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Saņemta līdz
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Periodiskie izdevumi:
1. The Quarterly, No. 64, 2007,
No. 65, 2008
2. News, The Newsletter of the
British Association of Paper Historians,
No. 68, 2007, No. 69, 2007/8
3. V&A Conservation Journal, No.
56, 2008; Žurnāls ir apskatāms:
www.vam.ac.uk/conservationjournal
4. Studies in Conservation, vol 52,
No. 3, 4, 2007, vol 53, No. 1, 2008
5. International Preservation News
No. 40, 2006, No. 41, 2007
6. The Conservator, vol 29, 2005/6,
vol 30, 2007
7. ICON news No. 11, 2007

Grâmatas:
1. D. Cardon, Natural Dyes.
Sources, Tradition, Technology and
Science. Archetype publications,
2007.
Aprakstītas no 300 augu un 30
dzīvnieku valsts iegūtās dabīgās
krāsvielas. Ir dota krāsvielas ķīmiskā
struktūra, botāniskā/zooloģiskā
izcelsme, pielietojums dažādās
civilizācijās, krāsošanas metodes un
citi izlietojuma veidi – medicīnā,
pārtikā, kosmētikā u.c.
2. M-L. E. Florian, Protein Facts.
Fibrous proteins in cultural and
natural history artifacts. Archetype
publications, 2007.
Autores pirmā grāmata bija par
mikroorganismiem. Šī grāmata dod
izpratni par šķiedru proteīna
materiālu ķīmisko un fizikālo
struktūru. Grāmatā ir apskatīti
dzīvnieku ādas, zarnas, zobi, kauli,
ragi, nagi, ziloņkauls, zīds,
kažokādas, mati u.c. šķiedru proteīna
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Godâtie restauratori!
2009. gadā mūsu biedrība svinēs
20 gadus, kopš tās dibināšanas!
Tas ir pietiekami cienījams laika
posms, lai šo gadskārtu atzīmētu ar
kādu nozīmīgu notikumu.
1. Restauratoru darbu izstāde,
kuru paredzēts atklāt 2009. gada 10.
jūnijā Mencendorfa namā – mūsu
izstāžu ierastajā mājvietā tieši
jubilejas dienā.
Vēl ir diezgan daudz laika, lai mēs
šai izstādei, kurā jāparāda labākais
restauratoru veikums, varētu
sagatavoties pēc iespējas labi. Vēl ir
iespēja meklēt un atrast darbus, kuru
restaurācijā atspoguļotos
restauratora prasme un pieredze
vislabākajā veidā!

veidi. Aprakstītās zināšanas palīdzēs
izvēlēties optimālākās konservācijas
un saglabāšanas metodes.
3. J. Balfour-Paul, Indigo. Archetype
publications, 2006.
Indigo ir pasaulē visvecākā,
vispopulārākā un vismaģiskākā
krāsviela. Grāmatas autore ir pētījusi
indigo vairāk nekā 20 gadus. Ir
aprakstīta indigo lietošana no
senatnes līdz mūsdienām, krāsvielas
iegūšana, krāsošanas veidi un
pielietojums mākslas darbos.
4. J. von Karabacek, Arab Paper,
translated by D. Baker and S.
Dittmar. Archetype publications,
2001.
Grāmatā apkopotas ziņas par
papīra iegūšanas vēsturisko attīstību.
Papiruss, lupatu papīrs, Samarkandas,
arābu papīrs. Pirmie papīra lējēji,
papīra iegūšanas izplatība. Arābu
papīra iegūšanas materiāli. Papīra
iegūšanas tehnoloģija.
5. The Russian State Art Library.
Moscow, 2004.
Krievijas valsts mākslas
bibliotēka ir vienīgā nacionāla
mēroga mākslas bibliotēka pasaulē.
Tur ir sakopoti ap 2 miljoni Krievijas
kultūras un mākslas dārgumi. Līdz
1991.g. šī bibliotēka saucās Valsts
centrālā teātra bibliotēka un to
izveidoja 1921. gadā.
Apskatu sastādīja
Rudīte Kalniņa

Pieteikt darbus atlasei līdz 1.
decembrim Velgai Opulei 67357407;
28870344, e–pasts:
velga.opule@lnmm.lv
2. Konference paredzēta 11. jūnijā,
arī tai vajadzīgas idejas!
3. Svinīgais noslēgums paredzēts
Rundāles pils muzejā – 12. jūnijā.
4. Biedrības jubilejas buklets.
Lūdzam sniegt informāciju par savu
dzīvi un darbu, ko vēlaties darīt
zināmu pasaulei.
Ziņas iesniegt līdz 1. decembrim
Dacei Čolderei, 67213864; 29135253;
e-pasts:
dace.coldere@mantojums.lv
Dace Čoldere
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avîze

V

Sērijā "Muzeoloģijas bibliotēka"
nākusi klajā Sarmītes Gaismiņas
grāmata "Metāli
un to
restaurācija".
Grāmata vispirms
dod restauratora
statusa
formulējumu, tad
vispārēju
raksturojumu
materiālu grupai –
metāli. Otrajā daļā
tiek raksturoti atsevišķi, sadzīvē
biežāk sastopami metāli. Dots īss
ieskats to metalurģijas vēsturē,
raksturīgākie metālu bojājumi un to
novēršanas vai aizkavēšanas
tehnoloģijas. Grāmata pieejama
Muzeju valsts pārvaldes grāmatu
krājumā, Antonijas ielā 9, 5. stāvā.
(http://www.mvp.gov.lv/)
Priecājamies par to un sveicam
Sarmīti Gaismiņu!
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Ko saka restaurâcijas kvalitâtes
izvçrtçðanas ekspertu padome

Makets: Design & Printing Services, dps.cesis@apollo.lv
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alsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas
Restaurācijas kvalitātes
izvērtēšanas ekspertu padomei šajā
sesijā izvērtās visai gara, taču kā
parasti 10. jūnijā – mūsu biedrības
dzimšanas dienā – jaunas apliecības
saņēma deviņi restauratori no
desmit, kuri bija iesnieguši
dokumentus:
Silvija Orbidāne, Inga
Grīnberga un Dace Pāže –
stājglezniecības restaurācijas
specialitātē
Genadijs Stepanovs – akmens un
ģipša tēlniecības restaurācijas
specialitātē
Inese Venckus un Līga
Dravniece – grāmatu un
dokumentu restaurācijas
specialitātē Ilze Bula – grafikas
restaurācijas specialitātē
Uģis Baļļa un Jānis Ceplis –
mēbeļu restaurācijas specialitātē.
Ievai Voitkevičai, kas 2007. gadā
beigusi Rīgas Celtniecības koledžas
restaurācijas nodaļu, pieredzes
trūkuma dēļ šoreiz netika piešķirta
3. pakāpes restauratora
kvalifikācija.
Kā vienmēr, padomes darbs bija
saspringts, ekspertiem tas sagādāja
gan rūgtus, gan priecīgus brīžus,
lasot restaurācijas pases,
apmeklējot restauratorus viņu
darba vietās un vērtējot teorētiskās
zināšanas intervijas laikā. Pirmais
un galvenais iespaids par katru
restauratoru veidojas, iepazīstoties
ar restaurācijas dokumentāciju,
tāpēc atkal un atkal ir jāpievērš
uzmanība tam, lai restaurācijas pase
būtu profesionāli, koncentrēti un
izsmeļoši sagatavota, lai pietiekama
būtu gan informācija par restaurējamo

objektu, gan restaurācijas procesu.
Kā padomes sēdē izteicās tās
vadītājs Imants Lancmanis –
restaurācijas pase ir sava veida tests.
Tas ļauj restauratoram vēlreiz
pārdomāt paveikto un pierāda
restauratora izpratni par veikumu.
Patīkami, ka liela daļa no apliecību
saņēmējiem bija jaunākās paaudzes
restauratori, kas profesiju apguvuši
speciālajās mācību iestādēs, taču
prieks arī par tiem, kuri ar centību un

ilggadēju praktisko darbu beidzot
saņēmuši drosmi un nodevuši savu
darbu bargajiem ekspertiem
vērtēšanai.
Paldies padomes locekļiem, kas šo
reizēm ne visai pateicīgo pienākumu
veic pilnīgi sabiedriskā kārtā!
Nākamā reize – nākamajā gadā!
Dokumenti iesniedzami līdz 1.
februārim.
Dace Čoldere
RKIEP sekretāre

LRB semināri

Mainîta tikðanâs vieta!!!
Turpmāk lekcijas notiks
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
14. oktobrī Sarmīte Gaismiņa
(Konkrēta informācija parnākamajiem datumiem vēlāk.)
4. novembrī L. Beļkova par papīru
25. novembrī – pagaidām bez temata
Interesējieties!
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8. Baltijas valstu
restauratoru triennâle
Tallina. 2008. gada maijs

"S

aglabāšana un restaurācija 21.
gadsimtā: zināšanas–
uzdrīkstēšanās–attieksme" – ar šādu
devīzi mūsu igauņu kolēģi šogad
sauca kopā Baltijas valstu restauratorus.
Baltijas valstu restauratoru
tikšanās pēdējos gados ieguvušas
starptautisku skanējumu un šajā reizē
pulcējās ap 200 dalībniekiem no 15
valstīm.
Latvijas delegācija bija viena no
lielākajām – ap 40 restaurācijas un
saglabāšanas speciālistu.
Konferencei pieteikto un nolasīto
referātu skaits bija gana plašs – 25
referāti par šādām tēmām:
restaurācijas darba organizācija un
menedžments, restauratoru apmācība
un kvalifikācijas izvērtēšanas
sistēmas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, kā
arī atsevišķas tēmas par izpēti un
praktisko restaurāciju.
Daži nolasīto referātu piemēri:
21. gadsimta informācijas datu
nesēju saglabāšanas prioritātes
praktiskās iespējas un
nepieciešamība;
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organizējot pirmo šāda veida
pasākumu 1987. gadā Rīgā, turpinās.
Stafetes kociņu, kuplas otas
izskatā, igauņi nodeva lietuviešiem,
kur šāda tikšanās plānota 2011. gadā.
Referāti sniedza ieskatu tajās
tendencēs, kas šobrīd aktuālas
kultūras mantojuma saglabāšanas
aspektā: restauratoru apmācība,
restauratoru kvalifikācija, izpētes
nozīme pirms restaurācijas; praktiskās
restaurācijas pieredze.
Vērtējot konferences norises
organizatorisko pusi varam
pamācīties no igauņiem viņu
programatisko pieeju (kafijas pauzes,
noslēguma pieņemšana u.c.).
Visas konferences gaitā bija
iespēja kontaktēties ar citu valstu
speciālistiem un apspriest
interesējošās tēmas, uzdot
jautājumus un saņemt atbildes uz
tiem draudzīgajā gaisotnē, kas mūs
visus vienoja.
Inta Rudzīte
P.S. Vairāk par konferenci un izstādi
atrodams mājas lapās:
http://www.kanut.ee/news.php
http://www.kanut.ee/2008/eng/index.php
http://restoredestonia.
virtuaalmuuseum.ee

Izglîtojas jaunie
restauratori

R

īgas Celtniecības koledžas (RCK)
Restaurācijas specialitātē 2008.
gadā tika izstrādāti un aizstāvēti 8
diplomdarbi, sagatavota restaurācijas
dokumentācija un izstrādāti teorētiskie
darbi. Anastasija Burlaga, Mārtiņš
Garančs, Jānis Mertens un
Konstantīns Poļajevs restaurēja
mēbeles. Ausekļa Tūtera diplomdarbā
galvenais akcents bija likts uz
kokgriezumu atjaunošanu un koksnes
nostiprināšanu Rīgas Jēzus baznīcas
zvanu torņa kolonnas kapitelim.
Iluta Akimova un Maira Martinsone
pievērsušās polihromajam kokam un
diplomdarbā restaurējušas
Švarcvaldes tipa sienas pulksteņus.
Bez ievērības nav palicis arī tāds
materiāls, kā metāls. RCK šo
materiālu bija izvēlējusies Inga
Karlštrēma, kura diplomdarba
ietvaros restaurēja dažāda veida un
saglabātības pakāpes svarus un
mērus. Ar š.g. augustu Inga
Karlštrēma ir uzsākusi darbu LNVM

Arheoloģiskā materiāla restaurācijas
nodaļā.
RTU Materiālzinātnes un lietišķās
ķīmijas fakultātē 2008. gadā izstrādāti
un aizstāvēti 2 bakalaura darbi, kas
vērsti uz metālu restaurāciju. Baiba
Černaja aizstāvēja darbu
"Arheoloģiskās dzelzs korozijas
inhibēšana" un Aija Dreimane –
"Dažādas raudzes sudraba virsmu
inhibēšana".
Sarmīte Gaismiņa

Ziòas no LMA
Igaunijas vēstures arhīva karšu
kolekcijas izpētes rezultātu pārskats
– bojājumu pakāpes, saglabāšana;
20. gadsimta dziestošā teksta
dokumentu saglabāšana Latvijas
arhīvu sistēmā;
Vēsturisko objektu fotofiksācija
un dokumentēšana;
Vaska zīmogu izpēte un
restaurācija Latvijas valsts vēstures
arhīvā;
Rīgas Doma ērģeļu prospekta
izpēte un restaurācija;
Fotogrāfiju kolekcijas – šodien,
rīt? Klasificēšana un apstrāde;
Preventīvā konservācija un
klimata kontrole vēsturiskajās ēkās
Zviedrijā;
Papīrs interjerā 19. – 20. gs.
Sadzīves interjera saglabāšana un

restaurācijas problēma.
Bija iespēja apmeklēt Igaunijas
restauratoru darbu izstādi Mikkeli
muzejā, dzirdēt un redzēt atraktīvās
ekskursiju vadītājas stāstījumu par
KUMU muzeju un Igaunijas 90 gadu
jubilejas izstādi Igaunijas Vēstures
muzejā.
Bija dota iespēja paciemoties vienā
no četrām restauratoru darbnīcām
KUMU, Nacionālajā bibliotēkā,
KANUT restaurācijas centrā un
Igaunijas Akadēmiskās bibliotēkas
restaurācijas darbnīcā.
Kāds tad ir šīs restauratoru
tikšanās "sausais atlikums" (kā savā
laikā teicis Einārs Repše) jeb
kopsavilkums?
Pirmām kārtām ir prieks, ka tas, ko
aizsāka Latvijas restauratori,

Pçc

spraiga darba cēliena
Mākslas akadēmijā
Restaurācijas katedrā bakalauri
aizstāvējās 5. jūnijā, maģistri – 13.
jūnijā (turklāt vēl piektdienā). Atkal
pieci cilvēki ir beiguši studijas un
varēs sākt patstāvīgu darba dzīvi.
Mūsu pulkam pievienosies pieci
stājglezniecības restauratori –
Elmārs Mageramovs, Jakovs
Kļosovs, Olga Savkina, Ieva Poriete
un Elīna Palma.
Puišiem – Elmāram
Mageramovam un Jakovam
Kļosovam – droši vien labāk patiks
darboties ikonu restaurācijas jomā.
Viņi arī maģistra darbā izvēlējās
strādāt ar ikonām. Elmāra tēma bija
"Vēlāka laika uzslāņojumu
noņemšanas problēmas ikonu
restaurācijā", Jakova – "Ikonu
pamatņu defekti un to restaurācijas

problēmas". Lietišķais pētījums
attiecīgi saskaņots ar praktisko
restaurācijas darbu.
Olga Savkina izlēma ķerties pie
tonēšanas problēmu iztirzāšanas.
Viņas darba tēma – "Tonēšana kā
mākslas darba vizuālās
viengabalainības atjaunošana". Arī
praktiski akcents tika likts uz
tonēšanas procesu divām gleznām.
Ieva Poriete un Elīna Palma šos
pēdējos studiju gadus darbojās ne
tikai kā restauratores, bet arī kā
mākslas zinātnieces. Viņas ielūkojās
divu mākslinieku daiļradē. Ieva
izstrādāja nelielu monogrāfiju par
gleznotāju Mildu Grīnfeldi, paralēli
sakārtojot un restaurējot ap 50 šīs
mākslinieces darbu, daļu no kuriem
līdz jūlija beigām var apskatīt
J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejā,
bet Elīna veica milzu darbu Jāņa

Pauļuka glezniecības izanalizēšanā,
restaurēti arī divi Jāņa Pauļuka darbi.
Arī bakalauru programmas studiju
diplomandi, kas vēl turpinās mācības
Mākslas akadēmijā, ir kārtīgi
pastrādājuši. Bakalauriem galvenais
akcents tiek likts tieši uz sarežģītu
praktisko restaurācijas darbu. Tā kā
paralēli notiek arī visas citas lekcijas
un nodarbības, tad, lai izpildītu arī
visus restaurācijas uzdevumus, nākas
izturēt lielu slodzi. Mūsu šāgada
bakalauri ir Liene Liepiņa, Laura
Kristlība, Maija Tirzīte.
Padarīts liels darbs. Tas novērtēts
ar ļoti labām atzīmēm. Elīna par savu
pētījumu saņēmusi pat "10". Viss, kas
uzrakstīts, noteikti varētu noderēt arī
jums, kolēģi. Lūdzu, iegriezieties
Mākslas akadēmijas Informācijas
centrā un izlasiet!
Gunita Čakare

