrieši)	atkārto	tradicionālo	un	

jau	sen	dekonstruēto	mākslas	vēstures	kanonu,	saskaņā	ar	kuru	ievērības	cienīgi	mākslinieki	ir	

tikai	vīrieši,	vieglu	roku	aizslaukot	sieviešu	radīto	mākslu.	Mākslas	teorētiķe	Bojana	Pejiča	vērš	

uzmanību,	ka	grāmatas	tēma	ir	politiskā	māksla,	tāpēc	sieviešu	izstumšana	ir	ne	tikai	“neiedo-

mājama	un	apkaunojoša	amnēzija”,	bet	arī	stereotipa	atkārtošana,	ka	politikas	subjekts	ir	vīrie-

tis	(Pejic	2010,	23).	Šis	skatījums	paredz,	ka	sievietes	nav	spējīgas	uz	vērā	ņemamu	politisku	

rīcību	–	varbūt	tāpēc,	ka	viņu	vieta	ir	virtuvē	vai	guļamistabā,	katrā	ziņā	–	privātajā	mājas	sfē-

rā,	nevis	publiskajā	arēnā,	piedaloties	politiskajās	debatēs	un	iekļūstot	mākslas	vēsturē.	Tā	kā	

pašu	grāmatu	var	uzskatīt	par	patriarhālas	mākslas	vēstures	bastionu,	tad	minētais	centrbēdzes	

feminisms	iegūst	vēl	vienu	nozīmi,	iezīmējot	separātismā	balstītu	stratēģiju,	kas	ļauj	“aizbēgt”	

jeb	atbrīvoties	no	homogēna	patriarhālā	centra	un	tā	noteiktām	feminisma	definīcijām	(kuras	

diez	vai	ir	draudzīgākas	nekā	uzskati	par	sieviešu	vietu	mākslā).	Centrbēdzes	spēks	apliecina	

sieviešu	rīcībspēju,	ļauj	saskatīt	viņu	politisko	nozīmi	gan	vēlīnā	sociālisma	mākslā,	gan	citos	

periodos,	noraidot	klasisko	pieņēmumu	par	sievieti	kā	pasīvu	objektu.	“Sava	feminisma”	mek-

lējumi	ir	svarīgi	arī	tāpēc,	ka	centrā,	proti,	vadošajās	institucionālajās	struktūrās	un	ievērojamu	

teorētiķu	sastādītajās	grāmatās,	tam	vieta	nav	paredzēta.	

Centrbēdzes	 feminisms	 parādās	 kā	 feminisms	 no	 perifērijas,	 “pagrīdes”	 feminisms,	

kurš	–	noslēdzot	pārskatu	par	Austrumeiropas	“citiem	feminismiem”,	gūst	atbalstu	pēdējā	ter-

minoloģiskajā	jauninājumā	–	maigajā,	liegajā	feminismā.	Maigā	feminisma	termina	autore	ir	

bulgāru	izcelsmes	māksliniece	Adelīna	Popnedeleva	(Adelina Popnedeleva),	kura	savu	māks-

liniecisko	darbību	uzsāka	90.	gados	un	ir	pazīstama	ar	performancēm,	kas	balstās	personīgajā	

pieredzē	(piemēram,	mēģinājumos	izārstēt	migrēnu),	sievišķības	konstrukciju	pētīšanā,	kā	arī	

tradicionālajos	sieviešu	darbos	un	pienākumos	(kā	veļas	mazgāšana,	aušana	utml.).	Sarunā	ar	
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teorētiķi	un	performanču	pētnieci	Eimiju	Brizgelu	Popnedeleva	skaidro,	ka	maigais	feminisms	

ietver	vēršanos	pret	visa	veida	nevienlīdzību	un	hierarhijām	(ne	tikai	dzimtē	balstīto)	un	tā	mēr-

ķis	ir	vienlīdzība	arī	citās	dzīves	jomās	(Bryzgel	2018,	170).	Šis	skatījums	ir	tuvs	intersekcio-

nālajam	feminismam,	taču	tā	izcelsme	ir	atšķirīga:	ja	intersekcionālajam	feminismam	primārais	

faktors	bija	rases,	tad	šķiras	un	seksualitātes	iekļaušana	nevienlīdzības	analīzē,	Austrumeiropas	

nevienlīdzības	pieredze	ir	saistīta	ar	totalitārisma	un	komunisma	mantojumu,	korupciju,	biro-

krātiju	 un	 nepotismu,	 resursu	 izsaimniekošanu,	 kā	 arī	 jau	 analizēto	 neoliberālo	 racionalitāti	

un	postsociālistisko	nedrošumu.	Dēvēt	šo	feminisma	versiju	par	maigu	ir	paradoksāli,	jo	tas	ir	

acīmredzami	iekļaujošāks	un	plašāks	–	tātad	“stiprāks”	un	“cietāks”	–	par	klasiskiem,	tikai	uz	

dzimti	orientētajiem	feminisma	skatījumiem.	Taču	vēršanās	pie	maiguma	un	tam	tuvām	kvali-

tātēm,	kā	“kluss”,	“mierīgs”,	“neizteikts”,	“neskaidrs”	un,	atsaucoties	uz	Evu	Majevsku	–	arī	

“vājš”	un	“neefektīvs”,	ir	daļa	no	postsociālisma	feminisma	aptumšojuma	retorikas.	Jāatzīmē,	

ka	maigums	tiek	tipiski	piedēvēts	sievišķai	identitātei,	kas	ļauj	to	izmantot	stratēģiski	(tāpat	kā	

intuīciju),	lai	atklātu	sieviešu	rīcībspēju	un	ieguldījumu	kultūrā,	savukārt	maiguma	jutekliskie	

aspekti	ļauj	skatīties	ķermeņa	un	afektu	virzienā	–	šis	virziens	tiks	izvērsts	promocijas	darba	4.	

nodaļā.	Noslēdzot	pārskatu	par	sava	feminisma	meklējumiem	Austrumeiropas	mākslā,	kurā	ie-

zīmēti	galvenie	intelektuālie	atskaites	punkti	jeb	“feministiskās	intereses	salas”	(Geržova	2010,	

309),	jāpievēršas	feministisko	diskusiju	specifikai	Latvijas	mākslā.

3.3. Bailes no feminisma Latvijā un diskursīvie noēnojumi

Kā	 iezīmēts	 iepriekšējā	 apakšnodaļā,	 feministiskā	 diskursa	 neredzamībai	 Centrālajā	

un	Austrumeriopā	 ir	vairāki	 iemesli,	un	daudzi	no	 tiem	lielākā	vai	mazākā	mērā	attiecināmi	

arī	 uz	Latviju.	Māra	Traumane	 šo	 situāciju	 dēvē	 par	 feminisma	noliegumu	Latvijas	mākslā	

(Traumane	2012),	taču	tikpat	labi	tam	var	piemērot	arī	citu	–	afektīvi	izteiksmīgāku	–	apzīmē-

jumu,	proti,	bailes	no	feminisma.	Apzīmējums	radies	90.	gados	Latvijā	un	ir	saistīts	ar	divām	

–	Gundegas	Repšes	un	Amandas	Aizpurietes	–	publikācijām	1993.	gada	“Kalendārā	sievietēm”.	

Ja	Amanda	Aizpuriete	pazīstama	kā	dzejniece,	tad	90.	gados	Repše	bija	plašāk	pazīstama	ne	

tikai	kā	mākslas	zinātniece,	bet	arī	kā	rakstniece	un	publiciste,	 tāpēc	var	 teikt,	ka	 idejas	par	

“bailēm	no	feminisma”	izcelsme	saistīta	kā	ar	literāro,	tā	vizuālās	mākslas	lauku	un	ir	šo	jomu	

pārstāvju	pašrefleksijas	un	paš-diagnozes	rezultāts.	Jāpiebilst,	ka	Latvijas	feministiskās	domas	

attīstības	kontekstā	ir	svarīga	arī	Repšes	publikācija	“Jautājums	par	“sieviešu	jautājumu””,	kas	

nāk	klajā	1987.	gada	marta	žurnālā	“Avots”.	Tajā	autore	atspēko	populāro	mītu,	ka	mākslai	nav	

dzimuma,	un	analizē	dzimtes	ietekmi	Latvijas	mākslā.	Rakstu	var	lasīt	kā	savdabīgu	feminisma	

manifestu	Latvijā	(sīkāku	tā	analīzi	sk.	Kukaine	2022),	taču	šajā	promocijas	darbā	tiks	aplūkota	
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cita	publikācija,	kas	nozīmīga	jēdziena	“bailes	no	feminisma”	skaidrošanā.

1993.	gada	“Kalendārā	sievietēm”	ietverts	Repšes	raksts	“Bailes	no	feminisma”,	kurā	

viņa	apkopo	iespaidus	par	Latvijas	sieviešu	konferenci.	Pēc	Repšes	novērojumiem,	konference	

nav	piesaistījusi	mediju	un	sabiedrības	interesi.	Taču	arī	pašu	konferences	dalībnieču	lasījumos	

var	saklausīt	pretrunīgu	un	izvairīgu	attieksmi	pret	feminismu.	Kā	Repše	norāda:	“Klausoties	

rāmu	un	kaismīgu,	dzejisku	un	patētisku,	 lietišķu	un	gražīgu	 runu	murskulī,	 sapratu,	ka	pat	

konferences	dalībniecēm	bail	no	vārda	“feminisms”.	[..]	Man	šķiet,	ka	latviešu	sabiedrība	femi-

nismu	vispār	nepazīst.	Tas	netiek	tulkots	ne	Eiropas	variantā,	ne	Amerikas,	ne	Skandināvijas.	

Nemaz	nerunājot	par	to,	ka	varētu	rasties,	tikt	veidots	lokālais,	piemērotais	variants”	(Repše	

1993,	101).	

Šajā	rakstā	Repše	ne	tikai	formulē	sabiedrībā	valdošo	negatīvo	attieksmi	pret	feminismu,	

izvēloties	spilgtu	epitetu	–	“bailes”,	bet	sniedz	arī	dažādu	feminismu	uzskaitījumu	jeb	atsedz	

feministisko	diskursu	dažādību,	kas	iespējama	90.	gados.	To	vidū	ir	“Eiropas”,	“Amerikas”	un	

“Skandināvijas”	feminismi.	Lai	arī	precīzāks	raksturojums	šiem	strāvojumiem	netiek	sniegts,	

tomēr	šādu	pieeju	var	skatīt	kā	piemēru	horizontālai	feminisma	teorijai,	kas	atzīst	vairāku	cen-

tru	vienlaicīgu	pastāvēšanu,	neizceļot	vienu	galveno.	Svarīgs	 ir	arī	Repšes	aicinājums	atrast	

“lokālo,	piemēroto	variantu”.	Tas	nozīmē,	ka	neviens	no	jau	minētajiem	Latvijai	īsti	nav	piemē-

rots.	Šobrīd	var	izteikt	minējumu,	ka	lokālā	un	piemērotā	varianta	solījumu	sniedz	postsociālis-

ma	feminisms,	kurš	detalizēti	aplūkots	promocijas	darba	2.	nodaļā.	Turklāt	ar	postsociālisma	

feminismu	saskanīgi	ir	arī	citi	Repšes	paustie	novērojumi	un	jautājumi.	

Viens	no	tiem	ir	Latvijas	sabiedrības	raksturojums,	izceļot	aktuālās	problēmas:	lai	gan	

1993.	gadā	Latvijā	ir	jau	10	sieviešu	organizācijas,	to	darbībai	trūkst	sabiedrības	uzmanības.	Tā	

vietā	sabiedrības	izpratni	par	sievietes	lomu	nosaka	mediji,	kas	piedāvā	“paneveiklu	grāciju,	

kas	iedvesusi	sev	Eiropas	elpu	pakaļā	(es	ļoti	atvainojos)”.	Šī	“maucīgā	saimniecīte”	[..]	veic	

visus	darbiņus,	nekurn	un	pagūst	uztrenēt	mīlas	orgānus,	lai	būtu	laba	partnere	gultā.	Tā	ir	sie-

viete	priekš	vīrieša”	(102–105).	Repšes	vārdi	sabalsojas	gan	ar	Simonas	Bovuāras	aprakstīto	

problēmu,	kad	vīrietis	ir	subjekts,	kurš	definē	objektu-sievieti,	kura	“pastāv	priekš	vīrieša”,	gan	

ar	postsociālisma	feminisma	atziņām	par	pavērsienu	uz	tradicionālo	dzimtes	kārtību	Latvijas	

sabiedrībā	90.	gados.	Arī	neslēpti	 ironiskā	attieksme	pret	viennozīmīgo	virzību	uz	Eiropu	 ir	

daļa	no	postsociālisma	feminisma	veiktās	ģeopolitiskās	kritikas.	

Atsauci	uz	“maucīgo	saimniecīti”	var	skatīt	kapitālisma	kritikas	kontekstā,	kad	Latviju	

pēc	neatkarības	atgūšanas	pārpludināja	Rietumu	skaistuma	ideāli,	tostarp	“reabilitējot”	seksuāli	

objektivizētu	sieviešu	tēlus,	kuri	nu	bija	redzami	žurnālos,	reklāmās,	kalendāros	un	citās	vie-

tās.	Saimniecītes	tēlā	ietvertas	arī	pārejas	perioda	ekonomiskās	grūtības,	kad	daudzas	sievietes	

zaudēja	darbu	un	bija	spiestas	kļūt	par	mājsaimniecēm,	savukārt	deminutīva	lietojums	raksturo	
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izplatīto	sieviešu	infantilizēšanas	praksi.	“Maucīgās	saimniecītes”	nekurnēšana	ir	neoliberālas	

racionalitātes	iezīme,	kas	pieprasa	optimistisku	skatu	uz	dzīvi,	noklusējot	neveiksmi,	vilšanos	

un	izgāšanos.	Pateicoties	šīm	niansēm,	var	teikt,	ka	Repšes	nelielais	raksts	iezīmē	Latvijā	ak-

tuālās	problēmas	90.	gados,	kā	arī	sniedz	plašāku	teorētisku	kontekstu	lokālajiem	skatījumiem.	

Tas	ļauj	secināt,	ka	Latvijai	“piemērotais”	feminisms	nepastāv	ne	teorētiskā	izolācijā,	ne	asimi-

lācijā	–	skatiens	uz	lokālo	pārklājas	un	mijiedarbojas	ar	feministiskiem	strāvojumiem	un	domas	

izvērsumiem	citos	reģionos	un	kontekstos.	Citējot	Raili	Marlingu,	savs	feminisms	Latvijā	arī	

Latvijas	iedzīvotājiem	parādās	kā	“baisa	atšķirību	un	līdzību	kombinācija”	(Marling	2021,	94),	

taču,	ja	sākotnēji	Austrumeiropas	feminisms	šķita	baiss	Rietumeiropas	pārstāvjiem,	tad	Repšes	

teksts	parāda,	ka	baismīguma	afekts	šoreiz	skar	Latvijas	sabiedrību,	kurai	ir	bail	no	feminisma.	

Feminisma	baismīgums	slēpjas	tā	spējā	atsvešināt	–	feministiskā	kritika	ikdienišķas,	ierastas,	

par	pareizām	un	pat	dabiskām	uzskatītās	lietas	padara	svešas,	atklājot	to	vēsturisko	un	sociālo	

nosacītību.	Baisais	saistīts	ar	izstumtā,	apspiestā	atkārtotu	parādīšanos,	tādā	veidā	daudzi	jau-

tājumi,	ko	feminisms	uzdod,	ir	sabiedrībai	neērti	tieši	tā	iemesla	dēļ,	ka	feministiskā	interese	

pievēršas	apslēptajam,	mazāk	zināmajam	un	aptumšotajam	problēmu	lokam.	Tiesa,	jāņem	vērā,	

ka	pievēršanās	apspiestajam	nav	baisa	tāpēc,	ka	pats	apspiestais	būtu	tik	briesmīgs.	Drīzāk,	kā	

norāda	Aleksandra	Kokoli,	bailes	izraisa	pavērsiens	sabiedrības	uzmanībā,	spēles	noteikumu	

maiņā,	pats	atklāšanas	un	gaismā	celšanas	fakts	(Kokoli	2016,	39).	

Līdzīgu	 viedokli,	 taču	 ar	 atšķirīgiem	 uzsvariem	 pauž	 arī	Amanda	Aizpuriete	 rakstā	

“Tikai	 sieviete”.	Latvijā,	pēc	viņas	domām,	bailes	no	vārda	“feminisms”	 ir	 skaidri	 jūtamas.	

Tās	ir	“bailes	–	vai	vienkārši	aktīvs	noliegums	–	gan	par	sava	dzīvesveida	pareizību	pārlieci-

nātos	vīriešos	(..),	gan	sievietēs,	kuras	baidās	tikt	nepareizi	saprastām.	Vajadzētu	tikt	skaidrībā.	

Feminisms	–	cīņa	par	sieviešu	tiesībām.	Par	ko	mums	jācīnās	Latvijā?”	(Aizpuriete	1993,	106).	

Rakstā	Aizpuriete	uzsver,	ka	bailes	no	feminisma	Latvijā	ir	dzimumspecifiskas:	ja	vīrieši	baidās	

par	sava	dzīvesveida	pareizību,	tad	sievietes	baidās	tikt	nepareizi	saprastas.	Minētās	vīriešu	bai-

les	ir	cieši	saistītas	ar	tā	saukto	maskulinitātes	krīzi,	kas	Padomju	Savienībā	sākusies	60.	gadu	

beigās.	Krievu	teorētiķes	Zdravomislova	un	Temkina	to	skaidro	ar	izmaiņām	sabiedrības	dzim-

tes	kārtībā	–	virkne	sieviešu	“emancipācijas”	pasākumu	(izglītība,	darba	iespējas	u.c.)	iecirta	

robu	tradicionālajā	dzimtes	izpratnē,	kas	balstās	“stiprā”	un	“vājā”	dzimuma	polaritātē.	Daļa	

sieviešu	pārstāja	būt	ekonomiski	atkarīgas	no	vīrieša	 ienākumiem,	 tādā	veidā	atceļot	 ierasto	

attiecību	modeli,	kurā	vīrietis	ir	galvenais	ģimenes	apgādātājs	un	līdz	ar	ekonomisko	varu	–	arī	

simboliskā	“galva”.	Negatīvu	iespaidu	uz	padomju	vīrieša	maskulinitāti	atstāja	arī	represīvais	

režīms,	kas	ierobežoja	tādas	tradicionālas	vīrišķības	izpausmes	kā	ekonomiska	un	morāla	auto-

nomija,	pašnoteikšanās,	pašpārliecinātība,	profesionālisms,	varonība,	aktīva	heteroseksualitāte,	

varas	monopols,	augsts	sociāls	statuss	un	autoritāte	(Zdravomyslova	i	Temkina	2012,	16–17).	



100Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

Šī	bija	iespēja	veidot	vienlīdzībā	balstītu	dzimumu	politiku,	taču	tā	netika	izmantota	–	tā	vietā	

padomju	sociologi	sāka	izstrādāt	programmu,	kā	valsts	līmenī	“aizsargāt”	un	“reabilitēt”	vīrieti.	

Kā	būtisks	apstāklis,	kas	veicina	vispārējo	vīriešu	feminizāciju,	tika	minēta	padomju	sievietes	

“emancipācija”	–	tā	esot	ļāvusi	sievietei	ne	tikai	saglabāt	“autoritāti”	privātajā	sfērā,	proti,	ģi-

menē	(no	kuras	vīrietis	jūtoties	izstumts),	bet	gūt	pārsvaru	pār	vīrieti	arī	publiskajā	dzīvē.	Sākās	

jauns	propagandas	vilnis,	kas	aicināja	sievietes	–	mātes	un	sievas	–	“pieskatīt”	vīriešus,	atturēt	

viņus	no	kaitīgajiem	paradumiem,	mudināt	nodarboties	ar	sportu,	pierunāt	aiziet	pie	ārsta,	ci-

tiem	vārdiem,	ievirzīt	vīrieti	“pareizajā”	gultnē.	Tas,	ka	šāda	attieksme	pēc	būtības	infantilizēja	

vīriešus,	šķiet,	nevienu	nemulsināja,	tāpat	kā	vīrieša	atbildības	pārlikšana	uz	sievietes	pleciem	

nesagādāja	raizes	padomju	ideologiem,	jo	bija	saskaņā	ar	iesakņotu	dzimtes	stereotipu	par	sie-

vieti-māti,	pavarda	un	ģimenes	sargātāju,	rūpju	sniedzēju	un	vīrieša	atbalstu	(Kukaine	2019).	

Tieši	maskulinitātes	krīzes	kontekstā	nostiprinājās	uzskats,	ka	“pārmērīga”	sieviešu	atbrīvošana	

kaitē	visai	sabiedrībai:	spēcīgas	sievietes	padara	vīriešus	vājus,	bet	pašas	sievietes	kļūst	vīrišķī-

gas	un	nesimpātiskas	–	šo	uzskatu	atbalsis	saklausāmas	arī	vēlāk.	

Līdz	ar	to	ir	saprotams	Aizpurietes	arguments,	ka	feminisms	–	lai	ko	ar	to	saprastu	90.	

gados	–	varētu	būt	nepatīkams	atgādinājums	vīriešiem	par	savu	pozīciju	zaudēšanu,	savukārt	

pavērsiens	uz	 tradicionālajām	dzimtes	 lomām	šo	pozīciju	solīja	atkal	nostiprināt	un	atrisināt	

feminisma	raisīto	“dzimtes	nemieru”	(Batlere	2012),	kuram	sociālisma	un	postsociālisma	kon-

tekstā	bija	gluži	atšķirīgas	izpausmes,	salīdzinot	ar	Batleres	iezīmētajām.	Aizpurietes	minētās	

pārliecināto	vīriešu	bailes	par	sava	dzīvesveida	pareizību	var	skatīt	arī	piederības,	identitātes	un	

pašizpratnes	kontekstā,	ko	postsociālismā	ietekmē	arī	tādi	iepriekš	aprakstīti	faktori	kā	ekono-

miskais	nedrošums	un	ķermeniskā	ievainojamība.	Dzimtes	nemiers	korelē	ar	subjekta	neskaid-

rību,	izplūšanu	un	pretrunīgumu,	turpretī	tradicionālā	dzimtes	kārtība	balstās	fiksētas	identitātes	

un	tai	atbilstošas	rīcības	kategorijās.	

Šajā	nozīmē	bailes	par	sava	dzīvesveida	pareizību	var	raksturot	arī	sieviešu	pieredzi,	

kurām	pievienojas	arī	bailes	“tikt	nepareizi	saprastām”.	Saprašanas	vai	nesaprašanas	problēma	

ir	cieši	saistīta	ar	aptumšojuma	stratēģiju	–	lai	mani	nesaprastu	nepareizi,	es	izvēlos	būt	nesa-

protama.	Tātad	aptumšojums	ir	arī	viena	no	izdzīvošanas	stratēģijām	vidē,	kurā	pret	feminismu	

un	feministēm	valda	aizspriedumi	un	labvēlīgas	attieksmes	vai	intereses	par	feminismu	izrādī-

šana	var	radīt	negatīvas	sekas.44	To	var	uzlūkot	kā	kompromisa	risinājumu	vai	kā	izvairīšanos	

no	skaidrības,	kas	ir	vai	nu	šajos	apstākļos	neiespējama,	vai	arī	subjektu	ievainojoša.	Zīmīgi,	

ka	abos	Aizpurietes	minētajos	baiļu	piemēros	to	pamatā	ir	noteikts	pareizības	standarts	(pareizs	

44  Par šo aizspriedumu apjomu un ievirzi var spriest, piemēram, analizējot 90. gadu periodiku. Tā kā lielā mērā 
Latvijā valdošie feminisma nolieguma veidi ir līdzīgi Pahmanovas aprakstītajiem, tie šajā promocijas darbā netiks 
atsevišķi aplūkoti. Ieskatam feminisma uztverē Latvijā (tostarp izteikti negatīvajās feminisma interpretācijās) sk. 
Kukaine 2022. 
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dzīvesveids,	pareiza	saprašana),	kas	ļauj	parādīties	vēl	vienam	ieguvumam	no	aptumšojuma	–	

iespējai	distancēties	no	represīva	pareizības	standarta.	

Ja	Repše	vērš	uzmanību	uz	problemātiskiem	sieviešu	ideāliem,	tad	Aizpuriete	norāda	uz	

Latvijas	feminisma	“pirmo	klupšanas	akmeni”:	“Jā,	tas	izklausās	smieklīgi:	cīnīties	par	vien-

līdzību	trauku	mazgāšanā”,	Aizpuriete	raksta,	tomēr	tieši	mājas	darbu	sadales	principi	un	tajos	

novērojamā	nevienlīdzība	ir	tā,	kas,	pēc	autores	domām,	kavē	sieviešu	vienlīdzību	Latvijā.	Lai	

arī	profesionālajās	radošajās	aprindās	ir	daudz	sieviešu	un	“vienlīdz	grūti	savus	darbus	izdod	

gan	rakstniekam,	gan	rakstniecei”,	taču	izteikta	dzimumu	nevienlīdzība	pastāv	ģimenē:	“Cik	

stundu	mājas	darbiem	veltī	sieviete,	cik	–	vīrietis?”	Aizpurietes	retoriskais	jautājums	skar	iz-

platītu	problēmu	–	sieviešu	dubulto	slodzi	jeb	otro	maiņu	mājās,	jo	“sieviete	mājās	nostrādā	

otru	 darba	 dienu,	 bet	 vīrietis	 atpūšas”	 (1993,	 107).	Dubultā	 slodze	 nav	 neparasta	 vai	 jauna	

situācija	–	šī	problēma	caurvij	padomju	periodu,	taču	ir	daudz	plašāka	un	senāka.	Viena	no	šīs	

problēmas	šķautnēm,	kas	vairākkārt	iztirzāta	arī	feminisma	teorijās,	piemēram,	hrestomātiskajā	

Virdžīnijas	Vulfas	1929.	gada	esejā	“Sava	istaba”,	ir	izaicinājumi	sievietei	apvienot	profesio-

nālu	darba	dzīvi	 ar	mātes	 un	 sievas	 pienākumiem.	Šai	 tēmai	 veltīti	 arī	 daudzi	 feministiskie	

mākslas	darbi	(Latvijā	visspilgtāk	tā	izpaužas	Rasas	Jansones	daiļradē).	

Tiesa,	padomju	laiks	šīm	jautājumam	piešķīris	specifisku	apveidu,	veidojot	priekšstatu	

par	sievieti	gan	kā	produktīvā	darba	strādnieci	(kura	ar	uzviju	izpilda	kārtējo	piecgades	plānu),	

gan	kā	 ideoloģiskā	darba	veicēju	 (būvējot	komunismu),	gan	kā	apzinīgu	reproduktīvā	darba	

pildītāju	 (kura	 rada	 jaunus	 padomju	 pilsoņus).	 Šāda	 trīskārša	 identitāte	 tika	 normalizēta	 un	

iekļauta	oficiālajā	padomju	sievišķības	diskursā	jau	20.	gadsimta	30.	gados,	vīrieša	identitāti	

balstot	tikai	strādnieka	un	komunisma	cēlāja	darbā	(Zdravomyslova	i	Temkina	2007).	Latviju	

šāds	ideoloģisks	dzimtes	vēstījums	skar	kopš	padomju	okupācijas	laika,	kad,	vēsturnieces	Vitas	

Zelčas	vārdiem	runājot,	starp	padomju	varu	un	sievietēm	Latvijā	(piespiedu	kārtā)	tika	noslēgts	

savdabīgs	“līgums”	(Zelče	2006).	Tas	atbalstīja	“jaunās	padomju	sievietes”	tēla	izveidi	–	viņai	

jābūt	lojālai	Staļinam	un	Sarkanajai	armijai,	nedrīkst	sadarboties	ar	režīma	pretiniekiem,	ak-

tīvi	jāiesaistās	sabiedriskajā	dzīvē	un	jāpalīdz	novērst	kara	postījumus,	tādējādi	sniedzot	savu	

ieguldījumu	komunisma	celtniecībā.	Jaunā	padomju	sievietes	tēls	tika	pretstatīts	citu	politisko	

iekārtu	–	cariskās	Krievijas,	nacistiskās	Vācijas	un	nu	jau	arī	“buržuāziskās”	Latvijas	–	“paver-

dzinātajai”	sievietei,	un	tika	uzsvērts,	ka	tikai	padomju	valstī	sievietēm	ir	nodrošinātas	pilnas	

tiesības,	viņu	 intereses	 tiek	aizsargātas	un	dzimumu	vienlīdzība	 ir	 sasniegta	 (Kukaine	2019,	

104).	Savukārt	tradicionālo	dzimtes	lomu	atdzimšana	90.	gados	padomju	laikos	nostiprinātajai	

dzimumu	nevienlīdzībai	piešķīra	jaunas	aprises.		

Aizpurietes	 aicinājums	 “cīnīties	 par	 vienlīdzību	 trauku	mazgāšanā”	norāda,	 ka	 vien-

līdzība	 sākas	pie	 izlietnes,	 proti,	 ikdienas	dzīves	 organizēšanā,	 nevis	 heroiskās	 darbībās	 vai	
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skaļos	paziņojumos.	Viņas	nostāja	sasaucas	ar	Majevskas	vājās	pretošanās	 iezīmēm,	 tai	pie-

šķirot	šķietami	nenozīmīgu,	par	smieklīgu	izteiksmi.	Notušētu,	noklusētu,	daļēji	neredzamu	un	

neizpaužamu	vienlīdzības	 izpratni	var	 ietvert	kopējā	postsociālisma	feminisma	aptumšotības	

diskursā	–	cīņas,	kuras	jāizcīna,	bieži	vien	notiek	mājas	vai	ģimenes	lokā.	Tās	var	būt	tik	necilas	

un	ikdienišķas,	ka	par	tām	runāt	var	šķist	smieklīgi	vai	nepiedienīgi.	Šāds	skatījums	atklāj	otrā	

viļņa	feminisma	idejas,	ka	“personīgais	ir	politisks”,	dzīvotspēju	arī	postsociālisma	feminisma	

ietvarā,	taču,	kā	parāda	Aizpurietes	argumenti,	šeit	tas	sakņojas	atšķirīgā	dzīves	pieredzē,	citā	

politiskā	un	vēsturiskā	situācijā.	Tas	ir	“tas	pats”	un	reizē	“atšķirīgs”,	turpinot	būt	baisa	atšķirī-

bas	un	tāpatības	kombinācija,	kas	būs	arī	neērta	vienkāršai,	četru	viļņu	periodizācijā	balstītajai	

feminisma	historiogrāfijai.	

	Minētās	Repšes	un	Aizpurietes	publikācijas	ļauj	saprast	lokālo	kontekstu,	kurā	var	iz-

skatīt	jau	iepriekš	minēto	Ingas	Šteimanes	rakstu	“Alternatīva	cinismam”,	kas	ietverts	“Gender 

Check lasāmgrāmatā”	kā	Latvijas	feminisma	piemērs.	Raksts	publicēts	1998.	gadā	un	lasām-

grāmatā	pārpublicēts	2010.	gadā.	Šteimanes	paustās	atziņas	ne	tikai	ilustrē	Pahmanovas	aprak-

stīto	feministiskās	mākslas	un	feminisma	diskursa	pretrunīgumu,	bet	arī	iepriekš	minētās	bailes	

no	feminisma,	tostarp	atklājot	vēl	vienu	to	iezīmi	–	diskursīvu	saduļķojumu	jeb	noēnojumu.	

Kuratores	 Ingas	 Šteimanes	 vārdam	Latvijas	 90.	 gados	 topošā	 feminisma	 diskursā	 ir	

īpaša	vieta,	jo	šajā	laikā	ar	pamanāmu	(un	starptautisku)	rezonansi	sevi	piesaka	Latvijas	pirmā	

feministiskā	mākslinieku	grupa	–	LN45	Sieviešu	līgas	projekts,	kas	darbojās	Šteimanes	vadībā.46 

Projektā	piedalījās	mākslinieces	Ingrīda	Zābere,	Izolde	Cēsniece,	Silja	Pogule,	Ilze	Breidaka	

un	Kristīne	Keire,	tas	darbojās	no	1997.	līdz	1999.	gadam	(Šteimane	1999,	72;	Pejic	2010,	27).	

Gan	plašāku	starptautisko	uzmanību	guvušais	grupas	projekts	“Sirdis”,	gan	citas	mākslinieču	

grupas	iniciatīvas	izjautāja	sieviešu	un	vīriešu	lomas	90.	gadu	Latvijas	sabiedrībā,	neizbēgami	

veidojot	 attiecības	 ar	 feminisma	 kustību	 pat	 tad,	 ja	 šīs	 attiecības	 bija	 drīzāk	 negatīvas	 (ap-

tumšotas?).	Inga	Šteimane	un	grupas	mākslinieces	piedāvāja	publisku	diskursu,	kurā	atsaucās	

uz	feminismu,	un	viņu	publiskā	pozīcija	ietekmēja	vēlāku	feminisma	izpratni	un	noraidījumu	

Latvijas	mākslas	aprindās	(Traumane	2012,	181).	Šo	grupas	attīstīto	diskursu	spilgti	raksturo	

Šteimanes	raksts	“Alternatīva	cinismam”,	kurš	 tika	 ietverts	 lasāmgrāmatā,	domājams,	 tāpēc,	

ka	LN	Sieviešu	līgas	darbība	tolaik	 jau	bija	pamanīts	un	novērtēta	kā	feministiskās	mākslas	

piemērs	postsociālismā.	Tiesa,	Šteimanes	publikācija	krietni	atšķiras	no	citiem	Gender Check 

grāmatā	 iekļautajiem	un	Bojana	Pejiča	 to	 raksturo	kā	“polemisku”	un	“pretrunu,	kas	saistās	

ar	 feminisma	 izpratni,	 pilnu”	 (Pejic	 2010,	 27).	 Polemiskums	 un	 pretrunīgums	 izpaužas	 gan	

45  “L” nozīmē “Latvijas”, “N” – “Nacionālais”. 
46  Tas neizslēdz iespēju, ka feministiski mākslinieču (mākslinieku?) kolektīvi ir pastāvējuši arī agrāk, taču šajā 
gadījumā svarīgi uzsvērt, ka LN Sieviešu līga bija pirmā grupa ar redzamu un vairāku projektu laikā stiprinātu 
kolektīvu identitāti.
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Šteimanes	mākslas	analīzē,	gan	klišeju	un	mītu,	kas	apvij	feminismu,	iedzīvināšanā.	Līdzīgu	

pozīciju	var	saskatīt	arī	rakstā	“Sarunu	rezultāti”,	kas	1999.	gada	publicēts	žurnālā	“Studija”,	

kurā	Šteimane	apraksta	projekta	“Sarunu	rezultāti”	norisi	un	secinājumus.	

	Abos	tekstos	lasāma	asa	20.	gadsimta	feminisma	tradīciju	kritika.	Lai	arī	feminisma	teo-

rijas	nav	imūnas	pret	kritiku	un	tām	tādām	nav	jābūt,	tomēr	pārsteidz	Šteimane	izteiktais	vērtē-

jums,	ka	feminisms	ir	“vulgārs,	nervozs	un	atklāti	materiālistisks”,	kā	arī	“infantils”.	Feminismu	

Inga	Šteimane	saista	ar	“vēlmi	atriebties	“stiprajam	dzimumam”,	atsakoties	pieņemt	vīrieša	pa-

sniegtu	mēteli	vai	roku,	kāpjot	ārā	no	metro”	(Šteimane	2010,	221).	Šteimanes	teiktais	sasaucas	

ar	izplatīto	uzskatu,	ka	feminisma	dēļ	romantiskās	attiecības	ar	pretējo	dzimumu	ir	pakļautas	

apdraudējumam,	 pieķeršanās	 un	 savstarpējās	 cieņas	 vietā	 (kura	 starp	 dzimumiem	 “dabiski”	

pastāv)	nākot	atriebībā	balstītām	attieksmēm.	Šo	pavērsienu	Šteimane	pamato	ar	paziņu	lokā	

piedzīvoto	–	viņa	atsaucas	uz	kādu	gadījumu,	kad	viņas	paziņam	(fotogrāfam	Valtam	Kleinam)	

iesitusi	“kāda	sieviete”	ārzemju	brauciena	laikā	(Šteimane	1999,	72).	Sievietes	motīvs	rīkoties	

šādā	veidā	tiek	skaidrots	ar	negatīvu	feminisma	ietekmi	(versijas,	ka	“bruņnieciskais	žests”	tika	

interpretēts	kā	zādzības	mēģinājums	vai	ka	pats	paziņa	savus	nodomus	nebija	iepriekš	paskaid-

rojis,	izskatītas	netiek).	Šis	atgadījums	tiek	lietots	kā	ilustrācija,	ka	feminisms	ir	līdz	absurdam	

sarežģījis	attiecības	starp	sievietēm	un	vīriešiem,	piemēram,	laupot	sievietei	spēju	atšķirt	zagli	

no	palīdzēt	griboša	bruņinieka.	Valts	Kleins	šajā	stāstā	ir	feminisma	upuris.	Svarīga	arī	sitiena	

nozīme	kā	ilustrācija	agresivitātei,	ko	feminisms	it	kā	atbalsta.	

Tiesa,	minētais	ir	tikai	viena	no	apsūdzībām,	ko	Šteimane	izvirza,	jo	“feminisms,	snie-

dzot	būtībā	cinisku	skatījumu	uz	realitāti,	atstāj	pēdas	ne	tikai	uz	sievietes	ārējo	izskatu,	bet	arī	

garīgo	līdzsvaru”	(Šteimane	2010,	221).	Autore	dod	mājienu	par	feministu	neatbilstību	sieviš-

ķības	ideāliem,	atkārtojot	jau	padomju	laikos	populāro	ideju	par	nesievišķīgām	emancipētajām	

sievietēm,	taču	papildina	to	ar	piezīmi	par	problemātisko,	nelīdzsvaroto	emocionālo	stāvokli,	

kas	ir	solis	nelaimīgo	feministu	argumenta	virzienā	(kas	aplūkots	4.	nodaļā).	Turpinot	sarakstu	

ar	feminisma	“trūkumiem”,	Šteimane	min,	ka	feminisms	“nepadara	sievieti	inteliģentāku”	un	

“feminisms	sievietes	dzīvē	nespēj	atrisināt	neko,	izņemot	gadījumu,	ja	sievietei	jāaizstāj	sava	

sievišķība	ar	kļūdainu	vīrišķu	spēku”.	

Nākot	 klajā	 ar	 šādu	 “iznīcinošu”	 feminisma	 kritiku,	 Inga	 Šteimane	 apgalvo,	 ka	 LN	

Sieviešu	līgai	ar	feminismu	nav	nekāda	sakara.	Tā,	piemēram,	akcijas	“Sarunu	rezultāti”:	“uz-

devums	bija	iebilst	pret	agresīvo	un	seksistisko	feminisma	tradīciju	(..).	Tas	nozīmētu,	ka	gru-

pas	“LN	Sieviešu	līgas	projekts”	dalībnieces,	tāpat	kā	pārējās	sievietes	Latvijā,	Valtam	nesistu”	

(Šteimane	1999,	72).	Centieni	saglabāt	jaukas,	mīļas,	sievišķīgas	un	vīriešiem	draudzīgas	gru-

pas	tēlu	saista	uzmanību,	turklāt	tiem	pievienojas	krietna	deva	zināmo	stereotipisko	skatījumus	

uz	feminismu,	parādot,	ka	tas	ir	ļauns,	postošs	un	darbojas	pret	sieviešu	interesēm.	Feminisms	
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izķēmo	sievietes,	iedragā	to	emocionālo	līdzsvaru	un	vienlaicīgi	arī	–	padara	līdzīgas	vīriešiem,	

apdraudot	“sievišķību”.	Visās	šajās	idejās	var	saskatīt	90.	gados	valdošo	tradicionālo	dzimtes	

lomu	atdzimšanas	retoriku,	lai	arī	daudzas	no	tām	ir	daudz	senākas.	Karikatūras	ar	neglītām	un	

rūgtuma	pilnām	vecmeitām	cirkulēja	jau	pirmā	feminisma	viļņa	laikā,	kā	arī	izplatīti	ir	mēģinā-

jumi	reducēt	feminismu	uz	dažu	neveiksmīgu	sieviešu	psiholoģiskajām	problēmām	un	agresīvu	

vēršanos	pret	vīriešiem,	savukārt	brutalitātes	moments	Šteimanes	pozīcijā	ienāk	kā	norāde	uz	

Valtam	Kleinam	veltīto	nepelnīto	sitienu.	

Zīmīgi,	kā	daudzos	feminisma	nolieguma	gadījumos,	arī	Šteimanes	tekstos	feminisms	

aplūkots	kā	homogēna	Rietumu	parādība,	nepievēršot	uzmanību	feministisko	tradīciju	sarežģī-

tajai	un	sazarotajai	struktūrai.	Ir	grūti	pateikt,	pret	kuru	tieši	tradīciju	Šteimane	tik	asi	iebilst,	jo	

precīzākas	atsauces	uz	konkrētiem	autoriem,	darbiem	vai	feminisma	virzieniem	nav	piedāvātas.	

Analizējot	šos	izteikumus,	ir	acīmredzams,	ka	Šteimanes	uzbrukuma	objekts	ir	“salmu	vīrs”,	

ko	veido	populāras	fantāzijas	un	pārpratumi	par	feminismu	ar	mērķi	izsmiet,	diskreditēt	un	tikt	

no	feminisma	idejām	vaļā.		

Taču	šai	cīņai	ar	salmu	vīru	ir	vismaz	viens	ieguvums:	paradoksālā	kārtā	ar	antifemi-

nistiskiem	paziņojumiem	LN	Sieviešu	līgas	projekts	bruģē	sev	ceļu	nenoliedzami	feministis-

kiem	(no	mūsdienu	viedokļa	raugoties)	paziņojumiem	un	darbībām.	Iepriekš	izteiktais	femi-

nisma	nosodījums	viņas	atbrīvo	no	riska	tikt	iekļautām	“agresīvajā	un	seksistiskajā	feminisma	

tradīcijā”,	 no	 apvainojumiem	 cinismā	 un	 alkām	 atriebties.	 Citiem	 vārdiem,	 grupas	 retorikā	

ietvertā	feminisma	ūdeņu	saduļķošana	un	diskursīvās	paslēpes	var	tikt	uztvertas	kā	pretošanās	

noteiktam	klasifikācijas	veidam	ar	mērķi	radīt	telpu	citam	–	savam,	lai	arī	vārdā	nenosauktajam	

–	feminismam.	Nav	noliedzams,	ka	bailes	no	feminisma	rada	arī	tā	nezināšana,	kā	arī	nekritiska	

attieksme	 pret	 populāriem	 mītiem	 un	 feministisko	 ideju	 kropļojumiem,	 tomēr	 izvairīšanās	

identificēties,	spēle	ar	neidentitāti	(itin	kā	apgalvojot:	“mēs	neesam	tās	feministes,	mēs	Valtam	

nesitīsim”)	 ir	 daļa	 no	 postsociālisma	 aptumšojuma	 stratēģijas,	 kuras	 funkciju	 –	 kā	 parāda	

Šteimanes	publikācijas	–	veic	arī	diskursīvais	noēnojums.	Svarīgs	ir	arī	reģionālas	piederības	

marķējums:	“agresīvās”	feministes	var	sastapt	“ārzemēs”,	savukārt	“Latvijas	sievietes”	šī	sērga	

nav	skārusi.	

Analizējot	abus	Šteimanes	rakstus,	var	izsekot	aptumšojuma	stratēģijas	darbības	prin-

cipiem:	 vispirms	 tiek	 satriekts	 “nepareizas,	 sliktais,	 bīstamais”	 feminisms,	 lai	 uz	 tā	 drupām	

paceltu	savu	karogu,	kurš	var	plīvot	tikai	tāpēc,	ka	iepriekšējie	paziņojumi	tam	sniedz	drošības	

garantijas.	Savs	feminisms	izpaužas,	piemēram,	rakstā	“Sarunu	rezultāti”,	kad	Inga	Šteimane	

atzīst,	 ka	vīriešus	 sievietes	maz	 interesē,	 izņemot	kā	personīgais	mērķis;	 ka	Latvijas	demo-

krātija	ir	vīriešu	demokrātija,	ka	sievietes	bieži	vien	uzvedas	tā,	“it	kā	būtu	pilnīgi	atkarīgas	

no	kāda”,	ka	feministiskas	izpausmes	Latvijā	tiek	pielīdzinātas	dabas	katastrofai	un	ka	lielākā	
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daļa	sabiedrības	sevi	apzinās	“tikai	kā	Dieva	radības,	nevis	kā	sociālās	sistēmas	dalībniekus”,	

ko	grupas	dalībnieces	dēvē	par	“sociālo	imunitāti”	(Šteimane	1999,	72).	Visi	šie	apgalvojumi	

ir	feministiski	pēc	būtības,	lai	gan	formas	ziņā	tie	pasniegti	kā	“nefeminisms”.	Svarīga	ir	arī	šo	

izteikumu	satura	saistība	ar	Latvijas	kontekstu,	Latvijas	sievietēm	un	vīriešiem,	to	savstarpējām	

attiecībām	un	atkarības	situācijām.	

LN	Sieviešu	līgas	fotogrāfiju	sērija	“Sirdis”	veltīta	 tieši	sieviešu	atkarības	stāvoklim,	

pārfrāzējot	12	populāru	operu	sižetus.	Tajos	sievietes	lomu	atveido	visas	grupas	dalībnieces,	

radot	serialitātes,	aizvietojamības	un	atkārtojuma	efektu,	kas	ir	viens	no	Rietumu	mākslā	izpla-

tītajiem	sieviešu	reprezentācijas	principiem	(Eaton	2012).	Savukārt	vīrieša	lomas	atveidotājs	

ir	viens,	uzsverot	viņa	individualitāti	un	unikalitāti,	kas	arī	ir	saskaņā	ar	Rietumos	vadošajiem	

vīriešu	tēla	veidošanas	principiem.	Fotogrāfijas	pievērš	uzmanību	sieviešu	pasīvajai,	bezpalī-

dzīgajai	lomai	–	viņas	liktenim,	ko,	kā	kodolīgi	un	ironiski	komentējusi	Džūdīta	Batlere,	nosaka	

bioloģija	(Batlere	2012),	kā	arī	kultūra	un	sabiedrības	normas.	To	pastiprina	arī	sieviešu	attē-

lojums	–	viņām	trūkst	individuālu	iezīmju,	sievietes	līdzinās	cita	citai	kā	ūdens	piles,	savukārt	

sieviešu	anonimitāte	un	savstarpējā	līdzība	ir	pretstatīta	heroiskajam	un	singulārajam	vīrietim.	

Serialitāte	izskaidro	arī	sieviešu	personāžu	bezpalīdzību	–	viņām	ir	nevis	katrai	savs	liktenis,	

bet	visām	viens	–	tas,	ko	viņu	vietā	izlems	aktīvais	vīrietis.	

LN	 Sieviešu	 līgas	 projekts	 šo	 problēmu	 pārnes	 uz	 postsociālistisko	 Latviju.	 Kā	

norāda	Šteimane,	 šie	 romantiskie	operu	sieviešu	 tēli,	kuri	 ir	 jūtīgi	un	nelaimīgi,	 ietekmē	arī	

Austrumeiropas	sieviešu	ideālu	(Šteimane	2010,	223).	Ģeogrāfisko	lokāciju	mākslas	projektā	

uzsver	operas	sižetu	uzvedums	Latvijas	vidē,	piemēram,	padomju	blokmāju	pagalms	vai	citi	

tālaika	Latvijas	elementi.	Vai	postsociālisma	nelaimīgās	cietējas,	kas	atklātas	sērijā	“Sirdis”,	

ir	tās	pašas	“maucīgās	saimniecītes”,	par	kurām	rakstīja	Repše,	vai	arī	viņu	brīvība	sākas	pie	

izlietnes,	kā	norādīja	Aizpuriete?	Projekta	mērķis	parādīt	situācijas	“kurās	sievietes	uzvedas	kā	

bērni,	kur	sievietes	cieš,	nemaz	nemēģinot	saprast,	kas	īsti	notiek”	(Šteimane	2010,	221),	sais-

tās	ar	feminisma	teorijās	plaši	iztirzāto	“vājā	dzimuma”	un	sieviešu	viktimizācijas	problēmu.	

Mākslas	 projekts	 tai	 sniedz	postsociālistisku	 interpretāciju,	 tostarp	 atzīstot,	 ka	 sieviešu	 “vā-

jums”	ir	daļa	no	padomju	mantojuma,	kas	ietver	puritānisku	morāli,	sieviešu	atsvešinājumu	no	

sava	ķermeņa,	kā	arī	aizņemto	māšu	problēmu,	kurām	nekad	neesot	laika,	lai	pievērstos	savām	

meitām	(ibid.,	222–223).	

Darba	lokālās	iezīmes	un	fotogrāfijās	izspēlētās	dzimtes	lomas	rezonē	ar	jau	iepriekš	

analizēto	Bovuāras	subjekta-objekta	koncepciju,	kā	arī	sasaucas	ar	feminisma	filozofes	Annes	

Ītones	pētījumiem	par	sieviešu	reprezentāciju	Rietumu	kultūrā,	kur	pasīva	bezpalīdzība,	līdzī-

ba,	anonimitāte	un	aizvietojamība	ir	 īpašības,	kuras	bieži	raksturo	sieviešu	attēlošanas	veidu	

(Eaton	2012).	Tāpat	var	redzēt	līdzību	ar	tiem	feminisma	strāvojumiem,	kas	uzsver	sievietes	
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ķermeņa	un	seksualitātes	atbrīvošanu,	kā	arī	nepieciešamību	spēcināt	mātes-meitas	attiecības.	

Tātad	Ingas	Šteimanes	kūrētie	LN	Sieviešu	līgas	projekti	iekļaujas	gan	feministiskajā	mākslas	

teorijā	un	filozofijā	–	turklāt	uzreiz	vairākās	“svara	kategorijās”	–,	gan	veido	vietējā	kultūrā,	

vēsturē	un	politiskajā	situācijā	balstītu	nozīmju	pārklājumu,	kas	to	padara	par	īpaši	interesantu	

feministiskās	mākslas	objektu.	

Uzmanību	saista	arī	veids,	kā	kuratore	piedāvā	risināt	“vājā	dzimuma”	problēmu.	Kā	

pauž	Šteimane,	glābiņu	var	nest	tikai	“spēja	redzēt”	un	“vizionārisms”	(Šteimane	2010,	223).	

Šī	gaišredzība	nepiemīt	ne	“bērnišķīgajai	cietējai”,	ne	“socializētajai	feministei”’,	tāpat	kā	tā	

nevar	piemist	kurtizānei,	Jauno	komunistu	līgas	biedrei	vai	mūķenei.	Spēja	redzēt,	Šteimane	

secina,	var	piemist	tikai	raganai,	taču	raganas	nemīl	nevienā	sabiedrībā,	kur	priekšroka	tiek	dota	

viegli	 sagremojamām	klišejām	un	maskām,	proti,	 stingrām	zināšanu	 regulām,	kas	 robežojas	

ar	cenzūras	riskiem	(ibid.).	Raganisku	zināšanu	temats	Šteimanes	rakstā	netiek	tālāk	izvērsts	

un	autore,	šķiet,	neapzinās	feminisma	ciešo	draudzību	ar	raganiskām	praksēm,	par	ko	liecina	

raganas	 un	 “socializētās	 feministes”	 pretnostatījums.	 Šteimane	 norāda,	 ka	LN	Sieviešu	 līga	

nodarbojas	ar	masku	noraušanu.	Tātad,	viens	no	projekta	uzdevumiem	(varbūt	pat	galvenais?)	

ir	veikt	atmaskošanas	darbu,	atklājot	viltus	patiesības,	tostarp	viltus	brīvības	solījumus,	kurus	

sniedz	“agresīvais	feminisms”.	

Interesanta	 un	 pārsteidzoša	 ir	 Šteimanes	 iezīmētā	 scenārija	 līdzība	 Lindas	 Nohlinas	

raksta	“Kāpēc	nav	bijis	izcilu	mākslinieču?”	noslēdzošajai	rindkopai.	Līdzīgi	Šteimanei,	tikai	

daudz	plašākā	mērogā	Nohlina	konstatē	virkni	problēmu,	kas	vēsturiski	uz	sievietēm	atstājušas	

nelabvēlīgu	ieteikumi.	Savukārt	raksta	noslēgumā	Nohlina	ieskicē	nākotnes	vīziju	–	ir	jāatklāj	

mākslas	 institucionāli	 un	 intelektuāli	 vājie	 punkti	 un	 jāiznīcina	 “aplamā	 apziņa”,	 lai	 varētu	

rasties	jauna	mākslas	vide,	kur	priekšroka	tiek	dota	“skaidrai	domāšanai	un	patiesai	izcilībai”	

(Nohlina	2001,	281).	Lai	arī	“Kāpēc	nav	bijis	 izcilu	mākslinieču?”	ir	viens	no	feministiskās	

kritikas	pamattekstiem,	kuram	bijusi	milzīga	ietekme	tālākajā	mākslas	teorijas	un	arī	prakses	

attīstībā,	Nohlina	arī	tika	kritizēta	tieši	par	esejas	noslēgumā	pausto	naivo	optimismu	un	nekri-

tisku	paļaušanos,	ka	zināt	par	nevienlīdzību	ir	pietiekami,	lai	to	novērstu.	Arī	Šteimanes	uzsvars	

uz	redzēšanu	saistās	ar	vienlīdzības	un	brīvības	brīnuma	gaidām	–	maskas	noraušanas	un	vi-

zionārisma	rezultātā	visiem	nokritīs	zvīņas	no	acīm	un	sievietes	pārstās	uzvesties	infantili.	Šajā	

gadījumā	noturīgais	iespaids,	kādu	uz	sabiedrības	organizāciju,	kā	arī	uz	domāšanu	un	jūtām	

atstāj	kultūras	normas,	audzināšana,	paradumi	un	vēsture,	netiek	ņemts	vērā,	pieņemot,	ka	insti-

tucionālais	spiediens	un	sociālās	ideoloģijas	izzudīs	kā	pēc	burvju	mājiena,	kad	tos	vienādosim	

ar	kļūdu	saprašanu	un	norakstīsim	uz	no	Žana	Pola	Sartra	patapinātās	“sliktās	 ticības”	 (bad 

faith)	gadījumu	(Pollock	2015,	49).	Ierobežojumus	varēs	noraidīt	bez	piepūles,	un	sievietēm	

pavērsies	brīnišķīgs	skats.	Tas	ļaus	pārvarēt	seksuālās	atšķirības	noteikto	dalījumu	(jeb	ierasto	
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dzimtes	kārtību)	un	sasniegt	feminisma	mērķi	–	Nohlinas	gadījumā	tā	ir	mākslinieciska	izcilība,	

LN	Sieviešu	līgai	–	autonomija,	neatkarība	un	patstāvība.	

Gan	Nohlinas,	gan	Šteimanes	pozīcijas	paredz,	ka	sieviešu	atbrīvošana	ir	pašu	sieviešu	

uzdevums	–	viņām,	Grizeldas	Pollokas	vārdiem	runājot,	jārīkojas	kā	Sokratam,	kuru	ne	velti	

pielīdzina	“dunduram”,	kurš	kurbulē	sabiedrības	un	mākslas	“patriarhālo	ķermeni”	kā	gausu	

zirgu	(ibid.).	Ja	pašas	sievietes	neizrāda	iniciatīvu	vai	interesi,	ja	atsakās	nepagurstoši	“riņķot”	

un	uzbāzīgi	“dīkt”	par	savām	tiesībām,	tad	viņām	acīmredzami	trūkst	pašuzņēmības,	drosmes	

un	aktivitātes,	un	savas	tiesības	viņas	nav	pelnījušas.	Tādējādi	Šteimanes	rakstā	iespējams	sa-

klausīt	neoliberālās	racionalitātes	klātbūtni	–	“kļūt	pieaugušai”	ir	pašas	sievietes	pienākums,	

sabiedrības	sniegtais	atbalsts	vai	radītās	grūtības	ir	sekundāras.	Šāds	skatījums	samazina	spēju	

izvērtēt	sociālās	problēmas	un	paradoksālā	kārtā	sniedz	artavu	sociālās	imunitātes	stiprināša-

nā,	kuru	Šteimane	citā	 rakstā	kritizē.	 Iespējams,	ka	mākslinieču	grupas	meklētā	“alternatīva	

feminismam”	(Šteimane	2010,	222)	varētu	būt	neoliberālais	feminisms	vai	arī	savdabīga	post-

feminisma	versija,	par	kuru	kultūras	teorētiķe	Angela	Dimitrakaki	ironiski	atzīmē,	ka	90.	gados	

Austrumeiropā47	postfeminisms	nereti	tiek	lietots	kā	“maigāka”	un	apolitiska	feminisma	versi-

ja	–	jau	solītā	alternatīva	“briesmīgajam	un	karojošajam	rietumu	feminismam”,	kura	izpratne	

balstās	mītos	un	 fantāzijās,	 nevis	 faktos	un	 zināšanās	 (Dimitrakaki	2005,	271;	Pachmanova	

2010,	41).	Arī	tieksme	pēc	sievietes	individualitātes	izcelšanas	var	tikt	skatīta	kā	neoliberālā	

feminisma	daļa,	kas	primāri	orientējas	uz	veiksmi	un	panākumiem,	kas	pienākas	 sievietēm,	

kuras	to	“ir	pelnījušas”.	

Tā	kā	LN	Sieviešu	līgas	darbība	bija	pirmais	kolektīvais	un	publiski	artikulētais	mē-

ģinājums	pievērsties	feminisma	jautājumiem	Latvijas	mākslā,	gan	pretrunīgos	Šteimanes	ap-

galvojumus,	gan	realizētos	mākslas	projektus	iespējams	uzlūkot	vēl	no	cita	skatpunkta	–	nevis	

kā	argumentētu	savas	pozīcijas	 izklāstu,	bet	kā	afektīvu	šīs	pozīcijas	meklējumu,	 izvairoties	

iesaistīties	(nevienlīdzīgā)	cīņā	un	cenšoties	atrast	balsi	sabiedrībā,	kura	feminismu	pielīdzina	

katastrofai.	Nevar	noliegt,	 ka	 ar	 savu	darbību	grupa	 ir	 sniegusi	 artavu	 feministiskā	mākslas	

diskursa	lēnai	attīstībai	Latvijā.	Tās	ieskicēto	ceļu	uz	feminismu	20	gadus	vēlāk	turpina	jauna	

feministiskā	mākslinieču	grupa,	2017.	gadā	strādājot	pie	projekta	“Fembloks”,	kas	tika	prezen-

tēts	“Feministiskās	mākslas	šovā”.	Mākslinieču	grupu	veidoja	Ingrīda	Pičukāne,	Rasa	Jansone,	

Vivianna	Maria	Stanislavska,	Mētra	Saberova	 un	Vika	Eksta	 sadarbībā	 ar	 sociālantropoloģi	

Annu	Žabicku.	Projekts	tapis	ar	Latvijas	Laikmetīgā	mākslas	centra	atbalstu.	

Šajā	projektā	sava	feminisma	meklējumi	notiek	gluži	atšķirīgā	veidā:	ja	LN	Sieviešu	

līga	centās	norobežoties	no	visiem	citiem	feminismiem,	 tad	“Fembloka”	 radošā	grupa	mek-

lē	un	atrod	sarunas	 iespējas,	Rietumu	feministisko	 tradīciju	sagatavotās	zināšanas	adaptējot,	

47  Dimitrakaki aplūko Igaunijas un Ungārijas piemēru, taču teikto var attiecināt arī uz Latviju. 



108Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

pielāgojot	 un	 interpretējot	 gan	Latvijas	 kultūras	 kontekstā,	 gan	 izdzīvojot	 tās	 savos	 ķerme-

ņos	un	politisko	afektu	nospriegotajās	savstarpējas	attiecībās.	Ja	LN	Sieviešu	līga	“alternatī-

vu	feminismam”	meklēja	zem	maskām,	tad	“Fembloka”	grupa	labprāt	dažādas	maskas	pielai-

ko,	cenšoties	ieraudzīt	savas	identitātes	nezināmās	vai	pretrunīgās	iezīmes.	Visbeidzot,	ja	LN	

Sieviešu	līgas	mērķis	bija	atrast	noteiktu	un	skaidru	redzējumu	(jau	minēto	vizionārismu),	tad	

“Fembloka”	grupa	atzīst,	ka	feminisms	ir	heterogēns	ne	tikai	Rietumos,	bet	arī	Latvijā,	tāpēc	

nebaidās	no	aptumšojuma,	kā	arī	dažādu	skatījumu	kombinācijām.	Sīkāk	“Fembloka”	projekts	

un	tā	ieguldījums	Latvijas	feministiskā	diskursa	redzamībā	tiks	analizēts	5.	nodaļā,	izmantojot	

viscerālās	estētikas	perspektīvu.
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4. nodaļa. Visceralitātes jēdziens

Latviešu	valodā	 jēdziens	 “viscerāls”	 ir	 svešvārds,	 kuram	nav	plaša	 lietojuma,	 lai	 arī	

sastopama	virkne	labi	zināmu	viscerālu	metaforu,	piemēram,	“būt	izslāpušam	pēc	zināšanām”,	

“sagremot	jaunumus”,	“salauzt	sirdi”,	“norīt	krupi”	vai	“atvilkt	elpu”.	Rietumu	akadēmiskajos	

tekstos	 (galvenokārt	 angļu	 valodā)	 “viscerāls”	 satopams	 diezgan	 bieži.	Tā	 lietojuma	 kopsa-

vilkumu	sniedz	kultūras	teorētiķe	Siana	Naja	(Sianne Ngai),	norādot,	ka	ar	vārdu	“viscerāls”,	

pirmkārt,	apzīmē	sajūtu,	kura	rodas	(vai	šķietami	rodas)	cilvēka	iekšējos	orgānos.	Otrkārt,	to	

var	lietot	kā	sinonīmu	vārdiem	“instinktīvs”	un	“iracionāls”,	citiem	vārdiem,	kā	apzīmējumu	

ķermeniskām	reakcijām,	kuras	atrodas	ārpus	cilvēka	kontroles.	Un,	 treškārt,	ar	viscerālo	var	

saprast	stāvokli,	kas	raksturīgs	vienkāršām	jeb	tā	sauktajām	pamatemocijām	(Ngai	2015,	33).	

Latviešu	 svešvārdu	 vārdnīca	 gan	 piedāvā	 tikai	 vienu	 skaidrojumu:	 viscerāls	 nozīmē	 “tādu,	

kas	 attiecas	uz	 iekšējiem	orgāniem”	 (Baldunčiks	1999,	 832),	 attieksmes	veidu	neprecizējot.	

Visceralitātes	 raksturošanai	nepieciešams	 ieskats	 afektu	 teorijā,	 jo	viscerālais	 ir	nesaraujami	

saistīts	ar	ķermeniski	afektīvo	pieredzi	un	mijiedarbi.	To	turpina	viscerālā	jēdziena	konceptuālo	

pēdu	dzīšana	mūsdienu	feministiskajās	teorijās,	nodaļas	noslēgumā	pievēršot	uzmanību	afektu	

pētniecībai	laikmetīgās	mākslas	analīzē	un	visceralitātes	jēdzienam	postsociālisma	feministiskā	

jutīguma	atklāšanā.

4.1. Afekti un emocijas

Afektu	teorijā	ar	pamatemocijām	galvenokārt	saprot	tādas	emociju	izpausmes,	kuras	ir	

neatkarīgas	no	konkrēta	kultūras	konteksta,	cilvēka	uzskatiem	vai	spriedumiem,	ir	ķermeniskas	

un	tūlītējas.	Tiesa,	dažādi	domātāji	šīs	izpausmes	traktē	atšķirīgi	–	tas	raksturo	afektu	teorijās	

valdošo	terminu	un	ideju	variācijas,	kas	nereti	paver	tik	daudz	atšķirīgu	perspektīvu,	ka	spēj	

izraisīt	“reibumam	līdzīgu	stāvokli”	(Gross	2010,	212).	Pastāv	domstarpības,	vai	emocijas	un	

afekti	 ir	 viens	 un	 tas	 pats.	Afektu	 automātisko	 raksturu	uzsver	 tādi	 domātāji	 kā,	 piemēram,	

Filips	Gvatāri,	 Žils	Delēzs,	Braiens	Masumi,	Ketlīna	Stjuarta	 (Kathleen Stewart)	 un	 līdzīgi	

domājoši	kultūras	 teorētiķi,	kuri	 saprot	afektu	kā	ķermenisku	 intensitāti,	 impulsu	vai	 spēku,	

kuru	mēs	piedzīvojam,	pirms	vispār	esam	to	pamanījuši	un	sapratuši,	jo	“āda	ir	ātrāka	par	vār-

du”	(Massumi	2002,	39).	Afekti	ir	autonomi	un	pastāv	pirms	ideoloģijas,	kultūras,	apziņas	un	

valodas,	viņpus	vai	ārpus	reprezentācijas,	nodoma,	vēlmes,	sprieduma	un	indivīda	uzskatiem	

par	pasauli.	Šajā	nozīmē	afekts	ir	“bezformīgs	potenciāls”	vai	“neapzināta	intensitāte”,	kas	nav	

izsakāma	valodā	-	tas	tiek	uzlūkots	kā	pārpalikums,	kas	neiekļaujas	diskursā	(Leys	2011,	437).	
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Tieši	šajā	izpratnē	afekts	tiek	raksturots	kā	viscerāls	spēks,	kas	vēl	nav	ieguvis	kultūrai	rakstu-

rīgus	apveidus	 (kādi,	piemēram,	piemīt	emocijām).	Šī	pieeja	afektam	tiek	pamatoti	kritizēta	

par	to,	ka	tā	ir	pārāk	haotiska,	mīklaina	un	galu	galā	izrādās	neproduktīva	(Hemmings	2005,	

Wetherell	2013),	tomēr	ir	vērts	saglabāt	afekta	viscerālo	aspektu	tālākā	pētniecībā,	to	integrējot	

feministisko	teoriju	skatījumos	uz	afektu.	

Otrs	virziens	afektu	teorijā	skata	pamatemocijas	kā	elementārus	emocionālos	stāvok-

ļus.	Šādu	pozīciju	pārstāv,	piemēram,	Silvans	Tomkinss	(Silvan Tomkins),	kurš	atstājis	būtisku	

ietekmi	 uz	 afekta	 teorijas	 attīstību	 literatūrzinātnē.	Viņa	 ieskatā	 pamatemocijas	 jeb	 afekti	 ir	

automātiski	bioloģiski	procesi,	kuri	ir	iedzimti,	universāli	un	ķermeniski.	Tomkinss	izšķir	devi-

ņus	primāros	afektus	(interese,	prieks,	pārsteigums,	nemiers,	bailes,	dusmas,	kauns,	riebums	un	

reakcija	uz	smirdoņu),	taču	laika	gaitā	sarakstu	papildina.	Afektus	(šo	jēdzienu	Tomkinss	lieto	

kā	vienojošo	visiem	emocionālajiem	stāvokļiem)	raksturo	tūlītēja,	neatliekama	daba	–	labās	lie-

tas	tie	padara	labākas,	bet	sliktās	–	vēl	sliktākas	(Ott	2017,	5).	Neatkarīgi	no	tā,	kas	ir	izraisījis	

afektu,	afekts	padara	šo	izraisītāju	nozīmīgu,	lai	arī	iepriekš	mums	tas	nemaz	nav	licies	svarīgi.	

Citiem	vārdiem,	afekts	veido	mūsu	attiecības	ar	pasauli.	Kā	var	redzēt,	šajā	pozīcijā	nošķīrums	

starp	afektu	un	emocijām	nav	aktuāls.	

Nedaudz	atšķirīgu	skatījumu	piedāvā	virkne	kritisko	teoriju	pārstāvju,	kuri,	līdzīgi	ie-

priekš	minētajiem,	saglabā	afekta	tūlītējo	un	ķermenisko	izpausmi,	taču	pievērš	uzmanību	arī	

tādiem	afektīviem	stāvokļiem,	kuri	neatbilst	pamatemociju	klasifikācijai,	piemēram,	melanho-

lijai	(Cheng	2001),	skaudībai	(Ngai	2005),	skumjām	un	zaudējuma	sajūtai	(Love	2007),	stūr-

galvībai	(Ahmed	2014)	u.c.	Vēl	būtiskāka	atšķirība	no	abiem	iepriekš	minētajiem	virzieniem	ir	

uzsvars	uz	afektīvo	stāvokļu	attiecībām	ar	noteiktām	kultūras	situācijām,	to	vēsturisko	nosacī-

tību,	kur	viscerālais	identificējams	tajās	ķermeņa	daļās,	kurās	tiek	izvaicātas	robežas	starp	ārējo	

un	iekšējo,	starp	“es”	un	“citi”,	“dzīvo”	un	“nedzīvo”	u.c.,	piedāvājot	nolasīt	viscerālo	gan	kā	

riebīgo,	gan	kā	erotisko	un	intīmo	(Holland,	Ochoa	and	Tompkins	2014,	394). Šajā	skatījumā	

afekts	nevis	raksturo	konkrētu	subjektu	vai	“izpauž”	tā	iekšējo	pasauli,	bet	to	konstruē,	rada	

un	uztur.	Piemēram,	feminisma	afektu	teorētiķe	Sāra	Ahmeda	parāda,	kā	sabiedrībā	valdošais	

laimes	diskurss	konstruē	laimīgus	un	nelaimīgus	subjektus.	“Nelaimīgie”	ir	migranti,	kvīri	un	

feministes,	jo	šo	sociālo	grupu	pārstāvji	ir	problemātiski	un	bieži	vien	neiederas	heteronorma-

tīvajā,	patriarhāli	nacionālajā,	konservatīvajā	sabiedrības	modelī.	Sociāli	ideoloģiski	veidojumi	

ir	 struktūras,	kuras,	kā	norāda	Ahmeda,	“nokļūst	mums	zem	ādas”	 (Ahmed	2010,	216).	Tur	

tās	veido	noteiktu	emocionālu	pieredzi.	Arī	pievēršanās	feminismam	sākas	ar	“sajūtu	uz	savas	

ādas”	–	feminisms	primāri	rodas	kā	sajūta	(sensation)	un	saskaršanās	(touch)	ar	pasauli	(Ahmed	

2017,	22).	Āda	kļūst	par	saskarsmes	virsmu,	kur,	no	vienas	puses,	notiek	mijiedarbe	ar	apkār-

tējo	vidi,	un,	no	otras,	veidojas	subjektivitāte	un	zināšanas.	Lai	arī	nereti	ādu	skata	kā	ķermeņa	
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ārējo	robežu,	tomēr	nošķīrums	starp	“iekšējo”	un	“ārējo”	nav	viennozīmīgs	–	āda	apņem	arī	

cilvēka	iekšējos	orgānus,	savukārt	virkne	ekofeministu	vērš	uzmanību	uz	ādas	caurlaidīgumu,	

to	piedāvājot	uzlūkot	kā	elastīgu	membrānu,	ko	par	robežu	var	saukt	tikai	nosacīti.	Sajušana,	

jutīgums	un	jutekliskā	uztvere	ir	viens	no	tiltiem,	kas	šajā	pētījumā	savieno	feministisko	afektu	

teoriju	ar	estētiku	un	mākslas	pētniecību,	 tostarp	uzsverot	ādas	un	ķermeņa	 robežu	pētīšanu	

laikmetīgajā	mākslā.		

Atgriežoties	pie	Najas	sniegtās	definīcijas,	jāatzīmē,	ka	afektu	asociācija	ar	instinktiem	

un	iracionalitāti	ir	daudzsološa	perspektīva	feminismā,	jo	tradicionālajās	binārajās	opozīcijās	šie	

lielumi	korelē	ar	“sievišķo”,	to	interpretācijā	ļaujot	izmantot	tā	dēvētā	stratēģiskā	esenciālisma	

pieeju.	Postkoloniālā	feminisma	teorētiķe	Gajatari	Čakravorti-Spivaka	stratēģisko	esenciālis-

mu	raksturo	kā	paņēmienu,	kas	ļauj	marginalizētām	grupām	sasniegt	savus	politiskos	mērķus,	

labprātīgi	adaptējot	vienkāršotas	un	nereti	arī	stereotipiskas	identitātes,	jo	vadošās	ideoloģijas	

tās	spēj	reģistrēt,	savukārt	apspiestajām	grupām	tas	paver	pašnoteikšanās	iespējas.	Reizē	stra-

tēģiskais	 esenciālisms	 ļauj	 izgaismot	dominējošo	 teoriju	 un	diskursu	nepilnības	un	 apšaubīt	

iepriekš	zināmo	klasifikācijas	kategoriju	lietderību	(Spivak	1984–5,	175–187;	Ashcroft	B.,	G.	

Griffiths	and	H.	Tiffin	2007,	73–75).	Tā	feministiskās	teorijas	ne	tikai	pievērš	uzmanību	tradi-

cionālās	sievišķības	konstruēšanas	mehānismiem,	bet	arī	izmanto	klišejiskos	lielumus	(kā	mai-

gums,	pasivitāte,	ķermeniskums,	klusēšana	u.c.),	lai	gan	izvaicātu	racionalitātes	izpratni,	gan	

apšaubītu	tās	centrālo	vietu	klasiskajā	redzējumā	par	to,	kas	ir	cilvēks	un	kā	veidojas	zināšanas.	

Daļa	autoru	dekonstruē	stereotipisko	mītu,	ka	sievietes	ir	emocionālākas	par	vīriešiem,	un	vērš	

uzmanību	uz	specifisko	meiteņu	un	sieviešu	socializēšanu,	kas	šādu	“emocionalitāti”	veicina.	

Savukārt	citi,	piemēram,	filozofe	Morvana	Grifitsa	stratēģiskā	esenciālisma	garā	retoriski	vai-

cā:	ja	sievietes	tiešām	ir	emocionālas	būtnes,	vai	viņu	emocionālā	inteliģence	nepadara	viņas	

labāk	–	nevis,	kā	ierasts	domāt,	sliktāk	–	piemērotas	darbam	atbildīgos	amatos	(Griffiths	1988,	

131–151).	Sievišķā	atšķirība	bieži	pamatota	ar	intuīciju,	emocijām,	“citu	racionalitāti”	un	ķer-

meniskumu	–	interese	par	šīm	tēmām	saglabājas	arī	mūsdienu	feministiskajās	teorijās,	kuras	

tiecas	atklāt	šo	raksturlielumu	teorētiski	noderīgos	aspektus,	sniedzot	negaidītas	interpretācijas.		

Kopumā	feminisma	pieejā	emocijām	var	izcelt	vairākus	tematiskos	lokus:	emocijas	tiek	

pētītas	kā	dzimtes	identitātes	veidotājas,	kā	autentiskās	sievišķības	izpausme,	kā	epistemolo-

ģisks	 resurss,	 kā	 varas	 attiecību	piemērs,	 kā	 darba	 veids	 un	kā	 sociālās	 robežas	marķējums	

(Lutz	2002).	Tam	var	pievienot	arī	tendenci	kritiskajās	afektu	teorijās	izmantot	emocijas	kā	so-

ciālās	analīzes	rīku.	Feminisma	teorijās	liela	daļa	šīs	pētniecības	aizsākās	jau	20.	gadsimta	70.	

un	80.	gados,	tātad	–	krietnu	laiku	pirms	tā	dēvētā	afektīvā	pavērsiena	humanitārajās	zinātnēs,	

ko	saista	ar	20.	un	21.	gadsimtu	miju.	

Feminisma	 teoriju	 interesi	 par	 emocijām	 raksturo	 jau	 iepriekš	 aplūkotā	 izpratne	 par	
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personisko	kā	politisko.	Kā	norāda	teorētiķe	Sjūzena	Braunmillere,	“paaugstināta”,	“neadek-

vāta”	vai	 “problemātiska”	emocionalitāte	 tipiski	 tiek	piedēvēta	 sievietēm,	bērniem,	mežonī-

gajām	tautām	un	psihiski	slimajiem.	Emocionalitāte	bieži	vien	tiek	uztverta	kā	patoloģija,	iz-

ņemot	sankcionētās	 jūtas,	kuru	 izrādīšana	atbilst	cilvēka	dzimumam	un	sociālajam	statusam	

plašākā	nozīmē	(piemēram,	sievietēm	“pieklājas”	izrādīt	sajūsmu	par	zīdaiņiem,	būt	pašaizlie-

dzīgām	un	līdzjūtīgām,	savukārt	no	vīriešiem	gaida	drosmes	un	pašpaļāvības	apliecinājumu).	

Braunmillere	atsaucas	uz	20.	gadsimta	70.	gados	ASV	veikto	pētījumu,	kurā	tālaika	nozares	

eksperti	izveidojuši	sievišķības	emocionālo	profilu,	tajā	iekļaujot	tādas	iezīmes	kā	“ātri	sāk	rau-

dāt,	satraucas	par	sīkumiem,	ātri	apvainojas,	viegli	iespaidojamas,	izteikti	subjektīvas,	neatšķir	

jūtas	no	domām,	neloģiskas,	neizlēmīgas,	viltīgas”.	Braunmillere	secina,	ka	daudzas	tā	dēvētās	

sievišķās	emocionalitātes	izpausmes	nonāk	pretrunā	ar	garīgās	veselības	un	personības	briedu-

ma	iezīmēm	(Brownmiller	1984).	Šāds	“ekspertu”	slēdziens	uzstāda	diagnozi	nevis	sievietēm,	

bet	gan	signalizē	par	sabiedrībā	valdošo	mizogīniju	un	atklāj	afektīvos	veidus,	kā	“kļūt	par	sie-

vieti”,	proti,	kā	tiek	konstruēts	sievišķais	emocionālais	subjekts.	Feminismā	izkoptās	emociju	

pētīšanas	tradīcijas	sekmē	tā	pievēršanos	afektu	teorijām,	kur	tiek	nostiprināta	arī	emociju	un	

ķermeņa	saistība.	

Feminisma	teorētiķes	afektu	teorijās	uzsver	gan	ikdienas	dzīves	emocionālos	režīmus	

(kuri	 nereti	 ir	 nepietiekami	 novērtēti),	 gan	 to	 saistību	 ar	 kultūru,	 sabiedrību	un	 ideoloģijām	

(Pedwell	and	Whitehead	2012,	Parvulescu	2019).	Tā,	piemēram,	Anne	Cvetkoviča	pēta	dep-

resiju	koloniālisma,	verdzības	mantojuma	un	mūsdienu	rasisma	kontekstā	(Cvetkovich	2012)	

–	depresija	šajā	gadījumā	nav	tikai	medicīnisks	stāvoklis,	bet	gan	kultūras	parādība,	kuru	var	

atrisināt	nevis	psihoterapija	un	medikamentu	lietojums,	bet	sociālas	pārmaiņas	un	diskriminā-

cijas	izskaušana.	Šajā	ziņā	Cvetkovičas	pieeja	depresijai	un	rasismam	ir	ļoti	līdzīga	feminisma	

pieejai	tādām	problēmām	kā	vardarbība	ģimenē,	reproduktīvās	tiesības	un	mājas	darbu	dalīša-

na,	kur	kā	problēmas	risinājums	tiek	piedāvātas	strukturālas	izmaiņas	sabiedrībā,	nevis	indivi-

duālu	attiecību	noregulēšana	ģimenes	lokā.	

Cvetkoviča	un	citi	pētnieki,	kuri	 strādā	ar	 līdzīgām	metodēm,	 izmanto	publisko	 jūtu	

(public feeling)	jēdzienu,	lai	uzsvērtu,	ka	emocijas	ne	tikai	ir	“primārā	sociālās	kontroles	vie-

ta”,	bet	arī	–	pretošanās	un	transformācijas	iespēja	(Boler	1999,	Berlant	2010).	Var	pārformulēt	

feminisma	mākslinieces	Barbaras	Krīgeres	slaveno	darbu	“Tavs	ķermenis	ir	cīņas	lauks”,	kas	

tapis	1989.	gadā,	lai	atbalstītu	sieviešu	protestus	pret	aborta	tiesību	ierobežošanu	ASV,	secinot,	

ka	mūsdienās	par	cīņas	lauku	kļuvusi	cilvēka	sirds	–	pieņemot	metaforu,	kas	emocijas	lokalizē	

tieši	šajā	cilvēka	orgānā.	Pētījumi	neirobioloģijā,	tostarp	feminisma	iedvesmoti,	rosina	skatīt	

ķermeni	kā	veselumu,	kas	ir	emociju	“notikšanas	vieta”,	jo,	piemēram,	tādas	viscerālas	reakci-

jas	kā	sviedru	parādīšanās,	pulsa	paātrinājums	vai	adrenalīna	izdalīšanās	aptver	visu	ķermeni,	
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nevis	tikai	tā	daļu	(Wilson	2015).	Tas,	protams,	nenozīmē,	ka	sirds	metafora	būtu	jāatmet	pa-

visam,	it	īpaši	ņemot	vērā	tās	seno	vēsturi	un	lietošanas	tradīciju,	kas	sirdi	skata,	piemēram,	kā	

(ne)laimīgas	mīlas	dzīves	epicentru	vai	kā	cilvēka	viscerālo	kodolu.

Rezumējot	feminisma	teoriju	pieeju	afektiem,	jāuzsver	ieguldījums	iemiesota,	situēta,	

attiecībās	balstīta	un	materiāli	taustāma	subjekta	izpratnē,	kā	arī	interesē	par	ikdienas	dzīvi	un	

tās	politiskajiem	kontekstiem,	kas	raksturīgs	feminismam	kopumā.	Afektu	un	feminisma	teoriju	

sadurā	tiek	turpināta	arī	ķermeņa	pētniecība,	tostarp	izceļot	ķermeni	kā	apveltītu	ar	autonomi-

ju,	aģenci	un	vitalitāti,	ko	nevar	reducēt	uz	sociālajām	konstrukcijām	vai	diskursu.	Viscerālā	

analīze	ir	viens	no	rīkiem,	kas	palīdz	atsegt	ķermeņa	vitalitāti	un	aģenci,	reizē	uzsverot	afektu	

tūlītējo,	ķermenisko	un	nepastarpināto	iedarbību.	

4.2. Viscerālais un mūsdienu feministiskās teorijas

Lai	arī	termins	“viscerāls”	sastopams	vairākos	feminisma	teorijas	darbos,	tostarp	māks-

lai	veltītos	pētījumos,	tas	biežāk	lietots	kā	apzīmējums,	nevis	analītiska	kategorija.	Piemēram,	

1999.	gadā	nāk	klajā	Temzinas	Loreinas	(Tamsin Lorraine)	darbs	“Irigaraja	un	Delēzs:	ekspe-

riments	viscerālajā	filozofijā”,	kurā	autore	analizē	abu	filozofu	mantojumu,	lai	atrastu	jaunus	

veidus,	kā	domāt	par	subjektivitāti	un	attiecībām	ar	citiem,	kā	arī	lai	pārskatītu	ķermeņa-prāta	

duālisma	problēmu,	kurā	 sievišķais	 subjekts	 tradicionāli	 saprasts	kā	ķermenisks,	 dabisks	un	

iracionāls,	savukārt	vīrišķais	–	kā	“tīrs”,	racionāls	un	neiemiesots.	Interpretējot	Irigarajas	un	

Delēza	filozofiju,	 tostarp	 idejas	par	sievišķo	Citu	(the feminine Other) un	ķermeni	bez	orgā-

niem,	autore	uzsver	ķermeņa	nozīmi	iemiesota	un	dinamiska	subjekta	izpratnē.	Lai	arī	vārds	

“viscerāls”	ietverts	grāmatas	nosaukumā,	tekstā	tas	netiek	tālāk	izvērsts	vai	skaidrots	–	visce-

rāls	šajā	gadījumā	ir	sinonīms	vārdam	“ķermenisks”	vai	tiek	lietots	kā	apzīmējums	“dinamisko	

dzīves	spēku	plūdumam”,	kas	ietver	zibošas	sajūtas,	emocijas	un	līdz	galam	neaptvertas	domas	

(half thoughts),	kuras	raksturo	iemiesoto	subjektu,	bet	nav	pilnībā	izsakāmas	ierastajā	filozofi-

jas	valodā	(Lorraine	1999,	10).	Loreinas	jēdziena	lietojumā	var	saskatīt	līdzību	tai	visceralitātes	

izpratnei,	kas	 izvērsta	postsociālisma	feminisma	kontekstā,	uzsverot	 tādas	 iezīmes	kā	atturī-

gums,	noklusējums	un	vairīšanos.

Viscerālā	 jēdziens	 parādās	 arī	 laikmetīgajai	 mākslai	 veltītajos	 darbos,	 kas	 nav	 pār-

steidzoši,	ņemot	vērā	tā	implicēto	saistību	ar	emocijām,	jutekļiem	un	ķermeni,	tātad	–	estētiku	

plašākā	nozīmē.	Džozefīne	Mašona	(Josephine Machon)	monogrāfijā	“(Sin)estētika:	pārdefinē-

jot	viscerālo	performanci”	((Syn)aesthetics. Redefining Visceral Performance),	kas	izdota	2009.	

gadā,	pēta	performances	mākslas	virzienu	20.	gadsimta	otrajā	pusē,	kas	vērsts	uz	viscerālas	

pieredzes	radīšanu	skatītājos.	Šī	pieredze	ir	tūlītēja	un	tieša,	reizē	ķermeniska	un	noslēpumaina,	
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pat	mistiska	un	transcendentālā,	tāpēc	to	ir	grūti	izteikt	un	aprakstīt	ierastajās	mākslas	analīzes	

kategorijās.	Mašonas	mērķis	ir	izstrādāt	konceptuālus	rīkus,	lai	šādu	viscerālo	pieredzi	analizē-

tu	(Machon	2009,	5).	Šim	nolūkam	kalpo	ķermeņa	pieredzes,	iemiesotu	zināšanu	un	arī	sines-

tētikas	jēdziens,	kurš	apvieno	performances	radītos	ķermeniskos	impulsus	ar	mākslas	darba	in-

terpretāciju	un	vērtējumu.	Termins	“viscerāls”	šajā	gadījumā	nozīmē	tvērumus	un	pieredzi,	ko	

rada	ķermeniskas	reakcijas	un	pašas	apslēptākās,	dziļākās	un	bieži	vien	neizsakāmās	“emocio-

nāli	jutīgas	sajūtas”	(emotionally sentient feelings).	Viscerālā	reakcija	izpaužas	kā	fizioloģisks	

ķermeņa	satraukums	vai	saviļņojums,	kā	ķermeņa	“iekšējo	orgānu	atbilde”,	kura	pastiprina	vai	

dara	saprotamas	noteiktas	idejas,	nevis	idejas	izskaidro	vai	dara	saprotamu	konkrēto	pieredzi	

(p.	197,	n.	1).	Šis	ķermeniskais	saviļņojums	ir	līdzīgs	Loreinas	lietotajam	“dinamisko	dzīves	

spēku	plūdumam”	–	abas	izteiksmes	uzsver	ķermenisko	vitalitāti	un	aģenci,	kas	ir	visceralitātes	

atklājējas.	

Mašonas	viscerālās	pieredzes	izpratnē	ir	svarīgs	apslēptības	jēdziens,	jo	tas,	kas	ir	“ap-

slēpts	visdziļāk	un	neizsakāms”,	ne	vienmēr	kļūst	redzams	un	zināms.	Šeit	var	rast	vēl	vienu	

atbalsta	punktu,	lai	stiprinātu	visceralitātes	izpratni	postsociālisma	feminismā,	proti,	saprotot	

pēdējo	kā	daļēji	netveramu,	neredzamu	un	aptumšotu	(vairāk	par	šo	sk.	promocijas	darba	2.	

nodaļu).	Igauņu	pētniece	Marlinga	norāda,	ka	Austrumeiropas	feminisma	apslēptība	saistās	ar	

neatbilstību	Rietumu	stereotipiem	un	atsvešinātiem	“izskaidrošanas”	mēģinājumiem	(Marling	

2021).	Citu	aptumšojuma	iemeslu	min	čehu	mākslas	zinātniece	Martina	Pahmanova,	norādot,	

ka	feminisma	diskursa	attīstības	apgrūtinājumu	Austrumeiropā	var	atvedināt	arī	uz	vietējo	kul-

tūras	aprindu	nevēlēšanos	domāt	par	feminismu,	izvairīgo	vai	atklāti	noraidošu,	skeptisku	vai	

pat	naidpilnu	attieksmi	pret	to.	Līdz	ar	to	daudzas	feminisma	izpausmes	tiek	apzināti	“nobē-

dzinātas”,	piemēram,	paslēptas	“sievišķīgas	mākslas”	aizsegā	(Pachamnova	2019).	Tā	rezultātā	

feminisms	Austrumeiropā	(tostarp	Latvijā)	bieži	izpaužas	kā	neizsakāms	jutīgums,	kuru	nevar	

nosaukt	vārdā.	Feminisma	apslēptību	pastiprina	arī	trūkstošais	teorētiskais	ietvars	un	līdz	šim	

neuzrakstītais	Latvijas	un	Austrumeiropas	feminisma	ģenealoģijas	stāsts,	kas	feminismu	padara	

par	viscerālu	Mašonas	jēdziena	lietotajā	nozīmē	–	tā	ir	sajūta,	kas	tiek	slēpta	gan	no	sabiedrības,	

gan	–	iespējams	–	no	sevis	paša.	Kā	norādīts	agrāk,	feminisma	juteklisko	aspektu	izceļ	arī	Sāra	

Ahmeda	(2017),	vienīgi	Austrumeiropā	šī	jutīguma	dinamika	ir	krietni	sarežģītāka.	Ja	Ahmedai	

feminisms	sākas	brīdī,	kad	“ķermenis	nonāk	saskarsmē	ar	pasauli,	taču	nav	ar	to	mierā”	(p.	22),	

tad	Austrumeiropā	feminismu	raksturo	ne	tikai	nemiers	par	“saskaršanos	ar	pasauli”,	bet	arī	par	

pašu	vārdu	“feminisms”,	tādējādi	radot	divkāršu	nemiera,	neveiklības	un	atsvešinājuma	afektu.	

Iezīmējot	mākslas	darba	 izraisītās	viscerālās	 attiecības	 starp	 “idejām”	un	 “ķermeni”,	

Mašona	noraida	pieņemto	modeli,	kur	idejas	“izskaidro”	ķermeņa	pieredzi.	Pēc	viņas	domām,	

viscerālajā	 performancē	 ķermeniskās	 reakcijas	 var	 “izskaidrot”	 noteiktas	 idejas,	 parādīt	 tās,	
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padarīt	 labāk	 saprotamas.	 Ja	Mašona	 uzmanības	 lokā	 ir	 performances	 “filozofiskais	 spēks”,	

kurš	tiek	izvērsts,	pastiprināts	un	paplašināts	skatītāja	viscerālajā	pieredzē,	līdzīgu	skatījumu	

var	attiecināt	uz	citām	idejām,	kuras	izceļ	mākslas	sociālo	un	politisko	dimensiju.	Piemēram,	

sāta	sajūta	var	“paskaidrot”	 labklājības	 ideju,	neremdināms	izsalkums	–	ko	nozīmē	posts	un	

karš,	savukārt	bailes	var	raksturot	dzīvi	ksenofobiskā	un	mizogīnā	sabiedrībā.	Noteiktas	ķer-

meniskas	reakcijas	un	afekti	spēj	“ilustrēt”	ideoloģijas,	tās	“iemiesot”,	padarīt	“taustāmu”,	un	

viscerālā	estētika	ir	viens	no	veidiem,	kā	šo	iemiesošanos	pamanīt	un	pētīt.	

Šajā	 pieejā	 nostiprināta	 arī	 izpratne	 par	 ķermeņa	 aģenci,	 kurai	 ir	 kā	 politiska,	 tā	

epistemoloģiska	 nozīme	 –	 ķermenis	 ne	 tikai	 “dara”	 noteiktas	 lietas	 (piemēram,	 pulcējoties	

protesta	 akcijai),	 bet	 ķermeniskums	 pieredze	 un	 afekti	 ir	 rīki	 noteiktu	 zināšanu	 iegūšanai.	

Afektu	un	ķermeņa	“reabilitācija”	izziņas	procesā	gan	nav	jauna	feministiskajā	epistemoloģijā	

–	 tā	 piepilda	 feminisma	 filozofu	 pareģojumu,	 ka	 izmaiņas	 jūtās	 un	 indivīdu	 emocionālajos	

paradumos	ir	jaunu	un	politiski	nozīmīgu	zināšanu	priekšnosacījums	(Hemmings	2012).	Tomēr	

šāds	skatījums	nav	izplatīts	feministiskajā	estētikā,	it	īpaši	–	postsociālisma	kontekstā.

Domājot	par	ķermeniskā	afekta	lomu	izziņā,	jāuzsver,	ka	viscerāls	skatījums	apšauba	

stingru	nošķīrumu	starp	subjektu	un	objektu.	Tā	vietā	tiek	pamanītas	parādību,	lietu	un	vides	

savstarpējās	 attiecības,	 kas	 balstītas	 rūpēs,	 gādībā	 un	 savstarpējā	 atkarībā	 (kā	 negatīvajā,	 tā	

pozitīvajā	 nozīmē).	Viscerālais	 ļauj	 apjaust	 veidus,	 kā	 “izplešas	 varas	 kapilāri”	 (Anker	 and	

Felski	2017,	5)	un	darbojas	vēstures	un	kultūras	konteksti,	veidojot	individuālos	un	sociālos	

ķermeņus,	orķestrējot	kolektīvo	jūtu	dzīvi,	piemēram,	 liekot	 iemīlēt	vai	attaisnot	netaisnīgas	

sociālās	 normas	 vai	 lolot	 cietsirdīgus	 nākotnes	 plānus,	 kuru	 sasniegšana	 prasa	 destruktīvu	

rīcību	 (Berlant	 2010).	Tomēr,	 lai	 arī	 viscerālā	 pieredze	 ļauj	 sajust	 sabiedrību	 un	 kultūru	 uz	

“savas	ādas”,	tas	nenozīmē,	ka	pievēršanās	ķermenim	un	afektiem	kļūs	par	drošticamu	“logu”	

uz	realitāti	(Pedwell	and	Whitehead	2012).	Jāņem	vērā,	ka	ķermeniski	 impulsi	un	afekti	var	

palikt	nepamanīti,	tie	var	būt	neapzināti	vai	tos	var	interpretēt	neprecīzi.	

Jau	iepriekš	iezīmēti	visceralitātes	skaidrojumi	un	tās	saistība	ar	aptumšojumu	liek	no-

raidīt	ideju	par	caurspīdīgumu	–	šāds	pieņēmums	balstītos	idejā	par	cilvēku,	kurš	sevi	pazīst	

un	saprot.	Lai	arī	Rietumu	filozofijā	ir	izplatīta	racionālā	subjekta	izpratne,	vairums	feminisma	

teoriju	 tai	nepiekrīt.	Racionālais	subjekts	 ir	brīvs	un	autonoms,	 tas	apzinās	savas	vēlmes	un	

vajadzības	un	 ir	 spējīgs	 rīkoties	 sev	 izdevīgā	veidā,	 sekojot	noteiktam	dzīves	plānam.	Bieži	

vien	šī	subjekta	koncepcija	tiek	dēvēta	par	homo economicus	un	tai	tiek	pievienota	arī	ideja	par	

pašpietiekamību,	 izaugsmi	un	individuālismu	(Meyers	1997,	Code	2013).	Šāds	skatījums	uz	

cilvēku	nostiprināts	apgaismības	filozofijā	un,	lai	arī	tas	ticis	apšaubīts	ne	tikai	feminismā,	bet	

arī	citās	kritiskajās	teorijās,	racionālais	subjekts	ir	standarts	arī	normatīvajai	cilvēka	izpratnei	

postsociālismā	(Makovicky	2014,	Marling	2021).	Promocijas	darba	2.	nodaļā	jau	tika	iezīmēti	
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neoliberālās	 racionalitātes	principi,	kurus	varam	attiecināt	 arī	uz	Latviju,	 saskaņā	ar	kuriem	

indivīdam	jākļūst	“par	savas	dzīves	saimnieku”,	izstrādājot	savas	dzīves	“biznesa	plānu”,	kas	

organizēts	ap	tādiem	terminiem	kā	“ieguldījums”,	“risks”,	“peļņa”,	“izaugsme”	utml.	Šāds	ska-

tījums	racionalizē	un	normalizē	sociālo	nedrošumu	un	nevienlīdzību.	Savukārt	vadošajās	femi-

nisma	patības	(the self)	teorijās	subjekts	ir	dinamisks,	plūstošs,	iemiesots,	attiecībās	balstīts	un	

intersekcionāls	(Meyers	1997;	Code	2013,	Kukaine	2020).	Šajās	koncepcijās	subjektu	vislabāk	

raksturo	nevis	racionālais	prāts,	bet	gan	dzīvotais	ķermenis,	 tostarp	 ievainojamība,	afekti	un	

attiecības.	Šāds	“es”	ļauj	labāk	konceptualizēt	sabiedrības	un	kultūras	ietekmi	uz	indivīda	dzīvi,	

tostarp	izceļot	dzimtes,	seksualitātes	u.c.	identitātes	aspektu	nozīmi,	kā	arī	atvēlē	subjektam	zi-

nāmu	nenoteiktību	–	tas	ir	nepakļāvīgs,	grūti	izsekojams,	miglains.	Tam	nav	nemainīga	kodola	

vai	stingru	robežu	–	subjekta	izpratni	veido	plūstošu	sociālo	identitāšu	un	attiecību,	vēstures	

un	 kultūras	mijiedarbība	 (Kukaine	 2020,	 396–398),	 kas	 izskaidro,	 kāpēc	 “es”	 ir	 tikai	 daļēji	

pieejams	un	tā	daļas	var	būt	aptumšotas.	Ķermeniskā	pieredzes	un	afektu	specifika	tiek	atklāta	

kultūrvēsturisko	attiecību	savijumā.

Viscerālā	pieeja	reģistrē	veidu,	kā	subjektivitāte	tiek	radīta,	konstituēta	un	uzturēta.	Arī	

šeit	viscerālā	feminisma	teorētiskā	pozīcija	rod	atbalstu	feminisma	teorijās	izstrādātajās	emoci-

ju	pētīšanas	tradīcijās.	Virkne	feminisma	teorētiķu	ir	parādījušas,	ka	sieviešu	un	dažādu	mino-

ritāšu	grupu	identitāte	ietver	dzīvošanu	noteiktā	emocionālā	režīmā.	Būt	par	šīs	grupas	pārstāvi	

nozīmē,	piemēram,	just	pazemojumu,	tikt	izsmietam,	nesaprastam,	kariķētam,	izstumtam,	ste-

reotipizētam,	apklusinātam	vai	vienkārši	būt	neredzamam.	Šie	afekti	nav	raksturīgi	subjekti-

vitātei,	tie	to	neizsaka,	jo	sociālā	identitāte	nepastāv	pirms	noteiktas	sociālas	situācijas.	Tātad	

afektīvi	ķermeniskā	reakcija	nevis	atklāj	noteiktu	“es”,	bet	drīzāk	signalizē	par	subjekta	sociālo	

lokāciju	un	attiecībām	ar	vidi.	Te	kā	piemēru	var	minēt	 feminisma	teorijas	klasiķes	Sandras	

Lī	Bartkijas	pētījumu	par	apspiešanas	pieredzi	kā	neatņemamu	sievietes	identitātes	daļu,	kur	

būt	par	sievieti	nozīmē	just	kaunu,	vainas	sajūtu	un	noteiktos	brīžos	ienīst	pašai	sevi.	Lai	arī	šī	

pieredze	nav	universāla,	tomēr,	pēc	Bartkijas	domām,	tā	ir	iespējama,	jo	tādā	veidā	izpaužas	

internalizētā	apspiešana	un	mizogīnija,	ar	kuru	saskaras	vairums	sieviešu	mūsdienu	Rietumu	

sabiedrībā	(Bartky	1990).	Līdzīgi	pētījumi	pastāv	par	dažādu	seksuālo	un	etnisko	minoritāšu	

pieredzi	(Lutz	2002).	Tie	atklāj,	ka	emocijas	un	ķermenis	ir	nevis	subjekta	izpausme,	bet	sub-

jekta	konstituēšanas	paņēmiens,	līdzīgi	kā	Sāras	Ahmedas	novērojumi	par	sabiedrībā	valdošā	

laimīguma	diskursa	radītajiem	nelaimīgajiem	subjektiem.	

Turpinot	pārskatu	par	viscerālā	jēdzienu	mūsdienu	feminisma	teorijās,	uzmanība	jāpie-

vērš	Lindas	Nohlinas	grāmatai	“Peldētāji,	ķermeņi,	skaistums.	Viscerālā	acs”,	kas	iznāk	2006.	

gadā.	Tajā	labi	zināmā	mākslas	zinātniece	analizē	kailu	ķermeņu	attēlojumu	19.	un	20.	gadsim-

ta	mākslā,	uzsverot	sižetus,	kas	ietver	peldes,	vannošanās	un	mazgāšanās	motīvus.	Viscerālā	
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acs,	kas	minēta	grāmatas	nosaukumā,	Nohlinai	ir	mākslas	zinātnieka	pozīcija,	kur	intelektuālā	

un	teorētiskā	interese	savijas	ar	refleksiju	par	savu	ķermeni,	tā	pieredzi	un	izjūtām.	Gan	māks-

linieks,	gan	skatītājs	ir	iemiesotas	būtnes,	kuras	mākslu	uzlūko	caur	savu	vēsturiski	noteikto	

ķermeni,	 turklāt	šī	vēsture,	pēc	autores	domām,	mūsu	reakciju	uz	mākslas	darbu	var	padarīt	

intensīvāku,	taustāmāku	un	pamatīgāku	(to thicken up)	(Nochlin	2006,	14–15).	To	var	tulkot	arī	

kā	saduļķošanu	un	sarežģīšanu,	kas	iestājas,	kad	mākslas	analīzē	teorētiķis,	kritiķis	vai	skatī-

tājs	apzinās	savu	iemiesotību,	sociālo	un	vēsturisko	pozīciju.	Tātad	mākslas	analīzes	viscerālā	

dimensija	ietver	refleksiju	par	to,	kā	mākslas	darbs	iedarbojas	ķermeniski	afektīvā	līmenī,	kādā	

veidā	māksla	ir	“sajūtama”	dzīvotajā	ķermenī,	turklāt	viens	no	šīs	refleksijas	efektiem	ir	pretru-

nīgu	interpretāciju	rašanās	un	līdzāspastāvēšana.	

Viscerālās	 acs	 piemērs	 atrodams	Nohlinas	 attieksmē	pret	Pjēra	Bonāra	 darbiem,	 kur	

attēlotas	sievietes	vannā.	Par	tiem	Nohlina	raksta,	ka	viņai	“kā	sievietei	un	kā	feministei”	ir	

pretīgi,	mokoši	un	pat	sāpīgi	 redzēt,	kā	sievietes	miesa	 tiek	pārvērsta	par	heteroseksuāla	vī-

rieša	 iekāres	 objektu.	 “Es	 vēlos	 iedurt	 nazi	 šajā	 piemīlīgajā	 ķermenī-virsmā	 un	 iekliegties:	

“Pamosties!”,	“Iegrūd	viņu	vannā!”,	“Kāp	ārā	un	noslaukies!””	Taču	vienlaikus	Nohlina	at-

zīstas	naivumā,	kas	liek	pamest	novārtā	mākslas	vēsturnieces	objektivitāti,	jo	iepriekš	iezīmē-

tais	“sievietes	un	feministes”	skatījums	netraucē	viņai	“apbrīnot	Bonāru	un	just	viņa	vizuālās	

retorikas	valdzinājumu”	(p.	144).	Šāda	atzīšanās	ļauj	secināt,	ka	mākslas	darba	interpretācijas	

neizbēgami	ietver	pretrunīgus	elementus,	turklāt	konfliktējoši	uzskati	var	būt	ne	tikai	dažādām	

grupām,	bet	arī	vienam	un	tam	pašam	cilvēkam.	Mākslas	darba	vērtējums	nav	bezkaislīgs	sprie-

dums,	bet	afektu	caurvīts,	par	ko	liecina	Nohlinas	lietotie	apzīmējumi	“pretīgi”,	“mokoši”	un	

“sāpīgi”.	Afektīvs	ir	arī	viņas	iztēlotais	uzbrukums	gleznai,	ko	var	nolasīt	kā	atsauci	uz	sufra-

žistes	Mērijas	Ričardsones	īstenoto	uzbrukumu	Djego	Velaskesa	1647.	gada	darbam	“Venera	ar	

spoguli”,	kas	notika	1914.	gadā.	Ričardsones	rīcība	tiek	skaidrota	kā	izmisuma	motivēts	žests,	

lai	pievērstu	uzmanību	sieviešu	tiesību	problēmām	un	vardarbībai,	ar	ko	saskārās	sieviešu	tiesī-

bu	aktīvistes,	kuras	tajā	laikā	bija	nonākušas	Londonas	cietumos.	Turklāt	uzbrukums	Velaskesa	

gleznai	feminisma	mākslas	vēsturē	vēlāk	analizēts	ne	tikai	sufražisma	politiskās	programmas	

ietvaros,	bet	arī	saprasts	kā	aicinājums	kritiski	pārskatīt	gan	mākslas	institūciju	(it	īpaši	muzeju)	

darbību,	gan	pieņemto	mākslas	žanru	hierarhiju	un	reprezentācijas	režīmus.	Visbeidzot,	papla-

šinot	izpratni	par	mākslas	nozīmi	un	uzsverot	tās	aktīvo	lomu	sabiedrībā,	Mērijas	Ričardsones	

rīcība	izgaismo	plašāku	dzimumu	nevienlīdzības	problēmu	–	priekšstatus,	ka	sievietēm	drīzāk	

jābūt	skaistām	un	jāguļ	kailām	gultā	pavedinošās	pozās,	nevis	jājaucas	tādās	“vīru	lietās”	kā	

politika	(Nead	1992,	Eaton	2012).	Tātad	Nohlinas	viscerālā	reakcija	uz	mākslu,	lai	arī	autore	

uzsver	tās	intuitīvo	raksturu,	nebūt	nav	nejauša.	Vēlme	gan	apbrīnot,	gan	nosodoši	kritizēt	ap-

liecina	ķermeniski	afektīvo	izpausmju	saistību	ar	vidi,	kurā	tie	parādās,	proti,	sociālpolitisko	
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situāciju,	kultūras	kontekstiem	un	 (feminisma	 izgaismotām	un	 feminismu	zinošām)	mākslas	

vēsturēm.		 	

Nohlinas	 atzīšanās	 ir	 svarīga	 vēl	 vienā	 aspektā	 –	 tā	 demonstrē	 afektīvās	 hibriditātes	

nozīmi	feministiskajā	mākslas	vēsturē	un	kritikā	(Kukaine	2021).	Afektīvās	hibdriditātes	 jē-

dziens	 ļauj	aptvert	pretrunīgās	 jūtas	un	emocijas,	kuras	nereti	pastāv	vienlaicīgi.	Reizēm	tas	

saistās	ar	pretrunīgiem	uzskatiem,	taču	pastāv	arī	iespēja,	ka	noskaņojumam	vai	sajūtai	nekāds	

konkrēts	uzskats	neatbilst,	vai	arī	uzskati	ir	tieši	pretēji	noskaņojumam.	Afektīvā	hibriditāte	ļauj	

reflektēt	par	feminismā	ietvertajām	pretrunīgajām	emocijām	un	to	vienlaicīgumu,	kas	to	padara	

ne	 tikai	neviennozīmīgu,	bet	 arī	 skaidro	 feminisma	nenoteiktību,	 tajā	 apslēpto	nemieru.	Lai	

arī	feminisms	kā	politiska	kustība	nereti	izmanto	jēdzienus,	kas	saistās	ar	pozitīvām	emocijām	

(piemēram,	atbrīvošanās,	vienlīdzība,	solidaritāte,	māsība	(sisterhood),	rīcībspēja,	laimīga	dzī-

ve,	pašizaugsme,	sapņu	piepildīšana	u.c.),	tomēr	tikpat	nozīmīga	loma	ir	arī	tā	sauktajiem	ne-

gatīvajiem	afektiem,	kam	var	pieskaitīt	ne	tikai	Ahmedas	minēto	“nebūšanu	mierā	ar	pasauli”,	

bet	arī	skaudību,	nožēlu,	bailes,	kaunu	u.c.

Pastāv	uzskats,	ka	negatīvas	emocijas	ir	tik	vien	kā	neveselīga	kavēšanās	pagātnē	–	ka-

vēklis	 izaugsmei	un	attīstībai.	“Sliktās	jūtas”	tiek	uzskatītas	par	konservatīvām	un	destruktī-

vām,	jo	tās	neļaujot	subjektam	pievērsties	nākotnei,	turklāt	ir	pretrunā	ar	obligāto	optimismu,	

kas	valda	21.	gadsimta	sabiedrībā.	Tomēr,	kā	norāda	Sāra	Ahmeda,	uzstājīgais	aicinājums	“likt	

pagātni	mierā”	tikai	sekmē	vēsturiskās	netaisnības	noklusēšanu	un	veicina	netaisnības	un	var-

darbības	turpināšanos	tagadnē.	Citiem	vārdiem,	“sliktās	jūtas”	ir	signāli,	ka	pagātne	vēl	nav	bei-

gusies	un	tās	mantojums	vēl	nav	pārvarēts.	Līdz	ar	to	jūtas	veido	arhīvu,	kas	ir	tikpat	nozīmīgs	

vēstures	izpētes	avots	kā	citas	pagātnes	liecības	(Cvetkovich	2003).	Jāņem	vērā,	ka	negatīvie	

afekti	var	būt	transformējoši,	tāpēc	tie	nevis	jāpārvar	vai	no	tiem	pēc	iespējas	ātrāk	jāatbrīvojas,	

bet	gan	jāpēta	to	rašanās	iemesli	un	izpausmes,	tostarp	kultūras	konteksti,	kuri	šīs	jūtas	veici-

na,	tā	rodot	sociālās	kritikas	potenciālu.	Negatīvie	afekti	var	arī	veidot	un	stiprināt	identitāti,	

piemēram,	teorētiķe	Īva	Kosovska-Sedžvika	piedāvā	skatīt	kaunu	kā	pašizrādi	un	performatīvu	

teatralitāti,	kas	raksturīga	kvīru	pašizpratnei	(Sedgwick	and	Frank	1995,	Sedgwick	2003).	Šeit	

redzams	vēl	viens	piemērs	subjektivitātes	veidošanai,	kuras	“izejmateriāls”	ir	afektīvi	ķerme-

niska	pieredze.	

Interese	par	negatīvajiem	afektiem	21.	gadsimta	sākumā	ir	raksturīga	feminisma,	kvīru	

un	kritiskajām	rases	teorijām,	kas	pievērš	uzmanību	sērām	(Butler	2004),	melanholijai	(Cheng	

2001),	skaudībai	un	nemieram	(Ngai	2005),	skumjām	un	zaudējumam	(Love	2007),	stūrgalvī-

bai	(Ahmed	2014),	kaunam	(Probyn	2005),	bailēm,	naidam	(Ahmed	2001)	un	citiem	afektīviem	

stāvokļiem.	Daudzos	pētījumos	priekšplānā	 tiek	 izvirzīts	noteikts	afekts,	 tomēr	 reizēm	iegūt	

atsevišķa	afekta	“destilātu”	ir	diezgan	grūti,	jo	emocionālās	reakcijas	ir	kompleksas	un	ietver	
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dažādu	afektu	kombinācijas.	Afektu	nošķīrums,	kā	arī	robeža	starp	“labām”	un	“sliktām”	jūtām	

var	būt	izplūdusi	un	nenoteikta,	subjekts	var	nezināt,	kā	tieši	viņš	vai	viņa	jūtas,	līdz	ar	to	tā	

emocionālā	dzīve	veido	specifisku	“afektīvās	ambivalences	gramatiku”	(Ahmed	2012,	6).	Tās	

nolasīšana	tad	būtu	kultūras	teorētiķu	uzdevums.	Nohlinas	piemērs	ar	kaislīgu,	taču	pretrunī-

gu	reakciju	uz	Bonāra	gleznām	ir	šādas	ambivalentas	jeb	pretrunīgas	gramatikas	piemērs,	ko	

var	lasīt	ar	viscerālo	aci.	Stāvokļa	afektīvā	hibriditāte	paredz,	ka	pretrunīgie	afekti	nav	skaidri	

nošķirami	un	veido	vienu	veselumu.	Ja	arī	diskursīvas	analīzes	rezultātā	tos	iespējams	sadalīt	

sastāvdaļās	(kā	to	izdarīja	Nohlina),	 tomēr	iemiesotajā	pieredzē	tie	doti	kā	viens	lielums,	kā	

vienlaicīgas	parādības.		

Pārskatu	par	viscerālā	jēdziena	izmantojumu	mūsdienu	feminisma	teorijās	jāturpina	ar	

postkoloniālās	feminisma	teorētiķes	Nītu	Kanā	(Neetu Khanna)	filozofiskās	pieejas	raksturoju-

mu.	Viņas	darbā	“Dekolonizācijas	viscerālā	loģika”,	kas	izdots	2020.	gadā,	viscerālā	jēdziens	

lietots	kā	konceptuāls	analīzes	rīks.	Līdz	ar	to	šis	 lietojums	ir	 tuvs	viscerālā	feminisma	nos-

tādnēm.	Kanā	pēta	Indijas	rakstniecību,	kas	20.	gadsimta	30.–50.	gados	bija	viens	no	rīkiem	

cīņā	 pret	 koloniālo	 varu.	Kanā	 pieejas	 inovatīvā	 iezīme	 ir	 kolonizācijas	 un	 dekolonizācijas	

procesu	analīzē	priekšplānā	izvirzīt	tieši	ķermenisko	pieredzi	un	sensoros	reģistrus,	kuri,	pēc	

Kanā	domām,	ir	gan	apspiešanas,	gan	cīņas	un	atbrīvošanās	vieta.	Jebkuras	sociālās	pārmaiņas	

ietver	viscerālu	dimensiju,	 jo	dekolonizācija	 ietver	uzdevumu	veikt	emocionālu	atmācīšanos	

(to undo the emotive lessons),	kas	 ietekmē	postkoloniālā	subjekta	domāšanas	paradumus	un	

atmiņas48.	Lai	sasniegtu	dekolonizāciju,	Kanā	aicina	“just	jaunas	jūtas”	(Khanna	2020,	1).	Šis	

aicinājums	sabalsojas	ar	feminisma	afektu	teorijās	izplatīto	izpratni	par	jūtu	nozīmi,	piemēram,	

Klēras	Hemingsas	atziņu	“Lai	zinātu	atšķirīgi,	mums	jājūt	atšķirīgi”49	(Hemmings	2012,	150)	

vai	Meganas	Boleras	secinājumu,	ka	“patriarhālajā	kapitālisma	kultūrā	tiek	apgūti	emociju	no-

teikumi,	kas	uztur	noteiktas	dzimtes,	rases	un	šķiras	hierarhijas”	(Boler	1999,	xvii).	Emociju	

noteikumi	jeb	normatīvais	afektu	regulējums	stiprina	sociālās	hierarhijas,	savukārt	šo	noteiku-

mu	pārkāpšana	ir	viens	no	veidiem,	kā	hierarhijas	apšaubīt	un	pārvarēt.	

Feminisma	teorijas	īpaši	izceļ	afektīvo	regulējumu	saistību	ar	dzimti,	tostarp	atspēkojot	

mītu	par	vīriešu	“dabisko”	agresivitāti	(Fausto-Sterling	1985,	Antony	1998).	Tāpat	tiek	iztau-

jāts	pieņēmums	par	sieviešu	emocionalitāti	un	iracionalitāti.	Marksistiskā	feminisma	pārstāvji	

norāda,	kā	šis	mīts	regulē	sieviešu	nodarbinātību	un	ierobežo	profesionālās	iespējas	–	saskaņā	

ar	to,	sievietēm	kā	iracionālām	būtnēm	atbildīgi	amati	nav	piemēroti,	toties	viņas	ir	derīgas	dar-

biem,	kas	saistīti	ar	gādību,	rūpēm	un	mazu	bērnu	audzināšanu.	Sieviešu	profesijās,	piemēram,	

48  Kanā lieto divus jēdzienus – postkoloniāls un dekoloniāls. Ja pirmais nozīmē koloniālā mantojuma stāvokli un 
tā analīzi, tad otrais jēdziens tiek lietos, lai aprakstītu mēģinājumus pārvarēt un apvērst koloniālisma ietekmes. 
49  In order to know differently, we must feel differently.
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stjuartes	 darbā,	 nepieciešams	mīļums,	 uzmanība	 pret	 klientu	 un	 smaids	 (Hochschild	 1983).	

Tā	rezultātā	sievietes	tiek	izstumtas	no	varas	elites,	savukārt	jūtīgums,	empātija	un	maigums	

viņas	automātiski	novieto	privātajā	mājas	sfērā,	kur	sievietēm	tradicionāli	jāpilda	mājas	eņģe-

ļa	loma	–	jābūt	“visaugstākā	mērā	līdzjūtīgām”,	“burvīgām”	un	“pilnīgi	nesavtīgām”	(Woolf	

2013,	603).	Patriarhālā	kapitālisma	emociju	regulējums	paredz,	ka	sievietēm	jāuzņemas	atbil-

dība	par	ģimenes	labsajūtu	un	“afektīvā	klimata	kontroli”,	taču	šos	pienākumus	parasti	uzskata	

par	aicinājumu,	nevis	īstu	darbu.	Sieviete,	kura	atsakās	no	afektīvā	darba	–	atsakās	pasmaidīt,	

pievērst	uzmanību	citu	jūtām,	kura	nevēlas	būt	atbalstoša	un	veidot	draudzīgas	attiecības	–	tiek	

uzlūkota	par	briesmoni.	Lai	gan	mūsdienās	(vismaz	Rietumos)	liela	daļa	sieviešu	strādā	algotu	

darbā,	 tomēr	neapmaksātais	mājas	darbs	(domestic labour)	 turpina	gult	uz	sieviešu	pleciem,	

kavējot	gan	sieviešu	izglītību,	gan	karjeras	izaugsmi	(Hardt	and	Negri	2009,	134).	Šie	piemēri	

atklāj	emocionalitātes	politisko	nozīmi:	tā	spēj	padarīt	“dabisku”	noteiktu	sociālo	kārtību,	bet	

reizē	arī	–	it	īpaši,	ar	“nepareizu”	un	“nelikumīgu”	afektu	palīdzību	–	var	to	apšaubīt	un	piedā-

vāt	alternatīvas.

Sabiedrībā	valdošos	emociju	noteikumus	var	izgaismot	arī	māksla.	Te	kā	piemēru	var	

minēt	divus	salīdzinoši	nesenus	notikumus	Latvijas	kultūrā.	Viens	no	tiem	ir	riebums,	kas	sais-

tīts	ar	homoseksualitāti,	ko	 izcēla	skandāls	ap	Artūra	Žmijevska	 (Artur Żmijewski) personā-
lizstādes	“Neredzamās	zonas”	plakātu	uz	Paula	Stradiņa	Medicīnas	vēstures	muzeja	ārsienas	

2017.	gadā.	Lai	gan	uz	plakāta	bija	attēlots	nespējīgs	ķermenis,	kuru	atbalsta	otrs	ķermenis,	

divu	kailu	vīriešu	konfigurācijā	varēja	saskatīt	homoseksuālu	dzimumaktu.	Otrs	piemērs	sais-

tāms	ar	2021.	gada	rudeni,	kad	Latvijas	sabiedrību	pāršalca	sašutums	par	nesaprotamu	un	ar	

sabiedrību	nesaskaņotu	–	vismaz	pēc	dažu	grupu	domām	–	laikmetīgo	mākslu,	proti,	Kristiana	

Brektes	sienas	gleznojumu	Rīgā,	Akas	ielā	10	(uz	vidusskolas	sienas),	kas	bija	veltīts	Džemmai	

Skulmei.	Gleznojumā	Brekte,	pārfrāzējot	mākslinieces	tēlu	sistēmu,	bija	atainojis	kailus	femī-

nos	ķermeņus	ar	neierastiem	atribūtiem,	piemēram,	ragiem	vai	četrām	krūtīm.	Afekti,	kuri	šajos	

gadījumos	cirkulēja	sabiedrībā,	signalizēja	par	noteiktu	uzskatu	sistēmu:	pirmajā	gadījumā	to	

diezgan	droši	var	dēvēt	par	homofobiju,	otrajā	–	par	neiecietību	pret	seksualitātes	attēlojumu,	

kas	neietilpst	patērniecībai	paredzētajā	tēlu	sistēmā,	ko	piedāvā,	piemēram,	pilsētvidē	izplatī-

tās	reklāmas,	kurās	bieži	sastopami	seksualizēti	sieviešu	tēli,	taču	pret	kuriem	sabiedrība	pa-

rasti	neiebilst.	Tomēr	reklāmās	seksualitātei	ir	noteikts	un	visiem	labi	zināms	lietojums	–	šie	

tēli	ir	ērti	un	ierasti	kapitālisma	aprites	elementi,	kā	arī	tie	iekļaujas	fallocentriskajā	vizuālajā	

loģikā,	kas	paredz,	ka	sievietes	ķermeni	var	patērēt	 līdzīgā	veidā,	kā	 tiek	patērētas	citas	par	

naudu	pērkamas	lietas.	Savukārt	Brektes	sienas	gleznojumā	seksualitāte	ir	nepieradināta	–	ne	

velti	daži	gleznojumā	saskatīja	sātanisma	iezīmes	–	,	kariķēta	un	komerciāli	nekonvertējama.	

Ķermeņiem	piedēvēti,	iespējams,	no	mitoloģijas	aizgūtie	dzīvnieciskie	atribūti	(jau	minētie	ragi	
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un	palielinātais	krūšu	skaits),	un	to	kārnums,	lai	arī	formāli	atbilst	izplatītajam	slaiduma	kul-

tam,	tomēr	ir	atšķirīgs	–	tā	mērķis	nav	vilināt,	kairināt	un	pavedināt	(kaut	ko	nopirkt).	Zīmīgi,	

ka	gan	Žmijevska,	gan	Brektes	gadījumos	sabiedrība	izvirzīja	iebildumus	darbu	nepiedienības	

dēļ,	taču	nepiedienības	afektam	katrā	gadījumā	ir	cits	sociālpolitiskais	konteksts.	Abi	piemēri	

parāda,	kā	sociālie	afekti	“stāv	tikumības	sardzē”,	izpildot	noteiktu	ideoloģijas	funkciju.	

Lai	arī	emocijas	 ir	“primārā	sociālās	kontroles	vieta”,	 šī	vieta	var	kļūt	par	politiskās	

pretošanās	 avotu	 (Boler	 1999,	 x).	Kopš	 70.	 gadu	 beigām	 šo	 iespēju	 apzināšanai	 feminisma	

teorija	ir	attīstījusi	virkni	perspektīvu,	kas	izgaismo	attiecības	starp	emocijām,	dzimti	un	varu.	

Nītu	Kanā	pētījumu	var	redzēt	kā	šādu	perspektīvu	tupinājumu,	īpašu	uzmanību	pievēršot	blī-

vajām	un	samezglotajām	attiecībām,	kas	pastāv	starp	iemiesoto	pieredzi	un	politiskām	jūtām.	

Šo	attiecību	veidu	Kanā	definē	kā	viscerālu	–	tas	raksturo	“rases	noteiktu	(racialized)	jutīgumu,	

kas	nogulsnējas	kolonizētā	subjekta	refleksos”	(Khanna	2020,	1).	Rases	noteikts	jutīgums	Kanā	

gadījumā	nozīmē	subjekta	konstituēšanu	ar	rases	kategorijas	palīdzību,	kas	ietver	arī	dzimtes	

un	seksualitātes	aspektus.	Savukārt	ar	kolonizētā	subjekta	refleksiem	ir	domātas	dažādas	ķer-

meniskas	un	afektīvas	reakcijas,	kas	padara	subjektu	pakļāvīgu	un	pat	lojālu	pret	kolonizējošu	

varu.	

Kanā	pievēršas	Indijas	koloniālisma	vēsturei,	 taču	viņas	lietoto	analītisko	ietvaru	var	

pārnest	uz	Latvijas	situāciju	divu	iemeslu	dēļ.	Pirmkārt,	saskaņā	ar	vairāku	pētnieku	domām	

Padomju	Savienība	bija	viens	no	imperiālisma	politikas	piemēriem	un	dažādas	postkoloniālas	

situācijas	iezīmes	vērojamas	arī	mūsdienu	Eiropas	postsociālisma	valstīs,	tostarp	Latvijā	un	tās	

mākslā	(Kļaviņa	2010,	Kalnačs	2016,	Tlostanova	2018,	Annus	2018,	Taurens	2020a	un	2020b).	

Var	diskutēt,	vai	Rietumu	“koloniālais	kapitālisms”	(Majewska	2021,	130)	ar	tam	raksturīgo	

eirocentrismu,	globalizāciju	un	sociālo	noslāņošanos	arī	ir	hegemoniska	vara,	kuras	ģeopolitis-

kajā	kartē	Austrumeiropa	ir	eksotiskais	un	mazattīstītais	Cits,	lētā	darbaspēka	un	resursu	avots	

(Koobak,	Tlostanova	and	Thapar-Björkert	2021).	Otrkārt,	Kanā	pieeja	 ļauj	analizēt	 jebkuras	

ideoloģijas	ietekmi	un	tās	atbalstīto	nevienlīdzību.	Treškārt,	Kanā	pētījumā	rase	nav	nošķirta	no	

dzimtes,	kas	atbilst	intersekcionālā	feminisma	redzējumam	par	rasismu	un	seksismu	kā	divām	

apspiešanas	sistēmām,	kuras	ir	savā	starpā	saistītas	–	nav	iespējams	atcelt	pirmo,	neatceļot	otru	

(hooks	1984).	Tātad	Kanā	viscerālo	attiecību	jēdzienu	kā	analīzes	metodi	var	pielietot	arī	pla-

šākā	kontekstā,	tostarp	pārnesot	uz	postsociālisma	stāvokli.	

Darbā	“Dekolonizācijas	viscerālā	loģika”	Kanā	iezīmē	arī	viscerālās	estētikas	rakstu-

rojumu	–	tā	pievēršas	“niezei,	alkām,	 tirpoņai,	nelabuma	uzplūdiem,	dusmu	kvēlei,	ekstāzes	

konvulsijām,	emociju	izplatīšanās	plūsmām	–	kuras	bieži	vien	strāvo	cauri	iekšām,	gremošanas	

traktam	un	ķermeņa	viskozajiem	šķidrumiem”	(Khanna	2020,	1).	Viscerālo	stāvokļu	uzskai-

tījumu	papildina	arī	“smiekli,	 raudas,	 trīcēšana,	slikta	dūša	un	vemšana”	(p.	5).	 Interese	par	
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visceralitāti	ir	salīdzinoši	neierasta	postkoloniālajā	teorijā,	kur	galvenokārt	tiek	analizētas	kolo-

niālās	varas	diskursīvās	un	ideoloģiskās	izpausmes.	Kanā	tiecas	uzrādīt	ideoloģijas	un	intuīci-

jas,	domu	un	 jūtu	plūstošās	 robežas,	par	atskaites	punktu	 izvēloties	 iemiesotu	postkoloniālo	

subjektu,	kas	nodrošina	viscerālu	pāreju	starp	 idejām,	 jūtām	un	to,	“ko	mēs	nenoteikti	apzī-

mējam	ar	“bezapziņas”	jēdzienu”	(p.	2).	Līdz	ar	to	viscerālā	analīze	kļūst	par	sociālās	kritikas	

neatņemamu	daļu.	

Jēdziena	“viscerāls”	 saistība	ar	 “iekšām”,	 intuīciju	un	emocijām	paver	 jaunu	 iespēju	

runāt	par	ķermenisko	reakciju	nozīmi	koloniālo	un	revolucionāro	afektu	dinamikā.	Šķietami	

neapzinātas	un	automātiskas	reakcijas	var	izpaust	gan	senas	apspiešanas	un	vardarbības	vēstures,	

gan	uzrādīt	krīzes	simptomus,	kuros	tiek	atklātas	“koloniālās	un	postkoloniālās	modernitātes	

pretrunas”.	Šos	atklājumus	un	izpausmes	Kanā	dēvē	par	koloniālās	un	postkoloniālās	politikas	

viscerālo	 loģiku	(p.	10)	Tomēr	 jāņem	vērā	arī	visceralitātes	neprognozējamais	raksturs	–	 tās	

gaisīgums	un	nepastāvība.	Viscerālās	loģikas	izpausmes,	kā	norāda	Kanā,	var	būt	brāzmainas,	

nevaldāmas	un	neaprēķināmas	(p.	18).	Šādi	apzīmējumi	pietuvina	visceralitāti	nejauša,	nekon-

trolējama,	gaistoša,	neizsakāma	un	nenotverama	afekta	izpratnei	(Leys	2011),	kas	var	būt	arī	

kaprīzs	un	daudzveidīgs	(Stewart	2007),	kas	savukārt	vēlreiz	ļauj	nostiprināt	viscerālās	estēti-

kas	saikni	ar	afektu	teorijām.	Pēc	dažu	teorētiķi	domām,	tieši	afekta	nejaušais	un	neparedzamais	

raksturs	padara	šo	pētniecības	virzienu	interesantu.	Arī	attiecības	starp	afektiem,	ķermeņiem	un	

politikas	viscerālo	loģiku	nav	iepriekš	zināmas,	līdz	ar	to	neprognozējama	var	būt	arī	viscerālās	

analīzes	gaita	un	rezultāti.	Turklāt	šīs	attiecības	ir	dinamiskas,	proti,	afekti	nav	cieši	saistīti	ar	

objektiem	un	ķermeņiem,	bet	pārvietojas	 starp	 tiem	brīvā	un	neparedzamā	plūsmā,	veidojot	

negaidītas	kombinācijas	(Gibbs	2001,	Brennan	2004).	Tas	ne	tikai	spēj	sagādāt	pārsteigumu,	

bet,	atgriežoties	pie	Nītu	Kanā	un	Meganas	Boleras	atziņām	–	iezīmē	stratēģijas,	kā	pārskatīt	

sabiedrības	emocionālos	režīmus	un	viscerālo	loģiku.	

4.3. Afekti un vizuālā māksla 

Mākslas	teorijas,	kuras	izmanto	feminisma	un	citu	kritisko	teoriju	atziņas,	pastiprinātu	

uzmanību	pievērš	mākslas	sociālajai	funkcijai.	Arī	Nītu	Kanā	atzīst,	ka	māksla	ir	viens	no	rīkiem,	

kas	spēj	izvaicāt,	izjaukt	un	pārkārtot	impērijas	projektu	atbalstošo	viscerālo	loģiku	(Khanna	

2020,	10).	Mākslinieciskās	prakses	atklāj	attiecības	starp	viscerālo	pieredzi	un	politisku	rīcību,	

pētot	 ideoloģijas	 nospiedumus	 ķermeņos	 un	 afektos	 un	 kļūstot	 par	 sociālo	 pārmaiņu	 avotu.	

Tomēr	Kanā,	tāpat	kā	daudzi	citi	pētnieki,	kuri	strādā	ar	afektu	teorijām,	atsaucas	galvenokārt	

uz	literāriem	darbiem.	Vizuālās	mākslas	perspektīvas	afektu	teorijas	kontekstā	ir	iezīmētas	sa-

līdzinoši	maz,	it	īpaši	–	Centrālās	un	Austrumeiropas	mākslas	kontekstā;	šis	promocijas	darbs	
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tiecas	šo	iztrūkumu	kompensēt.

Viena	no	autorēm,	kura	lieto	afektu	teoriju	vizuālās	mākslas	interpretācijā,	ir	Sjūzena	

Besta.	2019.	gadā	izdotās	grāmatas	“Ceļvedis	feminisma	mākslā”	nodaļā	“No	reprezentācijas	

pie	afekta:	pēc	postmodernās	identitātes	politikas	feministiskajā	mākslā”	viņa	norāda,	ka	femi-

nistiskajā	mākslas	vēsturē	afektu	teoriju	lietojums	ir	samērā	nesena	parādība.	Pēc	Bestas	do-

mām,	tas	saistīts	ar	mākslas	vēsturē	sastopamo	metožu	iezīmēm,	kas,	pētot	moderno	un	laikme-

tīgo	mākslu,	orientējas	uz	nozīmi	jeb	mākslas	semantiskajiem	un	konceptuālajiem	aspektiem,	

nevis	sajūtu	(proti,	mākslas	afektīvo	aspektu).	Spilgts	piemērs	ir	60.	gadu	mākslas	avangarda	

tieksme	samazināt	(vai	pat	atcelt)	subjektivitātes	nozīmi	mākslā	–	šī	ievirze	bija	vērojama	tādos	

mākslas	virzienos	kā	minimālisms	un	konceptuālisms	(Best	2019,	405–406).	

Bestas	novērojumiem	var	piekrist	daļēji	–	mākslas	interpretācijā	ir	pastāvējušas	un	ar-

vien	tiek	lietotas	pieejas,	kurās	atskaites	punkts	ir	arī	sajūtas	(lai	cik	netveramas	tās	būtu),	ne-

vis	tikai	nozīme,	un	ir	acīmredzams,	ka	Bestas	teiktais	drīzāk	attiecināms	uz	noteiktu	periodu	

Rietumu	mākslas	vēsturē.	Interesei	par	emocijām	un	afektiem	mākslā	ir	senas	tradīcijas,	kuru	

saknes	 tiecas	antīkās	Grieķijas	estētikā,	piemēram,	Aristoteļa	katarses	 jēdziena	skaidrojumā.	

Rietumu	mākslā	pastāvējušas	dažādas	pieejas	emocijām	–	dažas	no	tām	akcentē	tiešu	māks-

linieka	 jūtu	 izpausmi	mākslas	 darbā,	 piemēram,	 ekspresijas	 teorijas	 (the expression theory)	

jeb	 ekpresīvisma	 ietvaros,	 ko	 20.	 gadsimta	 pirmajā	 pusē	 attīsta	Benedeto	Kroče	 (Benedetto 

Croce)	un	Robins	Kolingvuds	(Robin Collingwood).	Šīs	teorijas	pārstāvji	uzsver,	ka	māksla	ir	

“emociju	komunikācija”,	kur	ar	māksliniecisko	līdzekļu	palīdzību	mākslinieka	emocijas	tiek	

nodotas	skatītājiem.	Šīs	pozīcijas	pārstāvis	Ļevs	Tolstojs,	kurš	līdzīgus	uzskatus	pauda	jau	19.	

gadsimta	beigās,	pat	lietoja	jēdzienu	“aplipšana”	jeb	“inficēšanās”,	kas	ir	jēdzieniski	tuva	tam,	

kā	afektu	teorijās	tiek	saprasta	afektu	cirkulēšana	(Gibbs	2001,	Brennan	2004),	šādi	ļaujot	sa-

skatīt	afektu	teorijas	avotus	jau	19.	gadsimta	mākslas	filozofijā.	Tomēr,	atšķirībā	no	mūsdienu	

afektu	teorijām,	ekpresīvismā	pieņemts	uzlūkot	emocijas	kā	individuālas	parādības,	turklāt	šāds	

skatījums	uz	mākslu	ir	arī	pārāk	vienkāršs	un	ierobežojošs	(Davies	and	Stecker	2009,	61–62).	

Tā,	piemēram,	var	iebilst,	ka	mākslas	mērķis	nebūt	nav	pārraidīt	emocijas,	jo	daudz	svarīgāka	ir	

mākslas	spēja	emocijas	radīt	skatītājos.	Pastāv	arī	viedoklis,	ka	mākslai	emocijas	jāattēlo,	taču	

tas	nenozīmē,	ka	autoram	vai	skatītājam	tās	katrā	ziņā	jāizjūt.	Tiek	uzsvērta	arī	iztēles	nozīme	

emociju	attēlošanas	procesā	(Matravers	2013,	402–414),	kas	nozīmē,	ka	emociju	attēlojums	ne	

vienmēr	ir	burtisks	un	viennozīmīgs.	

Emociju	klātbūtne	mākslas	diskusijās	parādās	arī	citos	tēmu	lokos.	Pati	māksliniecis-

ki	radošā	darbība	Rietumu	estētikā	nereti	tiek	saistīta	ar	noteiktu	jutīgumu	un	emocionalitāti	

(Korsmeyer	2004).	Emocionāli	iekrāsoti	ir	skaistā	un	cildenā	jēdzieni,	mūsdienās	šis	krāsojums	

iegūst	jaunas	toņkārtas.	Tā,	piemēram,	feministiskā	estētika,	interpretējot	skaisto	un	cildeno,	
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kritizē	emociju	aprakstos	ietverto	dzimtes	binārismu,	kur	cildenās	jūtas	(kuras	saistītas	ar	drau-

diem,	iespaidīgu	spēku,	varenību	un	bezgalību)	ir	implicīti	maskulīnas,	sievišķajam	tradicionāli	

atvēlot	skaisto,	patīkamo	un	ierobežoto	(Battersby	2007,	Lintott	2003,	2011).	Šī	binārā	opozī-

cija	iezīmē	tradicionāli	“sievišķas”	un	“vīrišķas”	emocijas.	

Savu	skatījumu	uz	emocijām	sniedz	arī	riebuma	estētika,	kura	attīstījusies	feministis-

kās	estētikas	paspārnē.	To	var	uzlūkot	kā	vēl	vienu	piemēru	afektu	teorijas	pielietojumam	vi-

zuālajā	mākslā,	 kas	uzsver	 riebuma	estētisko,	 sociālo	un	epistemoloģisko	 lomu	 (Korsmeyer	

2011).	Riebumu	kā	mākslas	stratēģiju	pēta	Mišela	Mehere	–	viņasprāt,	riebums	ļauj	pievērsties	

sievietes	 ķermeņa	 objektivizācijas	 un	 kontroles	 mehānismiem,	 kā	 arī	 pretrunīgajai	 sava	

ķermeņa	pieredzei,	kas	raksturīga	sievietēm	Rietumu	sabiedrībās.	Mehere	izmanto	gan	Jūlijas	

Kristevas	idejas	par	pretīgo	jeb	abjektu	(Kristeva	1980),	gan	afektu	teorētiķes	Elsbetas	Probinas	

(Elspeth Probyn)	pētījumu	par	kauna	un	resnuma	sociālo	funkciju,	tostarp	“iekšu	ētikas”	(gut 

ethics)	perspektīvu,	kas	aicina	uzņemties	atbildību	un	 iztaujāt	arī	 tās	ķermeniskās	 reakcijas,	

kuras	šķietami	ir	automātiskas	un	nav	pakļautas	prāta	gribai	(2000).	Kā	norāda	Mehere,	tieši	

šādas	–	pusapzinātas,	daļēji	negribētas	un	šķietami	automātiskas	–	reakcijas	vislabāk	uzrāda	

veidu,	kā	kultūras	normas	un	standarti	regulē	ķermeņa	izpratni	sabiedrībā,	tostarp	padarot	dažus	

ķermeņus	“riebīgus”	jeb	“pielīmējot”	tiem	riebīguma	afektu.	Šī	pieeja	ir	līdzīga	iepriekš	iezī-

mēto	teorētiķu	skatījumiem,	piemēram,	Nītu	Kanā	viscerālajai	loģikai,	ko,	iedvesmojoties	no	

Probinas,	varētu	dēvēt	arī	par	“iekšu	politiku”.	

Apkopojot	šīs	diskusijas,	ir	skaidrs,	ka	domāšanā	par	mākslu	afekti	nav	tikuši	ignorēti,	

taču	to	izpratne	un	pielietojums	nereti	atšķiras	no	afektu	teorijai	raksturīgā.	Viena	no	galvena-

jām	atšķirībām	ir	tāda,	ka	afektu	teorijās	afektu	parasti	nesaprot	tikai	kā	individuālu,	personisku	

un	biogrāfisku	parādību,	kas	indivīdam	piemīt,	bet	gan	–	atkarībā	no	afektu	teorijas	virziena	

–	vai	nu	kā	bezpersonisku,	neapzinātu	un	neizsakāmu	dotumu,	kas	pastāv	pirms	kultūras	un	

valodas,	vai	arī	–	un	šī	pieeja	tiek	izmantota	arī	promocijas	darbā	–	kā	publiskas	jūtas,	kuras	

vispirms	jau	raksturo	indivīda	sociālo	situāciju	un	politisko	vidi.

Savdabīgu	afekta	funkcijas	traktējumu	mākslā	var	atrast	jau	minētajos	Sjūzenas	Bestas	

pētījumos,	 it	 īpaši	grāmatā	“Vizualizējot	sajūtu:	afekts	un	sieviešu	mākslas	avangards”.	Tajā	

Besta	skata	afektu	kā	mākslas	inovācijas	veidu,	kas	mākslas	praksē	spēj	pieteikt	“jaunu	sāku-

mu”.	Besta	apšauba	pieņēmumu,	ka	jauninājums	un	eksperimenti	mākslā	skar	tikai	formu	un	

materiālus	–	viņasprāt,	arī	mākslas	afektīvā	funkcija	jeb	spēja	izraisīt	noteiktas	emocijas	ir	nozī-

mīga,	jo	ļauj	ieraudzīt	to,	kas	līdz	šim	bijis	aptumšots	vai	kā	uztveršanai	nepieciešami	atšķirīgi	

rīki	(Best	2014,	2–5).	Emocionalitāti	Besta	saista	ar	sievišķo,	ko,	pēc	autores	domām,	nevaja-

dzētu	saprast	tikai	kā	Citu	un	atšķirīgo,	kā	atteikšanos,	apšaubīšanu	vai	opozīciju	pastāvošām	

nozīmēm	un	lietu	kārtībai	(šādi	sievišķais	reizēm	tiek	traktēts	feministiskajā	mākslas	vēsturē).	
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Tā	vietā,	sievišķo-afektīvo	Besta	piedāvā	uzlūkot	kā	vienu	no	mākslas	jaunrades	līdzekļiem,	

kuru	reģistrē	un	interpretē	feministiskās	estētikas	teorijas.	Sievišķais	ar	afektu,	protams,	nav	

saistīts	esenciālā	veidā	–	šādu	asociāciju	Besta	uztur,	 lai	analizētu	sieviešu	mākslinieču	vēs-

turisko	pozīciju	un	aktuālo	sociālo	situāciju,	ko	ietekmē	arī	pastāvošie	stereotipi	par	sieviešu	

emocionalitāti,	kuri	nevilšus	bieži	vien	veido	mākslas	interpretācijas	“fonu”.	

Tiesa,	nākas	atzīt,	ka	daudzos	mākslas	darbos	to	afektīvā	dimensija	nav	skaidra,	izņe-

mot	darbus,	kuri	ir	acīmredzami	šokējoši,	briesmīgi	vai	sentimentāli	banāli.	Tieši	pretrunīgums,	

afektīvā	hibriditāte	un	neskaidrība	pievilina	afektu	pētniekus.	Besta	norāda,	ka	mākslas	darba	

afektīvā	puse	neatklājas	acumirklī	–	tās	notveršanai	nepieciešams	laiks	un	padziļināta	analīze	

(p.	5).	Var	nojaust,	ka	Besta	oponē	citam	populāram	pieņēmumam,	kas	sastopams	emociju	teo-

rijās,	proti,	idejai,	ka	emocijas	ir	tūlītējas	un	pat	apsteidz	prātu.	Mākslas	gadījumā	prāts	drīzāk	

sagatavo	emocijām	telpu,	it	īpaši,	ja	runa	ir	par	“nenoteiktajiem”	(non-categorical)	afektiem,	

kurus	Besta	pretstata	“paredzamajiem”	afektiem.	Nenoteikto	afektu	pētīšanai	Besta	izvēlas	čet-

ras	sievietes	–	Anu	Mendjetu,	Evu	Hessi,	Lidžiju	Klarku	un	Terēzi	Hak	Kung	Čaju	(Theresa 

Hak Kyung Cha).	Lai	arī	mākslinieces	strādājušas	60.	un	70.	gadu	antiestētikas	mākslas	kon-

tekstā,	tomēr	viņu	mākslinieciskā	prakse	ir	gana	afektīva	un	subjektīva.	Šāds	apgalvojums,	ko	

var	uztvert	kā	“sievišķīgas	mākslas”	klišeju,	patiesībā	izsaka	mākslas	virzītājspēku.	Nenoteikto	

afektu	hibriditāte	 izpaužas	nenoteiktībā,	 neprognozējamībā,	 tie	 atrodas	 ārpus	 ierastās	 afektu	

klasifikācijas	 sistēmas,	 īstenojot	 to	 robežas	 pārkāpšanas	 potenciālu,	 kas	 bieži	 vien	 raksturo	

laikmetīgo	mākslu.	Bestas	pieeja	norobežojas	no	ekspresīvisma	idejas	par	mākslu	kā	emociju	

uztvērēju	un	raidītāju	–	domājot	kopā	ar	Bestu	par	mākslas	afektīvo	dimensiju,	kļūst	skaidrs,	ka	

afekti	ir	mākslas	darba	sastāvdaļa	tāpat	kā	citas	(formālas,	tehniskas	utml.)	īpašības.	

Afektu	teoriju	skatījumu	izmanto	arī	teorētiķe	un	mākslas	kritiķe	Dženifere	Doila,	kura	

darbā	“Turi	to	man	pretī:	sarežģītība	un	emocijas	laikmetīgajā	mākslā”,	kas	iznāca	2013.	gadā,	

analizē	 vizuālās	mākslas	 sarežģītību	 un	 nesaprotamību,	 kuras	 dēļ	 auditorija	 nereti	 novēršas	

no	vizuālās	mākslas	vai	to	kritizē.	Pēc	Doilas	domām,	mākslas	sarežģītība	ir	cieši	saistīta	ne-

vis	ar	tās	semantisko	aspektu	(nozīmju	pārklāšanos,	nenoteiktību	vai	pretrunīgumu),	bet	drī-

zāk	ar	emocijām	–	tās	mākslas	uztveri	gan	apgrūtina,	gan	spēj	padarīt	aizraujošāku.	Viens	no	

šīs	sarežģītības	aspektiem	ir	pašu	emociju	nestabilais	ontoloģiskais	stāvoklis.	Piemēram,	nav	

skaidrs,	kā	pastāv	mākslas	afektīvā	dimensija	–	vai	mākslas	darbā	vai	tomēr	skatītāja	reakcijā?	

Ja	mākslas	darbs	emocijas	attēlo,	vai	tās	ir	mākslinieka	vai	skatītāja	emocijas?	Vai	māksla	emo-

cijas	izraisa	un	kādā	veidā	tas	notiek	–	vai	saskaņā	ar	mākslinieka	plānu	vai	spontāni,	nejauši,	

neprognozējami?	

Otrs	mākslas	emocionālās	sarežģītības	aspekts	saistīts	ar	vidi,	kādā	mēs	ar	mākslu	sa-

stopamies.	 Proti,	muzejos,	 galerijās	 un	 citās	mākslas	 izstāžu	 vietās	 institucionalizētās	 vides	
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standarti	paredz	skatītāja	emociju	regulēšanu.	Par	spīti	izplatītajam	viedoklim,	ka	māksla	mūs	

saviļņo,	aizkustina	un	aizrauj,	saskarsmei	ar	mākslu	paredzētajās	vietās	savu	aizkustinājumu	

izrādīt	nav	pieklājīgi	–	no	skatītājiem	tiek	gaidīta	atturība	un	“vēsums”.	Dažādu	jūtu	izpausmes,	

piemēram,	dusmas,	sarūgtinājums,	izbrīns,	apjukums	vai	asaras,	var	tikt	nolasītas	kā	apliecinā-

jums	nepietiekamai	izglītībai,	sliktām	manierēm	vai	pat	piederībai	pie	zemākas	šķiras	(Doyle	

2013,	4–5).	Mūsu	reakcija	uz	mākslu	signalizē	par	mūsu	sociālo	stāvokli.	

Rietumu	mākslas	filozofijas	vēsturē	prasība	veidot	noteiktu	–	emocionāli	kontrolētu	un	

distancētu	–	attieksmi	pret	mākslu	nav	nekas	jauns.	Tajā	var	saskatīt	vairāku	Rietumu	filozofu	

ietekmi,	tostarp	Kanta	estētikas	formulētā	neieinteresētā	vērojuma	idejas	atblāzmu,	kas	paredz	

“vienaldzību	pret	priekšmeta	eksistenci”	(Kants	2000,	38).	Feminisma	mākslas	teorētiķes,	pie-

mēram,	Pegija	Branda,	norāda,	ka	Kanta	estētikas	mantojumu	var	uztvert	kā	aicinājumu	(un	

reizē	normatīvu	prasību)	vērot	mākslu	“neitrāli,	bezkaislīgi	un	objektīvi”	(Brand	1998/1999,	

4).	Šāds	skatīšanās	režīms	pieprasa	savaldību	un	skatītāja	paškontroli	pat	tajos	gadījumos,	kad	

filozofu	debatēs	kā	piemēri	tiek	izmantoti	atkailināti	sieviešu	ķermeņi.	Tas	rada	jautājumu	–	vai	

teorētiķes	sievietes	būtu	izvēlējušās	tos	pašus	piemērus	un	ko	tas	liecina	par	pētnieku	vienlī-

dzību	pret	savas	analīzes	objektiem?	Savukārt	feministiskā	pieeja	mākslas	vērojumā	iedrošina	

ieinteresētību,	apzināšanos	un	identificēšanos,	kas	ietver	ziņkārību	par	attēlotā	priekšmeta	(pie-

mēram,	sievietes	ķermeņa)	lietojumu,	apzinoties	tam	sniegtās	priekšrocības	vai	nodarīto	kaitē-

jumu,	savas	personīgās	intereses	atzīšanu	un	atskārtu,	ka	neviens	skatītājs	nav	“tīrs”,	ideāls	vai	

nevainojams	(Brand	1998/1999,	7).	Šī	pieeja	ir	svarīga	ne	tikai	mākslas,	bet	plašāku	feminisma	

teoriju	kontekstā,	jo	leģitimē,	piemēram,	dusmas	vai	sēras	kā	mākslas	darba	izraisītas	emocijas.	

Neieinteresētību,	neitralitāti	un	distancēšanos	afektu	teoriju	valodā	var	tulkot	kā	saval-

dīguma,	nosvērtības	un	pašpārliecinātības	afektu	privileģēšanu.	Afektu	regulācija	paredz	vēl	

vienas	normatīvas	prasības	klātbūtni	–	 ieteikumu	mākslas	pieredzi	pakārtot	baudījumam	jeb	

patikai.	Doila	šo	novērojumu	attiecina	gan	uz	laikmetīgās	mākslas	profesionāļiem	–	mākslas	

kritiķiem,	teorētiķiem,	pētniekiem,	gan	ierindas	skatītājiem,	kuri,	pēc	Doilas	domām,	orientējas	

uz	mēreni	neitrālu	un	pozitīvu	afektu	cirkulēšanu.	Šī	iezīme	vizuālo	mākslu	atšķir	no	citiem	

mākslu	veidiem,	piemēram,	literatūras	un	kinematogrāfa.	Šajās	nozarēs	auditorija	ir	daudz	vai-

rāk	 pieradusi	 pie	 sarežģīta	 satura,	 iziešanas	 ārpus	 savas	 “komforta	 zonas”,	 tostarp	 labprātī-

gas	saskaršanās	ar	galēju	cietsirdību	un	vardarbību.	Kā	norāda	Doila,	grāmatu	lasītājs	un	kino	

apmeklētājs	ir	ar	mieru	ciest,	savukārt,	tiklīdz	diskomfortu	izraisa	(laikmetīgā)	māksla,	tūdaļ	

sākas	diskusijas	par	tās	pastāvēšanas	nepieciešamību	(p.	7).	Zīmīgi,	ka	Doila	ievieš	nošķīrumu	

starp	emocionāli	sarežģītu	mākslu	un	mākslu,	kas	izraisa	skandālu	–	ja	no	pirmās	mākslas	pa-

saule	drīzāk	tiecas	novērsties,	tad	otro	tā	kanonizē	un	ieceļ	kulta	statusā,	jo	“gan	publika,	gan	

mākslas	institūcijas	notic	šīs	mākslas	radikālajam	raksturam”	(p.	15).	Doilas	novērojumi	par	
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sarežģītās	mākslas	neapskaužamo	stāvokli	ir	diezgan	pārliecinoši,	lai	arī	ieviestais	nošķīrums	

starp	emocionāli	sarežģītu	un	skandalozu	mākslu	nav	tik	viennozīmīgs	–	virkne	mākslas	darbu,	

lai	gan	kanonizēti	un	mākslas	pasaules	atzīti	(vismaz	dažās	aprindās),	turpina	izraisīt	kādas	sa-

biedrības	daļas	sašutumu	un	raisa	iebildumus,	apšaubot,	vai	tā	“vispār	ir	māksla”.

Atsauce	uz	Kantu	palīdz	labāk	izprast	trešo	Doilas	uzskaitīto	mākslas	sarežģītības	as-

pektu,	proti,	 emocionālas	atturības	un	 savaldības	 standartu,	ko	kopj	arī	 laikmetīgās	mākslas	

kritikas	diskurss,	kur	mākslas	profesionāļu	estētiskais	briedums	tiek	saprasts	kā	spēja	uztvert	

mākslu	ar	vēsu	prātu,	aukstasinīgi	un	mierīgi.	Emocionāla	reakcija	uz	mākslu	draud	kļūt	par	

“atkailinošu”	un	“apkaunojošu”	atzīšanos	neprofesionalitātē.	Šādā	riskantā	situācijā	sevi	novie-

toja	Linda	Nohlina,	atzīstoties	iepriekš	aprakstītajā	reakcijā	uz	Bonāra	gleznām.	Tiesa,	Nohlinu	

“izglābj”	ne	tikai	viņas	stabilā	autoritāte	mākslas	pasaulē,	bet	arī	vēršanās	pie	feministiskiem	

lasītājiem,	kuri,	visticamāk,	šādas	“vājuma	izpausmes”	vērtēs	iejūtīgi.	Pēc	Doilas	domām,	ne-

ieinteresēta	mākslas	kritiķa,	teorētiķa	un	zinātnieka	tēls	ir	diezgan	noturīgs	un	dzīvotspējīgs,	

turklāt	to	atbalsta	mākslas	institūcijas	–	muzeji,	galerijas	un	mākslas	žurnāli,	uzturot	spēkā	arī	

mītu,	ka	mākslas	izstāžu	apmeklētāji	“vēlas,	lai	tiem	tiktu	aiztaupīts	emocionālās	dzīves	sma-

gums”	(Doyle	2013,	8).	Tas	nenozīmē,	ka	no	mākslas	pieredzes	jāizskauž	visi	afekti,	bet	drīzāk	

norāda,	ka	noteiktas	emocionālas	reakcijas	–	sarežģītas,	pārmērīgas,	nesavaldīgas,	kaislīgas	–	

nav	vēlamas,	to	izpausmes	ir	jāregulē	vai	vismaz	jāmīkstina.		

Afektīvā	atturība	mākslas	darba	priekšā	ne	 tikai	apliecina	mākslas	vērotāja	(skatītāja	

vai	kritiķa)	izkopto	stilu,	sociālo	pozīciju	un	profesionalitāti,	tai	ir	arī	vēl	viens	iemesls	–	vēr-

šanās	pret	sarežģītām	emocijām	patiesībā	ir	arī	vēršanās	pret	šo	mākslas	darbu	sarežģīto	saturu,	

kas	 nereti	 ir	 izaicinošs	 un	 neērts,	 piemēram,	 apšaubot	 ierastos	 pieņēmumus	par	 vardarbību,	

riebumu	un	nepiedienību.	Ja	literārs	darbs	vai	filma,	kas	veic	šo	pašu	funkciju,	sava	izaicinošā	

rakstura	dēļ	izpelnās	papildu	atzinību	(jo,	pēc	ekspertu	domām,	“atklāj	lietu	patieso	stāvokli”),	

tad	laikmetīgās	mākslas	spēja	izdarīt	to	pašu	tiek	atzīta	nelabprāt.	Kā	norāda	kultūras	kritiķe	

Vendija	Šteinere,	“arvien	vairāk	cilvēku	nevēlas,	lai	māksla,	mākslas	kritika	vai	izglītība	tiem	

attēlotu	realitāti	kā	problēmu.	Viņi	jūtoties	ievainoti,	viņu	tiesības	esot	pārkāptas,	kad	viņi	redz	

to,	kas	tiem	šķiet	nežēlīgi	izmisuma	un	nelaimes	attēli.	[..]	Māksla	[viņu	acīs]	pārstāj	būt	brīvā	

spēle,	bet	kļūst	kaut	kas	līdzīgs	laupīšanai”	(Steiner	1997,	3).	Šteineres	novērojums,	protams,	

prasītu	precizējumu,	par	kuriem	cilvēkiem	tieši	viņa	runā	un	vai	tieksme	izvairīties	no	“mākslas	

kā	laupīšanas”	tiešām	pieaug	vai	samazinās,	tomēr	viņas	arguments	ne	tikai	apliecina	neiein-

teresētā	skatītāja	pozīcijas	noturību,	bet	arī	 formālisma	estētikas	un	netiešo	Kanta	filozofijas	

ietekmi	(māksla	kā	brīvā	spēle),	kā	arī	arvien	izplatīto	uzskatu,	ka	mākslas	pieredze	ir	saistīta	

ar	kaut	ko	tīkamu	un	harmonisku.	

Postsociālisma	 telpā	 šo	 skatījumu	 nostiprina	 arī	 šeit	 cirkulējošas	 idejas	 par	mākslas	
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metafizisko,	“neangažēto”	būtību,	tās	atrautību	no	ikdienas	dzīves	problēmām,	sociālās	un	po-

litiskās	realitātes	–	šīs	tēmas	jau	analizētas	promocijas	darba	iepriekšējās	nodaļās.	Tieši	šajā	sa-

likumā	rodas	spriedze	starp	mākslu	kā	neproblemātiskas	realitātes	atveidotāju	jeb	patīkamu	un	

kontrolētu	emociju	norises	vietu	un	mākslu	kā	politiskas	rīcības	un	sociālās	kritikas	formu,	kas	

ietver	iemiesotu	līdzdalību,	nokaitētu	saskaršanos	un	afektu	pārmērību.	Šajā	aprakstā	nav	grūti	

atpazīt	feministiskās	mākslas	iezīmes,	turklāt	neieinteresētā,	“vēsā”	mākslas	vērojuma	pozīciju	

noraida	virkne	feminisma	filozofu	un	teorētiķu	(tostarp	Kanā,	Doila	un	Besta),	lai,	reabilitējot	

emociju	nozīmi	mākslā,	uzsvērtu	mākslas	sociālo	funkciju.		

Viens	 no	 šīs	 sociālās	 funkcijas	 aspektiem	 ir	 arī	 kognitīvais,	 proti,	 ar	 jaunu	 zināšanu	

izveidi	 saistīts.	Zināšanu	 aspektu	mākslā	 izceļ	 arī	 feministiskā	 estētika,	 piemēram,	filozofes	

Kerolainas	Korsmeijeres	nošķīrums	starp	estētisko	vērtējumu	(aesthetic appreciation)	un	estē-

tisko	saprašanu	(aesthetic apprehension).	Korsmeijere	aktualizē	vārda	“estētisks”	nozīmi,	kas	

saistās	ar	tūlītēju	objekta	uztveri	un	saprašanu,	norādot,	ka	šāda	saikne	ar	juteklisko	pieredzi	

pastāvējusi	 agrīnajās	 modernās	 Rietumu	 estētikas	 tradīcijās,	 tostarp	 disciplīnas	 pamatlicēja	

Aleksandra	Gotlība	Baumgartena	darbos.	Vēlākajos	 šīs	 jomas	 attīstības	posmos	priekšplānā	

izvirzījās	redze	un	dzirde	kā	centrālās	estētikās	pieredzes	maņas,	pārējo	ķermenisko	pieredzi	

atstājot	filozofiskās	uzmanības	ēnā.	Turklāt	tieši	redze	un	dzirde	ir	tie	uztveres	veidi,	kas	labāk	

atbilst	distancēta	un	“vēsa”	vērojuma	standartam.	Mūsdienās	citu	maņu	nozīme	estētikā	tiek	

atklāta	no	jauna,	piemēram,	aktualizējot	garšas	un	ožas	sniegtās	 iespējas	(Korsmeyer	2017).	

Mākslas	pieredzes	saistība	ar	baudu	un	patiku,	ko	tradicionāli	atbalso	skaistā	un	cildenā	pā-

ris,	mūsdienās	tiek	papildināta,	kā	estētiskas	kategorijas	uzlūkojot	arī	 tā	sauktos	“negatīvos”	

afektus,	piemēram,	bailes,	spriedzi,	pretīgumu	u.c.	Pēc	dažu	teorētiķu	domām,	arī	tie	spēj	radīt	

noteiktu	baudu.	

Tomēr	 feministiskā	 estētika	 distancējas	 no	 hedoniskās	 pieejas	mākslai	 un	 bieži	 vien	

priekšroku	dod	kognitīvajai.	Saskaņā	ar	to,	mākslas	baudījums	netiek	atcelts,	taču	tas	pārstāj	būt	

galvenais	mākslas	mērķis.	Kognitīvais	aspekts	izceļ	mākslas	spēju	“izteikt	sarežģītu	patiesību	

ar	maksimālu	estētisku	iedarbību”	(Korsmeyer	2011,	7–8).	Ja	estētiskais	ir	ķermeniski	tūlītējs,	

tad	mākslas	darbs	ļauj	šīs	patiesības	aptvert	teju	“intuitīvi”,	jutekliskā	veidā	(ibid.).	Piemēram,	

pētījumā	par	riebuma	estētiku	Korsmeijere	parāda,	kā	riebums	ir	viscerāla	emocija,	kas	mākslā	

spēj	izvaicāt	sociālās	un	morālās	robežas,	atklājot	ķermeniskās	pieredzes	pretrunas	un	stāstot	

par	ievainojamību,	dzīvības	trauslumu,	mirstīgumu	un	nāvi.	Zīmīgi,	ka	visas	šīs	tēmas	jeb	sa-

režģītās	patiesības,	izteiktas	vārdos,	visticamāk,	izklausīsies	pēc	banalitātēm.	Arī	Korsmeijere	

atzīst,	ka	tādi	apgalvojumi	kā	“Mēs	esam	mirstīgi”	ir	plakani	un	zaudējuši	iedarbīgumu	(robbed 

of the punch),	kas	piemīt	spilgtai,	daiļrunīgai	un	meistarīgi	pasniegtai	mākslinieciskai	izteiks-

mei,	“kas	šo	patiesību	mums	padara	acīmredzamu	un	skaidru”	(p.	126).	
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Lai	arī	kognitīvā	pieeja	uzsver	mākslas	un	zināšanu	saistību,	šīs	pieejas	 ietvaros	 rei-

zēm	ir	grūti	pateikt	precīzi,	ko	tieši	mēs	uzzinām,	turklāt	skatījums	uz	mākslu	kā	izziņas	avotu	

var	būt	pārsteidzošs	vai	likties	negaidīts.	Taču	kritiska	attieksme	pret	emocijām,	kuras	māksla	

rada	 un	 kuras	 nodrošina	 arī	 pašu	 zināšanu	 rašanos,	 palīdz	 šīs	 teorētiskās	 problēmas	 risināt.	

Raugoties	no	afektu	teoriju	viedokļa,	emocijas	ir	politiskās	dzīves	paplašinājums	jeb	izvērsums	

un	tās	var	būt	epistemoloģisks	resurss	vai	pat	privilēģija	–	ar	emociju	palīdzību	var	uzzināt	kaut	

ko,	kas	paliek	ārpus	“objektīvās”	un	“vēsās”	racionalitātes.	Distances	vietā	tiek	dota	priekšroka	

tuvumam,	saskarsmei	un	mijiedarbei,	mākslai	kļūstot	par	vidi,	kurā	afekti	var	brīvi	cirkulēt.	

No	Korsmeijeres	 idejas,	ka	mākslas	 saturu	nav	 iespējams	diskursīvi	 ietvert	 citādi	kā	

vien	banalitātes	formā,	var	izdarīt	secinājumu,	ka	mākslai	ir	spēja	pievērsties	“neizsakāmajam”	

un	paust	patiesības,	kuras	ir	viņpus	valodas	reprezentācijas	iespējām.	Šie	apzīmējumi	atgādina	

afekta	definīciju,	kā	tos	saprot	daži	teorētiķi,	uzsverot	afekta	automātisko,	ķermenisko	izcelsmi	

un	tūlītējo	norisi.	Arī	Korsmeijere,	tāpat	kā	citas	feministes,	izceļ	estētiskās	pieredzes	ķerme-

nisko	aspektu,	kuras	intensitāte	un	piesātinātība	spēj	sniegt	bagātīgu	informāciju,	ko	nespēj	lo-

ģisks	un	skaidrs	izklāsts	(p.	8.)	Intensitāte,	piesātinātība	un	bagātība	var	veicināt	mākslas	darba	

neskaidrību,	kā	arī	veidot	asociācijas	ar	nozīmju	pretrunīgumu	un	afektīvu	hibriditāti.	Citiem	

vārdiem,	mākslas	darba	skaidrība	paradoksālā	kārtā	var	slēpties	tās	afektīvajā	sarežģītībā.	

Rezumējot	var	 teikt,	ka	attiecības	starp	mākslas	afektīvo	dimensiju,	 formu	un	saturu	

nav	viennozīmīga,	tāpat	kā	nošķīrums	starp	mākslu,	kas	sarežģītas	jūtas	attēlo,	un	tādu,	kas	tās	

rada.	Afektu	ontoloģiskais	statuss	mākslā	nav	skaidrs,	mākslas	filozofijā	pastāv	vairākas	pie-

ejas.	50	Mākslas	darbs	var	artikulēt	kādu	iemiesotu	pieredzi,	un	skatītāja	ķermeniskā	reakcija	ir	

svarīga,	taču	ne	izšķiroša.	Piemēram,	lai	vēstītu	par	smakšanas	pieredzi,	nav	nepieciešams,	lai	

mākslas	darbs	smacētu	skatītāju,	arī	izsalkums	un	sāta	sajūta	kā	afektīvi	ķermeniska	pieredze	

var	 tikt	 atklāta	mākslas	 darbā,	 tiešā	 veidā	 neizraisot	 šīs	 sajūtas	 skatītājos.	Afekta	 izcelšana	

mākslas	analīzē	ļauj	domāt	par	tās	iedarbību,	gan	iesaistot	jeb	pieskaroties	skatītājam	ne	tikai	

intelektuālā,	bet	ķermeniskā	un	viscerālā	veidā,	gan	atklājot	kādas	situācijas	vai	problēmas	vis-

cerālo	loģiku,	tādā	veidā	mākslas	baudījumu	un	vērtējumu	papildinot	ar	zināšanām,	kas	izriet	

no	mākslas	estētiskās	saprašanas.	

50  Līdz ar darbiem, kas sīkāk aplūkoti šajā nodaļā, afektu teoriju mākslā izmanto arī citi autori (piemēram, 
Pollock 2013b), kā arī afekti skatīti fotogrāfijas kontekstā (Brown and Thy Phu 2012). Zīmīgi, ka šajā pētniecībā 
izplatīta ir interese par “negatīvajiem” afektiem: sērām, skumjām, sāpēm, zaudējumu, ievainojamību, šausmām 
un citām traumatiskām pieredzēm (Best 2015). 
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4.4. Visceralitāte postsociālisma feministiskajā diskursā 

Viscerālo	 estētiku	 var	 raksturot	 kā	 feminisma	 ķermeņa	filozofijas,	 afektu	 teorijas	 un	

postsociālisma	feminisma	sintēzi,	kas	 ļauj	reģistrēt	postsociālisma	stāvokļa	viscerālo	loģiku.	

Tam	atbilst	specifisks	afektīvi	ķermenisks	izkārtojums,	kas	uztur	nevienlīdzības	u.c.	specifis-

kas	sabiedrības	organizācijas	formas.	To	intersekcionālā	analīze	ietver	dzimtes	jēdzienu,	šķiru,	

seksualitāti,	etnisko	izcelsmi,	valodas	prasmes,	vecumu,	nespēju	u.c.	Viscerālā	estētika	uzlūko	

ķermeni	un	tā	afektīvos	stāvokļus	kā	politikas	aģentus	–	tie	ne	tikai	ir	sociāli	konstruēti	un	pa-

kļauti	noteiktai	sociālajai	kārtībai	un	hierarhijām,	bet	arī	piedāvā	stratēģijas	un	risinājumus,	kā	

šo	kārtību	izvaicāt	un	modelēt,	rēķinoties	ar	objekta	pretrunīgumu,	ambivalenci	un	hibriditāti.	

Tiek	meklēti	emocionālie	paradumi,	tostarp	uztveres	un	atmiņas	struktūras,	kā	arī	pieķeršanās	

un	attiecību	veidošanas	veidi,	kas	raksturo	postsociālisma	subjektu.	

Izceļot	visceralitāti	postsociālisma	situācijā,	jāatgriežas	pie	iepriekšējās	darba	nodaļās	

jau	sniegtā	pārskata	par	“teju	vienbalsīgo”	feminisma	noliegumu	Centrālajā	un	Austrumeiropā	

pēc	Padomju	Savienības	sabrukuma.	Tomēr	virkne	mākslas	zinātnieku,	analizējot	gan	sociālis-

ma	perioda	mākslu,	gan	90.	gadu	mākslas	izpausmes,	saskatīja	tajās	gana	daudz	feministiskā	

satura.	Tiesa,	ņemot	vērā	dominējošo	tieksmi	no	feminisma	norobežoties,	nav	skaidrs,	kādos	jē-

dzienos	šo	saturu	ietērpt.	Tāpat	“neesošais	feministiskās	mākslas	diskurss”	(Pachmanova	2010)	

raksturoja	grūtības	formulēt	un	pamatot	feministiskās	atziņas.	Sava	feminisma	pieteikumu	var	

atrast	 alternatīvajos	 feminisma	apzīmējumos,	kas	 šajā	 laikā	parādījās	mākslas	 teorētiķu	dar-

bos.	Tie	ļāva	runāt	par	feminismu	reģionā,	kur	bija	feministiskā	māksla,	taču	nebija	feminis-

tu.	Intuitīvais,	izvairīgais,	latentais,	centrbēdzes	un	maigais,	kā	arī	proto-	un	parafeminisms	ir	

Centrālās	un	Austrumeiropas	feministisko	diskursu	kritikā	vārdnīca.	Lai	arī	termini	izkaisīti	pa	

dažādu	valstu	mākslas	vēsturēm,	tomēr,	apkopojot	tos	vienuviet,	var	ieraudzīt	ne	tikai	postso-

ciālisma	feminisma	ainu	mākslā,	bet	arī	identificēt	šo	feministisko	impulsu	viscerālo	aspektu.	

Izmantotie	apzīmējumi	–	“intuitīvs”,	“latents”,	“izvairīgs”	–	norāda	uz	to,	ka	mākslas	

feministiskais	 saturs	 nav	vienmēr	 acīmredzams	–	 tas	var	būt	 daļēji	 aptumšots,	 paslēpts,	 ne-

artikulēts,	nepieejams	vai	pat	noliegts.	Tie	apliecina	feministiskās	mākslas	pretrunīgo	un	sa-

režģīto	raksturu	gan	emocionālā	(kas	izpaužas	kā	afektīvā	hibriditāte),	gan	konceptuālā	ziņā.	

Filozofe	Elizabete	Grosa	norāda,	ka	nevienu	tekstu	nevar	reizi	pār	visām	reizēm	klasificēt	kā	

“pilnībā	feministisku	vai	pilnībā	patriarhālu”,	jo	šādi	apzīmējumi	ir	atkarīgi	no	konteksta,	lie-

tojuma,	paredzamā	rezultāta	un	neparedzamām	nejaušībām	(Grosz	1995,	24).	Līdzīgi	var	teikt	

par	feministisko	mākslu:	“intuitīvs”,	“latents”,	“izvairīgs”	norāda	uz	tās	lietojumu,	kontekstu	

un	mērķiem	noteiktos	apstākļos	–	gan	“atrast”	reģionam	raksturīgu	feminisma	izpausmi,	gan	

piemēroties	feministiskā	aptumšojuma	situācijai.
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Iekļaut	postsociālisma	feminismu	transnacionālajā	feminisma	strāvojumos	piedāvā	otra	

jēdzienu	grupa:	“protofeminisms”,	“parafeminisms”	un	“centrbēdzes	feminisms”,	kuri	šim	no-

lūkam	piedāvā	telpas	un	laika	metaforas.	“Proto”	piesaka	skatījumu	uz	feminisma	ģenealoģi-

jas	skaidrojumiem,	kā	arī	sašūpo	centra-perifērijas,	“pirms”-“pēc”,	oriģināla-kopijas	modeļus,	

stimulējot	 Rietumu	 provincializēšanas	 procesu	 (Chakrabarty	 2012)	 un	 nostiprinot	 horizon-

tālas	metodes	 feministiskās	mākslas	 vēstures	 rakstīšanā,	 tostarp	 apzinātu	 “bēgšanu	 no	 cen-

tra”,	izvairīšanos	no	kanoniskām	un	vispārīgām	struktūrām.	Austrumeiropas,	tostarp	Latvijas	

“parafeminisms”	 iezīmē	šī	 reģiona	mākslas	atrašanos	“tālāk	par”	vai	“viņpus”	 feministiskās	

mākslas	kanona.	Šāds	skatījums	ļauj	uzlūkot	feministisku	mākslu	nevis	kā	sakārtotu	hierarhiju	

vai	lineāru	virzību	uz	arvien	lielāku	progresu	(Meskimmon	2007),	bet	kā	rizomātisku	struktū-

ru,	kuras	“tuvāk”	un	“tālāk”	nav	absolūts,	bet	atkarīgs	no	skatījuma	vietas.	Der	atcerēties,	ka	

Austrumeiropas	māksla	un	kultūra	nereti	tiek	raksturota	kā	Eiropas	jeb	Rietumu	“tuvais	Cits”	

(Close Other)	(Piotrowski	2012),	kas	ir	“līdzīgs	Rietumiem,	tomēr	nav	pietiekami	līdzīgs,	un	

ir	atšķirīgs	no	Rietumiem,	tomēr	nav	pietiekami	atšķirīgs”	(Tlostanova,	Thapar-Björkert	and	

Koobak	2019).	Tuvuma	jēdziens	izsaka	ne	tikai	ģeopolitiskas	vai	kultūras	attiecības,	bet	padara	

iespējamu	arī	viscerālu	lasījumu	–	tuvums	kā	tuvība,	intimitāte,	noslēgtība,	cieša	mijiedarbība.	

Šāds	skatījums	satuvina	dažādu	reģionu	un	laikmetu	feministisko	mākslu	jaunā	radniecībā.	

Šo	radniecību	pamato	interese	par	afektīvi	ķermenisku	pieredzi	(nevis,	piemēram,	au-

torības,	formas,	stila	u.c.	kategorijām)	un	spēju	šajā	pieredzē	saskatīt	sociālās	kritikas	poten-

ciālu.	Par	šādu	pieeju	 liecina	 izmantoto	 terminu	konceptuāla	 līdzība	 tam,	kā	afektu	 teorētiķi	

definē	afektu.	Kā	skaidrots	šīs	nodaļas	sākumā,	afektu	raksturošanai	bieži	tiek	lietoti	tādi	ap-

zīmējumi	kā	 “neizzināms”,	 “neasimilējams”,	 “neizsakāms”,	 arī	 “ķermenisks,	 tūlītējs,	 iracio-

nāls”.	Afekts	tiek	raksturots	kā	process,	kas	norit	“viņpus	apzīmēšanas,	viņpus	reprezentācijai”	

(Hemmings	2012),	 tātad,	ir	 latenti	klātesošos,	neiekļaujas	vai	izvairās	no	izpaušanas.	Lai	arī	

šāda	 afekta	 izpratne	 ir	 neskaidra,	 taču,	 aplūkojot	 to	 kopā	 ar	 konceptuālo	 aptumšojumu,	 kas	

apņem	Austrumeiropas	feministiskos	diskursus,	un	mākslas	afektīvo	sarežģītību,	tiek	nostipri-

nātas	viscerālās	nenoteiktības	stāvokļa	teorētiskās	priekšrocības.	

Afektīvi	 ķermenisko	 dimensiju	Austrumeiropas	 feministiskās	mākslas	 raksturojumos	

nostiprina	intuīcijas	uzsvēršana	(intuitīvā	feminisma	gadījumā).	Feministisko	teoriju	skatījumā	

to	var	saprast	nevis	kā	“neracionālās	sievišķības”	apliecinājumu,	bet	kā	ķermenisku	zināšanas	

veidu	jeb	“domāšanu	ar	ādu	un	caur ādu”	(Ahmed	and	Stacey	2001,	1).	Feminisms,	kā	atgādina	

Sāra	Ahmeda,	ir	pasaules	redzējums,	kas	ir	“tuvs	ādai”	un	kas	sākas	ar	sajūtu.	Šī	sajūta	var	būt	

nieze,	alkas,	 tirpoņa,	nelabuma	uzplūdi,	dusmu	kvēle,	ekstāzes	konvulsijas	un	citas	emociju	

izplatīšanās	plūsmas,	kuras	jau	uzskaitīja	Nītu	Kanā.	Šādi	publisko	jūtu	arhīvi	ļauj	aptvert	vei-

du,	kā	pasaule	mums	pieskaras,	proti,	pieskaras	vispirms	jau	ādai	kā	redzamākajam	ķermeņa	
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robežas	marķējumam.	Āda	gan	 aizsargā	ķermeni,	 gan	padara	 to	 ievainojamu	un	pakļauj	 ār-

pasaules	iedarbībai,	līdz	ar	to	intuīcija	kā	“domāšana	ar	ādu”	atklāj	attiecības,	liecinot	par	to,	

ko	tas	nozīmē	–	būt	un	dzīvot	kopā	ar	kādu,	savstarpēji	pieskarties,	citiem	vārdiem,	apdzīvot	

pasauli.	Ādas	nozīme	feminisma	teorijās	ir	saistīta	arī	ar	tās	politisko	dimensiju	–	vīriešu	un	

sieviešu,	tāpat	kā	jaunu	un	vecu,	baltādainu	un	krāsainu	cilvēku	ādām	piemīt	dažādas	nozīmes.	

Visbeidzot,	āda	kā	ķermeņa	daļa	ir	viena	no	afekta	“skatuvēm”,	proti,	virkne	viscerālu	pieredžu	

–	svīšana,	drebuļi,	elpa,	glāsts	–	iesaista	ādu	vai	kādas	gļotādas	daļas.	

Filozofi	ādu	nereti	uztver	kā	robežu,	taču	virkne	feminisma	teorētiķu	parāda,	ka	šī	robeža	

nav	acīmredzama,	bet	neskaidra	un	izplūdusi,	noraidot	pieņēmumu	par	stingru	nošķīrumu	starp	

iekšpusi	un	ārpusi.	Viscerālai	analīzei	noderīgs	 ir	 jaunā	materiālisma	un	feminisma	zinātnes	

teorētiķes	Steisijas	Alaimo	 ieviestais	 transkorporealitātes	 jēdzienu,	kas	zināmā	mērā	atrisina	

jautājumu	par	to,	kā	slēptas	un	aptumšotas	viscerālās	pieejas	var	būt	pieejamas	citiem.	Alaimo	

pārskata	pieņēmumu	par	ķermeni	kā	noslēgtu,	singulāru	un	identificējamu	objektu,	piedāvājot	

to	uzlūkot	kā	paplašinātu	lielumu	ar	grūti	 identificējamām	robežām.	Transkorporealitātes	jē-

dziens	ļauj	pētīt	vides	un	ķermeņa	mijiedarbību,	izgaismojot	“materiālā	un	diskursīvā,	dabiskā	

un	kultūras,	bioloģiskā	un	tekstuālā	savijumus”,	tostarp	bieži	vien	neparedzamo	un	negribēto	

savstarpējību,	kas	 rodas	starp	“cilvēku	ķermeņiem,	ne-cilvēku	 (non-humam)	būtnēm,	ekolo-

ģiskām	sistēmām,	ķīmiskām	vielām	un	citiem	aģentiem”	(Alaimo	2010,	2–3).	 Ikvienam	pa-

zīstams	transkorporealitātes	piemērs	var	būt	elpa	–	ieelpojot	ķermenī	nonāk	dažādas	vielas	no	

“ārpuses”,	savukārt	izelpā	apkārtējā	vidē	nonāk	tas,	kas	nupat	vēl	bija	ķermenī	“iekšā”.	Līdzīga	

mijiedarbe	notiek,	piemēram,	piesārņotos	vai	veselībai	bīstamos	apstākļos,	kad	ķermeni	var	ie-

tekmēt	vielas	un	objekti,	kuri	nemaz	neatrodas	ciešā	saskarē	ar	ādu.	Taču	arī	ķermenis	ietekmē	

apkārtējo	vidi	daudzos	dažādos	veidos,	nevis	tikai	pasīvi	reaģē.	

Uztverot	ķermeni	kā	atvērtu,	apkārtējā	vidē	ieaustu	kopumu,	tā	transkorporealitātes	pa-

kāpi	 būtiski	 ietekmē	 afekti	 –	 caur	 tiem	viscerālu	 ietekmi	 uz	 ķermeni	 atstāj	 objekti,	 kuri	 no	

ķermeņa	var	atrasties	diezgan	tālu.	Formulējot	postsociālisma	feministisko	diskursu	iezīmes,	

transkorporealitātes	jēdzienu	var	attiecināt,	lai	raksturotu	feminisma	slēpto	ietekmi	uz	ķerme-

ņiem,	izraisot	noteiktus	afektus.	Ja	ķermeņi	“absorbē	to,	kas	tiem	pieskaras	gaisā,	augsnē	vai	

ūdenī	–	šīs	absorbēšanas	rezultātā	pats	ķermenis	izmainās	molekulārajā	un	morfoloģiskajā	lī-

menī”	(Alaimo	2010,	107),	tad	līdzīgā	veidā	ķermeņi	tiek	iegremdēti	afektīvajās	atmosfērās,	

piemēram,	publiski	artikulētajās	bailēs	no	feminisma	vai	atmosfērā,	kurā	feminisms	tiek	attē-

lots	kā	baisais	cits,	biedēklis,	“tumšais	nezvērs”.	Sociālās	organizācijas	principus	un	hierarhijas	

var	uzlūkot	kā	sociālās	“membrānas”	(Tuana	2007)	piemēru,	kas	regulē	ķermeņa	absorbcijas	

līmeni.	Tas	atgādina	Sāras	Ahmedas	afektu	cirkulēšanas	izpratni	–	dažiem	ķermeņiem	tie	“līp”	

vairāk	par	citiem	(Ahmed	2010,	230	n.	1).	Ķermeņu	“imunitāti”	jeb	neuzņēmību	pret	afektiem	
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ietekmē	noteikts	sociāls	stāvoklis,	piederība	pie	kādas	grupas	un	ar	to	saistītās	privilēģijas	vai	

to	trūkums,	izcelsme,	vēsture	u.c.	Ahmeda	uzsver,	ka	afektu	pielipšanas	rezultātā	tiek	no	jauna	

definēta	arī	izpratne	par	ķermeņa	virsmu	un	tā	robežām	(Ahmed	2004,	10),	līdzīgi	kā	postsoci-

ālisma	feministiskais	jutīgums	piedāvā	pārdefinēt	mākslas	“ķermeņa”	virsmu	un	robežas.		
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5. nodaļa. Feministiskā māksla Latvijā: viscerālās 
estētikas analīzes piemēri

Promocijas	darba	2.	un	3.	nodaļā	tika	raksturots	postsociālisma	feminisms,	tā	tematiskie	

izvērsumi	un	diskursīvās	iezīmes,	tostarp	parādot	to	saistību	ar	intuitīvām	un	aptumšotām	zi-

nāšanām,	dzīvoto	pieredzi	un	noteiktu	emociju	politiku.	Kā	postsociālismam	tipiski	afekti	tika	

izcelti	nelaimīgums,	nostalģija,	neiederība	un	atsvešinājums,	kā	arī	nemājīgums	kā	viena	no	

baisā	izpausmēm.	Tika	uzsvērti	tādi	aspekti	kā	nedrošums	un	ķermeniskā	ievainojamība,	nere-

dzamība	un	noēnojums,	plūstoša,	procesā	esošā	identitāte,	kas	atvedināma	no	darbības,	procesa	

un	sociālajām	saitēm.	Centra	un	perifērijas	attiecību	kritika	un	centrbēdzes	motīva	uzsvērša-

na	pamatoja	nepieciešamību	meklēt	tādu	feminismu,	kas	balstās	vietējās	kultūras	un	vēstures	

sarežģītībā,	 taču	reizē	nav	izolēts	no	citu	feministisku	diskursu	tēmu	lokiem.	Postsociālisma	

feminisma	attiecības	ar	 tā	 saukto	Rietumu	 feminismu	 ietver	gan	 sadarbības	un	dialoga,	gan	

spriedzes	un	nolieguma	elementus.	

Postsociālisma	 viscerālās	 iezīmes,	 kas	 skar	 ķermeņu	 un	 afektu	 reakcijas	 uz	 noteiktu	

politisku	 situāciju,	 jeb	 viscerālo	 loģiku	 skaidroja	 4.	 nodaļa.	Tajā	 tika	 iezīmētas	 arī	 viscerā-

lās	estētikas	pamatnostādnes,	izceļot	viscerālās	estētikas	saistību	ar	feminisma	afektu	teorijām	

un	ķermeņa	pētniecību,	kā	arī	ieskicējot	teorētiskās	aprises,	kas	viscerālo	skatījumu	saista	ar	

feministiskiem	diskursiem	Centrālās	un	Rietumu	Eiropas	mākslas	 teorijās.	Tādi	apzīmējumi	

kā	“latents”,	“izvairīgs”,	“intuitīvs”,	“centrbēdzes”	un	“maigs”,	kā	arī	ar	jēdzieniem	“protofe-

minisms”	un	“parafeminisms”	saistītās	nozīmes	–	atrašanās	blakus	un	līdzās,	vienlaicīgums	un	

atteikšanās	no	hronoloģijas	prioritātes	–	var	tikt	ietverti	viscerālā	lasījumā	kā	savā	starpā	saistīts	

nozīmju	kopums,	ko,	pateicoties	afektu	teorijai,	var	skatīt	kā	savdabīgu	afektīvu	parādību,	kas	ir	

tikai	daļēji	izzināma	un	novērojama,	kas	ir	neasimilējama,	pat	neizsakāma,	kā	arī	“ķermeniska,	

tūlītēja,	iracionāla”.	Tādējādi	Centrālās	un	Austrumeiropas	mākslas	diskursos	izkaisītās	femi-

nistiskās	intereses	salas	var	apvienot	viscerālā	feminisma	arhipelāgā,	kurš	ir	“kluss”,	“mierīgs”,	

“neizteikts”,	“neskaidrs”,	kā	arī	“vājš”	un	“neefektīvs”.	Viscerālajā	estētikā	šie	apzīmējumi	gan	

iegūst	pozitīvu	nozīmi,	smeļoties	spēku	gan	Austrumeiropas	domātāju	darbos	–	it	īpaši	Evas	

Majevskas	“vājās	pretošanās”	idejā	–,	gan	“stratēģiskā	esenciālisma”	pieejā,	kad	feministiskā	

interese	tiek	pievērsta	stereotipiskiem	sievišķības	lasījumiem	ar	mērķi	saskatīt	 to	kritisko	un	

sabiedrību	transformējošu	potenciālu.

Šajā	nodaļā	 iepriekš	 iezīmētais	viscerālās	estētikas	 teorētiskais	 ietvars	 tiks	piemērots	

divu	mākslas	darbu	analīzei:	Katrīnas	Neiburgas	projektam	“Tējas	sēne”,	kas	notika	2001.	gadā,	

un	grupas	projektam	“Fembloks”,	kas	 tapis	2017.	gadā	kā	sadarbība	starp	 Ingrīdu	Pičukāni,	
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kura	bija	projekta	idejas	autore,	Rasu	Jansoni,	Mētru	Saberovu,	Viviannu	Mariu	Stanislavsku,	

Viku	Ekstu	un	sociālo	antropoloģi	Annu	Žabicku.	Abiem	mākslas	projektiem	 ir	kopīgas	un	

atšķirīgas	iezīmes.	Kopīgais	 izpaužas	to	organizācijas	formā:	abos	gadījumos	mākslas	darbu	

veido	autoru	kolektīvs.	Tiesa,	“Fembloka”	autoru	vārdi	 ir	fiksēti,	bet	“Tējās	sēnes”	projektā	

Katrīnai	Neiburgai	pievienojas	virkne	citu	tējas	sēnes	audzēšanas	entuziastu,	no	kuriem	daļa	

nav	nosaukti	vārdā.	Abos	projektos	īpaša	vieta	ierādīta	sieviešu	tēliem,	lai	arī	ar	tiem	saistītie	

mākslinieciskie	izteiksmes	līdzekļi	un	šo	tēlu	konceptuālās	funkcijas	ir	atšķirīgas.	Abi	projekti	

atsaucas	uz	postsociālisma	feminisma	jautājumiem	un	ir	Latvijas	feministiskās	mākslas	piemēri.	

“Tējas	sēne”	un	“Fembloks”	atklāj	padomju	pieredzes	un	kultūras	formu	nozīmi	post-

sociālisma	stāvoklī.	Ja	“Tējas	sēne”	izmanto	tējas	sēnes	audzēšanas	tradīciju	un	pēta	padomju	

ēdnīcas	fenomenu,	tad	“Fembloks”	piedāvā	emocionālu	atmācīšanos	(unlearning)	un	negatīvā	

padomju	mantojuma	pārvarēšanu,	lai	atbrīvotu	feminisma	objektu	no	baiļu	afekta.	Projekta	ana-

līzē	tiks	izcelta	arī	padomju	mātišķības	pieredze,	lai	to	izmantotu	kā	atskaites	punktu	mūsdienu	

mātišķības	 analīzē,	 tostarp	 uzsverot	mātišķību	 kā	 normatīvas	 sievišķības	 regulu.	 Sociālisma	

laikam	piederīgie	elementi	abos	mākslas	projektos	tiek	izmantoti	sociālai	kritikai,	kā	arī	soci-

ālo	alternatīvu	iezīmēšanai,	izmantojot	marginālu	grupu	zināšanas	un	izdzīvošanas	stratēģijas.	

Abos	mākslas	darbos	ietvertais	feministiskas	jutīgums,	ko	virza	interese	par	sievieti	(gan	viņas	

ķermeni,	gan	sievietes	vēsturisko	un	politisko	lomu),	izpaužas	ķermeniski	afektīvā	veidā,	pie-

mēram,	ķermeniskā	dziedināšanā,	brīvā	un	aizturētā	elpā	un	citās	pieredzēs.	Tas	atklāj	postso-

ciālisma	stāvokļa	Latvijā	viscerālo	loģiku,	tās	specifisko	atšķirību	un	savdabību,	kas	izriet	no	

ikdienas	pieredzes	pētīšanas	un	tās	kritiska	izvērtējuma.	

Būtiskākā	 atšķirība	 starp	 abiem	 darbiem	 ir	 to	 autoru	 “publiskās	 attiecības”	 ar	 femi-

nismu.	Katrīna	Neiburga	“Tējas	sēnē”,	tāpat	kā	citos	savos	darbos,	ar	feminismu	veido	šaubu	

un	 noraidījuma	 pilnas	 attiecības.	Neiburgas	 “izvairīgo”	 feminismu	 var	 skaidrot	 jau	 iepriekš	

minēto	baiļu	no	 feminisma	kontekstā,	 kas	 neatceļ	 un	nemazina	pašu	darbu	 feministisko	 as-

pektu.	Savukārt	“Fembloks”	no	feminisma	pieteiktajiem	skatījumiem	ne	tikai	nebaidās	un	no	

tā	nevairās,	bet	atklāti	par	tiem	domā,	apzināti	“darot”	feminismu,	proti,	šī	mākslas	projekta	

iecere	ir	atrast	Latvijas	kultūras	videi	piemērotus	feminisma	jautājumus,	kā	arī	“veicināt	izprat-

ni	par	 feminismu,	parādot,	ka	nav	viena	universālā	 feminisma,	bet	pastāv	dažādi	 feminisma	

virzieni	un	katrs	atklāj	citu	problemātiku”	(Fembloks.	Tematisks	feminisma	mākslas	piezīmju	

bloks 2017,	 b.	 n.).	Zīmīgi,	 ka	 visas	 “Fembloka”	 grupas	mākslinieces	 feminismam	kā	 savas	

mākslinieciskās	prakses	teorētiskajam	ietvaram	pievērsušās	jau	iepriekš,	proti,	šo	mākslinieču	

“izkāpšana	 no	 feminisma	 skapja”	 notikusi	 vēl	 pirms	 “Fembloka”	 projekta51.	 Lai	 arī	 “Tējas	

sēnes”	un	“Fembloka”	projektu	radīšanu	šķir	piecpadsmit	gadu,	 to	analīze	nepretendē	atklāt	

51  Šajā ziņā izņēmums ir Vika Eksta, kura publiski turpina noraidīt interesi par feminismu. 
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pārmaiņas	feministiskās	mākslas	uztverē	un	tematikā,	kas	Latvijā	šajā	laikā	varētu	būt	notiku-

šas	–	lai	izdarītu	šādus	secinājumus,	būtu	nepieciešams	plašāks	analīzes	materiāls.	Šajā	ziņā	at-

rašanās	uz	laika	ass	nav	izšķiroši	svarīga,	jo	vairākas	“Fembloka”	projekta	dalībnieces	(Ingrīda	

Pičukāne	un	Rasa	Jansone)	ir	Katrīnas	Neiburgas	paaudzes	biedres,	tātad	var	runāt	par	vienu	

mākslinieču	paaudzi.	

Iepriekšējās	 nodaļās	 piedāvātā	 postsociālisma	 feminisma	 analīze	 ļauj	 izcelt	 izvēlēto	

mākslas	darbu	radošos,	intelektuālos	un	afektīvos	elementus	un	to	viscerālu	saistību	ar	kultūras	

kontekstu.	Svarīgi	izcelt	arī	to	piederību	feministiskās	mākslas	tradīcijai	Latvijā,	kas	vienlai-

cīgi	nozīmē	pašas	tradīcijas	radīšanu	un	pamatošanu,	hipotētiski	iezīmējot	savdabīgu	–	lai	arī	

noēnotu	un	aptumšotu,	tomēr	intelektuāli	un	mākslinieciski	saskanīgu	–	feministiskās	mākslas	

ģenealoģiju	Latvijas	laikmetīgajā	mākslā.	Divi	darbi	ģenealoģijas	izstrādāšanai,	protams,	nav	

pietiekami,	pat	ja	tiem	pievieno	trešo	–	LN	Sieviešu	līgas	projektu,	kurš	minēts	jau	3.	nodaļā	

un	 pie	 kura	 būs	 jāatgriežas	 arī	 “Fembloka”	 kontekstā.	Tāpēc	 sekojošā	 analīze	 izmēģina	 un	

pārbauda	 viscerālo	 estētiku	 kā	 ģenealoģisku	metodi,	 ciktāl	 to	 pieļauj	 promocijas	 darba	 for-

māts.	Šī	darba	ietvaros	var	apgalvot,	ka	uzsvars	uz	postsociālisma	dzīvoto	pieredzi,	publisko	

jūtu	arhīviem	un	afektīvajām	atmosfērām	šādai	ģenealoģijai	piešķir	noteiktas	aprises,	sniedzot	

arī	provizorisku	atbildi	uz	jautājumu:	kas	ir	feministiskā	māksla	Latvijā,	kā	to	“ieraudzīt”	un	

raksturot?

5.1. Nostalģiskā dāvana un viscerālā mijiedarbe. Katrīnas 
Neiburgas “Tējas sēne”

5.1.1. Katrīnas Neiburgas mākslas prakse un feministiskie skatījumi

Katrīna	Neiburga	ir	Latvijas	laikmetīgās	mākslas	ainā	pazīstama	māksliniece,	kuras	dar-

bība	ir	atzīta	un	novērtēta.	Māksliniece	dzimusi	1978.	gadā	un	savu	rokrakstu	izkopusi,	veidojot	

virkni	instalāciju	un	video	darbu.	Līdz	ar	personālizstādēm	un	dalību	nozīmīgās	izstādēs	(pie-

mēram,	Survival Kit	festivālā,	Sidnejas	biennālē	Austrālijā,	Kiasma	laikmetīgās	mākslas	muze-

jā	Helsikos,	Pompidū	centrā	Parīzē,	Maskavas	laikmetīgās	mākslas	biennālē		u.	c.)	māksliniece	

saņēmusi	arī	virkni	apbalvojumu,	tostarp	pirmo	Purvīša	balvu	mākslā,	kas	viņai	tika	pasniegta	

2009.	gadā	par	darbiem	“Topoloģija	Nr.	29”	un	Solitude,	turklāt	pēdējo	Purvīša	balvas	žūrijas	

pārstāve	Solvita	Krese	nodēvējusi	par	“ceļojumu	sievietes	pieredzes	labirintos”	(Krese	2009,	

b.	n.).	Savukārt	2015.	gadā	Neiburga	(kopā	ar	Andri	Eglīti)	pārstāvēja	Latviju	56.	Venēcijas	

mākslas	biennālē	ar	projektu	“Paduse”,	kurā	arī	bija	klātesoša	interese	par	dzimti	–	šoreiz	mas-

kulinitāšu	 studiju	 virzienā.	Māksliniece	 ir	 veidojusi	 scenogrāfijas	 vairākiem	 iestudējumiem	
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Latvijas	Nacionālajā	operā,	Jaunajā	Rīgas	teātrī	u.	c.	

Katrīnas	 Neiburgas	 darba	 metodi	 var	 saukt	 par	 poētisko	 antropoloģiju.	 Viņas	 darbi	

balstās	dažādu	sociālo	grupu	pētījumos,	uzsverot	cilvēku	pārliecības,	ikdienas	rituālus,	alter-

natīvās	zināšanas	un	dažādas	ķermeniskās	prakses.	Šo	materiālu	māksliniece	pasniedz	tēlainā,	

poētiski	noslogotā	un	reizē	pat	ezotēriski	orientētā	formā,	saglabājot	empātiju,	nopietnu	attiek-

smi	un	sirsnību	pret	saviem	ikdienas	“varoņiem”,	viņu	pasaules	redzējumiem	un	pārliecībām.	

Vairākkārt	mākslinieces	uzmanības	lokā	nonākušas	tieši	ar	sieviešu	dzīvoto	pieredzi	un	pasau-

les	izjūtu	saistītas	tēmas.	Tā,	piemēram,	2002.	gadā	tapušajā	darbā	“Kas	meitenēm	somiņās?”	

Neiburga	sniedz	Rīgas	naktsklubā	satiktu	sieviešu	psiholoģisko	portretu,	kuras	ļāvušas	māks-

liniecei	ielūkoties	viņu	somiņās	un	atklājušas	tajās	atrodamo	priekšmetu	praktisko	un	maģisko	

pielietojumu	 (piemēram,	 somiņās	 bija	 virkne	 talismanu,	 kuru	mērķis	 ir	 piesaistīt	 naudu	 vai	

vīriešus).	2003.	gadā	mākslas	projekta	“Satiksme”	ietvaros	māksliniece	strādā	par	taksometra	

vadītāju	un	izvaicā	šīs	profesijas	dzimtes	aspektu,	gan	to	piedzīvojot	uz	savas	ādas,	gan	apkopo-

jot	intervijas	ar	citām	taksometru	vadītājām	par	darbu	sievietei	netipiskā	profesijā.	2012.	gadā	

personālizstāde	“Lietu	atmiņa”	pievēršas	Neiburgas	ģimenes	sievietēm	trijās	paaudzēs,	kuru	

vienojošais	elements	ir	pedikīrs.	Ķermeņa	kopšanas	prakse	ne	tikai	izceļ	paaudžu	pēctecību,	

mantojamības	un	savstarpējā	atbalsta	elementu,	bet	arī	liecina	par	afektīvo	“iekšējo	asinsriti”,	

kas	apņem	vecmāmiņu,	mammu	un	pašu	mākslinieci.	

2014.	gadā	top	fotogrāfija	sērija	“Pirms	un	pēc”,	kurā	fiksētas	dažādas	vietas	pirms	un	

pēc	kāda	svarīga	notikuma.	 Izmainītās	 interjera	detaļas	uzbur	savdabīgu	atmosfēru,	kas	 ļauj	

iztēloties	notikušo,	reizē	atgādinot,	ka	daudzas	detaļas	ir	nejaušas.	Tā,	piemēram,	dzemdībām	

veltītajās	fotogrāfijās	parādīta	nelielā	Rīgas	Dzemdību	nama	istabiņa	pirms	un	pēc	kādas	mums	

nezināmas	meitenītes	nākšanas	pasaulē.	Notikumu	atlase	ietver	arī	citus	privātus	notikumus,	

piemēram,	ģimenes	maltīti	un	strīdus,	kam	pievienotas	ainas	ar	darba	sapulci	un	bēru	ceremo-

niju.	Māksliniece	pludina	privātās	un	publiskās	dzīves	nošķīrumu,	ļaujot	fotogrāfijām	uzglabāt	

publisko	jūtu	arhīvus.	2018.	gadā	veidotajā	video	“Jaunais	dienas	režīms”	redzama	pati	māks-

liniece,	izpildot	virkni	darbību,	kas	nepieciešamas	sievietes	fiziskās	un	garīgās	veselības	stipri-

nāšanai,	tostarp	enerģijas	“pumpēšanu	ar	vagīnu”	(Neiburga	2018).	2019.	gada	personālizstādē	

“Mati”	Katrīna	Neiburga	pēta	matu	nozīmi	mūsdienu	kultūrā.	Viņa	apmeklē	virkni	frizētavu	

Rīgas	mikrorajonos,	ļaujot	amata	meistarēm	veidot	frizūru,	reizē	vācot	mītus,	ticējumus	un	pa-

radumus,	kas	saistīti	ar	matiem,	piemēram,	bižu	nogriešanu.	Izstādē	uzsvērts	arī	matu	kopšanas	

jutekliskais	un	mistiskais	 aspekts,	 kas	no	 ikdienišķas	un	neievērojamas	 sievietes	personīgās	

higiēnas	darbības	ļauj	izšķilties	kosmiskas	pārdzimšanas,	pašrūpes	un	mistiskas	savas	ķerme-

niskās	pieredzes	svinēšanas	rituālam.	Savukārt	2021.	gadā	Cēsu	Mākslas	festivālā	mākslinie-

ce	piedāvāja	darbu	“Mierinājums”,	kas	veltīts,	viņas	vārdiem	runājot,	svarīgām,	spēcīgām	un	
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iedvesmojošām	Latvijas	sievietēm	(“Katrīna	Neiburga.	Mierinājums,	2021.	Aug	5”),	kuras	ir	

aktīvas	un	pazīstamas	Latvijas	laikmetīgajā	mākslā	un	kultūrā.	

Kā	īpašs	ieguldījums	feministiskās	mākslas	attīstībā	Latvijā	jāmin	Katrīnas	Neiburgas	

un	Monikas	Pormales	mākslas	projekts	“Sestais	elements”.	Tas	norisinājās	2002.	gada	maijā	sa-

darbībā	ar	Latvijas	Laikmetīgās	mākslas	centru	viesnīcā	“Nams	99”	Stabu	ielā.	Projektā	pieda-

lījās	mākslinieces	no	Latvijas	un	ārvalstīm,	veidojot	ievērojamu	sieviešu	mākslinieču	kopienu,	

kuras	radīto	spēku	mākslas	kritiķe	Anda	Kļaviņa	recenzijā	salīdzina	ar	atombumbu	(Kļaviņa	

2002).	Preses	relīzē	Solvita	Krese	norāda,	ka	projekta	mērķis	ir	“materializēt	sesto	sajūtu	(in-

tuīciju)	un	iezīmēt	sievietes	pašpietiekamo	telpu,	izvairoties	no	feminisma	diskursa,	pārmetoši	

agresīvās	 intonācijas	un	feminismu	manifestējošu	 tēlu	 ikonogrāfijas,	bet	vienkārši	apliecinot	

spēku	(power),	kas	ļauj	gluži	mierīgi	un	viegli	vai	arī	lecīgi	un	izaicinoši	tikt	galā	ar	jebko”.	

Savukārt	 intuīcija	 tiek	 skaidrota	kā	 “neizprotama	 spēja	 apjaust	 lietu	 saistību”	 (Krese	2002),	

kura	raksturīga	sievietēm.	

Neraugoties	uz	vērienīgu	programmu,	kas	ietvēra	performances,	instalācijas,	videopro-

jektus	un	muzikālos	šovus,	un	kuplo	dalībnieku	pulku,	projekts	ilgst	tikai	divas	dienas,	simbo-

liski	signalizējot	par	feministisko	jautājumu	marginālo	vietu	Latvijas	kultūras	telpā.	Projekta	

preses	relīze	atkārto	jau	iepriekš	Latvijas	mākslas	aprindās	izskanējušo	domu	par	feminismu	kā	

agresīvu	un	pārmetošu,	piedāvājot	citus	afektīvās	intonācijas	–	mierīgas	un	vieglas,	lecīgas	un	

izaicinošas,	kā	arī	spējīgas	“tikt	galā	ar	jebko”,	kas	ir	neoliberālā	veiksmes	feminisma	retorikas	

pazīme.	Var	teikt,	ka	mākslas	projekta	koncepcija	izmanto	arī	stratēģiskā	esenciālisma	pieeju:	

uzsverot	tradicionālo	skatījumu	uz	sievieti	kā	iracionālu	un	intuitīvu	būtni,	notiek	centieni	sa-

skatīt	tajā	noteiktu	spēka	apliecinājumu,	nevis	uzsvērt	sieviešu	vājumu	vai	trūkumus.	Svarīga	

ir	netiešā	intuīcijas	definīcija,	proti,	“neizprotama	spēja	apjaust	lietu	saistību”,	ko	var	lasīt	kā	

logocentriskās	domāšanas	un	individuālisma	kritiku,	uzsverot	attiecību	nozīmi	gan	sabiedrības,	

gan	atsevišķa	indivīda	izpratnē.	Caur	saistību	un	attiecību	jēdzienu	virkne	feminisma	teorētiķu	

ir	nonākušas	pie	 ikdienas	dzīves,	ķermeņa	un	afektu	nozīmīguma	aptveršanas	 (par	kuru	 jau	

rakstīts	iepriekšējās	promocijas	darba	nodaļās).	Norāde,	ka	šo	saistību	iespējams	sajust,	nevis	

saprast	vai	zinātniski	pierādīt,	ļauj	saskatīt	“Sestā	elementa”	pieteiktās	aptumšotās	feministis-

kās	pozīcijas	līdzību	viscerālajām	femismam	un	ar	to	saistītās	viscerālās	estētikas	skatījumam,	

kas	runā	par	zināšanu	“ar	un	caur	ādu”,	proti,	afektu	un	ķermeņa	nozīmi	pasaules	pieredzē	un	

saprašanā.	

Interesanti,	 ka	 projekts	 izraisīja	 neierasti	 plašu	 rezonansi	medijos	 –	 par	 to	 diskutēja	

mākslas	 kritiķi	Alise	 Tīfentāle,	 Inga	 Šteimane,	 Helēna	 Demakova,	Artis	 Svece,	 jau	minētā	

Anda	Kļaviņa	un	Stella	Pelše,	kura	publicēja	pat	divus	rakstus.	Mākslas	profesionāļu	viedokļi	

iezīmēja	 grūtības	 viennozīmīgi	 raksturot	 feminisma	 un	mākslas	 attiecības	 “Sestā	 elementa”	
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kontekstā.	Tā,	 piemēram,	 Stella	 Pelše	 norāda,	 ka	Rietumu	 teorētiskajā	 domā	 pastāv	 vairāki	

feminisma	virzieni	un	nereti	tie	ir	pretrunīgi,	tāpēc	būtu	jādod	priekšroka	“šaurākam	un	līdz	

ar	to	funkcionālākam	feministiskās	mākslas	definējumam,	nošķirot	to	no	feministiskas	inter-

pretācijas.	Feministiskā	māksla	vistiešāk	saistās	ar	t.	s.	radikālā	feminisma	ievirzi	70.	gados,	

kas	nepārprotami	koncentrējās	uz	sievietes	 īpašās	citādības	un	vērtības	apliecināšanu	kā	ap-

zinātu	programmu	(Dž.	Čikago,	M.	Kellija	u.c.)”	(Pelše	2002).	Stella	Pelše	ir	skeptiska	pret	

iespēju	bagātību,	ko	sniedz	plašā	un	sazarotā	feministiskā	teorija,	to	dēvējot	par	“feministisku	

interpretāciju”,	un	piedāvā	domāt	par	feministisko	mākslu	reduktīvā	nozīmē	–	kā	klasifikācijas	

veidu	 (šī	pieeja	nav	unikāla,	un	 tās	 implikācijas	 jau	analizētas	promocijas	darba	1.	nodaļā).	

To,	ka	feminisms	ir	kārtējais	-isms	citu	mākslas	virzienu	vidū,	recenzijā	par	“Sesto	elemen-

tu”	uzsver	arī	Helēna	Demakova,	taču	šo	-ismu	viņa	raksturo	kā	“apjomīgu	un	daudzpusīgu”,	

tādā	ziņā	oponējot	Pelšes	skatījumam.	Demakova	raksta,	ka	feminisms	Latvijā	“daudziem	vēl	

arvien	šķiet	liels	un	nepieklājīgs	bubulis”,	taču,	neraugoties	uz	negatīvo	attieksmi,	feminisms	

ir	neatņemama	mūsdienu	mākslas	daļa,	ko	“nevar	likvidēt,	par	to	neinteresējoties.	(..)	Neviena	

teorija	nav	 radusies	 tādēļ,	ka	 to	atzīst	vai	noliedz	mākslinieks,	kritiķis	vai	 izstāžu	veidotājs.	

Teorija	ir	laika	gara	vārdisks	pieraksts”	(Demakova	2002).	Autores	paustais	arguments	ir	ļoti	

līdzīgs	mākslas	vēsturnieču	Normas	Braudijas	un	Mērijas	Garardes	nostājai	(sk.	1.	nodaļu),	ka	

feminisma	iespaids	uz	mākslu	ir	neatgriezenisks	un	ar	to	nevar	nerēķināties,	savukārt	atziņa,	ka	

feminisms	ir	“laika	gara	vārdisks	pieraksts”	iezīmē	jaunas	iespējas,	kā	domāt	par	feministisko	

mākslu,	tostarp	Latvijā.	Kā	ilustrāciju	feminismam-bubulim,	kas	sastopams	arī	mākslas	kriti-

ķu	aprindās	“Sestā	elementa”	norises	laikā,	var	uztvert	Ingas	Šteimanes	un	Alises	Tīfentāles	

recenzijas	–	abas	autores	skaidro,	kāpēc	būtu	labāk,	ja	projekta	feministiskie	toņi	tomēr	tiktu	

notušēti.	Patiesība	par	girl power	jeb	sieviešu	spēku	ir	jau	“mazliet	novecojusi”,	bet	jēdziens	

“sieviešu	māksla”	izraisa	vieglu	nelabumu,	jo	tā	iespaidā	mākslas	darbs	“acumirklī	zaudē	savu	

māksliniecisko	vērtību”	(Tīfentāle	2002),	savukārt	“pašapliecināšanās	princips,	par	kuru	runā	

projekts”,	demonstrē	“ārkārtīgu	neiejūtīgumu	pret	pasauli”	(Šteimane	2002).	Šīs	diskusijas	re-

zumē	Artis	Svece	rakstā	“Ko	labā	roka	par	kreiso	nezināja?”,	kurā	secina,	ka	“projekts	uzradīja,	

cik	vājas	ir	Latvijas	mākslas	pasaules	pārstāvju	zināšanas	par	feminismu	un	feminisma	ietekmi	

uz	mākslu,	un	to,	ka	šajā	gadījumā	ar	intuīciju	nepietiek”,	savukārt	“sieviešu	dīvaino	attiek-

smi	pret	feminismu”	Svece	raksturo	kā	šizofrēniju	–	tā	izpaužas	mēģinājumos	“demonstratīvi	

atgaiņāties	no	domāšanas	tradīcijas”,	kas	aktualizējusi	tās	pašas	tēmas,	par	kurām	domā	gan	

mākslas	 projekta	 veidotājas,	 gan	mākslas	 kritiķes	 (Svece	 2002).	Kopumā	mākslas	 vērtētāji,	

cenšoties	noskaidrot,	vai	un	kādā	mērā	projekts	ir	feministisks	un	ko	tas	nozīmē	Latvijas	aps-

tākļos,	pievērsa	maz	uzmanības	intuīcijai	no	feministiskā	viedokļa.	Lai	arī	Stella	Pelše	retoriski	

iezīmē	iespēju,	ka	sievietes	saistība	ar	intuīciju	varētu	būt	patriarhālas	apspiešanas	mehānisms,	
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šajā	diskusijā	 tā	 skatīta	kā	 īpaša	 sieviešu	 spēja	vai	kā	mākslinieciskās	darbības	veids,	proti,	

“intuitīva	savas	pieredzes	un	skatījuma	paušana”	(Pelše	2002).	Pat	uzsverot	sieviešu	dažādību,	

projekta	vērtētāji	runāja	par	sievietēm	kā	homogēnu	sociālo	grupu,	tostarp	uzsverot	“sieviešu”	

pretnostatījumu	“vīriešiem”	(Šteimane	2002).		

Ņemot	 vērā	 centienus	 skaidrot	 feminisma	 jēdzienu,	 ko	 izraisīja	 projekts	 “Sestais	

elements”,	 tā	 feministiskais	nozīmīgums	 ir	acīmredzams.	Tomēr	šis	nav	vienīgais	gadījums,	

kad	 mākslas	 kritiķi,	 kuri	 vērtē	 Katrīnas	 Neiburgas	 māksliniecisko	 darbību,	 feministiskos	

jautājumus	mēģina	delikāti	apiet.	Tā,	piemēram,	par	darbu	“Satiksme”	Solvita	Krese	raksta,	ka	

māksliniece	analizē	“sievietes	pozīciju,	ko	nosaka	viņas	sociālā	loma	un	tradīcijas,	bez	izteiktas	

feministiskas	izpausmes”	(Krese	2003).	Šis	apgalvojums	ir	tipisks	diskursīvā	saduļķojuma	un	

pozīcijas	“feminisms	bez	feministēm”	piemērs	–	sociālo	lomu	un	tradīciju	ietekme	uz	sieviešu	

vietu	sabiedrībā	ir	viens	no	feminisma	pētniecības	virzieniem	un	intereses	centrālajiem	objek-

tiem.	Par	feministisko	aptumšojumu	savā	mākslas	praksē	atbildīga	arī	pati	māksliniece,	kura	

ir	publiski	paudusi,	ka	viņas	darbi	 ir	 radīti	no	“sievišķām	pozīcijām”,	 jo	“sievietes	mani	 in-

teresē	vairāk,	 lai	 arī	 tam	nav	nekāda	sakara	ar	 feminismu”	 (citēts	no:	Astahovska	2014). Šī	
diskursīvā	stratēģija,	kā	norādīts	3.	nodaļā,	ir	tuva	Pahmanovas	rakstītajam	par	Austrumeiropas	

feminisma	neredzamību	–	Pahmanova	norāda,	ka	daļa	no	feminisma	noraidījuma	šajā	reģionā	

ietver	 “partizānu”	paņēmienus,	 piemēram,	vārdu	 “feministisks”	 aizvietot	 ar	 “sievišķīgs”	vai	

“sieviešu”.	 Arī	 mākslas	 kritiķe	 Ieva	 Astahovska,	 respektējot	 mākslinieces	 vēlmi	 noraidīt	

jebkādu	sakaru	ar	feminismu,	viņas	mākslu	raksturo	kā	“sieviešu	studijas”	ar	izteikti	“sievišķi	

emancipējošu	 šķautni”,	 kas	 gan	 nav	 “klasiski	 feministiska”.	 Astahovska	 arī	 norāda,	 ka	

“māksliniece	ir	sieviete	un	viņas	skatiens	nekādi	nevar	izslēgt	dzimtes	aspektu”,	kas	ir	vēl	viena	

nepārprotama	 norāde	 uz	 feminismu	 kā	 neizbēgamu	 skatījumu,	 kuru	 “nekādi	 nevar	 izslēgt”,	

turklāt	dzimtes	kategorijas	piesaukšana	liecina,	ka	runa	ir	klasiski	feministisku	pieeju.	Savukārt	

mākslas	teorētiķe	Laine	Kristberga	Neiburgas	darbos	saskata	nevis	feministiskās,	bet	femīnās	

estētikas	klātbūtni,	kas	izpaužas	“sievietes	ķermeņa	portretējumā	un	zinātkāres	vadītos	impul-

sos”	(Kristberga	2018,	172),	lai	arī	interese	par	ķermeni	un	zinātkāre	vēlāk	tiek	skaidrota	femi-

nistisko	mākslas	teoriju	ietvaros. 
2015.	gadā	iznākušajā	grāmatā	mākslas	vēsturniece	Elīna	Sproģe	raksta,	ka	“..Katrīnas	

radošajai	darbībai	nereti	 tiek	piediegta	feministiska	 ievirze.	Tas	skaidrojams	ar	mākslinieces	

personisko	pieredzi,	kas	neizbēgami	tiek	projicēta	no	sievietes	pozīcijām.	Tomēr	šīs	kustības	

nostādnes	 nekādā	 veidā	 neietekmē	 pašas	Katrīnas	 intereses	 un	motivāciju	 strādāt.	Viņa	 ne-

izmanto	 feminisma	 politisko	 vai	 vēsturisko	 kontekstu,	 bet	 gan	 piebilst:	 “Es	 gluži	 vienkārši	

viņas	 [sievietes]	 saprotu	 labāk.””	 (Sproģe	 2015,	 17).	 Elīna	 Sproģe	 norāda,	 ka	mākslinieces	

personiskā	pieredze	tiek	projicēta	no	sievietes	pozīcijām	–	atsaukšanās	un	personisko	pieredzi	
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vai	sievietes	pozīciju	tiešām	nav	pietiekama,	lai	to	dēvētu	par	feministisku.	Tomēr	Neiburgas	

darbos	var	atrast	kā	nepieciešamo,	tā	pietiekamo	skanējumu	feministisku	intonāciju	konstatēša-

nai,	lai	arī	vārda	“piediegt”	nievājošā	nozīme	paredz,	ka	šādi	meklējumi	nemaz	nebūtu	vēlami.

Līdzīgu	 scenāriju	 var	 saskatīt	mākslinieces	 sarunā	 ar	 Ievu	Lejasmeijeri	 par	 projektu	

“Mierinājums”,	kurā	Katrīna	Neiburga	stāsta,	ka,	strādājot	pie	darba,	viņu	vadījusi	vēlme	uz-

zināt	daudzu	“spēcīgu	sieviešu”	domas.	“Tad,	tavuprāt,	ir	kaut	kas	īpašs	tajā	sieviešu	spēkā?”	

Ieva	Lejasmeijere	skeptiski	jautā,	uz	ko	māksliniece	atbild:	“Mani	vienkārši	vairāk	interesē	sie-

vietes”	(“Katrīna	Neiburga,	Mierinājums,	2021”	[Sarunas	audio	ieraksts	ar	Ievu	Lejasmeijeri]).	

Sieviešu	saprašanai	un	sieviešu	pieredzes	aktualizēšanai	šeit	pievienojas	arī	interese	par	tām.	

Lai	 arī	 var	 piekrist,	 ka	 jebkura	 interese	 par	 sievietēm	 automātiski	 nav	 feministiska,	 tomēr	

Katrīnas	Neiburgas	darbos	tā	nenoliedzami	tāda	ir,	jo	to	vada	vēlme	izjautāt,	apšaubīt	un	pa-

plašināt	 izpratni	par	 to,	 kas	 ir	 sieviete	un	kāda	 ir	 tai	 atvēlētā	 “vieta”	Latvijas	 sabiedrībā	un	

kultūrā.	Tāpēc	var	 teikt,	ka	vairums	mākslinieces	darbu	veido	Latvijas	 feministisko	mākslu.	

Tiesa,	 to	 feministiskā	 ietekme	 ir	drīzāk	viscerāla,	proti,	 aizplīvurota,	neapzināta,	 aptumšota,	

intuīcijā	 un	 ikdienas	 dzīves	 pieredzē	 balstīta	 (jeb	 “projicēta	 no	 sievietes	 pozīcijām”),	 nevis	

redzama,	 vārdā	 saucama	un	 diskutējama.	To	 feministiskā	 satikšanās	 ar	 skatītājiem	 izpaužas	

netieši	–	ķermeniska	vai	afektīva	pieredzējuma	veidā,	kā	zināšanas	ar	“savu	ādu”,	intuitīvi	un	

intīmi,	vairoties	no	publiskām	diskusijām,	atklātības,	redzamības.	Lai	gan	var	iebilst,	ka	šāds	

viscerālais	feminisms,	visticamāk,	nepalīdz	pārvarēt	Latvijas	sabiedrības	bailes	no	feminisma,	

tomēr	 aptumšojums	un	nepamanāmība	 ir,	 kā	 tika	parādīts	 iepriekš,	 iezīmes,	 kuras,	 par	 spīti	

šķietami	negatīvam	vērtējumam,	var	izrādīties	derīgas,	konstruējot	postsociālisma	feministisko	

mākslas	diskursu.	Katrīnas	Neiburgas	projekts	“Tējas	sēne”	ir	šādas	aptumšotas	feministiskās	

mākslas	piemērs.	Viscerālās	estētikas	skatījums	uz	to	izceļ	ķermeniskās	un	afektīvās	iezīmes,	

kuras	raksturo	postsociālisma	stāvokli	Latvijā,	 īpaši	koncentrējoties	uz	ikdienas	dzīvi,	kā	arī	

sniedz	neoliberālā	kapitālisma	un	dzimtes	konstrukciju	kritiku,	tostarp	iezīmējot	specifisku	–	

posthumānu	un	ekokritisku	–	postsociālisma	sievišķību.	

5.1.2. Projekts “Tējas sēne” un dāvanas ekonomika

Projekts	“Tējas	sēne”	aizsākts	2001.	gadā	Katrīnas	Neiburgas	studiju	laikā	Zviedrijas	

Karaliskajā	mākslas	institūtā.	Tā	ideja	radās	sadarbībā	ar	Pēteri	Ķimeli,	vēlāk	iesaistoties	ci-

tiem	(gan	ar	mākslas	pasauli	saistītiem,	gan	nesaistītiem)	tējas	sēnes	entuziastiem.	Projekts	tika	

īstenots	vairākos	posmos.	Vispirms	avīzēs	tika	ievietoti	sludinājumi	ar	aicinājumu	atsaukties	

tējas	sēņu	īpašniekiem,	tam	sekoja	šo	īpašnieku	apciemošana	un	tējas	sēnes	paraugu	savākša-

na.	Lielākā	daļa	šo	īpašnieku	bija	vecāka	gadagājuma	cilvēki,	tostarp	daudzas	sievietes,	kuras	
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dzīvoja	Rīgas	mikrorajonu	daudzdzīvokļu	namos.	Viesošanos	un	sarunas	ar	tējas	sēnes	īpaš-

niecēm	un	īpašniekiem	fiksē	video	ieraksts,	kas	 ļauj	 ieraudzīt	arī	dzīves	vidi	un	šo	dzīvokļu	

interjerus	 (1.	att.).	Savāktais	 tējas	sēnes	materiāls	 tika	pavairots,	 tam	atvēlot	 tukšu	dzīvokli,	

kurā	augšanas	procesu	uzraudzīja	brīvprātīgā	tējas	sēnes	audzēšanas	speciāliste.	Kad	sēnes	sa-

vairojās,	Rīgas	centrā	uz	Krišjāņa	Valdemāra	un	Elizabetes	ielu	stūra	tika	atklāta	“Antibode”,	

kas	darbojās	divas	nedēļas	laikā	pirms	Ziemassvētkiem	(2.,	3.	att.).	Apmeklētāju	interese	par	

tējas	 sēni	bija	milzīga,	 to	 iegūt	 savā	 īpašumā	kāroja	dažādu	 sociālo	grupu	pārstāvji,	 tostarp	

mākslinieki,	jaunieši	un,	kā	norāda	māksliniece,	“pat	bandīti”	(no	privātas	sarunas	ar	Katrīnu	

Neiburgu,	22.02.2022.).	Vienlaikus	māksliniece	ar	domubiedriem	nodibināja	Tējas	sēnes	au-

dzētāju	asociāciju	un	izdeva	avīzi,	kā	arī	notika	inscenētas	foto	sesijas	ar	ēdnīcas	darbiniecēm	

(4.	att.).	“Antibodes”	iekārtojumu	palīdzēja	veidot	dizainers	Kirils	Kirasirovs,	kurš	arī	izstrā-

dāja	tējas	sēnes	dzēriena	logotipu,	kas	ir	vizuāli	līdzīgs	Coca-cola	pudeles	noformējumam	(5.	

att.).	Paralēles	starp	abiem	dzērieniem	izceļ	arī	to	tumšais	tonis,	turklāt	sarunās	ar	tējas	sēnes	

lietotājiem	Katrīna	Neiburga	mudina	šādu	salīdzinājumu	veikt,	piemēram,	jautājot	par	to,	kurš	

dzēriens	labāk	garšo,	ko	biežāk	lieto	un	kurš	ir	veselīgāks.	2002.	gadā	projekts	“Tējas	sēne”	tika	

izstādīts	arī	Londonā	Ibid Projects	galerijā.	

Tējas	sēne	ir	padomju	materiālās	kultūras	daļa.	Tradicionāli	tā	tika	audzēta	trīslitru	bur-

kās	un	tika	nodota	draugu	un	ģimenes	lokā	bez	maksas.	Tējas	sēnei	tika	piedēvēti	daudzi	vese-

lību	veicinoši	aspekti,	kas	ļauj	to	uzskatīt	par	teju	brīnumlīdzekli.	Katrīna	Neiburga	atzīst,	ka	

neatceras	tējas	sēni	savā	bērnībā,	taču	par	tās	īpašo	lomu	padomju	laiku	mājsaimniecībās	un	

sadzīvē	uzzinājusi	no	savas	mammas	(no	privātas	sarunas	ar	Katrīnu	Neiburgu,	22.02.2022.)	

Savukārt	vairums	tējas	sēņu	īpašnieku,	kuri	atsaukušies	mākslinieces	sludinājumam,	intervijās	

stāsta,	ka	tējas	sēne	tiem	bijusi	no	neatminamiem	laikiem	vai	arī	jau	ļoti	sen.	Svarīga	ir	arī	uz-

manības	pilnā	attieksme	pret	tējas	sēni	–	tā	tiek	uztverta	kā	dzīva	būtne	un	pat	kā	ģimenes	mīlu-

lis.	Šī	attieksme	parādās	veidos,	kā	satiktie	tējas	sēnes	īpašnieki	par	to	runā,	piemēram,	lietojot	

vietniekvārdu	“viņa”.	Arī	paši	projekta	veidotāji	tējas	sēni	sauc	par	“pašu	audzinātu	draugu”	

vai	“bioloģisko	tomaguči”,	un	pēc	veikala	slēgšanas	mākslas	kritiķis	Kaspars	Vanags	raksta,	

ka	 “vairāki	 tūkstoši	 tējas	 sēņu	 kopā	 ar	 ģimenēm	 savās	 jaunajās	mājās	 svin	Ziemassvētkus”	

(Sproģe	2015,	11).	Šādi	akcenti	izceļ	gan	intersubjektivitātes	aspektu	mijiedarbībā	ar	sēni,	gan	

vēlmi	pēc	(posthumānas)	paplašinātās	ģimenes,	kas	balstās	horizontālās	un	cieņas	pilnās	attie-

cībās	ar	necilvēkveidīgiem	(non-human)	subjektiem.52

Vēl	vienu	projekta	daļu	veido	fotogrāfijas	no	inscenētam	fotosesijām,	tostarp	mākslinieces	

52  Šajā ziņā iespējama vēl viena projekta interpretācija, to aplūkojot kā ieguldījumu nerimstošajās diskusijās 
par to, ko Latvijas sabiedrībā drīkst apzīmēt ar vārdu “ģimene” un no kādām būtnēm šai “īstajai, likumīgajai un 
vienīgajai” ģimenei jāsastāv. Jebkurš ģimenes jēdziena paplašinājums posthumānā virzienā, tostarp uzsverot 
attiecības starp dažādu sugu pārstāvjiem, ļauj atslābināt heteroseksuālās nukleāras ģimenes dzelžaino tvērienu. 
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pašportretu	sērija,	kurā	viņa	attēlota	ar	tējas	sēni,	kas	audzēta	īpašas	kaklarotas	formā	(6.	att.).	

Otrs	fotogrāfiju	cikls	aptver	iztēlotu	“ciemošanos”	pie	bijušās	Zemkopības	ministrijas	ēdnīcas	

“godpilnajām	darbiniecēm”	–	šeit	melnbaltās	 fotogrāfijās	 redzam,	kā	darbinieces	simboliskā	

žestā	–	uz	priekšu	pastieptajās	rokās	–	pasniedz	trīslitru	burku	ar	tējas	sēni	(4.	att.).	Aplūkojot	

šo	projektu	no	viscerālās	estētikas	skatpunkta,	var	izcelt	vairākus	jautājumu	lokus,	kas	ietekmē	

vai	raksturo	afektīvi	ķermenisko	pieredzi	postsociālismā,	tostarp	neoliberālo	racionalitāti,	cen-

tra	un	perifērijas	dinamiku,	nostalģijas	un	piederības	sajūtu,	ķermenisko	ievainojamību,	kā	arī	

transkorporeālu	skatījums	uz	ķermeni.	Nozīmīgu	ieguldījumu	šo	jautājumu	loku	aktualizēšanā	

sniedz	arī	Evas	Majevskas	vājās	pretošanās	ideja,	kas	palīdz	konceptualizēt	mākslas	projekta	

“Tējas	sēne”	viscerālo	feministisko	jutīgumu.	

Pretēji	postsociālismā	izplatītajai	tendencei	novērsties	no	padomju	laikmeta,	tiecoties	

pretī	 Rietumiem	 (Einhorn	 1995;	 Koobak,	 Tlostanova	 and	Thapar-Björkert	 2021),	 turklāt	 šī	

tieksme,	kā	skaidrots	iepriekš,	nereti	tiek	pasniegta	arī	kā	“atgriešanās,	“Tējas	sēnes”	projekts	

parāda	interesi	un	vēlmi	pievērsties	padomju	kultūras	mantojumam	un	“pārbaudīt”	tā	lietderību	

mūsdienās.	Būdams	ne	tikai	antropoloģisks	pētījums,	bet	arī	savdabīgs	sociāls	eksperiments,	

projekts	saglabā	māksliniecisku	nosacītību,	realitāti	papildinot	ar	iztēli	un	faktus	–	ar	māksli-

nieces	fantāzijas	ainām.	Tas	eksperimenta	rezultātus	nevis	apšauba,	bet	gluži	pretēji	–	pastipri-

na.	Iztēle	nosaka	veidu,	kādā	pasaule	tiek	pieredzēta,	un	jebkura	realitātes	“radoša	pastiepšana”	

(atgriežoties	pie	promocijas	darba	1.	nodaļā	iezīmētajām	pārdomām)	ļauj	paplašināt	iedibinātās	

tēlu	un	uzskatu	sistēmas,	to	vietā	piedāvājot	jaunas.	Zīmīgi,	ka	“jauns”	šajā	gadījumā	nav	tāds,	

kas	“pastāv	samērā	neilgi	vai	 ir	nesen	nodibināts”	(saskaņā	ar	vienu	no	vārdnīcas	 tezaurs.lv 

skaidrojumiem),	bet	drīzāk	 tiek	 saprasts	kā	atšķirīgs	no	pašreizējā,	kā	cits,	 arī	 “atkārtots	un	

vēlreizējs”.	Atkārtojums	ir	īpaši	svarīgs,	jo	jāņem	vērā,	ka	tējas	sēnes	lietošanas	tradīcija	nav	ne	

no	jauna	izgudrota,	ne	augšāmcelta	no	pilnīgas	aizmirstības.	Interese	par	tējas	sēni	kā	sociālās	

kritikas	rīku	ilustrē	feministiskās	epistemoloģijas	stratēģiju,	saskaņā	ar	kuru	nepieciešamās	zi-

nāšanas	un	skatījumi	nav	“jāizgudro	no	jauna”,	bet	tos	vat	atrast	marginalizētos,	iepriekš	neno-

vērtētos	kultūras	nostūros,	kā	arī	pievēršoties,	Majevskas	vārdiem	runājot,	“parastiem	ļaudīm”	

un	viņu	ikdienas	pretošanās	un	izdzīvošanas	praksēm.	

Īstenotajā	projektā	primārie	 iemesli	Katrīnas	Neiburgas	 interesei	par	 tējas	 sēni	 ir	 tās	

dziednieciskās	īpašības,	kā	arī	sociālā	funkcija,	sēnei	kļūstot	par	attiecību	veidošanas	kataliza-

toru.	Tējas	sēnes	ārstnieciskās	īpašības,	kuras	palīdz	pret	teju	jebkuru	kaiti,	uzskaitītas	projekta	

ietvaros	izdotajā	“Tējas	sēnes	avīzē”.	Tējas	sēnes	dzēriens	ne	tikai	spēj	remdēt	sāpes,	stiprināt	

imunitāti,	 uzlabot	vielmaiņu,	novērst	galvassāpes	un	migrēnu,	bet	 arī	vairot	 enerģiju	un	pat	

mazināt	tieksmi	pēc	alkohola.	Maksimālo	veselības	efektu	sniedz	minimāli	ieguldījumi,	proti,	

tējas	sēnes	audzēšanai	nepieciešama	burka,	melnā	vai	kāda	cita	tēja,	kā	arī	cukurs,	kas	ir	katrā	
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mājsaimniecībā	plaši	sastopamas	lietas.	Pati	tējas	sēne	tiek	izplatīta	bez	maksas	ģimenes,	drau-

gu	un	paziņu	lokā	–	dalīšanās	ar	tējas	sēni	ir	viens	no	tās	kultūras	pamatelementiem,	kas	ļauj	

tējas	sēnes	kopienu	skatīt	kā	dāvanas	ekonomikas	modeli	pretstatā	izplatītajai	tirgus	apmaiņas	

(market exchange)	ekonomikai.

Raksturojot	dāvanas	ekonomiku,	sociologs	Marsels	Moss	(Mauss	1990)	norādījis,	ka	

apmaiņa	ar	dāvanām	notiek,	lai	veidotu	noteiktas	sociālās	saites,	turklāt	nošķīrums	starp	devē-

ju	un	dāvanu	ir	visai	nosacīts	–	pasniedzot	dāvanu,	cilvēks	pasniedz	arī	daļu	no	sevis,	jo	līdz	

ar	dāvanu	tiek	izteikts	piedāvājums	veidot	un	uzturēt	savstarpējā	cieņā	un	uzmanībā	balstītas	

attiecības.	Tējas	sēnes	dāvanas	transkorporeālie	aspekti,	kad	tiek	dāvināta	sevis	paša	viscerālā	

daļa,	tiks	iztirzāta	vēlāk.	Jāpiebilst,	ka	pats	Moss	par	dāvanas	ekonomiku	nav	bijis	īpaši	augstās	

domās	un	piedēvējis	 to	arhaiskām	un	neattīstītām	sabiedrībām.	Viņa	vērtējumā	var	saklausīt	

koloniālā	kapitālisma	ietekmi,	uz	ko	norāda	arī	virkne	feminisma	teorētiķu,	kuri	dāvināšanas	

darbību	bieži	vien	skata	sieviešu	pieredzes	kontekstā.	

Viena	 no	 viņiem	 ir	 filozofe	 Ženevjēva	 Vogana	 (Genevieve Vaughan),	 kura	 dāvanas	

ekonomikas	iezīmes	saskata	tādās	mātišķības	izpausmēs	kā	grūtniecība,	zīdīšana,	kā	arī	bērnu	

aprūpe	un	audzināšana,	nodrošinot	augšanai	un	attīstībai	labvēlīgus	apstākļus.	Mātes	dāvanas	

Vogana	sauc	par	vienpusējām,	jo	ir	acīmredzams,	ka	bērns	nespēj	atdarīt	mātei	ar	to	pašu,	vis-

maz	dāvanas	saņemšanas	brīdī	ne.	Tāpat	 ir	skaidrs,	ka	māte	šādu	atbildes	dāvanu	bieži	vien	

nemaz	negaida	–	katrā	ziņā	šīs	gaidas	nav	mātišķības	izvēles	pamatā.	Vogana	vērš	uzmanību	uz	

vienpusēju	dāvanu	pasniegšanu	kā	alternatīvu	patriarhāli	neoliberālajam	tirgus	kapitālismam,	

kas	ir	ilgstoši	ļaunprātīgi	izmantojis	sieviešu	un	dabas	pasniegtās	dāvanas,	radot	virkni	attais-

nojumu	un	izgudrojot	paskaidrojumus,	kāpēc	šīs	dāvanas	kādam	“pienākoties”,	bet	citiem	–	pa-

rasti	mazāk	aizsargātām	sociālajām	grupām	–	ir	“pienākums”	šīs	dāvanas	pasniegt.	Šāda	eko-

nomiska	sistēma	ir	radījusi	un	novedusi	pie	ekoloģiskām,	ekonomiskām	un	sociālām	krīzēm,	

piemēram,	klimata	pārmaiņām	un	militāriem	konfliktiem.	Atšķirībā	no	tirgus	apmaiņā	balstītas	

ekonomikas,	dāvanas	ekonomikas	mērķis	nav	peļņa	vai	kāds	personīgs	labums,	bet	gan	dāvanas	

saņēmēja	labsajūta	un	labklājība.	Lai	arī	dāvanas	ekonomika	ir	plaši	izplatīta	bērnu	audzināša-

nā,	to	tradicionāli	tiecas	saistīt	ar	mātes	instinktu	un	hormoniem	vai	arī	piesaukt	īpašus	morāles	

un	sievišķības	standartus,	lai	izskaidrotu	šādu	“neracionālu”	uzvedību	kā	novirzi	no	“dabiskā”	

homo economicus	stāvokļa,	kurš	ir	ieinteresēts	kāda	labuma	gūšanā.	Ženevjēva	Vogana	turpretī	

piedāvā	uzlūkot	cilvēku	kā	homo donans jeb cilvēku,	kas	dod,	jo	katrs	bērns,	kurš	ir	izaudzis	

un	kļuvis	par	pieaugušo,	 ir	šādu	labestības	dāvanu	saņēmis	savā	bērnībā.	Dāvanas	saņemša-

nas	pieredze	un	atmiņas	par	to	vēlāk	ļauj	šo	darbību	atkārtot,	jo	dāvanas	pasniegšanas	attiecī-

bu	modelis	ir	pazīstams.	Diemžēl	ar	laiku	sabiedrības	spiediena	rezultātā	vienpusējas	došanas	

modeli	aizstāj	cits	modelis,	kurā	dāvana	tiek	pasniegta,	lai	kaut	ko	saņemtu	pretī.	Patriarhālā	
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kapitālismā,	kas	lielā	mērā	balstās	uz	sociāli	mazāk	aizsargāto	grupu	izmantošanu,	tiek	radīts	

iespaids,	ka	peļņa	tiek	gūta	godīgi	un	ka	homo economicus privileģētajam	subjektam	uz	to	ir	

tiesības.	Patiesībā,	kā	norāda	Vogana,	daudzos	gadījumos	tās	ir	dāvanas,	ko	pasniedz	cilvēkiem,	

kuri	ir	ievainojami	un	atrodas	nedrošuma	situācijā	(Vaughan	1997;	2021).

Homo economicus	cilvēka	izpratne	jau	analizēta	promocijas	darba	4.	nodaļā,	uzsverot	

arī	tā	feministisko	kritiku,	kas	apšauba	priekšstatu	par	cilvēku	kā	racionālu	un	autonomu	sub-

jektu.	Ir	skaidrs,	ka	mātes	šādam	standartam	neatbilst,	jo	bērni	ir	no	viņām	atkarīgi	un,	rīkojoties	

bērnu	interesēs,	mātes	bieži	vien	atsakās	no	savām	interesēm	(Kukaine	2020).	Attiecības,	kas	

ietver	rūpes	un	gādību,	met	ēnu	uz	autonoma	subjekta	ideju,	turklāt	homo economicus	modelim	

neatbilst	arī	jebkurš	skatījums	uz	subjektivitāti,	kas	aktualizē	ķermeņa,	iemiesotas	pieredzes,	ie-

miesotu	zināšanu	un	afektu	nozīmi.	Promocijas	darba	2.	nodaļā	iezīmētos	neoliberālās	raciona-

litātes	principus,	kas	raksturīgi	postsociālisma	stāvoklim	(Makovicky	2014,	Marling	2021),	var	

skatīt	kā	homo economicus	atvasinājumu	mūsdienu	Latvijā.	Tas	aicina	kļūt	“par	savas	dzīves	

saimnieku”,	sagatavojot	savas	dzīves	“biznesa	plānu”,	apsverot	“ieguldījuma”,	“risku”,	“peļ-

ņas”,	“attīstības”	un	citus	tirgus	ekonomikas	parametrus.	Neoliberālā	racionalitāte	sola	arī	“at-

pestīšanu”	no	sociālistiskās	pasaules	iekārtas	un	“atgriešanos”	Eiropā.	Tā	mudina	orientēties	uz	

tirgus	vērtībām,	aicinot	subjektus	būt	pašatbildīgiem	(self-responsible)	un	ar	uzņēmējdarbīgu	

attieksmi	pievērsties	ne	tikai	karjerai	un	peļņas	gūšanai,	bet	arī	savam	ķermenim	un	privātajai	

dzīvei	(Marling	2021,	99).	Tiek	pieteikts	uzņēmējdarbīgais	subjekts	(the enterprising self),	kas	

organizē	savu	dzīvi	un	identitāti	kā	biznesa	plānu	ar	pārdomāti	izdarītām	dzīvesstila	izvēlēm,	

patērēšanas	ieradumiem,	kā	arī	pašpalīdzības	un	personīgās	izaugsmes	tehnikām	(Makovicky	

2014).	

Lai	arī	šāds	skatījums	šķiet	optimistisks	un,	aicinot	uz	aktīvu	darbību,	mudina	neļauties	

bezcerībai,	tomēr,	kā	2.	nodaļā	tika	skaidrots,	tas	arī	racionalizē	un	normalizē	sociālo	nedro-

šumu	un	nevienlīdzību.	Uzņēmējdarbīgais,	uz	panākumiem	orientētais	un	peļņā	ieinteresētais	

subjekts	kā	normatīva	kategorija	daudz	neatšķirtas	no	padomju	paraugpilsoņa	ar	obligāto	dzī-

vesprieka	devu,	kur	pesimisms,	šaubas	vai	notiekošā	bezjēdzīguma	apziņa	tika	drīzāk	skatītas	

kā	“sapuvušo	Rietumu”	parādība,	nevis	kritiska	un	pamatota	pozīcija.	Ņemot	vērā	sociāli	po-

litiskās	pārmaiņas	Latvijā	pēc	PSRS	sabrukuma,	kuras	 raisīja	ne	 tikai	Dženiferas	Sačlendas	

aprakstīto	postsociālistisko	nedrošumu	(Suchland	2021),	bet	arī	paaugstinātu	ķermenisko	ievai-

nojamību,	Voganas	piedāvātajam	homo donans	modelim	var	būt	īpaša	nozīme	postsociālisma	

kultūras	interpretācijā.	Šo	nozīmi	izceļ	Katrīnas	Neiburgas	“Tējas	sēnes”	projekts,	kas	ne	tikai	

ierosina	neoliberālās	racionalitātes	un	uzņēmējdarbīgā	subjekta	kritiku,	bet	arī	 izgaismo	ķer-

meniskās	ievainojamības	un	kopā	būšanas	politiskos	aspektus,	ko	atklāj	vājās	pretošanās	ideja.	
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5.1.3. Ķermeniskā ievainojamība un vājā pretošanās 

Mijiedarbība	starp	ekonomisko	postsociālistisko	nedrošumu	un	vispārēju	ķermenisko	

ievainojamību	analizēta	promocijas	darba	2.	nodaļā.	Nestabila	ekonomiskā	situācija	un	ar	to	

saistītās	problēmas	kā	bezdarbs	vai	darbs	bez	sociālām	garantijām,	gadījuma	darbi	un	kontra-

banda,	migrācija	un	prostitūcija	dažādos	veidos	ietekmē	arī	ķermeņus,	pastiprinot	to	ievainoja-

mību.	Pie	ievainojamību	pastiprinošiem	faktoriem	var	minēt,	piemēram,	nabadzību,	veselības	

aprūpes	nepieejamību,	darbu	veselībai	bīstamos	apstākļos,	nepieciešamību	dzīvot	piesārņotā	

vidē	utml.	Lai	arī	katrs	ķermenis	ir	ievainojams,	tomēr	sociālās	nevienlīdzības	dēļ	daži	ķermeņi	

ir	vairāk	ievainojami	nekā	citi	(Butler	2009).	Tomēr	ievainojamība	nav	pasīva	cietēja	pozīcija,	

bet	arī	rīcībspējas	un	kritikas	 iespēja	(Butler,	Gambetti,	Sabsay	2016).	Tā	liecina	par	mazāk	

zināmām,	neredzamām	un	slēptām	nevienlīdzības	un	normalizētas	vardarbības	formām,	kā	arī	

ļauj	atklāt	un	pamanīt	stratēģijas,	kas	palīdz	izdzīvot	sarežģītās	situācijās.	

Ievainojamības	perspektīva	izgaismo	arī	postsociālisma	subjekta	spēka	pozīciju,	nevis	

to	iesloga	bezdarbīgā	pasivitātē	un	hermētiskā	upura	lomā.	Kā	norāda	Batlere,	ievainojamība	

un	pretošanās	ir	savstarpēji	papildinoši	jēdzieni,	kur	viens	nevar	pastāvēt	bez	otra	(Butler	2016,	

14).	Proti,	cilvēkiem,	kuri	ir	pasargāti	no	jebkuras	ievainojamības,	nebūs	arī	intereses	par	pre-

tošanos.	Ievainojamība	signalizē,	kurā	virzienā	pretošanās	ir	nepieciešama,	un	iezīmē	vēlamos	

pretošanās	mērķus,	kas	ievainojamību	ļautu	samazināt.	Lai	arī	tieši	ķermenis	ir	ievainojamības	

nesējs,	caur	to	ķermenis	spēj	kļūt	par	“potenciāli	efektīvu	mobilizējošu	spēku”	(ibid.).	Līdzīgā	

veidā	var	domāt	arī	par	afektu	nozīmi	–	piemēram,	nelaimīguma	afekts	var	kļūt	par	“mobilizē-

jošu	spēku”	laimes	meklējumiem,	neiederība	un	atsvešinātība	–	par	pamudinājumu	meklēt	jau-

nas	tuvības	un	piederības	formas.	Tas	nenozīmē,	ka	ķermeniskā	ievainojamība	būtu	brīnumlī-

dzeklis	–	tā	nespēj	sniegt	ne	ātru	risinājumu,	ne	mierinājumu,	taču	tās	iespēja	kļūt	par	politiskās	

rīcībspējas	mobilizējošu	spēku	ir	vērā	ņemama.	Lai	arī	Eva	Majevska,	kas	formulējusi	vājās	

pretošanās	ideju	–	kas	sīkāk	skaidrota	2.	nodaļā	–	neuzsver	ķermeņa	un	afektu	nozīmi,	tomēr	

ķermeniskā	ievainojamība	izceļ	vājās	pretošanās	prakses	viscerālos	aspektus,	kuri	parādās	arī	

“Tējas	sēnes”	projektā.	

Vājā	pretošanās	ir	veids,	kā	politikā	var	iesaistīties	marginalizētas	grupas	un	subjekti,	

kuri	 neatrodas	 varas	 pozīcijās	 (piemēram,	 tējas	 sēnes	 īpašnieki,	 tostarp	 vecāka	 gadagājuma	

sievietes	no	Rīgas	mikrorajoniem).	Vājā	pretošanās	notiek	ikdienas	dzīvē,	tā	bieži	vien	ir	ne-

pamanīta	vai	šķiet	pārāk	ikdienišķa,	nenozīmīga.	Šī	pretošanās	izpaužas	parastos,	nejaušos	un	

neiederīgos	žestos,	kas	veido	ikdienas	dzīves	plūdumu,	šajā	gadījumā	–	šis	žests	ir	dalīšanās	ar	

tējas	sēni,	tās	aprites	veicināšana. Vājās	pretošanās	afektīvā	puse	ir	Majevskas	nosauktā	solida-

ritāte,	empātija,	savstarpējais	atbalsts	un	palīdzība,	spēja	izturēt	ilgstošas	grūtības,	neatlaidība	
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un	 ikdienas	 izdzīvošanas	 stratēģijas	 (Majewska	 2021).	Vājās	 pretošanās	mērķis	 ir	 izdzīvot,	

nevis	uzvarēt,	kas	iezīmē	noteiktu	cerību	un	gaidu	horizontu,	“cīņas	garu”	un	mērķa	apziņu.	

Vājās	pretošanās	radītā	kopiena	balstās	kopības	un	piederības	sajūtā,	taču	reizē	šī	kopiena	ir	

tuva	ikdienišķam	pūlim,	parastiem	ļaudīm,	kas	neizceļas	ne	ar	īpašiem	sasniegumiem,	ne	nepa-

rastiem	likteņiem	vai	ievērojamiem	darbiem.	Tie	nav	varoņi	ierastajā	nozīmē,	jo	vājās	pretoša-

nās	subjektu	“varonība”	bieži	vien	ir	aptumšota,	daļēji	neredzama	vai	nesaprotama.	Visbeidzot,	

viena	no	vājās	pretošanās	iezīmēm	mākslā	ir,	pēc	Majevskas	domām,	kļūdains	vai	nepareizs	

žests	vai	rīcība,	kas	parādās,	piemēram,	kā	novirze	no	reprezentācijas	konvencijām,	sīkas	ne-

precizitātes,	nepareizas	un	kļūdainas	norādes,	 izmainītas	detaļas,	neizlēmība	un	noklusējumi	

(Majewska	2016,	4).	

Vājās	pretošanās	pieeja	spēj	veiksmīgi	mijiedarboties	ar	viscerālo	estētiku	un	postsoci-

ālisma	feminismu	Austrumeiropā	–	visi	šie	intelektuālie	strāvojumi	līdzīgā	veidā	šķiet	“vāji”,	

neizlēmīgi,	nejauši	un	neprecīzi,	salīdzinot	ar	Rietumu	un	it	īpaši	angloamerikāņu	feminisma	

variantiem,	 taču	reizē	 to	politiskā	 iedarbība	nav	noliedzama	–	 it	 īpaši	afektu	un	ķermenisko	

pieredzējumu	ziņā.	Katrīnas	Neiburgas	“Tējas	sēnes”	projekts	ir	viens	no	šādas	pozīcijas	pie-

mēriem	mākslā,	atklājot	gan	postsociālisma	feminisma	pretrunīgumu	un	“kļūdainos	žestus”,	

gan	vietējā	kultūrā	balstītās	“novirzes”	no	feministiskās	mākslas	reprezentācijas	konvencijām.

Lai	arī	viena	no	acīmredzamākajām	“novirzēm”	 ir	mākslinieces	un	Latvijas	mākslas	

kritiķu	izvairīšanās	šādu	mākslu	saukt	par	feministisku,	kas	atbilst	iepriekš	aprakstītā	diskur-

sīvā	noēnojuma	jeb	saduļķojuma	stratēģijai,	kur	galvenais	ir	būt	opozīcijā	vai	uzsvērt	distanci	

no	“Rietumu	feminisma”	un	ar	 to	saistītajiem	stereotipiem.	Tomēr	vājās	pretošanās	pazīmes	

mākslas	projektā	“Tējas	sēne”	izpaužas	vēl	vairākos	citos	–	tostarp	viscerālos	–	veidos.	

Būtiskākais	pretošanās	žests	ar	 lielāko	simbolisko	svaru	ir	dalīšanās	ar	 tējas	sēni,	 tās	

aprites	veicināšana.	Žests	sastāv	no	divām	daļām	–	vispirms	māksliniece	tējas	sēnes	paraugu	

savāc	un	tad	to	atdod	tālāk.	Šis	žests	ir	ikdienišķs	un	tā	raksturs	ir	sadzīvisks,	tomēr	vienlaicīgi	

tas	ir	svarīgs,	jo	tieši	pateicoties	bezmaksas	izplatīšanas	veidam	tējas	sēni	var	uzlūkot	dāvanas	

ekonomikas	kontekstā.	To	pastiprina	vēl	divi	aspekti:	gan	apzinātais	pretstats	Coca-cola	dzē-

rieniem	 (kas	 ir	 globalizācijas	un	kapitālisma	 simbols),	 gan	veikala	 “Antibode”	 simboliskais	

nosaukums,	kas	tiecas	noraidīt	tirgus	apmaiņas	ekonomiku,	pelņu	un	pašlabumu	kā	homo eco-

nomicus darbības	principus,	kā	arī	ar	to	saistīto	neoliberālo	racionalitāti.	

Tējas	sēnes	dāvana	ir	paredzēta,	lai	sniegtu	savstarpējo	atbalstu	un	palīdzību,	sasniedzot	

vājās	pretošanās	mērķus.	Tējas	sēnes	audzēšana	ir	izdzīvošanas	stratēģija,	kas	ļauj	samazināt	

postsociālistisko	nedrošumu	un	ķermenisko	ievainojamību,	dziedējot	ķermeņus	un	nostiprinot	

to	veselību,	dzīvotspēju,	dzīvīgumu.	Kā	jau	minēts,	ķermeniskās	ievainojamības	mazināšanai	

nepieciešami	niecīgi	materiālie	ieguldījumi,	taču	tos	līdzsvaro	(jeb	papildina)	afektīvais	darbs,	
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kas	uztur	draudzības	saites	starp	cilvēkiem,	kuri	ar	tējas	sēni	dalās.	Šajā	ziņā	Katrīna	Neiburga,	

piedāvājot	 tējas	 sēni	 nepazīstamiem	“Antibodes”	 apmeklētājiem,	 pārkāpj	 tējas	 sēnes	 aprites	

noteikumus	un	reizē	veic	radikālu	šo	noteikumu	pārrakstīšanu,	ķermeniskā	dzīvīguma	dāvanu	

sniedzot	pilnīgiem	svešiniekiem.	Var	teikt,	ka	projekta	ietvaros	māksliniece	realizē	to,	ko	filo-

zofe	Linna	Sīgala	sauc	par	radikālo	laimi.

Radikālās	laimes	jēdzienu	Sīgala	aizgūst	no	Hannas	Ārentes,	kura	runā	par	laimes	pub-

lisko	formu,	kas	rodas,	kad	kopienas	pārstāvji	aktīvi	un	apzināti	iesaistās	sabiedriskajā	dzīvē	

un	 politikā.	 Šāda	 iesaistīšanās,	 pēc	Ārentes	 domām,	 ir	 veselīgas	 un	 laimīgas	 dzīves	 priekš-

nosacījums.	Radikālās	 laimes	 izpratni	Sīgala	saista	ar	prieku,	ko	rada	 tādas	pieredzes,	kurās	

“tiekam	pilnībā	iznesti	ārpus	sevis	paša”	(take us altogether outside ourselves)”	(Segal,	2017,	

p.	xii).	Līdzīgi	Sārai	Ahmedai	Sīgala	noraida	skaitījumu	uz	laimi	kā	privātu	un	individuālu	un	

meklē	jaunus	veidus,	kā	dzīvot	kopā	un	vienam	par	otru	rūpēties.	Sīgala	raksta,	ka	nespēj	sa-

prast	cilvēkus,	kuri	savu	pašsajūtu	un	labklājību	spēj	pilnībā	nošķirt	no	citu	cilvēku	pašsajūtas	

un	labklājības,	un	atzīst,	ka,	būdama	feministe,	viņa	vienmēr	ir	nopietni	izturējusies	pret	citu	

cilvēku	baudām	un	priekiem,	kā	arī	nelaimi	un	bailēm	gan	savā	tuvākajā	apkārtnē,	gan	attālā-

kās	zemeslodes	malās.	Neoliberālajā	sabiedrībā	laime	bieži	vien	pieprasa	cilvēka	izolāciju	un	

norobežošanos	no	citiem,	kā	arī	tā	tiek	komercializēta,	saistot	labsajūtu	ar	patērēšanas	ieradu-

miem.	Savukārt	radikālās	laimes	perspektīva	ļauj	atbrīvoties	no	pārspīlētā	fokusa	uz	individu-

ālu	izaugsmi,	attīstību	un	labklājību	un	paver	jaunas	kolektīvā	prieka	un	politiskās	rīcībspējas	

iespējas.	“Tējas	sēnes”	projektā	nejauši	garāmgājēji,	kas	iemaldījušies	“Antibodē”,	kļūst	par	

mākslinieces	 kopienu	 jeb	 paplašināto	 ģimeni,	 pārvarot	 bieži	 vien	 bināro	 dalījumu	 starp	 sa-

vējiem	un	svešajiem,	tuvajiem	un	tālajiem,	svarīgajiem	un	nesvarīgajiem	ļaudīm,	īstajiem	un	

viltus	draugiem.	Mākslas	projektā	īstenotie	radikālās	laimes	un	neselektīvās	dalīšanās	principi	

parāda	homo donans	modeļa	dzīvotspēju	postsociālisma	apstākļos	un	ļauj	saskatīt	pašuzņēmīgā	

subjekta	un	neoliberālās	racionalitātes	alternatīvas.	Savstarpējās	rūpes,	kas	ir	radikālās	laimes	

sastāvdaļa,	ietver	arī	posthumānu	dimensiju	–	lai	iegūtu	tējas	sēnes	dzērienu,	nepieciešama	ne	

tikai	dāvana,	bet	arī	afektīvais	darbs,	proti,	rūpes	par	“paša	audzināto”	draugu,	piedāvājot	tam	

barības	vielas	un	nodrošinot	labvēlīgus	dzīves	apstākļus.	

Ņemot	vērā	“Tējas	sēnes”	sociālo	dimensiju,	to	var	uzlūkot	kā	vienu	no	retajiem	sociālās	

mākslas	piemēriem	Latvijā.	Mākslas	projekta	ietvaros,	izmantojot	tādus	rīkus	kā	sludinājumi,	

sarunas,	Tējas	sēnes	audzēšanas	biedrība	un	veikala	“Antibode”	atklāšana,	tiek	radītas	attiecības	

un	 stiprināta	 kopiena.	 Ja	 pazīstamais	 mākslas	 teorētiķis	 Nikolā	 Burjo	 raksta,	 ka	 “dzīvība	

visstraujāk	kūsā	tajā	mākslas	laukuma	daļā,	kas	saistīta	ar	mijiedarbības,	saviesīguma	un	attiecību	

nojēgumu”	(2009,	8),	 tad	tējas	sēne	ir	gan	šīs	kūsājošās	dzīvības	simboliskais	centrs,	gan	tā	

materiāls	un	dzīvībā	pulsējošs	iemiesojums.	Zīmīgi,	ka	tējas	sēnes	kopiena	atbilst	parasto	ļaužu	
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kategorijai,	uz	kuru	atsaucas	Eva	Majevska.	Subjekti,	kuri	cenšas	rast	izdzīvošanas	stratēģiju	

un	pretoties	neoliberālās	racionalitātes	principiem,	nav	varoņi	–	video,	kurā	ierakstītas	sarunas,	

nav	pat	minēti	tējas	sēnes	īpašnieku	vārdi	–	tie	veido	anonīmu	“pūli”.	Tie	ir	Rīgas	mikrorajonu	

iedzīvotāji,	kuri	savās	ikdienas	gaitās	neko	varonīgu,	visticamāk,	arī	nesaskata,	turklāt	sociālās	

varas	hierarhijās	viņi	atrodas	tālu	no	centra	–	šo	attālumu	simboliski	izsaka	arī	viņu	dzīvesvieta,	

ko	sarunā	uzsvēra	arī	pati	māksliniece	(no	privātas	sarunas	ar	Katrīnu	Neiburgu,	22.02.2022.). 

Zīmīgi,	ka	“Tējas	sēnes”	projektā	arī	Katrīna	Neiburga	parādās	drīzāk	kā	viena	no	tējas	sēnes	

audzētāju	darba	komandas,	vairoties	ieņemt	centrālo	vietu	un	nokļūt	starmešu	gaismā,	ko	uz	

mākslinieku	raida	individuāla	ģēnija	mīts.	

Tiesa,	ir	iespējams	izvirzīt	pieņēmumu,	ka	tējas	sēnes	audzēšana	tomēr	ir	neoliberālās	

racionalitātes	 un	 uzņēmējdarbīgā	 subjekta	 pieņemšana,	 nevis	 kritika,	 jo	 tā	 var	 būt	 viena	 no	

pašpalīdzības	tehnikām	–	savdabīgs	izdzīvošanas	rituāls	un	veids,	kā,	iegūstot	“pašu	audzināto	

draugu”,	 iespējams	kļūt	par	savas	veselības	“saimnieku”.	Līdzīgas	prakses	Neiburga	pētījusi	

arī	citos	mākslas	projektos,	piemēram,	jau	minētajā	2018.	gada	video	“Jaunais	dienas	režīms”,	

kas	 apkopo	 ieteikumus,	kā,	no	 rīta	veicot	dažādus	vingrinājumus	un	procedūras,	nodrošināt	

veiksmīgu	dienu.	Arī	izstādē	“Mati”	tika	apkopoti	dažādi	ticējumi	un	rituāli,	kuri	var	nest	lai-

mi.	Tomēr,	ņemot	vērā	šo	“ezotērisko”	prakšu	raksturu,	daudzās	pašpalīdzības	tehnikas	–	tējas	

sēnes	audzēšana	kā	viena	no	tām	–	caurvij	ironiska	attieksme,	kas	ļauj	apzināties	to	ierobežotās	

iespējas	un	apšaubīt	solītos	rezultātus.	Līdzīgi	kā	tējas	sēnes	neparastās	dziednieciskās	īpašības,	

kas	tiek	slavētas	projektā	izdotajā	avīzē,	ir	drīzāk	leģendāras,	nevis	zinātniski	apstiprinātas,	tā	

“Tējas	sēnes”	projekts	nespēj	mainīt	Latvijas	ekonomisko	situāciju,	un	nespēj	konkurēt	arī	ar	

Coca-Colu (turklāt	pēdējo	gadu	 laikā	 tai	 radies	komerciāls	 sāncensis	–	 industriālā	kombuča	

“Dzīvības	dzēriens”).	

Arī	šī	ir	vēl	viena	vājās	pretošanās	iezīme	–	kā	norāda	Eva	Majevska,	neveiksme,	neiz-

došanās	un	zaudējums	ir	daļa	no	identitātes,	kurā	parādās	arī	tādi	elementi	kā	muļķība,	ievai-

nojamība	un	vājība.	To	izcelšana	ir	svarīga,	lai	iezīmētu	alternatīvu	neoliberālajai	racionalitātei	

un	tās	orientācijai	uz	veiksmi,	produktivitāti	un	panākumiem.	Majevska	atsaucas	uz	kvīru	teo-

rētiķa	Džeka	Halberstāma	darbu	“Kvīru	neveiksmes	māksla”,	citējot	grāmatā	ietverto	atziņu,	

ka	dažos	gadījumos	izgāšanās,	zaudējums,	aizmiršana,	atcelšana,	nedarīšana,	nenotikšana	un	

nezināšana	ir	par	neoliberālo	produktivitāti	daudz	radošāks,	pārsteigumiem	pilnāks	dzīvošanas	

veids,	kas	paver	jaunas	sadarbības	iespējas.	Atsauce	uz	Halberstāma	darbu	ļauj	labāk	raksturot	

Majevskas	piedāvāto	feministisko	neveiksmes	mākslas	ideju,	kas	ne	tikai	pretojas	neoliberālis-

mam,	bet	arī	patriarhālajai	dzimtes	kārtībai	(Majewska	2017,	16).	Lai	arī	šī	pretošanās	ir	vāja,	

tas	nenozīmē,	ka	tai	nav	panākumu,	taču	bieži	vien	tie	jāizsaka	netradicionālās	mērvienībās,	

piemēram,	jau	minētajās	kategorijās	kā	aizmiršana	utt.	Savukārt	sadarbības	iespējas,	par	kurām	
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runā	Halberstāms,	 papildina	 Sīgalas	 radikālās	 laimes	 jēdzienu,	 radot	 neoliberālajai	 raciona-

litātei	 alternatīvus	kolektīvā	prieka	 scenārijus,	kuri	nebalstās	 individuālā	veiksmes	 stāstā	un	

panākumos.	

5.1.4. Neveiksmes māksla: padomju ēdnīca un nostalģijas afekts 

Katrīnas	 Neiburgas	 projektu	 “Tējas	 sēne”	 var	 skatīt	 kā	 feministiskās	 neveiksmes	

mākslas	 piemēru.	 Projekta	 “neveiksme”	 slēpjas	 ne	 tikai	 pārspīlētajā	 un	 nepamatotajā	 ticībā	

tējas	sēnes	dziednieciskajām	īpašībām	–	lai	arī	šis	dzēriens	atstāj	labvēlīgu	ietekmi	uz	veselību,	

tomēr	tā	nav	tik	ievērojama	kā	solīts	(piemēram,	ieguvumi	no	tējas	sēnes	dzēriena	lietošanas	

uzturā	tiek	pielīdzināti	zaļās	tējas	dzeršanas	paradumiem),	līdz	ar	to	tējas	sēni	var	drīzāk	uz-

skatīt	par	leģendām	apvītu	padomju	mītu,	kuram	Katrīna	Neiburga	tiecas	rast	postsociālisma	

interpretāciju.	Apšaubāma	ir	arī	mākslas	projekta	iecere	pārskatīt	centra-perifērijas	attiecības,	

kas	saistītas	ar	tējas	sēnes	pārvietošanu	no	Rīgas	mikrorajoniem	uz	pilsētas	centru	–	Rīgas	ģeo-

politisko	dinamiku	šis	žests	drīzāk	apstiprina,	nevis	apšauba	(ko	spētu,	piemēram,	pretējs	plāns,	

centra	“dāvanas”	pārvietojot	uz	nomali).	Utopisks	ir	arī	mēģinājums	radīt	ilgtspējīgu	un	eko-

loģisku	alternatīvu	Coca-Cola	dzērienam,	kas	ir	ne	tikai	globalizācijas,	bet	arī	imperiālisma,	

patērnieciska	un	neveselīga	dzīvesveida	simbols.	Visbeidzot,	arī	paša	projekta	kultūras	pozicio-

nējums,	proti,	orientācija	uz	padomju	materiālo	mantojumu	un	centieni	to	atdzīvināt,	ir	“lemti	

neveiksmei”	kopīgajā	postsociālisma	orientācijā	uz	Rietumiem,	kas	simbolizē	gaišo	un	cerību	

pilno	nākotni.	Projekta	“mikro-utopijas”,	kā	tās	dēvē	Burjo	(2009,	31),	ir	pārāk	īslaicīgas,	ne-

efektīvas	un	spēj	veikt	vien	māksliniecisku	intervenci,	kas	pastāv	drīzāk	iztēlē,	nevis	realitātē,	

jeb,	precīzāk,	pastāv	iztēles	un	realitātes,	zināšanu	un	nezināšanas,	atcerēšanās	un	aizmiršanas,	

pagātnes	un	nākotnes	savienojumā.	Šo	neparasto	savienojumu	vislabāk	parāda	“Tējas	sēnes”	

projektā	tapusī	inscenētā	fotogrāfija,	kur	redzamas	bijušās	Zemkopības	ministrijas	ēdnīcas	god-

pilnās	darbinieces	(4.	att.).	

Fotogrāfijā	 trīs	sievietes	baltās	darba	drēbēs	redzamas	vietā,	ko	var	dēvēt	par	 tipisku	

ēdnīcas	interjeru,	lai	arī	par	to	pieejamas	tikai	fragmentāras	liecības	–	flīzēm	klāta	siena	un	gaiši	

sienas	paneļi	fonā,	paplāte	un	baltu	krūzīšu	krāvums	priekšplānā.	Trīs	sievietes	smaida	un	veras	

fotoobjektīvā.	Vidējā	un,	 iespējams,	vecākā	no	viņām	rokās	 tur	 trīslitru	burku	ar	 tējas	sēnes	

dzērienu.	Viņa	pastiepusi	rokas	uz	priekšu,	radot	iespaidu,	ka	burka	tiek	piedāvāta	iedomātajam	

skatītājam.	Veids,	kādā	burku	tur,	nav	neitrāls	vai	lietišķs,	drīzāk	demonstratīvs,	izceļot	un	sla-

vinot	to.	Uzmanību	saista	arī	sievietes	rokas	–	viņai	ir	krāsoti	nagi	tumšā	krāsā,	kā	arī	uz	labās	

rokas	zeltneša	redzams	gredzens.	Fotogrāfijas	ideja	ir	radīt	iespaidu,	ka	tējas	sēnes	dzēriens	tiek	

simboliski	nodots	nākamajām	paaudzēm.	Situācija	ir	inscenēta,	jo	patiesībā	tējas	sēnes	paraugi	
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tika	savākti	no	Rīgas	mikrorajonu	dzīvoklīšiem.	Video,	kas	šos	notikumus	fiksē,	redzams,	ka	

dalīšanās	ar	tējas	sēni	notikusi	ikdienišķā,	lietišķā,	dabiskā	un	neuzsvērtā	manierē,	kura	krasi	

atšķiras	no	svinīgās	pozas	un	noskaņas,	kas	valda	ēdnīcas	 fotogrāfijā.	 Jādomā,	dokumentālā	

neprecizitāte	ieviesta	apzināti,	pirmkārt,	 lai	uzsvērtu	tējas	sēnes	saistību	ar	padomju	kultūru,	

otrkārt,	lai	tējas	sēnes	dzēriena	lietošanai	nodrošinātu	institucionālu	atbalstu,	un,	treškārt,	lai	

parādītu	 padomju	 ēdnīcu	 kā	 (pretrunīgu)	 dzimumu	 vienlīdzības	 ideju	 iemiesojumu.	 Šie	 trīs	

lielumi	 veido	 būtisku	 “Tējas	 sēnes”	mākslas	 projekta	 konceptuālo	 ietvaru,	 iezīmējot	 arī	 tās	

feministiskās	neveiksmes	jeb	neizdošanās	perspektīvu	kā	vājās	pretošanās	stratēģiju.	Svarīgi,	

ka	šī	stratēģija	paver	ceļu	uz	vēl	vienu	postsociālisma	kultūrai	būtisku	afektīvu	iezīmi,	proti,	

nostalģiju,	 ko	 var	 pievienot	 jau	 Majevskas	 iezīmētajiem	 afektiem	 (solidaritāte,	 empātija,	

izturība,	neatlaidība).		

Nostalģiju	postsociālisma	kontekstā	skaidro	kultūras	teorētiķe	Svetlana	Boima.	Darbā	

“Nostalģijas	nākotne”	viņa	definē	nostalģiju	kā	ilgas	pēc	mājām,	kuras	vairs	nepastāv	vai	nekad	

nav	pastāvējušas. Līdz	ar	to	nostalģiju	veido	ne	tikai	zaudējuma	vai	pārvietošanās	sajūta,	bet	arī	

fantāzija	–	tās	ir	ilgas	ne	tikai	pēc	citas	vietas,	bet	arī	cita	laika.	Bieži	vien	šis	cits	laiks	ir	sais-

tīts	ar	bērnību	un	jaunību,	citu	–	lēnāku,	rimtāku	–	dzīves	ritmu,	kurš	pretojas	vēsturiskā	laika	

un	progresa	idejām.	Nostalģijai	piemīt	arī	savi	riski	–	tās	iespaidā	īstās	mājas	vai	īsto	laiku	var	

sajaukt	ar	iztēloto.	Svarīgs	ir	arī	Boimas	novērojums,	ka	nostalģija	bieži	rodas	pēc	revolūcijām	

vai	lielām	sociālām	pārmaiņām	–	PSRS	sabrukums	ir	viens	no	šādu	pārmaiņu	piemēriem.	Lai	

arī	 nostalģija	 var	 piešķirt	 zeltītu	 starojumu	 komunistiskā	 režīma	 pēdējām	 desmitgadēm,	 tās	

objekts	ne	vienmēr	ir	kritusī	impērija.	Bieži	vien	tie	ir	“pagātnes	nepiepildītie	sapņi	un	noveco-

jušas	nākotnes	vīzijas”	(Boym	2001,	xiii-xvi).	Boimas	atziņa,	ka	nostalģija	nav	tikai	individuā-

la	parādība,	bet	aptver	arī	sociālo	grupu	un	pat	nāciju	kolektīvo	atmiņu,	ļauj	nostalģiju	skaidrot	

afektu	 teorijas	 kontekstā,	 savukārt	 uzsvars	 uz	 nepiepildītiem	 sapņiem	un	 zaudētās	 nākotnes	

redzējumiem	pastiprina	nostalģijas	kritisko	funkciju	un	pat	ļauj	to	saistīt	ar	nelaimīgumu.	Lai	

arī	nostalģija	šķiet	apolitiska,	tā	ir	“labākais	politiskais	ierocis”	(ibid.,	58).	Tās	lietojuma	un	

izplatības	pētīšana	ļauj	izgaismot	plašāku	vēsturisko	ainu,	tostarp	tos	sapņus	un	ieceres,	kā	arī	

jaunas	(ne)piederības	un	pašizpratnes	formas,	kuras	radās	līdz	ar	PSRS	sabrukumu	un	jauno	

sabiedrības	organizāciju.

Mākslas	projektā	“Tējas	sēne”	nostalģija	izpaužas	vairākos	veidos.	Vispirms	jau	tā	ir	

manāma	pašā	interesē	par	padomju	laiku	un	tam	raksturīgajām	veselības	uzturēšanas	praksēm	

un	vēlmē	šo	 tradīciju	popularizēt.	Nostalģiski	 ir	 arī	 centieni	 rast	 saikni	 ar	 “citu	 laiku”,	 tādā	

veidā	norobežojoties	no	neoliberālās	realitātes.	Jau	iepriekš	minēts,	ka	māksliniece	sarunā	at-

zīst,	ka	pašas	bērnībā	tējas	sēne	audzēta	netika	un	par	tās	pastāvēšanu	viņa	uzzinājusi	vēlāk	no	

savas	mammas.	Tas	ļauj	izteikt	minējumu,	ka	mākslas	projektā	ietvertā	nostalģija	nesaistās	ar	
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pašas	mākslinieces	 personīgajām	atmiņām,	 bet	 drīzāk	 vēlmi	 atgriezties	 kolektīvajā	 pagātnē.	

Visbeidzot,	nostalģijas	un	pagātnes	“zeltīto	auru”	uzsver	analizētās	fotogrāfijas	vietas	izvēle,	

proti,	padomju	ēdnīca,	kurā	saimnieko	laimīgas	darbinieces,	saistot	laimes	afektu	ar	padomju	

sociālās	organizācijas	veidu.	Lai	labāk	saprastu	šīs	nostalģijas	raksturu	un	funkciju,	ko	tā	pilda	

mākslas	 projektā,	 jāpievēršas	 ēdnīcu	 lomai	 komunistiskajā	 pārtikas	 ekonomikā	 (communist 

food economy).	

Sociālisma	iekārtā	ēdnīcām,	tāpat	kā	citām	sabiedriskās	ēdināšanas	iestādēm,	bija	divas	

galvenās	funkcijas:	rūpēties	par	strādnieku	produktivitāti	un	veselību,	kā	arī	veicināt	sieviešu	

iesaisti	darba	tirgū,	atslogojot	viņas	no	nepieciešamības	gatavot	ēst,	šī	uzdevuma	izpildi	uzticot	

valstij	(Weinreb	2021,	Wood	2021).	Līdz	ar	to	ēdnīcas,	kas	pildīja	gan	praktisku,	gan	politisku	

un	ideoloģisku	funkciju,	var	skatīt	kā	daļu	no	sociālisma	“sieviešu	atbrīvošanas”	programmas,	

un	saskaņā	ar	veiktajiem	pētījumiem,	vislielāko	atbalsta	efektu	sievietēm	sniedza	tieši	izglītī-

bas	iestāžu	nodrošinātās	maltītes	bērniem.	Tomēr,	kā	norāda	ēdiena	vēsturniece	Elise	Vainreba	

(Alice Weinreb),	kolektivizējot	un	institucionalizējot	ēdiena	patērēšanu,	ēdnīcu	kultūra	drīzāk	

apstiprināja,	nevis	apšaubīja	priekšstatu	par	gatavošanu	kā	primāri	sievietes	atbildību,	kā	arī	

uzsvēra	sabiedrības	vajadzību	pēc	mājās	gatavotas	maltītes.	Lai	arī	rūpnīcu	un	mācību	iestāžu	

ēdnīcas	 ļāva	 sievietēm	 strādāt	 profesionālu	darbu,	 saskaņā	 ar	 padomju	 laikos	uzturēto	hori-

zontālo	profesiju	dalījumu	 (proti,	 nošķiršanu	pēc	dzimumiem),	 ēdnīcās	 strādāja	galvenokārt	

sievietes	(reizēm	pat	bez	īpašas	pavāra	izglītības)	un	viņu	pagatavotās	maltītes	tika	aprakstītas	

nevis	profesionālā	darba	valodā,	bet	gan	uzsverot	mīlestību,	rūpes	un	sirds	siltumu,	savukārt	

vīriešu	pavāru	darba	aprakstos	parasti	izcēla	viņu	profesionālās	prasmes	un	iemaņas	(Weinreb	

2021,	346).	Šāda	pieeja	parāda,	ka	ēdnīcas	tika	uzskatītas	par	pašsaprotamu	sieviešu	afektīvā	

darba	vai	pat	mātes	lomas	paplašinājumu	(it	īpaši	gadījumos,	ja	viņas	gatavoja	ēst	skolas	un	

pirmsskolas	vecuma	bērniem).	Šī	darba	vērtība	tika	izteikta	afektīvos	lielumos	(mīlestība,	sil-

tums	u.c.),	kas	ir	tipiskas	sievišķības	–	it	īpaši	tās	mātišķās	versijas	–	iezīmes.	

Tradicionālās	dzimtes	lomas	ēdnīcas	stiprināja	vēl	citos	veidos:	padomju	ēšanas	ideolo-

ģija	uzsvēra,	ka	valsts	nodrošina	pieaugušajiem	un	bērniem	galvenās	maltītes	(kā	brokastis	un	

pusdienas),	taču	ar	mammas	mīlestību	gatavotas	vakariņas,	dažādi	našķi	un	kārumi	bija	“līme,	

kas	turēja	kopā	ģimeni”:	sievietes	pienākums	ir	sagatavot	maltīti,	kura	ne	tikai	spēcina	miesu,	

bet	 arī	garu	 (ibid.,	 345,	348).	Arī	 šeit	var	 saskatīt	klasisku	patriarhālās	emociju	 regulēšanas	

mehānismu,	kur	atbildība	par	ģimenes	labsajūtu	un	“afektīvā	klimata	kontroli”	jāuzņemas	sie-

vietei.	Tiek	norādīts	arī	veids,	kā	to	darīt:	nevis	vienkārši	pagatavot	ēdienu,	bet	darīt	to	ar	mī-

lestību.	Kā	skaidrots	4.	nodaļā,	šādi	dzimtē	balstīti	afektīvi	pienākumi	bieži	vien	tiek	uzskatīti	

par	pašsaprotamiem	–	par	dabisku	sieviešu	aicinājumu,	kā	arī	laimes	un	piepildījuma	avotu.	Uz	

šādu	retoriku	norāda	arī	Vainreba:	ja	padomju	ideoloģijas	agrīnajos	gados	ēdiena	gatavošana	



153Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

tika	pielīdzināta	“ekspluatējošam	kapitālisma	vergu	darbam”,	tad	60.	gados	parādās	jauns	uz-

svars,	kas	rosīšanos	virtuvē	pasniedz	gan	kā	“sievišķīgu	pašizpausmi”,	gan	kā	padomju	pilsones	

pienākumu	nodrošināt	ģimenei	veselīgu	ēdienu,	jo	ēst	gatavošana	ir	daļa	no	nopietnas	uztura	

zinātnes	un	pret	to	jāizturas	atbildīgi	(ibid.,	345–346).	Šajā	laikā	parādās	jauni	produktu	apstrā-

des	ieteikumi	–	piemēram,	ieturēt	biežākas,	bet	vieglākas	maltītes,	vārīšanu	aizstāt	ar	tvaicēša-

nu	u.	c.	Tādu	ēdienu	popularitāte,	kuru	pagatavošana	prasa	ievērojamu	laika	ieguldījumu,	taču	

orientējas	uz	lētām	un	pieejamām	izejvielām,	parasti	signalizē	par	tradicionālu	dzimtes	izpratni,	

kur	sievietei	ierasts	pavadīt	laiku	virtuvē,	kamēr	vīrietis,	visdrīzāk,	čības	uzvilks	tikai	īsu	brīdi	

pirms	maltīte	ir	gatava	(Bourdieu	2017,	55–56).	Jebkura	padomju	pavārgrāmata	–	it	īpaši	svēt-

ku	galdam	veltītās	lappuses	–	ir	šādas	dzimtes	izpratnes	piemērs,	kur	padomju	deficīta	apstākļos	

pieejamajiem	produktiem	nepieciešama	apstrāde,	kas	prasa	ievērojamus	laika	resursus.	

Vēl	viena	ēdnīcas	funkcija	bija	pedagoģiska	–	tajā	sievietes	varēja	gūt	iedvesmu	jaunām	

receptēm,	kamēr	vīriešiem	maltītes	ieturēšana	bija	vienīgi	brīvā	laika	pavadīšanas	un	ēdiena	

patērēšanas	veids	(Weinreb	2021,	347).	Līdz	ar	to	padomju	ēdnīcu	var	uzlūkot	kā	tipisku	pa-

domju	dzimumu	vienlīdzības	politikas	pretrunas	piemēru:	lai	arī	tā	veicināja	sieviešu	iesaisti	

profesionālajā	dzīvē	(kas	parāda	ēdiena	gatavošanas	pienākumu	sadales	nozīmi	dzimumu	vien-

līdzības	nodrošināšanai),	ēdnīcu	politika	tradicionālās	dzimtes	lomas	arī	nostiprināja,	tādējādi	

ierobežojot	iespēju	sasniegt	dzimumu	vienlīdzības	mērķi.	Šeit	izpaužas	tipiska	padomju	ideo-

loģijai	kļūda,	uz	ko	norādīja	virkne	pētnieku	–	 lai	atbrīvotu	sievietes,	 tika	nolemts	daļu	sie-

viešu	pienākumu	deleģēt	valstij,	nevis	vīriešiem,	kas	būtiski	ierobežoja	vai	pat	atcēla	sieviešu	

emancipācijas	iespējas	(Voronina	1993,	Zdravomyslova	i	Temkina	2007,	2012,	Kukaine	2020).	

Līdzīgu	domu	gājienu	atbalsta	arī	neoliberālais	kapitālisms,	kurš	šos	pienākumus	tiecas	nodot	

tālāk	dažādām	ierīcēm	(veļas	un	trauku	mazgājamā	mašīna,	veļas	žāvētājs,	viedais	putekļsūcējs	

u.	c.),	neievērojot	to,	ka	kādam	(parasti	sievietēm)	šīs	iekārtas	jāuzrauga	un	jāapkalpo.	

Ja	ēdnīca	ir	ne	tikai	padomju	uztura,	bet	sociālās	darba	organizācijas	citadele,	tad	“god-

pilno	darbinieču”	tējas	sēnes	nodošana	māksliniecei	ir	simbolisks	žests,	kur	līdz	ar	tējas	sēni	

tiek	pārmantoti	gan	padomju	ideāli	un	sapņi,	gan	 to	neiespējamais	piepildījums,	vilšanās	un	

ilūziju	zaudējums.	Tējas	sēne	kļūst	par	nostalģijas	metaforu,	kas	ļauj	māksliniecei	iesaistīties	

radošā	un	reizē	kritiskā	dialogā	ar	padomju	ideoloģisko	mantojumu,	tostarp	izslavēto	“sieviešu	

atbrīvošanas”	solījumu.	Tieši	vilšanās	padomju	dzimumu	vienlīdzībā	var	būt	viena	no,	Boimas	

vārdiem	runājot,	pagātnes	nepiepildītajiem	sapņiem	un	novecojušām	nākotnes	vīzijām,	par	ku-

ras	simbolisko	telpu	“Tējas	sēnes”	mākslas	projektā	izvēlēta	ēdnīca.	Fotogrāfijā	redzamo	sie-

viešu	smaidi	ir	reizē	patiesi	un	viltoti.	Tajos	iespējams	saskatīt	gan	padomju	kultūrai	raksturīgo	

entuziasmu,	kas	vērts	uz	komunisma	sasniegšanas	mērķi,	gan	veselīga	un	darbspējīga	ķerme-

ņa	propagandu,	gan	apņemšanos	panākt	vispārējo	sabiedrības	veselības	stāvokļa	uzlabošanos	
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un	nodrošināt	sieviešu	atbrīvošanu.	Tas,	ka	dzimumu	vienlīdzība	padomju	iekārtā	bija	drīzāk	

formāla	un	pastāvēja	kā	propagandas	sauklis,	nevis	atstāja	ietekmi	uz	reālu	sieviešu	pieredzi,	

ir	vairāku	pētījumu	apstiprināts,	un,	lai	arī	tiek	atzinīgi	vērtēti	dažādi	atbalsta	mehānismi,	kas	

sievietēm	bija	pieejami	 (tostarp	 sabiedriskās	ēdināšanas	 iestādes),	 tomēr	kopumā	zinātnieki,	

kas	šai	tēmai	pievērsušies,	norāda	uz	daudzām	problēmām,	kas	izrietēja	no	akceptētās	un	pa-

domju	ikdienā	normalizētās	sieviešu	diskriminācijas	un	seksisma	(Einhorn	1993,	Racioppi	and	

O’Sullivan	1995,	Voronina	1993,	Zdravomyslova	i	Temkina	2007,	2012,	Kivimaa	2009,	Bleiere	

2015,	Kukaine	2020).	Iespējams,	pats	spilgtākais	pierādījums	padomju	dzimumu	vienlīdzības	

projekta	neveiksmei	ir	Latvijas	sabiedrības	mantotā	nepatika	un	skeptiskā	attieksme	pret	femi-

nismu,	kas	 izpaudās	gan	90.	gados,	gan	novērojama	mūsdienās	(Kukaine	2020).	Feminisma	

nolieguma	izpausmes	un	šādas	attieksmes	vēsturiskie	cēloņi	jau	aplūkoti	promocijas	darba	3.	

nodaļā.	

Zīmīgi,	ka	Katrīna	Neiburga	tējas	sēnes	ģenealoģiju	veido,	atsaucoties	nevis	uz	tās	īsta-

jiem	īpašniekiem	(no	kuriem	tējas	sēnes	paraugi	tika	savākti),	bet	konstruējot	šādu	ideoloģisko	

pēctecības	ainu.	Skaidrs,	ka	atsauce	uz	ēdnīcu	nostiprina	tējas	sēnes	piederību	ne	tikai	padomju	

materiālajai	kultūrai,	bet	arī	atdzīvina	kolektīvo	pieredzi,	kas	saistīta	ar	ēdnīcas	apmeklēšanu.	

Ikviens	var	iedomāties,	ka	kāda	no	baltajām	krūzītēm,	kuras	sakrautas	uz	paplātes,	ir	domāta	

viņai	vai	viņam,	 ļaujot	smelties	 tējas	sēnes	dzīvinošu	spēku,	 līdz	ar	 to	viscerāli	uzņemot	arī	

nostalģijas	afektu.	Trīslitru	burka,	kas	tiek	piedāvāta	nākotnes	paaudzēm,	ir	sociālisma	dāvana,	

taču	tās	nākotnes	vīzija	pasniegšanas	brīdī	jau	ir	novecojusi.	

Fakts,	ka	tējas	sēnes	dzēriens	tiek	lietots	iekšķīgi,	vēl	vairāk	uzsver	šī	mākslas	projekta	

viscerālo	dimensiju.	Ņemot	vērā	ēdnīcu	darbinieču	mātišķās	īpašības,	tējas	sēne	kļūst	par	sav-

dabīgu	mātes	piena	ekvivalentu,	kas	baro	un	nodrošina	dzīvības	procesus.	Arī	šeit	vērojama	

netieša	atsauce	uz	ķermenisko	 ievainojamību,	 sniedzot	 tai	vislabāko	un	drošāko	aizsardzību	

–	nesavtīgu	mātes	mīlestību. Ēšana,	kā	norāda	filozofe	Elsbeta	Probina,	aktualizē	nošķīrumu	

starp	dzīvo	no	nedzīvo,	kā	arī	starp	lokālo	un	globālo.	Šīs	ikdienas	darbības,	kurām	mūsdienās	

tiek	pievērsts	 tik	daudz	uzmanības,	saistītas	ar	 tādiem	afektiem	kā	bailes,	kauns	un	riebums	

un	pārmērīgums	(excess).	Ēdiens	ietver	solījumu	atgriezties	pie	pamatvērtībām,	patiesuma	un	

īstuma,	tas	rada	ilgas	pēc	autentiskuma	un	reizē	atzīst	to	neiespējamību.	Ēšanas	radītā	pieredze	

ir	gan	izteikti	individuāla,	gan	sociāla	–	tā	ir	viscerāla	mijiedarbe	ar	pasauli,	kas	rada	un	uztur	

identitātes,	kā	arī	organizē	un	regulē	attiecības	(Probyn	2000,	3).	Probina	atklāj	ēdiena	un	ēša-

nas	nozīmi	mūsdienu	kultūrā,	izceļot	tās	saistību	ar	citām	ķermeniskām	praksēm	(piemēram,	

fiziskās	aktivitātes,	miegs,	seksualitāte)	un	identitātēm,	ko	ietekmē	dzimte,	etniskā	piederība,	

ģeopolitiskā	 un	 vēsturiskā	 situācija,	 ekonomiskās	 attiecības,	 intīmās	 pieredzes	 utml.	 Ēdiens	

tādējādi	kļūst	par	“viscerālu	atgādinājumu”	(ibid., 9)	tam,	kādā	veidā	cilvēki	apdzīvo	pasauli.	
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Probinas	ēdiena	analīzi	var	attiecināt	arī	uz	tējas	sēnes	dzēriena	lietošanu,	tikai	šajā	ga-

dījumā	aktualizētie	nošķīrumi	nedaudz	atšķiras.	Tā	kā	pati	tējas	sēne	ir	dzīva	būtne,	tās	dzēriens	

nevar	tikt	uzlūkots	kā	nedzīvs.	Jāatceras	arī,	ka	pret	tējas	sēni	izturas	ar	cieņu,	to	dēvējot	par	

“pašu	audzinātu	draugu”,	kas	ļauj	noraidīt	arī	objekta	un	subjekta	attiecību	modeli.	Tējas	sēnes	

audzēšana	un	pavairošana	projekta	ietvaros	skaidri	apliecina	tējas	sēnes	dzīvīgumu	un	aģenci.	

Tāpēc	šajā	gadījumā	aktuāls	ir	nevis	nošķīrums	starp	dzīvo	un	nedzīvo,	bet	drīzāk	dzīvīguma	

dažādības	un	tai	piemītošo	atšķirību	izteikšana.	Šeit	noderīgs	arī	Svetlanas	Boimas	sniegtais	

draudzības	raksturojums:	tā	ir	“nepabeigta	radniecība”	jeb	“līdzība,	kas	balstās	izvēlē”	(elective 

affinity without finality)	(Boym	2009/2010).	Šajā	gadījumā	pašu	audzinātais	draugs	(tējas	sēne)	

ir	cits,	taču	ne	svešais,	saglabājot	un	pieņemot	tā	atšķirības.	Rūpes	un	gādība,	kas	ir	daļa	no	tējas	

sēnes	audzēšanas	procesa,	ietver	šo	atšķirību	saglabāšanu	un	cienīšanu,	veidojot	posthumānas	

un	vairāk	nekā	cilvēkveidīgas	(more-than-human)	draudzības	saites,	kas	seko	lēmumam	audzēt	

un	rūpēties	par	tējas	sēni.	Zīmīgi,	ka	draudzīgas	attiecības	nepieciešamas	arī	tējas	sēnes	apritei	

un	ir	cieši	saistītas	ar	tās	izplatīšanas	veidu.	

Arī	nošķīrums	starp	 lokālo	un	globālo	mākslas	projektā	 tiek	atklāts	no	cita	 skatpun-

kta,	iztaujājot	Latvijas	kultūras	attiecības	gan	ar	padomju	mantojuma	tradīciju,	gan	iezīmējot	

Latvijas	situāciju	imperiālo	varu	kontekstā,	kur	ar	Padomju	Savienību	saistītā	pagātne	tiek	sa-

līdzināta	vai	aplūkota	mūsdienu	Rietumu	kapitālisma	ietvarā.	Kā	norāda	teorētiķe	Laura	Doila,	

teritorijas,	 kuras	 atrodas	 dažādu	 impēriju	 pierobežās	 (un	 ar	 impērijām	 var	 saprast	 jebkuras	

lielvaras),	patiesībā	nav	margināli	nozīmīgas.	Tās	ir	galvenie	imperiālās	intereses	objekti,	par	

kuriem	notiek	sacensība	(Doyle	2020).	Latvija	ir	tipisks	šāds	starpimpērisko	(inter-imperial)	

interešu	piemērs,	 un	“Tējas	 sēnes”	projektam	 izdodas	 šo	 stāvokli	 izgaismot.	Tiesa,	projekta	

politiskā	pozīcija	šajā	gadījumā	nav	neitrāla	–	tas	drīzāk	nostājas	“nepareizajā”	pusē,	proti,	dod	

intuitīvu	priekšroku	padomju	mantojumam,	ko	pretstata	kapitālisma	atbalstītajai	neoliberālajai	

racionalitātei.	Šo	pretstatu	pastiprina	jau	minētais	tējas	sēnes	dzēriena	salīdzinājums	ar	Coca-

cola	dzērienu.	

Reizē	jāatzīmē,	ka	mākslas	projektā	kapitālisma	kritikai	tiek	izmantoti	kapitālisma	ins-

trumenti.	Par	 to	 liecina	gan	 izteiksmīga	un	grafiski	pārliecinoša	 tējas	sēnes	zīmola	radīšana,	

gan	izvērstā	reklāmas	kampaņa,	gan	“Antibodes”	interjera	noformējums,	kas	nemaz	nelīdzinās	

padomju	stilam.	Projekta	 ietvaros	 tika	 izstrādāta	arī	 tējas	sēnes	“suvenīru	 līnija”,	piemēram,	

krekli	ar	tējas	sēni	logo.	Visas	minētās	darbības	ir	saskaņā	ar	tirgus	ekonomikas	spēles	notei-

kumiem,	 kas	 rada	 jautājumu	 par	 neoliberālās	 racionalitātes	 kritikas	 jaudu.	Citējot	 vienu	 no	

pazīstamākajām	feminisma	dzejniecēm	un	cilvēktiesību	aktīvistēm	Odrī	Lordi,	saimnieka	rīki	

nevar	nojaukt	saimnieka	māju.	Šī	ideja	formulēta	1984.	gada	tāda	paša	nosaukuma	esejā,	un	

vēlāk	 tā	kļuva	par	vienu	no	melnā	 feminisma	saukļiem	(Lorde	2007).	Kritizējot	“saimnieka	
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rīkus”	(acīmredzama	atsauce	uz	verdzību),	Lordi	pamatoja	nepieciešamību	veidot	jaunas	pieej-

as,	metodes	un	skatījumus,	lai	risinātu	rasisma	un	nevienlīdzības	problēmas	sabiedrībā,	jo	bieži	

vien	līdz	šim	izmatotie	sociālās	analīzes	instrumenti	attaisno,	normalizē	un	padara	“dabisku”	

dažādu	grupu	apspiešanu.	Līdzīgu	domu	savulaik	izteica	arī	franču	feminisma	filozofes	Lūsa	

Irigaraja	un	Helēna	Siksū,	norādot,	ka	esošajā	valodā	un	kultūrā	nav	iespējams	izteikt	sievišķo,	

jo	valodā	jau	iestrādāti	noteikti	sievišķā	konstruēšanas	paņēmieni,	tādējādi	tikai	atkārtojot	ie-

priekš	zināmus	stereotipus. 

Vai	saimnieka	rīku	izmatošana	ļauj	nojaukt	saimnieka	māju	vai	gluži	pretēji	–	to	sargā	

un	stiprina?	Kapitālisma	tirgus	ekonomikas	un	ar	to	cieši	saistītās	reklāmas	industrijas	izman-

tojums	mākslas	projektā	veic	pretošanās	funkciju,	 taču	šī	pretošanās	ir	vāja,	kas	ir	vēl	viens	

iemesls	skatīt	“Tējas	sēni”	kā	feministiskās	neveiksmes	mākslu.	Ir	skaidrs,	ka	šie	pasākumi	tika	

veikti,	lai	piesaistītu	skatītāju	un	mediju	uzmanību,	tādā	veidā	atzīstot,	ka	šādi	komunikācijas	

modeļi	ir	neizbēgama	mūsdienu	mākslas	norišu	daļa.	Pat	tad,	ja	iecere	ir	kritizēt	reklāmu,	šai	

iecerei	nepieciešama	reklāma,	citādi	tā	paliks	nepamanīta	un	tās	politiskā	iedarbība	būs	daudz	

vājāka.	“Tējas	sēnes”	projekts,	īstenojot	savu	utopisko	potenciālu,	reizē	ir	spiests	atzīt	tā	ierobe-

žojumus	un	sakāvi.	Tas	atbilst	arī	projektu	pretrunīgajai	ievirzei:	nostalģiskai	vēlmei	palūkoties	

pagātnē,	reizē	apzinoties,	ka	šī	vēlme	jau	ir	novecojusi	vai	ka	pagātne	nemaz	nav	tāda,	kādu	to	

iedomājamies.	

5.1.5. Dzimtes kritika un transkorporeāla sievišķība

Par	 sapņu	un	 realitātes,	pagātnes	un	nākotnes,	gaidu	un	vilšanās	 sajaukumu	projekts	

sniedz	viscerālu	atgādinājumu	ne	tikai	tējas	sēnes	dzēriena	formā.	Visspilgtāk	ķermenisko	pie-

redzi,	tostarp	tās	viscerālo	dimensiju,	piesaka	mākslas	projektā	ietvertā	pašportretu	sērija	(6.	

att.).	Tā	ir	arī	vienīgā	projekta	daļa,	kurā	redzama	pati	māksliniece	–	vairākās	fotogrāfijās	viņa	

attēlota	ar	tējas	sēni,	kas	audzēta	īpašā	kaklarotas	formā	un	ir	aplikta	viņai	ap	kaklu.	Redzot	

tējas	sēnes	virsmas	spīdumu,	var	secināt,	ka	tā	ir	mitra,	tāpat	kā	mākslinieces	mati.	Fotogrāfijā	

redzami	mākslinieces	kailais	kakls	un	pleci,	radot	iespaidu,	ka	viņa	ir	pilnīgi	kaila	(lai	arī	to	nav	

iespējams	pārbaudīt).	Mākslinieces	sejas	izteiksme	ir	mierīga,	skatiens	–	domīgs.	

Šī	ir	vienīgā	projekta	daļa,	kurā	māksliniece	vērš	uzmanību	uz	sevi	un	parādās	kā	autore,	

tomēr	 fotogrāfijas	 ir	 ironiskas	 ar	 to,	 ka	Neiburga	 sevi	 pasniedz	 drīzāk	 kā	modeli,	 kas	 pozē	

ar	 tējas	sēnes	kaklarotu.	Līdz	ar	 to	var	 teikt,	ka	šīs	fotogrāfijas	atzīst	un	atkārto	tradicionālo	

sievišķības	izpratni,	kas	ietver	vēlmi	izrotāt	savu	ķermeni,	interesi	par	modi	un	ekstravagantiem	

tērpa	 atribūtiem.	 Māksliniece	 labprātīgi	 padara	 sevi	 par	 objektu,	 iekļaujoties	 patriarhālajā	

sieviešu	ķermeņu	 reprezentācijas	 tradīcijā.	Pat,	būdama	autore,	viņa	 turpina	būt	par	modeli,	
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turklāt	šajā	gadījumā	arī	burtiskā	nozīmē	–	par	manekenu	tējas	sēnes	rotas	izrādīšanai.	Ķermeņa	

kailums	šai	situācijai	pievieno	vēl	vienu	klasisku	problēmu,	piesaucot	tradicionālo	saikni	starp	

sievieti	un	dabu.	Ja	pat	tējas	sēne	var	būt	kaklarota,	tas	liecina	par	sievietes	dziļo	saistību	ar	

dabas	pasauli.	

Kā	norādīja	Eva	Majevska,	viena	no	vājās	pretošanās	pazīmēm	mākslā	ir	dīvainu	vai	

neiederīgu	detaļu	 lietojums,	savukārt	Džeks	Halberstāms	uzsvēra	aizmiršanas,	atcelšanas	un	

nenotikšanas	 radošo	potenciālu.	Šajā	gadījumā	 jāatceļ	vai	 jāaizmirst	 ir	 tradicionālā	sievietes	

ķermeņa	reprezentācijas	tradīcija,	ko	palīdz	īstenot	detaļa	–	tējas	sēne,	ja	izdodas	ieraudzīt	tās	

“nepareizību”	un	“neiederību”.	Želejveidīgā,	recekļainā	tējas	sēnes	masa	rožaini	bēšīgā	krāsā	ir	

kūsājošs	dzīvības	centrs,	kam	piemīt	sava	aģence	un	dzīvotspēja.	Lai	arī	izaudzēta	kaklarotas	

formā	un	aplikta	māksliniecei	ap	kaklu,	šīs	nav	klasiskās	subjekta-objekta,	bet	gan	intersubjek-

tīvas	attiecības.	Jāatceras,	ka	tējas	sēne	nav	modes	industrijas	radīts	ekskluzīvs	atribūts,	bet	gan	

“paša	audzināts	draugs”,	un	draudzība,	pēc	Svetlanas	Boimas	vārdiem,	ir	“līdzība,	kas	balstās	

izvēlē”	un	“nepabeigta	radniecība”,	tikai	šajā	gadījumā	radniecībai	ir	primāri	ķermenisks	vei-

dols.	Tējas	sēnes	un	mākslinieces	ķermeņa	līdzība	ir	patiešām	uzkrītoša:	tējas	sēnes	valgā	virs-

ma	un	sievietes	slapjie	mati,	tējas	sēnes	krāsas	līdzība	sievietes	ādas	tonim,	visbeidzot	tējas	sē-

nes	un	mākslinieces	ādas	ievainojamība	un	neaizsargātība.	Tējas	sēne	varētu	būt	ķermeņa	ādas	

sakrokojums,	kāds	iekšējs	orgāns	vai	plaukstas,	kas	apņem	Neiburgas	kaklu,	savukārt	atvere	

sēnes	priekšā	atgādina	vagīnu,	ko	apņem	kaunuma	lūpas.	Robeža	starp	sievietes	un	tējas	sēnes	

ķermeņiem	ir	izplūdusi	un	neskaidra,	atklājot	abu	viscerālo	līdzību	jeb	nepabeigto	radniecību.	

Šajā	 gadījumā	 līdzības	 jeb	 radniecības	 iezīmes	 vislabāk	 izsaka	 Steisijas	 Alaimo	

transkorporealitātes	 jēdziens	 (Alaimo	 2010).	 Tas	 darbojas	 simetriski	 abos	 virzienos,	 jo	 gan	

mākslinieces	 ķermenis	 var	 tikt	 uzlūkots	 kā	 tējas	 sēnes	 paplašinājums,	 gan	 tējas	 sēne	 –	 kā	

mākslinieces	ķermeņa	paplašinājums.	Tiek	atcelts	nošķīrums	starp	subjektu	un	objektu,	starp	

cilvēku	un	necilvēkveidīgu	 (non-human)	būtni,	 starp	 iekšējo	un	ārējo	vidi,	 sievietes	ādai	un	

tējas	sēnei	vienlaicīgi	pildot	membrānas	funkciju.	

Transkorporeālā	pieeja	tējas	sēnei	to	ļauj	izmantot	feministiskai	kritikai,	tostarp	atgrie-

žoties	pie	jau	minētās	un	iepriekš	problematizētās	patriarhālās	sievietes	ķermeņa	reprezentāci-

jas	tradīcijas.	Nav	šaubu,	ka	želejveidīgā,	mīkstā	un	ļenganā	tējas	sēne	izsaka	sievietes	ķermeņa	

ideāla	neiespējamību	–	tā	ir	metafora	tvirtumu	zaudējušai	ādai,	taukiem,	celulītam,	“zudušajiem	

vidukļiem”	un	 izplūdušajām	formām,	kuras	Rietumu	skaistuma	 industrija	dēvē	par	sievietes	

skaistuma	“problēmām”	un	kuras	ir	pretrunā	ar	izplatītajām	prasībām	pēc	sakārtota,	disciplinēta	

ķermeņa	ar	stingrām	robežām.	Kā	norāda	ķermeņu	pētniece	un	filozofe	Sjūzena	Bordo,	mūsu	

skaistuma	ideāli	ir	kļuvuši	vēl	stingrāki,	pieprasot	savaldīt	vai	novērst	jebkuru	mīkstu	miesas	

kunkuli,	kurš	izspiežas	vai	izceļas	uz	ideāli	gludās	un	stingrās	ķermeņa	virsmas	(Bordo	2003,	
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57).	Šie	ideālie	ķermeni	ir	ne	tikai	nevainojami	no	estētiskā	viedokļa,	bet	arī	fiziski	un	politiski	

neievainojami,	jo	“sniedz	fantāziju	par	drošību,	paškontroli,	pieņemšanu,	imunitāti	pret	sāpēm	

un	 ievainojamību”	 (ibid.,	 xxi).	Aiz	 skaistuma	 slēpjas	 laimes	 solījums	 –	 padoms,	 kā	 iekļau-

ties,	tikt	pieņemtam	un	gūt	panākumus	sabiedrībā,	kā	arī	noraidīt	vai	iespēju	robežās	samazi-

nāt	ķermenisko	ievainojamību.	Tiesa,	šāds	laimes	solījums	ir	cietsirdīgs	(Berlant	2011),	jo	šie	

centieni	visticamāk	izrādīsies	lemti	neveiksmei	–	nevienlīdzības	un	diskriminācijas	struktūras	

šajā	gadījumā	tiek	nevis	apšaubītas,	bet	nekritiski	pieņemtas,	cenšoties	izdarīt	“pa	prātam”	un	

“pareizi”.

Šādu	solījumu	sniedz	ne	tikai	mūsdienu	mediji,	populārā	kultūra	un	reklāmas	industrija,	

medicīnas	diskursi	un	uztura	zinātne.	Skatījums	uz	sievietes	ķermeni	kā	plūstošu	matēriju,	kas	

jāsakārto	atbilstoši	ideālai	formai,	ir	nostiprināts	arī	Rietumu	glezniecībā,	proti,	aktu	tradīcijā,	

kur	nesavaldīto,	pirmatnējo	matēriju	(sievietes	ķermeni)	civilizē	un	sakārto,	padarot	to	“kul-

turālu”	un	pieņemamu.	Viens	no	šīs	savaldīšanas	paņēmieniem	ir	robežu	noteikšana,	ieliekot	

ķermeni	noteiktos	rāmjos,	kuri	garantē,	ka	sieviete	paliks	viņai	atvēlētajā	vietā	–	ne	tikai	uz	

audekla,	bet	arī	sabiedrība	(Nead	1992,	29).	Šī	 iemesla	dēļ	spēkā	 ir	arī	prasība,	ka	sievietes	

ķermenim	jābūt	gludam	un	viengabalainam	–	ķermeņa	atveres	nav	vēlamas,	jo	no	tām	ķermenī	

var	kaut	kas	izplūst	vai	ieplūst,	galvenokārt	dažādi	viscerāli	šķidrumi	–	asaras,	siekalas,	svied-

ri,	mātes	piens	u.	c.	Tie	apdraud	ne	tikai	ideālo	ķermeņa	formu,	bet	arī	afektīvo	identitāti,	kas	

tiek	pieņemta,	 lai	 iekļautos	sabiedrībā	un	pieņemtu	tajā	valdošās	normas,	 tostarp	sievišķības	

konstrukcijas.	Tādējādi	 tiek	 apdraudētas	 ķermeņa	 robežas	 un	 līdz	 ar	 to	 –	 arī	 ideja	 par	 sub-

jekta	veselumu,	nošķīrums	starp	identitāti	un	ne-identitāti,	starp	“es”	un	“ne-es”,	starp	dzīvo	

un	nedzīvo,	dzīvību	un	nāvi.	Lai	arī	“ļumīga	un	izplūdusi	recekļaina	masa	ir	katras	sievietes	

ļaunākais	murgs	par	to,	kā	viņa	varētu	izskatīties	bez	drēbēm”	(Meagher	2003,	25),	ļumīgai	un	

recekļainai	miesai	ir	arī	politiska	aģence	–	tā	spēj	izaicināt	gan	mākslas	vēstures	kanonu,	gan	

sabiedrības	kārtību	un	sievišķības	normas.	Ļaunākais	murgs	var	kļūt	par	atbrīvošanas	sapni,	ko	

mākslas	projekts	“Tējas	sēne”	piedāvā	kā	ilgtspējīgu	un	ķermenisku	alternatīvu	padomju	dzi-

mumu	vienlīdzības	piedāvājumam,	savukārt	cietsirdīgā	skaistuma	ideāla	vietā	projekts	paver	

radikālās	laimes	iespēju,	kas	balstās	“pāri	malām	plūstošajā”	un	“dzīvībā	kūsājošajā”	sievietes	

ķermeņa	izpratnē.	

Ir	pārsteidzoša	līdzība	starp	Linnas	Sīgalas	formulēto	laimes	definīciju,	kuras	pamatā	ir	

iziešana	“ārpus	sevis	paša”,	un	Steisijas	Alaimo	trasnkorporealitātes	jēdzienu,	kurā	ķermenis	

pastāv	ārpus	konvencionāli	pieņemtajām	fiziskajām	robežām.	“Tējas	sēnes”	projektā	šo	līdzību	

pamato	viscerālā	mijiedarbe	starp	sievietes	ķermeni	un	tējas	sēni,	kas	parādās	gan	fotogrāfijā	ar	

ēdnīcas	darbiniecēm,	gan	tējas	sēnes	kaklarotas	formā,	gan,	visbeidzot,	acīmredzamajā	faktā,	

ka	tējas	sēnes	dzēriens	tiek	lietots	iekšķīgi.	Paplašinot	laimes	objektu	klāstu,	mākslas	projekts	
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iezīmē	ne	tikai	Sīgalas	minēto	laimes	iespējamību	kā	attiecību	kopumu	un	viscerālas	tuvības	

veidu,	bet	arī	iezīmē	laimi	kā	atbrīvojošu	elementu.	Šajā	gadījumā	galvenokārt	ir	domāta	brī-

vība	no	netaisnīgiem	un	ierobežojošiem	dzimtes	stereotipiem,	kurus	simboliski	iemieso	ideālā	

ķermeņa	standarti.	

Nepieciešamībai	tikt	sakārtotam,	ķermeņa	robežu	un	formas	sargāšanai	tiek	pretstatīta	

pāri	malām	plūstoša,	recekļaina	un	želejveidīga	identitāte,	kas	savu	nenoteikto	formu	aizgūst	

no	tējas	sēnes	materiālajām	īpašībām.	Tās	iespaidā	arī	kategorija	“sieviete”	zaudē	savu	stin-

gro	noteiktību,	pieļaujot	atšķirīgas,	darbībā	balstītas	identitātes	veidojumus.	Pārfrāzējot	filozofi	

Probinu,	var	 teikt,	ka	ķermenis/identitāte	kļūst	par	asamblāžu,	kurā	“sapulcējas	pagātnes	un	

tagadnes	prakšu	gabaliņi,	iespējas	(openings),	pieķeršanās	dažām	sociālās	dzīves	daļām,	novēr-

šanās	un	noslēgšanās	no	citām”	(Probyn	2000,	18).	Kā	norādīja	teorētiķes	Žaklīna	Milnere	un	

Katriona	More	(Millner	and	Moore	2022),	tieši	attieksme	pret	identitāti	atšķir	darbības	politiku	

no	klasiskās	reprezentācijas	politikas,	proti,	 identitāte	 tiek	skatīta	kā	plūstoša,	paverot	 jaunu	

solidaritāšu	un	radniecību	iespējas,	nevis	meklējot	“īsto”,	“autentisko”	vai	“oriģinālo”	identi-

tātes	sākotni.	Pat	uzsvars	uz	nostalģiju,	kas	varētu	šādus	“autentiskuma”	meklējumus	rosināt,	

patiesībā	ir	ironisks	un	tiek	izmantots,	lai	parādītu	sākotnes	aptumšojumu	–	nespēju	atrast	vai	

lokalizēt	tējas	sēnes	izcelsmi,	kā	dēļ	māksliniecei	nākas	ķerties	pie	iedomātām	ainām	(kā,	pie-

mēram,	uzburot	situāciju	ar	ēdnīcas	darbiniecēm).	

Jaunās	 solidaritātes,	 kuras	 izkristalizējas	 “Tējas	 sēnes”	 projekta	 gaitā,	 veidojas	 starp	

sievieti	un	viņas	kaklarotu,	 starp	mikrorajona	 iedzīvotājiem	un	mākslinieku	aprindām,	 starp	

cilvēku	un	necilvēkveidīgām	būtnēm,	 starp	humāno	un	posthumāno,	 paplašinot	 izpratni	 par	

vājās	pretošanās	stratēģijām	un	mākslas	nozīmi	šo	stratēģiju	īstenošanā.	Šīm	solidaritātēm	var	

būt	arī	plašāka	ģeopolitiska	 ietekme,	kas	 ļauj	atgriezties	pie	promocijas	darba	3.	nodaļā	 jau	

iztirzātās	diskusijas	par	sava	feminisma	meklējumiem	Austrumeiropā.	Bojana	Pejiča	piedāvā	

Austrumeiropu	 skatīt	 kā	Rietumeiropas	 tuvo	Citu	 (Close Other)	 –	 šāds	 skatījums	 ietver	 arī	

“metropoles	jeb	centra	marginalizēšanu”	(Pejic	1999,	120).	Šo	terminu	vēlāk	izmanto	Pjotrs	

Pjotrovskis,	lai	pamatotu	nepieciešamību	rakstīt	daudzbalsīgu	un	daudzdimensiju	mākslas	vēs-

turi,	kura	ir	brīva	no	ģeogrāfiskām	hierarhijām	(Piotrowski	2009).	Šo	tuvumu	raksturo	arī	post-

koloniālā	feminisma	pētnieču	novērojums,	ka	Austrumeiropas	identitāte	bieži	vien	tiek	uztverta	

kā	“līdzīga	Rietumiem,	taču	ne	pietiekami	līdzīga,	un	reizē	atšķirīga,	taču	ne	pietiekami	atšķi-

rīga”	(Tlostanova,	Thapar-Björkert	and	Koobak	2019,	81).	Šī	aptumšotā	un	neskaidrā	ģeopo-

litiskā	tuvība	mākslas	projektā	“Tējas	sēne”	iegūst	viscerālu	izpausmi,	kas	pārvar	ādas	robežu,	

simboliski	šķērsojot	arī	citas	–	politikas	un	kultūras	noteiktās.	Pašu	audzināts	draugs	tuvībai	

piešķir	miesisku	veidolu,	kas	paredz	intimitāti	organiskā	līmenī.	Tējas	sēnes	dzēriens	kļūst	par	

identitāti	un	kopienu	veidojošu	elementu,	un,	uzsverot	sieviešu	rīcībspēju	un	vājās	pretošanās	
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stratēģijas,	atklāj	viscerālu	mijiedarbi	ar	postsociālismu	veidojošajiem	kultūras	slāņiem	un	sais-

tībām,	kuras	nereti	ir	pretrunīgas	vai	kļūdainas.	

Caur	nostalģijas	prizmu	vērstais	skatiens	pagātnē	uztur	empātisku	interesi	par	padomju	

materiālo	kultūru,	ko	pavada	centieni	to	nodot	nākamajām	paaudzēm,	lai	arī	tās	lietderība	var	

būt	pārspītēta	vai	pat	tikai	iztēlota.	Šajā	gadījumā	svarīgāk	to	skatīt	kā	neoliberālās	tagadnes	

kritiku	un	ilgas	pēc	citas	vietas,	meklējot	alternatīvas	sabiedrības	organizācijas	formas,	“iespē-

jamos	visuma	modeļus”	un	mikro-utopijas	(Burjo	2009,	13,	31).	Viena	no	šīm	mikro-utopijām	

ir	pāri	malām	plūstoša,	no	formas	atbrīvota	sievišķība,	kas	pretojas	patriarhālā	kapitālisma	diē-

tai	un	atceļ	klasiskās	sievietes	ķermeņa	reprezentācijas	ierobežojumus.	Šī	atbrīvošanās	veido	

dialogu	 ar	 padomju	 sieviešu	 emancipācijas	 diskursu,	 piedāvājot	 tās	 viscerālu	 interpretāciju.	

Radikālās	laimes	solījums	un	dāvanu	ekonomika	ir	būtiski	elementi,	kas	raksturo	feministis-

ko	utopiju	–	 ilgas	pēc	citas	vietas.	Šīm	 ilgām	 ir	ķermeniska	 izpausme,	kas	balstīta	 ikdienas	

dzīvē	un	neievērojamās,	šķietami	ikdienišķās	izdzīvošanas	stratēģijās,	kā	arī	afektīvajā,	rūpju	

un	gādības	pilnajā	attieksmē,	kas	veido	cita	veida	sociālo	attiecību	“līmi”.	Ar	māksliniecisko	

līdzekļu	un	iztēles	palīdzību	projekts	“Tējas	sēne”	reģistrē	un	aktualizē,	un	vienlaicīgi	inscenē	

postsociālismā	ķermeniski	afektīvās	trajektorijas,	atklājot	tējas	sēnes	politisko	aģenci	kā	daļu	

no	Austrumeiropas	feminisma	vājās	pretošanās	paradigmas.	

5.2. Elpas estētika un izstumtā atgriešanās: mākslas projekts 
“Fembloks”

5.2.1. “Fembloka” projekta koncepcija un struktūra 

Otrs	piemērs,	kas	tiks	aplūkots	no	viscerālās	estētikas	skatpunkta,	ir	projekts	“Fembloks”.	

To	veidoja	mākslinieču	grupa	Ingrīda	Pičukāne	(projekta	idejas	autore)	kopā	ar	Rasu	Jansoni,	

Mētra	Saberovu,	Viviannu	Mariu	Stanislavsku	un	Viku	Ekstu	2017.	gadā	ar	Latvijas	Laikmetīgās	

mākslas	centra	atbalstu.	Projekta	ietvaros	notika	divpadsmit	performances,	kurās	mākslinieces	

interpretēja	kādu	feminisma	virzienu	vai	jēdzienu,	kas,	pēc	viņu	domām,	atbilst	vai	ir	aktuāls	

Latvijas	 kultūras	 kontekstā.	 Performances	 notika	 bez	 skatītājiem,	 un	mākslinieces	 pašas	 tās	

dokumentēja.	Iegūtās	fotogrāfijas	tika	publicētas	piezīmju	grāmatā	“Fembloks”	(7.	att.),	kuras	

prezentācija	plašākam	interesentu	lokam	notika	“Feministiskās	mākslas	šova”	laikā	2017.	gada	

24.	aprīlī	TV	24	studijā	Rīgā,	Blaumaņa	ielā	32.	Tajā	katra	māksliniece	uzstājās	ar	priekšne-

sumu,	kas	noritēja	 improvizēta	 televīzijas	 sarunu	 šova	 formātā.	Sarunas	vadīja	kino	kritiķe,	

režisore	un	#metoo	kustības	aizsācēja	Latvijā	Alise	Zariņa. Ja	piezīmju	grāmatā	publicēta	tika	
neliela	daļa	no	performanču	 fotogrāfijām,	 tad	“Feministiskās	mākslas	 šovā”	 skatītājiem	bija	
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iespēja	 iepazīties	 ar	 visu	mākslinieču	veikumu	–	 fotogrāfijas	 sarunu	 laikā	 tika	projicētas	uz	

ekrāna.	Nepublicēto	attēlu	apjoms	ir	pietiekami	liels,	lai	apgalvotu,	ka	tie	ir	nevis	nejauši	vai	

neveiksmīgi	kadri,	bet	atklāj	atšķirīgas	pieejas	vai	sniedz	papildu	ieskatu	mākslinieču	interpre-

tācijās.	Tāpēc	projekta	analīzē	jāietver	arī	nepublicētais	materiāls,	ko	mākslinieces	laipni	atļāva	

izmantot.	

Par	 “Fembloku”	 un	 “Feministiskās	mākslas	 šovu”	 nebija	 nevienas	 recenzijas.	Tas	 ir	

pārsteidzoši,	ja	šo	klusumu	salīdzina	ar	diskusiju	asumu,	ko	raisīja	“Sestais	elements”,	jo	abi	

notikumi	tematiskās	ievirzes	ziņā	ir	līdzīgi.	Iespējams,	situācija	saistīta	ar	plašākām	izmaiņām	

kultūras	mediju	darbībā,	taču	nevar	izslēgt,	ka	mediju	reakciju	ietekmēja	arī	nošķīrums	starp	

sievišķo	un	feministisko,	kas	saskatāms	projektu	komunikācijas	veidā.	“Sestā	elementa”	pietei-

kums	–	“piedalās	tikai	meitenes!”	–	pieteica	mērķi	“materializēt	sesto	sajūtu	un	iezīmēt	sievie-

tes	pašpietiekamo	telpu,	izvairoties	no	feminisma	diskursa,	pārmetoši	agresīvās	intonācijas	un	

feminismu	manifestējošu	tēlu	ikonogrāfijas”.	Jāņem	vērā	arī	kuratores	Solvitas	Kreses	komen-

tārs,	ka	tas	“ir	nevis	aicinājums	aktualizēt	sievietes	esības	sāpīgos	aspektus	(..),	bet	mēģinājums	

formulēt	pārliecību,	ka	viss	ir	daudz	vienkāršāk”	(Krese	2002).	Līdz	ar	to	projekta	“Sestais	ele-

ments”	veidotājas	jau	laicīgi	atbrīvojās	no	neērtiem	jautājumiem	un	“esības	sāpīgajiem	punk-

tiem”,	kā	arī	norobežojās	no	“feminisma	diskursa”	un	tā	“pārmetoši	agresīvajām	intonācijām”.	

Šo	 retorisko	manevru	 rezultātā	 tika	 iegūta	 teritorija,	 kurā	 iespējams	 “svinēt	 sievišķību”	 jeb	

“materializēt	 sievietes	pašpietiekamo	 telpu”	 (ibid.),	kas	kalpoja	kā	ēsma	skatītāju	un	kritiķu	

pievilināšanai.	Izstādes	veidotāji	izprata	skatītāju	nepatiku	pret	feminismu	un	apsolīja,	ka	pro-

jekts	 šādus	 nepatīkamus	mirkļus	 nesagādās.	 Jāpiebilst,	 ka	 virknē	 “Sestā	 elementa”	 iekļauto	

darbu	feminisms	parādās	gan	kā	mākslinieciskās	refleksijas	elements,	gan	kā	mākslinieciskās	

izpausmes	atskaites	punkts53.	Var	 teikt,	ka	projekta	diskursīvais	“iesaiņojums”	īsteno	 līdzīgu	

stratēģiju	kā	savulaik	LN	Sieviešu	līgas	noraidošais	feminisms:	publiska	izvairīšanās	no	femi-

nisma	ir	fasāde,	kuras	aizsegā	kopt	feministisko	interesi	un	pievērsties	jautājumiem,	kuri,	lai	arī	

ir	“daudz	vienkāršāki”,	tomēr	izrādās	sarežģīti.

Šajā	ziņā	“Fembloka”	pieteikums	kā	divpadsmit	dažādu	feminisma	virzienu	skaidrojums	

un	“Feministiskās	mākslas	šova”	solījums	vēstīt	par	“sieviešu	mākslu	un	tās	nozīmi	Latvijas	

mākslas	vidē”	([preses	relīze]	Rīgā	notiks	feministiskās	mākslas	šovs	un	tematiska	piezīmju	

bloka	“Fembloks”	atklāšana,	2017),	ietverot	Ingrīdas	Pičukānes	lekciju	“Kam	no	mēnešreizēm	

bail?”	 un	 Viviannas	Marias	 Stanislavskas	 videoperformanci	 “par	 feministiskiem	 uzskatiem	

nefeministiskā	 sabiedrībā”,	 pašai	 nefeministiskajai	 sabiedrībai	 interesi	 neraisīja.	 Iespējams,	

“Sestā	elementa”	izvairīgā	intonācija	kā	publicitātes	stratēģija	bija	veiksmīgāka,	un	sabiedrības	

53  Piemēram, projektā “Sestais elements” iekļautā Daces Džeriņas darba “Atbrīvošanās” feministiski viscerālu 
analīzi sk. Kukaine 2021. 
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un	mediju	intereses	trūkumu	par	“Fembloku”	var	nosaukt	par	neveiksmi.	Taču	šī	neveiksme	ir	

zīmīga,	jo	pārbauda	sabiedrības	gatavības	pakāpi	nopietni	pievērsties	feminisma	jautājumiem	

mākslā,	nevis	tikai	“svinēt	sievišķību”.	Feministiskās	neveiksmes	mākslas	princips,	par	kuru	

rakstījusi	Eva	Majevska,	ļauj	skaidrot	šī	mākslas	projekta	neizdošanos	kā	pretošanos	feminisma	

karnevalizācijai	un	trivializācijai.	Ja	“Sestais	elements”	izvairās	no	feminisma,	tad	“Fembloks”	

izvairās	to	pakārtot	neoliberālajiem	standartiem,	saskaņā	ar	kuriem	mākslinieču	uzdevums	ir	iz-

klaidēt	skaitītāju	ar	vieglām	“sievišķības”	formām	un	“nesāpīgām”	intonācijām.	Tā	vietā	māks-

linieču	grupa	piedāvāja	saturu,	kas	prasa	zināšanas	un	iedziļināšanos,	tāpēc	mākslas	projektu	

var	uzlūkot	kā	mākslinieciskā	formā	veiktu	pētījumu.	

Nenotikusī	mākslas	kritiķu	diskusija	ir	daļa	no	neveiksmes	mākslas,	kas	neatceļ	pārējos	

–	veiksmīgos	–	projekta	elementus.	Ievērojamākais	projekta	rezultāts	ir	Latvijas	feminisma	“ar-

hitektūras”	veidošana,	tajā	iekļaujot	divpadsmit	pašu	mākslinieču	izvēlētos	blokus	(tādā	veidā	

piedāvājot	vēl	vienu	atsauci	uz	projekta	nosaukumu):	liberālais	feminisms	(8.	att.),	konservatī-

vais	feminisms	(9.	att.),	kvīru	feminisms	(10.	att.),	ekofeminisms	(11.	att.),	etniskais	feminisms	

(12.	att.),	radikālais	feminisms	(13.	att.),	kristīgais	feminisms	(14.	att.)	un	“dieviešu	feminisms”	

(15.	att.).	Tos	papildināja	jēdzieni:	feministiskā	pornogrāfija	(16.	att.),	jaunavība	(17.	att.),	brīv-

prātīgā	bezbērnotība	(18.	att.)	un	mātišķība	(19.	att.).	Katram	feminisma	veidam	vai	jēdzienam	

tika	sagatavota	performance,	kurā	mākslinieku	grupa	vai	nu	kolektīvi,	vai	individuāli	to	“izpil-

dīja”,	piedāvājot	divpadsmit	Latvijas	feminisma	ainas.	Uzmanības	pievēršana	darbu	tapšanas	

apstākļiem,	priekšnosacījumiem	un	grupas	darba	dinamikai	ļauj	parādīt	šo	feministisko	insce-

nējumu	viscerālo	jutīgumu,	kā	arī	“Fembloka”	projekta	nozīmi	Latvijas	feministiskās	mākslas	

ainā.

Aplūkojot	performanču	fotogrāfijas,	kā	arī	pēc	sarunas	ar	projekta	idejas	autori	un	ne-

formālo	māksliniecisko	 vadītāju	 Ingrīdu	 Pičukāni	 (no	 privātas	 sarunas	 ar	 Ingrīdu	 Pičukāni,	

15.02.2022),	var	secināt,	ka	dažos	gadījumos	feminisma	virziena	interpretāciju	noteica	viena	

māksliniece	(parasti	tā,	kura	šo	virzienu	bija	ierosinājusi),	citkārt	atkal	katra	māksliniece	tēmu	

interpretēja	individuāli,	kas	parādīja	pieeju	un	izpratnes	veidošanas	iespēju	dažādību.	Savukārt	

divpadsmit	feminismu	un	to	jēdzienu	skaidrojumus	“Femblokā”	pierakstīja	sociālā	antropoloģe	

Anna	Žabicka	–	īsie	un	precīzie	komentāri	atspoguļo	Žabickas	izpratni	un	skatījumu	uz	minēta-

jām	parādībām,	nevis	nepieciešamību	–	kāda	reizēm	vērojama	mākslas	projektus	pavadošajos	

tekstos	–	“skaidrot”	vai	“formulēt”	mākslinieku	ieceres.	Grupas	organizācija	un	komunikācija,	

kā	arī	projekta	radošā	dinamika	bija	rizomātiska	–	bez	noteikta	centra	vai	līdera,	daudzas	lietas	

notika	 sadarbībā,	 improvizēti	 un	 decentralizēti,	 nevis	 pēc	 iepriekš	 saskaņota	 plāna,	 tādējādi	

īstenojot	centrbēdzes	pieeju	kā	mākslas	jaunrades	principu.	Lai	arī	projekta	autore	bija	māks-

liniece	Ingrīda	Pičukāne,	viņas	izveidotā	radošās	grupas	struktūra	bija	horizontāla	un	balstījās	
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savstarpējā	uzticībā,	kā	arī	mākslinieciskās	brīvības	un	neatkarības	cienīšanā.	Kā	sarunā	norāda	

Ingrīda,	projekta	rezultāts	bija	pārsteigums	arī	pašai	–	ievērot	feministiskās	ētikas	pieeju	bija	

svarīgāk	par	vēlmi	kontrolēt	projekta	gaitu	un	apliecināt	savu	autorību	(ibid.).	Līdz	ar	to	pro-

jekts	ieguva	izteikti	eksperimentālu	raksturu,	kas	jāņem	vērā	tā	analīzē.	Lai	arī	tas	sastāvēja	no	

virknes	 inscenētu	un	“sagatavotu”	situāciju,	kopdarba	 rezultāts	netika	 inscenēts	vai	“sagata-

vots”	–	tas	radās	mākslinieciskas	pašorganizācijas	un	ideju	asamblāžas	rezultātā.	Šādu	grupas	

darba	dinamiku	pamana	un	pamato	feminisma	 teorētiķi,	uzsverot,	ka	 feministiskam	saturam	

labvēlīga	ir	horizontāla,	iekļaujoša	un	atvērta,	nevis	hierarhiski	organizēta	vide.	

Tematiskais	piezīmju	blociņš	“Fembloks”	izmēra	ziņā	atgādina	plānotāju,	kurā	feminis-

ma	izzināšanas	process	apvienots	ar	personīgās	dienasgrāmatas	elementiem.	Starp	atvērumiem	

ar	divpadsmit	feminismiem	un	to	skaidrojumiem	atstātas	baltas	lapas	piezīmēm	(lapu	tonis	gan	

ir	silts,	radot	mājīguma	sajūtu).	Lapas	neuzkrītoši	papildina	daži	uzvedinoši	jautājumi,	piemē-

ram,	“Vai	es	kādreiz	baidījos	no	vārda	“feminisms”?”,	“Vai	man	nāca	smiekli?”,	“Vai	man	kāds	

stāstīja	par	to?”,	“Ko	es	lasīju?”	u.	c.	Šie	jautājumi	liecina	par	“Fembloka”	primāro	funkciju	

–	būt	par	impulsu	sava	feminisma	meklēšanai,	iesaistot	gan	mākslinieciskas,	gan	intelektuālas,	

gan	ķermeniski	afektīvas	stratēģijas,	kas	ļauj	ne	tikai	izdomāt	un	ieraudzīt	ceļu,	bet	arī	sajust	

to	ar	savu	ādu.	

Sajušanas	aspektu	uzsver	arī	“Fembloku”	noslēdzošais	jautājums:	“Es	skumu	par	to,	ko	

nesapratu,	vai	par	to,	ko	sapratu?”	Tas	atgādina	Sāras	Ahmedas	atziņas,	ka	kļūt	par	feministi	

nozīmē	mantot	arī	tā	skumju	vēsturi	jo	feministiskās	zināšanas	neizbēgami	raisa	arī	skumjas,	

vilšanos	un	sarūgtinājumu,	kā	arī	apziņu,	ka	dzīve,	kurai	jābūt	piepildītai,	šķiet	tukša	(Ahmed	

2010,	75).	Nelaimīguma	un	skumju	afekta	kritiskā	nozīme	jau	aplūkota	2.	nodaļā,	kur	tas	skatīts	

kā	sociālās	kritikas	rīks:	norobežošanās	no	laimi	sološajiem	objektiem,	situācijām	un	dzīves	

scenārijiem	pauž	neticību,	vai	tiešām	šie	laimes	objekti	(happy objects),	kā	tos	dēvē	Ahmeda,	ir	

tik	labi	un	vērtīgi,	kā	arī	pauž	šaubas,	vai	to	laimes	solījumi	ir	patiesi.	Feministiskā	skatījuma	

pieņemšanas	rezultātā	var	tikt	zaudēta	noteikta	ideja	par	labu	dzīvi,	kura	vairs	nav	iespējama,	

kā	arī	tiek	iegūta	pārliecība,	ka	dzimte	un	citas	nevienlīdzības	struktūras	ierobežo	vai	samazina	

dzīves	iespējas,	lai	gan	šie	ierobežojumi	nemaz	nav	nepieciešami.	Nevajadzīgie	ierobežojumi	

rada	nevajadzīgās	ciešanas,	kuru	izplatību	ietekmē	noteikta	dzimtes	politika.	Kā	norāda	filo-

zofe	Lisa	Skitolska,	kura	no	filozofa	Emanuēla	Levina	feminisma	teoriju	kontekstā	adaptējusi	

nevajadzīgo	ciešanu	jēdzienu,	pārāk	bieži	sieviešu	ciešanas	tiek	uzskatītas	par	“dabiskām”	un	

“normālām”	 (Skitolsky	2012),	 un	 šāda	normalizācija	būtiski	 apgrūtina	mēģinājumus	meklēt	

sievietēm	draudzīgākus	risinājumus.

	“Fembloka”	pēdējā	jautājumā	ietvertā	“sapratu”/“nesapratu”	dinamika	ir	saistīta	arī	ar	

skumjām,	jo	abi	stāvokļi	savā	ziņā	ir	par	vienu	un	to	pašu:	“saprast	un	skumt	par	ierobežojumiem”	



164Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

ir	līdzīgi	kā	“skumt	un	nesaprast,	kāpēc	šie	ierobežojumi	pastāv”.	“Femblokā”	jautājumam	seko	

vairākas	baltas	lapas,	atstājot	lasītāja	ziņā,	ko	iesākt	ar	jaunajām	skumjām.	Tomēr	vispārējais	

projekta	 “noskaņojums”	 jeb	 atmosfēra	 noteikti	 nav	melanholiska	 –	 uz	 piezīmju	 bloka	 vāka	

projekta	nosaukums	iespiests	zeltītiem	burtiem,	kas	šķiet	optimistiski	gaišs	un	saistās	ar	“zelta	

putekļu	laiku”	–	šo	apzīmējumu	savulaik	lietojusi	mākslinieci	Eva	Vēvere,	lai	runātu	par	savu	

mākslas	instalāciju	“Deviņas	lietas”.	Tajā	māksliniece	pievēršas	bērna	iznēsāšanas,	dzemdību	

un	pēcdzemdību	pieredzei,	kurā	“katra	sekunde	ir	ļoti	dārga”	(citēts	no	Kukaine	2016,	123).	

Vēveres	gadījumā	zelta	putekļu	 laiks	saistīts	ar	 intensīvu,	ķermeniski	un	afektīvi	piesātinātu	

pieredzi	pēcdzemdību	periodā,	un	līdzīgu	piesātinājumu	var	saskatīt	ar	“Fembloka”	vāka	no-

formējumā,	kurš,	lai	arī	šķietami	lakonisks,	tomēr	ir	emocionāli	nospriegots	–	nevienmērīgie	

krāsu	laukumi,	kuri	iezīmē	burtu	kontūras,	rada	ņirbēšanas,	apžilbšanas	un	vizuļošanas	efek-

tus.	Prieka,	ironijas,	aizrautības	un	uzjautrināšanās	izpausmes	redzamas	daudzās	performanču	

fotogrāfijās,	 tāpēc	var	 teikt,	ka	–	vismaz	“Fembloka”	gadījumā	–	mantot	skumjas	 ir	daļa	no	

feminisma,	taču	tas	neizsmeļ	ar	feminismu	saistīto	afektu	spektru.

5.2.2. Divpadsmit feminismi 
 

No	solītajiem	divpadsmit	 feminismiem,	stingri	ņemot,	projekts	piedāvā	 tikai	astoņus	

(kā	vairāk	vai	mazāk	iezīmētus	virzienus)	un	četrus	jēdzienus	–	feministiskā	pornogrāfija,	jau-

navība,	brīvprātīgā	bezbērnotība	un	mātišķība.	Pēdējos	var	saukt	arī	par	tēmām,	kurām	dažādi	

feminisma	virzieni	pievēršas	vai	kurām	jāvelta	feministiskā	uzmanība.	Tomēr,	mainot	izpratni	

par	 to,	kas	 ir	 feminisms,	arī	četrus	pēdējos	var	uzlūkot	kā	atsevišķus	feminisma	veidus.	Tas	

ir	 iespējams,	 ja	 feminismu	uzlūko	nevis	kā	sazarotu	 tekstu,	atsauču	un	 intelektuālo	 tradīciju	

korpusu	(kāds,	piemēram,	nenoliedzami	ir	“liberālais”,	kvīru”	u.c.	minētie	feminismi),	bet	kā	

individuālu	 pārliecību,	 kas	 drīzāk	 balstīta	 ķermeniskā	 pieredzē	 un	 izriet	 no	 ikdienas	 dzīves	

situācijām.	Feminisms	šajā	gadījumā	nav	akadēmiska	pārliecība,	bet	noteikta	interese,	jautā-

jumu	uzdošanas	un	problēmu	risināšanas	veids.	Feminisms	 ir	no	situācijas	atkarīga	darbība,	

nevis	nemainīga	identitāte,	un	četri	jēdzieni	–	feministiskā	pornogrāfija,	jaunavība,	brīvprātīgā	

bezbērnotība	un	mātišķība	–	ir	šādu	situāciju	raksturojums.	Jāņem	vērā	arī	tas,	ka	“Fembloka”	

gadījumā	ikdienas	pieredzei	pievienota	arī	mākslinieciska	pārliecība,	proti,	visi	četri	jēdzieni	

ir	cieši	saistīti	ar	mākslinieču	iepriekšējo	praksi	un	darbiem,	kas	vēl	labāk	izgaismo	izvēlēto	

jēdzienu	aktualitātes	veidu,	tāpēc	tos	var	uzskatīt	par	(privātiem)	feminismiem.	

	Brīvprātīgās	bezbērnotības	jēdzienu	formulēja	antropoloģe	Elīna	Kursīte	(2014)	–	šajā	

pašā	laikā	par	šo	ideju	sāka	interesēties	arī	Mētra	Saberova.	Tolaik	viņa	krāja	naudu	sterilizā-

cijas	operācijai,	kas	gadu	vēlāk	notika	Taizemē	(Latvijā	sterilizāciju	var	veikt	no	25	gadiem,	
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un	māksliniece	 šim	kritērijam	neatbilda).	 Sterilizācijai	māksliniece	 veltīja	 vairākus	mākslas	

darbus	–	ieskaitot	pašu	sterilizācijas	operāciju	kā	radikālu	bodiārta	praksi.	Ar	šo	žestu	Saberova	

vērsās	pret	sabiedrībā	valdošajām	gaidām,	ka	sievietei	ir	jārada	pēcnācēji,	ar	ko	joprojām	mūs-

dienās	 sastopas	 daudzas	 sievietes,	 turklāt	mātes	 lomas	 piesaukšana	 bieži	 tiek	 izmantota,	 lai	

“pamatotu”	 sieviešu	profesionālo	noniecināšanu	un	diskrimināciju	darba	 tirgū.	Sterilizācijas	

operācija	arī	ļāva	Mētrai	Saberovai	sākt	kritiski	izjautāt	jēdziena	“sieviete”	robežas.	Piemēram,	

2015.	gadā	tapušajā	gleznā	“Vai	šī	nav	sieviete?”	māksliniece	attēloja	pati	sevi,	kailu	un	ar	gludi	

skūtu	galvu,	iespiestu	palielinātā	pīpē.	Atsaucoties	uz	slaveno	Renē	Magrita	darbu,	mākslinie-

ce	vaicā,	vai	sieviete,	kura	negrib	bērnus	vai	kurai	nevar	būt	bērni,	vēl	arvien	sabiedrības	un	

pati	savās	acīs	ir	“īsta”	sieviete.	Zīmīgi,	ka	klaustrofobiskā	telpa,	kurā	iespiests	mākslinieces	

ķermenis,	 atgādina	nevis	 (mājīgo	un	drošo)	dzemdi,	 bet	 (nemājīgi	 šauro)	 sociālo	vidi,	 kādā	

sievietēm	aktīvajā	reproduktīvajā	vecumā	jādzīvo.	Brīvprātīgās	bezbērnotības	jēdziens	uzsver	

sievietes	reproduktīvās	tiesības	un	tiecas	mazināt	negatīvos	priekšstatus	par	sievietēm,	kuras	

izvēlas	dzīvi	bez	bērniem.	Reizē	šis	skatījums	izaicina	ierasto	sievietes	izpratni,	kurā	“īsta”	sie-

vietei	ir	(esoša	vai	potenciāla)	māte.	Sievišķības	kā	sociālas	konstrukcijas	pētīšanu,	izmantojot	

un	pārveidojot	pašai	savu	ķermeni,	Saberova	turpina	arī	citos	darbos.	

Arī	jaunavības	jēdziens	ir	cieši	saistīts	ar	Mētras	Saberovas	māksliniecisko	praksi,	to-

starp	viņas	veikto	 jaunavības	plēves	atjaunošanas	 jeb	himenoplastikas	operāciju	2016.	gadā.	

Par	šo	pieredzi	vēsta	2017.	gadā	tapušie	darbi	“Nav	un	nebūs”	un	video	“Himenoplastika:	īss	

ceļvedis”.	Lai	arī	interese	par	jaunavības	saglabāšanu	var	šķist	vēstures	relikts,	tomēr	fakts,	ka	

šāds	“intīmās	ķirurģijas”	pakalpojums	tiek	piedāvāts	daudzās	Latvijas	klīnikās,	liecina	par	pre-

tējo.	Bieži	vien	šīs	manipulācijas	“pamatojums”	tiek	meklēts	vistradicionālākajā	fallocentriskās	

erotikas	izpratnē,	un	jaunavības	atjaunošanu	var	aplūkot	kā	vienu	no	dzimtes	noteiktajiem	iero-

bežojumiem	un	nevajadzīgo	ciešanu	izpausmēm.	Saberovas	šķietami	absurdais	žests	ir	dzēlīgi	

ironisks	un	pauž	vēlmi	“iet	līdz	galam”,	kas	(līdzīgi	olvadu	nosiešanai)	izpaužas	sava	ķermeņa	

pārveidošanā	–	tā	demonstratīva	“pielāgošana”	tradicionāliem	standartiem	norauj	noslēpumai-

nības	plīvuru,	reizē	atklājot	patriarhālus	ķermeņa	kontroles	un	uzraudzības	mehānismus.	Gan	

brīvprātīgās	bezbērnotības,	gan	jaunavības	tēmas	turpina	caurvīt	Saberovas	māksliniecisko	dar-

bību	arī	šodien,	mākslinieci	veidojot	drag king	kopienu	Latvijā.	

Arī	 ar	 feministiskās	 pornogrāfijas	 tēmu	 vairākas	 mākslinieces	 strādājušas	 jau	 ie-

priekš.	Pievēršanās	seksualitātei	ne	tikai	tiecas	pārskatīt	erotikas	izpratni,	to	atbrīvojot	no	fal-

locentrisma,	bet	arī	kliedē	stereotipu	par	aseksuālu	 feministi.	 Īpaši	 jāizceļ	Viviannas	Marias	

Stanislavskas	darbs	 “Porno	un	 intimitāte”.	Tas	bija	 ietverts	 grupas	 izstādē	Eurofemmes,	 kas	

2019.	gadā	bija	skatāma	LNMM	izstāžu	zāles	“Arsenāls”	Radošajā	darbnīcā	un	kuras	kurato-

re	bija	Mētra	Saberova.	Viviannas	Marias	Stanislavskas	grafikās	fallocentriskās	pornogrāfijas	
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industrijas	radītās	ainas	tika	pretstatītas	ikdienišķām,	reālām	situācijām,	kurās	piedalās	nevis	

aktieri,	bet	parasti	cilvēki.	Mākslinieci	iedvesmoja	feministiskās	pornogrāfijās	pārstāves	Ērikas	

Lastas	grāmata,	kurā	aprakstītas	nozarē	izplatītās	klišejas	un	sniegti	alternatīvi,	sieviešu	pie-

redze	un	baudā	balstīti	scenāriji	(Lust	2010).	Izstrādāt	šādu	darbu	pamudināja	arī	mūsdienās	

aktuāla	problēma	–	daudziem	jauniešiem	Latvijā	šie	nereālie,	teatrālie	un	bieži	vien	sievietēm	

nedraudzīgie	un	vardarbīgie	skati	no	pornogrāfijas	kalpo	par	atskaites	punktu,	kā	veidot	intīmas	

attiecības	ar	pretējo	dzimumu,	tādējādi	atbalstot	gan	stereotipiskas	dzimtes	lomas,	gan	uzturot	

vienveidīgu	un	nereālu	ķermeņu	standartus.	Fallocentriskās	pornogrāfijas	kritiķi	norāda,	ka	šī	

prakse	normalizē	un	padara	dabisku	sievietes	seksuālo	objektivizāciju,	kā	arī	izceļ	priekšplānā	

vīrieša	baudu	(Levinson	and	Maes	2012,	Kukaine	2018,	Angel	2022),	 savukārt	 feministiskā	

pornogrāfija	uzlūko	sievieti	kā	aktīvu	seksuālo	subjektu	ar	savām	specifiskām	vēlmēm,	vajadzī-

bām	un	iekāres	dinamiku.	Viviannas	Marias	Stanislavskas	darbs	“Porno	un	intimitāte”	piedāvā	

abas	šīs	perspektīvas,	reizē	sniedzot	iespēju	skatītājiem	izvēlēties,	kuru	versiju	viņi	vēlas	redzēt.

	Feminisma	iedvesmoti	seksualitātes	pētījumi	caurvij	arī	Ingrīdas	Pičukānes	darbus.	Kā	

piemēru	var	minēt	viņas	lielformāta	performatīvo	gleznu	(kā	to	dēvē	pati	māksliniece)	“Jutīgā	

pļava”,	kas	 tapusi	2017.	gadā	 izstādes	“Dieviete	ex machina”	 ietvaros.	 Izstāde	bija	 skatāma	

Tartu	Mākslinieku	mājā	 Igaunijā	 (kuratores	 Šelda	 Puķīte	 un	 Jana	Kukaine).	 “Jutīgā	 pļava”	

ļauj	pārdomāt	sievietes	seksuālās	pašapmierināšanās	praksi	–	par	šo	tēmu	Latvijas	mākslā	nav	

pieņemts	diskutēt.	Gleznā	redzams	Pičukānes	darbos	bieži	sastopamais	tēls	–	kleitā	tērpusies	

sieviete	ar	gariem	rudiem	matiem.	Sievietes	ķermenis,	kas	laiski	atlaidies	zālē,	savijas	ar	pļa-

vā	atrodamiem	dabas	elementiem	–	šāda	simbioze	 ir	vēl	viena	 raksturīga	Pičukānes	vizuālā	

rokraksta	 iezīme,	 kas	 šajā	 gadījumā	 uzsver	 seksualitātes	 ciešo	 saikni	 ar	 dzīvības	 procesiem	

dabā,	taču	atsakās	no	teleoloģiska	skatījuma	uz	to,	proti,	šīs	baudas	mērķis	nav	reprodukcija.	

Nozīmīgu	artavu	feministiskās	erotikas	izpratnē	sniedza	arī	Rasas	Jansones	un	Janas	Kukaines	

kopīgi	kūrētā	izstāde	“Vilna	un	zīds.	Jaunā	erotika”,	kas	notika	festivāla	“Rīgas	Fotomēnesis”	

ietvaros	2018.	gadā.	Tās	galvenais	uzdevums	bija	izcelt	patriarhāli	heteronormatīvo	loģiku,	kas	

bieži	vien	ir	implicīti	vai	pat	klaji	klātesoša	Latvijas	fotogrāfu	darbos,	kā	arī	meklēt	Latvijas	fo-

togrāfijā	piemērus	atšķirīgas	seksuālās	pieredzes	un	skatījumu	izpausmēm.	Izstādē	tika	iekļauti	

un	pārinterpretēti	gan	zināmu	fotogrāfu	darbi	no	Latvijas	Fotogrāfijas	muzeja	krājuma	(Gustavs	

Žakerts,	Kārlis	Lakše,	Elmārs	Heniņš,	Raimonds	Rencis	u.	c.),	dažādu	laiku	nezināmu	autoru	

darbi,	kā	arī	mūsdienu	autoru	(Evija	Gruzna,	Ieva	Balode,	Reinis	Hofmanis,	Eva	Vēvere	un	

Valdis	Jansons	u.	c.)	fotogrāfijas.  
Savukārt	 ar	mātišķību	 saistīto	 jautājumu	 loku	 savā	 daiļradē	 līdz	 šim	 visskrupulozāk	

aplūkojusi	Rasa	Jansone,	veltot	šai	tēmai	virkni	darbu	vairāku	gadu	garumā.	Māksliniece	izstrā-

dājusi	gan	sērijas	ar	dažādu	mammu	portretiem,	gan	veidojusi	pašportetus,	turklāt	šajos	darbos	



167Jana Kukaine. Promocijas darbs. Latvijas Mākslas akadēmija, 2022

bieži	parādās	atsauces	uz	mākslinieces	ģimeni,	padomju	 realitāti	un	postsociālisma	 iezīmes.	

Jansones	gleznu	sērija	“Barošanas	migla.	Mazu	bērnu	mammas	lielformāta	portretos”,	pateico-

ties	2014.	gada	personālizstādei,	māksliniecei	“atnesa”	feministes	slavu	(kas	drīzāk	gan	izpau-

dās	kā	“neslava”).	Tai	sekoja	gleznu	cikls	“Sīkais”,	kurā	tika	uzgleznoti	attēloto	mammu	bērni.	

Abos	gadījumos	māksliniece	apzināti	pārkāpj	ar	šiem	sižetiem	ierasti	saistīto	idealizāciju	un	

apcerīgumu:	mazo	bērnu	mammas	attēlotas	kā	daļēji	prātā	sajukušas,	dumpīgas	un	potenciāli	

bīstamas	sievietes,	kuras	reizē	arī	šķiet	apjukušas	un	nevarīgas.	Savukārt	viņu	bērnu	reprezen-

tācijā	uzsvērts	haotiskums,	pretrunīgums,	pat	atklāts	konflikts	un	nevēlēšanās	sadarboties.	Šie	

bērni	–	kas	tiek	saukti	nedaudz	nievājošā	vārdā	par	“sīkajiem”	–	atvaira	optimismu,	kas	rakstu-

rīgs	reproduktīvā	futūrisma	ideoloģijai	(Edelman	2004).	Tā	pauž,	ka	bērnu	radīšana	ir	veids,	kā	

piešķirt	dzīvei	jēgu	un	nodrošināt	sabiedrībai	svarīgu	vērtību	pēctecību,	kā	arī	noteiktu	–	hete-

ronormatīvu,	patriarhālu,	nacionālu	utml.	–	nākotni.	Jansones	gleznās	bērni	nav	ne	cerību,	ne	

mīļuma,	ne	solījuma	objekti,	viņi	negarantē	labāku	nākotni	ne	savām	mammām,	ne	sabiedrībai	

kopumā	un,	iespējams,	pat	dara	pretējo:	ja	labāka	nākotne	ir	iespējama,	tad	drīzāk	neraugoties	

uz,	nevis	pateicoties	šiem	bērniem.	Abi	–	gan	nepareizo	māšu,	gan	nepareizo	bērnu	–	naratīvi	ir	

sabiedrībai	neierasti	un	ideoloģiskā	ziņā	neērti,	parādot	arī	mātišķībā	ietvertās	pretrunas.	

2018.	gadā	Šauļu	Mākslas	galerijā	Lietuvā	notika	Jansones	personālizstāde	“Apkampšu	

un	 sasildīšu”,	 kas	 apkopoja	 vairāku	 darbu	 sērijas,	 tostarp	 tāda	 paša	 nosaukuma	 vafe-

ļu	pannu	 instalāciju,	kuru	vainagoja	čuguna	pannas	atlējums	ar	Džovanni	Antonio	Boltrafio	

(Giovanni Antonio Boltraffio)	 gleznas	Madonna Lita	 attēlu.	 Šī	 darba	 sākotnējā	 versija	 tapa	

Janas	Kukaines	kūrētajā	izstādē	“Glandula Mammae. Laikmetīgās	mākslas	izstāde	par	sieviešu	

krūtīm”	2018.	gadā,	vēlāk	māksliniece	instalāciju	papildināja	ar	vairākiem	elementiem,	būtiski	

izmainot	 tās	 izstādīšanas	 veidu.	Viens	 no	 darba	 nozīmes	 slāņiem	 aptver	 “dedzinošo”	mātes	

mīlestību,	kas	 ir	 tik	karsta	kā	 sakarsēta	panna.	 Instalācijas	 afektīvais	 izklājums	 integrē	nos-

talģiju,	kas	saistīta	ar	bērnības	atmiņām	(daļa	no	redzamajām	pannām	radītas	padomju	laikā),	

bijību	un	pielūgsmi,	kas	apvij	Dievmātes	tēlu,	kā	arī	vardarbību,	kas	izriet	no	sievietes	ķermeņa	

“lietderības”	meklējumiem,	un	dzimtes	ierobežojumiem,	kas	apņem	mātes-barotājas	tēlu.	

“Apkampšu	un	sasildīšu”	bija	iekļauts	arī	vērienīgajā	Jansones	personālizstādē	“Labā	

roka”,	kas	2019.	gada	nogalē	 tika	atklāta	Marka	Rotko	centrā	Daugavpilī.	Tajā	bija	skatāmi	

arī	citi	mātišķības	pieredzei	veltīti	darbi	–	gleznu	sērija	“Pašportrets.	Trenažieris”	(2017),	kurā	

māksliniece	glezno	savas	meitas	rotaļlietas,	kā	arī	cikls	“Labā	roka”,	kas	ironizē	par	sievietes	

otršķirīgo	vietu:	viņa	ir	vīrieša	“labā	roka”,	kura	ir	svarīga,	tomēr	vienmēr	atrodas	sava	saimnie-

ka	ēnā,	ir	pašsaprotama	vīrieša	“ķermeņa	daļa”.	Mātes	darbs	parādās	kā	viens	no	šiem	svarīga-

jiem	“labās	rokas”	pienākumiem,	kurš	gan	nepretendē	uz	īpašu	atzinību,	jo	tas,	pēc	sabiedrības	

domām,	ir	“dabiski”.	Rasas	Jansones	pēdējo	gadu	darbos	arvien	biežāk	parādās	atsauces	arī	uz	
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Dievmātes	tēlu	kā	labākās	un	reizē	neiespējamās	mātes	ideālu.	Šo	skatījumu	māksliniece	šobrīd	

turpina	attīstīt,	studējot	Latvijas	Mākslas	akadēmijas	praktiskajā	doktorantūrā.	

Ieskats	mākslinieču	 darbībā	 ļauj	 secināt,	 ka	 interese	 par	 konkrētiem	 jēdzieniem	 nav	

tikai	teorētiska,	bet	izriet	no	iepriekšējās	mākslinieciskās	darbības.	Tāpēc,	kā	tas	tika	norādīts	

iepriekš,	tos	var	saukt	par	atsevišķiem	feminismiem,	ar	feminismu	saprotot	nevis	plašu	uzskatu	

sistēmu,	bet	individuālu	pārliecību	un	dzīves	veidu,	personīgā	pieredzē	balstītu	novērojumu	vai	

atziņu	kopumu.	Šie	feminismi	rod	atbalsis	arī	mākslinieču	daiļradēs	un	ir	viņu	profesionālās	in-

tereses	objekti.	Šajā	nozīmē	var	teikt,	ka	“Fembloks”	patiešām	piedāvā	divpadsmit	feminismus,	

kuru	darbību	mākslinieces	ir	gan	“pārbaudījušas”	savos	darbos,	gan	saskarušās	ikdienas	dzīvē.	

Divpadsmit	 feminismu	 saistību	 ar	 ikdienišķo	 uzsver	 arī	 to	 ģeogrāfija,	 ko	 atklāj	

“Fembloka”	performances:	tie	sastopami	uz	ielas	un	Latvijas	ainavās,	darba	vietās	un	mājok-

ļos,	publiskajās	telpās	–	kā	Alberta	iela	Rīgā	–	un	privātajās	zonās,	piemēram,	vannas	istabā.	Ja	

feminisms,	kā	rakstīja	Sāra	Ahmeda,	rodas,	ķermenim	saskaroties	ar	pasauli,	tad	“Fembloks”	

uzsver	šīs	pasaules	elementus	mūsdienu	Latvijas	kultūras	vidē,	parādot	feministiskās	saskar-

šanās	lokālo	raksturu	un	ļaujot	tālāk	iezīmēt	arī	tās	viscerālo	loģiku.	Padomju	sekcijas	detaļas	

brīvprātīgās	bezbērnotības	performancē	(“Femblokā”	nepublicētajā	daļā),	pareizticīgas	sievie-

tes	tēls	etniskā	feminisma	sadaļā,	ikoniskais	skats	ar	Baltijas	jūras	kāpām	dieviešu	feminismā,	

Eiropas	Savienības	karte	liberālajā	feminismā,	ar	grafiti	uzrakstiem	klāta	siena	kādā	Rīgas	mik-

rorajonā	radikālā	feminisma	ainā,	Rīgas	centra	jūgendstila	arhitektūra	konservatīvajā	feminis-

mā	–	šīs	atsauces	iesakņo	piedāvātos	feministiskos	skatījumus	Latvijas	kultūras	vidē,	ieraksta	

tos	mūsdienu	aktualitāšu	audumā.	

Šī	performatīvā	ierakstīšana	ir	ne	tikai	konceptuāla	un	teorētiska,	bet	arī	viscerāla,	proti,	

ķermeniska	un	afektīva.	Feminisms	notiek	šeit	un	tagad,	cilvēku	ķermeņos	un	jūtās.	“Fembloka”	

performanču	 ciklā	 afektīvi	 ķermeniskās	 reakcijas	 rada	 gan	 Latvijas	 feminismus,	 gan	 femi- 

nistiskos	 subjektus,	kuri	parādās	noteiktā	vidē	un	attiecību	veidos.	Šī	vide	un	attiecības,	no	

vienas	puses,	ir	fiziski	tiešas,	ķermeniskas	–	katrā	performancē	mākslinieču	ķermeņi	savstarpēji	

mijiedarbojas,	 uzturot	 ķermenisku	 spriedzi.	 No	 otras	 puses,	 performanču	 intelektuālās	

ainavas	veido	plašāks	feministisko	teoriju	tīklojums,	kas	satur	bagātīgās	atsauces	uz	Rietumu	

feminismu,	 par	 kurām	 liecina	 Annas	 Žabickas	 izmantotā	 terminoloģija	 un	 paši	 feminisma	

nosaukumi.	 Padziļināts	 ieskats	 katrā	 no	 divpadsmit	 feminismiem	 un	 to	 “uzvedumiem”	

performancēs	ir	samērojams	ar	monogrāfijas,	ne	promocijas	darba	nodaļas	apjomu,	tāpēc,	lai	

izceltu	 mākslas	 projektā	 ietvertos	 viscerālos	 skatījumus,	 atsevišķi	 tiks	 aplūkots	 mātišķības	

feminisms,	to	salīdzinot	ar	liberālā	feminisma	performanci.	Ja	liberālais	feminisms	ir	klasisks	

un	sens	feminisma	virziens,	ar	izvērstu	un	labi	izstrādātu	tekstuālo	korpusu,	kā	arī	vairākiem	

strāvojumiem	 paša	 virziena	 ietvaros,	 tad	 mātišķība	 ir	 privātā	 feminisma	 piemērs,	 ko	 Rasa	
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Jansone	kopj	savā	mākslinieciskajā	praksē.	“Fembloka”	interpretācijā	abus	vieno	postsociālisma	

feminismam	raksturīgais	jutīgums	un	ķermeniski	afektīvā	pieredze,	kas	izpaužas	noteiktās	el-

pas	intensitātēs,	kā	arī	smakšanas	pieredzē.	

5.2.3. Elpojama dzīve: mātišķība un pretējais skatiens

Liberālā	feminisma	centrālā	tēma	ir	brīvības	ideja,	lai	arī	izpratne	par	to,	kas	īsti	brīvība	

ir,	šī	virziena	pārstāvjiem	var	atšķirties.	Bieži	vien	ar	to	tiek	saprasta	sieviešu	personiskā	un	po-

litiskā	autonomija,	rīcībspēja	un	izredzes	dzīvot	saskaņā	ar	noteiktiem	labklājības	standartiem.	

“Sievietes	savās	dzīvēs	saskaras	ar	daudz	vairāk	limitējošiem	apstākļiem,	kas	lielākoties	ir	sa-

glabājušies	kā	vēsturiski	patriarhāli	un	paternālistiski	mantojumi,”	liberālo	feminismu	skaidro	

Anna	Žabicka	(Fembloks,	2017,	b.n.).	Šie	ierobežojumi	izpaužas	sieviešu	izvēles	un	pašnoteik-

šanās	iespējās,	vardarbības	draudos,	pieejā	resursiem,	kā	arī	spējā	piedalīties	politiskajā	dzīvē,	

piemēram,	ietekmējot	noteikumus	un	sociālas	normas.	Publiskās	un	privātās	dzīves	nošķīrums	

klasiski	saistījis	sievietes	ar	mājas	dzīvi,	emocionalitāti,	ģimeni	un	ķermeniskumu,	kā	arī	attais-

nojis	sieviešu	izstumšanu	no	publiskās	dzīves	norisēm.	Tātad	arī	liberālā	feminisma	ietvaros	ir	

jāpievēršas	publiskā	un	personiskā	nošķīrumam,	tā	pamatojumam	un	dzimtes	aspektiem,	parā-

dot,	ka	ne	tikai	sievietēm	ir	jāpiedalās	sabiedrības	organizācijā,	bet	ka	arī	katra	privātā	dzīve	ir	

politiska,	jo	to	veido	un	ietekmē	pastāvošas	ideoloģijas.	

Liberālajam	feminismam	veltītajā	performancē	mākslinieču	grupa	inscenē	biroja	darbi-

nieces,	kuras	izlaužas	no	noslēgtās	telpas,	izkāpjot	ārā	pa	atvērtu	logu	(8.	att.).	Biroja	sienu	klāj	

tumši	koka	paneļi,	uz	kuriem	labi	izceļas	karte	ar	uzrakstu	“Eiropas	Savienība”.	Mākslinieces	

tērptas	lietišķos	kostīmos.	Šo	ainu	jāsalīdzina	ar	citu,	nepublicētu	performances	attēlu,	kurā	var	

redzēt	atšķirīgu	situāciju	–	šīs	pašas	biroja	darbinieces	bezmērķīgi	un	garlaikoti	zviln	tajā	pašā	

telpā	(20.	att.).	Abas	situācijas	acīmredzot	seko	viena	otrai	un	noskaņojuma	ziņā	ir	diametrāli	

pretējas.	Zīmīgi,	ka	“Femblokā”	ietverts	tikai	situācijas	atrisinājums,	taču	tieši	abu	stāvokļu	sa-

līdzinājums	skaidro	brīvību	ne	tikai	kā	personisku	un	politisku	autonomiju,	bet	arī	izsaka	afektu	

valodā	–	kā	izlaušanos	no	noslēgtības,	garlaicības	un	bezdarbības.	

Performance	acīmredzami	atsaucas	arī	uz	feministiskās	mākslas	klasiku,	proti,	Feitas	

Vaildingas	darbu	“Gaidot”	–	performanci,	kuru	kopš	20.	gadsimta	70.	gadiem	māksliniece	uz-

vedusi	vairākkārt.	Performances	laikā	Vaildinga	sēž	uz	krēsla	ar	bezcerīgi	garlaikotu	sejas	iz-

teiksmi,	 lasot	 dzejoli	 par	 to,	 kā	 sievietes	 dzīve	 aizrit	monotonos	 atkārtojumos	 un	 rūpēs	 par	

citiem,	 gaidot,	 kad	beidzos	 sāksies	 viņas	 pašas	 īstā	 dzīve	 (Wilding	2001,	 34–37).	 Ilgas	 pēc	

labākas	dzīves,	kura	tā	arī	nepienāk	–	dzejoļa	noslēgumā	gaidu	objekts	ir	vakars	un	iespēja	aiz-

migt	–	ir	afektu	teorētiķes	Lorenas	Bērlantes	cietsirdīgā	optimisma	(cruel optimism)	piemērs,	
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kas	apraksta	ideoloģijā	pamatotu	laimes	ilūziju,	kas	tiek	saistīta	ar	nākotni,	kura,	visticamāk,	

tā	arī	neiestāsies,	tomēr	cietsirdīgais	optimisms	ir	nepieciešams,	lai	izturētu	bezcerīgo	tagadni	

(Berlant	2011).	Gaidīšanu	var	salīdzināt	arī	ar	absurda	dramaturga	Semjuela	Beketa	slaveno	

darbu	“Gaidot	Godo”,	taču	galvenā	atšķirība	ir	tāda,	ka	Godo	ir	nezināma	būtne,	kura	tā	arī	neie-

rodas,	savukārt	Vaildingai	gaidīšana	pati	par	sevi	ir	sievišķās	eksistences	forma.	Ja	Beketa	lugu	

bieži	vien	interpretē	eksistenciālisma	kontekstā,	saistot	ar	tādiem	jautājumiem	kā,	piemēram,	

nāve,	dzīvība,	Dieva	esamība	un	dzīves	jēga,	tad	Vaildingas	gaidīšana	ir	vērsta	uz	konkrētiem	

un	ikdienišķiem	notikumiem,	kuriem	netiek	piešķirta	liela	nozīme	un	kuri	filozofu	diskusijās	

netiek	pamanīti	(“gaidot,	kad	kontrakcijas	sāksies,	gaidot,	kad	tās	beigsies,	(..)	gaidot,	kad	atkal	

kļūšu	skaista,	gaidot,	kad	mani	bērni	sāks	iet	skolā”).	Tās	ir	parastas	sievietes	ikdienas	dzīves	

gaitas,	kuras	reti	nonāk	Rietumu	filozofijas	uzmanības	lokā.	Šajā	ziņā	vēlreiz	jāizceļ	Simonas	

Bovuāras	“Otrais	dzimums”,	ko	var	uzlūkot	kā	pirmo	darbu	Rietumu	filozofijā,	kurā	sievietes	

ikdienas	dzīve	kļūst	par	filozofiskās	refleksijas	avotu.	Nepieciešamību	katru	dienu	atkārtot	vie-

nas	un	to	pašas	monotonās	darbības,	kas	saistītas	ar	rūpēm	par	ģimeni	un	mājokli,	Bovuāra	dēvē	

par	sievietes	Sīzifa	ciešanām:	tīrais	kļūst	netīrs,	netīrais	tiek	iztīrīts,	taču	cīņa	ar	netīrumiem	un	

putekļiem	nav	iespējams	uzvarēt.	Bovuāra	secina,	ka	sieviete,	kas	dara	šos	darbus,	patiesībā	

neko	nepanāk,	vien	iemūžina	tagadni,	kas	sastāv	no	nemitīgas	ēšanas,	miega	un	tīrīšanas	dar-

bu	secības,	tāpēc	viņas	dzīves	gadi	ir	pelēki	un	vienādi	kā	virtuves	galdauts	(Beauvoir	2011,	

539–540).	Atkārtotu	darbu	secību,	kura	nekad	nebeidzas,	uzbur	klaustrofobisku	nekustīguma	

un	bezpalīdzības	afektu,	kas	parādās	gan	Vaildingas,	gan	“Fembloka”	performancēs.	

Atsauce	 uz	 “Eiropas	 Savienību”	 liberālā	 feminisma	 performancei	 piešķir	 vēl	 vie-

nu	lokālu,	politiski	iekrāsotu	iezīmi.	Tas	ļauj	minēt,	ka,	neraugoties	uz	postsociālisma	nesta-

jām	pārmaiņām	un	solījumiem,	sieviešu	dzīvēs	maz	kas	ir	mainījies	–	viņas	turpina	sēdēt	un,	

Vaildingas	vārdiem	runājot,	gaidīt	“kad	kāds	ienāks	istabā,	kad	kaut	kas	notiks”.	Šī	sievišķība	

tiek	konstruēta	kā	pasīva,	bezpalīdzīga,	rīkoties	nespējīga	jeb	sieviete	Objekts,	kā	to	aprakstīja	

Simona	Bovuāra,	kas	pastāv	postsociālistiskā	nedrošuma	apstākļos.	Pat	 tad,	 ja	viņa	kaut	ko	

dara	–	tīra,	mazgā,	slauka	–,	šīm	darbībām	nav	nekādas	nozīmes	vai	paliekošas	vērtības,	tāpēc	

tās	var	pielīdzināt	bezdarbībai.	Kustības	un	 rīcības	neiespējamība	 ir	daļa	no	pasivitātes,	kas	

tradicionāli	piedēvēta	sievietēm,	 taču	reizē	konkrētā	performance	pievērš	uzmanību	sieviešu	

dzīvēm	un	ierobežotajām	iespējām	postsociālismā.

Risinājumu	šim	stāvoklim	sniedz	“Femblokā”	publicētā	fotogrāfija,	kurā	bezdarbības	

māktās	ofisa	darbinieces	ir	atvērušas	logu.	Situācija	ir	mainījusies,	notikusi	pāreja	no	objekta	

un	subjektu.	Zīmīgi,	ka	piecu	mākslinieču	augumi	veido	vienotu	veselumu,	 it	kā	vienu	lielu	

sievietes	ķermeni	ar	daudzām	rokām	un	galvām,	kurš	izstiepjas	un	tiecas	atbrīvoties,	proti,	rast	

darbību,	būt	aktīvam.	Māksliniece,	kura	pirmā	nonākusi	pie	loga,	priecīgi	atskatās	uz	pārējām,	
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aicinot	pievienoties.	Šie	ķermeniski	žesti	liecina	par	sieviešu	solidaritāti	un	brīvību	kā	drīzāk	

kolektīvu,	nevis	individuālu	notikumu.	Afektīvās	atmosfēras	izmaiņas	–	no	bezcerīga	sastingu-

ma	līdz	dinamiskai	kustībai	–	liecina	par	politiskās	dzīves	ietekmi	uz	ķermeņu	izkārtojumiem.	

Šajā	gadījumā	var	runāt	pat	par	ķermeņu	horeogrāfiju,	kas	iemieso	noteiktas	feministiskas	un	

sociāli	kritikas	idejas.	Savukārt	viscerālu	dimensiju	šai	horeogrāfijai	piešķir	loga	atvēršanas	ri-

tuāls,	kas	simbolizē	ne	tikai	jaunas	iespējas	un	atbrīvošanos	no	iepriekšējās	šaurības,	bet	sniedz	

malku	svaiga	gaisa,	parādot	saikni	starp	feminismu	un	elpu	kā	dzīvības	un	dzīvīguma	nesēju.	

Liberālā	feminisma	diskusijas	par	sieviešu	atbrīvošanu	nav	abstraktas	un	tikai	teorētiskas	–	to	

ietekmi	var	sajust	ar	savu	ādu,	gļotādām	un	iekšējiem	orgāniem,	proti,	viscerālā	veidā.	Savukārt	

transkorporeāla	ķermeņa	izpratne	–	tā	“iekšpuse”	un	“ārpuse”	nav	stingri	nošķirama	–	ir	para-

lēla	izpratnei	par	privātās	un	publiskās	telpas	vienotību	(to	telpisko	un	arhitektonisko	vienotību	

fotogrāfijā	simbolizē	atvērtais	logs).		

Elpas	 feministiskai	 nozīmei	 pievēršas	 arī	 mātišķības	 feminisms,	 kura	 inscenējumu	

veidojusi	Rasa	Jansone	(19.	att.).	Attēlā	redzamas	trīs	mākslinieces	–	Rasa	Jansone	(centrā),	

Vivianna	Maria	Stanislavska	un	Ingrīda	Pičukāne.	Kompozīcija	ļauj	attēlu	uztvert	kā	trīskāršu	

portretu,	 taču	mākslinieču	sejas	apakšējo	daļu	aizsedz	bērnu	autiņbiksītes	 jeb	“pamperis”	ar	

dzīvespriecīgu	apdruku	jostas	daļā.	Sieviešu	augumi	grimst	tumsā,	kas	kontrastē	ar	“pampe-

ra”	baltumu.	Sieviešu	 sejas	 izteiksmes	 ir	nopietnas	–	viņas	drūmi	noraugās	 skatītājā.	Annas	

Žabickas	komentārs	uzsver	nošķīrumu	 starp	maternitāti	 (motherhood)	 un	mātišķību	 (mothe-

ring),	 kas	 ir	 feminisma	 teorijās	 izplatīts	 jēdzienu	 pāris,	 lai	 raksturotu	 atšķirību	 starp	mater-

nitāti	kā	 ideoloģijas	veidotu	un	kontrolētu	 institūciju	un	mātišķību	kā	sievietes	autonomijas,	

pašnoteikšanās,	pretošanās,	prieka	un	jutekliskas	baudas	avotu	(Rich	1976).54	Saistību	ar	elpu	

performancē	uzsver	arī	pamperu	līdzība	sejas	maskām,	kas	vēlāk,	pandēmijas	laikā,	radīja	elpas	

ierobežojuma	pieredzi	plašai	sabiedrībai.	

Performance	 līdzīgi	 atklāj	bezdarbības,	bezcerības	un	pasivitātes	afektīvu	atmosfēru,	

tikai	 šajā	gadījumā	autiņbiksītes	kļūst	par	metaforu	mātes	balss	 apklusināšanai	un	 sievišķās	

subjektivitātes	 apspiešanai,	 kas	 pakārtota	 reglamentētai	mātišķības	 institūcijai,	 kā	 arī	 izsaka	

normatīvās	sievišķības	smacējošo	iedarbību	uz	sieviešu	dzīvēm.	Pampera	maigā	virsma	parasti	

tiek	atzīmēta	kā	ražotāja	sasniegums,	 to	padarot	“draudzīgu	zīdaiņa	ādai”,	 taču	šis	maigums	

un	draudzīgums	kļūt	naidpilns,	kad	pamperis	uzvilks	uz	mātes	sejas.	Tas	ne	 tikai	slāpē	ska-

ņas,	padarot	sievietes	runu	nesaprotamu,	kas	atbilst	stereotipam	par	feminismu	kā	nesakarīgu	

54  Jēdzienu atveidošana latviešu valodā nešķiet veiksmīga, jo maternitātei atbilst angļu maternity, kas tik tiešām 
sasaucas ar dzemdniecības iestāžu nosaukumiem, taču jāņem vērā, ka ar institūcijām feminisma teorētiķes 
saprot nevis tikai konkrētas iestādes, bet arī priekšstatu, gaidu un normu kopumu, kas pastāv sabiedrībā. Līdz ar 
to promocijas darbā šī nošķīruma akcentēšanai vārds “maternitāte” netiek lietots, tā vietā izvēloties, piemēram, 
vārdu savienojumus “institucionalizētā mātišķība”, “patriarhālā izpratne par mātišķību” utml. 
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murmināšanu,	bet	arī	 traucē	elpot,	šādā	veidā	atklājot	dzimumu	ierobežojumu	viscerālo	rak-

sturu.	Līdzīgi	kā	instalācijā	“Apkampšu	un	sasildīšu”	mīlestības	solījums	kļūst	dedzinošs,	tā	

pampera	maigums	sevī	slēpj	vardarbības	draudus.	

Institucionalizētās	mātišķības	ideoloģija	iedarbojas	ķermeniskā	un	afektīvā	veidā,	ietek-

mējot	ķermeņa	pamatfunkcijas,	tostarp,	ieelpas	un	izelpas	dinamiku,	kā	arī	vēlreiz	liek	atgriez-

ties	pie	ievainojamības	un	nedrošuma	tēmas.	Šoreiz	neoliberālo	racionalitāti	simbolizē	Rietumu	

industrijas	sasniegums	–	mazuļu	autiņbiksītes.	Lai	arī	daudzkārt	atzīmēta	to	labvēlīgā	ietekme	

uz	ikdienas	darbu	noslodzi	sievietēm,	tomēr	līdzīgi	kā	padomju	ēdnīcas,	arī	autiņbiksītes	“atbrī-

vo”	sievietes	un	vienlaikus	apstiprina	tradicionālo	dzimtes	kārtību,	kur	sievietēm	pienākas	uz-

ņemties	rūpes	par	ēdiena	gatavošanu	un	bērnu	aprūpi.55	Taču	performances	atsegtā	mātišķības	

ievainojamība	ir	divkārša:	to	atklāj	ne	tikai	elpas	apgrūtinājumi,	bet	arī	pašas	mātišķības	iedaba,	

kas	 izriet	no	mātes	kā	attiecībās	balstīta	 subjekta	 (relational subject).	Tādējādi	performance	

realizē	neoliberālās	racionalitātes	dubultu	kritiku,	pārskatot	gan	tās	laimes	solījumus	(kuri,	lī-

dzīgi	autiņbiksītēm,	problēmas	drīzāk	nomaskē	vai	apklusina,	nevis	risina),	gan	ar	neoliberā-

lismu	saistīto	individuālismu,	kas	uzsver	subjekta	autonomiju,	pašnoteikšanos	un	pašatbildību.	

Ideja	par	attiecībās	balstītu	subjektu	atspēko	neatkarības,	neievainojamības	un	nemir-

stības	 fantāzijas,	savukārt	ķermeniskās	 ievainojamības	uzsvēršana	paredz	bruņu	noņemšanu.	

Feministiskajās	 teorijās	mātes	ķermenis	nereti	pretstatīts	 ideālā	karotāja	ķermenim	(Ruddick	

1989),	kuru	sedz	bruņas	(Butler	2009,	Nead	1992)	un	kuram	nav	vajadzīgs	miegs	un	atpūta	

(Crary	2014).	Elpojošais	mātes	ķermenis	ir	savā	elpā	ievainojams,	savukārt	māte	kā	attiecībās	

balstītais	subjekts	mudina	atcerēties,	ka	savas	dzīves	lielāko	daļu	mēs	esam	no	kāda	atkarīgi	un	

citi	savukārt	ir	atkarīgi	no	mums.	Cilvēki	pastāv	savstarpējas	atkarības	un	apmaiņas	tīklojumos,	

kuros	 iesaistīti	 citi	 ķermeņi,	 kā	 arī	 necilvēkveidīgas	 (non-human)	 būtnes,	 vides	 elementi	 un	

vietas	atmosfēras	(Gatens	and	Lloyd	1999,	101).	Šis	tīklojums	ir	pretrunā	priekšstatam	par	ne-

uzvaramo,	neievienojamo	ķermeni,	kurš	ne	tikai	spēj	karot,	bet	arī	–	atgriežoties	pie	diskusijas	

par	neoliberālo	racionalitāti	–	strādāt	bez	atelpas.	

Elpa,	arī	dvaša	bieži	vien	nozīmē	dzīvību.	Rietumu	kultūrā	elpas	metafora	tiek	lietota,	

lai	apzīmētu	brīvību,	garīgumu,	iztēli	un	jaunradi,	kā	arī	dzīves	cikliskumu,	pārmaiņas	un	apzi-

nātību	(Škof	and	Brendtson	2018,	ix-xxvii,	Ross	2010,	81–82).	Zīmīgi,	ka	šajās	interpretācijās	

tiek	uzsvērta	elpas	nemateriālā,	garīgā	dimensija.	Savukārt	elpa	kā	ķermeniskas	pieredzes	iz-

pausme	vai	sociālas	nevienlīdzības	rādītājs	tiek	aplūkota	daudz	retāk.	Šādu	skatījumu	sniedz,	

55  Darbu dalījumu ģimenē pēc dzimuma principa ir analizējuši neskaitāmi pētījumi, norādot, ka attiecību 
veidošana, bērnu aprūpe un audzināšana, kā arī ēdiena gatavošana, rūpes par apģērbu un mājas tīrīšana ir 
tipiski sieviešu darbi, turpretī rūpes par dārzu, garāžu un tehniku ir tipiski vīriešu darbi (Fernández, Quiroga, 
Escorial and Privado 2016). Pandēmijā pavadītie gadi šo dalījumu padziļinājuši, neproporcionāli palielinot 
sieviešu mājas darbu apjomu (Andrew et al., 2020). 
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piemēram,	poļu	izcelsmes	teorētiķe	Magdalēna	Gorska,	kura	lieto	elpojamas	dzīves	jēdzienu,	

kas	ļauj	atklāt	“ekonomiskās	un	(neo)koloniālās	varas	ģeopolitiskās	attiecības,	kuras	(..)	parā-

dās	tādos	jautājumos	kā	“Kuras	dzīves	ir	elpojamas	un	kuros	gadījumos	elpas	zaudēšana	tiek	

uzskatīta	par	nelaimi?””	(Górska	2018,	251–254).	Elpojamas	dzīves	piemērus	Gorska	meklē	

ogļraču	tā	dēvētās	melnās	plaušas	simptomos,	seksa	pakalpojumos,	kas	sniegti	pa	telefonu,	kā	

arī	elpas	ritmos	trauksmes	stāvokļos	un	panikas	lēkmju	laikā.	Elpojamas	dzīves	jēdziens	atklāj	

elpas	 saistību	ar	plašākiem	sociāliem,	politiskiem,	ekonomiskiem	utml.	procesiem,	uzsverot	

neprognozējamo	mijiedarbi	starp	“ķermeņiem,	necilvēkveidīgām	būtnēm,	ekosistēmām,	ķīmis-

kām	vielām	un	citiem	aktoriem”	(Alaimo	2010,	2–3),	piemēram,	varas	struktūrām,	darba	vidi,	

afektiem	un	ikdienas	dzīves	elementiem.	Līdz	ar	to	pievēršanās	elpai	atklāj	sabiedrības	orga-

nizācijas	viscerālo	loģiku	un	vienlaicīgi	izgaismo	transkorporeālu	ķermeņa	izpratni:	gaiss,	kas	

nonāk	cilvēka	plaušās	un	tiek	izelpots,	apliecina	nepārtrauktu	materiālu	plūsmu	starp	ķermeņa	

ārpusi	un	iekšpusi,	starp	privāto,	intīmo	un	publisko,	politisko,	kur	ķermenis	kalpo	par	savda-

bīgu	ideju	un	materiālu	caurlaidīgu	membrānu.

Feministisku	interesi	par	elpu	pauž	arī	Sāra	Ahmeda,	kura	raksta,	ka	marginalizēto	grupu	

politiskā	cīņa	galu	galā	ir	cīņa	par	telpu,	kurā	elpot	(have space to breathe)	(Ahmed	2010,	120),	

savukārt	franču	feminisma	filozofijas	pārstāve	Lūsa	Irigaraja	norāda	uz	elpas	aizmiršanas	prob-

lēmu	Rietumu	kultūrā	un	aicina	attīstīt	(cultivate)	elpu	kultūras	un	garīgajai	sabiedrības	atjau-

notnei.	Daudzas	dogmatiskās	“patiesības”,	uz	kurām	balstās	Rietumu	kultūra,	ir	“smacīgas	un	

smacējošas”	(Irigaray	1996,	121).	Šīs	“patiesības”	ir	kā	narkotiskas	vielas,	kuras	apsola	ekstāzi,	

taču	diemžēl	tās	sasniegšana	prasa	pilnīgu	elpas	aizturēšanu,	proti,	nāvi.	Sociālās	nevienlīdzības	

formas	un	hierarhijas	var	skatīt	kā	šādu	smacīgu	un	smacējošu	patiesību	iemiesojumu,	kas	citām	

–	mazāk	privileģētām	grupām	–	atstāj	niecīgas	iespējas	elpot	brīvi.	Šādu	skatījumu	pastiprina	

arī	Irigarajas	uzsvērtā	elpas	saikne	ar	balsi	un	runu	(ibid.,	121–128),	proti,	lai	atrastu	savu	balsi	

un	spētu	runāt,	nepieciešama	brīva	telpa	elpai.	Savukārt	saikni	ar	mātišķību	un	Rasas	Jansones	

“Fembloka”	performanci	sniedz	Irigarajas	pārdomas	par	mātišķību	–	grūtniecību	filozofe	rak-

sturo	kā	dalīšanos	ar	elpu,	kad	klusā	un	neredzamā	darbā	sieviete	rada	jaunu	dzīvību	(Irigaray	

2002,	80).	Irigaraja	iebilst	pret	izplatītu	uzskatu,	ka	sieviete	dzīvību	kādam	dod,	jo	šī	metafora	

pieļauj	un	pat	attaisno	iespēju,	ka	māte	atdod	to,	kas	viņai	ir.	

Lai	arī	vēsturiski	dzemdības	bija	vērā	ņemams	apdraudējums	sievietes	dzīvībai,	mūs-

dienās	“dzīvības	devējas”	tēls	tiek	izmantots,	lai	attaisnotu	sieviešu	pašuzupurēšanos	un	paš-

aizliedzīgo	atsacīšanos	no	savām	interesēm	bērnu	labā.	Bieži	vien	pašaizliedzības	afekts	tiek	

uzturēts	gan	reproduktīvā	 futūrisma	 ideoloģijas	 ietvaros,	gan	patriarhālā	darba	dalījuma	dēļ,	

kuriem	jārod	“zinātnisks”	un	afektīvs	pamatojums,	lai	skaidrotu	sievietes	“dabisko”	vietu	un	

pienākumus.	Savukārt	dalīšanās	ar	dzīvību,	tāpat	kā	dalīšanās	ar	elpu,	kas	notiek	grūtniecības	
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laikā,	bērnam	lietojot	skābekli,	kas	atrodas	mātes	asinīs,	mudina	palūkoties	uz	mātes	darbu	no	

cita	–	feministiska	–	skatpunkta.	Tas	uzsver	gan	mātes	dāsnumu,	gan	unikālo	pastāvēšanas	un	

būšanas	kopā	modeli.	Ja	mātes	dāsnums	sasaucas	ar	iepriekš	aprakstītajām	dāvanas	ekonomikas	

idejām,	tad	mātes	un	bērna	būšanas	kopā	modelis	feministiskās	teorijās	tiek	bieži	izmantots	gan	

individuālisma,	neoliberālās	racionalitātes	un	homo economicus	cilvēka	kritikai,	gan	izpratnes	

veidošanai	par	solidaritāti	un	līdzatbildību	kā	sabiedriskās	dzīves	nepieciešamību.	

Smacējošā	pampera	klātbūtne	Rasas	 Jansones	performancē	 spilgti	un	ķermeniski	 sa-

jūtamā	veidā	parāda	ar	institucionalizēto	mātišķību	saistītos	ierobežojumus	un	attaisnojumus	

vardarbībai,	kurai	sievietes	tiek	pakļautas,	apliecinot	viņu	likteni	“mīlēt	un	ciest”.	Latvijā	neap-

mierinātību	ar	sieviešu	reproduktīvajām	tiesībām	pauž	virkne	politisku	grupējumu,	piedāvājot	

visdažādākos	argumentus,	lai	piespiestu	sievietes	dzemdēt	un	manipulētu	ar	viņu	vainas	apziņu.	

Nākamais	vardarbības	līmenis	saistīts	ar	dzemdniecības	un	pēcdzemdību	aprūpi	–	tikai	salīdzi-

noši	nesen	Latvijas	sabiedrībā	sākusi	veidoties	izpratne	par	to,	ko	nozīme	ievērot	dzemdējošas	

sievietes	autonomiju	un	kā	ar	cieņu	izturēties	pret	dzemdētājas	ķermeni.	Dzemdību	vardarbī-

bas	veidus	pēta	filozofe	Sāra	Šabo	–	viņa	norāda,	ka	šī	problēma	bieži	vien	netiek	atpazīta	un	

tiek	skaidrota	kā	pašsaprotama	aprūpes	daļa,	lai	gan	dzemdību	laikā	sievietes	bieži	vien	tiek	

nepamatoji	kauninātas	(un	kauns	ir	kontroles	mehānisms),	kā	arī	pakļautas	gan	epistēmiskai	

nevienlīdzībai,	gan	dzimtes	stereotipiem,	tostarp	prasībai	“dzemdēt	sievišķīgi”,	savukārt	sie-

viešu	ķermeņi	tiek	padarīti	par	medicīnisku	manipulāciju	objektiem	(Shabot	2016,	Shabot	and	

Korem,	2018).	Savukārt	dzemdību	sāpes	tiek	uzskatītas	par	ciešanām,	no	kurām	nav	jāizvairās	

–	spēja	dzemdēt	bez	anestēzijas	apliecina	dzemdētājas	morālo	gatavību	kļūt	par	māti	un	patieso	

vēlmi	pēc	bērna.

	Performancē	jūtama	atsauce	arī	uz	padomju	laika	praksi	ne	tikai	izolēt	dzemdētājas	no	

viņu	ģimenes,	pieņemot	“kolektīvas”	dzemdības	kopīgajās	dzemdību	zālēs,	kur	sievietes	tika	

lamātas	un	kauninātas,	bet	arī	nošķirt	zīdaini	no	mātes	pēc	dzemdībām.	Higiēnas	standarti	pa-

redzēja,	ka	tikko	dzemdējušām	sievietēm	saskarsmē	ar	zīdaini	jānēsā	sejas	maskas.56	Mūsdienu	

dzemdniecība	šo	prasību	ir	noraidījusi,	uzsverot	mātes	un	bērna	ķermeniskās	saiknes	nepiecie-

šamību,	kā	arī	pārskatot	daudzas	higiēnas	normas.	Maskas-pampera	uzvilkšana	performances	

kontekstā	kļūst	par	sieviešu	anonimitātes	rādītāju	un	simbolu	mēģinājumiem	viņas	apklusināt,	

padarīt	 neredzamas	māšu	problēmas	un	 reālās	pieredzes.	Kā	 raksta	Rasa	 Jansone,	 “Māte	 ar	

bērnu	mākslā	un	ārpus	mākslas	“ir	labi”,	bet,	izrādās,	tas	nez	kāpēc	interesē	tikai	pašas	mātes”,	

turklāt	sabiedrībā	nostiprinājies	priekšstats,	ka	“ģimenes	dzīve	ar	māti	un	bērniem	tās	centrā	ir	

vai	nu	haoss,	vai	totāla	garlaicība”	(Jansone	2021,	161,	165).	Lai	vēl	spilgtāk	izceltu	pretrunu	

starp	laimīgās,	apmierinātās	un	ideoloģijai	lojālās	mātes	varones	tēlu	un	sieviešu	pieredzēm,	

56  Šis standarts atspoguļots arī Latvijas mākslā, sk. Aijas Zariņas 1985. gada gleznu “Sieviete un bērns”. 
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šajā	mātišķībai	veltītājā	performancē	nav	bērnu.	

Rasa	Jansone	izceļ	sievietes	ievainojamību	ne	tikai	agrīnās	mātišķības	pieredzēs,	bet	arī	

vēlāk,	kad	sabiedrība	turpina	izdarīt	spiedienu,	koriģējot	“pareizu”	mātes	uzvedību,	vienlaikus	

izrādot	vienaldzību	pret	sarežģījumiem	un	nevienlīdzību,	ar	ko	sievietes	saskaras,	piemēram,	

diskrimināciju	darba	tirgū,	nabadzības	riskiem,	dubulto	slodzi,	nepietiekamu	atpūtas	(atelpas)	

laiku	vai	 laiku	hobijiem,	trauksmi,	 ierobežotām	izglītības,	mobilitātes	un	karjeras	izaugsmes	

iespējām	 utt.,	 kas	 padara	mātes	 dzīvi	 grūtāk	 dzīvojamu	 un	 elpojamu.	Tomēr	 šīs	 problēmas	

netiek	publiski	apspriestas,	 jo	mātes	balsu	 skanējumu	apslāpē	mīkstais,	pūkainais	pamperis.	

Institucionalizētās	mātišķības	kontroles	mehānismi	ietver	gan	ideālās	mātes	standartu,	kuram	

nav	iespējams	atbilst,	gan	prasību	pēc	afektu	regulēšanas.	Tā	kā	mātišķība	ir	viens	no	sabied-

rības	atzītiem	laimes	objektiem,	tad	sabiedrība	vēlas	redzēs	laimīgas,	mierīgas,	ar	dzīvi	apmie-

rinātas	mātes.	Sociālie	ideāli	reizē	pilda	arī	sociālās	normas	funkciju,	tāpēc	nelaimīgums,	mā-

tišķības	noraidījums,	kā	arī	vilšanās,	izmisuma	un	spriedzes	izrādīšana	ir	nevēlama,	jo	apdraud	

esošo	politiski	afektīvo	kārtību.	

“Nepareizie”	mātišķības	afekti,	emociju	“atmācīšanās”	ir	viens	no	veidiem,	kā	ievaino-

jamību	saistīt	ar	pretošanās	iespēju.	Rasas	Jansones	performancē	sievietes	nav	parādītas	tikai	kā	

pasīvi,	mēmi	un	lielā	mērā	bezspēcīgi	upuri.	Drīzāk	performance	īsteno	vājās	pretošanās	stra-

tēģija	mākslā,	kas	balstās,	kā	norādīja	Eva	Majevska	(2017),	nepareizu,	kļūdainu	un	izmainītu	

detaļu	izmantojumā,	smalkās	novirzēs	no	reprezentācijas	loģikas,	atklājot	kādu	plaisu	dominē-

jošā	ideoloģijā.	Ne	tikai	performances	atmosfēra	ir	kritiska	pret	valdošo	mātišķības	ideoloģiju,	

bet	kā	nozīmīga	detaļa	ir	jāizceļ	arī	mākslinieču	caururbjošais	skatiens.	

Mākslas	 vēsturē	 skatiena	 analīzi	 dzimtes	 perspektīvā	 iezīmē	 Džons	 Berdžers	 (John 

Berger)	darbā	“Redzēšanas	veidi”.	Berdžers	uzsver	izplatīto	sieviešu	attēlojuma	veidu	Rietumu	

mākslā,	 saskaņā	 ar	 kuru	 “vīrieši	 rīkojas	 un	 sievietes	 parādās.	 Vīrieši	 skatās	 uz	 sievietēm.	

Sievietēs	vēro,	kā	uz	viņām	skatās.	 (..)	Viņa	pārvērš	sevi	par	objektu	–	 it	sevišķi	par	redzes	

objektu:	par	skatu”	(Berger	1973,	47).	Skatīšanās	un	skatiena	nozīmi	feminisma	teorijās,	to-

starp	estētiskajās,	 turpina	attīstīt	Lora	Malvija,	kura	lieto	jēdzienu	“vīrišķais	skatiens”	(male 

gaze),	lai	aprakstītu	izplatīto	sieviešu	attēlošanas	praksi	Holivudas	filmās.	Tajās	dominē	erotiski	

un	pasīvi	sieviešu	tēli	kā	heteroseksuālu	vīriešu	iekāres	objekti,	sagādājot	noteiktu	baudu	gan	

filmas	veidotājiem,	gan	skatītajiem,	kuri	vairumā	ir	heteroseksuāli	vīrieši	(sievietes	savukārt	

ar	 šiem	 tēliem	 identificējas).	Sieviešu	galvenais	uzdevums	 ir	 tikt	uzlūkotām,	viņu	vērtība	 ir	

skatāmība	(to-be-looked-at-ness,	Mulvey	1999,	837),	nevis,	piemēram,	ieguldījums	filmas	na-

ratīva	attīstībā.	Vīrišķā	 skatiena	 jēdziens	ne	 tikai	 saskan	ar	 feminisma	filozofijas	kritiku	par	

sievieti	kā	objektu	iepretim	vīrietim	kā	subjektam,	bet	arī	virkni	kritisko	teoriju	atziņām	par	to,	

kā	vizuālajā	reprezentācijā	darbojas	stereotipi,	kad	kādas	marginalizētas	grupas	pārstāvji	tiek	
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attēloti	iepriekš	zināmā	veidā,	kas	neatspoguļo	reālo	grupas	pieredzi	vai	iezīmes,	bet	rada	par	to	

izkropļotu	vai	nereālu	priekšstatu.	Bieži	vien	tie	darbojas,	lai	attaisnotu	grupas	apspiešanu	vai	

pret	to	vērstos	ierobežojumus.	Tā,	piemēram,	pieņēmums	par	sievieti	kā	pasīvu	vīrieša	iekāres	

objektu	ir	cieši	saistīts	ar	seksuālo	vardarbību	un	sabiedrības	augsto	tolerances	līmeni	pret	izva-

rošanu	vai	seksuālu	aizskārumu.	Savukārt	mākslas	teorētiķes	vīrišķā	skatiena	jēdzienu	attiecina	

uz	Rietumeiropā	izplatīto	sieviešu	aktu	tradīciju,	norādot,	ka	vīrišķā	skatiena	konstruētais	sie-

vietes	tēls	parādās	arī	pornogrāfijā,	reklāmā,	medijos	un	citās	vizuālās	izteiksmēs.	Atkārtota	un	

bieža	saskarsme	ar	šādiem	attēliem	palīdz	veidot	noteiktu	erotisko	gaumi,	kas	erotizē	seksuālo	

vardarbību,	sievietes	padevību	un	vīrieša	dominanci,	reducējot	sievieti	uz	objektu,	uz	kuru	kāds	

skatās	un	iekāro	(Nead	1992,	Eaton	2012). 
Loras	Malvijas	vīrišķā	skatiena	jēdziens	tiek	kritizēts	par	pārāk	homogēnu	skatījumu	uz	

heteroseksuālajiem	vīriešiem,	un	vēlāki	pētnieki	izceļ	arī	rases	un	citu	sociālo	parametru	nozīmi	

skatiena	dinamikā	un	varas	attiecībās	(Lavallee	2016).	Savukārt	melnā	feminisma	pārstāve	bella	

huksa	formulē	pretējā	skatiena	 jēdzienu	(the oppositional gaze),	kas	 ir	pretošanās	un	kritikas	

stratēģija,	ko	viņa	piedāvā	melnādainām	sievietēm,	kuras	ir	divkārt	apspiestas	–	gan	dzimuma,	

gan	 rases	dēļ.	Pretējā	 skatiena	 ideja	 izriet	no	varas	 attiecību	apvēršanas,	kad	 tradicionāli	vā-

jākajam	vai	pasīvajam	ir	liegts	“lūrēt”	uz	stiprāko	un	aktīvo.	Šāds	aizliegums	ietverts	daudzu	

melnādainu	cilvēku	pieredzē,	kad	viņi	tikuši	sodīti	(kā	pārnestā,	tā	tiešā	nozīmē)	par	skatīšanos	

uz	 baltādainiem	 cilvēkiem.	Tomēr,	 pat	 pastāvot	 soda	 iespējai,	 skatiens	 ir	 instruments,	 ko	 ie-

spējams	lietot,	lai	apšaubītu	pastāvošo	kārtību,	pieņemtās	sievišķības	un	rases	konstrukcijas	un	

izaicinātu	varas	pozīcijās	esošos.	Kā	norāda	bella	huksa,	pretējo	skatienu	ierosina	nepārvaramas	

“ilgas	skatīties	un	dumpīga	iekāre”,	kas	pauž	vēlmi	skatīties,	lai	mainītu	realitāti.	Šajā	gadījumā	

skatiens	kļūst	par	politisko	pārmaiņu	aģentu.	Tiesa,	huksa	primāri	runā	par	kinematogrāfu,	norā-

dot,	ka	pretējais	skatiens,	ko	viņa	pievērš	ekrāniem,	gan	pasargā	no	ievainojuma	un	vilšanās	par	

stereotipisku	melnādainas	sievietes	atainojumu	un	pret	viņas	vērstās	vardarbības	dabiskošanu,	

gan	palīdz	pamanīt,	kā	rase	un	dzimte	ietekmē	sieviešu	reprezentāciju	(hooks	2015,	116–122).	

Var	teikt,	ka	pretējais	skatiens	paredz	kritisku	pozīciju,	kas	prasa	zināmu	atsvešinājumu	un	dis-

tanci.	Šāda	skatījuma	režīmā	sieviete	pārstāj	 identificēties	ar	 tai	piedāvāto	sievietes	 tēlu,	 līdz	

ar	to	tiek	apšaubīts	arī	piedāvātais	sievišķības	standarts.	Pretējs	skatiens	ir	iešana	pret	straumi,	

glaudīšana	pret	spalvu,	neizdarīšana	pa	prātam.	Neizdabāšana	un	pretošanās	valdošajām	nostād-

nēm	vēlreiz	apliecina,	ka	feministiskā	kritika	ir	nemiera	cēlāja	un	kārtības	traucētāja.	Kā	norāda	

Sāra	Ahmeda,	kad	sievietes	atsakās	būt	par	 sievietēm	šī	vārda	heteropatriarhālajā	nozīmē,	ar	

kuru	saskaņā	sievietes	pastāv	kā	objekti	vīriešiem.	Tā	vietā	sievietes	rada	nepatikšanas	(un	bieži	

vien	tādēļ	arī	pašas	tajās	iekuļas	[Ahmed	2017,	255]).	Pretējais	skatiens	ir	viens	no	nepatikšanu	

radīšanas	veidiem,	un	šis	skatiens	piemīt	sievietēm,	kuru	identitāti	veido	rīcības	politika,	proti,	
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pretošanās	un	ideoloģijas	apšaubīšanas	prakses.	

Šajā	 nozīmē	 pretējā	 skatiena	 ideju	 var	 pārcelt	 uz	 Rasas	 Jansones	 performanci,	 kur	

mākslinieču	aktīvais	skatiens	atbrīvo	no	nekustīguma	un	bezpalīdzības.	Performancē	iespēja	

elpot	brīvi	ir	ne	tikai	subjektivitātes,	autonomijas	un	dzīves	iespēju,	bet	arī	pašas	mātišķības	

nosacījums	 –	 ar	 elpu	 nav	 iespējams	 dalīties,	 ja	 tev	 pašai	 tās	 nav.	 Tāpēc	 Rasas	 Jansones	

inscenētā	performance	atklāj	mātišķības	divējādo	dabu,	kur,	no	vienas	puses,	tā	ir	patriarhāla	

institūcija,	kas	regulē	un	uzrauga	sievietes,	taču,	no	otras	puses,	mātišķība	ir	viens	no	veidiem,	

kā	 sievietes	 var	 apliecināt	 savu	 rīcībspēju,	 ja	mātes	 pieredze	 ir	 saskaņā	 ar	 pašas	 sievietes	

izvēlētajiem	noteikumiem57	un	tajā	ir	pietiekama	telpa,	lai	elpotu	brīvi.	Šāda	mākslinieciska	

pozīcija	vēlreiz	parāda	arī	mātišķības	feminismu	kā	vienu	no	feminisma	veidiem,	ko	nevar	

iekļaut	kādā	citā	feminismā,	proti,	kā	ikdienas	pieredzē	balstītu	jautājumu	un	tēmu	loku,	kas	

katru	reizi	prasa	specifisku	pieeju,	ņemot	vērā	konkrētu	vēstures,	kultūras	un	politisko	situāci-

ju.	Mākslinieču	tiešais	acu	skatiens	pilda	ķermeniski	tiešu	pretestības	funkciju:	tas	nav	ar	mie-

ru	gaidīt	kā	Vaildingas	performancē,	vai	nīkuļot,	kā	liberālā	feminisma	pirmajā	–	“Femblokā”	

nepublicētajā	–	ainā.	Skatiens	aicina	uz	tūlītēju	rīcību,	pamatojot	neatliekamo	nepieciešamību	

gan	pēc	gaisa	malka,	gan	elpojamas	dzīves,	brīvas	no	sabiedrības	nosodījuma,	vardarbības	un	

piespiešanas,	ko	simbolizē	pampera	radītais	spiediens.	Savukārt	performancē	valdošā	klaus-

trofobijas	afektīvā	atmosfēra	iezīmē	nepieciešamību	pārveidot	ar	mātes	lomu	un	pienākumiem	

saistītos	priekšstatus,	kuri	bieži	vien	atstāj	pārāk	maz	telpas	un	kā	stingra	korsete	apņem	sie-

vietes	elpojošo	ķermeni.

Uzsverot	pretējā	skatiena	politisko	aģenci,	performance	apliecina	arī	ar	mātišķību	saistī-

tu	subjektivitāti	un	rīcībspēju,	tādā	veidā	atrisinot	arī	liberālā	feminisma	jautājumu	par	sieviešu	

atbrīvošanu.	Rasa	Jansone	norāda,	ka	mātes	“rokas	visu	laiku	ir	aizņemtas,	tās	griežas	kā	vilciņš,	

par	kādu	rūpējoties;	nevienam	pat	prātā	nenāktu	ģimenes	māti	vērtēt	kā	kādas	pastāvošas	iekār-

tas	grāvēju	vai	jauna	sākuma	pieteicēju”	(Jansone	2021,	175).	Tomēr	performance,	kuras	izejas	

punkts	ir	šķietama	bezpalīdzība,	klusēšana	un	politiskā	pasivitāte,	izceļ	mātes	balss	kritisko	ska-

nējumu.	Metafiziski	šo	skanējumu	var	saistīt	ar	nepatikšanu	radīšanu,	pretošanos	un	mātišķības	

reprezentācijas	standartu	nepieņemšanu	un	apšaubīšanu.	Taču	šim	skanējumam	ir	arī	viscerāla	

dimensija,	ko	izceļ	balss	saistība	ar	elpu.	Kā	norādīja	Irigaraja,	daloties	ar	savu	elpu,	klusā	un	

neredzamā	darbā	māte	rada	jaunu	dzīvību,	taču	ar	jauno	dzīvību	nav	jāsaprot	tikai	viņas	bērns,	

bet	tā	garīgā	un	kultūras	atjaunotne,	kura	iespējama,	kad	atteiksimies	no	smacīgās	un	smacējošās	

57  Tiesa, ne visi sievietes pieņemtie lēmumi un izdarītās izvēles ir automātiski feministiskas, jo internalizēto 
patriarhālo uzskatu, kā arī ierobežoto izvēļu dēļ sieviete var labprātīgi atteikties no savām interesēm vai arī 
vienkārši ir spiesta pieņemt “mazāko ļaunumu”. Tā sauktā izvēles feminisma (choice feminism) kritiķi norāda 
uz šīs pozīcijas ciešo saistību ar neoliberālo kapitālismu (Kiraly and Tyle 2015). Detalizētam šīs diskusijas 
aplūkojumam varēs pievērsties turpmākajos pētījumos, jo tai nav tiešas saistības ar aplūkoto performanci. 
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patiesības	–	ne	tikai	institucionalizētās	mātišķības,	bet	arī	heteronormatīvā	reproduktīvā	futūris-

ma	ideoloģijas.	

5.2.4.“Fembloks” un LN Sieviešu līgas “Sirdis”: feministiskās mākslas 
ģenealoģijas iespēja

Lai	novērtētu	projekta	“Fembloks”	nozīmi	Latvijas	mākslas	ainā,	jāaplūko	arī	tā	kon-

ceptuālās	un	mākslinieciskās	attiecībās	ar	LN	Sieviešu	līgu.	Šāds	skatījuma	veids	atklāj	abu	

projektu	ne	tikai	atšķirīgās,	bet	arī	kopīgās	iezīmes,	kas	var	kalpot	par	pamatu,	lai	sāktu	vei-

dot	feministiskās	Latvijas	mākslas	ģenealoģiju.	Turklāt	abu	projektu	salīdzinājums	nemaz	nav	

nejaušs,	jo,	kā	stāsta	Ingrīda	Pičukāne,	“Fembloka”	sākotnējā	ideja	bija	saistīta	ar	vēlmi	rast	

turpinājumu	LN	Sieviešu	līgas	aizsāktajai	feministisko	performanču	praksei,	īpaši	izceļot	foto-

grāfiju	sēriju	“Sirdis”,	kurā	mākslinieces	inscenēja	divpadsmit	populāru	operu	sižetus,	tērpušās	

teatrālos	kostīmos.	

Šī	projekta	konceptuālā	analīze	jau	iezīmēta	promocijas	darba	3.	nodaļā,	tostarp	uzsverot	

saistību	ar	feministisko	mākslas	kritiku,	feminisma	filozofiju	un	postsociālisma	feminismu,	pa-

teicoties	tādiem	tematiskajiem	uzsvariem	kā	sievietes	ķermenis	un	seksualitāte,	mātes-meitas	

attiecības,	sievietes	rīcībspēja	un	sievišķā	subjekta	autonomija,	redzamība	un	pašnoteikšanās.	

Tiesa,	daudzas	no	šīm	tēmām	pasniegtas	aptumšotā	un	diskursīvi	“saduļķotā”	veidā,	un	kura-

tores	pretrunīgajos	paziņojumos	to	parādīšanās	ir	īslaicīga	un	it	kā	nejauša.	Nozīmi	šiem	uz-

plaiksnījumiem	piešķirt	feministisko	teoriju	sagatavotās	zināšanas,	ko	var	izmantot	kā	mākslas	

projekta	interpretācijas	ietvaru,	ar	kura	palīdzību	var	notvert	tā	feministisko	jutīgumu.	

Abu	projektu	salīdzinājumu	un	pēctecības	attiecības	pamato	arī	temporālie	apsvērumi.	

Kopš	projekta	“Sirdis”	radīšanas	bija	pagājuši	tieši	divdesmit	gadu,	pamudinot	atzīmēt	femi-

nistiskās	performanču	mākslas	“jubileju”.	Zīmīgi,	ka	LN	Sieviešu	līgas	performances	(tāpat	kā	

vēlāk	“Femblokam”)	nebija	performances	klasiskā	nozīmē,	proti,	kā	mākslas	forma,	kas	paredz	

skatītājus	tās	notikšanas	laikā.	Abu	projektu	performatīvais	raksturs	izpaudās,	inscenējot	no-

teiktas	situācijas	un	vēlāk	piedāvājot	skatītājiem	iepazīties	ar	tās	dokumentācijas	fotogrāfijām.	

Var	apgalvot,	ka	šajās	performancēs	uzvestas	tika	ne	tikai	noteiktas	situācijas,	bet	abas	grupas	

“darīja”	arī	Latvijas	feministisko	mākslu,	lai	arī	izpratnes	par	to,	kas	tā	ir	un	kā	pret	to	izturēties,	

bija	atšķirīgas.	

Feministisko	jutīgumu,	ko	aizsāka	“Sirdis”,	turpina	un	attīsta	“Fembloks”,	turklāt	abu	

projektu	mākslinieciskajām	izpausmēm	piemīt	viscerālas	iezīmes,	vēlreiz	uzsverot	to	pēctecību.	

LN	Sieviešu	līgas	projekta	viscerālo	dimensiju	piesaka	tā	nosaukums	“Sirdis”,	kas	atsaucas	uz	

cilvēka	iekšējo	orgānu,	kurš	vistiešākā	nozīmē	ir	atbildīgs	par	dzīvības	procesiem.	Šīs	funkcijas	
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dēļ	Rietumu	kultūrā	sirds	ir	metafora	dzīvībai	vispār.	Filozofe	Kerolaina	Korsmeijere	norāda	uz	

sirds	simbola	plašo	pielietojumu	dažādās	kultūrās,	tostarp	pievērš	uzmanību	ar	sirdi	saistītajām	

nozīmēm	mūsdienās.	“Sirds	metafora	norāda	uz	kodolu	(the core),	uz	lietas	būtību.	Atsauce	uz	

sirdi	liecina	par	autentiskumu	un	patiesumu	(“dziļi	izjusts”).	Tā	nozīmē	dziļas,	iekšējas	zināša-

nas	(“Es	zinu	savā	sirdī”),	kuras	reizēm	ir	privātas	un	rūpīgi	glabātas”	(Korsmeyer	2011,	140).	

Latviešu	valodā	sirds	metaforas	ir	plaši	izplatītas.	Lielākā	daļa	no	tām	izsaka	afektu	stāvokļus,	

kuri	 ir	gan	 satraucoši	un	kaislīgi	 (“Sirds	kūsā”,	 “Karsta	 sirds”),	gan	 saistīti	 ar	 atvieglojumu	

(“Atveldzēt	sirdi”),	gan	sāpju	pilni	(“Sirds	lūst”,	“Iedurt	sirdī”	u.	c.).	Par	sirds	saistību	ar	kodo-

lu	un	lietas	būtību,	kā	arī	autentiskumu	un	patiesumu	liecina	tādi	izteikumi	kā,	piemēram,	“Ar	

savas	sirds	asinīm”	un	“Ar	visu	sirdi”.	Metaforas	“Atklāt	sirdi”	un	“Ļaut	sirdij	vaļu”	saista	sirdi	

ar	vaļsirdību,	atklātību	un	nopietnību.	“Glabāt	savā	sirdī”	un	“Ieslēgt	sirdī”	uzsver	sirds	saikni	

ar	atmiņu,	kā	arī	slepenām,	no	citiem	slēptām	zināšanām,	savukārt	ilgu	un	mīlestības	aspektu	

piesaka	“Meklēt	(un	atrast)	ceļu	uz	sirdi”.	Attiecīgi	sirds	aizslēgšana,	nocietināšana,	kā	arī	tās	

aukstums	un	cietība	nozīmē	attiecību	pasliktināšanos,	norobežošanos,	nežēlību,	kā	arī	raksturo	

nejūtīgu	cilvēku	jeb	bezsirdi.	

Saprotams,	ka	fotogrāfiju	sērijā	sirdis	nav	attēlotas.	Visticamāk,	to	piesaukšana	kalpo	kā	

dzimtes	kritikas	rīks,	aktivizējot	tradicionālo	sievišķības	saistību	ar	emocionalitāti.	Emocionālas	

jeb,	kuratores	vārdiem	runājot,	romantiski	sentimentālas	ir	pašas	mākslinieces,	kuras	iejutušās	

operu	sirdi	plosošajos	sižetos.	Inscenējumu	sirdis	ir	tātad	pašas	sievietes	un	runa	ir	par	viņu	sa-

lauztajām	un	pāri	malām	plūstošajām	sirdīm,	viņu	sirds	ievainojamību	patriarhālas	ideoloģijas	

un	sociālisma	mantojuma	veidotajā	kultūrā,	kas	uzskatāmi	izpaužas	cietsirdīgajos	likteņos,	kas	

operās	viņām	paredzētas.	Jau	iepriekš	minētajai	ķermeniskajai	ievainojamībai	tiek	pievienots	

afektīvais	 aspekts,	 ko	 rezumē	 tautā	populārais	 teiciens	 “Sievietes	 liktenis	 ir	mīlēt	un	ciest”.	

Tiek	konstruēta	afektīva	sievietes	identitāte,	kas	balstās	darbībā,	proti,	dažādās	nelaimīguma	

formās	 (ciešanas,	vilšanās,	nodevība,	atsvešināšanās,	 šķiršanās	utml.)	un	attiecībās	ar	vīrieti	

(galveno	operas	varoni,	Subjektu).	Projekta	dalībnieces	to	pārceļ	uz	postsociālisma	skatuves,	

meklējot	lokālā	vēsturē	balstītus	skaidrojumus.	Kā	gan	valsts	iekārta,	kura	lepojās	ar	saviem	sa-

sniegumiem	dzimumu	vienlīdzībā,	varēja	atstāt	mantojumā	tik	bezpalīdzīgu	un	pat	bērnišķīgu	

sievišķības	izpratni,	kura	ierobežo,	nevis	veicina	sieviešu	rīcībspēju?	Kāpēc	sievietes	izvēlas	un	

iemīl	objektus	un	situācijas,	kurās	tās	tiek	apspiestas?	Šie	jautājumi	rezonē	ar	afektu	teorētiķu	

pētītajām	problēmām,	atklājot	vēl	vienu	attiecību	formātu,	kas	Latvijas	feministiskās	mākslas	

ainu	kopīgā	asinsritē	vieno	ar	mūsdienu	feministiskajām	teorijām.	

Viscerālās	estētikas	skatījumā	sirds	metafora,	ko	izmanto	LN	Sieviešu	līga,	ir	izšķiroša	

jau	iepriekš	minēto	postsociālisma	feminisma	iezīmju	atklāšanai,	kas	saistītas	ar	tādām	tēmām	

kā	ķermeniskā	ievainojamība,	nelaimīgums,	aptumšojums,	neredzamība	un	noēnojums,	kā	arī	
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plūstoša,	procesā	esošā	identitāte	(pēdējo	visuzskatamāk	parāda	izvēlētais	mākslas	veids	–	per-

formance).	Tā	ļauj	uzsvērt	arī	postsociālisma	feminisma	viscerālo	aspektu,	tā	saistību	ar	inti-

mitāti,	ķermenisku	pieredzi,	 intuitīvām	zināšanām.	Kodols	 jeb	“lietas	būtība”	ir	ķermeniska,	

ikdienas	iemiesotajā	pieredzē	balstīta.	Autentiskums	un	patiesums	izriet	no	veida,	kā	kļūšana	

par	feministu	ir	saistīta	ar	dziļi	izjustu	saskaršanos,	mijiedarbi	ar	pasauli,	attiecību	veidošanu	

un	uzturēšanu.	Projekts	“Sirdis”	uzskatāmi	parāda,	kā	feministiskas	zināšanas	“tiek	glabātas	

sirdī”,	tās	ir	dziļas,	iekšējas,	privātas	un	bieži	vien	arī	slepenas	un	citiem	nepieejamas.	Ja	femi-

nisms	ir	pārpludināts	ar	jūtām,	kaislībām	un	emocijām	un	“tas	[feminisms]	ir	kaut	kas	tāds,	pie	

kura	daudzas	no	mums	nonāk	dedzīgas	pieķeršanās	dēļ”	(Gorton	2007,	345),	tad	daudzās	sirds	

metaforas	šajā	gadījumā	vairs	nešķiet	nejaušas.	Feminisma	sirds	karstums	un	kūsājošais	spēks	

ne	tikai	piešķir	vitalitāti	un	atbild	par	dzīvības	procesiem	(un	reizē	ir	tikpat	nozīmīgs	dzīvības	

uzturēšanai,	piemēram,	nodrošinot	elpojamu	dzīvi),	bet	arī	ļauj	veidot	kultūras	kritiku,	atpazīt	

saikni	starp	afektiem,	ķermeņiem,	dzimti,	seksualitāti,	sociālo	nevienlīdzību	un	varas	attiecī-

bām.	Feministiskā	degsme	un	kvēle	sasilda	sirdi,	ir	vaļsirdīga	un	atklāta,	bet	reizē	stingra	un	

savā	pārliecībā	nopietna,	izturīga	un	nelokāma	–	šī	ir	spēka	un	rīcībspējas	mēraukla,	kas	rakstu-

ro	arī,	piemēram,	jau	iepriekš	analizēto	vājās	pretošanās	stratēģiju.	

Projekta	“Sirdis”	afektīvais	“karstums”	sāk	kausēt	Latvijas	mākslas	feministisko	sasa-

lumu,	ļaujot	parādīties	jaunām	mākslas	formām.	Šajā	nozīmē	LN	Sieviešu	līgu	var	uzskatīt	par	

“Fembloka”	priekšgājēju.	Līdzīgi	“Sirdīm”,	arī	“Femblokā”	feministiskā	pārliecība	un	zināša-

nas	izriet	no	“miesiskā	kodola”,	proti,	mākslinieciski	artikulētas	ķermeniski	afektīvas	pozīcijas.	

Protams,	šīs	līdzības	neatceļ	abu	mākslas	projektu	atšķirības.	Ja	“Sirdis”	parāda	viena	sieviešu	

tēla	divpadsmit	variācijās,	tad	“Fembloks”	atklāj	vismaz	divpadsmit	dažādu	tēlu	versijas,	tur-

klāt	 atkarībā	no	 skaitīšanas	principiem	 to	var	būt	 arī	 vairāk.	Piemēram,	 feministiskajai	por-

nogrāfijai	vai	kvīru	 feminismam	veltītās	performances	veido	kolāžas	no	katras	mākslinieces	

piemeklētajiem	tēliem,	sniedzot	pat	piecus	atšķirīgus	tēmas	traktējumus.	Ja	“Sirdis”	orientējas	

uz	unificētu,	vienveidīgu	un	savā	ziņā	paredzamu	un	klišejisku	sievietes	 tēlu,	atklājot	 tā	pa-

stāvēšanas	noteikumus	un	ierobežojumus,	tad	“Fembloks”	parāda	sieviešu	tēlu	daudzveidību,	

tām	iejūtoties	visdažādākajās	lomās	un	nokļūstot	atšķirīgās	situācijās.	Aplūkojot	“Fembloka”	

performanču	fotogrāfijas,	ir	neiespējami	izveidot	kādu	noturīgu,	homogēnu	sievietes	identitā-

ti,	nedz	izteikt	minējumu	par	tās	vietu	sabiedrībā.	Katrs	sievietes	tēls	ir	individuāls,	atšķirīgs,	

neprognozējams,	parādot	to	daudzveidību,	kas	iespējama,	atbrīvojoties	no	normatīvajiem	sie-

višķības	standartiem.	

Tomēr,	būdami	atšķirīgi,	šie	sieviešu	tēli	 ir	savā	starpā	saistīti,	proti,	 tos	raksturo	se-

rialitātē	balstīta	identitāte	(Janga	2001),	kas	var	būt	arī	nejauša,	taču	izriet	no	kopīgas	situā-

cijas,	mērķiem	vai	problēmām,	veidojot	sociālo	kolektīvu.	Šādu	pieeju	var	redzēt,	piemēram,	
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radikālajam	feminismam,	brīvprātīgajai	bezbērnotībai	vai	jaunavībai	veltītajās	fotosesijās,	kur	

mākslinieču	tērps	un	kustības	izvēlētas,	lai	izceltu	sievietēm	kopīgo,	nevis	atšķirīgo.	Savukārt	

konservatīvajā	feminismā	mākslinieces	demonstrē	savu	kopīgo	izsmalcināto	gaumi,	eleganci	

un	grāciju	ironiskā	un	paškritiskā	veidā	(sēžot	mugurā	Alberta	ielas	lauvu	skulptūrām,	tērpušās	

zīda	halātos	vai	arī	veicot	skaistumkopšanas	“rituālus”	ar	gurķu	šķēlītēm).	Šie	piemēri	iemieso	

sieviešu	solidaritātes	un	draudzības	ideālus,	kas	izriet	nevis	no	kādas	esenciālas	sievišķības	vai	

būtības,	bet	drīzāk	no	politiskās	situācijas	un	viņu	ķermeniskā	izvietojuma	tajā.	

Vēl	viena	svarīga	“Siržu”	un	“Fembloka”	atšķirība	 ir	 to	konceptuālais	 izejas	punkts.	

“Sirdis”	sniedz	dzimtes	kārtības	kritiku,	 taču	vairās	 iesaistīties	plašākās	diskusijās	par	 femi-

nismu,	kā	arī	nevēlas	ar	šo	jēdzienu	identificēties.	Savukārt	“Fembloka”	grupa	meklē	feminis-

tiskās	identitātes,	tās	pielaikojot,	izdzīvojot,	eksperimentējot	ar	tām	un	izjūtot	uz	savas	ādas.	

Performances	nav	primāri	vērstas	uz	sociālo	kritiku,	bet	gan	īsteno	postkritisku	utopiju	kons-

truēšanas	stratēģiju,	iezīmējot	iespējamus	sabiedrības	pārveides	scenārijus.	Divpadsmit	femi-

nismi	ir	arī	intersekcionāli	–	lai	arī	sākotnēji	performanču	uzmanības	lokā	ir	dzimte,	uzvedumi	

parāda,	ka	dzimte	savijas	ar	citām	sociālās	identitātes	dimensijām,	piemēram,	seksualitāti,	en-

tisko	izcelsmi,	izglītības	līmeni,	sociālo	statusu	utml.	Piedāvātie	skatījumi	ir	saistīti	ar	brīvības	

un	pašnoteikšanās	centieniem,	kā	arī	aktualizē	attiecības	ar	dabu	un	apkārtējo	vidi,	kultūras	

mantojumu	un	tradīcijām,	plūstošām	un	mainīgām	(kvīru)	identitātēm,	politisko	aktīvismu	un	

ikdienas	dzīvi.	

Šajā	nozīmē	“Fembloku”	var	uzlūkot	kā	ceļvedi	feminisma	aktualitātēs,	kuram	izdodas	

“atrast”	 reģionam	 raksturīgu	 –	 postsociālistisku	 –	 feminisma	 izpausmi.	 Tas	 piedāvātos	

divpadsmit	feminismus	ļauj	iekļaut	transnacionālā	feminisma	strāvojumos,	meklējot	kopīgās	un	

atšķirīgās	iezīmes,	savukārt	projekta	realizētā	daudzbalsība	izvairās	no	feministiskā	“kanona”	

radīšanas.	 Sava	 feminisma	meklējumi	 un	 definēšana	 paliek	 atvērta	 arī	 tāpēc,	 ka	 feminisma	

skaidrošanas	darbu	turpina	“Fembloka”	piezīmju	grāmatas	lietotāji.	Šajā	atvērtībā	var	saskatīt	

līdzību	iepriekš	aprakstītajam	centrbēdzes	principam,	kur	ne	tikai	feministiskā	māksla,	bet	arī	

tās	ģenealoģijas	meklējumi	vairās	no	lineāras	virzības	uz	arvien	lielāku	progresu	vai	skaidrību.	

Tā	 vietā	 priekšroka	 tiek	 dota	 arvien	 lielākai	 sarežģītībai,	 kas	 ietverta	 rizomātiskā	 struktūrā,	

kur	 “tuvāk”	un	“tālāk”,	perifērija	un	centrs	nav	absolūtas,	bet	no	 skatījuma	vietas	 atkarīgas	

pozīcijas.

5.2.5. Baisais feminisms un feministiskais baisais 

Rizomātisku	veidojumu,	kurā	nošķīrums	starp	tuvo	un	tālo,	pazīstamo	un	svešo,	mājīgo	

un	nemājīgo	vairs	nav	viennozīmīgs,	var	uztvert	kā	baisā	piemēru,	kas,	kā	iepriekš	tika	norādīts,	
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ir	viens	no	postsociālisma	feminisma	raksturojumiem.	Pirmkārt,	feminisma	biedējošais	iespaids	

parādās	kā	sabiedrības	bailes	no	feminisma	–	šī	problēma,	tostarp	pievēršoties	situācijai	Latvijā,	

jau	aplūkota	promocijas	darba	2.	nodaļā.	Šajā	nozīmē	baisuma	efektu	pastiprina	Raili	Marlingas	

novērojumi,	ka	Austrumeiropā	feminisms	ir	biedēklis,	bubulis	(Demakova	2002)	jeb	bête noire,	

burtiskā	tulkojumā	“tumšais	nezvērs”.	Otrkārt,	puses,	postsociālisma	feminisms	nereti	tiek	uz-

tverts	kā	baiss	plašākā	kontekstā,	ko	lielā	mērā	ietekmē	Rietumos	izplatīti	skatījumi	un	pieejas.	

Visbeidzot,	paturot	prātā	stereotipus,	kas	apvij	feministes	identitāti	(agresīva,	neglīta,	dusmīga,	

nemīlama	utml.),	kā	arī	populāros	mehānismus,	kuri	saista	feministi	ar	nelaimīgumu,	prieka	

nogalināšanu	 un	 nepatikšanu	 radīšanu	 (Ahmed	 2010),	 baisais	 saistīts	 arī	 ar	 paša	 feminisma	

subjektu.	Feministēm	jābūt	neredzamām,	klusējošām	un	nepamanāmām,	jo	to	eksistence	nav	

leģitīma,	savukārt	to	parādīšanās	un	nonākšana	uzmanības	centrā,	tāpat	kā	jebkura	cita	kultūras	

izstumtās	daļas	piepeša	aktivitāte,	ir	saistīta	ar	baisā	pieredzi.	Tātad	baisais	postsociālisma	fe-

minismā	parādās	trijos	veidos,	un	katrs	no	tiem	ietverts	arī	“Fembloka”	projektā.	

Kā	norāda	filozofe	Aleksandra	Kokoli,	feminisma	biedējošā	daba	var	būt	stratēģiski	iz-

devīga	feministēm	un	feministiem	–	atsvešinošā	funkcija,	ko	veic	baisais,	stiprina	feministiskās	

kritikas	centienus	analizēt	ideoloģiju,	varas	attiecības	un	atmaskot	“dabiskotās”	nevienlīdzības	

formas,	parādot,	ka	ērtais,	pašsaprotamais	un	ikdienišķais	var	būt	nemājīgs	un	svešs.	Baisais	ir	

“pastāvīga	nemiera	spēks,	kas	neļauj	feminismam	pārvērsties	par	vulgāru	seklas	familiaritātes	

aizrautību”	 (Kokoli	 2016,	 41),	 un	 rizomātiskā	 feministiskās	 domas	 sarežģītība,	 kuru	 iezīmē	

“Fembloka”	projekts,	neļauj	feminismu	vulgarizēt	vai	vienkāršot,	tādā	veidā	pretojoties	popu-

lārajām	tendencēm	ietvert	feminismu	skanīgos	saukļos	vai	populistiskos	skaidrojumos.	

Kokoli	atsaucas	uz	filozofes	Hannas	Ārentes	privātā	un	publiskā	raksturojumu,	saska-

ņā	ar	ko	privātais	atbilst	 lietām,	kurām	jābūt	apslēptām,	savukārt	publiskais	 ir	 lietas,	kurām	

jābūt	parādītām	(Kokoli	2016,	36).	Šajā	nozīmē	baisais	ir	tas,	kam	vajadzēja	palikt	apslēptam,	

kas	nedrīkstēja	nākt	gaismā,	bet	kas	tomēr	ir	kļuvis	zināms,	pieejams,	redzams.	Tā	kā	baisais	

apšauba	privātā	un	publiskā	nošķīrumu,	tas	ne	tikai	iederas	feministisko	teoriju	diskusijās	par	

privātās	dzīves	politiskajiem	aspektiem,	bet	arī	noder	afektu	un	ķermeniskās	pieredzes	pētniecī-

bā,	izgaismojot	politisko	ideoloģiju	un	kultūras	stāvokļu	viscerālo	loģiku.	Elpas	un	smakšanas	

analīze	ir	tikai	viens	no	šīs	izgaismošanas	piemēriem	–	turpinot	šķetināt	“Fembloka”	projektā	

aktualizētos	 tematus,	var	piedāvāt	arvien	 jaunas	viscerālās	 loģikas	 izpausmes	 (izsalkums	un	

sāts,	skumjas	un	prieks,	siltums	un	aukstums,	vientulība	un	draudzība	u.	c.).	

Projektā	 “Fembloka”	mākslinieces	 piedāvā	 iespēju	 pievērsties	 izstumtajam,	 apspies-

tajam	un	noklusētajam	 -ismam,	no	kura	 izvairās	 un	norobežojas,	 reabilitējot	 “tumšo	nezvē-

ru”	 un	 piešķirot	 tam	 jaunu	 veidolu.	 Inscenējot	 divpadsmit	 feminismus,	 “Fembloka”	 rado-

šā	komanda	ne	tikai	rada,	“izdara”,	“iemieso”	un	izdzīvo	feminismus,	bet	arī	ļauj	projektam	
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kļūst	par	magnētu,	kas	“pievelk”,	atsedz,	parāda	citas	feministiskas	prakses.	Šīs	pievilkšanās	

rezultātā	ne	tikai	Latvijas	postsociālisma	mākslā	un,	iespējams,	arī	tās	agrākos	periodos	kļūst	

saskatāms	savdabīgs	feministiskais	jutīgums,	feministiskās	domas	klātbūtne	ikdienas	dzīvē	un	

mākslas	praksēs.	Piedāvājot	mērauklu,	projekts	 ļauj	 izstrādāt	Latvijas	 feministiskās	mākslas	

ģenealoģijas	uzmetumu	–	lai	arī	tikai	aptuvenu	un	nenoteiktu,	tomēr	parādot	vismaz	divpadsmit	

virzienus,	kādos	iespējams	skatīties.	

Šajā	ziņā	mākslas	projekts	“atgriež”	feminismu	Latvijas	mākslas	un	kultūras	aktīvajā	

apritē.	Tas	ļauj	“atcerēties”	iepriekš	manītās	feministiskās	nokrāsas	un	intonācijas,	parādot,	ka	

tās	nav	nejaušas,	bet	ir	daļa	no	lielāka	kopuma.	Pārfrāzējot	Aleksandru	Kokoli,	var	teikt,	ka	femi-

nisms,	kurš	atgriežas,	nav	briesmīgs	vai	grotesks,	lai	gan	briesmīgums	un	groteskums	tam	bieži	

ticis	piedēvēts,	lai	attaisnotu	tā	apspiešanu,	aizmiršanu	un	izvairīšanos	no	tā.	Karikatūras	par	

karojošām	feministēm,	kuras	ir	agresīvas	un	histēriskas,	ir	šīs	stratēģijas	ilustrācija.	Briesmīgas	

un	groteskas	ir	bailes	no	feminisma,	 tā	noraidījums	un	izkropļojumi.	Izstumtais	(feminisms)	

biedē	drīzāk	tāpēc,	ka	turpina	nest	“piespiedu	trimdas	zīmi”	(Kokoli	2016,	39)	un	būt	pretrunā	

ar	ierasto	lieto	kārtību.	Tas	turpina	biedēt,	taču	nevis	tāpēc,	ka	būtu	biedējošs,	bet	sava	kritiskā	

un	sabiedrību	pārveidojošā	potenciāla	dēļ.	

“Fembloks”	kā	feministiski	baisā	piemērs	aplūkojams	ne	tikai	vietējās	vides	kontekstā,	

bet	arī	plašākā	ģeopolitiskā	skatījumā.	Ja	baiso	var	skatīt	gan	kā	intelektuālu	neskaidrību	un	

afektīvu	nenoteiktību,	tad	Kokoli	vērš	uzmanību	uz	baisā	izvietojumu	telpā:	baisais	šķiet	svešs,	

jo	atrodas	pārāk	tuvu,	lai	par	to	varētu	reflektēt.	Līdz	ar	to	baisais	ir	vienlaicīgi	“ārkārtīgi	tuvs	

un	nesamierināmi	citāds”	(Kokoli	2016,	20).	Caur	baisā	kategoriju	iespējams	vēlreiz	palūkoties	

uz	postsociālisma	feminismu	kā	Rietumu	tuvo	citu.	Tas	ir	“līdzīgs	Rietumiem,	tomēr	ne	pietie-

kami	līdzīgs,	un	ir	atšķirīgs	no	Rietumiem,	tomēr	ne	pietiekami	atšķirīgs”	(Tlostanova,	Thapar-

Björkert	 and	Koobak	 2019).	 Šāds	 skatījums	 skaidro	 2.	 nodaļas	 sākumā	 iezīmēto	 domu	 par	

feminismu	postsociālismā	kā	izplūdušu	un	neskaidru	“Rietumu	feminisma”	kopiju	un	“baisu	

atšķirību	un	līdzību	kombināciju”	(Marling	2021,	94),	ko	mierīgu	prātu	drīkstēja	ignorēt,	proti,	

aizmirst	un	 izstumt.	“Fembloka”	projekts	 to	 izvērš	mākslinieciskā	praksē,	kur	performances	

aizgūst	jēdzienus	un	teorētiskos	ietvarus	no	Rietumu	feminisma	diskursiem	(tostarp	pašu	femi-

nismu	nosaukumus),	taču	reizē	izceļ	atšķirības,	kuras	izriet	no	feminismu	piesaistes	konkrētajai	

Latvijas	kultūras	videi,	sniedzot	unikālu	un	lokālu	lasījumu	un	atklājot	mijiedarbi	starp	dažā-

diem	reģioniem	un	feministiskā	laika	nogriežņiem.	Atšķirību	iezīmē	arī	feministiskās	intereses	

avoti	–	tie	nāk	no	iepriekšējās	mākslinieciskās	prakses	un	mākslinieču	dzīvotās	pieredzes,	kas	

ir	daudzu	performanču	scenogrāfijas	pamatā.	

“Fembloka”	piedāvātais	“tuvais	citādums”	izsaka	ne	tikai	ģeopolitikā,	vēsturē	un	kultū-

rā	balstītas	attiecības,	bet	arī	viscerālu	intimitāti.	Tā	parādās	mākslinieču	ķermeniskajā	tuvumā	
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un	ciešajā	sadarbībā,	kur	viena	konkrēta	ķermeņa	robežas	nereti	kļūst	izplūdušas,	nenoteiktas,	

transkorporeāls.	Performancēs	izšķiroša	loma	ir	žestiem	un	kustībām,	kuri	ķermeņus	savieno,	

tādā	veidā	gan	nodrošinot	idejisku	saturu,	gan	atklājot	mākslinieču	attiecības,	kuras	pludina	arī	

autorības	jēdzienu	–	būdams	kolektīvs	mākslas	darbs,	“Fembloks”	ir	kritisks	pret	individuāla	

autora,	mākslinieka-ģēnija	ideju	(turklāt	latviešu	valodā	vārdam	“gēnijs”	nemaz	nav	sieviešu	

ekvivalenta).	Tuvība	un	intimitāte	nosaka	viņu	interesi	par	feminismu,	to	sajūtot	ar	savu	ādu,	

kā	arī	lasītājiem	izteiktais	aicinājums	domāt	par	savām	ķermeniski	afektīvajām	reakcijām	uz	

feminismiem,	kuri	tiek	atrasti	ārkārtīgā	tuvumā	–	viscerālajā	pieredzē.	Savukārt	to	“nesamieri-

nāmais	citādums”	turpina	pastāvēt	kā	intelektuāla	neskaidrība	un	afektīva	nenoteiktība,	varbūt	

pat	hibriditāte,	saglabājot	saikni	ar	postsociālisma	feminisma	aptumšojumu,	neskaidrību,	intui-

tīvo	raksturu.	

Var	secināt,	ka	“Fembloks”	atrisina	feminisma-biedēkļa	jeb	tumšā	nezvēra	izraidīšanas	

jautājumu	Latvijas	mākslas	vidē:	tas	zaudē	savu	nezvēra	apveidu,	taču	saglabā	saikni	ar	tumsu.	

Atbrīvojoties	no	monstrozās,	biedējošās	bête daļas,	postsociālisma	feminisms	patur	aptumšo-

tības	iezīmi,	jo	ir	saistīts	ar	viscerālo,	ar	afektīvu	ķermenisku	pieredzi,	kura	pēc	definīcijas	ir	

tikai	daļēji	pieejama,	artikulējama	un	tverama.	Par	feminismu	turpina	runāt	“intīmi	un	tumsā”,	

taču	šoreiz	tas	liecina	nevis	par	feminisma	marginalizāciju,	bet	tā	atrašanos	zem	ādas,	kā	arī	

apliecina	feminisma	vitāli	svarīgo	funkciju	individuālajā	un	kolektīvajā	sabiedrības	ķermenī.	

Postsociālisma	 feminisms,	 caur	 baisā	 funkciju	 katalizējot	 nemājīguma	 sajūtu,	meklē	 jaunas	

mājas,	jaunas	piederības	attiecības,	kurās	būtu	telpa,	kur	brīvi	ieelpot	un	izelpot.	

Līdz	 ar	 to	 “Fembloks”	 pievēršas	 ne	 tikai	 ar	Latvijas	 feministiskajai	mākslai,	 bet	 arī	

aicina	pārskatīt	feminisma	vietu	Latvijas	kultūrā	plašākā	nozīmē,	risinot	feministiskā	diskursa	

neredzamību	un	marginālo	vietu,	tā	iekšējās	pretrunas	un	afektīvos	stāvokļus.	Tas	ir	spilgts	un	

unikāls	piemērs,	kā	mākslinieciskas	prakses	rezultātā	tiek	radītas	zināšanas,	kuras	ir	noderīgas	

teorētiskos	pētījumos.	Izmantojot	afektīvo	un	iztēli	rosinošo	potenciālu,	projekts	“Fembloks”	

pārliecinošās	vizuālās	formās	izsaka	idejas	un	jēdzienus,	kuriem	var	būt	sabiedrību	transformē-

jošs	efekts	un	kuri	spēj	izraisīt	ilgstošas	izmaiņas.	Mākslas	projekts	skaidro	feminismu	nevis	kā	

noteiktu	identitāti,	bet	rīcībā	un	problēmu	risināšanā	balstītu	pieeju	daudzveidību,	kur	sabiedrī-

bas	kritika	mijiedarbojas	ar	utopiju	un	alternatīvu	konstruēšanu.	Inscenējumu	laikā	mākslinieču	

“sapņainās”	un	“nereālās”	vīzijas	kļūst	iespējamas,	reālas.	

Svarīgi,	ka	projekta	iezīmētais	feminismu	saraksts	nav	jāuztver	kā	pabeigta	un	“stin-

gri	zinātniska”	klasifikācijas	sistēma.	Lai	arī	šādu	iespaidu	var	radīt	“Femblokā”	izmantotais	

skaidrojošās	vārdnīcas	formāts	–	dots	termins,	to	ilustrē	attēls	un	skaidro	zinātnisks	komentārs	

–	 jāņem	vērā,	ka	“Fembloks”	 ir	piezīmju	grāmata,	ko	katrs	 lasītājs	var	papildināt	ar	saviem	

feminismiem.	Mākslinieču	grupa	nepretendē	uz	 “pēdējo	vārdu”	Latvijas	 feministiskās	 ainas	
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definēšanā,	bet	piedāvā	atskaites	punktus,	kuri	sarunas	par	feminismu	Latvijā	rosina,	aizsāk.	

Vēl	vairāk,	šie	atskaites	punkti	ir	pašu	mākslinieču	izdzīvoti	–	gan	mākslā,	gan	ikdienas	pie-

redzē,	 kas	 ar	 katru	 feminismu	 ļauj	 veidot	 ķermeniski	 afektīvas,	 intīmas	 un	 tuvas	 attiecības.	

Šo	attiecību	veids	 izgaismo	performances,	kur	 feminismi	 tiek	sajusti,	 izspēlēti	un	piedzīvoti	

ķermeniskā	veidā,	reģistrējot	noteiktu	afektus.	Šāda	ķermeniska	afektīva	pieredze	“materiali-

zē”	feminisma	idejas,	reizē	padarot	tās	saprotamas	viscerālā	veidā,	proti,	intuitīvi	tveramas.	Ja	

viens	no	“Fembloka”	projekta	mērķiem	ir	piedāvāt	lasītājiem	atrast	savu	feminismu,	tad	māks-

linieču	performances	vedina	domāt,	ka	šie	meklējumi	ved	viscerālā	virzienā,	uzdodot	par	tiem	

jautājumus	“ar	savām	“iekšām””	(Holland,	Ochoa	and	Tompkins	2014,	394),	kā	arī	atrodot	vai	

sajūtot	atbildes	ar	savu	ādu.	

Visbeidzot,	jāvērš	uzmanība	uz	to,	ka	feminisma	darītājas	jeb	aģentes	(agents)	ir	pašas	

mākslinieces.	Lai	arī	tie	varētu	būt	jebkuras	citas	profesijas	pārstāvji	vai	nejauši	izvēlēti	aktieri,	

tomēr	fakts,	ka	“feminisma	vēstnešu”	lomu	uzņemas	pašas	mākslinieces,	ir	svarīgs.	Šī	izvēle	

uzsver	mākslas	un	kultūras	nozīmi	sociālo	procesu	veidošanā	un	virzīšanā,	kur	māksla	nevis	

tikai	“attēlo”,	“reģistrē”	vai	“reaģē”	uz	kādiem	notikumiem,	bet	var	būt	šo	notikumu	rosinātāja.	

“Fembloks”	apliecina	mākslas	spēju	ietekmēt	un	mainīt	pasaules	redzēšanas,	saprašanas	un	at-

tiecību	veidošanas	principus,	kur	mākslinieciski	radītās	mikro-utopijas	–	divpadsmit	feminismi,	

kuri	tiek	sajusti	ar	savu	ādu	un	izjusti	ar	savām	iekšām	–	iekļaujas	plašākos	sociālās	kritikas	

un	pārveides	procesos.	Šajā	ziņā	var	saskatīt	vēl	vienu	līdzību	starp	“Fembloku”	un	“Tējas	sē-

nes”	projektiem:	izmantojot	sociālisma	mantojumu,	iztēli	un	dzīvotā	ķermeņa	pieredzi,	tie	abi	

uzbur	alternatīvas	sociālās	organizācijas	formas,	kas	pretojas	neoliberālajai	racionalitātei	vēl	

vienā	veidā	–	noraidot	prasību	mākslai	“pierādīt”	savu	ieguldījumu	tautsaimniecībā	vai	tieksmē	

izteikt	mākslu	ekonomiskajos	rādītājos.	Tiesa,	 ja	“Tējas	sēne”	savu	radoši	kritisko	potenciā-

lu	smeļas	nostalģijā	un	pagātnes	mantojuma	adaptēšanā,	tad	“Fembloks”	balstās	feministisko	

teoriju	pārzināšanā,	dialoga	meklējumos	un	centienos	piemērot	feministisko	diskursu	mūsdienu	

vajadzībām,	 tādā	veidā	orientējoties	uz	nākotni,	kas	atbrīvojas	no	cietsirdīgā	optimisma,	bet	

tiecas	pēc	kultūras	bagātināšanas	un	garīgas	atjaunotnes.	
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Noslēgums

Promocijas	darba	zinātniskie	rezultāti	 ir	nosacījumu	formulēšana	un	kritiskās	vārdnī-

cas	piedāvāšana,	kas	ļauj	konceptualizēt	feministisko	mākslu	postsociālismā,	īpašu	uzmanību	

pievēršot	Latvijas	laikmetīgajai	mākslai.	Šāds	teorētiskais	ietvars	ir	nepieciešams,	jo	nepastāv	

viena	vispārpieņemta	feministiskās	mākslas	izpratne,	kura	ļautu	ieviest	universālu	feministisku	

redzējumu.	Gluži	pretēji,	atšķirīgie	feministiskie	skatījumi	ir	atkarīgi	no	konkrētas	vietas	un	lai-

ka,	teorētiskās	valodas	un	filozofiskām	diskusijām,	kā	arī	feministiskās	mākslas	un	diskursu	ap-

ritē	iesaistītiem	cilvēkiem.	Feminismam	postsociālismā	ir	raksturīgas	iezīmes,	kas	to	atšķir	no	

vairāk	zināmiem,	piemēram,	ar	otrā	feminisma	vilni	saistītiem	feminismiem,	tomēr	saskatāmas	

arī	līdzības,	paralēles,	ideju	apmaiņas	un	radošas	pārneses.	Promocijas	darbs	sniedz	teorētiskas	

refleksijas	paraugu,	kā	domāt	par	 feministisko	mākslu	postsociālismā,	uzmanību	pret	 lokālo	

kontekstu	apvienojot	ar	transnacionāla	feminisma	skatījumiem.	

Feministiskā	māksla	ir	teorētiski	izvērsts,	daudzšķautņains,	kā	arī	ideoloģiski	sensitīvs	

un	emocionāli	noslogots	jēdziens.	Tā	daudznozīmība	saistīta	gan	ar	atšķirīgām	jēdziena	lieto-

šanas	tradīcijām	un	izpratnēm,	ko	lieto	mākslas	filozofi,	estētiķi	un	teorētiķi,	gan	paša	feminis-

ma	plūstošo,	mainīgo,	autoritātes	un	hierarhiskus	sakārtojumus	drupinošo	ievirzi.	Feministiskā	

māksla	kā	parādība	nepārtraukti	paplašinās,	veicot	negaidītus	pavērsienus,	kuri	bieži	vien	izriet	

no	tikpat	dinamiskas	feministisko	teoriju	sazarošanās,	turpinot	pilnveidi,	savstarpējo	papildinā-

šanos,	ietekmēšanos,	kā	arī	izkopjot	starpdisciplināru	zinātkāri	un	mijiedarbi	ar	citām	mūsdienu	

teorijām,	it	īpaši	kritiskajām.	

Promocijas	darbā	iezīmētas	vairākas	feministiskās	mākslas	skaidrojuma	iespējas,	kā	arī	

norādīti	katras	sniegtie	ieguvumi	un	trūkumi,	tostarp	attiecinot	tos	uz	feministisko	mākslu	un	

mākslas	teoriju	postsociālismā.	Šaurākajā	nozīmē	feministisko	mākslu	uztver	kā	mākslas	klasi-

fikācijas	veidu,	piederīgu	galvenokārt	parādībām	60.–80.	gadu	Rietumu	mākslā,	it	īpaši	–	ASV,	

ko	 konceptuāli	 nostiprina	 tā	 laika	 feministiskās	 teorijas.	 Promocijas	 darbā	 aplūkoti	 iemesli,	

kāpēc	 šāds	 skatījums	uz	 feministisko	mākslu	postsociālismā	nav	 īpaši	 auglīgs,	kas	 savukārt	

mudina	meklēt	citus	teorētiskos	un	mākslinieciskos	atbalsta	punktus.	Tie	paredz	paplašināt	fe-

ministiskā	jēdzienu,	mākslā	ar	 to	saprotot	noteiktu	formu,	tehniku	vai	saturu,	kā	arī	atzīstot,	

ka	mākslas	darba	formālie	izteiksmes	līdzekļi	–	it	īpaši	feministiskajā	mākslā	–	nav	vienmēr	

nošķirami	no	tā	koncepcijas	jeb	vēstījuma.	Lai	arī	šī	pieeja	ir	labvēlīga	feministiskās	mākslas	

izpratnes	veidošanai	postsociālisma	situācijā,	tā	tomēr	ietver	risku	“pazaudēt”	mākslas	feminis-

tisko	momentu,	jo	interese	par	noteiktiem	tehniskiem	paņēmieniem	vai	tēmām	vēl	nav	pietie-

kama	feministisku	skatījumu	pieteikšanai	un	uzturēšanai.	Tā	vietā	teorētiski	daudzsološāka	ir	
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iespēja	feministisko	mākslu	definēt	kā	noteiktu	politisko	pozīciju	un	sociālās	kritikas	veidu	–	lai	

arī	šāds	skatījums	var	šķist	pārāk	plašs	un	neskaidrs,	tomēr	tieši	šeit	rodami	ceļi	feministiskās	

mākslas	noteikšanai	postsociālisma	apstākļos.	

Feministiskā	māksla	kā	politiskā	pozīcija	un	sociālās	kritikas	veids	paredz	ciešu	mijie-

darbi	gan	ar	mākslas	jaunrades	praksēm	un	mākslas	aktīvismu,	gan	feministiskajām	teorijām,	

kuras	skaidro	noteiktu	tēmu	aktualitāti	un	pievērš	uzmanību	kā	sociālām	un	politiskām,	tā	fi-

lozofiskām	un	estētiskām	problēmām	–	viena	no	feministiskās	ievirzes	iezīmēm	(gan	teorijās,	

gan	mākslā)	ir	robežu	pludināšana	starp	mākslu	un	ārpus	mākslas	esošo	dzīvi,	starp	estētisko	un	

politisko	aktualitāti.	Šāda	feministiskās	mākslas	definīcija	paver	daudzas	teorētiskās	refleksijas	

iespējas.	Promocijas	darbā	izvēlēts	ceļš,	kas	priekšplānā	izvirza	ikdienas	dzīvi	un	ķermeniski	

afektīvo	pieredzi,	lai	iesaistītos	diskusijā	ar	feministiskā	aktīvisma	un	filozofijas	ideju	par	per-

sonīgo	kā	politisko,	saklausot	tās	atbalsis	postsociālisma	mākslā,	kuras	piesaka	arī	visceralitā-

tes	jēdziena	izkopšanas	iespējas.	

Feministiskais	skatiens	ļauj	identificēt	viscerālo	dominējošu	ideoloģiju	un	diskursu	si-

tuācijās,	kurās	viscerālais	nereti	ir	“neredzams”,	diskursīvi	nepamanāms	vai	noliegts,	apšaubīts,	

taču	sajūtams,	afektīvi	tverams	un	ķermeniski	klātesošs.	Viscerālais	aspekts	parādās,	pievēršot	

uzmanību	arī	 šķietami	maznozīmīgām,	vienmuļām	 ikdienas	dzīves	norisēm,	 to	palīdz	 atklāt	

arī	sieviešu	 ikdienas	ķermeniskie	un	afektīvie	ritmi,	kuros	sabiedrības	noteiktās	gaidas,	nor-

matīvās	dzimtes	un	citas	sociālas	konstrukcijas	satiekas,	nonāk	konfliktā	vai	mijiedarbojas	ar	

ķermenisko	 rīcībspēju,	afektīvo	hibriditāti	un	dzīvoto	pieredzi.	Šajā	 starptelpā	no	 jauna	 tiek	

atrasta	personīgās	pieredzes	un	politiskās	nozīmības	sintēze,	ko	izvērš	jau	60.–80.	gadu	femi-

nistiskās	teorijas	un	mākslas	procesi.	Mūsdienās	to	turpina	aktuālās	feminisma	teorijas,	it	īpaši	

kritiskā	ķermeņa	un	afektu	pētniecība,	kas	analizē	dzimtes	noteiktus	emociju	stāvokļus	un	to	

lomu	ideoloģiju	uzturēšanā,	uzsverot,	ka	ne	tikai	ķermenis,	bet	arī	jūtu	pasaule	zināmā	mērā	

ir	pakļauta	disciplinārām	un	kontrolējošām	praksēm,	reizē	sniedzot	arī	pretošanās,	dumpja	un	

sociālās	pārveides	iespējas.	Šim	jautājumu	lokam	pievēršas	arī	feministiskā	laikmetīgā	māksla,	

kuras	rīcībā	esošie	radošās	izteiksmes	līdzekļi	spēj	paust	šīs	sarežģītās	patiesības	ar	estētisku,	

tostarp	ķermeniski	juteklisku	iedarbību,	diskursīva	aptumšojuma	apstākļos	radot	paradoksālu	

skaidrību.	

Visceralitāte	kā	feministiskās	mākslas	jutīguma	nesēja	ir	 īpaši	svarīga	postsociālisma	

situācijā,	 ko	 raksturo	kopumā	negatīva	vai	 piesardzīgi	 nogaidoša	 attieksme	pret	 feminismu.	

Feministisko	diskursu	marginalizācija	veido	feministiskās	mākslas	un	teoriju	fonu	Centrālajā	

un	Austrumeiropā,	turklāt	šī	marginalizācija	ir	divkārša:	reģionālām	feminisma	izpausmēm	“pa-

iet	garām”	teorētiķi	gan	Rietumos,	gan	vietējās	sabiedrībās.	Šāda	situācija	nereti	veicina	paško-

lonizāciju,	proti,	nekritisku	Rietumu	akadēmisko	standartu,	interešu	un	vārdnīcas	pārņemšanu.	
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Promocijas	darbā	skaidrots,	kāpēc	feministiskā	māksla	Centrālajā	un	Austrumeiropā	ir	pretru-

nīgi	vērtēta	parādība,	kā	arī	norādīti	cēloņi,	tostarp	izceļot	vadošo	ideoloģiju	ietekmi,	feminis-

ma	atraidīšanai,	saskatot	tajā	Rietumu	feministiskās	mākslas	“novēlotu”	versiju	vai	“pakaļda-

rinājumu”.	Nereti	ar	feministisko	kļūdaini	saprot	arī	arhaisku	sociālisma	mantojuma	palieku,	

kariķē	tā	“agresivitāti”	un	piedēvē	tam	vēlmi	“apspiest	vīriešus”	vai	tiecas	feministisko	diskur-

su	ietērpt	mazāk	politiski	aktuālos	jēdzienos,	piemēram,	“femīns”,	“sievišķīgs”,	“sieviešu”	u.c.	

Šāds	intelektuālais	klimats	esošus	feministiskos	skatījumus	bieži	vien	padara	netveramus.	Tā	

rezultātā	feministiskās	parādības	mākslā	ir	izkaisītas,	savā	starpā	šķietami	nesaistītas	un	noma-

diskas,	feministiskiem	procesiem	trūkst	gan	pēctecības,	gan	konteksta,	kas	lietotu	mākslas	fi-

lozofijas	un	estētikas	izstrādātus	rīkus	feministiskās	mākslas	aspektu	izcelšanai,	apkopošanai,	

salīdzināšanai	un	padziļinātai	analīzei.	

Lai	 risinātu	 feministiskās	mākslas	 neredzamības	 un	 aptumšojuma	 iezīmes,	 promoci-

jas	darbā	izstrādāti	postsociālisma	feministiskās	mākslas	domājamības	teorētiskie	ietvari,	kas	

nostiprināti	mākslas	filozofijas	un	ikdienas	dzīves	estētikas	perspektīvās,	īpašu	uzmanību	vel-

tot	ķermeniskumam	un	afektivitātei.	Postsociālisma	feminisma	tematiskiem	izvērsumiem	tiek	

piedāvāta	kritiskā	vārdnīca,	kas	aptver	postsociālistisko	nedrošumu	un	ķermenisko	ievainoja-

mību,	neoliberālo	racionalitāti	un	uzņēmējdarbīgo	subjektu,	kā	arī	nostalģiju	un	nelaimīgumu	

kā	afektīvus	stāvokļus,	kurus	var	lietot	kritiskai	kultūras	un	mākslas	analīzei.	Īpaša	uzmanība	

tiek	pievērsta	necaurredzamības,	aptumšojuma	un	neskaidrības	jēdzieniem	kā	feministiskiem	

marķieriem,	kuri	palīdz	saglabāt	lokālu	savdabību	un	atvaira	aizbildniecisku	un	izskaidrojošu	

attieksmi,	kā	arī	paplašina	visceralitātes	jēdziena	analītiskās	iespējas,	to	saistot	ar	necaurredza-

mo	un	aptumšoto	ķermeniski	afektīvo.	Šo	saistību	apstiprina	feministiskās	“intereses	salas”	un	

impulsi,	kas	rodami	Centrālās	un	Austrumeiropas	feministiskajos	diskursos	–	mākslas	teorēti-

ķu,	kritiķu,	zinātnieku	un	filozofu	darbos.

Promocijas	darbā	šie	teorētiskie	impulsi	apkopoti,	parādot,	kā	kopš	vēlīnā	sociālisma	

laikiem	tie	veido	savdabīgu	“cita	feminisma”	kopumu	Centrālās	un	Austrumeiropas	mākslas	

teorijās	 un	 vēsturēs.	To	 vidū	 ir	 intuitīvais,	 izvairīgais,	 latentais,	maigais	 un	 centrbēdzes	 fe-

minisms,	kā	arī	protofeminisms	un	parafeminisms.	Lai	arī	šie	termini	bieži	vien	kalpo	kā	no-

teiktas	mākslinieciskas	vai	individuālas	pētnieciskas	pozīcijas	raksturojums,	kļūstot	par	lokālu	

variantu	“īstajam”	feminismam	(kura	lietojums	neprasa	precizējošus	apzīmējumus),	apkopojot	

šos	jēdzienus	un	interpretējot	tos	mūsdienu	feministiskās	estētikas	un	afektu	teorijas	ietvaros,	

promocijas	darbā	tiek	izcelts	to	potenciāls	pieteikt	un	izkopt	“savu	feminismu”.	Tas	balstās	ik-

dienas	dzīves	pieredzē,	intuitīvos	un	sadzīviskos	pieredzējumos,	afektīvos	stāvokļos,	intimitātē	

un	necaurredzamībā,	arī	 tumšā	baisumā.	Feministiskais	saturs	mākslā	ne	vienmēr	 ir	acīmre-

dzams	–	tas	var	būt	daļēji	aptumšots,	apslēpts,	neartikulēts,	nepieejams	vai	pat	noliegts,	turklāt	
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pretrunīgumam	un	sarežģītībai	mākslas	darbos	piemīt	kā	konceptuālas,	tā	emocionālas	iezīmes.	

Minētie	“citi	feminismi”	piesaka	telpas	un	laika	metaforas,	sašūpojot	centra	un	perifē-

rijas,	“pirms”	un	“pēc”,	oriģināla	un	kopijas	binārās	hierarhijas,	kā	arī	nostiprinot	horizontā-

las	metodes	feministiskās	mākslas	vēstures	rakstīšanā	un	drupinot	kanoniskas	un	autoritatīvas	

struktūras.	Tiek	apšaubīts	arī	daudzkārt	atkārtotais	skatījums	uz	feministisko	mākslu	kā	lineāru	

virzību	uz	arvien	lielāku	progresu.	Tā	vietā	tiek	piedāvāta	rizomātiska	struktūra,	kuras	“tuvāk”	

un	“tālāk”	pozīcijas	nav	absolūtas,	bet	atkarīgas	no	skatījuma	vietas	un	spēj	ģenerēt	baisuma	

afektu	–	tā	kritiskais	potenciāls	saistīts	ar	spēju	atsvešināti	paraudzīties	uz	pazīstamām	lietām	

un	 nepazīstamo	 atzīt	 par	 savējo.	Tuvuma	un	 tāluma	 perspektīvu	 sadurē	 izkristalizējas	Tuvā	

Cita	pozīcija,	kas	promocijas	darbā	ir	pārnesta	uz	feministisko	mākslu	postsociālismā,	jaunā	

radniecībā	sakārtojot	dažādu	reģionu	un	laikmetu	feministiskās	mākslas	izpausmes.	Šajā	sakār-

tojumā	par	atskaites	punktu	izvēlētas	gan	tradicionālas	sievišķības	iezīmes	(kā	emocionalitāte,	

attiecības,	ķermeniskums	un	intuīcija,	proti,	domāšanu	ar	un	caur	ādu,	saskaršanās	ar	pasauli),	

gan	estētiskas	kategorijas	“kluss”,	“mierīgs”,	“neizteikts”,	“neskaidrs”,	“vājš”	un	“neefektīvs”,	

kuras	 tradicionāli	 tiek	 izslēgtas	 no	 veiksmes,	 rīcībspējas,	 redzamības	 un	 varonības	mākslas	

diskursiem.	

Šie	 tematiskie	 fokusi	 ļauj	 identificēt	 viscerālu	 feministisku	 jutīgumu	 postsociālisma	

mākslā.	Promocijas	darbā	visceralitātes	kā	analītiskas	kategorijas	izpratne	izriet	no	feministis-

ko	postkoloniālo	un	afektu	teoriju	iezīmētajiem	skatījumiem,	ko	organiski	bagātina	feminisma	

politisko	un	sociālo	teoriju	atziņas,	izceļot	ikdienišķo,	personīgo,	intīmo,	nepastarpināto	ķerme-

nisko	pieredzi,	procesus	un	darbības,	kā	arī	emocijas	un	jūtas,	kuras	tiek	pētītas	politiskās,	pub-

liskās,	diskursīvi	un	ideoloģiski	noteiktās	situācijās.	Šo	attiecību	veidu	var	dēvēt	par	viscerālo	

loģiku,	uzsverot	politisko	procesu	viscerālo	dimensiju	individuālu	pieredžu	formā,	piemēram,	

slāpēs	vai	smakšanas	sajūtā.	Mūsdienu	feministiskajā	estētikā	visceralitātes	jēdziens	tiek	atklāts	

attiecībās	ar	emocionalitāti	un	ķermeniskumu,	nepastarpinātu	un	tiešu	pieredzi,	jūtu	struktūrām	

un	maņu	dotumiem,	 ikdienišķām	kustībām	un	ķermeniskas	esamības	veidiem.	Viscerālais	 ir	

gan	saistīts	ar	ķermenisku	ievainojamību	un	intimitāti,	gan	uzrāda	pretošanās	potenciālu,	kas	

izriet	no	vājuma,	aptumšojuma	un	neveiksmes,	nevis	varonības,	redzamības	un	panākumu	po-

zīcijām.	Šie	uzsvari	turpina	feministiskās	filozofijas	iezīmēto	darbu	–	apšaubīt	binārās	opozī-

cijas,	it	īpaši	ķermeņa	un	prāta,	centra	un	perifērijas	u.c.	nošķīrumus	–,	kā	arī	sniedz	impulsus	

postsociālisma	feminisma	virzieniem,	kas	pievēršas	reģionāliem	jautājumiem	un	kontekstiem.	

Promocijas	darbā	postsociālisma	viscerālās	loģikas	atklāšanai	izvēlēti	divi	laikmetīgās	mākslas	

darbi	–	Katrīnas	Neiburgas	projekts	“Tējas	sēne”	un	kolektīvais	mākslas	projekts	“Fembloks”.	

Katrīnas	 Neburgas	 mākslas	 projekts	 “Tējas	 sēne”,	 kas	 realizēts	 2001.	 gadā,	 pievēr-

šas	tējas	sēnes	audzēšanas	tradīcijai	kā	dāvanas	ekonomikas	modelim,	iezīmējot	feministisku	
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neoliberālā	 kapitālisma	 kritikas	 formu.	 Mākslas	 projektā	 artikulētais	 nostalģijas	 afekts	 un	

viscerālā	ķermeniskā	ievainojamība	ļauj	noteikt	tā	piederību	feministiskajai	neveiksmes	mākslai,	

saskatot	aptumšotas	un	intīmas	vājās	pretošanās	stratēģijas.	Mākslas	projektā	parādītā	sievietes	

ķermeņa	viscerālā	mijiedarbe	ar	pašaudzētu	tējas	sēni	pamato	aktuālu	dzimtes	kritiku,	aicinot	

pārskatīt	 padomju	 laikos	 izstrādātās	 dzimumu	 vienlīdzības	 un	 sieviešu	 atbrīvošanas	 idejas,	

iztaujāt	sievietes	sociālo	un	politisko	lomu	mūsdienu	Latvijas	sabiedrībā,	pievērsties	mātišķībai,	

afektīvajam	darbam	u.c.	“Tējas	sēnes”	projekts	ne	tikai	piedāvā	feministisku	sociālo	utopiju,	

bet	arī	iezīmē	transkorporeālas	sievišķības	ideju,	kas	rodas	un	pastāv	postsociālisma	situācijā	

kā	padomju	pieredzes	un	kultūras	formu	viscerālais	mantojums	apvienojumā	ar	māksliniecisku	

interpretāciju.

Šī	 mantojuma	 citas	 viscerālās	 dimensijas,	 piemēram,	 saistību	 ar	 elpu,	 smakšanu,	

kustību,	sastingumu	un	bezdarbību,	izceļ	kolektīvais	mākslas	projekts	“Fembloks”,	kas	tapis	

2017.	gadā.	To	veidoja	projekta	idejas	autore	Ingrīda	Pičukāne	sadarbībā	ar	māksliniecēm	Rasu	

Jansoni,	Mētru	Saberovu,	Viviannu	Mariu	Stanislavsku	un	Viku	Ekstu,	kā	arī	sociālo	antro-

poloģi	Annu	Žabicku.	Projektā	formulētie	divpadsmit	feminismi	uzsver	feministisko	diskursu	

dažādību	un	vienlaicīgu	līdzāspastāvēšanu	mūsdienu	Latvijas	mākslā,	izceļot	ikdienas	dzīves	

pieredzes	un	mākslinieciskās	prakses	nozīmi	sava	feminisma	“atrašanā”,	nostiprinot	skatījumu	

uz	feminismu	postsociālismā	kā	galvenokārt	ķermeniski	afektīvu	parādību,	kas	piesaistīta	kon-

krētai	situācijai	un	privātam	problēmas	risinājumam,	nevis	publiski	redzamai	identitātei.	Īpaša	

uzmanība	tiek	pievērsta	elpas	nozīmei,	kas	caurvij	vairāku	“Fembloka”	feminismu	mākslinie-

cisko	 interpretāciju	–	 elpas	 estētikas	 skatījumā	 feministiskais	 tiek	meklēts	 elpojamas	dzīves	

priekšnosacījumos,	tos	izvēršot	kritiskā	mātišķības	analīzē.	Izsekojot	ieelpas	un	izelpas	visce-

rālajai	 loģikai,	saskatīta	ne	 tikai	ķermeniskas	apspiešanas	un	sociālas	marginalizācijas	situā-

cija,	bet	rastas	jaunas	pretošanās	un	izdzīvošanas	iespējas,	kuras	ietvertas,	piemēram,	pretējā	

skatiena	jēdzienā.	

Mākslas	 projekta	 “Fembloks”	 atklātā	 interese	 par	 feminismu	 tiek	 salīdzināta	 ar	

LN	Sieviešu	 līgas	 darbību	 –	 šo	 salīdzinājumu	pamato	 ne	 tikai	 formāla,	 bet	 arī	 konceptuāla	

“Fembloka”	saistība	ar	LN	Sieviešu	līgu,	kas	ļauj	identificēt	feministisko	kā	Latvijas	mākslas	

izstumto,	aptumšoto	un	baiso,	kura	atgriešanās	piedāvā	jaunas	sociālās	kritikas	un	pārveides	ie-

spējas.	Neraugoties	uz	atšķirībām,	kā	“Fembloks”,	tā	LN	Sieviešu	līgas	projekti	konstruē	afek-

tīvu	sievietes	identitāti,	kas	balstās	darbībā	un	ir	izvietota	lokālā	postsociālisma	situācijā.	Abos	

gadījumos	 feministiskā	 pārliecība	 un	 zināšanas	 izriet	 no	 sievietes	 “miesiskā	 kodola”,	 proti,	

mākslinieciski	artikulētas	ķermeniski	afektīvas	pozīcijas,	paverot	iespēju	feministiski	orientē-

tos	impulsus	nolasīt	viscerālā	līmenī,	t.i.,	nepazaudējot	to	izpausmi	tiem	nepiemērotos	izgais-

mojumos,	“pazaudējot	tulkojumā”.	Līdz	ar	to	viscerāla	interese	par	feminismu	postsociālisma	
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mākslā	piedāvā	 jaunu	 teorētisku	perspektīvu	šo	parādību	uztveršanai	un	skaidrošanai,	kā	arī	

tālākai	analīzei.	

Iezīmētās	 viscerālās	 estētikas	 nostādnes	 ietver	 arī	 sarežģījumus,	 ar	 kuriem	nācās	 sa-

skarties	promocijas	darba	 izstrādes	 laikā.	 Izceļot	 tādus	 jēdzienus	kā	 aptumšojums,	 intuīcija,	

izvairīšanās,	vājā	pretošanās,	neredzamība,	afektīvi	ķermeniskā	pieredze	utml.,	var	rasties	jau-

tājums,	cik	veiksmīgi	šāda	ievirze	spēj	risināt	feminisma	nolieguma,	banalizēšanas	un	margi-

nalizēšanas	problēmas	–	vai	viscerālās	estētikas	pieteiktais	“apkārtceļš”	ir	pietiekami	efektīvs,	

lai	mainītu	sabiedrības	uztverti,	un	vai	šāds	“maigs”	veids,	kā	“pieradināt”	Latvijas	sabiedrību	

pie	feminisma,	ir	labāks	par	tiešumā	un	atklātībā	balstītu	diskursu?	Šos	iebildumus	palīdz	at-

spēkot	feministiskās	afektu	teorijas	piedāvātas	idejas	par	ikdienas	dzīves	pieredzes,	emociju	un	

ķermeniskā	jutīguma	nozīmi	ideoloģiju	atsegšanā	un	pētīšanā,	plašākā	nozīmē	piedāvājot	arī	

Apgaismības	ideālu	kritiku.	

Pārdomas	var	raisīt	arī	izstrādātā	kritiskā	vārdnīca	(maigais,	izvairīgais	u.c.	feminismi),	

kā	arī	promocijas	darba	tematiskie	akcenti,	kas	aptver	ķermeni,	afektus,	mātišķību	un	mājas	

dzīvi,	personīgo,	intīmo	un	baiso,	saskatot	šeit	bināro	opozīciju	atbalsis	un	ar	sievišķību	saistīto	

stereotipu	apstiprinājumu.	Jāuzsver,	ka	darbā	minētās	kategorijas	kalpo	analītiskiem	mērķiem,	

izvairoties	no	duālistiskas	domāšanas.	Apelēšana	pie	tradicionāli	ar	sievišķību	saistītiem	atribū-

tiem	ir	pārbaudīta	feministiskās	pētniecības	stratēģija,	kas,	aktivizējot	klišejas,	tām	piešķir	jau-

nu	lasījumu	un	palīdz	pārvarēt	stereotipiskos	ierobežojumus.	Jēdzieni	“maigais”,	“latentais”,	

“izvairīgais”	u.c.	sakņojas	Centrālās	un	Austrumeiropas	feministiskajos	diskursos,	tāpat	kā	vā-

jās	pretošanās	koncepcija,	kuras	asociācija	ar	“vājo	dzimumu”	piešķir	papildu	kritikas	dimen-

siju,	nevis	to	noplicina.	Ķermenis,	afekti,	mājiskums	un	ikdienas	rimti	ir	neatņemama	sieviešu	

dzīvju	sastāvdaļa	–	tās	izcelšana	un	pētīšana	ir	drīzāk	atbrīvojoša	prakse,	kas	ļauj	atklāt	līdz	šim	

pārprastos,	idealizētos	vai	noklusētos	skatījumus	un	pieredzes	šķautnes.		

Pētnieciskais	darbs	ietvēra	arī	sarunas	ar	māksliniecēm,	kuru	laikā	varēja	novērot	at-

šķirīgu	feminisma	teoriju	pārzināšanas	līmeni.	Lai	arī	ne	visos	gadījumos,	taču	vairums	māks-

linieku	Latvijā	 neorientējas	 feminisma	 teorijās.	Tas	 nozīmē,	 ka	 viņi	 nekļūst	 par	filozofiskas	

refleksijas	pilnvērtīgiem	dalībniekiem	vai	veidotājiem,	bet	 drīzāk	piedāvā	 tai	materiālu.	Var	

piebilst,	ka	mākslinieki	nodarbojas	ar	mākslu,	nevis	filozofiju,	tādējādi	atrisinot	darba	dalījuma	

problēmu.	Tomēr	–	it	īpaši	feministiskajā	epistemoloģijā	–	šāds	sadarbības	modelis	ir	proble-

mātisks,	atvēlot	neproporcionāli	lielu	aģenci	pētniekam.	Promocijas	darba	ievadā	minētā	femi-

nistiskā	metodoloģija	ietver	nepieciešamību	pēc	autora	pašrefleksijas,	tostarp	par	pētījuma	gaitā	

radītām	varam	attiecībām,	un	no	šāda	skatpunkta	raugoties,	jāatzīst,	ka	starp	promocijas	darba	

autori	un	māksliniecēm	ir	radušās	epistēmiskas	nevienlīdzības	attiecības,	kuras	autore	risina,	

izkopjot	cieņpilnu	un	empātisku	attieksmi	pret	sarunu	biedriem.	
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Visbeidzot,	nevar	izslēgt	iespēju,	ka,	piemērojot	visceralitātes	jēdzienu	turpmākajos	pē-

tījumos,	 būs	 nepieciešami	 terminoloģiski	 precizējumi	 vai	 paplašinājumi.	Tāpat	 jāatzīmē,	 ka	

promocijas	darbā	viscerālā	estētika	tika	attīstīta	postsociālisma	stāvokļa	kontekstā;	tas	nozīmē,	

ka	šī	skatījuma	piemērotība	citiem	kontekstiem	vēl	jāpārbauda.	

Neraugoties	uz	iepriekš	iezīmētajiem	teorētiskajiem	un	praktiskajiem	izaicinājumiem,	

promocijas	darbā	ierādītā	visceralitāte	kā	mākslas	analīzes	kategorija	ne	tikai	sniedz	rīkus,	kā	

domāt	par	feministisko	mākslu	postsociālismā,	bet	reizē	ļauj	veidot	ģenealoģiskus	feministis-

kās	mākslas	skatījumus.	Tas	ir	vērtīgs	ieguvums	Latvijas	mākslas	pētniecībā,	jo	feministiskās	

mākslas	vēsture	Latvijā	vēl	nav	uzrakstīta.	Ir	svarīgi,	 lai	feministiskā	māksla	Latvijā	netiktu	

nekritiski	skaidrota	klasisko,	60.–80.	gadu	feministisko	mākslas	teoriju	ietvaros,	nedz	arī	tiktu	

reducēta	uz	sievietēm	vai	“sieviešu	jautājumu”	mākslā.	Viscerālā	estētika,	pievēršoties	ķerme-

niski	afektīvajai	pieredzei	un	viscerālajai	loģikai,	aicina	meklēt	feministisko	saturu	(sieviešu)	

ikdienas	dzīvē.	Kļūstot	par	vienu	no	mākslas	vēstures	rakstīšanas	principiem,	viscerālais	kri-

tērijs	 feministiskās	mākslas	definēšanai,	sakārtošanai	un	attiecību	veidošanai	 iedibina	 jaunas	

attiecības	starp	atsevišķiem	mākslas	darbiem,	mākslas	procesiem	un	tajos	iesaistītajām	perso-

nām,	tādā	veidā	uzturot	viscerālu	feministisku	kontinuitāti.	Promocijas	darbā	iekoptais	viscera-

litātes	jēdziens	Latvijas	mākslas	pētniecību	papildina	ar	feministiskā	diskursa	kritisko	skatienu,	

kā	arī	izsaka	reģionam	raksturīgu	feministisko	jutīgumu.	Estētiski	tvertā	visceralitāte	iekļaujas	

plašākā	 feministiskās	mākslas	filozofijas	 laukā	un	aktuālajos	 transnacionālajos	 feministiskās	

mākslas	pētniecības	virzienos,	reizē	uzrādot	postsociālismam	raksturīgu	feministisko	jutīgumu,	

izceļot	tā	savdabību	un	atšķirības.
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performances	tika	radītas	individuāli.	Šīs	piezīme	tapa,	atsaucoties	Rasas	Jansones	lūgumam.	

20.	att.	“Liberālais	feminisms.”	No	projekta	“Fembloks”.	Latvijas	laikmetīgās	mākslas	centrs,	
2017.	[Nepublicētais	performances	attēls.]
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