
Zenta Dzividzinska

Pašportrets ar “Moskviču” / Self-portrait
with Moskvitch, 1965
Papīrs, sudraba želatīna kopija / Paper, silver gelatine print

30 x 40 cm

No topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma / From the
collection of the future Latvian Museum of Contemporary Art



Sophie Thun

Contact (release), 2018
Analogā krāsu fotogrāfija un fotogramma / Analogue colour
photography and photogram

77,5 x 62 cm

Privātkolekcija / From the collection of Laurence Yansouni

Attēli, tādi kā sevis atspoguļošana, nav objektīvi sakņoti realitātē, bet
gan ir viltīgi, “uzspiesti” un iestudēti procesi, kas attīstās laika gaitā.
Izmantojot horizontālu palielinātāju uz sliedēm, lai projicētu galerijā uz
vietas uzņemto negatīvu, Tuna piespiež savu ķermeni neattīstītam
papīram, bloķējot gaismu no emulsijas nokļūšanas uz virsmas.
Mākslinieces ķermeņa klātbūtne rada attēla prombūtni, prombūtni, kas
saistīta ar nespēju notvert cilvēka ķermeni uz divdimensiju virsmas.

Balstīts uz Lisa Long preses tekstu Tunas personālizstādei Double
Release (2018) galerijā Sophie Tappeiner

Images, like self-representations, are not objective representations of
reality, but tricky, superimposed, staged processes that develop over
time. Using a horizontal enlarger on tracks to project the negative taken
on-site in the gallery, Thun presses her body up against the
undeveloped paper for the duration of exposure, blocking the light
from hitting the emulsion on the surface. The presence of the artist’s
body creates an absence in the image, an absence relating to the
incapability of capturing the human body on a two-dimensional
surface.

Based on press text by Lisa Long for Thun's solo exhibition Double
Release at Sophie Tappeiner gallery, 2018



Sophie Thun

Alises Tīfentāles rakstīta ZDZ biogrāfija,
Eltona Kūna dizains, zaļais kā noliktavas
durvis / ZDZ biography by Alise Tīfentāle
designed by Eltons Kūns, green like the
storage door, 2021
C-druka un fotogramma / C-Print, photogram

ca. 45 x 70 cm

Zenta Dzividzinska dzimusi 1944. gadā Codes pagastā, Latvijā. 1961.
gadā viņa uzsāka mācības Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un skolu
absolvēja 1966. gadā mākslinieka-meistara statusā. Skolas laikā viņa
apmeklēja fotogrāfijas kursus, kurus pasniedza ievērojamais latviešu
fotogrāfs Gunārs Binde. Tikmēr skolotāja Kārļa Sūniņa ietekmē viņa
attīstīja interesi un izpratni par avangarda mākslinieciskās izteiksmes
formām.

Viņa turpināja izglītību Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas
sagatavošanas kursos no 1965. līdz 1967. gadam. No 1967. līdz 1993.
gadam viņa bija māksliniece un dizainere valsts uzņēmumā “Māksla”.
1970. gados Dzividzinska galvenokārt nodarbojās ar profesionāli lietišķo
grafisko dizainu, izmantojot dažādas fotografēšanas tehnikas sadarbībā
ar fotogrāfu Valteru Jāni Ezeriņu. Viņa piedalījās lietišķā grafiskā dizaina
un plakātu izstādēs Rīgā un Maskavā (1971–1976). Kopš 1990. gadu
sākuma māksliniece ir veidojusi dizainu vairākām mākslas izstādēm un
ir strādājusi par grāmatu mākslinieci un fotogrāfiju redaktori.

Dzividzinska pievienojās fotoklubam “Rīga” 1965. gadā, kas tolaik bija
galvenais radošais fotogrāfijas centrs Latvijā. Šajā pašā 1965. gadā viņa
sarīkoja savu pirmo darbu skati ar nosaukumu “Rīgas Pantomīma” Rīgas
galvenajā mākslas grāmatu grāmatnīcā “Mākslas grāmata”.

No 1968. līdz 1972. gadam viņa piedalījās vietēja mēroga un
starptautiskās fotogrāfiju izstādēs. Šajā īsajā, taču ražīgajā laikā
Dzividzinska kļuva pazīstama ar fotogrāfijām, kurās attēlotas sievietes
veidos, kas bija netipiski tā laika Latvijas fotomākslā. Tādas fotogrāfijas
kā “Viena pati” (1967) vai “Pašportrets” (1968) krasi izcēlās uz
dominējošā vīriešu skatījuma fona, kas priekšroku deva attēliem ar
sievietēm kā glītiem un pakļāvīgiem objektiem. Dzividzinska norādīja, ka
“1960. gadu vidū Sarmīte Kviese un es bijām vienīgās jaunās
mākslinieces-sievietes vīriešu kompānijā.”

Dzividzinska ir eksperimentējusi ar fotogrammas, fotomontāžas un
optiskās deformācijas radošajām iespējām un ir izmēģinājusi
iestudētas fotogrāfijas paņēmienus. Šajā laikā viņa izveidoja Rīgas
Pantomīmas sēriju (1964–1966), kuru veidoja melnbaltas, daļēji
abstraktas, ekspresīvas fotogrāfijas, lielākoties fiksējot mēģinājumus un
aizkulišu momentus. Tomēr viņas 1960. gadu fotogrāfijas drīz tika
aizmirstas, māksliniecei vairāk pievēršoties dizaina darbam un
neturpinot dalību izstādēs kopā ar fotoklubu “Rīga”.

Neskatoties uz to, kopš 1960. gadu sākuma Dzividzinska turpināja
veidot dokumentālu fotogrāfiju kolekciju ar nosaukumu “Māja upes
krastā”, tverot ikdienas dzīves mirkļus senču mājās, ciematā, kurā viņa
uzauga un kurā atgriezās kopā ar vīru, gleznotāju Juri Tīfentālu 1960.
gadu beigās.

Vairums šīs kolekcijas fotogrāfiju nekad nav tikušas izstādītas vai
publicētas, un daudzas no tām nekad nav tikušas uzkopētas vai
nodrukātas. Dažas no šīm fotogrāfijām tika publicētas un izstādītas
viņas otrajā personālizstādē “Melnbaltais” Rīgā, 1999. gadā, kuru kūrēja
mākslas zinātniece Inga Šteimane.

Šai izstādei sekoja vēl viena izstāde ar nosaukumu “Es neko neatceros”,
kas norisinājās Rīgā, 2005. gadā. Tajā arhīva materiāli tika likti kopā ar
nesenākām fotogrāfijām no sērijas “Māja upes krastā”. Izstādei sekoja
fotogrāmatas izveide ar tādu pašu nosaukumu, kas tika izdota 2007.
gadā. Lai arī izstāde un fotogrāmata saņēma kritikas atzinību, tas
neradīja ievērojamas pārmaiņas viņas darbu vispārējā uztverē. Mākslas
un fotogrāfijas jomā, kurā joprojām dominē ievērojami fotogrāfi-vīrieši,
Dzividzinskas neparastais stils un autobiogrāfiskā pieeja fotogrāfijas
medijam joprojām nav atraduši pamanāmu vietu nedz Latvijas, nedz
starptautiskajā scēnā.

Dzividzinska mira Rīgā, 2011. gadā.

Desmit gadus vēlāk viņas fotogrāfiju negatīvu arhīvs (dažas nekad nav
tikušas attīstītas, daudzas – nekad nav uzkopētas), izdrukas,
kontaktizdrukas, izstāžu darbi, pieraksti un dokumenti joprojām meklē
drošas mājas.

Alise Tīfentāle, biogrāfiska piezīme. Skatīts tiešsaistē, 01.06.21.

https://www.artdays.net/zdz-bio

(tulkojums no angļu valodas)



Sophie Thun

Stolberggasse 13 zu Friedrichstrasse 12,
2020, 2021
Sudraba želatīna kopija uz barīta papīra / Silver gelatine print on baryta
paper

1,4 x 2 m

Dialektiskā mijiedarbība starp darbu producēšanas ainu un darbu
prezentācijas ainu, starp mākslinieces darba procesa vidi un ķermeņa
fizisko klātbūtni ir klātesošas tēmas Tunas fotogrāfijas praksē. Vietas,
kur viņa izstāda savus darbus, nereti kalpo par izejas punktu
fotogrāfijām, kas parāda, kā viņas ķermenis uz tām no/uzspiež savu
klātbūtni.

Balstīts uz preses relīzi Tunas personālizstādei Stolbergasse (2020),
Vīnē izstāžu namā Secession

The dialectical interrelations between the scene of production and the
work’s presentation, between the setting of the artist’s labor and the
physical presence of the body, are recurrent themes in Thun’s
photographic oeuvre. The places where she exhibits her work often
serve her as points of departure for photographs that show how her
body imprints its presence on them.

Based on press release for Thun's solo exhibition Stolbergasse at
Secession, 2020



Sophie Thun

Laura (Präsidentenzimmer Secession),
2020
Kontaktkopija un fotogramma, sudraba želatīna kopija uz barīta papīra
mākslinieces rāmī / Contact print and photogram, silver gelatine print
on baryta paper in artist's frame

30 x 40 cm

Privātkolekcija / From the collection of Michael Koschier



Sophie Thun

Ufer, 17.-27.02.2019., 2019
Fotogramma uz barīta papīra / Photogram on baryta paper

40 x 30 cm



Sophie Thun

Friedrichstrasse 12 (above the Main Hall),
30.04.–25.06.2020., BJ, 2020
Fotogramma uz barīta papīra / Photogram on baryta paper

30 x 40 cm

Privātkolekcija / From the collection of Sophie Tappeiner



Sophie Thun

Carlyle Brera, 9.-10.03.2019, MG, 2019
Kontaktkopija un fotogramma, sudraba želatīna kopija uz barīta papīra
mākslinieces rāmī / Contact print and photogram, silver gelatine print
on baryta paper in artist's frame

40 x 30 cm

Privātkolekcija / From the collection of Michael Bernhard

Modeles, fotogrāfes un producentes apvienība vienā personā piešķir
Tunai viņas neatkarību. Ne attēlu uzņemšanas, ne apstrādes laikā viņai
nav nepieciešama nekāda palīdzība no malas. Analogā procesa
specifika ieplūst attēlā, kur kļūst par tās motīviem. Kailā māksliniece
parādās attēlā divas reizes – spēlējot lomu un reaģējot, dominējot un
esot pakļauta dominēšanai. Tomēr nepārprotami uzvedinošie (seksa)
akti ir konstruēti ne tik daudz, lai būtu jutekliski vai pavedinoši; drīzāk,
tie ir apzināti pārspīlēti un kalpo par Tunas ambivalentā profesionālā
statusa – kaut kur pa vidu starp starp neatkarīgu mākslinieci un reizē
pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar līgumu – reprezentāciju. Gadījumam
un kontekstam piesaistītā izvēles brīvība, ar kuru kāda padara sevi
pieejamu, kad vien vēlas, ir vienlaikus feministiska un pragmatiska.

Balstīts uz Ruth Horak tekstu, publicēts EIKON žurnālā, septembris 2020

The union of model, photographer and producer in one person gives
Thun her independence. During neither shooting nor processing does
she need any external assistance. Specifics of the analog process flow
into the picture, where they become motifs. The naked artist is in the
picture twice, acting and reacting, dominating and being dominated,
but the suggested (sex) acts are not so much designer to be sensual or
seductive; rather, they are indended to exaggeratedly represent the
ambivalent professional status of Thun between independent artist
and service provider under contract. The dependability with which one
makes oneself available whenever one wants to is feministic and
pragmatic at the same time.

Based on text by Ruth Horak, published in EIKON magazine, September
2020



Sophie Thun

Konkordia Str., 1.-2.06.2019, PMST, 2019
Kontaktkopija un fotogramma, sudraba želatīna kopija uz barīta papīra
mākslinieces rāmī / Contact print and photogram, silver gelatine print
on baryta paper in artist's frame

30 x 40 cm

Privātkolekcija / From the collection of Maximilian Margreiter

Tunas pašportrets ir tikai līdzeklis mērķa sasniegšanai. Viņas
pašreprezentācija nav raksturojošs portrets tā mākslas vēsturiskā
nozīmē, kas ierasti mijiedarbojas starp sevis iestudēšanu un ziņkārīgu
sevis novērošanu. Tā vietā māksliniece konsekventi uzlūko savu
auditoriju ar noturīgu un stingru skatienu, kas ir reizē atsvešinošs un
izaicinošs. Tā nolūks ir iedarboties uz sabiedrības negausīgo fotoattēlu
patēriņu, mediju, kura manipulatīvās iespējas joprojām ir aizplīvurotas,
it īpaši attiecībā uz sievietes attēlojumu. Pretēji šai tendencei, Tuna
uzsver kameras klātbūtni. Viņa atmasko fotografēšanas procesu,
eksponējot negatīvu kā kontakta izdruku un atsedzot vietas, kur tas ir
sagriezts. Viņas roku kontūras – baltas nospieduma zonas – parādās,
kad Tuna daļēji piesedz negatīvu uz gaismjutīga papīra un virza uz to
gaismu – tā skaidri marķējot savu teritoriju-autorību.

No Magdalena Vuković preses teksta Tunas personālizstādei After
Hours (2018) galerijā Sophie Tappeiner

Thun’s self-portraiture is only a means to an end. Her self-
representation is not entirely a characterizing portrait in the art
historical sense, which interfaces between self-staging and a curious
self-observation. Instead, the artist consistently encounters her
audience with a steady and rigid gaze that is as alienating as it is
challenging. The appeal is to our thoughtless consumption of
photographs, a medium whose manipulative possibilities are still
shrouded in dense veils, especially with regard to the depiction of
women. In contrast, Thun emphasizes the presence of the camera. She
exposes the photographic process by exposing the entire negative as
a contact print and exposing the parts where it has been cut. Around
it, the outlines of her hands – characteristic white spaces that appear
when Thun holds the negative on photo-sensitive paper and shines
light on it – clearly indicate the artist’s authorship.

From press text by Magdalena Vuković for Thun's solo exhibition After
Hours at Sophie Tappeiner gallery, 2018



Zenta Dzividzinska

“Māksliniece Laima Eglīte” / Artist Laima
Eglīte, 1968
Papīrs, sudraba želatīna kopija / Paper, silver gelatine print

40 x 30,5 cm

No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma / From the collection of
the Latvian National Museum of Art



Zenta Dzividzinska

No sērijas “Akmens sievas”.
Dņepropetrovska, Ukraina. (Figūra ar
tanku fonā II) / From the series Stone
Women, Dnepropetrovsk, Ukraine. (Figure
with tank in the background II), 1968–
1970
Papīrs, sudraba želatīna kopija / Paper, silver gelatine print

30 x 20,5 cm

No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma / From the collection of
the Latvian National Museum of Art



Zenta Dzividzinska

Studija / Study, 1967
Papīrs, sudraba želatīna kopija / Paper, silver gelatine print

30 x 40 cm

No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma / From the collection of
the Latvian National Museum of Art



Zenta Dzividzinska

No sērijas “Rīgas pantomīma”. Vīrietis un
sieviete III / From the series Riga
Pantomime (Man and Woman III), 1964–
1966
Papīrs, sudraba želatīna kopija / Paper, silver gelatine print

39 x 28,5 cm

No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma / From the collection of
the Latvian National Museum of Art

Starp Zentas Dzividzinskas agrīnajiem darbiem viena no redzamākajām
ir sērija “Rīgas Pantomīma” (ap 1964–1967), kas jauno mākslinieci
piesaistīja ar grupā valdošo radošo un dinamisko atmosfēru. Grupas
uzstāšanās bija populāra gan vietējā mākslas loka, gan plašākas
sabiedrības vidū, jo tā sniedza zināmu vārda brīvības pakāpi.
Pantomīma tajā laikā bija kā situācijas noteikta atbilde uz dilemmu, kā
kaut ko pateikt, tehniski neko nesakot, lai tādējādi izvairītos no valdošā
režīma uzspiestās cenzūras. Saskaņā ar padomju kultūras politikas
programmu “Rīgas Pantomīma” bija “amatieru” teātra grupa, kas laikā,
kad visa “profesionālā” māksla bija pakļauta padomju mākslas mediju
hierarhijai un politizētai kultūras politikai, bija relatīvi atbrīvojoši,
vienlaikus ļaujot grupai palikt likumīgas mākslinieciskās darbības
robežās un piešķirot tai atļaujas uzstāties publiski. Savu fotogrāfisko
atklājumu un eksperimentu ietvaros Dzividzinska vairāk interesējās par
grupas radošo procesu, mazāk – par gala rezultātu, uzstāšanos publikas
priekšā. Viņa galvenokārt pievērsās grupas aktivitātēm aizkulisēs,
mēģinājumos, atpūtas brīžos studijas telpās Rīgā, kā arī turnejās visā
Padomju Savienībā.

Balstīts uz Zanes Onckules tekstu, kas publicēts izstādes Society Acts.
The Moderna Exhibition (2014) katalogā

The series Riga Pantomime (ca. 1964–1967) is among the early works by
Zenta Dzividzinska. Then an aspiring artist in her early twenties,
Dzividzinska was attracted to the creative and vibrant atmosphere of
the Riga Pantomime group. Their performances were the event among
the artsy crowd as well as the general public, offering a certain level of
freedom of expression while remaining voiceless. Pantomime at that
time was a perfect answer to the question of how to say something
while technically saying nothing in order to avoid censorship. Moreover,
according to the Soviet cultural policies, Riga Pantomime was an
“amateur” theater group. At a time when all “professional” arts were
subject to the Soviet hierarchy of art media and politicized cultural
policies, this amateur status was relatively liberating, while at the same
time allowing the group to stay within the borders of legitimate artistic
activity and granting them permission to perform in public. More
interested in the creative process than the final performance,
Dzividzinska focused mostly on the group’s backstage activities,
catching glimpses of rehearsals and moments of rest both in Riga and
on tour throughout the Soviet Union.

Based on text by Zanes Onckule, published in the catalogue
accompanying the exhibition Society Acts. The Moderna Exhibition
(2014)



Zenta Dzividzinska

No sērijas “Māja upes krastā”. (Kāpostu
skābēšana. Tēvs Jānis Dzividzinskis) /
From the series House Near the River
(Fermenting cabbage. Father Jānis
Dzividzinsks), 1970–1971
Papīrs, sudraba želatīna kopija / Paper, silver gelatine print

40 x 30 cm

No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma / From the collection of
the Latvian National Museum of Art



Sophie Thun,

Zentas kaste, Kim? durvju aile / Zenta's
box, passage Kim?, 2021
C-druka un fotogramma / C-Print, photogram

ca. 400 x 350 cm

Papildus izšķirošajiem pašreprezentācijas aktiem, Tuna izmanto
trompe-l’oeil efektu, kuru kopš renesanses laikmeta lietoja, lai veicinātu
skatītāju izpratni par iestudēto realitāti. Definēts kā apgleznots
attēlojums, kas ir tik reāls, ka skatītājs kļūdās pret faktisko objektu,
trompe-l’oeil pārspēj Dekarta perspektīvu, izmantojot pārmērīgu
mimēzi un pievēršot uzmanību divdimensiju telpas attēlojuma viltībai.
Mērogos spēji palielinot savu fotogrāfisko intervenču momentus, lai tie
atdarinātu precīzus galerijas iekštelpu izmērus, un izmantojot formālo
mise-en-abyme tehniku, Tuna izaicina mūsu kulturāli un vēsturiski
konstruētos skatīšanās paradumus.

Balstīts uz Lisa Long preses tekstu Tunas personālizstādei Double
Release (2018) Sophie Tappeiner galerijā

In addition to her decisive acts of self-representation, Thun utilizes
effects of trompe-l’oeil, a method employed since the Renaissance to
heighten the viewers awareness of a staged reality. Defined as a
painted representation so real the viewer mistakes it for the actual
object, trompe-l’oeil is able to subvert Cartesian perspective through
excessive mimesis, drawing attention to the artifice of the two-
dimensional space of representation. By up-scaling her photographic
interventions to mimic the exact dimensions of the gallery and by
employing the formal technique of the mise-en-abyme, Thun
challenges our culturally and historically constructed ways of seeing.

Based on press text by Lisa Long for Thun's solo exhibition Double
Release at Sophie Tappeiner gallery, 2018



Sophie Thun

Alises noliktava Rīgā ZDZ arhīvam 2021.g.
21. aprīlī, sarkans / Alise's storage in Riga
for ZDZ on April 21 2021, red, 2021
C-druka un fotogramma / C-Print, photogram

ca. 300 x 200 cm

Dizains / Layout design: Eltons Kūns



Sophie Thun

ZDZ darbu saraksts ar noliktavas telpām
fonā, Eltona Kūna dizans, zaļš / ZDZ
checklist designed by Eltons Kūns with
the storage facility in the background,
green, 2021
C-druka un fotogramma / C-Print, photogram

ca. 70 x 50 cm



Sophie Thun

ZDZ darbu saraksts ar noliktavas telpām
fonā, Eltona Kūna dizans, sarkana / ZDZ
checklist designed by Eltons Kūns with
the storage facility in the background,
red, 2021
C-druka un fotogramma / C-Print, photogram

ca. 70 x 50 cm



Sophie Thun

(Topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja krājuma telpas ar Zentas
Dzividzinskas darbiem fonā un tukšu, ar
“ZDZ” apzīmētu transporta kasti
priekšplānā) / (The future Latvian
Museum of Contemporary Art collection
facility with Zenta Dzividzinska's works in
the background and empty “ZDZ”-
marked crate in the foreground,
20.04.2021), 2021
Fotogramma uz barīta papīra / Photogram on baryta paper

40 x 30cm

... fotogrāfes rokas, kas nospiestas pret fotogrammas melno fonu, no
viena pirksta var nolasīt gredzenu kontūru – kā radniecības zīmi, kas
paliek vietā, kamēr paaudzes mainās, un atsevišķie attēli iet bojā,
mainās laikā vai turpina parādīties un pazust bezgalīgi.

No Adam Szymczyk raksta Hands žurnālā Camera Austria (150/151,
2020), cita starpā aprakstot Tunas mijiedarbību ar mākslinieces
Elisabeth Wild (1922–2020) portretu.

... photographer's hands pressed against the black backdrop of the
photogram, a contour of rings can be made out of one finger – like a
sign of kinship that remains in place as generations pass and individual
images perish, change in time, and are perpetuated.”

From Adam Szymczyk's article Hands published in Camera Austria
(150/151, 2020) that describes Thun's interaction with a photo-portrait
of late artist Elisabeth Wild (1922–2020)



Zenta Dzividzinska (un/and Juris Tīfentāls)

Improvizēta vitrīna ar darbiem no
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
krājuma / Makeshift vitrine with works
from the collection of the Latvian
National Museum of Art

Jura Tīfentāla uzņemts Zentas Dzividzinskas portrets / Portrait of
Zenta Dzividzinska by Juris Tīfentāls. 1967, papīrs, sudraba želatīna
kopija / paper, silver gelatine print, 18x12 cm

No sērijas “Māja upes krastā”. 1975. g. 23. jūnijs. / From the series
House Near River. June 23, 1975, papīrs, sudraba želatīna kopija /
paper, silver gelatine print, 12,5 x 15,5 cm

No sērijas “Māja upes krastā” (Māte ar bērnu 1) / From the series House
Near River (Mother with child 1). 1968, papīrs, sudraba želatīna kopija /
paper, silver gelatine print, 13 x 18 cm

No sērijas “Māja upes krastā” (Cūku bēres 15) / From the series House
Near River (Pig funeral 15). 1967, papīrs, sudraba želatīna kopija / paper,
silver gelatine print, 15 x 10 cm

No sērijas “Māja upes krastā” (Cūku bēres 9) / From the series House
Near River (Pig funeral 9),1967, papīrs, sudraba želatīna kopija / paper,
silver gelatine print, 15 x 10 cm

No sērijas “Māja upes krastā” (Galvaskauss) / From the series House
Near River (Skull), 1965–1970, papīrs, sudraba želatīna kopija / paper,
silver gelatine print, 15 x 19 cm

(Laimas Eglītes un Augustīna Delles kāzas, Iecava) / (Wedding of Laima
Eglīte and Augustīns Delle, Iecava), 1967, papīrs, sudraba želatīna
kopija / paper, silver gelatine print, 14,5 x 20 cm

(Ukraiņu rakstniece Ludmila Uglova. Dņepropetrovska, Ukraina) /
(Ukrainian writer Ludmila Uglova, Dnepropetrovsk, Ukraine), 1968–1970,
papīrs, sudraba želatīna kopija / paper, silver gelatine print, 38 x 26 cm

Laime. Māksliniece Laima Eglīte / Happiness. Artist Laima Eglīte. 1968,
papīrs, sudraba želatīna kopija / paper, silver gelatine print, 1968, 18 x 24
cm

No sērijas “Rīgas pantomīma” (Figūra un divas baltas ēnas) / From the
series Riga Pantomime (Figure and two white shadows). 1964–1966,
papīrs, sudraba želatīna kopija, eksperimentāla autortehnika / paper,
silver gelatine print, experimental technique, 12,5 x 18 cm

No sērijas “Rīgas pantomīma” (Vīrietis sakrustotām rokām) / From the
series Riga Pantomime (A man with crossed arms). 1964–1966, papīrs,
sudraba želatīna kopija, eksperimentāla autortehnika /paper, silver
gelatine print, experimental technique, 21,5 x 12 cm

No sērijas “Rīgas pantomīma” (Četras figūras ar ēnām) / From the series
Riga Pantomime (Four figures with shadows). 1964–1966, papīrs,
sudraba želatīna kopija, eksperimentāla autortehnika / paper, silver
gelatine print, experimental technique, 18 x 24 cm

No sērijas “Rīgas pantomīma” (Grimases) / From the series Riga
Pantomime (Grimace). 1964–1966, papīrs, sudraba želatīna kopija,
eksperimentāla autortehnika / paper, silver gelatine print, experimental
technique, 11 x 17 cm

No sērijas “Māja upes krastā” (Veļas žāvēšana) / From the series House
Near River (Drying laundry). 1965, papīrs, sudraba želatīna kopija /
paper, silver gelatine print, 19,5 x 23,5 cm

No sērijas “Māja upes krastā” (Ar zābakiem un krūzīti) / From the series
House Near River (With boots and a cup). 1970, papīrs, sudraba želatīna
kopija / paper, silver gelatine print, 19 x 24 cm



Zenta Dzividzinska

Kontaktu burtnīcas (1.–5.), Nodzeltējis
papīrs, uz vāka ar zilu pildspalvu vai
melnu tinti uzrakstīts attiecīgais gads,
katrā burtnīcā ielīmēti sanumurēti
kontakti, izmēri dažādi, 1965–1966
No topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma

Dzividzinskas kontaktkopiju burtnīcas sākotnēji nav radītas kā darbi,
kas paredzēti publiskai eksponēšanai. Hronoloģiskā secībā veidotais
kontaktkopiju indekss no fotonegatīviem, kas uzņemti laikā no 1965. līdz
1966. gadam, savulaik veidoja daļu no jaunas mākslinieces radošā
procesa, bet gandrīz pēc pusgadsimta kļūst par izziņas un izpētes vērtu
patstāvīgu objektu.

Šī kontaktkopiju indeksa mērķis sākotnēji bijis gluži praktisks – līdzīgi kā
bibliotēkas katalogs, šīs burtnīcas ļauj orientēties fotonegatīvu krājumā.
Tajā pašā laikā kontaktkopiju burtnīcas var skatīt kā radošas personības
“dienasgrāmatu,” kurā dokumentāli un vienlaikus ļoti subjektīvi
atspoguļojas sešdesmitie gadi – galvenokārt Rīgā, bet arī Liepājā,
Iecavā un citviet: te ir pilnīgi viss, ko māksliniece fotografējusi vienā
noteiktā laikposmā.

Vienā nepārtrauktā naratīva virknē satiekas visdažādākās tēmas,
norises un vietas – gluži vai Bretona automātiskā rakstība vai Prusta
apziņas plūsma. Vai arī kino, kur režisors reizēm ir pati dzīve un apstākļi,
kas iespaidojuši attiecīgo fotogrāfiju uzņemšanu. Tie ir privāti notikumi
(vecāki laukos, draugi un studiju biedri Rīgā) un ar mākslas izglītību
saistīti (sešdesmitajos leģendārā Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola,
kur māksliniece tobrīd mācījās, un tās tikpat leģendārie pasniedzēji un
studenti), kā arī mākslinieces radošie meklējumi un eksperimenti (gan
patstāvīgi veikti, gan uzdevumi fotomākslinieka Gunāra Bindes foto
nodarbībās RLMV). Tā vienā filmā – burtnīcas lappusē – var sadzīvot
RLMV pedagogi, kursabiedrenes diplomdarba fotogrāfijas, komponists
Imants Kalniņš, mākslinieks Arnolds Plaudis, šobrīd jau labi pazīstamais
autsaiders Visvaldis Ziediņš un cūku bēres laukos.

Pašas fotogrāfijas atklāj patstāvīgas un neordināras personības
tapšanas procesu. Pasaules izzināšanu caur fotogrāfiju un augošu
interesi par skatījumu, kas kā pašsaprotamu vērtību pieņem sievietes
radošo un intelektuālo brīvību un pašpietiekamību, ko var dēvēt par
protofeministisku pieeju. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka Zentas interpretācijā
sievietes tēls tiek atbrīvots no idealizācijas, demonizācijas vai
fetišizācijas, kam tas pakļauts dominējošajos un galvenokārt
mākslinieku vīriešu iedibinātajos mākslas naratīvos, jo īpaši šī laikposma
Latvijas fotomākslā.

Ņemot vērā, ka māksliniece nav atstājusi izvērstas piezīmes par
fotogrāfiju tapšanas apstākļiem un fotogrāfijās redzamajām personām,
šīs kontaktkopiju burtnīcas glabā pietiekami daudz nezināmā un vēl
tikai gaida savu pētnieku.

Teksts balstīts uz līdz šim nepublicētām Alises Tīfentāles piezīmēm.



Zenta Dzividzinska

Contact print books (1.-5.). Yellowed
paper, respective year written on a cover
with a blue pen or black ink, numbered
contacts are glued in the book,
dimensions variable, 1965–1966
From the collection of the future Latvian Museum of Contemporary Art

Dzividzinska's contact booklets were not originally created as works
that would be exhibited in public. A chronological index of contact
prints from photo negatives taken between 1965 and 1966 once
formed a part of a new artistic creative process, but after almost half a
century it has become an independent object worth exploring and
researching.

The purpose of this index of contact copies was initially quite practical
– similarly to the library catalog, these notebooks allow you to navigate
the collection of photo negatives. At the same time, contact books can
be seen as a “diary” of a creative personality, in which the sixties are
documented in a documentary and at the same time very subjective
way – mainly in Riga, but also in Liepaja, Iecava and elsewhere. Here is
literally everything the artist photographed in a given period.

In one continuous stream of various narratives, all sorts of themes,
events and places meet – almost in a manner of Breton's automatic
writing or the flow of Prust's consciousness. Or as in a cinema where
the director themselves sometimes is both the life and circumstances.
All of this has influenced artist in taking these photos. These are private
events (parents in the countryside, friends and fellow students in Riga)
and those related to an art education (the legendary Riga Secondary
School of Applied Arts of the sixties, where the artist was studying at
the time, and its equally legendary teachers and students), as well as
the artist's creative research and experiments (both independently
performed as well as tasks in photography classes of photographer
Gunārs Binde (RLMV).

Thus, in one film – on the page of the notebook – RLMV teachers,
classmate's diploma work photographs, composer Imants Kalniņš,
artist Arnolds Plaudis, now well-known outsider Visvaldis Ziediņš or
even “pig funeral” in the countryside can coexist.

The photographs themselves reveal the process that formed an
independent and extraordinary personality. Exploring the world
through photography and showing a growing interest in a view that
value a woman's creative and intellectual freedom and self-sufficiency,
Zenta's practice also can be called a proto-feminist approach. Of
particular importance is the fact that in Zenta's interpretation, the
image of a woman is freed from the idealization, demonization or
fetishization to which it has been subjected in the dominant andmainly
art narratives established by male artists, especially in Latvian
photography of this period.

Given that the artist has not left detailed remarks about the
circumstances in which the photographs were taken or the persons
seen in the photographs, these contact notebooks hold an abundance
of the unknown in anticipation for their researcher.

The text is based on unpublished notes by Alise Tīfentāle.


