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Īrijas dokumentālā fotogrāfa 
Deivida Krīdona diena Kuldīgas 
mākslinieku rezidencē parasti sākās 
līdz ar saullēktu – viņš izdzer tasi 
melnās tējas ar pienu un ir gatavs 
darbam.

Kad sāki interesēties par foto-
grāfiju?

– Man bija 14 gadu, kad ieguvu 
pirmo kameru – vecu plastmasas 
lomogrāfu Diāna, un, lai gan foto-
grafēju uz melnbaltas filmas, process 
mani aizrāva.

Vai atceries pirmās fotogrāfijas?
– Tajā pašā gadā, kad ieguvu Di-

ānu, mamma man Ziemassvētkos 
uzdāvināja kameru Agfa 50. Pēc tam 
ar to devos uz savas mīļākās grupas 
Horslips* koncertu. Toreiz gan biju ļoti 
sarūgtināts par rezultātu, jo fotogrāfiju 
kvalitāte nebija visai laba. Bet pāris 
gadu vēlāk, kad jau strādāju, man pie-
zvanīja draugs, mūzikas menedžeris, 
un sacīja: „Deiv, man ir divas biļetes 
uz Horslips koncertu Vemblija arēnā 
Londonā. Vai brauksi?” Tā bija liela 
iespēja, uzreiz piekritu. Vajadzēja gan 
darbā paņemt atvaļinājumu. Tās bija 
manas pirmās brīvdienas, tāpēc jutos 
pārsteigts, ka kompānija izmaksāja 
atvaļinājuma naudu – tā tik bija laime!

Astoņdesmitajos Īrijā notika dau-
dzas banku laupīšanas, tomēr man 
vajadzēja doties uz banku, lai čeku ap-
mainītu pret skaidru naudu. Atceros, 
ka saņemto uzreiz noglabāju krūšu 
kabatā un steidzīgi devos mājās. Tikai 
tur konstatēju, ka bankas darbiniece 
manu čeku nav apzīmogojusi, tas no-
zīmēja, ka naudu varu izņemt vēlreiz. 
Lai gan esmu ļoti godīgs, toreiz naudu 
izņēmu vēlreiz un par to iegādājos 
jaunu kameru ar 200 mm objektīvu. 
Ar to tad devos uz Londonu. Beigās 
biju pārsteigts, cik labas bildes iznāca. 
No tā brīža fotogrāfija kļuva par manu 
hobiju.

Kā nonāci Kuldīgā?
– Pirms Latvijas projekta strādāju 

pie projekta par emigrāciju Īrijā. Tad 
arī uzdūros statistikai par iedzīvotāju 
skaita samazināšanos Latvijā, un man 
radās interese. Šeit notiek tas pats, kas 
Īrijā 50. gados.

Pastāsti vairāk par Latvijas 
projektu!

– Sākumā vēlējos portretēt cilvē-
kus, kuru bērni emigrējuši uz ārze-
mēm, bet, vācot informāciju, uzzināju, 
ka sabiedrība Latvijā strauji noveco – 
tad arī vairāk sāku interesēties par ve-
cāko paaudzi, īpaši par stāstiem, ko tā 
glabā. Vēsturnieki parasti vēsturi pēta, 
balstoties uz oficiāliem dokumentiem, 
un bieži aizmirst, ka katram cilvēkam 
ir savs stāsts. Tie jāpieraksta, lai neaiz-
iet līdz ar cilvēkiem!

Latvija piedzīvo emigrāciju tāpat 
kā savulaik Īrija. Ironiski gan, ka 
tieši Īrija ir viens no latviešu popu-
lārākajiem galamērķiem.

– Īrija ir un vienmēr bijusi migrantu 
sabiedrība. Pirmie izbraucēji datējami 
jau ar 17. gadsimta vidu, kad valdīja 
lielais bads. Migrācija samazinājās 
vien no 1995. līdz 2005. gadam, 
kad valsts piedzīvoja ekonomisku 
uzplaukumu un pēc statistikas datiem 
bija otra bagātākā valsts pasaulē. Šajā 
laikā tad arī daudzi emigrēja uz Īriju, 
lai kaut cik nopelnītu un varētu atbal-
stīt mājās palicējus. Mēs, īri, to pašu 
darījām piecdesmitajos, kad cilvēku 
masas emigrēja uz štatiem (ASV – 
aut.). Aizbraucēji sūtīja vēstules, 
kurās ar drošības adatām iekšā bija 
piestiprināta nauda.

Kāds bija tavs priekšstats par 
Latviju, pirms šeit ieradies?

– Zināju pavisam maz – tikai to, ka 
Latvija kādreiz bijusi daļa no Padomju 
Savienības. Tāpat to, ka daudzi latvie-
ši dzīvo Īrijā. Par Rīgu pirmoreiz dzir-
dēju 1974. gadā, kad slimnīcā Korkā 
man palātā blakus ieveda ievainotu 
vīrieti. Viņš angliski runāja slikti, bet 

Deivids Krīdons: Manas vasaras rudens

sapratu, ka ir jūrnieks no Rīgas. Ā, un 
vēl zināju, ka vairākas reizes bijām 
Latviju apspēlējuši pasaules kausā.

Futbolā?
– Jā.
Mums nekad nav bijusi laba 

futbola izlase, toties hokejs ir līmenī. 
Kāds ir tavs priekšstats par Latviju 
un latviešiem pašlaik?

– Kad pagājušajā augustā Kuldīgā 
ierados pirmo reizi, man likās jocīgi, 
ka cilvēki uz ielas neatņem sveicienu. 
Īrijā ir pilnīgi normāli atbildēt pat tad, 
ja tevi sveicina svešinieks. Tāpēc 
sākumā likās, ka latvieši ir intraverti, 
bet, pavadot šeit ilgāku laiku, domas ir 
mainījušās. Redzu, ka latvieši lepojas 
ar vietu, no kuras viņi nāk. 

Tu esi studējis vēsturi. Kā tas 
palīdz fotogrāfa darbā?

– Nekad nesapratīsi citu valsti, ja ne-
zināsi tās vēsturi, jo, piemēram, pirms 
simt gadiem varēja notikt kaut kas tāds, 
kas spēcīgi ietekmē dzīvi pašreiz. Tu 
vari uz Latviju atbraukt, neko nezinot 
par okupāciju un Otro pasaules karu, 
bet, ja tu to nezināsi, vietējo sabiedrību 
līdz galam neizpratīsi.

Vācot stāstus, ir brīži, kad vēl 
aizvien varu sajust Staļina roku, jo 
dažkārt cilvēki baidās runāt – šķiet, 
viņi spilgti atceras PSRS laika cen-
zūru. Nesen satiku vīrieti, kurš ļoti 
interesējās par vēsturi. Viņa viesistabā 
pie sienas bija fotogrāfijas ar tādām 
vēsturiskām personībām kā Staļins un 
Hitlers. Viņš gan no tiem nebaidījās 
un arī tos neidealizēja. Fotogrāfijas 
tur bija tāpēc, ka tie ir cilvēki, kas 
veidojuši vēsturi.

2009. gadā sāki strādāt pie Kubas 
projekta, kur klasisko ruma, salsas 
un veco amerikāņu mašīnu fotogrā-
fiju vietā portretēji kubiešus viņu 
mājās. Kā nonāci pie šīs idejas?

– Kubas stāsts aizsākās, kad BBC 
uzdevumā devos uz turieni portretēt 
īru klavieru skaņotājus, kuri katru 
gadu dodas uz Kubu, jo tur tādu nav. 
No pirmā mirkļa Havana un Kuba 
mani aizrāva, zināju, ka vēlos tur 
atgriezties, tikai bija jāatrod iemesls.

Ilgi nevarēju atrast ideju jaunai 
fotosērijai, līdz uzzināju par Heršī 
vilcienu (Hershey Electric Railway) – 
pirmo elektrovilcienu pasaulē, kas vēl 
darbojas, pārvadājot cukurniedres un 
strādniekus uz cukura plantācijām no 
Havanas uz Matanzu. 

Kad atkal nonācu Kubā, ātri sapra-
tu, ka par Heršī fotosēriju jāaizmirst, 
jo bija ļoti karsti, ap 40 grādu. Bija 
jāatrod kaut kas cits saistošs. Atceros 
gan, ka pirmajās dienās, skatoties caur 
objektīvu, bija sajūta, ka to visu jau 
esmu kaut kur redzējis, tāpēc pārtrau-
cu fotografēt ielu dzīvi un nonācu pie 
idejas portretēt kubiešus viņu mājās. 
Tas likās interesantāk nekā fotografēt 
skolēnus ielās vai dāmas ar cigāriem, 
tāpēc nolīgu tulku un sāku klauvēt pie 

cilvēku durvīm. Kad atgriezos Īrijā, 
pētīju citu fotogrāfu sērijas un atklāju, 
ka neviens kubiešus mājās līdz šim 
nav fotografējis. Pēc tam tur atgriezos 
vēl vairākas reizes.

Vai cilvēki bija atsaucīgi?
– Es visu laiku brīnījos, cik viegli 

cilvēki mani ielaiž savās mājās. Do-
māju – ja to pašu darītu Eiropā, uzreiz 
tiktu izsaukta policija. Bet cilvēki Kubā 
ir ļoti jauki, brīžiem pat likās, ka viņi 
mani uzņem kā sen neredzētu radinieku. 
Cienāja ar kafiju, bet man bija kauns 
dzert, jo kafija tur dārga – nevēlējos 
citiem pēdējo kumosu no mutes izraut.

Arī Latvijā tu klauvē pie māju 
durvīm. Vai arī šeit cilvēki ir at-
saucīgi?

– Cilvēki Latvijā mani pārsteidza. 
No dažām mājām izgāju ar ābolu 
maisiem un ievārījumu burkām. Lat-
vijas projekta mērķis gan nebija tikai 
fotografēt, bet arī pierakstīt stāstus. 
Citas sarunas ilga pat četras stundas.

Kurš stāsts atmiņā palicis vis-
spilgtāk?

– Satiku sievieti, kura stāstīja, ka 
ugunsgrēkā zaudējusi trīs bērnus, 
tāpēc izjukusi pirmā laulība. Tagad 
viņa ir precējusies otrreiz, un viņai ir 
trīs citi bērni, bet vienalga – zaudēt 
bērnus sievietei ir traģēdija. Domāju, 
ka nav nevienas dienas, kad viņa par 
tiem nedomā!

Cilvēki tev uzticas.
– Ceru viņu uzticību atlīdzināt, at-

spoguļojot stāstus ar cieņu. Projektam 
Latvijā ir trīs vadlīnijas: emigrācija, 
novecošana un izolācija. Kuldīgas 
apkārtnē esmu uzgājis daudz pamestu 
māju, lielākoties tās ir tukšas, bet citās 
vēl redzamas cilvēku atstātās pēdas, 

piemēram, bērnu rotaļlietas, kas, 
iespējams, piederējušas bērnam, kurš 
pašlaik atrodas Īrijā, Norvēģijā vai 
Zviedrijā. Šī fona informācija man pa-
līdz iegūt labāku skatu uz sabiedrību.

Pamestas mājas esi redzējis arī 
Īrijā. Kā tev radās šāda interese?

– Pirms vairākiem gadiem Korkā 
uzgāju pamestu māju, kur guļamistabā 
bija pavērts skapis, pilns ar sievietes 
kleitām. Man pat spalviņas sacēlās stā-
vus no tik neparasta atraduma! Pēc tam 
sāku pamestas mājas meklēt, lai veidotu 
fotosēriju, kuras pamatā šo māju stāsts. 

Pamesto māju projekts tevi pa-
darīja par pasaulē atzītu fotogrāfu. 
Pirms tam strādāji alus brūvētavā 
un fotogrāfija bija tavs hobijs, bet 
tagad nepaiet neviens mēnesis, kad 
tavu darbu nebūtu kādā izstādē.

– Tā bija liela nejaušība. Lai gan 
fotosēriju biju izveidojis, nevienam 
to neplānoju rādīt. Bet iznāca tā, ka 
attīstītās bildes aizmirsu fotosalonā, 
kur tās ieraudzīja sieviete, kas pēc tam 
ar mani sazinājās un jautāja, vai es šo 
sēriju negribētu parādīt Čikāgā.

Vai pēc izstādes Čikāgā darbu 
alus brūvētavā pameti?

– Nē, tā pameta mani. Sākās krīze, 
un vairākas brūvētavas aizvērās, arī tā, 
kurā strādāju es.

Kad fotogrāfiju pārvērti par 
maizes darbu, daudz portretēji 
mūziķus. Vai vēlreiz arī Horslips?

– Horslips ir mana mīļākā grupa 
no bērna kājas. Parasti zēnus pus-
audža vecumā interesē trīs lietas: 
meitenes, sports un mūzika. Sports 
man nepadevās, ar meitenēm sarunas 
arī nevedās, tad nu palika mūzika. Ar 
grupu Horslips izaugu gan fiziski, gan 

profesionāli, un 2009. gadā bija tas 
gods doties kopīgā desmit dienu tūrē. 
Tas bija vienreizēji!

Atgriežoties pie Latvijas projek-
ta, tā nosaukums ir Manas vasaras 
rudens. Ko šis darbs tev nozīmē?

 – Pirms diviem gadiem mani 
ķēra trieka, ap to laiku nomira mana 
mamma. Sāku atskatīties uz savu 
dzīvi un sapratu, ka beidzot jāpieņem 
fakts, ka novecoju. Sākot strādāt pie 
Latvijas projekta, sajutu saikni ar sevi 
un fotosēriju, ko veidoju, tāpēc izvē-
lējos šādu nosaukumu. Tas atspoguļo 
manas izjūtas un parāda faktu, ka 
sabiedrība Latvijā noveco.

Vai vecākās paaudzes stāstu 
pierakstīšana un fotosērija palīdz 
šo faktu pieņemt?  

– Jā, tā ir. Cilvēks nekad pats sevi ne-
uzskata par vecu, bet reiz pienāk brīdis, 
pēc kura saproti, ka esi dzīves pēdējā 
fāzē, ka nevari izdarīt to, ko agrāk.

Vai Kuldīgas tev pietrūks?
– Esmu tajā iemīlējies – klusumā 

un mierā, kas šeit ir visapkārt. Kuldī-
ga māksliniekam ir ideāla vieta, kur 
realizēt potenciālu.  

Tev ļoti garšojot Latvijas dzelte-
nie tomāti.

– Pērn, kad vakariņoju kādā Kul-
dīgas kafejnīcā, man pasniedza ļoti 
garšīgus salātus – nezināju, kas tie 
par dārzeņiem, tāpēc jautāju viesmī-
lei. Viņa atbildēja, ka tie ir dzeltenie 
tomāti. Turpmāk pirku tikai tos, un tie 
tik ļoti iegaršojās, ka aizvedu sēklas 
arī uz Īriju.

Anete Bertholde
Deivida Krīdona arhīva foto

* Horslips – Īrijas rokgrupa, kas iedvesmojas 
no tradicionālās ķeltu mūzikas. 

DEIVIDS KRĪDONS
• Dzimis Korkā, Īrijā.
• Viņa fotogrāfijas regulāri publicētas The Wall Street Journal, 
  BBC Magazine un citos starptautiski atzītos žurnālos.
• Izstādes bijušas Čikāgā, Londonā, Ņujorkā, Sarajevā, Tbilisi un 
  citviet.
• 2011. gadā publicē fotogrāfiju sēriju Ghosts of the Faithful 
  Departed par emigrāciju Īrijā; 2013. gadā – portretu sēriju 
  Behind Open Doors, kurā kubieši fotografēti savās mājās.

Deivids Krīdons. Grand Piano rāmis mūzikas instrumentu 
darbnīcā Havanā, Kubā.

„Kuldīga māksliniekam ir ideāla vieta, kur realizēt potenciālu,” saka fotogrāfs no 
Īrijas Deivids Krīdons.

Deivids Krīdons. Karloss un Marija piemājas verandā 
Artemisā, Kubā.

Deivids Krīdons. Retro stila divritenis pamestā 
mājā Īrijas laukos.


