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Language: from Practice to Action
Septembris 28 - 30, 2018, Rīga
Kuratores: Maija Rudovska un Inga Lāce
Dalībnieki:
Ieva Astahovska, Iljana Fokjanaki, Santa Hirša, Viktorija Ivanova, Anne
Šēfere-Karlsena, Katja Krupeņņikova, Kristela Raesāre, Margareta Tali un citi

Publiskā programma, ietverot lekcijas Četras radošā darbnīcas, kuras dalībun diskusijas, notiks 28. septembrī
nieki vadīs pa pāriem, notiks no 28.
Kaņepes Kultūras centrā.
līdz 30. septembrim. Detalizētu programmu, lūdzu, skatīt zemāk. Piesakieties darbnīcām līdz 21. septembrim
mājas lapā seasonoflearning.lv

“Valoda: no prakses līdz rīcībai” ir pirmais pasākums alternatīvās
izglītības aktivitāšu sērijā “Mācīšanās sezona”. Tas aizsākts, lai
koptu kritisko domāšanu un diskusiju par laikmetīgās mākslas vidi,
kā arī procesiem un politiku, kas to aptver, Baltijā un plašāk.
Veidots kā simpozijs un virkne radošo darbnīcu, pasākums
raisīs diskusiju par valodu tās visplašākajā nozīmē - kā komunikācijas veidu, kas spēj gan apvienot kopienas un veicināt indviduālu mijiedarbību, gan arī ievest sarunu strupceļā; valoda tiklab
var būt ierocis, īstenojot varu pār vājāko, vai arī gluži otrādi - instruments dažādu sabiedrības grupu vai vietu emancipācijai.
Noteiktas valodu sistēmas un komunikāciju pieejas sliecas
atkārtoties, kad, tā sauktās, vietējās mākslas vides satiek satarptautisko mākslas pasauli. Šī mijiedarbība, kas nenoliedzami ir
vēlama un pat iekārota, tomēr pieprasa tuvāk izpētīt pielietotos
līdzekļus un veidus. Tradicionāli rietumu institucionālās struktūras
ar savām diskursīvajām ideoloģijām piekopj noteiktu valodu, paužot
pārākumu pār šķietami zemāko.
Kas ir šī valoda un kā tā izpaušas laikmetīgās mākslas vidē?
Cik tā ir redzama/neredzama un, kādas sekas tā ietver? Kur meklējama kuratora, institūcijas, mākslas kopienas atbildība? Kā
veidot veselīgu, abpusēju sarunu, kas balstīta iesaistīto pušu līdzvērtīgumā? Kā varam aplūkot šos jautājumus Rīgā, Baltijā un ārpus tās? Kā varam iztēloties iespējamos alternatīvos scenārijus,
lai saruna pāraugtu aktīvā darbībā?
— Kā no jauna atgūt noteiktu valodu, kuru veidojušas jau esošas
institucionālas struktūras un/vai neoliberālisma ideoloģijas? Kā
atrast jaunu, svaigu valodu? Kam tā ir piederīga lokāli un starptautiski?
—Kā atbildēt un reaģēt uz problemātiskiem formātiem? Kā aktualizēt
vietējo aktīvismu?
— Cik daudz vietējā mākslas vide ir iesaistīta, reprezentēta, ņemta
vērā, apsvērta? Vai tai tiek piedāvāta palīdzība no citiem? No kā?

Programma
28. septembris
12:00-17:00 — Katjas Krupeņņikovas un Santas Hiršas
			
vadīta darbnīca, Latvijas Mākslas akadēmija, 16. telpa.
11:00-17:00 — Annes Šēferes-Karlsenas vadīta darbnīca, Galerija 427.
18:00-21:00 — publiskā programma ar lekcijām un moderētu
			
diskusiju, Kaņepes Kultūras centrs.
29. septembris
11:00-17:00 — Ievas Astahovskas un Margaretas Tali vadīta
			
darbnīca, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.
11:00-17:00 — Viktorijas Ivanovas un Kristelas Raesāres vadīta darb		
			
nīca Kim? Laikmetīgās mākslas centrā.
30. septembris
10:00-13:00 — Ievas Astahovskas un Margaretas Tali radošās darbnīcas
			
turpinājums, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.
10:00-13:00 — Viktorijas Ivanovas un Kristelas Raesāres radošās 		
		
darbnīcas turpinājums, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs.
18:00 — Iljanas Fokjanaki prezentācija un radošo darbnīcu dalībnieku
pulcēšanās, Kaņepes Kultūras centrs.

Par darbnīcām*
Cenzūras valoda
Katja Krupeņņikova un Santa Hirša
Norises vieta: Latvijas Mākslas akadēmija, 16. telpa
Datums: 28. septembris, 12:00 - 17:00
Radošā darbnīca pētīs, kā dažādas cenzūras formas rod savas
izpausmes runātajā un rakstītajā valodā. Aplūkojot dažādus
piemērus, dalībnieki mēģinās atpazīt cenzūru un izvēlēties stratēģijas, kas palīdzētu atbildēt cenzoriem no spēcīgām pozīcijām,
nevis rezignācijas un bailēm.

Katja Krupeņņikova ir kuratore un mākslas kritiķe. Viņa ir Bergenas Asamblejas (2017 - 2019) komandas dalībniece un iepriekš
strādājusi Ujazdowvski pils Laikmetīgās mākslas centrā Varšavā.
2015. gadā viņa uzvarēja Akbank sanat Starptautiskajā kuratoru
konkursā. Izstādei ar nosaukumu Post-peace, kurai bija jānotiek
Stambulā, tika cenzēta no uzņemošās institūcijas puses; izstāde
attiecīgi tika realizēta Württembergische Kunstverein Štutgartē
(2017) un Nest Hāgā (2017).
Santa Hirša ir mākslas zinātniece un kritiķe. Regulāri publicē
laikmetīgajai vizuālajai kultūrai veltītus rakstus Latvijas un Eiropas
kultūras medijos. Šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas
Mākslas zinātnes doktorantūras programmā, ir viena no Baltijas
laikmetīgās mākslas interneta žurnāla Echo Gone Wrong redaktorēm.
Kā rīkoties ar vārdiem neoliberālisma laikā?
Ieva Astahovska un Margareta Tali
Norises vieta: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Datums: 29. - 30. septembris
Atskaites punkts šai darbnīcai, kas veltīta valodas politikai, ir arvien
ietekmīgākā zīmološanas prakse, no vienas puses, un sacensība
kultūras sfērā, no otras. Kā neoliberālisma konkurējošā vide veido
mūsu, mākslas profesionāļu, ikdienu? Ko tā sekmē un ko tā kavē?
Apzinoties tās mehānismus, kā mēs varam izvairīties no šī spiediena?
Attiecīgi, kā konkurence ietekmē idejas un konceptus, ko mēs iz-

mantojam? Kad šie koncepti kļūst par zīmoliem? Un ko zīmološana
panāk? Vai vienu un to pašu konceptu lietojumā pastāv paaudžu
atšķirības?
Darbnīcas laikā mēs analizēsim, kā valoda tiek galā ar šiem jautājumiem, un kopīgi domāsim par alternatīviem zīmoliem, kurus atpazīstam. Mēs arī tieksimies identificēt radošas taktikas un modeļus,
kā neoliberālisma spiediena apstākļos rīkoties citādi. Piemēram,
veidojot telpu solidaritātei, kur tas netiek gaidīts, pārslēgties no konkurences uz sadarbību vai no individuāliem karjeras modeļiem uz
sabiedrību ietverošām taktikām.
Darbnīca ietvers sagatavošanos ar tekstu palīdzību, kurus dalībnieki
saņems iepriekš.

Margareta Tali ir kultūras teorētiķe, mākslas vēsturniece un reizēm
kuratore. Viņa rakstījusi un mācījusi par tādām tēmām kā kuratora
darbs, kolekcionāšanas prakses un neskaidrie veidi, kā mākslas
pasaulē tiek strādāts ar kultūras atšķirībām. Viņa ir grāmatas
Absence and Difficult Knowledge in Contemporary Art Museums
autore un krājuma Archives and Disobedience. Changing Tactics of
Visual Culture in Eastern Europe (kopā ar Tanelu Randeru) redaktore.
Šobrīd viņa strādā pie publikācijas Hijacking History: Artists and
activists in museum collections. Viņa sadarbojas ar Amsterdamas
Kultūras analīzes skolu un Igaunijas Mākslas Akadēmiju.
Ieva Astahovska ir mākslas zinātniece, kritiķe un kuratore. Strādā
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā, kur vada pētnieciskus projektus,
kas pievēršas modernisma un laikmetīgajai mākslai sociālisma un
postsociālisma periodā, kā arī veido neformālās izglītības projektus LLMC Vakarskola un LLMC Vasaras skola . Viņa ir redaktore un
sastādītāja antoloģijām par trimdas kuratoru Valdi Āboliņu (tiks publicēta 2018. gada rudenī) un grāmatai par neoavangarda mākslinieku
grupu NSRD un tās nozīmīgākajiem dalībniekiem Hardiju Lediņu
un Juri Boiko (2016). Bijusi kuratore izstādēm Valdis Āboliņš jeb
Kā Fluxus nonāca Āhenē muzejā Ludviga Forums (2018), Kinētikas
arheoloģija Rīgas mākslas telpā (2016), Vizionārās struktūras. No
Johansona līdz Johansonam Rīgā un Briselē (2014, 2015) un citām.

Fantāziju prakses
Anne Šēfera-Karlsena
Norises vieta: Galerija 427
Datums: 28. septembris
Mākslinieki un kuratori ir ne vien idejiski, bet arī materiāli savstarpēji
saistīti, kas katru projektu padara par kolektīvu darbību, radot sekas,
kas var nebūt saistītas vai piederošas paša projekta iecerei. Šajā
dabnīcā mēs pievērsīsimies dalībnieku pieredzēm, kā arī zināmiem
tekstiem, projektiem un telpām, lai diskutētu par tīklojumu racionalitāti un to, kā tie kopā ar ne-kolektīviem fantāziju solījumiem gan
no mākslinieku, gan kuratoru puses, veido dažādas valdīšanas formas.
Šī darbnīca tapusi, iedvesmojoties no rakstniekiem un praktiķiem
Reičelas Orailijas un Ahmeda Variavas, kā arī citiem, kas nesavtīgi
piedalījās publiskajās debatēs pasākumā Humans of the Institution
(2017).

Anne Šēfere-Karlsena ir kuratore un rakstniece, kas šobrīd ir Bergenas
asamblejas Izpētes daļas vadītāja (2018) un Bergenas universitātes
Mākslas, mūzikas un dizaina fakultātes Kuratoru prakses asociētā
profesore (2015-2021). Viņa bija Hordalandas mākslas centra direktore
Bergenā, Norvēģijā (2008-2014). Karlsena veidojusi vairākus seminārus un lekciju sērijas, un viņas intereses ir mākslinieciska un kuratoriāla sadarbība, kā arī valodas, kas aptver mūsdienu mākslas radīšanu telpiski un strukturāli, veidošana. 2017. gadā kopā ar Vivianu
Zīherlu viņa organizēja liela mēroga semināru Humans of the Institutions, kas aplūkoja jautājumu - kas veido tagadni, izceļot priekšplānā frīlanceru mākslā, un arī plašākā globalizācijas dinamikas
kontekstā.
Plūsma: māksla un finanses
Viktorija Ivanova un Kristela Raesāre
Norises vieta: Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Datums: 29. - 30. septembris
2018. gadā finašu loģika caurauž visus mūsu dzīves aspektus.
Mākslas pasaule nav pret to imūna, patiesībā, globālā aprite veido
un virza jebkuru radīšanas un izplatīšanas ekosistēmu.
Darbnīcas mērķis ir pētīt finansializāciju kā mūsu kultūras pamatu,

lai atzītu tās procesu ierobežojumus, kas tiecas izkliedēt pretošanos
un pārņemt kritiku, taču arī dotu iespēju jaunu mākslas formu meklējumiem.
Kā iespējams izmantot mākslu, meklējot jaunus finanšu loģikas
formātus, kas darbojas ārpus reprezentācijas rāmjiem? Vai
mākslas joma var kļūt par telpu spekulācijām, kas ir tālredzīgi
drosmīgas un organizatoriski atjautīgas?
Visvairāk no darbnīcas iegūs mākslinieki, kuratori un menedžeri,
kuri tiecas labāk saprast mūsu situāciju “planētas asinsritē”. Tā
savienos performatīvus new-age izdzīvošanas mehānismus ar
gadījuma studiju izpēti grupās, ieskicējot potenciāli jaunus ceļus.

Viktorija Ivanova ir kuratore, rakstniece un konsultante, kas dzīvo
Londonā. Viņas fokuss ir sistēmiski un infrastruktūras apstākļi,
kas veido sociāli ekonomisko, politisko un institucionālo situāciju.
Viņa izstrādā novatoriskas pieejas politikai, finansēm un tiesībām
mūsdienu mākslā un ārpus tās. Viņa ir Izolyatsia, Real Flow un
Kultūras stratēģiju biroja (bux), līdzdibinātāja un pašlaik strādā pie
doktora disertācijas sadarbībā ar Serpentine Galeriju un London
South Bank University, saņemot viņu sadarbības stipendiju.
Kristela Raesāre ir Tallinā bāzēta māksliniece, rakstniece un organizatore, kura galvenokārt strādā ar fotogrāfiju un tekstu, kā arī
dažādām performatīvām un sadarbības pieejām. Kristela ir mākslinieku veidotas platformas Neanderthal Cave School līdzdibinātāja
un biedre, kā arī darbinieks Tuleva , somu tehnoloģiju start-up kompānijā ar sociālu ievirzi, kas nodarbojas ar pilsonisku iniciatīvu, lai
no iekšpuses mainītu varas attiecības Igaunijas finanšu jomā. No
2012. līdz 2016. gadam viņa bija mākslinieciskā vadītāja Tallinn
Photomonth un turpina darbu tajā kā konsultatīvās padomes biedrs.
Talk
Iliana Fokjanaki
Norises vieta: Kaņepes Kultūras centrs
Datums: 30. septembris, 18:00
Iljanas Fokjanaki prezentācija tiks veltīta jautājumam par valdes
lomu mākslas institūcijās. Par atskaites punktu tiks ņemta pie-

redze, strādājot ar State of Concept, kuru viņa dibinājusi. State
of Concept ir bezpeļņas organizācija, un, veidojot izstādes, kas
sasaista valsts teoriju ar mākslas institūciju, performē “valsti kā
tādu”. Šī organizācija ar solo izstāžu palīdzību popularizē grieķu
un starptautiskos māksliniekus, kā arī aicina starptautiskos kuratorus veidot izstādes, kas komentē Grieķijas šā brīža sociālpolitisko
ainu gan pašā valstī, gan ārpus tās roebžām.

Iliana Fokjanaki ir rakstniece un kuratore, kas dzīvo Atēnās un
Roterdamā. Viņas izpēte koncentrējas uz valsts jēdzienu un varas
formējumiem, kas izpaužas ģeopolitikas, nacionālās identitātes,
kultūras un antropoloģijas vēstures ietekmē. 2013. gadā viņa
nodibināja State of Concept, pirmo bezpeļņas mākslas institūciju
ar pastāvīgu programmu un vietu Atēnās. 2016. gadā kopā ar Antoniju
Alampi viņa nodibināja Future Climates, platformu, kuras mērķis
ir piedāvāt dzīvotspējīgas nākotnes perspektīvas neliela mēroga
laikmetīgās mākslas un kultūras organizācijām. Fokjanaki ieguvusi
maģistra grādu mākslas kritikā Londonas pilsētas universitātē. Viņas
doktora disertācija, kuru vada Athena Athanasiou Panteion Atēnu
Universitātē koncentrējas uz ekonomiku, identitāti un politiku.

*Lūdzu, ņemiet vērā, ka informācija par notikuma vietām un laikiem var
mainīties. Sekojiet izmaiņām sociālajos tīklos un jautājiet organizētājiem.

“Valoda: no prakses līdz rīcībai” ir daļa no projekta “Mācīšanās sezona”,
kuru īsteno tīklojumu platforma Blind Carbon Copy. “Mācīšanās sezona”
ir iecerēta kā neregulāra izglītības prpgramma ar fokusu uz pašizglītību un
pašorganizāciju, aktivizējot institūciju un indivīdu tīklus Baltijas valstīs, kā
arī citviet.

Blind Carbon Copy ir tīklojumu platforma kuratoriem un mākslas praktiķiem
no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Tā aizsāk un atbalsta apmaiņu, kontaktus un
izglītību, kas notiek, pateicoties infrastruktūrām un savstarpējiem kontaktiem.
Plašāku informāciju par platformas darbu un iepriekšējiem projektiem
meklējiet http://blindcarboncopy.org
Atbalstītāji: OCA, Valsts kultūrkapitāla fonds un Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programma “Kultūra”. Citi atbalstītāji: Latvijas Mākslas
akadēmija, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Laikmetīgās mākslas
centrs, 427 galerija, Kaņepes Kultūras centrs.

