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Starptautiska mākslinieku grupa dodas ekspedīcijā
Jau trešo reizi Šveices kultūras iniciatīvas Sound  

Develop ment City ietvaros starptautiska mākslinieku grupa dodas 
trīs nedēļu ekspedīcijā uz divām Eiropas pilsētām. Vasaras beigās 
ceļojošā mākslas studija būs Rīgā un Helsinkos. Šogad ekspedīcijā 
piedalās divpadsmit dažādu jomu mākslinieki, kuri pārstāv 
atšķirīgas kultūras.

Sound Development City vizītes laikā mākslinieki strādā 
pie individuāliem projektiem, iepazīst jaunas pilsētas un kultūras  
un paplašina sociālo kontaktu tīklu. Būtiska ekspedīcijas daļa  
ir īslaicīgas intervences publiskajā telpā, radošās darbnīcas un uzst
āšanās, kurās aicināti piedalīties vietējie mākslinieki un interesenti.

Ekspedīcijas komanda un mākslinieki sniegs ieskatu  
savās radošajās nostādnēs, darba procesā un pētījumu attīstībā, kuri  
būs pieejami tiešsaistes dienasgrāmatā un tiešsaistes radiostacijā.

Tēma: Mind the Gap!
2014. gadā Sound Development City ekspedīcijas tēma ir 

Mind the Gap! jeb “Ievēro atstarpi!”. Atstarpe, sprauga jeb intervāls 
ir nepieciešami, lai atbrīvotu telpu radošai brīvībai un jaunas 
mākslas realitātes izveidošanai. Tādējādi, Mind the Gap! uztverams 
kā aicinājums ieskatīties sevī un uzasināt maņas smalku starp
stāvokļu, pārrāvumu, pāreju un nekurieņu pamanīšanai. 

Rīga — Helsinki 
No 2014. gada 28. augusta līdz 13. septembrim Sound 

Development City ekspedīcija iepazīs Rīgu un Helsinkus. Abu 
pilsētu novietojums pie jūras jau kopš seniem laikiem tās padarījis 
par pievilcīgām tirdzniecības ostām. Gadsimtu gaitā pilsētu 
saimnieki bieži mainījušies, atstājot sev raksturīgas pēdas, kuras 
līdz pat mūsdienām ietekmē sabiedrību, politiku un ekonomiku.

Katrā pilsētā ekspedīcijas Sound Development City 
dalībnieki sešas dienas pavada izvēlētā galvenajā mītnē, no kuri
enes veic pilsētā vērstas radošas intervences un projektus, 
publiskas performances un darbnīcas.

Projekts Sound Development City iedzīvināts, 
sadarbojoties ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru Rīgā un Gētes 
institūtu Helsinkos.

vairāk informācijas šeit: 
www.sounddevelopmentcity.com
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12 ekspedīcijas dalībnieki, 11 pētniecības metodes
Dalībnieki tika izvēlēti no 344 pretendentiem, kuri atsaucās 

starptautiskam aicinājumam. 2014. gadā ekspedīcijā piedalās 
divpadsmit mākslinieki ar vienpadsmit projektiem. Starptautiska 
žūrija izvērtēja pieteikumus pēc to mākslinieciskās kvalitātes, 
oriģinalitātes, sasaistes ar ekspedīcijas tēmu Mind the Gap!, kā arī 
pētnieciskās pieejas.

Izvēlētie dalībnieki ir no vienpadsmit valstīm, un viņiem  
ir atšķirīgas radošās nostādnes, biogrāfijas un darba metodes.

Džons Gžiničs ( John Grzinich) 
*1970, US/EE — http://maaheli.ee/main
Džons Grziničs mākslā darbojas kopš 90. gadu sākuma  

un strādā dažādos medijos, galvenokārt ar skaņu, kompozīcijām, 
performanci un vietas noteiktām intervencēm. Priekš  
Sound Development City ekspedīcijas viņš ir izveidojis darbu  
“Klausīšanās kontekstā”, kurā apskata skaņas īpašo lomu mūsu 
uztverē un sakarības, kuras veidojam starp savu apkārtni un 
dzirdamo. Izmantojot audiovizuālus portretējumus, darbs iezīmē  
tā saukto “dzirdes kartogrāfiju”.

Viviāna Kakuri (Vivian Caccuri)
*1986, BR — http://www.viviancaccuri.net
Viviāna Kakuri savos darbos pievēršas valodai, balsij  

un iztēlei un ir sadarbojusies ar tādiem māksliniekiem kā Arto 
Lindsijsu (Arto Lindsay) un Hilbertu Hilu (Gilberto Gil). Savā darbā 
“Klusā pastaiga” viņa līdz 20 dalībnieku lielu grupu vedīs  
8 stundu klejojumā klusējot pa Rīgu un Helsinkiem. Klusēšana 
raisīs apkārtējās skaņu ainavas uztveršanu un izcels jautājumus  
par pilsētas attīstību, privātumu, īpašumtiesībām un intimitāti.  

Malgožata Goliševska (Małgorzata Goliszewska)
*1985, PL — http://goliszewska.blogspot.com
Dokumentālo filmu režisore Malgožata Goliševska pēta 

dokumentālu stāstu robežas, balstoties personiskā mijiedarbībā  
un nejaušās satikšanās. Darbs “Dvīne” turpina viņas radošos 
pētījumus par māsām. 24 stundu garumā izsekojot astroloģisku 
dvīņu gaitām, Malgožata pēta personiskās biogrāfijas un  
pieredzes nozīmi.  

Andreass Oskars Hiršs (Andreas Oskar Hirsch)
*1972, DE — http://www.HirschOnHirsch.com
Andreass Oskars Hiršs savā darbībā izmanto vērojošu  

un rotaļīgu pieeju, apvienojot to ar interesi par automatizētiem 
procesiem un konceptuāliem apsvērumiem. Darbā “Par ko,  
pie joda, viņi sarunājas?” Hiršs putnu dziesmas pārveidos Morzes 
ābecē, un no tās — pārtulkos valodā, mūzikā un attēlos. Hiršs 
balstās uz pieņēmumu, ka putnu dziesmas patiesībā ir šifrēti 
ziņojumi. Kādus ziņojumus nes dažādu sugu putni? Kuri no ziņo
jumiem viegli veido muzikālus skaņdarbus, un kuriem 
piemērotāks ir grafisks attēls? Kādus stāstus iespējams izveidot  
no šī ceļojuma? 
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Rihards Eigners (Richard Eigner)
*1983, AT — http://richard.ritornell.at
Rihards Eigners ir komponists, skaņu mākslinieks, 

bundzinieks un producents. Savā darbībā Eigners ceļo starp 
eksperimentālu akustisko mūziku, minimālismu un elektroniku. 
Viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Bruce laBruce,  
Flying Lotus un Robertu Zeidelu (Robert Seidel). Projekta Sound 
Development City ietvaros viņš veiks vērīgas intervences  
Rīgas un Helsinku pilsētvidē. Pilsētu daudzlāņainajās skaņu 
ainavās viņš izvēlēsies tieši tos pustoņus un skaņas, kuras kalpo 
par orientieriem, tās nedaudz pārveidojot, pievienojot skaņu 
ainavai jaunas skaņas un tembrus. 

Reičela S. Džeimsa (Rachel S. James)
*1984, CA/US — www.racheljames.ca
Reičela S. Džeimsa ir skaņu māksliniece un māksliniece

etnogrāfe. Viņa apskata tādus emocionālus stāvokļus kā dziļums, 
apmulsums un radikāla nopietnība. Projekta Sound Development 
City ietvaros viņa pētīs, kā veidojas mitoloģijas un sabiedrības 
modeļi. Darbā “Kā būt par <#$>>”, viņa apkopos vietējo mākslinieku 
stāstus, vietu aprakstus un pamācības. Iegūtos skaņu ierakstus viņa 
iekļaus latviešu un somu tautas mūzikas apskatā, kas tiks veidots 
kā radioraidījums. 

Janfaņa Li (YangFan Li)
*1981, CN — http://site.douban.com/YF/
1998. gadā Janfaņa Li dibināja pirmo meiteņu punkgrupu 

Ķīnā, Hang on the Box, kura ierakstīja divus studijas un vienu 
koncertalbumu. Savā radošajā darbībā viņa izmanto visdažādākos 
medijus: teātri, glezniecību, mūziku, kompozīciju, skaņu un  
video. Savā darbā “Ceļojuma mozaīka” viņa pilnībā paļausies uz 
apstākļiem ekspedīcijas laikā un katru dienu izdomās un 
uzkonstruēs jaunu, pašdarinātu mūzikas instrumentu. Izmantojot 
šos instrumentus, pārvietojamā ielas studijā viņa veidos mūzikas 
ierakstus, kurus papildinās ar zīmējumiem.

Morics Vetšteins (Moritz Wettstein)
*1981, CH — www.moritzwettstein.com
Morics Vetšteins ir mediju un performanču mākslinieks, 

mūzikas producents un programmētājs. Viņš strādā ar paša kons
truētiem un programmētiem rīkiem, kuru idejas radītas īpaši 
katram darbam. Darbā “Repa automāts”, viņš aplūko līdzības, kuras 
pastāv dažādās valodās iedziedātā repa mūzikā. Viņu interesē  
ne tik daudz tekstu saprotamība, kā to muzikālie un strukturālie 
elementi. Viņš ierakstīs pēc iespējas vairāk sarunu Rīgā  
un Helsinkos, un tad sadalīs tās ritmiskos vārdos un segmentos, 
izmantojot iepriekš izstrādātu algoritmu. “Repa automātā”  
šie fragmenti tiks apvienoti kompozīcijā. 
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Maša Drndiča (Masa Drndić)
*1982, HR — http://masafilm.wix.com 
Maša Drndiča ir māksliniece, kuratore, dizainere un  

filmu režisore. Viņa veidojusi vairākas īsas dokumentālās filmas,  
un strādājusi pie vairāk nekā desmit īsām spēlfilmām. Viņas  
darbi bieži aplūko saiknes starp vietām, to iedzīvotājiem, identitāti  
un piederības sajūtu. Izmantojot skaņu, attēlu un video, darbā  
“Par nostalģiju” viņa pēta “Baltijas nostalģiju”, apskatot artefaktus, 
rituālus un nozīmīgas vietas. Vizuāli attēlojot pagātnes ilgu 
izpausmes, savā darbā viņa tiecas parādīt, kā Somijas un Latvijas 
sabiedrības sadzīvo ar tagadnes izaicinājumiem.

Tjago Romanjāni-Silveira (Tiago Romagnani Silveira)  
& AEAEAEAE
*1983, BR — www.tiagoromagnanisilveira.com
*1988, NO — www.aeaeaeae.io
Māksliniekiem Tjago RomanjāniSilveira un AEAEAEAE 

ir līdzīgas pētniecības pieejas. Ekspedīcijas laikā mākslinieki 
izmantos akustiskus impulsus, lai ekstrapolētu ģeometriju  
un telpu, kura eksistē pie uztveramības robežas. Viņi piepildīs 
dažādu blīvumu apjomus — ēkas, kalnus, tukšus laukumus  
pilsētas arhitektūrā — ar skaņu, tādējādi ilustrējot rezonanses 
kartogrāfiju, harmoniku un skaņas tekstūras. 

Ruta Lea Danona (Ruth Lea Danon)
*1987, IL — https://www.facebook.com/RuthLDanon
Ruta Lea Danona studējusi performanci un kompozīciju 

Izraēlā un ASV, un uzstājusies kā mūziķe Izraēlā, ASV un Liel
britānijā. Savā radošajā darbībā viņa pievēršas struktūru nepastā
vīgumam un iedibinātu modeļu de un rekonstrukcijai. Darbā 
“Telaviva–Beiruta” viņa stāsta par neiespējamo ceļojumu  
no Izraēlas uz Beirutu, kur viņa vēlas apmeklēt draugu. Viņa 
izmantos ekspedīciju no Rīgas uz Helsinkiem kā simbolisku 
iekšēju ceļojumu no Telavivas uz Beirutu un dokumentēs to filmā: 
Rīga būs Telaviva, Helsinki kļūs par Beirutu, un ceļojums būs 
fiktīvu atmiņu un pieredžu apkopojums. 

vairāk informācijas šeit: 
www.sounddevelopmentcity.com
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Par projektu 
Sound Development City ir kultūras iniciatīvas Sound 

Development uzsākts projekts, kurš veidots sadarbībā ar uzņēmu
mu Heller Enterprises. Projektu finansē Sound Development  
un organizē Heller Enterprises. Ikreiz projekts Sound Development 
City notiek divās pilsētās un piedāvā atšķirīgu tēmu. Sava eksperi
mentālā formāta ietvaros, ekspedīcija tiecas sniegt māksliniekiem 
iespēju realizēt netradicionālas, starpdisciplināras idejas. 

Sound Development
Sound Development ir Cīrihē bāzēta nekomerciāla, 

neatkarīga un privāti finansēta kultūras iniciatīva, kuru 2002.  
gadā dibinājusi Nia Šmidheinija (Nia Schmidheiny). Sound 
Development ir platforma mākslas un kultūras radītāju 
popularizēšanai, kontaktu veidošanai un savstarpējai apmaiņai. 
Sound Development velta īpašu uzmanību, lai veicinātu 
personiskus kontaktus un sadarbību, kura iziet ārpus ierastās 
institucionālās un akadēmiskās pieejas. Tādējādi tā ļauj notikt 
negaidītajam un atbalsta kultūras atvērtību. 

www.sounddevelopment.com

Heller Enterprises
Heller Enterprises uzsāk, attīsta un vada dažādu veidu 

kultūras projektus. Uzņēmums, kuru 2003. gadā dibinājis Martins 
Hellers, izvēlas starpdisciplināru pieeju un realizē pasūtījuma 
projektus, kultūras, ekonomikas un politikas krustpunktā. 

Sound Development City 2013: Ekspedīcijas dienasgrāmata
Iesaistītie mākslinieki un tehniskā komanda dokumentē 

Sound Development City ekspedīciju attēlos, audioklipos un 
tekstos, kuri tiek publicēti īpaši izveidotā tiešstaistes dienasgrāmatā. 
Katras ekspedīcijas beigās no apkopotajiem materiāliem tiek 
izveidota publikācija.

2013. gada ekspedīcija tika dokumentēta desmit atsevišķos 
bukletos. Katra mākslinieka bukleta PDF versija ir pieejama šeit:

http://sounddevelopmentcity.com/2014/publikationen/

Kontakti
Duša Kistlere (Duscha Kistler), projektu vadītāja
duscha@sounddevelopmentcity.com

Nikolass Šrērers (Nicholas Schärer), komunikācija
nik@sounddevelopmentcity.com
t +41 (0)79 830 90 93

Heller Enterprises
Giessereistrasse 5, CH8005 Zürich
t +41 43 233 91 37
f +41 43 233 91 38
www.hellerenter.ch
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Attēli 
iespaidi no Sound Development City 2013:  

Lisabona – Marseļa
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attēls 1:  Malosa Malahela (Malose Malahela), „Trešā telpa“ audio 

pastaiga, Marseļa
Attēls 2:  Lukass Norers (Lucas Norer), „Lisabonas maršruts“ 

instalācija, Marseļa
Attēls 3:  Maiden Monsters, „Krīzes skaņa“ performance, Marseļa
Attēls 4:  Volfgangs Dorningers (Wolfgang Dorninger), „text2field

recordings“ darbnīca, Lisabona


