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Born in Riga in 1958, Inta Ruka has been active as a photo- 
grapher since the early 1980s. She has received international 
acclaim as well as several awards for her work, including 
those from the Swedish Hasselblad Foundation and IASPIS. 
In addition to participating in numerous group shows, since 
the mid-1990s Ruka has had solo exhibitions in many  
countries, including ones in the Netherlands, France, Poland,  
Germany, Estonia and Sweden. In 1999, she represented  
Latvia at the Venice Biennale with the photo series My 
Country People. 

Inta Ruka är född 1958 i Riga och har varit verksam som  
fotograf i Lettland sedan tidigt 1980-tal. Hon har fått stor  
internationell uppmärksamhet och konstnärssstipendier  
bland annat från svenska Hasselbladsstiftelsen och IASPIS. 
Sedan mitten av 1990-talet har hon haft en rad separat- 
utställningar i många länder, däribland Holland, Frankrike, 
Polen, Tyskland, Estland och Sverige. 1999 representerade 
hon Lettland på Venedigbiennalen med fotoserien My  
Country People, och listan på antalet samlingsutställningar 
som hon deltagit i är mycket lång.

Bokförlaget Max Ström
Kyrkslingan 11
S-111 49 Stockholm
Sweden

Inta Ruka is Latvia’s most-renowned photographer as well 
as one of the most fascinating names among European 
imagemakers. This impressive monograph presents for the 
first time her combined work in a single book, including her 
three largest projects, which reach back to the 1980s: My 
Country People, People I Happened to Meet and Amalias 
Street 5a. Works by the German portrait photographer 
August Sander inspired her documentary-anthropological 
approach, as have images by the American photographers 
Walker Evans and Dorothea Lange. Working in her home-
town of Riga, Inta Ruka brings to her photos of her country-
men both curiosity and honesty as well as a sense of mutual 
trust that permeates all her portraits.

Inta Ruka är Lettlands mest kända fotograf och ett av de 
intressantaste namnen i Europas bildvärld. Denna storslagna 
monografi samlar för första gången hennes bilder i en enda 
bok och rymmer de tre största fotografiska projekten som 
hon arbetat med sedan 1980-talet: My Country People, 
People I Happened to meet och Amalia Street 5a. Hennes 
dokumentär-antropologiska förhållningssätt är inspirerat  
av den tyske porträttfotografen August Sander och influerat 
av de amerikanska fotograferna Walker Evans och Dorothea 
Lange. Från sin hemstad Riga porträtterar Inta Ruka sina 
landsmän med nyfikenhet, ärlighet och en ömsesidig tillit 
som präglar alla hennes porträtt.
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PREFACE / FÖRORD
 

We were having dinner the other day. In her ebullient way, Inta Ruka was telling all about 
events from her day in Stockholm – on the bus, in the stores, on the street. As our friend  
Einar listened, his eyes got larger and larger. Finally, he exclaimed: “You are not sup-
posed to exist!” Einar, who has been through it all, had never met anyone like Inta before.

I like Inta very much. She possesses an enormous, almost naive, affirmative power that 
she brings to her images as well as her interactions with those she meets. I’ve observed 
her photographing many times; she creates a relaxed atmosphere – while yet completely 
focused. She is like her photos: warm, curious, open, completely non-calculating.

Vi åt middag några stycken häromdagen. Inta Ruka berättade med sprudlande entu- 
siasm om sina upplevelser från sin dag i Stockholm – från bussen, i affären, på gatan. 
Vår vän Einar fick större och större ögon. Till slut utropade han: ”Du borde inte existera.” 
Einar, som varit med om det mesta, hade aldrig träffat någon som Inta förut.

Jag tycker mycket om Inta. Hon har en enorm, nästan naiv, positiv kraft som hon för 
över i sina bilder och utbyter med människor hon möter. Jag har sett henne fotografera 
många gånger; hon skapar en avspänd atmosfär – men med total koncentration. Hon är 
som sina bilder. Varm, nyfiken, öppen, helt utan beräkning.

Lars Tunbjörk





7

“WE UNDERsTAND EACh OThER vERy WEll” 
 

Inta Ruka has been photographing in Latvia since the early 1980s. She was born in Riga 
in 1958, where she still lives today. After finishing her schooling, she took her mother’s 
advice and trained as a seamstress, a secure profession. When Inta completed her train-
ing, her mother gave her a camera as a graduation gift, never guessing the enthusiasm 
her daughter would develop for photography. It was unforeseeable that the very shy 
young girl would turn into a curious and extremely communicative woman. Inta Ruka pho-
tographs people, loves conversation and is a good listener when her protagonists talk 
about their personal life experiences. She’s made portraits of many elderly people, both 
men and women, who still have vivid memories of the German invasion of 1941 and the 
subsequent deportation and murder of the Jews, as well as the Soviet occupation in 1944.

Her work began with the Zorkij camera, the Russian equivalent of the Leica. This was 
during the time that amateur photography enjoyed great popularity in Latvia as a way to 
preserve personal memories. She learned from friends how to develop film and had a 
darkroom at her disposal through her membership in a factory’s photo club. It wasn’t long 
before she was developing film at home in the bathroom and kitchen. She lived alone 
with her mother; she had lost her father when she was ten years old. Her interest in pho-
tography was regarded with scepticism, tolerated but not encouraged. Seeking stimula-
tion, for a brief time she joined up with the “Riga Club”, an amateur association with an 
enthusiasm for atmospheric calendar pictures.

However, there was also another group of photographers she was more interested in. 
In the beginning of the 1980s Inta went once a week to the “Ogre” photo club. There, in 
a town 36 km from Riga, photographers discussed the authentic character of photogra-
phy, the power of black-and-white photography and documentary projects. Egons Spuris, 
the president of the club, became her mentor and, in 1987, her husband. 

Inta Ruka worked as a seamstress until the late 1980s and later got a job at the Latvian 
Institute of Clinical and Experimental Medicine. There she met professor Janis Linars, the 
head of the gastric pathophysiology laboratory, who, impressed by her photography, gave 
her the opportunity to use his medical lab a few days a week to develop her portraits.

At this time the professional photographers in Riga worked mainly as studio photogra-
phers or on assignment for newspapers and magazines. Inta Ruka was not trained in these 
fields; her opportunities and interests lay in continuing her own self-defined projects.

By 1983 she had already started on the “My Country People” series, which was her 
first extensive project, an idea which, in retrospect, she associates with her shyness. In the 
several villages in the Balvi region, where her mother was from, she knew people and 
had contacts. She spent many summers there as a child and her fondest memories, of 



sunny days and evenings without electricity, were from this time. She went out into the 
country again and again, creating over the course of eight years wonderful pictures, por-
traits of an old and vanishing world.

By the late 1980s she was able to give up her work in the lab when she received a 
year’s funding for her photography from Studio A in Vladivostok. At the end of 1988, 
while happily anticipating the birth of their child, there came the devastating news that 
her husband had been diagnosed with a brain tumour. He died just two years later. This 
loss drove Inta into a deep depression, which interrupted her photographic work for sev-
eral years. It took her a long time to regain the stability to tackle new projects. Fortunately, 
the Swedish embassy in Riga hired her as a housecleaner, a job which sustained her and 
her son Kristaps, who was born in 1989. Inta Ruka later donated a large portion of Egons 
Spuris’ estate to the Latvian National Museum of Art. His extensive project “In the pro- 
letarian districts of Riga at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries” dem-
onstrates his inspirational influence on his wife’s work.

In Latvia at this time, in the early 1990s, there was greater access to information from 
the West as well as an awareness of Western photo culture, which was increasingly  
discussed.

Having grown up in a family of labourers, Inta was unfamiliar with art books and visits 
to exhibitions, and even today it’s a great pleasure for her to view photography books – 
she doesn’t travel much and books are her main source of information. 

She still has a vivid memory of her first encounter with August Sander’s photographs 
through an illustrated book about the photographer that appeared in East Germany in 
1982. The first 40 pages of that book are devoted to the German rural population, show-
ing couples, groups and individual figures. As mentioned before, Inta Ruka began to 
photograph the project “My Country People” in 1983 with the Zorkij camera, but 
changed in 1984 to a Rolleiflex. Until 1987 she photographed continually near the city of 
Balvi, in seven small villages, and developed a series that expanded between 1992 and 
1998 and was completed in early 2000. Few photographs in this project show multiple 
people – the exceptions are images of couples or mothers with children. Inta Ruka prefers 
an uninterrupted conversation with a single person, which results in the most powerfully 
revealing images. The mutual respect is palpable. Undoubtedly, these photo sessions in-
cluded laughter – although not for the pose of the portrait itself. The people are serious. 
The environment captured in the images is individual, as with August Sander’s, but Inta 
Ruka gives her protagonists names and adds descriptions or quotes that give a sketch of 
the encounter with or experiences of the subject. One example, the portrait of Vladimirs 
Pušpurs (1984): “Vladimirs works a lot and jokes a lot. There is no job he couldn’t do. He 
grows his own tobacco and has created his own tool for cutting it. Likewise he made a 
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butter churning device. Vladimirs plays the violin. Often after supper, around midnight, 
the whole family play and sing, after a hard day’s work on the farm.”

Inta wants to learn as much as possible about the people in order to create a distinc-
tive atmosphere for the individual portrait. The surroundings in which the people face  
Inta’s camera are plain and humble, almost all bearing the marks of a hard day-to-day 
life. But these images do not seek sympathy. They are not romanticised depictions but 
precise representations of the subject, who is given room for a self-confident demeanour. 
And Ruka’s photographs reveal this power and the natural pride of the “country people”. 

The naturalness with which the subjects face the photographer is constantly impres-
sive. Both in their subject matter and their methodology, the distinguishing features of her 
photographs are reminiscent of the old world of August Sander. Thirty years have passed 
since she began her projects, however, and the lack of pretension towards the camera 
might now be a thing of the past in the Latvian countryside as well.

Inta Ruka received financial support from the Latvian Culture Foundation for the pro-
posed project “People I Happened to Meet”. The first pictures from the project were taken 
in the late 1980s, parallel with her work in the countryside. The experiences she had in 
the countryside, the openness she discovered there combined with the personal life stories 
and life experiences, inspired her curiosity and intensified her sense of empathy, giving 
confidence to the subjects in her portraits. Fundamental existence, its problems and joys, 
simple daily life, all motivate the photographer and she is now expanding her field of 
work to the city, out into the street. She goes where the wind blows, does not follow any 
set concept, talks to people, converses with people of various ages and social classes 
and takes their portraits – the stranded, the successful, young people and artists. With this 
series Ruka is attempting to get closer to the idea of a document of their social reality.  
Interestingly, the intense and most persuasive images are not those of the protagonists of 
a “new world” or the modern woman. The viewer experiences her special capacity for 
empathy in the images of the unsuccessful and the lonely, in faces filled with the burden of 
personal experience. 

Inta Ruka continues to work as a housecleaner at the Swedish embassy. She sells pictures, 
is represented by a gallery in the West and receives international acclaim and residencies. 
Since the mid-1990s Inta Ruka has had solo shows in various countries such as the Nether-
lands, France, Poland, Germany, Estonia, and Sweden, and the list of her participation in 
group shows is very long. She began as an amateur and does not want to become depen-
dent on the art market. But perhaps this decision is also based on the desire to not distance 
herself too much from the people whose lives she entered as a portrait photographer.

In 1998, together with the photographer Andrejs Grants, she was awarded a grant 
from the Hasselblad Foundation to compile a documentary about Latvia. The result of this 



collaboration was then exhibited in Riga at the Gallery of the Latvian Artists’ Union and in 
Strasbourg, France, in 2000.

“Amalias Street 5a”, the photographer’s most recent large work, made between 2004 
and 2008, could be defined as a penetration of or immersion in a social cosmos. As with 
her first project, and in contrast with the series “People I Happened to Meet”, Ruka limited 
herself to a specific area. The photographer moved throughout an apartment building for 
four years, following the lives of the residents. In 2009, 120 photographs from this work 
were exhibited at the Latvian National Museum of Art in Riga. “Nr. 5a” is a unique build-
ing, a wooden structure built in the architectural style characteristic of Riga in the early 
20th century. The surroundings are “frozen in time”, that is, the roads are unpaved – 
there’s no traffic, though Amalias Street is only ten minutes by car from Riga’s historic city 
centre. There are about 100 people living in 36 flats, Latvians and Russians in close prox-
imity, some units housing multiple generations. It’s an exceptional place in today’s mod-
ernised Riga and it is this aspect of the lingering old world that the photographer per-
ceives as an endangered refuge and wishes to preserve. She quickly gained the trust of 
the people there, made friends and continues to be invited to various family celebrations. 
Only a few of her pictures document the activities of the functioning society in this build-
ing. There are group pictures, families or children, but once again it’s the portraits of indi-
viduals that prove Ruka’s talent as a portraitist. Unlike in the previous series, “People I 
Happened to Meet”, here the photographs of young people and older residents are well 
integrated, perhaps a result of the comparative approach that takes the context into con-
sideration – though, perhaps also because of the photographer’s evident familiarity with 
the site.

 
“I AM SLOW – I DON’T NEED TO RUN”

The three series presented in this book were created between 1984 and 2008. Today, 
such a long period of time for so few projects is only realisable within the context of artistic 
endeavour. Inta Ruka does not photograph for a publication or a museum, nor for galleries 
or magazines. She works from her own individual dedication – “I am interested in people 
around me” – and keeps the distribution channels for her work open. However, since 
these works are not photo reportages or journalistic portraits, the presentation format by 
necessity is oriented towards the gallery wall or books. But who, in the global context, is 
interested in the reality of life in Latvia? After all, it’s not geography that opens our minds 
to these images but rather the confrontation with a vanishing world. The naturalness of 
these staged images, in which we can read the mutual trust, is captivating. But in what is 
this trust placed? “We have the same past, same problems – we understand each other 
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very well” – as Inta explains it. For the photographer this mutual understanding also 
means that her subjects are able to present themselves; she gives them the freedom to 
strike their own pose. 

Inta Ruka regards the cooperation in front of and behind the camera as the truly excit-
ing and emotional process of her work. Her original interest in regional issues and the 
daily lives of the people in her area is surely inseparable from socialisation and social-
ism’s restrictions on information and travel. But in the continual focus and endurance with 
which Inta Ruka continues to follow regional life we can still recognise the early enthusiast 
who developed into a great portraitist. 

 
Ute Eskildsen 
Translated from German to English by Rolli Fölsch



”vI FÖRsTåR vARANDRA myCKET väl” 

Inta Ruka har varit verksam som fotograf i Lettland sedan början av 1980-talet. Hon bor 
fortfarande i Riga, där hon föddes 1958. Efter avslutad skolgång utbildade hon sig till 
sömmerska på inrådan av sin mor, ett tryggt och säkert arbete. Som examenspresent  
fick hon en kamera av modern, som inte kunde ana vilket glödande intresse hennes  
dotter skulle utveckla för fotokonsten. Att den blyga unga flickan skulle bli en nyfiken 
och mycket utåtriktad kvinna, var svårt att förutspå. Inta Ruka fotograferar människor, vill 
gärna samtala med dem hon porträtterar och är en lyhörd lyssnare när de delar med 
sig av sina livserfarenheter. Hon har fotograferat många gamla människor, både män 
och kvinnor. Människor som fortfarande bär med sig levande minnesbilder av Tysklands 
invasion 1941 och den därpå följande deporteringen och massmordet på den judiska 
befolkningen, och av den sovjetiska ockupationen 1944. 

Hon började fotografera med en kamera av märket Zorkij, den ryska motsvarigheten 
till Leica. Vid den här tiden var amatörfotografering mycket populärt i Lettland som ett 
sätt att bevara personliga minnen. Genom vänner lärde hon sig hur man framkallar film, 
och fick tillgång till ett mörkrum i en fotoklubb på en fabrik. Det dröjde inte länge förrän 
hon började framkalla film hemma i badrummet och i köket. Hon bodde ensam med sin 
mor – hon förlorade sin far när hon var tio år gammal. Modern var en aning skeptisk till 
hennes fotointresse, det tolererades men uppmuntrades inte. En kortare period var Inta 
Ruka också med i en amatörfotografisk klubb, Riga Club, som intresserade sig för atmos-
färiska kalenderbilder.

1984 blev hon emellertid medlem av en grupp fotografer som kom att få större bety-
delse för henne, fotogruppen Ogre i staden med samma namn som ligger lite drygt tre 
mil utanför Riga. Där diskuterade medlemmarna frågor som rörde fotografi och autenti- 
citet, det svartvita fotografiets uttryckskraft och olika dokumentärbildsprojekt. Gruppens 
ledare hette Egons Spuris och kom att bli hennes mentor, och 1987 även hennes make. 
1985 blev hon också medlem i den informella gruppen ”A” som bildats inom Ogre av 
bland andra fotografen Andrej Grants. Som medlem i grupp ”A” fick hon möjlighet att 
arbeta som frilansfotograf i Vladivostok mellan åren 1986 och 1988.

Inta Ruka fortsatte att arbeta som sömmerska fram till slutet av 1980-talet, då hon 
fick anställning på LICEM, Lettiska Institutet för Klinisk och Experimentell Medicin. Där 
träffade hon chefen för ett av sjukhusets laboratorier, professor Janis Linars, som hade 
uppmärksammat hennes fotografier och gav henne möjlighet att använda hans laborato-
rium där hon kunde framkalla sina bilder några kvällar i veckan. 

Vid denna tid arbetade de flesta yrkesfotografer i Riga antingen som ateljéfotografer 
eller på uppdrag från olika tidningar och tidskrifter. Inta Ruka hade ingen utbildning för 
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den sortens arbete, och det som intresserade henne och den väg hon valde var i stället 
att fortsätta med sina egna projekt. 

Redan 1983 hade hon påbörjat fotoserien ”My Country People” (”Människor från min 
hembygd”) som var hennes första stora projekt, en idé som hon, när hon tänker tillbaka, 
förknippar med sin blyghet. I flera av byarna i Balvi-regionen, som hennes mor kom från, 
hade hon mycket kontakter och kände många människor. Där hade hon tillbringat många 
av sin barndoms somrar, och därifrån hade hon också sina lyckligaste minnen från soliga 
dagar och kvällar utan elektriskt ljus. Hon började resa tillbaka dit, och skapade under lop-
pet av åtta år unika bilder som berättar om en gammal värld som är på väg att försvinna. 

I slutet av 1988, mitt i familjens glädje inför det väntade första barnet, kom det tragiska 
beskedet att hennes man Egons Spuris drabbats av en hjärntumör. Han avled endast två 
år senare. Förlusten störtade Inta Ruka rakt ner i en djup depression, som satte stopp för 
hennes fotografiska arbete under flera års tid. Det dröjde länge innan hon återfick styrka 
nog för att ge sig i kast med nya projekt. Lyckligtvis fick hon anställning som städerska vid 
svenska ambassaden i Riga, och kunde på så vis försörja sig själv och sonen Kristaps som 
föddes 1989. Inta Ruka donerade senare en stor del av Egons Spuris efterlämnade verk 
till Lettlands nationella konstmuseum. Hans stora projekt ”Rigas arbetarkvarter vid slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet” ger en föreställning om hur hans fotografi har 
påverkat och inspirerat Inta Ruka i hennes arbete. 

Vid den här tiden, i början av 1990-talet, fick man tillgång till alltmer information från 
väst i Lettland, och även större kunskap om fotokonstens olika uttryck i västvärlden, vilket 
påverkade diskussionerna bland landets fotografer.

För Inta Ruka, som vuxit upp i en arbetarfamilj, var konstböcker och konstutställningar 
helt nya erfarenheter, och än i dag skänker det henne stor glädje att fördjupa sig i foto-
böcker – hon reser inte mycket och böckerna är en av hennes främsta inspirationskällor.

Hon har fortfarande ett starkt minne av sitt första möte med August Sanders bilder i en 
bok om fotografen som kom ut i Östtyskland 1982. De första fyrtio sidorna i denna bok 
återgav porträtt av den tyska lantbefolkningen, och visade grupper, par och enskilda 
personer. Som tidigare nämnts påbörjade Inta Ruka sitt fotoprojekt ”My Country People” 
1983 med sin Zorkij-kamera, men 1984 bytte hon till en Rolleiflex. Fram till 1987 fortsatte 
hon att fotografera människor i sju små byar i närheten av den lilla staden Balvi, och ska-
pade en serie bilder som hon arbetade vidare med mellan åren 1992 och 1998, och som 
hon avslutade i början av år 2000. De allra flesta fotografierna i projektet porträtterar 
enskilda individer – undantagen utgörs av några bilder av par och mammor med barn. 
Inta Ruka föredrar att samtala ostört med en person i taget, en metod som resulterar i 
mycket starka bildberättelser. Den ömsesidiga respekten är tydlig. Det förekommer säkert 
en hel del skratt också under dessa fotosessioner – men inte med syftet att locka fram en 



leende pose. Människorna på bilderna är allvarliga. Miljöerna som återges i fotografi-
erna är personliga, liksom hos August Sander, men Inta Ruka tillför mer information – hon 
namnger sina modeller och skriver några rader eller bifogar några citat som tecknar 
en liten bild av mötet eller personens levnadshistoria. Så här står det till exempel under 
porträttet av Vladimirs Pušpurs (1984): ”Vladimirs arbetar mycket och skämtar ofta. Det 
finns inget arbete som han inte skulle kunna utföra. Han odlar sin egen tobak och har kon-
struerat sin egen separator. Han har också skapat en maskin för att kärna smör. Vladimirs 
spelar fiol. Efter kvällsmaten händer det ofta att hela familjen sitter uppe ända till midnatt 
och sjunger tillsammans efter en dags arbete på gården.” 

Inta Ruka strävar efter att få veta så mycket som möjligt om de personer hon avbil-
dar för att kunna skapa en personlig atmosfär i varje porträtt. Miljöerna är enkla och 
anspråkslösa, och nästan överallt syns spåren av ett hårt och mödosamt vardagsslit. 
Men bilderna söker inte medlidande. De är inga romantiserade berättelser utan exak-
ta beskrivningar av den porträtterade, som avbildats med bibehållen självrespekt. Inta  
Rukas fotografier fångar styrkan och den naturliga värdigheten hos dessa människor på 
landsbygden.

Man kan inte undgå att imponeras av den oförställda naturlighet med vilken model-
lerna möter kameran. I både motivval och arbetsmetod påminner hennes bilder om den 
gamla värld som August Sander dokumenterade. Men det har nu hunnit gå trettio år 
sedan hon tog de första bilderna i sitt projekt, och det är möjligt att avsaknaden av 
förställning inför kameran är något som numer tillhör det förflutna även på den lettiska 
landsbygden. 

Inta Ruka fick finansiellt stöd av Lettlands kulturfond för att kunna realisera det plane-
rade fotoprojektet ”People I Happened to Meet” (”Människor jag råkat möta”). De första 
bilderna till detta projekt togs i slutet av 1980-talet, parallellt med fotoserien från lands-
bygden. Erfarenheterna från landsbygden, den öppenhet hon fann där i kombination 
med de olika öden och livserfarenheter hon träffade på, skärpte hennes nyfikenhet och 
förmåga till inlevelse, vilket hjälpte henne att skapa trygghet i relationen till de männis-
kor hon avporträtterade. Livets grundförutsättningar, dess svårigheter och glädjeämnen, 
vardagstillvaron, har hela tiden varit hennes motivkrets. Här har hon utvidgat fältet till att 
rymma även staden och människorna på gatorna. Hon går dit näsan pekar, utan någon 
bestämd plan, pratar med folk hon stöter på, samtalar med personer i olika åldrar och 
från olika samhällsklasser och fotograferar dem – de utslagna, de framgångsrika, ungdo-
mar och konstnärer. Med den här fotoserien försöker Inta Ruka komma ännu närmare sin 
strävan att dokumentera människors sociala verklighet. Det är intressant att se att det inte 
är bilderna av ”den nya världen” eller den moderna kvinnan som är de mest laddade 
eller engagerande, utan bilderna av de ensamma och olyckliga. Det är i ansikten fyllda 



15

av svåra personliga erfarenheter som hennes speciella förmåga till inlevelse kommer till 
sin rätt. 

Inta Ruka arbetar fortfarande som städerska vid svenska ambassaden i Riga. Men 
hon har börjat sälja sina fotografier, representeras av ett konstgalleri i väst och har fått 
internationell uppmärksamhet och stipendier. Sedan mitten av 1990-talet har hon haft en 
rad separatutställningar i många länder, däribland Holland, Frankrike, Polen, Tyskland, 
Estland och Sverige, och 1999 representerade hon Lettland på Venedigbiennalen med 
fotoserien ”My Country People”, och listan på antalet samlingsutställningar som hon del-
tagit i är mycket lång. Hon började sin bana som amatörfotograf och har ingen önskan att 
bli beroende av konstmarknaden. Något som kanske också hänger samman med hennes 
ovilja att distansera sig alltför mycket från de människor vilkas liv hon en gång kom nära 
som fotograf. 

1998 fick hon tillsammans med fotografen Andrejs Grants ett stipendium från Hassel-
bladsstiftelsen för att sammanställa en fotodokumentär om Lettland. Resultatet av detta 
samarbete visades på den lettiska konstnärsorganisationens galleri i Riga, och senare år 
2000 i Strasbourg i Frankrike.

Fotoprojektet Amalias Street 5a (”Amaliagatan 5a”, lettiska ”Amālijas iela 5a”), som 
Inta Ruka arbetade med mellan åren 2004 och 2008, är hennes senaste stora arbete, 
och kan beskrivas som ett inträngande närstudium av ett socialt kosmos. Arbetsmetoden 
känns igen från det första projektet där hon, till skillnad från i serien ”People I Happened 
to Meet”, utgick från ett avgränsat område. Här rör hon sig mellan olika lägenheter i 
ett bostadshus och följer dess invånare under fyra års tid. 2009 visades 120 bilder ur 
serien på Lettlands nationella konstmuseum i Riga. ”Nr 5a” är ett mycket speciellt hus, en 
gammal träbyggnad i en arkitektonisk stil som var utmärkande för Riga vid 1900-talets 
början. Omgivningarna är bevarade som om tiden stått stilla, gatorna är fortfarande 
oasfalterade och det finns knappt någon trafik alls trots att Amaliagatan inte ligger län-
gre bort än tio minuters bilväg från Rigas gamla stadskärna. I husets 36 lägenheter bor 
omkring 100 personer, letter och ryssar vägg i vägg, och här och var samsas även flera 
generationer i samma bostad. Det är en unik plats i dagens moderniserade Riga, och här 
finns en stämning från en gammal värld som är på väg att försvinna, en kvardröjande 
rest som Inta Ruka uppfattar som hotad och önskar bevara minnet av. Hon vann snabbt 
invånarnas förtroende och blev personlig vän med många av människorna i huset, och 
hon blir fortfarande inbjuden att delta i deras olika familjehögtider. I det här projektet har 
hon valt att blanda motiven med unga och gamla personer på ett mer integrerat sätt än 
i den tidigare serien ”People I Happened to Meet”, kanske som en följd av den bärande 
idé som utgör grunden för projektet, där hon vill visa fram platsen och människorna i en 
bredare kontext – men det beror kanske också på hennes stora förtrogenhet med miljön. 



”JAG ÄR LÅNGSAM – JAG BEHÖVER INTE SKYNDA”

De tre fotoserier som presenteras i den här boken har tillkommit mellan 1984 och 2008. 
Att i vår tid ägna så lång tid åt några få projekt kräver en person med mycket stark konst-
närlig hängivenhet. Inta Ruka fotograferar inte på uppdrag av någon tidning eller något 
museum, inte heller för konstgallerier eller tidskrifter. Hon arbetar bara av egen drivkraft 
– ”jag är intresserad av människor omkring mig” – och är öppen för de distributionska-
naler som kan dyka upp. Men eftersom hon inte arbetar med vare sig fotoreportage eller 
journalistiska porträtt behöver hennes bilder visas på galleriväggar eller i böcker för att 
nå en bredare publik. Men vem är egentligen, i ett globalt perspektiv, intresserad av hur 
livet gestaltar sig för vanliga människor i Lettland? Kanske är det inte den geografiska 
platsen som fångar vårt intresse när vi betraktar dessa bilder, utan mötet med en värld 
som är på väg att försvinna. Den naturliga stämningen i Inta Rukas fotografier, där vi 
känner det ömsesidiga förtroendet, kan inte undgå att fängsla oss. Men vad är det som 
skapar detta förtroende? ”Vi har ett gemensamt förflutet, gemensamma svårigheter – vi 
förstår varandra mycket väl”, förklarar Inta Ruka. För fotografen innebär det ömsesidiga 
förtroendet också att hennes modeller får möjlighet att presentera sig själva, att hon ger 
dem frihet att själva välja sitt uttryck. 

Inta Ruka betraktar samarbetet framför och bakom kameran som den verkligt spän-
nande och känslomässigt genomgripande processen i arbetet. Hennes tidiga intresse för 
livet på den lettiska landsbygden påverkades säkert från början av tillvarons villkor under 
socialismen och de restriktioner som gällde för resor och informationsspridning. Men i 
hängivenheten till sitt uppdrag och i den stora uthållighet som präglat Inta Rukas fortsatta 
gärning, då hon under lång tid återkommit till sina skildringar av livet på den lettiska 
landsbygden, kan vi ännu känna igen den unga fotoentusiast som så småningom kom att 
utvecklas till en betydande porträttfotograf. 

Ute Eskildsen
Översättning från engelska av Åsa Jonason och Hans-Jacob Nilsson
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my COUNTRy PEOPlE

21  Anna Priedeslaipa 1992

23  Iveta Tavare 1986

24  Zigrīda Pušpure, Ēvalds Pušpurs 1998 
They are happily married. Ēvalds has his disability  
pension. Zigrīda works on their farmstead raising 
cattle.

27  Guntars Keišs 1986

28 Agita Rutkaste, Andis Rutkaste 1992

29  Ņina Fedotova, Nataša Fedotova,  
Aija Fedotova 1987

31  Kuzma Judins 1984
  When I met Kuzma he could no longer see. He  

knew he could never see the photos. But he said to 
me, “Daughter, if you need me, just tell me where 
and I will sit there.” Kuzma has brothers. During the 
war they fought on opposite sides.

32  Jānis Stebers 1984

33  Emma Stebere 1992

34  Jānis Stebers 1984

35  Irēna Zača, Aleksandra Filipova, Zinaida Zača 1986

37  Marta Bite 1986
  Marta tells me that she has a lot of relatives. But not 

a single one comes visiting. The old ones are dead, 
and their grandchildren don’t know her. Marta makes 
moonshine. Local men come to buy it. She always 
asks them for some help, to fetch water from the well 
or chop up firewood and bring it in. 

38  Pēteris Oplucāns 1986
  Pēteris never recognized the Soviet system. He  

refused to join the state farm, and lives alone.  
He owns a bull, a cow and a dog, and a small 
piece of land around the house. With his old bull  
he collects hay, ploughs potato land and takes 
wood home from the forest. Everybody calls him 
“the bull geezer”.

40  Imants Buliņš 1985

41  Jānis Pāvulītis, Imants Pāvulītis 1986

42  Matrjona Vasiļjeva, Praskovja Timofejeva 1985

43  Iveta Tavare, Elmārs Garais 1986

44  Alma Drīzule 1992

45  Pēteris Oplucāns 1984

47  Pauls Linde 1986
  Pauls lives alone. He is a quiet and reticent man.  

His wife died. The children live somewhere else.  
In summer he gets up around four in the morning.  
It’s easier to work while it’s cooler. 80 years old,  
he chops trees in the forest alone.

48  Emma Stebere, Jānis Stebers 1984

49  Iveta Tavare 1984

50  Jūlijs Culcāns 1986

53  Tekla Pušpure 1985

54  Zigrīda Pušpure 1985

55  Ineta Mača, Aigars Mačs 1985

56  Anastasija Dreimane, Jāzeps Burķits 1986

57  Aleksandra Vasiļjeva 1986

58  Imants Pāvulītis, Jānis Pāvulītis 1987
  The parents cannot live alone anymore. Imants 

moved in to look after them, waiting for the day 
when they’ll agree to move to the city where he  
lives. He has been waiting for over a year.

61  Vilis Lesnieks 1986

63  Jānis Mačs 1984
  Jānis is a tractor driver working at a collective farm.  

After work he helps everyone around: neighbours, friends 
and relatives. He loves to laugh. He loves to speak.  
He uses rude words. Funny but it suits him very well. 

64  Jānis Stebers, Roberts Garais, Imants Buliņš 1984

65  Nataša Fedotova, Aija Fedotova 1986

67  Klāra Vanaga 1986



69  Tekla Buliņa 1984
  “It’s so good to live in the countryside. Look at the 

goings-on in the city. So many hooligans, so much 
crime. It’s because the young ones nowadays surely 
don’t want to work as we did in our time, when 
snow in the forest was so deep some years that you 
couldn’t use horses. Then we loaded the logs on 
carts, and dragged them ourselves.”

71  Henriks Keišs 1984
  Henriks is strong as an oak. He is working as a truck 

driver. Everyone liked to tell the story of when he 
lifted and loaded a huge log onto a truck by himself 
with his bare hands. He is calm and balanced. 

72  Iveta Tavare, Edgars Tavars 1987

73  Edgars Tavars, Daina Tavare, Iveta Tavare 1986

75  Anna Priedeslaipa 1986
  Anna has a nickname. Everybody calls her Pretty 

Anna. But Anna lives with her husband only.

77 Alberts Griestiņš 1986

79  Donats Studers 1984
  As a child Donats was stuttering, so his father took 

him to see a doctor. The doctor said that he should 
inhale pipe smoke, and then he would speak flu-
ently.That’s how Donats started to smoke a pipe in 
his early youth, when he was about 14. He is 83 
now and jolly, and tells me that he is a great hunter.

80  Iveta Tavare 1994

81  Anna Priedeslaipa 1987

82  Emma Stebere 1995

83  Tekla Buliņa, Andris Buliņš 1984

85  Osvalds Vilnītis, Vera Kanaviņa 1987

87   Anna Jegorova 1986
  Anna lives in the middle of the forest. Anna grows 

[the] best cucumbers in [the] neighborhood. She 
says [that] if I am afraid of thunder, I need to drink 
rain water from [a] stone socket after [a] thunder-
storm. 

88  Jānis Lesnieks, Aldis Pokuls, Arnolds Sarķis, Jānis 
Čakans 1986

89  Iveta Tavare 1992

91  Klāra Vanaga 1985

92  Imants Rutkaste, Agita Rutkaste 1985

93  Praskovja Timofejeva 1984

95  Vladimirs Pušpurs 1984
  Vladimirs works a lot and jokes a lot. There is no job 

he couldn’t do. He grows his own tobacco and has 
created his own tool for cutting it. Likewise, he made 
a butter churning device. Vladimirs plays the violin. 
Often after supper, around midnight, the whole  
family play and sing, after a hard day’s work on  
the farm.

96  Māris Krims, Mareks Krims 1997

97  Dreimans boy 1986

99  Jānis Stebers 1998
  Jānis hade a falling accident one day. Now he’s 

been bedridden for years. He loves reading  
newspapers and watching TV. And to smoke.

100  Pēteris Oplucāns 1991

101  Matrjona Vasiļjeva 1986

103  Vladimirs Vasiļjevs 1987 
  Vladimirs was a soldier in the war. He walked all the 

way to Koeningsberg on his feet. He received many 
awards and one medal. At the burial of his oldest 
son, who died in an accident, Vladimirs placed the 
medal inside the son’s coffin.

104  Sanita Kokareviča, Praskovja Timofejeva 1986

105  Aleksandrs Auziņš, Klāra Vanaga 1985

107  Pauls Začs 1986

PEOPlE I hAPPENED TO mEET

111  Gunta Grīnberga 
 “I have everything. Family, work, love.”

112  Marija 2001

113  Anders Lindgren 2004
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114  Viktorija Vīksna 2002
 Viktorija is over 80. She lives alone. She spends her 

days looking at doves outside her window. She said 
to me, “My whole life was spent working. Listen to 
me. Don’t work so much.”

116  Juris Toropins 2002

117  Zaiga Putrāma 2002 

118  Ojārs 2001

119  Jurijs 2002

121  Kristiāna Ābele 2000
 Kristiāna is an art historian and painter. When I  

saw Kristiāna for the first time I had a feeling that  
I have met Pushkin’s Tatyana from “Yevgeny  
Onyegin.” Later Kristiāna told me that she had  
a friend whose nickname was Onyegin.

123  Ināra 2001
 A day before Ināra was involved in an accident, 

someone beat her up. She says that it’s very impor-
tant to have some close friend around if you live  
on the street. And that friendship quickly grows very 
strong between them.

124  Kostja, Gena 2004

125  Aleksandra 2002

126  Aleksandrs 2002
 Saša lives here. Under the trees, not far from his  

former flat. His wife is in hospital. His son – in prison.
 He tells me that he still can read without glasses.  

“I don’t read trash like James Hadley Chase. I love 
[the] classics. Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin.” We 
walked on. And while walking he reads Pushkin’s 
poetry to me. He used to be an engineer.

129  Māra Traumane 2002
 Studied history of fine arts for a year in Oxford. 

Beautiful.

130  Nikolajs 2002

131  Juris 2002

132  Zuzanna Runkovska 2004

133  Anelīna 1988

135  Gita Stankēviča 2004
 I asked her how is her life. “Not good. I don’t know 

how it happened but I stabbed my boyfriend with a 
knife in the stomach. He was in hospital for a time. 
But when he was out of the hospital, he didn’t come 
back. He returned to his wife.” After a month I saw 
them together. Again.

137  Aleksandrs Tralmaks 2002
 Aleksandrs has just bought the car. Nice one. He 

loves to drive fast. The place he loves the most is 
Falkenberg in Sweden. A place where a meadow 
moves right into the sea. And when winter comes,  
the meadow is covered with ice.

139  Normunds 2002
 Normunds first went to prison when only 17 – for 

knifing his stepbrother in the stomach when the step-
brother had been harassing his mother. Six years he 
spent there. Normunds had been drinking firelight-
ing fluid all winter, not to freeze, living in a derelict 
house. His girlfriend burned to death in a fire.

140  Tīna 2004

141  Bruno Jansons 2000

142  Alfrēds 2001
 Alfrēds is a foundling. When he was born he was 

abandoned by the door of someone’s house.

144  Woman with cat 2004

145  Boy with cigarette 2002

147  Tamāra 2001
 “My lover burned my only good skirt. Good thing 

that a nun gave me another.”

149  Aleksandrs 2001
 Saša has blue eyes. Like the sky in August.

AmAlIAs sTREET 5a

152  The Amalias Street house 2006
 The house isn’t just a building. It is people. They work 

hard. And enjoy life. They fall in love. And sometimes 
they divorce. They are happy and sad.

 Like all of us ...

155  Nataša Kurova, Daniela Strautniece 2005



156  Irina Lihareva and Daša 2005

157  Daniela Strautniece 2005

158  Rainy day 2007

159  Ņina Kurova 2005

161  Nataša Kurova 2005
 “My mother doesn’t live with us. I live with Grandma 

and Uncle. Grandma looks after me. She is 80.”

163  Valentina Kurova 2005
 “I love detective stories and films about love. I love 

to read about love. And about war. I remember the 
war well. I was fifteen at the time.”

165  Toms Krese 2005
 Toms is 14 years old. During summer he worked 

as a construction worker to make some money. He 
helped tearing down walls and breaking up floors, 
and cleaned the rooms afterwards. This work was 
dusty. And hard.

167  Jānis Dzanuškāns and Riko 2006
 Jānis works in a hotel. He cuts grass and repairs 

beds. When he was young he was the director  
of a community center in a small town. And leading 
a brass band. They played at weddings and  
funerals.

168  Tija Puplaka 2005

169  Vladimirs Krešonijs 2005

170  Sergejs Kočnevs, Jeļena Saulītena 2005

171  Vaira 2005

173  Juzefa Sokolova, Vitauts Kunstbergs, Denis Liharevs, 
Irina Sokolova, Igors Kurovs, Irina’s friend, Austris 
Ķirsis 2006

 Irina celebrated her 21st birthday in the backyard. 
Later they went to a nightclub – but only the young 
ones.

174  Rauls Skrulis, Natālija Puplaka 2007

175  Elīna Mazure with her children Ričards, Katrīna,  
Roberts and her brother Artūrs Mazurs 2007

176  Juzefa Sokolova 2006

177  Līga Videjus 2006

179  Rita Štībele, Uģis Štībelis 2005
 Rita’s greatgrandfather came to Riga 100 years 

ago. He bought a plot of land and built a house. 
Rita, Uģis and their children live here since 2001, 
and now they cannot imagine to live anywhere  
else. They are happy on Amalias Street.

181  Oksana Šilova 2005

183  Liene Livdāne and Džesika 2005
 Liene loves animals. Dogs. But most of all cats.

184  Rihards Štībelis, Ivo Videjus 2005

185  Baiba Zariņa 2006

187  Aleksandrs Kurovs 2006

189  Guntis Puplaks 2005

191  Ivo Videjus, Liene Livdāne, Ērika Šķestere 2007

193  Rihards Štībelis 2006
 Rihards made this mask by himself. It’s an ice  

hockey goalkeeper helmet. He wanted to look  
like Artūrs Irbe, the famous Latvian goalkeeper.

194  Nataša Kurova 2004

195  Valentina Kurova 2004

197  Dace Strautniece 2006

199  Irina Sokolova 2006

200  Jānis Kimmels 2006
 “During the barricade events I worked at day, but  

at night I was on the barricades. It was cold. We 
lit a fire, drank tea to keep warm. I honestly didn’t 
believe then that the Soviet Union would collapse. 
But there was hope …”

203  Vitauts Kunstbergs 2006
 “Juzefa was my neighbour. At her nameday I visited 

her with flowers and cake. And stayed ...”

204  Marija Matvejuka 2005

205  Ance Dārta Lūse 2004
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207  Kristaps Kristapsons 2006
 “Did you do this?”  

“No. The girls did it for me.”
 “But why didn’t you use 10 nails?”  

“They only had 7 ...”

209  Jūlija Muižniece 2004
 We are building our own house. My dream  

– a garden of roses. In different colours. Only roses. 

211  Gerāne Brants Brankševica 2008
 “I fell in love. He was nuts about picking mushrooms.  

I went with him to the forest. You think that I liked  
to pick mushrooms? Not at all. Him I liked. We got  
married. And now he goes to pick mushrooms alone.”

212  Edgars Jakovļevs 2005

213  Daniela Strautniece, Natālija Tisčenko 2005

215  Daša 2008

216  Tija Puplaka 2005

217  Irina Sokolova, Oksana Šilova 2005

219  Igors Kurovs 2006

221  Diana Mališ 2007
 Diana loves to go to the gym. She loves to dance.  

Diana lived in Amalias for some time, then after a 
while she disappeared.

223  Guntis, Nataša Kurova 2006

Translation from Latvian by Aija Dvinska
Text edited by Einar Heckscher
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21  Anna Priedeslaipa 1992

23  Iveta Tavare 1986

24  Zigrīda Pušpure, Ēvalds Pušpurs 1998 
 De är lyckligt gifta. Ēvalds har sin sjukpension. 
Zigrīda arbetar med boskapsskötsel på deras  
bondgård.

27  Guntars Keišs 1986

28 Agita Rutkaste, Andis Rutkaste 1992

29  Ņina Fedotova, Nataša Fedotova,  
Aija Fedotova 1987

31  Kuzma Judins 1984
 Jag träffade Kuzma, när han inte längre kunde se. 

Han visste att han aldrig skulle kunna se bilderna. 
Men han sa till mig: ”Dotter min, om du bara  
behöver, säg mig var, och jag ska sitta en stund.” 
Kuzma har bröder. Under kriget kämpade de på 
motsatta sidor.

32  Jānis Stebers 1984

33  Emma Stebere 1992

34  Jānis Stebers 1984

35  Irēna Zača, Aleksandra Filipova, Zinaida Zača 1986

37  Marta Bite 1986
 Marta berättar att hon har många släktingar. Men 

ingen kommer någonsin och hälsar på. De gamla är 
döda. Och barnbarnen känner henne inte. Marta  
tillverkar hembränt. Män från byn kommer och köper. 
Hon ber dem alltid att hjälpa till med något. Ta in 
vatten från brunnen eller hugga ved och bära in.

38  Pēteris Oplucāns 1986
 Pēteris erkände aldrig det sovjetiska systemet. Han 

vägrade att ansluta sig till kolchosen och bor ensam. 
Han har en tjur, en ko och en hund och en liten tomt 
runt huset. Med sin gamla tjur tar han in hö, plogar 
potatisåkern och tar hem ved från skogen. Alla kallar 
honom tjurgubben.

40  Imants Buliņš 1985

41  Jānis Pāvulītis, Imants Pāvulītis 1986

42  Matrjona Vasiļjeva, Praskovja Timofejeva 1985

43  Iveta Tavare, Elmārs Garais 1986

44  Alma Drīzule 1992

45  Pēteris Oplucāns 1984

47  Pauls Linde 1986
 Pauls bor ensam. Han är en lugn och tystlåten  

man. Hans fru dog. Barnen har flyttat. På sommaren 
går han upp runt fyra på morgonen. Det är lättare 
att arbeta när det är svalare. Vid 80 års ålder  
fäller han fortfarande träd i skogen, alldeles själv.

48  Emma Stebere, Jānis Stebers 1984

49  Iveta Tavare 1984

50  Jūlijs Culcāns 1986

53  Tekla Pušpure 1985

54  Zigrīda Pušpure 1985

55  Ineta Mača, Aigars Mačs 1985

56  Anastasija Dreimane, Jāzeps Burķits 1986

57  Aleksandra Vasiļjeva 1986

58  Imants Pāvulītis, Jānis Pāvulītis 1987 
 Föräldrarna kan inte längre leva på egen hand. 

Imants flyttade in för att hjälpa dem, och väntar  
på den dagen då de blir redo att flytta till staden 
där han bor. Han har väntat i över ett år.

61  Vilis Lesnieks 1986

63  Jānis Mačs 1984
 Jānis är traktorförare och arbetar på den lokala 

sovchosen. Efter jobbet brukar han hjälpa alla  
– grannar, vänner och släktingar. Jānis älskar  
att prata och skämta. Han pepprar med svor- 
domar. Märkligt, men det passar honom på  
något sätt. 

64  Jānis Stebers, Roberts Garais, Imants Buliņš 1984

65  Nataša Fedotova, Aija Fedotova 1986



67  Klāra Vanaga 1986

69  Tekla Buliņa 1984
 ”Livet är så bra på landet. Titta bara på hur det är i 

stan. Så många skurkar och så mycket brottslighet. 
Det är för att de unga nuförtiden inte vill arbeta. Inte 
som vi på vår tid. Ibland på vintern kunde snön ligga 
så djup inne i skogen att man inte kunde använda 
hästarna. Så vi lastade vagnar med stockar. Och 
släpade dem själva.”

71  Henriks Keišs 1984
 Henriks är lastbilschaufför och stark som en oxe.  

Folk minns fortfarande hur han lyfte en stor stock  
och lastade i en lastbil med sina två bara händer. 
Han är lugn och stadig.

72  Iveta Tavare, Edgars Tavars 1987

73  Edgars Tavars, Daina Tavare, Iveta Tavare 1986

75  Anna Priedeslaipa 1986
 Anna har ett smeknamn. Folk kallar henne Vackra 

Anna. Men Anna bor ensam med sin man.

77 Alberts Griestiņš 1986

79  Donats Studers 1984 
 Donats stammade som barn, så hans far tog honom 
till en läkare. Läkaren sa att pojken skulle börja prata 
obehindrat om han andades in rök från en pipa. 
Det var så Donats började röka pipa från början, 
när han var 14 eller så. Nu är han 83 och en glad 
gubbe, som säger att han är en jätteduktig jägare.

80  Iveta Tavare 1994

81  Anna Priedeslaipa 1987

82  Emma Stebere 1995

83  Tekla Buliņa, Andris Buliņš 1984

85  Osvalds Vilnītis, Vera Kanaviņa 1987

87   Anna Jegorova 1986
 Anna bor mitt i den djupa skogen. Hon odlar de 

bästa gurkorna i hela grannskapet. Hon säger att 
om jag är rädd för åskan, så ska jag dricka regn- 
vatten direkt från en urgröpt sten efter ett åskväder.

88  Jānis Lesnieks, Aldis Pokuls, Arnolds Sarķis,  
Jānis Čakans 1986

89  Iveta Tavare 1992

91  Klāra Vanaga 1985

92  Imants Rutkaste, Agita Rutkaste 1985

93  Praskovja Timofejeva 1984

95  Vladimirs Pušpurs 1984
 Vladimirs arbetar mycket och skämtar ofta. Det finns 

inget arbete som han inte skulle kunna utföra. Han 
odlar sin egen tobak och har konstruerat sin egen 
separator. Han har också skapat en maskin för att 
kärna smör. Vladimirs spelar fiol. Efter kvällsmaten 
händer det ofta att hela familjen sitter uppe ända till 
midnatt och sjunger tillsammans efter en hård dags 
arbete på gården.

96  Māris Krims, Mareks Krims 1997

97  Dreimans boy 1986

99  Jānis Stebers 1998
 En dag råkade Jānis ut för en fallolycka. Han har nu 

varit sängliggande i flera år. Han tycker om att läsa 
tidningar och titta på TV. Och ta en rök.

100  Pēteris Oplucāns 1991

101  Matrjona Vasiļjeva 1986

103  Vladimirs Vasiļjevs 1987 
 Vladimirs var soldat under kriget. Han gick till  

fots hela vägen till Köningsberg. Han tilldelades 
många ordnar och en medalj. När hans äldste son 
begravdes efter en olycka lade Vladimirs medaljen  
i sonens kista.

104  Sanita Kokareviča, Praskovja Timofejeva 1986

105  Aleksandrs Auziņš, Klāra Vanaga 1985

107  Pauls Začs 1986

PEOPlE I hAPPENED TO mEET

111  Gunta Grīnberga 
 ”Jag har allt. Familj, jobb, kärlek ...”

112  Marija 2001

113  Anders Lindgren 2004
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114  Viktorija Vīksna 2002
 Viktorija är över 80 år. Hon bor ensam. Hon till- 

bringar sina dagar vid köksfönstret – tittar på duvorna 
därute. Hon säger ”Hela mitt liv har jag jobbat och 
jobbat. Lyssna på mig. Jobba inte så mycket ...”

116  Juris Toropins 2002

117  Zaiga Putrāma 2002 

118  Ojārs 2001

119  Jurijs 2002

121  Kristiāna Ābele 2000
 Kristiāna är målare och konsthistoriker. När jag först 

såg Kristiāna, kändes det som att stå öga mot öga 
med Tatyana från Pusjkins ”Eugen Onegin”. Senare 
berättade Kristiāna att hon en gång haft en vän som 
brukade kallas Onegin.

123  Ināra 2001
 Dagen innan hade Ināra råkat illa ut, hon blev 

misshandlad. Hon talar om hur viktigt det är att ha 
nära vänner när man bor på gatan. ”Vänskap växer 
fram snabbt här – och blir mycket stark.” 

124  Kostja, Gena 2004

125  Aleksandra 2002

126  Aleksandrs 2002
 Saša bor här. Under träden. Inte långt från sin  

tidigare lägenhet. Hustrun ligger på sjukhus. Sonen 
– i fängelse. Senare visar han mig runt. Han berättar 
att han fortfarande kan läsa utan glasögon.  
”Jag läser inte skräp som James Hadley Chase.  
Jag älskar de stora klassikerna. Tolstoj, Dostojevskij, 
Pusjkin.” Vi går vidare. Och hela vägen läser han 
ur minnet Pusjkins poesi för mig. Han var en gång 
ingenjör.

129  Māra Traumane 2002
 Hon studerade konsthistoria i Oxford under ett år. 

Vacker.

30  Nikolajs 2002

131  Juris 2002

132  Zuzanna Runkovska 2004

133  Anelīna 1988

135  Gita Stankēviča 2004
 Jag frågar henne hur hon mår. ”Inte så bra. Minns 

inte hur det gick till, men jag stack gubben i magen 
ett par gånger med kniv. Han togs in på sjukhus. 
Efter detta kom han inte tillbaks till mig. Återvände 
till sin fru ... En månad senare såg jag dem båda 
tillsammans. Igen.”

137  Aleksandrs Tralmaks 2002
 Aleksandrs har just köpt ny bil. En fin bil. Han älskar 

att köra fort. Hans favoritställe är Falkenberg i Sverige. 
Där finns en äng som sträcker sig rakt ner till havet. 
Och när vintern kommer, blir ängen täckt av is. 

139  Normunds 2002
 Han satt i fängelse redan när han var 17 – han 

stack en kniv i magen på sin halvbror, som antastat 
hans mor. Han satt inne i sex år. I vintras drack  
Normunds braständare för att inte frysa ihjäl där han 
bor i ett övergivet hus. Hans kvinna dog i en brand. 

140  Tīna 2004

141  Bruno Jansons 2000

142  Alfrēds 2001
 Alfrēds är ett hittebarn. Kort efter födseln blev  

han lämnad vid en ytterdörr hos främmande  
människor. 

144  Kvinna med katt 2004

145  Pojke med cigarett 2002

147  Tamāra 2001
 ”Min älskare, han brände upp min bästa kjol.  

Vilken tur att en nunna gav mig en annan.”

149  Aleksandrs 2001
 Saša har blå ögon. Som himlen i augusti.

AmAlIAs sTREET 5a

152  Huset på Amaliagatan 2006
 Huset är inte bara en byggnad. Det är dess folk.  

De arbetar hårt. Och njuter av livet. De blir kära. 
Och ibland skiljer de sig. De är glada och ledsna. 
Precis som vi …

155  Nataša Kurova, Daniela Strautniece 2005

156 Irina Lihareva och Daša 2005



157  Daniela Strautniece 2005

158  Rainy day 2007

159  Ņina Kurova 2005

161  Nataša Kurova 2005
 ”Min mor bor inte med oss. Jag bor med mormor 

och morbror. Mormor tar hand om mig. Hon är  
80 år.”

163  Valentina Kurova 2005
 ”Jag älskar deckare och kärleksfilmer. Jag gillar 

att läsa böcker om kärlek. Och om krig. Jag minns 
kriget mycket väl. Jag var femton år gammal då.”

165  Toms Krese 2005
 Toms är fjorton. Om somrarna jobbar han på bygg-

arbetsplatser för att tjäna lite pengar. Han hjälper 
till med att riva ner väggar och bryta upp golv, och 
städa upp efteråt. Det är ett smutsigt jobb. Och hårt.

167  Jānis Dzanuškāns and Riko 2006
 Jānis arbetar på ett hotell. Han klipper gräsmattan 

och reparerar trasiga sängar. I sina yngre år var han 
chef på Folkets hus i en småstad. Och ledde en blås-
orkester. De spelade på bröllop och begravningar.

168  Tija Puplaka 2005

169  Vladimirs Krešonijs 2005

170  Sergejs Kočnevs, Jeļena Saulītena 2005

171  Vaira 2005

173  Juzefa Sokolova, Vitauts Kunstbergs, Denis Liharevs, 
Irina Sokolova, Igors Kurovs, Irina’s friend, Austris 
Ķirsis 2006

 Irina firade sin tjugoförsta födelsedag och hade fest 
på gården. Sedan gick de på nattklubb – men bara 
de unga.

174  Rauls Skrulis, Natālija Puplaka 2007

175  Elīna Mazure med sina barn Ričards, Katrīna,  
Roberts och hennes bror Artūrs Mazurs 2007

176  Juzefa Sokolova 2006

177  Līga Videjus 2006

179  Rita Štībele, Uģis Štībelis 2005
 Ritas gammelfarfar bosatte sig i Riga för 100 år 

sedan. Han köpte en tomt. Byggde ett hus. Rita,  
Uģis och barnen bor här sedan 2001 och kan inte 
längre tänka sig att bo någon annanstans. Familjen 
har det så bra här, på Amaliagatan.

181  Oksana Šilova 2005

183  Liene Livdāne and Džesika 2005
 Liene älskar djur. Hundar. Men framför allt – katter.

184  Rihards Štībelis, Ivo Videjus 2005

185  Baiba Zariņa 2006

187  Aleksandrs Kurovs 2006

189  Guntis Puplaks 2005

191  Ivo Videjus, Liene Livdāne, Ērika Šķestere 2007

193  Rihards Štībelis 2006
 Masken har Rihards gjort själv. Det är en målvakts-

hjälm. Han vill se ut som ishockeystjärnan Artūrs 
Irbe, den berömda lettiske målvakten.

194  Nataša Kurova 2004

195  Valentina Kurova 2004

197  Dace Strautniece 2006

199  Irina Sokolova 2006

200  Jānis Kimmels 2006
 ”Under barrikaderna arbetade jag på dagen och 

gick och stod vakt vid barrikaderna på natten. Det 
var mycket kallt. Vi tände en brasa och drack varmt 
te för att hålla oss varma. Jag kunde ärligt talat 
knappt tro att Sovjetunionen skulle bryta samman. 
Men vi hoppades alla ...”

203  Vitauts Kunstbergs 2006
 ”Juzefa var min granne. På hennes namnsdag  

gick jag och hälsade på henne med en tårta  
och blommor. Och stannade kvar…”

204  Marija Matvejuka 2005

205  Ance Dārta Lūse 2004
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207  Kristaps Kristapsons 2006
 ”Gjorde du naglarna själv?” 

”Nej, flickorna gjorde det.” 
”Men varför inte 10 naglar?” 
”De hade bara 7 stycken.”

209  Jūlija Muižniece 2004
 ”Vi bygger vårt eget hus. Jag har en dröm  

– en rosenträdgård. Olika färger. Bara rosor.”

211  Gerāne Brants Brankševica 2008
 ”Jag blev så kär. Han var galen i att plocka svamp. 

Jag gick till skogen med honom. Tro nu inte att jag  
gillade att plocka svamp. Inte alls. Jag gillade honom. 
Vi gifte oss. Och nu går han och plockar svamp  
ensam.”

212  Edgars Jakovļevs 2005

213  Daniela Strautniece, Natālija Tisčenko 2005

215  Daša 2008

216  Tija Puplaka 2005

217  Irina Sokolova, Oksana Šilova 2005

219  Igors Kurovs 2006

221  Diana Mališ 2007
 Diana gillar att gå på gym. Hon gillar att dansa.  

Hon bodde på Amaliagatan en kort tid bara, sedan 
försvann hon.

223  Guntis, Nataša Kurova 2006

Översättning från lettiska av Aija Dvinska



BIOGRAPhy / BIOGRAFI

Inta Ruka (born 1958) lives and works in Riga,
Latvia / Inta Ruka (född 1958) bor och arbetar 
i Riga, Lettland 

1983  starts to work on the photographic series “My 
Country People” / påbörjar fotoserien ”Människor 
från min hembygd”

1998   scholarship from the Hasselblad Foundation, 
together with Andrejs Grants / stipendium från 
Hasselbladsstiftelsen tillsammans med Andrejs Grants

1999   “Spidola Award” from the Latvian Culture 
Foundation / ”Spidolapriset” från Lettlands 
kulturfond

2000   works on the photographic series “People I 
Happened to Meet” / arbetar med fotoserien 
”Människor jag råkat möta”

2002  scholarship at the Villa Waldberta, Feldafing,   
 Munich / arbets- och vistelsestipendium, Villa   
 Waldberta, Feldafing, München

2003   “Prize of the Year” from the Artists’ Union of Latvia  
/ ”Årets pris 2003” från Lettlands konstnärsförbund

2004   starts to work on the photographic series “Amalias 
Street 5a” / påbörjar fotoserien ”Amaliagatan 5a”

2006   starts to work on the photographic series 
“Neighbours” / påbörjar fotoserien ”Grannar”

2007   two-month artist-in-residence scholarship at IASPIS  
in Stockholm / två månaders vistelse i Stockholm 
som IASPIS-stipendiat

2009   invested as a “Chevalier (Knight)”, the highest 
award of the “Order of the Three Stars”, by the 
State of Latvia / tilldelad den högsta utmärkelsen  
i ”Trestjärneorden” av lettiska staten 
    Diena Annual Award of Culture, Riga, Latvia  
/ Dienas årliga kulturpris, Riga, Lettland

sElECTED EXhIBITIONs 
/ UTsTällNINGAR I URvAl

2012   “People I know”, (solo exhibition) Art hall, 
Katrineholm, Sweden / ”Människor jag känner”, 
(separatutställning) Katrineholms konsthall, Sverige

2011   “Another Story”, Moderna Museet, Stockholm, 
Sweden / ”En annan historia”, Moderna Museet, 
Stockholm, Sverige

     “Purvitis Prize Exhibition”, Arsenals Exhibition 
Hall, Riga, Latvia / Riga, Lettland

2010   “Iveta and Natasha”, (solo exhibition) Baukunst 
Galerie, Cologne, Germany / ”Iveta och 
Natasha”, (separatutställning) Baukunst Galerie, 
Köln, Tyskland

2009   “Amalias Street 5a”, (solo exhibition) Latvian 
National Museum of Art, Riga, Latvia  
/ ”Amaliagatan 5a”, (separatutställning) Lettlands 
nationella konstmuseum, Riga, Lettland

     “Sune Jonsson – Inta Ruka”, Västerbottens
  museum, Umeå, Sweden / ”Sune Jonsson – Inta   

 Ruka”, Västerbottens museum, Umeå, Sverige

2008  “Amalias Street 5a”, (solo exhibition) Moderna 
Museet, Stockholm, Sweden / ”Amaliagatan 5a” 
(separatutställning) Moderna Museet, Stockholm, 
Sverige

   “Amalias Street 5a”, (solo exhibition) Heden,   
 The Hague, the Netherlands / ”Amaliagatan 5a”,   
 (separatutställning) Heden, Haag, Nederländerna

2008   “On the Human Being”: International 
Photography 1950–2000, Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, Seville, in cooperation with 
the Folkwang Museum, Essen, Germany, and 
the Picasso Museum, Málaga (Curated by Ute 
Eskildsen) / “De lo humano” (Om människan) 
Internationellt fotografi 1950–2000, Centro  
Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla,  
i samarbete med Folkwang Museum, Essen, 
Tyskland och Picassomuseet, Málaga (curator  
Ute Eskildsen)

   “Art from the Contemporary Art Museum, Riga”:
 European Commission, Berlaymont Building, 

Brussels, Belgium / ”Konst från Museet 
för samtidskonst i Riga”, EU-kommissionen, 
Berlaymontbyggnaden, Bryssel, Belgien 
 Private: Exhibition of Contemporary Photo-
graphy from Latvia”, at the “Moscow Photo 
Biennale 2008”, Contemporary Art Center 
Winzavod, Moscow, Russia / ”Privat. Utställning  
av samtida fotografi från Lettland” inom ramen  
för ”Moskva Fotobiennal 2008”, Winzavod 
centrum för samtidskonst, Moskva, Ryssland

2007   “Portraits”, (solo exhibition) Baukunst Galerie, 
Cologne, Germany / ”Porträtt”, (separatutställning) 
Baukunst Galerie, Köln, Tyskland 

–20 09
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   “Contemporary Art from Latvia”, European   
 Central Bank, Frankfurt am Main, Germany /   
 ”Samtidskonst från Lettland”, Europeiska    
 centralbanken, Frankfurt am Main, Tyskland

2006  “In the Face of History: European Photographers in 
the 20th Century”, Barbican Art Gallery, London, 
Great Britain / ”I historiens ljus: Europeiska 
fotografer under 1900-talet”, Barbican Art Gallery, 
London, Storbritannien

2006  “People I Happened to Meet”, (solo exhibition) 
Photography Center, Istanbul, Turkey / ”Människor 
jag råkat möta”, (separatutställning) Centrum för 
fotografi, Istanbul, Turkiet

2005   “Portraits”, (solo exhibition) Baukunst Galerie, 
Cologne, Germany / ”Porträtt”, (separatutställning) 
Baukunst Galerie, Köln, Tyskland 

   “Die Sammlung I: Das Porträt 1970–2000”,
  Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum, Munich,   

 Germany / Fotomuseet i Münchens stadsmuseum,   
 München, Tyskland

2004   “Passage d’Europe”, Musée d’Art Moderne  
Saint-Étienne, France / Museet för modern konst  
i Saint-Etienne, Frankrike

2003   “Portraits”, (solo exhibition) Baukunst Galerie, 
Cologne, Germany / ”Porträtt”, (separatutställning) 
Baukunst Galerie, Köln, Tyskland

   “Inta Ruka and Egons Spuris”, Latvian National   
 Museum of Art, Riga, Latvia / ”Inta Ruka och Egons  
  Spuris”, Lettlands nationella konstmuseum, Riga,   
 Lettland

2002   “Inta Ruka – fotografiju paroda”, (solo exhibition) 
Prospekto Photo Gallery, Vilnius, Lithuania / 
(separatutställning), Fotogalleri Prospekto,  
Vilnius, Litauen 

2001   “People I Happened to Meet”, (solo exhibition) 
Pomeranian Dukes’ Castle South Gallery, 
Szczecin, Poland / ”Människor jag råkat möta” 
(separatutställning), Pommerska Hertigars slott,  
södra galleriet, Szczecin, Polen

2000   “My Country People”, (solo exhibition) Museum  
of Applied Arts, Riga, Latvia / ”Människor från  
min hembygd”, (separatutställning) Museet för 
konst och design, Riga, Lettland

1999   Ruka represented her country at the 48th Venice 
Biennale in the exhibition “Stories. Storytellers”, 

together with Anta Zabiļevska and Ojārs 
Pētersons, Chiesa San Giovanni Novo, Venice, 
Italy / Ruka representerar Lettland vid den 48:e 
Venedigbiennalen med utställningen “Stories. 
Storytellers”, tillsammans med Anta Zabiļevska 
och Ojārs Pētersons, Chiesa San Giovanni Novo, 
Venedig, Italien

   “Tre sätt att se”, together with Marie Hoeg and   
 Britt Marie Trensmar, Nordiska museet, Stockholm,   
 Sweden / ”Tre sätt att se”, tillsammans med Marie   
 Høeg och Britt Marie Trensmar, Nordiska museet,   
 Stockholm, Sweden

1998   “Under/Exposed”, Stockholm Underground, 
Stockholm, Sweden / “Under/Exposed”, Stockholm 
Underground, internationell fotoutställning, 
Stockholm, Sverige

1997   “Inta Ruka”, (solo exhibition) Photostudio 1,  
Boston, USA / ”Inta Ruka”, (separatutställning) 
Photostudio 1, Boston, USA

1995   “My Country People”, (solo exhibition) Bratislava, 
Slovakia / ”Människor från min hembygd”, 
(separatutställning) Bratislava, Slovakien

    “Inta Ruka”, (solo exhibition) Amiens, France
  / ”Inta Ruka”, (separatutställning) Amiens, Frankrike

1994   “My Country People”, (solo exhibition) Centre 
Photographique de Normandie, Rouen, France  
/ ”Människor från min hembygd”, (separat-
utställning) Centre Photographique de Normandie, 
Rouen, Frankrike

1993  “The Memory of Images: Baltic Photo Art 
Today”, touring exhibition: Städtische Galerie im 
Sophienhof, Kiel; Kunsthalle Rostock, Germany; 
Exhibition Hall Latvija, Riga, Latvia; Contemporary 
Art Center, Vilnius, Lithuania; Galerie im Martin 
Gropius-Bau, Berlin, Germany; Baltic Art Center, 
Gdansk, Poland; Museum of Photography, Tallinn, 
Estonia; Kunsthalle Nikolaj, Copenhagen, Denmark  
/ ”Bilder berättar. Nutida fotokonst från 
Östersjöländerna”, vandringsutställning 
 “Borderlands: Photography of the Baltic States”, 
Street Level Gallery, Glasgow, Great Britain  
/ ”Grannländer. Fotografi från Östersjöländerna”, 
Street Level Gallery, Glasgow, Storbritannien

1991   “Latvian Photographers in the Age of Glasnost”,   
 touring exhibition in Canada: Toronto    
 Photographers Workshop, Toronto; Art Gallery of

   St. Vincent University, Halifax; The Photographers 
  Gallery, Saskatoon; White Water Gallery, North 
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  Bay; Thunder Bay Art Gallery, Thunder 
  Bay; Floating Gallery, Winnipeg, Canada 
  / ”Lettiska fotografer under glasnostepoken”, 
  vandringsutställning i Kanada.

1991   “My Country People”, (solo exhibition) Karlshamns 
Konsthall, Karlshamn, Sweden / ”Människor från 
min hembygd”, (separatutställning) Karlshamns 
Konsthall, Karlshamn, Sverige

    “Comrades & Cameras: Photographers from
  Latvia and Other Soviet Republics”, Santa Barbara   

 Museum of Art, Santa Barbara, USA / ”Kamrater   
 & Kameror: fotografer från Lettland och andra   
 Sovjetrepubliker”, Santa Barbara Museum of Art,   
 Santa Barbara, USA

1990   “Année de l’Est”, Musée de l’Elysée, Lausanne, 
Switzerland / Lausanne, Schweiz 

1988   “Inta Ruka and Andrejs Grants”, Museum of 
Photography, Helsinki – Turku – Pori – Finland  
/ ”Inta Ruka och Andrejs Grants”, Finlands 
fotografiska museum, Helsingfors – Åbo – 
Björneborg – Finland

1986    “Inta Ruka”, Kiek in de Koek Museum, Tallinn, 
Estonia / Tallinn, Estland

WORKs IN PUBlIC COllECTIONs 
/ REPREsENTERAD mED vERK 
I OFFENTlIGA sAmlINGAR OCh mUsEER

Europan Central Bank, Frankfurt am Main,
Germany / Europeiska centralbanken, Frankfurt 
am Main, Tyskland

Collection de la Banque privée Edmond Rothschild,
Geneva, Switzerland / Genève, Schweiz

Fotografische Sammlung, Museum Folkwang,
Essen, Germany / Essen, Tyskland

Fotomuseum im Stadtmuseum München, Munich, 
Germany / München, Tyskland

Heden, The Hague, The Netherlands / Haag,
Nederländerna

Kumu Art Museum of Estonia, Tallinn, Estonia 
/ Kumu Konstmuseum, Tallinn, Estland

Latvian National Museum of Art, Riga, Latvia 
/ Lettlands nationella konstmuseum, Riga, Lettland

Latvian Museum of Photography, Riga, Latvia 
/ Lettlands fotografiska museum, Riga, Lettland

Moderna Museet, Stockholm, Sweden 
/ Stockholm, Sverige

Musée de l’Elysée, Lausanne, Switzerland 
/ Lausanne, Schweiz

Museet for Fotokunst, Odense, Denmark 
/ Odense, Danmark

Royal Library, Stockholm, Sweden 
/ Kungliga biblioteket, Stockholm, Sverige

Rogaland Kunstmuseum, Stavanger, Norway 
/ Stavanger, Norge

ABLV Bank, Contemporary Art Collection, 
Riga, Latvia 
/ ABLV Bank, samling av nutidskonst, Riga, Lettland

TElEvIsION DOCUmENTARy 
/ Tv-DOKUmENTäR

“The Photographer from Riga”, documentary film by 
Maud Nycander, Mantaray Film, for Swedish
Television, 2009 / ”Fotografen från Riga”
dokumentärfilm av Maud Nycander, Mantaray film
i samarbete med SVT Kultur 2009

–1989
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