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biedrības telpu īres nepieciešamību.

biedrības

6. Balsošanai tiek izvirzīts jautājums
par biedru naudas palielināšanu.
Balsošanas rezultātā tiek pieņemts,
ka no 2017. gada biedru nauda ir:
Strādājošiem 15.00 eiro
Studentiem: 7.50 eiro
Iestāšanās maksa: 7.50 eiro

Nr. 70

Mēs mīlam tikai skaisto (sv. Augustīns)

8. Tiek apspriesti 2017. gada plāni,
aktivitātes:
- dalība 11. Baltijas valstu restauratoru triennālē Igaunijā (pieteikti 7
referāti, vairāki stenda referāti).
- Gundega Jēruma ierosina biedrībai
veikt aktivitātes sabiedriskā vidē, lai
nodrošinātu restauratoriem iespēju
apmeklēt muzejus bez maksas.
- Roberts Vecums – Veco informē
par būvniecībā iesaistīto restauratoru
tiesībām, pienākumiem.
- Indra Tuņa izsaka piedāvājumu
apzināt
zināšanu,
izglītošanās,
aktivitāšu nepieciešamību specialitāšu
ietvaros un apspriest vajadzības ar
biedrības valdi, lai nodrošinātu to
veiksmīgu realizāciju.
9. Turpinot tradīcijas, nozīmīgās
jubilejās tika sveikti biedri:
Silvija Igaune – Blumberga, Rita
Plaude, Daira Līdaka, Imants Lancmanis, Silvija Bergena, Ināra Heinrihsone, Nora Juraša, Anita Burkovska,

No sirds APSVEICAM!
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru
apbalvots un iecelts par ordeņa virsnieku
ilggadējais Rundāles pils muzeja mēbeļu
restaurators vecmeistars, mūsu LRB biedrs
kopš pirmsākuma, VILNIS LĪDAKA.

Restauratoru Ditas Murziņas un
Lauras Matildes Ikertes veikums
Kurzemes diecēzes baznīcu mākslas
bagātību glābšanā un atjaunošanā
palīdz apjaust, cik liels, nozīmīgs
sakrālās mākslas mantojums mums
no paaudžu paaudzēm ir uzticēts.
Ieguldītais darbs aicina pie tā
saglabāšanas pieiet ar pietāti, nevis
patvaļīgi to iznīcināt aiz nezināšanas
vai tādēļ, ka modē ir citas tendences.

Zigmunds Drengers
Sandra
Priežčiekure,
Raitis
Rugēvics, Marika Vanaga, Inese
Andersone, Lolita Hermsa, Linda
Krāģe, Eva Lapinska, Andra Medne
10. LRB valdes vēlēšanās, apkopojot iepriekš un pilnsapulces laikā
izvirzītos, kandidātus tika ievēlēti:
LRB valdes priekšsēdētāja: Dace
Čoldere
LRB valdes locekļi: Dita Murziņa,
Rasma Lezdiņa, Laura Lūse,
Indra Saulesleja, Indra Tuņa, Jānis
Ceplis, Māris Jēkabsons, Ronalds
Lūsis, Jānis Tolpežņikovs
Revidente: Inita Smila

Intervija ar stājglezniecības restauratori Ditu Murziņu
Kā Alsungas sv. Miķeļa altārglezna nonāca jūsu rokās?

Informāciju par pilnsapulci
apkopoja
Indra Tuņa.

Kāds bija restaurācijas process?
Ir tādi procesi, kas obligāti ir jādara
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no dienas dienā. Nākamajā dienā
ir jāatnāk un jāapskatās – varbūt
jānoņem prese, jānovērtē situācija.
Savukārt tad, kad tonē, tad tieši ir labi
kādu mēnesi nogaidīt un paskatīties –
kā glezna ”uzvedas”, vai nav kaut kas
satumsis, vai ir pareizie toņi. Reizēm,
kad nākamā diena ir brīvdiena, neko
nevaru iesākt, jo zinu, ka nākamajā
dienā nevarēšu gleznu apskatīt. ”Pacients” ir jāapmeklē katru dienu. Ar
domām jau pie Miķeļa biju visu laiku.
Ir bijušas tādas restaurējamās gleznas, kuras pašas it kā nosaka savu
ceļu, savu laiku, par to es varu tikai
brīnīties. Beigās, atskatoties, es sa-

Priesteris Andris teica, ka vajag, un
es piekritu. Pirms tam biju restaurējusi
apjomīgo Alsungas baznīcas sānu
altāra Kristus svētbildi. Pēc izmēra
abas bija vienādas, un, tā kā pieredze
man jau bija, tad, daudz nedomājot,
piekritu. Tagad jau jūtu nogurumu, jo
ilgi iznāca pie šīs gleznas strādāt.

protu – kādēļ kādu darbu bija jāveic
tik ilgi, jo tas ir nepieciešamais ceļš.
Makets: Prof IT Sistēmas, profit@profitsistemas.lv

7. Indra Saulesleja informē par 2019.
gada, jubilejas gada, plāniem. Tā kā
2019. gadā LRB būs 30 gadi,
- tiek apsvērta doma par lielākas
izstādes rīkošanu. Biedri tiek aicināti
domāt par sava veikuma eksponēšanu.
- tiek apsvērta doma par konferences
rīkošanu.
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Vai restaurējot ar konkrēto darbu
veidojas arī kādas attiecības?
Protams, jo tik ilgu laiku es par to katru dienu domāju. Tagad būs dīvaini,
ka tad, kad atgriezīšos pie sava molberta, mans darbs tur mani vairs
negaidīs. Reizēm šāds darbs vedina uz
filozofēšanu par dzīvi un domām par
to – vai es esmu tas piespiestais pie

zemes, kā gleznā attēlots.
Kur un kā jūs apguvāt restaurēšanas mākslu?
Esmu
pabeigusi
Mākslas
akadēmijas restaurācijas nodaļu, bet
sākumā stājos gleznotājos, tomēr
lielā konkursa dēļ tur netiku. Tēvs
man deva padomu, ka restauratoros
iegūšu profesiju, bet gleznot varēšu
arī tāpat. Profesija man tagad ir,
bet gleznošana iznāk reti, kaut gan
gribētos vairāk.
Kas ir tas, kas piesaista restaurēšanai?
Domāju, ja man pēkšņi vajadzētu
kaut ko mainīt, es laikam jau
vairs bez restaurēšanas nevarētu
dzīvot. Reizēm ir grūti, kad visiem
restaurēšanas procesiem jāiziet cauri,
tādēļ prasu padomu arī kolēģiem. Ir
arī situācijas, kad kādas lietas nav
iespējams paveikt līdz galam, un tad
ir jāapstājas, bet lielākoties tomēr
tieku galā.
Ja man būtu jāstrādā biroja darbs,
es to nevarētu. Strādāju Latvijas
Nacionālajā mākslas muzejā par restauratori meistari, tādēļ dienā ir mans
muzeja darbs, bet citi restaurēšanas
darbi paliek vakariem un brīvdienām.
Nogurums ir, bet tad, kad pabeigts,
liekas – vai tiešām? Vai tad tik grūti
bija? Ko tad es tur darīju?
Kā vislabāk izturēties pret
sakrālām, vēsturiskām vērtībām,
ar kurām ikdienā varam sastapties?
Vislabākais ir zvanīt kādam
speciālistam vai priesterim Andrim,
ja nezinām, ko darīt, bet noteikti
neķerties pašam klāt.
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Šī sv. Miķeļa svētbilde līdz
restaurācijas uzsākšanai atradās altārī,
bet ”Kristus pie krusta” aizmirsts un
pamests gaidīja, kad tam pievērsīs
uzmanību. Uzsākot darbu pie Kristus gleznas, atklājās 98 izēsti caurumi, bet tagad to jau var apskatīt
Alsungas katoļu dievnamā. Erceņģeļa
Miķeļa svētbildes restaurāciju varētu
salīdzināt ar plastisko operāciju, kas
prasīja pamatīgu darbu.
Patiesībā jau visu var restaurēt,
tikai ir lietas, kas prasa ilgāku laiku, pacietību un domāšanu – kā to
tehnoloģiski izdarīt. Ir ļoti daudzas lietas, kas sākumā nemaz nav
pamanāmas un atklājas tikai darba
procesā. Reizēm ir tā, ka es domāju, ka
viss būs vienkārši, bet beigās izrādās,
ka vajadzīgs ļoti ilgs laiks. Katra bilde
pati nosaka savu laiku. Tāpat bija arī
ar Alsungas altārgleznu, jo es nemaz
nezināju, kur tik liela izmēra darbu
varu restaurēt, bet iznāca, ka glezna it
kā pati sev izbrīvēja vietu. Tas liekas
tik neizskaidrojami – cilvēki paši
man piezvanīja un piedāvāja vietu, un
tagad man caur to ir pavērušās arī vēl
citas iespējas.
Pēc restaurācijas gleznām tiek dots
otrs mūžs, un vismaz 100 gadus visam
vajadzētu būt labi, ar piebildi, ja glezna tiek glabāta pareizos apstākļos, pie
pareizas temperatūras un mitruma
režīma.
Ko, jūsuprāt, mēs varam saukt
par skaistu gan attiecībā pret
mākslas darbiem, gan vispār pret
apkārtējo?
Šorīt, piemēram, ir skaists rīts. To
skaistu padara saule, jo uzreiz sirdī
par to rodas prieks. Manuprāt, tas ir
atkarīgs no iekšējās sajūtas. Jo tad,
ja jūties slikti, arī skaistais nešķiet
skaists vai arī tad skaistumam mēs
paejam garām, to nepamanot. Bet, ja
tu jūties labi, tad viss ir skaists.
Mēdz teikt: ”Nevis ārējais skaistums ir svarīgs, bet iekšējais.” Ja tas
tā būtu, tad kāpēc puķes pļavā pieliek
tādus pūliņus, lai pievilinātu bites? Un
kāpēc lai lietus lāses, sastopoties ar
sauli, pārtaptu varavīksnē?
Ikviens, kurš saglabā spēju saskatīt
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skaisto, nekad nenoveco, un man šķiet,
ka arī asaras mēdz būt skaistas. Skaists
šķiet viss, uz ko noraugies ar mīlestību!
Intervija ar restauratori Lauru Matildi
Ikerti
Kas
piesaista
restauratora
profesijā, aicinājumā?
Pēc izglītības neesmu restauratore.
Mana pirmā profesija ir saistīta ar
trikotāžas modelēšanu, otrā – grafika
jeb plakanā māksla. Kad gāju mācīties
par grafiķi, mans mērķis bija apgūt
senās tehnikas, nevis datorgrafiku.
Man bija vēlme iedziļināties tajā, kā tas
ir darīts agrāk. Viss notika pamazām,
mani vecāki nopirka ļoti vecu,
brūkošu māju pie Rundāles pils. Šī saskare ar vecām lietām un to vērtības
ieraudzīšana droši vien likumsakarīgi
noveda pie tā, ka radās vēlme tam būt
tuvāk. Tad sāku strādāt Rundāles pilī,
kur man bija ļoti laba skolotāja Zinaīda
Grīnfelde, kura mani mācīja uz vietas
ar savu piemēru, kā darīt darbu. Iespēja
būt īpašā vietā un pie tādiem darbiem
laimīgā kārtā palīdzēja sevī sajust šo
aicinājumu – vēlmi saglabāt un cienīt.
Izrādījās, ka viss saslēdzas un darbi iet
uz priekšu.
Pēc darbiem Rundāles pilī sāku
mācīties
polihromo
zeltīšanu.
Sākotnēji strādāju pie monumentālās
glezniecības, bet tad pārgāju uz citu
specialitāti. Var rasties jautājums –

kāpēc tāda mētāšanās? Kārtojot
atestāciju polihromā koka un
zeltījuma restauratora specialitātē,
sapratu, ka atbilde ir šāda – strādājot
ar dažādiem materiāliem, es tos saprotu labāk, jūtīgāk, daudzpusīgāk.
Tā nav nodošanās tikai vienai jomai,
kas labi atbilst arī manam raksturam.
Tieši dažādā pieredze un pieeja ļauj
aplūkot objekta specifiku un rast
risinājumus tā restaurācijai, un tā
sanāk, ka zināšanas savācas kopā
it kā vienā punktā. Katru objektu
restaurējot, uz to ir jāpaskatās kā
vienīgo pasaulē. Tad man liekas, ka
ar manu ”mētāšanos” viss ir kārtībā,
un tā nebūt nemazina kvalitāti un
profesionalitāti, bet paplašina redzesloku. Kas attiecas uz zeltījumu,
tad es strādāju arī ar melno keramiku, kas tiek pulēta ar akmeni, vilnas
lupatiņu vai stiklu, savukārt, viena
no zeltīšanas tehnoloģijām ir to likt
uz māla un pulēt. Tas ir tas pats, tikai
ar citu materiālu, un sajūta – noķert
pareizo mirkli pulēšanai, ir viena un
tā pati. Tāpēc man liekas, ka iegūt

zināšanas materiālu izpētē ir tik
būtiskas.
Kādas vēl īpašības bez cieņpilnas
attieksmes šī profesija palīdz pilnveidot?
Domāju, ka tas jau ir pašā cilvēkā,
lai cik dinamiska arī būtu ārējā
dzīve. To ir interesanti sajust, ka vari
skriet, skriet, bet tad apsēsties pie
restaurējamās sienas, it kā pilnīgi

diametrāli pretējas nodarbes, bet es
jūtu, ka tas miers un uzmanība, kas
jāvelta darbam, man tas patīk. Te
atklājas tā cieņa – strādāt lēnām, bet
it kā amatnieciski ātri, lai nepazaudētu
apakšā apslēpto, gadu gadiem, pat simtiem piedzīvojušo. To var iemācīties,
bet var arī nekad neiemācīties.
Biedējoši ir tad, kad galvā iešaujas
doma: ”To jau neredzēs.” Jābūt
godīgam.
Kā tas ir – restaurēt sakrālus
priekšmetus? Kāda ir saskarsme ar
vēstījumu, ko attiecīgais priekšmets
sevī slēpj?
Reizēm tas man liek domāt. No vienas puses, ir amatniecība, no otras
– kaut kas vairāk. Man ir iznācis
strādāt ar sakrālām lietām, kas nav
tik tieši vēstošas. Domāju, ka ikonas
restaurēšanai es nekad neķeršos klāt,
jo ir brīnišķīgi, ka to dara ar lūgšanu un
mīlestību. Reiz restaurēju ”Dievmāti
ar Bērnu” – ļoti senu skulptūru, kurai
ļoti uzmanīgi skāros klāt, vairāk to
”ārstējot”, nekā mēģinot pielikt klāt,
konsultējoties ar citiem speciālistiem,
lai saprastu, ka tiešām nenodaru tai
pāri. Sakrālu priekšmetu restaurēšanu,
manuprāt, jāveic ticīgam cilvēkam.
Viena gada griezumā esmu strādājusi
gan pie luterāņu, gan katoļu un
pareizticīgo baznīcu objektiem. Es
saprotu, ka tā ir amatnieciska pieeja
darbam, kas jāveic godīgi. Kopā ar
kolēģiem esam restaurējuši Jaunpils
baznīcas altāri. To veicot, nonācu
dilemmas priekšā. Tas ir sens objekts, kas šobrīd izskatās jauns, 17.gs
altāri klāja n-tie pārkrāsojumi, bet

oriģinālais krāsojums zudis gandrīz
100%. Balstoties uz citu analogu,
veidojām dekoratīvā krāsojuma un
zeltījuma rekonstrukciju. Dilemma
vienmēr pastāv starp restauratoru
un pasūtītāju, restauratoru un dzīvi,
iespējamo un vēlamo...
Kādi jums ir nākotnes plāni kopā
ar priesteri Andri Vasiļevski?
Andris ir ļoti liels ieguvums Latvijas
mērogā, jo es domāju, ka šīs divas
lietas – mākslas izglītība un priestera aicinājums – ir liela bagātība, jo,
ieejot baznīcā, viņš redz vērtīgo, kas
ir jāsaglabā un kam tas ir jāsaglabā.
Liela daļa šo objektu jau ir kā liecība
pateicībai Dievam, un tad man liekas,
ka mums nav tiesības to nenovērtēt.
Piemēram, Alsungas baznīcai tikusi dāvāta lustra, un mēs tagad to
nedrīkstam tā vienkārši izmest tāpēc,
ka mūsdienās var nopirkt smukākas.
Šādas pateicības arī ir liecība tam,
kāpēc šī baznīca tik ilgi ir izturējusi.
Ar Andri iepazinos, braucot pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju, kur
pastāstīju par savu darbu pie Rīgas
pils lustrām, kas bija diezgan identiskas Alsungas baznīcas lustrai. Tā
aizsākās mūsu sadarbība, un tagad
manās rokās ir nonākusi milzīga
Sv. Jāzepa katedrāles 18. gadsimta kumode, no kuras saglabājušās
atvilktnes un augšas daļa, kas
piedzīvojusi vairākus pārkrāsojumus.
Šobrīd esmu apjaušanas posmā – kā
šo darbu veikt. Šis darbs vienmēr
sevī ietver arī ilgu pārdomu procesu,
jo nokasīt līdz kokam mūsdienās jau
daudzi māk. Krāsojums tādai kumo-
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dei var būt ļoti vienkāršs, bet vienalga, ir jāsaglabā tās vēsture, lai tā
var būt kā tāda ”vēstures grāmata”.
Šī kumode ir saglabājusies no vecās
baroka baznīcas, un tās krāsojums ir
līdzīgs arī tabernākula krāsojumam
Dievmātes kapelā. Viena lieta ir forma, bet tikpat svarīgs ir arī krāsojums,
kas rada pilnīgi citu sajūtu. Reizēm
ir tā, ka gribas ieraudzīt vienu, bet
pierādāms ir pavisam kaut kas cits,
un mēs no 21. gadsimta viedokļa
nevaram pateikt – kas ir skaists, jo
jāsaprot, ka tajā laikā cilvēki domāja
un redzēja lietas citādi, un mums ir
jārespektē viņu viedoklis.
Paralēli šim darbam vēl ir viens –
18. gs. procesijas krusts ar ļoti skaistu
formu. Šobrīd tas ir netīri pelēks ar
bronzu, bet apakšā atklājas krēmkrāsa
ar zilām strīpiņām. Tas ir reljefs un
trausls, tādēļ attīrīšana nav ātra, bet
tas stāv uz galda kā atgādinājums,
ka pie tā jāstrādā. Interesanti, kas
tur varētu atklāties, bet es noteikti
palikšu pie pēdējā pierādāmā slāņa.
Katedrāles vecākā daļa mani ļoti
uzrunā, jo ir interesanti redzēt arī,
kā tā augusi, saglabājusies. Tā ir arī
cieņas parādīšana, ka mēs uz vecā, to
neiznīcinot, varam būvēt dzīvi tālāk
– uz veciem pamatiem, pieredzi. Nav
jāizmēž pilnīgi tukša māja, lai visu
sāktu no jauna, bet vērtība jāsaskata
vēsturē, dzīves pieredzē. Jāciena citu
darbs.
Intervēja Ieva Liede
No Liepājas diecēzes
informatīvā izdevuma ”Nāc”
2017.gada 96 (2). numura

Latvijas Restauratoru biedrības pilnsapulce.
2017. gada 27. janvārī Latvijas
Kara muzeja telpās notika ikgadējā
Latvijas Restauratoru biedrības (LRB)
pilnsapulce, kurā no 190 biedriem
piedalījās 114.
Pilnsapulce tiek atklāta ar svinīgu
LRB priekšsēdētājas Daces Čolderes
uzrunu un darba kārtības noteikšanu.
Pilnsapulces darba kārtība ietvēra
sekojošas aktivitātes.

1. D. Čolderes atskaite par 2016.
gadā paveikto, kā arī par pieredzes
apmaiņas un zināšanu paplašināšanas
braucieniem uz Tallinu, Zviedriju un
Liepāju.
2. Revizores Initas Smilas atskaite
par LRB 2016. gada finansēm.
3. Atskaite par 2016. gadā
organizēto LRB izstādi “ Sakrālās

mākslas restaurācija” (pateicība
Indrai Sauleslejai par izstādes
organizēšanu) un domas par nākamās
izstādes organizēšanu 2019. gadā.
4. Informācija par projektu “Intervijas ar nozares vecbiedriem”.
Tiek pastāstīts par paveikto un
nākamajiem plāniem.
5. Tiek apspriests jautājums par

