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2017. gada 19. oktobrī atklāja 
Brīvības pieminekli pēc restaurācijas. 
Protams, ir ļoti labi, ka atradās 
līdzekļi, lai mūsu galveno simbolu sa-

No jauna iemirdzas Brīvības zvaigznes.
koptu uz valsts simtgadi. Tomēr, kopš 
zvaigžņu zeltīšanas ir pagājuši 11 
gadi, bet pēc Brīvības tēla vaskošanas 
pat 16 gadi. Tas ir pārāk garš laika 

posms, lai pietiktu tikai ar apkopi. 
Savu bija darījuši gan putni, gan arī 
laika apstākļi, jo aizsargslānis ilgāk 
par 6 – 8 gadiem nespēj aizsargāt 
metāla virsmu no piesārņotās vides.

Nopietnai pirms restaurācijas izpētei 
nepietika ne laika, ne līdzekļu, tādēļ 
par bojājumiem varēja spriest tikai 
pēc vizuāliem novērojumiem. Gal-
venais uzdevums bija notīrīt netīros 
uzslāņojumus, atjaunot zeltījumu, 

Japāņu papīra liešana.

Dublēšana, izmantojot japāņu papīru.

Mino papīra izgatavošanas studija.

Kinkakudzi templis jeb Zelta paviljons – 
ievērojams kultūras piemineklis Japānā.

Kiomidzudera templis.

santi bija izmantot materiālus, kādus 
japāņi pielieto restaurācijā, piemēram, 
dažādu veidu naži, specifiskas otas, ne-
tiek izmantotas preses, bet žāvēšanas 
sienas, citāda mērījumu sistēma, 
transformējami galdi un restaurācijas 
kultūra.

Kā jau minēju iepriekš, notika arī 
izbraukumi ārpus Tokijas uz dažādām 
kultūrvēsturiski nozīmīgām pilsētām:

• Mino tika rādīta papīru izga-
tavošanas studija, kas ir iekļauta arī 
UNESCO nemateriālā kultūras manto-

juma sarakstā. Mino apmeklēju papīra 
muzeju un piedalījos radošajā darbnīcā, 
kuras ietvaros pati varēju izmēģināt 
japāņu papīra liešanas tehniku. 

• Kioto (Kyoto) apmeklējām 
restaurācijas studiju, kas joprojām 
darbojas pēc tradicionālām metodēm. 

Šajā pilsētā tika dots arī brīvais laiks, 
un pēc pašu ieskatiem bija iespējams 
apmeklēt nozīmīgākās vietas, kas raks-
turo Japānas kultūru. 

• Nagoja (Nagoya) – bija iespējams 
apmeklēt papīra veikalu, kā arī iepazīt 
japāņu materiālo kultūru, piemēram, 
pilis, tempļus un citus kultūrvēsturiskos 
pieminekļus. 

 Noslēgumā vēlos bilst, ka šī pieredze 
bija unikāla – bija iespēja iepazīt 
japāņu kultūru restaurācijas tradīcijas.     

Apguvu prasmes, kas nebūtu Ivetas Daugules Balodes izgatavotais tīstoklis.

Tīstokļa izgatavošana.

Dienas otrajā pusē norisinājās 
radošās darbnīcas, divu nedēļu 
laikā apguvām gan teorētiskas, 
gan praktiskas zināšanas tīstokļu 
izgatavošanā un grāmatu iesiešanā pēc 

tradicionālām metodēm. No sākuma 
notika demonstrējumi, pēc tam katram 
pašam bija jāizgatavo savs tīstoklis 
un tradicionālais iesējums. Intere-

Lai mums izdodas noticēt sev, 
dot ticību citiem 
un iedvesmoties 
lieliem darbiem!!!

ķīmiskie sastāvi un apstrāde);
• Tradicionālo amatniecības 

prasmju saglabāšana (ieskats Japānas 
kultūras mantojuma saglabāšanas 
vēsturē. Restaurācijas attīstība, 
dokumentācijas izstrāde);

• Otas (šajā lekcijā tika rādīts vi-
deo kā notiek otu izgatavošana un 
izmantošana saglabāšanas procesos, 
bija ieradies arī pārstāvis, kuram pie-
der otu veikals un viņa tēvs ir otu 
meistars);

Metode, kas tiek pielietota, griežot papīru ar 
noapaļotu nazi.

Dažāda veida otas, ko izmanto restaurācijā.

iespējamas Latvijas apstākļos, jo 
mūsu papīra konservācijas kultūra 
ir atšķirīga no Āzijas valstīs 
pielietotajām metodēm. Vērtīga bija 
komunikācija ne tikai ar Japānas 
pārstāvjiem, bet arī citu valstu 
dalībniekiem – iepazīt viņu kultūru 
un pieredzi konservācijas jomā. 

Iveta Daugule_Balode
Nacionālā bibliotēka - 
restaurācijas nod. vad.

_
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kur tas bija zudis, pasivēt virsmu 
aktīvās korozijas laukumos un pārklāt 
tēla virsmu ar aizsargpārklājumu. Dar-
bu metodika tika saskaņota uz vietas 
objektā, un, darbus veica profesionāla 
restauratoru komanda.

Zvaigznes tīrīja un zeltījumu atjau-
noja restaurators – meistars Kaspars 
Burvis. Vara kalumus – gan tēlu, gan 
dekoratīvās lapas, gan logus, gan dur-
vis restaurēja vecmeistare Inita Smila 
un viņas vadībā restauratori Ingus 
Ķēpulis un Kristīne Lubgina. Ir pa-
tiess prieks, ar kādu atbildības sajūtu 
un pietāti strādāja jaunie restauratori, 
ieklausoties vecmeistares padomos. 
Darbs ir paveikts rūpīgi, un vaska 
aizsargslānis droši aizsargās virsmu 
nākošos piecus gadus, arī vēl pēc tam 

pāris gadus tas aizkavēs strauju ko-
rozijas attīstību.

Ļoti liels darbu apjoms bija ak-
mens restauratoriem, kuru darbus 
vadīja Edgars Janočko, bet tas jau ir 
jauns stāsts.

Atliek cerēt, ka mūsu naudas 
pārvaldītāji ieplānos līdzekļus 
regulārai Brīvības pieminekļa 
Brīvības tēla apkopei, ne retāk, kā ik 
pa 5 – 8 gadiem.

Sarmīte Gaismiņa
2017. gada 17. oktobrī

No šī gada 28. augusta līdz 15. sep-
tembrim Japānas galvaspilsētā Tokijā 
norisinājās trīs nedēļu Japāņu papīra 
konservācijas kursi. 

Kursus organizēja Tokijas 
Nacionālais kultūras vērtību izpētes 
institūts sadarbībā ar Starptau-
tisko kultūras vērtību saglabāšanas 
un restaurācijas pētniecības centru 
(ICCROM). Pavisam konkursam 
pieteicās 79 dalībnieki, no kuriem 
tika izvēlēti 10 pārstāvji no sekojošām 
valstīm: Argentīnas, Austrālijas, 
Ķīnas, Čehijas, Grieķijas, Izraēlas, 
Filipīnas, Amerikas Savienotajām 
Valstīm, un pirmo reizi šāda veida 
pasākumu pārstāvēja arī dalībnieks no 
Latvijas.

Man bija iespēja ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas atbal-
stu pārstāvēt Latviju šī pasākuma 
ietvaros. Viens no nosacījumiem 
bija savas valsts un pārstāvētās 
institūcijas prezentēšana pārējiem 
kursu dalībniekiem. Dalībnieki bija 
sagatavojuši 10 minūšu prezentāciju, 
kas bija kā ievads kursu oficiālajam 
atklāšanas pasākumam, kurā 
piedalījās pārstāvji no Tokijas 
Nacionālais kultūras vērtību izpētes 
institūta, ICCROM kā arī pasākumā 
pārstāvēto valstu vēstnieki. Arī Latvi-
jas vēstniecība Japānā pagodināja mūs 
ar savu klātbūtni. 

ICCROM Japāņu papīra restaurācijas kursi 2017 –            
Ivetas Daugules-Balodes pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Japānu, Tokiju.

ICCROM  Japāņu papīra restaurācijas kursu 2017 
dalībnieki.

Jāteic, ka kursu organizatoriskā 
daļa vērtējama augstā līmenī - 
punktualitāte, pedantiskums un Restaurācijas līmes gatavošana.

kārtība ir neatņemama japāņu 
mentalitātes iezīme. Kursos tika 
piedāvāta intensīva programma, ko 
veidoja gan teorētiskā, gan praktiskā 
daļa. Notika lekcijas un darbnīcas, kā 
arī mācību izbraukumi.

Lekcijas, demonstrējumi un 
praktiskās darbnīcas norisinājās To-
kijas Nacionālajā kultūras vērtību 
izpētes institūtā, kas ir viens no 
nozīmīgākajiem kultūras pieminekļu 
izpētes un saglabāšanas institūtiem 
Japānā. Lekciju ietvaros tika 

apskatītas sekojošās tēmas: 
• Papīra konservācija Japānā (neliels 

ieskats Japānas kultūras pieminekļu 
saglabāšanas politikā, ar uzsvaru uz 
papīra konservāciju, restaurāciju, 
tradicionālajām metodēm, dažāda 
veida tradicionālajām papīra formām, 
piemēram, tīstokļi, papīra paneļi, 
iesējumi u.c. tehnikas);

• Dažāda veida līmvielu izmanto-
šana restaurācijā;

• Papīra izgatavošanas pamati (tai 
skaitā dažādas papīra struktūras, 


