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Kim? galerija & birojs

Īpaša pazīme – galeriste.

1995. gadā, uzturoties Berlīnē, Leonards 
Laganovskis Barbara Weiss galerijas telpās 
inscenē fotogrāfiju sēriju, kurā tiek izspēlēts 
“mūsdienu vācu galeristes” tēls. Ieinteresēts 
tolaik sev jaunatklātā tipāžā-profesijā, kurā 
mākslas un naudas savstarpējās 
attiecību/atkarības dinamika līdzpastāv 
noteiktai izpratnei par paštēla, jaunības, 
garīgās un fiziskās veselības uzturēšanai 
nepieciešamo režīmu/aktivitātēm, 
Laganovskis, šķiet, šo sēriju varētu būt 
uzņēmis arī tagad. 

Sekojot iepriekš sagatavotam scenārijam un 
pieaicinot profesionālu modeli, Laganovskis 
vienas dienas laikā veic fotosesiju, kurā 
atspoguļo ar industrijas darbību saistītas 
epizodes-mizanscēnas. Modele pārvietojas 
no telpas uz telpu un pozē galerijā, ofisā, 
noliktavā, virtuvē, uz balkona. Sērija 
uzskatāma par pabeigtu darbu, autoram 
attēliem pievienojot naratīva daļu – brīvi 
angliskotu un vietumis (pa)mainītu tekstu, 
aizgūtu no tolaik Vācijā populāriem sieviešu 
un biznesa žurnāliem, piemēram 
Cosmopolitan, L'O�ciel, Harper’s Bazaar, 
Vogue u.c. 

Nesenās vēstures skatījumā daļa no mākslas 
darba ir mākslinieka žests, jo pilna darbu 
sērija pirmo reizi tika eksponēta 1996. gadā 
tieši tajā mākslas galerijā Berlīnē, kuru šī 
sērija komentē. Šobrīd Kim? apskatāmās 
ekspozīcijas kontekstā darbiem ir institūcijas 
noteikts papildu naratīvs.

Ekspozīcija “Galeristes portolio” tapusi, Kim? 
galerijas sieviešu komandai atlasot 
fotogrāfijas no Laganovska oriģinālsērijas, 
balstoties uz to estētiskajām un 
konceptuālajām kvalitātēm, kā arī subjektīvu 
un emocionālu saistību ar ikdienas realitāti, 
strādājot mākslas institūcijā. 

Skatīts vienlaicīgi, “Galeristes portfolio” no 
vienas puses ir pragmatiski reālistisks, no 
otras - ciniski pašironisks.

Ko galeristei nesīs nākotne?

Leonards Laganovskis (dz. 1955) ir viens no 
redzamākajiem konceptuālistiem Latvijā. 
Viņa darbi ir mīklas prātam, kas ir balstītas 
zinātnē, literatūrā, atmiņās, asociācijās. 
Laganovskis strādā dažādās mākslas jomās 
– zīmējumā, grafikā, glezniecībā, fotogrāfijā, 
veido objektus u.c. 20. gs. 90. gadu pirmajā 
pusē mākslinieks pievērsās atsevišķu 
arhetipu dekonstrukcijai, kas bieži ietver gan 
ironiju, gan humoru. Viņa radošās intereses 
skar sociālpolitiku, patērētājsabiedrību un 
kultūru. Laganovskis studējis Latvijas 
Mākslas akadēmijas Interjeru un iekārtas 
nodaļā, absolvējis Glezniecības nodaļu 
scenogrāfijas specialitātē (1979). Mākslinieks 
guvis plašu starptautisku pieredzi, vairākus 
gadus (1988–1994) dzīvojot Vācijā un aktīvi 
piedaloties tās mākslas dzīvē, organizējot 
personālizstādes un piedaloties grupu 
izstādēs ārvalstīs. Leonarda Laganovska 
darbi atrodas publiskās kolekcijās: Latvijas 
Nacionālā mākslas muzejā (Rīga, Latvija), 
topošā Latvijas Laikmetīgā mākslas muzeja 
kolekcijā (Rīga, Latvija), Jane Voorhees 
Zimmerli mākslas muzejā, Rutgersas 
universitātē (Ņūbransvika, Ņūdžersija, ASV), 
Neue Berliner Kunstverein (Berlīne, Vācija), 
Kupferstich Kabinett (Brēmene, Vācija), 
Kunsthalle Bremen (Brēmene, Vācija), 
Reha-Klinik Lubben (Brandenburga, Vācija), 
Artphilein Foundation (Vaduca, Lihtenšteina), 
Igaunijas Mākslas muzejā (Tallina, Igaunija), 
Eesti Pank (Tallina, Igaunija), Nacionālajā 
Laikmetīgās mākslas centrā (Maskava, 
Krievija), S.P. Djagiļeva Laikmetīgās mākslas 
muzejā (Sanktpēterburga, Krievija). 
Laganovskis dzīvo un strādā Rīgā, Latvijā.
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