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«Komunicēt ar sabiedrību caur fotogrāfiju»
Mārīte Jankeleviča
Intervija ar Georgu Avetisjanu notiek neierastā veidā — ar
programmatūras «Skype» palīdzību datorā. Kā gan citādi, jo
kaltenieks pašlaik atrodas Lielbritānijā, Braitonā. Viņš Latvijā
ieradīsies uz Ziemassvētkiem,
apvienojot svētku sagaidīšanu
ģimenes lokā ar savas izstādes
«Dzimtene» atklāšanu Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrā
28. decembrī.
«Dzimtene» ir grāmata,

roku darbs, kas izdota limitētā skaitā
— 30. Georgs to izveidojis sava fotogrāfijas maģistra noslēguma darba
ietvaros Braitonas universitātē, ko
absolvēja septembrī. «Dzimtene»
ir stāsts par valstī garāko ciemu —
Kalteni — fotogrāfijās, aprakstos un
intervijās. Projektā pētīta latviešu
tautas identitāte, iedzīvotāju attiecības ar apkārtējo vidi, kā arī viņu
emocionālā saikne ar jūru, mežu un
akmeņiem. Stāsts nav tikai par dzimteni vai Kalteni, bet arī par tautu kopumā: par tās vērtībām, rituāliem un
tradīcijām. Mērķis ir parādīt mūžu,
attiecinot to uz jebkura cilvēka dzimteni un dzīvi ārpus pilsētas ne tikai
Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.
Noformējums grāmatai nav klasisks, jo ir ne tikai ierasti pāršķiramas, bet arī atlokāmas lapas, ar atsevišķiem papildu materiāliem, kas
ievietoti «kabatiņās». «Lai vai kur
tu brauc, labākā, mīļākā vieta tomēr būs dzimtene. Ne tikai man, bet
daudziem, kuri izceļojuši,» uzskata
Georgs.

Georgs bērnībā (1989. gads)
otrpus vecajam ceļam pie
dzimtajām mājām «Mandaugas», Kaltenē.

«Sapratu, ka tas ir kas tāds, ko gribētu darīt
— komunicēt ar sabiedrību caur fotogrāfiju. Ar
to var veidot stāstus, tikai modernākā izpratnē,» savā atklāsmē dalās Georgs Avetisjans.
Personiskā arhīva foto

Ģimene — pasaules pilsoņi

Viņa tēvs 1974. gadā imigrējis uz
Latviju no Gruzijas. Vladimirs bija armēņu, grieķu izcelsmes, bet dzimis un
audzis Tbilisi. Studējot Maskavas Kinematogrāfijas institūtā par kino kritiķi, projekta laikā atbrauca uz Latviju
un iepazinās ar Georga mammu Intu.
Jaunais pāris gandrīz divus gadus nodzīvoja Gruzijā, bet tomēr atgriezās
atpakaļ Rīgā, jo piedzima pirmā meitiņa Kristīna un vīra tēvs gribēja, lai
vedekla pabeidz studijas Latvijas Universitātē, kas bija uzsāktas pirms kāzām. Tēvam radusies ideja uzcelt māju
kaut kur pie jūras. Ar savu draugu,
fotogrāfu Andreju Grantu brauciena
laikā netīšām piestājuši Kaltenē, kur
radusies pirmā mīlestība pret šo zemi.
Georgs spriež, ka interese par fotogrāfiju radusies jau no mazotnes, jo
tēva draugs ģimenei sūtījis dažādas
bildes. Pie A. Granta Georgs arī vēlāk
apguva foto mākslu.
Vladimirs Rīgā kādu laiku pasniedza kino meistarību. Tā kā Rojā ar šo
profesiju nebija iespējams pietiekami
nopelnīt, atvēra bāru, kas ieguva plašu
popularitāti. Vladimirs devās viņsaulē, kad dēlam bija vien seši mēneši,
tāpēc atmiņu par tēvu Georgam nav.
Viņš divas reizes devies uz tēta dzimteni, kur uzņemts ar atplestām rokām.
«Ja esi viesis, tevi «nēsās uz rokām»,
nemitīgi servēs galdus. Un visu noteikti vajadzēs pagaršot. Viesošanās
laikā pieņemos svarā aptuveni par
pieciem kilogramiem. Tur cilvēkiem ir
ļoti izteikts fizisks kontakts, kas Latvijā nav ierasts. Visi mani salīdzināja
ar tēvu un vectēvu, strīdoties, kuram
vairāk esmu līdzīgs. Ja dažbrīd tas šķita nedaudz par daudz, tomēr izjūta, ka
tas viss ir kaut kur asinīs, patiesi radās,» stāsta Georgs. Fotogrāfs atklāj,
ka nākotnē viņam ir iecere veidot projektu, kas saistīts ar Gruziju.
Aicināts raksturot savu mammu,
jaunais vīrietis saka: «Garā stipra,
gādīga un vienmēr sniedz labus padomus.» Arī viņa Kurzemē ir ienācē-

Foto izstādes atklāšanā Itālijā, Prato, Lato galerijā, kur Georga darbi apskatāmi no 8. decembra līdz 8. janvārim.
ja — dzimusi un pirmos četrus savas
dzīves gadus pavadījusi Sibīrijā, Igarkā, Krasnojarskas apgabalā. Atgriežoties Latvijā, dzīvojusi netālu no
Lubānas, pēc tam Rīgā. Mamma visu
mūžu strādājusi par grāmatvedi, un
šogad pagājuši jau piecpadsmit gadi,
kopš viņai ir savs viesu nams. «Mani
īpaši neiegrožoja, kas, manuprāt, no
audzināšanas viedokļa ir ļoti pareizi,
lai pats varētu izjust to patieso dzīves garšu un izkristalizēt dažādas
vērtības. Protams, ja biju sastrādājis
ko īpaši sliktu, sekoja pēriens vai
rājiens. Vairāk augu vecmammas
uzraudzībā, jo mammai bija daudz
jāstrādā,» teic kaltenieks.
Georgs ir jaunākais bērns ģimenē.
Vecākā māsa Kristīna pašlaik dzīvo
Rīgā, vidējā māsa Raja jau piekto
gadu Londonā, bet pirms tam septiņus
gadus pavadīja Austrālijā, Melburnā.

Bērnība

Pirmajā klasē Georgs mācījās
Rojā, no otrās līdz ceturtajai klasei
— Kaltenes sākumskolā, bet pamatskolu un vidusskolu absolvēja Rojā.
«Trīs gadus mūzikas skolā mācījos
spēlēt mežragu. Tā gan nebija mana
izvēle. Mums mājās bija klavieres,
kuras šad un tad trinkšķināju. Mamma saprata, ka man ir muzikālā dzirde, jo bez notīm spēlēju dažādas melodijas. Pie tam man bija problēma
ar elpošanu. Lai izvairītos no astmas,
tā vietā, lai pūstu balonus (ko ieteica
ārsts), mamma kā jau gudra sieviete
izdomāja, ka varētu pūst ko noderīgāku. Tā kā trompetes nebija pieejamas, nācās apgūt mežragu. Pametu,

jo biju jauns un vecākie puiši apcēla,
kas, protams, nebija patīkami. Gribēju kļūt spēcīgāks, tāpēc sāku spēlēt florbolu, pēc tam arī basketbolu,»
atminas Georgs un piebilst, ka mežraga spēle tomēr laikam palīdzējusi,
jo astmas viņam nav.
Atceroties skolas laikus, vislabāk
atmiņā palikuši vakari ar groziņiem,
mūziku, dejām un spēlēm. Georgs
sevi raksturo kā palaidnīgu bērnu:
«Man bija grūti sevi piespiest mācīties priekšmetus, par kuriem jutu, ka
tie man nenoder. Biju diezgan pret
izglītības sistēmu. Astotajā klasē
sekoja posms, kad īpaši labi nemācījos, jo vairāk interesēja aizbraukt
uz Rīgu, Mērsragu vai Talsiem, iet uz
dažādiem pasākumiem. Nonācu tik
tālu, ka draudēja izslēgšana no skolas. Sapratu, ka ir jāsaņemas, jo vīzija
par nākotni bija. Rezultātā ar labām
sekmēm absolvēju gan pamatskolu,
gan vidusskolu.»
Kalteniekam vislabākās attiecības
jaunībā bijušas ar vecāko māsu Kristīnu, viņa devusi dažādus padomus, arī
par meitenēm. Vienu vasaru intensīvi
kopā gleznojuši plenērā Kaltenē, par
ko Georgam ir siltas atmiņas. Jaunākā māsa Raja savukārt bijusi viegli
aizvainojama, brālis ar savu draugu
nereti viņu dažādi izjokojuši un kaitinājuši. Bērnība bijusi piedzīvojumiem
bagāta — gan zagtas zemenes, gan
ceļa vidū kurti ugunskuri, lai vērotu,
kā reaģē autovadītāji. Kā jau tas pienākas, dzīvojot pie jūras, daudz laika
pavadīts ūdenī. Apkārtnē bijis daudz
draugu, vasarnieku, raiba publika.

Laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam
Georgs strādāja uz Amerikas kuģiem «Carnival
Cruise Lines» par fotogrāfu. Viņš bieži atgriezies Jamaikā, kur iemīļoja šo tirgotāju (no kreisās) un, protams,
augļus.
«Kokosrieksta sula attīra
mūsu nieres un aknas, kā arī stabilizē
vielmaiņu,»
viņš
mēdza stāstīt.

to uztvert, laikam ritot,
kur fotogrāfija virzās.
Saistoša ir tieši stāsta
izveide ar bilžu palīdzību, kas iet līdzi laikam.
«Ja godīgi, mani
visvairāk interesē tā fotogrāfija, kas sasniedz
grāmatas formu un veido stāstu vairākos līmeņus. Esmu strādājis arī
Ceļojumā pa Gruziju ar ģimeni no Lat- kā komerciāls fotogrāfs,
vijas 2012. gadā: mamma Inta Avetisjana kas, manuprāt, ir noderīgi, lai apgūtu un at(otrā no kreisās), vecākā māsa Kristīna
tīstītu prasmes,» spriež
(centrā) kopā ar bērniem Annu (ceturtā no
Georgs. Visvairāk vikreisās) un Artūru (ceturtais no labās) Iva- ņam patīkot fotografēt
niem, jaunākā māsa Raja Avetisjana (trešā vidi, cilvēku tajā un perno labās.
sonas portretu. «Tīra fotogrāfija. Man nepatīk
ar to manipulēt, bet gan atstāt, kāda
Mīlestība pret fotogrāfiju
«Fotogrāfija mani ieinteresēja tā ir uzņemta bez jebkādas iejaukšalaikā, kad Rīgā studēju grafisko di- nās. Es to dievinu un gribu nodot tāzainu. Viens no ievadkursiem bija lāk arī citiem. Vēlos, lai skatītājs, kurš
fotogrāfijā. Ejot cauri tās pamatiem, seko līdzi maniem darbiem, var uztisāka augt interese. Sapratu, ka tas ir cēties, ka tas ir reāls un patiess, nevis
kas tāds, ko gribētu darīt,— komuni- izskaistināts,» viņš stāsta.
cēt ar sabiedrību caur fotogrāfiju. Ar Nākotne
to var veidot stāstus, tikai modernāVaicāts, kur jaunais vīrietis visvaikā izpratnē. Ieguvis bakalaura grādu, rāk jūtas kā mājās, viņš atbild: «Savā
sapratu, ka man vajadzētu izzināt ķermenī. Protams, mājas izjūta vispašās saknēs, kas mani ir iedvesmo- vairāk ir Kaltenē, bet tas nav vienjis. Atspēriena punkts bija Andreja nozīmīgi. Pieļauju, ka tas ir dažādo
Granta fotogrāfijas. Nolēmu pie asiņu dēļ. Radinieki ir visur pasaulē,
viņa mācīties, jo viens ir fotogrāfiju kas uz konkrētu vietu, zemi, pasauli
redzēt, bet otrs — saprast, kā autors liek skatīties citādāk, kopumā. Doma
līdz tam nonāk, kāds stāsts ir aiz kat- par savas vietas meklēšanu jau bija
ras bildes. Tas bija pirmais nopietnais bērnībā. Ja runājam par atgriešanos
solis ceļā uz fotogrāfiju sērijām, nevis Latvijā, kādā brīdī noteikti to gribu
tikai vienu bildi,» teic kaltenieks.
darīt. Beigu beigās laikam jau mājas
Pēc šī lēmuma pieredzes ceļš izjūta visvairāk ir Latvijā.»
Georgam bijis ļoti plašs. Strādājis
Vaicājot par nākotnes plāniem,
četrus gadus Amerikā par fotogrāfu
Georgs atzīst, ka viņam grūti sniegt
uz kruīza kuģa, apguvis praksi ainakonkrētu atbildi. Kādu laiku vēl
vu fotogrāfijā pie rumāņu fotogrāfa,
palikšot Braitonā, jo strādā dizaina
advancēto kāzu fotogrāfiju Meksikā,
studijā, tipogrāfijā, kur uz nepilnu
strādājis foto laboratorijā Londonā,
slodzi sācis strādāt, studējot maģispiedalījies meistardarbnīcās, persotrantūrā. Tagad viņam piedāvāts pilnālizstāde «Lidostā» bijusi vairākās
nas slodzes darbs.
vietās Latvijā, darbi izstādīti Ķīnā un
«Jūtu, ka tur varu augt, jo tas saisdecembra sākumā arī Itālijā, Lato
tīts
ar grāmatu veidošanu. Domāju
galerijā.
izmantot
šo iespēju, un pēc tam jau
«Pirmais, kas mani saista ar fotogrāfiju — iemūžināšanas process. redzēs,» teic Georgs. Runājot par tuOtrais — darbs laboratorijā, filmu vāku nākotni, 10. janvārī viņš dosies
attīstīšana; brīdis, kā vannā bilde top uz Amsterdamu, rezidentūrā, kuras
par attēlu. Tas fascinē. Fotogrāfija ir laikā fotogrāfiem palīdz ar jau izstrākā iesaldēts mirklis. Uz to skatoties, dātiem projektiem sasniegt jaunu auataust atmiņas gan par to mirkli, gan ditoriju, strukturēt un izveidot plānu,
par to, kas noticis kopš tā brīža līdz kā veidot mārketingu, kā iekļūt dašodienai. Līdzi atnāk arī smaržas un žādās galerijās un kādos konkursos
piedalīties, jo tas ir laikietilpīgi.
garšas.
«Ar fotogrāfiju sāku nodarboties
Tajā pašā laikā man patīk veidot
jau
2004. gadā. Ceļš ir diezgan garš,
estētiku, kas spēj uzrunāt citus cilvēbet domāju, kamēr ir idejas un esmu
kus,» izjūtās dalās Georgs.
Viņam ļoti interesējot arī foto jauns, jādara, un rezultāti nāks ar laigrāfijas teorija, tās pirmsākumi, kā ku,» uzskata kaltenieks. 
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