
RestauratorubiedrībasavīzeNr. 472010. gada maijs

4 2010. gada maijs

M
ak

et
s:

 P
ro

f I
T 

Si
st

ēm
as

, p
ro

fit
@

pr
ofi

ts
is

te
m

as
.lv

ISSN 1691-0966
Iznāk kopš 1997. gada novembra.
Adrese:
Vecpilsētas iela 7, Rīga LV 1050,
tālr. 7213273
Iznāk 4 reizes gadā
Redaktore D. Murziņa
e-pasts: dita.mp@apollo.lv
Korektore A. Brīvniece
Redaktora biedre L. Opmane

Latvijas Restauratoru 
biedrības avīze

Mēs jau sen to bijām 
pelnījušas...
  Pagājušais gads mums, Latvijas 
Kara muzeja  restauratoriem, bija 
kā viens liels NOTIKUMS. Mēs, 
protams, jau gadiem zinājām, ka 
kaut kad mums būs jaunas telpas, 
bijām konsultējušās pie kolēģēm, 
ieskicējušas vajadzīgos aprīkojumus, 
ko laika gaitā atkal vajadzēja mainīt.
  Un tad, pēkšņi 2009. gadā kāds 
restauratoriem labvēlīgs eņģelis 
lietas ievirzīja tā, ka tika izsludināts 
konkurss un tajā uzvarējusī firma 
uzsāka telpu remontu. No savas 
puses muzejs iesniedza to firmu 
sarakstu, ar kurām bija strādāts pie 
vajadzīgo iekārtu projektēšanas 
un izgatavošanas. Te nu sākās 
problēmas, jo celtniekprāt visu 
varētu iegādāties lētāk, savukārt man 
galvā pat neienāca tāda doma, ka 
viņi varētu ignorēt muzeja norādes. 
Iedomājieties manu šoku, kad kādu 
pirmdienu ieejot jaunajās telpās 
ieraugu parastus virtuves skapīšus 
un izlietnes, ko viņi brīvdienās bija 
uzstādījuši! Laboratorijas metāla 
galdu ar speciālām, skābju izturīgām 
darba virsmām vietā! Pēc kārtīgām 
pārrunām ar darbu vadītāju, domāju, 
ka nekas tāds vairs neatkārtosies, 
diemžēl mūsu likumi ir tādi, ka mēs 

varam tikai „ieteikt” savu variantu, 
savukārt būvnieki to var arī ignorēt. 
SIA „Bio Nams” bija tik gudri, ka 
savus tekstiliju galda rasējumus celt-

savu darbu.
  Muzeja restauratoriem ir liels 
prieks un gandarījums par jauno la-
boratoriju. Īpaši tekstila restaurācijā 

Priekšsēdētāja: Dace Čoldere
Sarmīte Gaismiņa, Velga Opule, Ilze Bula, Dita Murziņa, Rasma Lezdiņa, 
Zita Sokolova, Alvis Melbārdis, Kalvis Dzenis, Liene Opmane.

Pēc ilgām pārdomām, jaunā LRB valde
nolēma būt caurspīdīga un atklājam savu 
sastāvu:

Pēdējais seminārs šajā pusgadā
19. maijā plkst. 15.00 ― LNMM 
izstāžu zālē Arsenāls „ Zelta darbi”.

Lekcijas un semināri:

  Prieks, ka glezna remonta 
laiku veiksmīgi pārcieta, un arī 
ilgstošā atrašanās uz darba rāmja 
nākusi tikai par labu – izteiktā 
audekla deformācija ir praktiski 
izlīdzinājusies. Par labu nāca arī 
uzlīmju noņemšana kopā ar krāsas 
slāņa nostiprināšanu. Pašlaik 
bīstamākie krāsas slāņi ir  nostiprināti 
un notiek virsmas attīrīšana. Glezno-
juma detaļas, kas redzamas 2005.
gada fotogrāfijās, gan vietām ir 
zudušas - tieši atraktīvākajos jātnieku 
figūru gleznojumos.
  Plānotie darbi ietver sevī klasisku 
gleznas bojājumu restaurācijas 
buķeti  - grunts ielikšana,  lakas 
slāņa noņemšana (dzeltens, ar 
notecējumiem),  plīsumu, caurumu 
aizdarināšana, malu dublēšana, 
uzvilkšana, restaurācijas lakas 
uzklāšana,  tonēšana. Vēl nav 
izkristalizējies lēmums par glezno-
juma lielajiem zudumiem - fotogrāfijā 
gleznojuma attēls  ir saglabājies, 
iespējams ka tiks veikta  zīmējuma 
rekonstrukcija.
  Ja restaurācija plānota samērā 
tradicionāla, tad darbs pie pārējo 
nezināmo noskaidrošanas – intuitīvs 
un meklējošs,  jo paliek neatbildēts 
jautājums -  no kurienes glezna uzra-
dusies, kas ir autors.
  Vispirms krājuma glabātājs, lasot 
1917. gada ceļvedi pa Kurzemes 
muzeju, uzdūries šim gleznas nosau-
kumam un autoram, sasaistījis to ar 
krājumā esošo bildi, kas izrādījies 
pareizi. Turpat minēts, ka gleznu 
Kurzemes muzejam novēlējis  
Fridrihs Alekss Rudigers (1783-
1856) kavalērijas ģenerālmajors. 
Kāda ir šī Krievijas cara kavalērijas 
ģenerālmajora  saistība ar Baltijas 
reģionu?
  Meklējot, ilgi un neatlaidīgi, šo 
personu interneta vietnēs,  nejauši 
uzdūros 1852. gadā izdotajai 
A.Gorgey sarakstītajai grāmatai „My 
life and acts in Hyngaru in the years 
1848 and 1849”. Arī te Rudigers 
tika minēts runājot par Ungārijas un 
Austrijas  miera sarunām un nosaukts 
par grāfu. Kādā Krievijas mājas lapā 
atradu, ka grāfa tituls viņam piešķirts 
1847.gadā.  Tālāk būs jāmeklē
Latvijas muzejos, bibliotēkās un 
arhīvos, jo ceļvedī minēta arī

Rudigera portreta litogrāfija, kas 
varētu glabāties kaut kur... Ceru tepat 
Latvijā.
  Tāpat tiek meklētas ziņas par 
mākslinieku Vincentu Šmolkovski 

(Polija). Viens pavediens ved uz 
Lietuvu uz Trāķu pili, kurā viņš veicis 
sienu gleznojumu kopijas. Pamazām, 
caur muzeju darbinieku personīgajiem 
kontaktiem ar Lietuvas speciālistiem,  
tiek meklēta tālāka  informācija.
  Drīzumā pastāvīgā ekspozīcija 
tiks pārveidota, bet vēl ir iespējams 
aplūkot Jelgavu vēsturiskos 
materiālos, dažādos laika posmos - tās 
zudušo skaistumu, postu.
Var iegādāties lielisku disku par

26.maijā
LRB organizē braucienu uz LĪGATNI 
un tās apkārtni (papīrfabrika, ciemats, 
bunkurs, Ķempju baznīca).

Pieteikties un samaksāt
(LRB biedriem 4 Ls, pārējiem 5 Ls)
Sarmītei Gaismiņai tel.67213273;
e-mail:
Sarmite.Gaismina@history-museum.lv

Braucienu uz Gotlandi plānojam no 
17.09 - 23.09 
Aptuvenās izmaksas 160 – 200Ls.

Ilze Bula  e-pasts:ilze.bula@lnb.lv  
tel.26042411

niekiem neatdeva, tāpēc pēdējie bija 
spiesti galdu pasūtīt viņiem, kamēr 
inženieris no firmas, kas izprojektēja 
vannu tekstiliju mazgāšanai, atdeva 
rasējumus, pat iesakot lētāku firmu, 
kas vannu izgatavos. Vannu izga-
tavoja, tiešām labu, bet inženieris - 
projektētājs nedabūja ne santīmu par 

- kvalifikācijas kursos gūtā pieredze 
tagad varēs izpausties kvalitatīvā 
darbībā! Jo mēs, restauratori, 
esam kā starpposms, kā kolektīvās 
atmiņas kapitāls, kas pagātnes 
kultūru saglabā un pārnes nākotnes 
paaudzēm.

Gunita Poldme

Paldies sponsoram!
  LNMM Arsenāls glezniecības 
restaurācijas darbnīcā uzsākta glez-
nas  Johans Madauss „Pašportrets„ 
(GL -1123 k.,e.; ovāls 30x26cm) 
restaurācija. Darbs izvēlēts 
restaurācijai pēc Čarlza Madausa 
iniciatīvas un viņa piešķirtā 
sponsorējuma muzeja mākslas 
darbu restaurācijas vajadzībām. ASV 

dzīvojošais Čarlzs Madauss ir kādreiz 
Latvijā dzīvojošas baltvācu dzimtas 
atvase, kas interesējas par savu dzim-
tas koku un ar lielu mīlestību apzina 
gan vācu, gan latviešu  izcelsmes 
senčus.
Rundāles pils muzejā portretu izstādē 
iepazinies ar G.Kreisleres restaurēto 
Madausa meitas Otīlijas portretu, 

dzimtas pēctecis izteica piedāvājumu 
sponsorēt restaurāciju LNMM 
īpašumā esošajam Johana Madausa 
pašportretam.
  Glezna izpētīta redzamajā luminis-
cences gaismā un zem binokulārā 
mikroskopa.
Izmanotais pamatnes materiāls: 
papīrs dublēts uz kartona,

Jelgavas vēsturi – fotogrāfijām 
- lieliem plūdiem, ielām, 
dokumentālām filmām. Tāpat 
bērniem patiks lielais  Jelgavas pils 
makets (konventa tipa pils, kas atra-

dusies tagadējās
Lauksaimniecības 
Akadēmijas 
vietā) ar 
apkārtējām ēkām, 
nocietinājumiem. 
Interesēs krievu 
tanka modelis
un protams
 Hercoga Jēkaba 
vaska figūra.
Šogad 28.oktobrī
Hercogam Jēkabam 

atzīmēs
400 gadadienu!
  Izbrīvējiet laiku un atbrauc-
iet, novērtējiet muzeju pēc 
remonta,apskatiet kādas pārvērtības 
II pasaules karš  ir ienesis pilsētas 
sejā!

Jelgavā atkal būs pārmaiņas!

 Restauratore
Saiva Kuple
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1818. gadā privāta organizācija – 
Kurzemes Literatūras un mākslas 
biedrība – izveidoja Kurzemes
Provinces muzeju.
  Gandrīz pilnus 100 gadus muzejs 
darbojās netraucēti, sakrājot Eiropas 
nozīmes kultūrvēsturisku kolekciju. 
20.gs. satricinājumi smagi skāra arī 
Kurzemes provinces muzeju. Valdot 
visai nedraudzīgai attieksmei pret 
vācbaltiem, tika realizēti vairāki 
represīvi pasākumi - 1935.gadā 
biedrības un muzeja arhīvu kolekci-
jas konfiscēja un nodeva Valsts 
arhīvam. Izmantojot vācu tautības 
pilsoņu repatriāciju, Kurzemes 
Provinces muzeju likvidē un 1940.
gada 29.maijā Latvijas Republikas 
Sabiedrisko lietu ministrija izdod 
Rīkojumu par muzeja kolekcijas 
nodošanu Valsts Vēsturiskā muzeja 
īpašumā. Bet pēc nepilniem diviem 
mēnešiem šo, jau likvidēto muzeju, 
padomju varas iestādes pasludina par 
nacionalizētu (!). Bet savu “guvumu” 
negrib atlaist arī Latvijas Vēsturiskais 
muzejs - 1940.gada decembrī tas 
paziņo, ka pārņem savā īpašumā 
visus dažādo organizāciju muzejus 
provincē, tātad arī Jelgavā.

  Vācu okupācijas (1941-1944) 
laikā, 1943. gadā novembrī, Jelgavā 
atzīmē Kurzemes Provinces muzeja 
dibināšanas 125. gadadienu. 
Kurzemes provinces muzeja ēkā ir 
atvērta izstāde, kuru sagatavojusi 
Vēstures muzeja Jelgavas nodaļa. 
No Rīgas atceļo atpakaļ savulaik 
pārņemtie likvidētā Kurzemes
Provinces muzeja eksponāti un lielākā 
daļa no Kurzemes Provinces muzeja 
kolekcijas ir atkal vienkopus savā 
vēsturiskajā vietā un ēkā.
  1944. gada vasaras kaujas par 
Jelgavu šo pilsētu pārvērta gruvešos. 
Liela drupu kaudze bija arī vietā, kur 
savulaik atradās muzeja ēka. Kas 
noticis ar muzeja kolekciju? Precīzu 
atbildi uz šo jautājumu nezin neviens. 
Divus mēnešus pilsētā saimniekoja 
Padomju armija un zinot, ka šajā 
armijā bija ļoti aktīvas t.s. trofeju 
vākšanas komandas, var tikai pieņemt, 
ka pie viņu rokām “pielipa” arī drupās 
atrastās muzejiskās vērtības. Katrā 
ziņā tad, kad pilsētā atļāva atgriezties 
civiliedzīvotājiem un daži interesenti, 
skolotājas Marijas Akermanes, vadībā 
pārmeklēja muzeja drupas, daudz tur 
nekā nebija. Pilnīgi iespējams, ka arī 
vācu okupācijas iestāžu varasvīri, 
pametot Jelgavu, ”piemiņai no senču 
zemes” paņēma kādu “suvenīru”, 

vēlāk pievienojot tos jau agrākajos 
gados legāli un nelegāli aizvesta-
jiem eksponātiem. Valsts Ārkārtējā 
komisija vēlāk konstatēja, ka 
no Kurzemes Provinces muzeja 
nelikumīgi uz Vāciju ir aizvesta ap 
6500 eksponātu liela arheoloģisko 
priekšmetu kolekcija (to Jelgavas 
Novadpētniecības muzejam atdeva 
50-to gadu sākumā).
  No dažādu dokumentu analīzes, 
kuros vienmēr tiek lietots ter-
mins “atjaunojis darbību...”, ir 
noprotams, ka Jelgavas pilsētas 
vadība šo muzeju neuzskata par 
kaut ko jaunizveidotu, bet par bijušā 
Kurzemes provinces muzeja (ne 
Latvijas Vēstures muzeja
Jelgavas nodaļas!) darba turpinātāju. 
To apliecina arī 1968.gadā ļoti 
plaši atzīmētā Kurzemes pro-
vinces muzeja 150-gades svinēšana. 
Pilsētas vadība nav pieteikusi savas 
tiesības vai izrādījusi interesi par 
to Kurzemes Provinces muzeja 
kolekcijas daļu, kas atrodas Latvijā 
citu muzeju krājumā.
  1975.gadā muzejam piešķīra 
novadnieka gleznotāja Ģ.Eliasa 
vārdu un muzejā ar īpašu LPSR 
KM pavēli nonāca gandrīz viss 
mākslinieka radošais mantojums.

tehnika - eļļa. Grunts slānis 
nav konstatējams, acīm redzot, 
papīra pamatne sagatavota eļļas 
glezniecībai, veicot nolīmējumu. 
Gleznojums plāns, lazējošs, gaismās 
ar pastozākiem krāsas triepieniem. 
Lakas slānis klāts nevienmērīgi, 
redzami izteikti otas vilcieni, tas ir 
arī iedzeltējis un saplaisājis. Gleznai 
konstatēti nelieli lakas un krāsas slāņa 
zudumi, kas radušies mehāniskas 
iedarbības ceļā. Ovālā glezna ietverta 
dekoratīvā metāla rāmī, tas nezināmu 
iemeslu dēļ vēlākā laikā  nevērīgi 
pārkrāsots ar melnu eļļas krāsu, 
atstājot divus biezus notecējumus 
gleznas augšmalā.
  Ļoti ierobežotā krīzes laika budžeta 
apstākļos LNMM restaurācijas nodaļa 

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Restaurācijas darbnīcā
 2003. gadā muzejā tika izvei-
dota restaurācijas darbnīca, kurā 
sāka strādāt Zane Stikāne. Telpa 
ir pietiekami liela - 9x5 metri, ar 
lielu vakuumgaldu, UV lampu, 
mikroskopu, saldētavu tekstilijām utt.  
No 2007. gada sākuma restauratores 
amatu pilda Saiva Kuple.
  Pašreiz notiek lielas  Vincenta 
Šmolkovska batālijas  „Kapitulācija 
pie Vilagosas 1849. 1/13. au-
gusts”, audekls/eļļa, 2,10x2,70 m 
restaurācija.
Meklējot informāciju par Vila-
gosu, tika noskaidrots, ka Vilagosā 
Ungārijā 1849. gadā tika parakstīta  
Ungārijas nacionālās revolūcijas 
kapitulācija.
  Glezna muzejā glabājas no 20. gs. 
50. gadiem. To muzejam atdevusi 
muita. No tā brīža tā glabājusies 
sarullēta ar krāsu uz iekšu, rullējums 
saplacis, vēl kādā uguns incidentā sa-
lieta ar ūdeni.  Ap 2005. gadu glezna 
atlocīta, nofotografēta un vēlreiz 
salocīta.
  2007. gadā tika nolemts gleznu sa-

uz darba rāmja ar krafta papīru 
un pamazām izķīlēta. Pēc pāris 
mēnešiem darbs vēlreiz pārvilkts, jo 
deformācijas lēnām izlīdzinājās.
  Sākoties telpu remontiem, glezna 

Tagad

Pašlaik muzeja ēka atrodas 
izremontētā, skaistajā Academia 
Petrina ēkā (arhitekts Severīns 
Jensens 1775.gads) Akadēmijas ielā 
11. Veicot fasādes krāsojumu tika 
atklāti ēnojumi - tumšas līnijas, kas 
apvilktas ap dekoratīviem elemen-
tiem. Tādi Latvijā ir tikai Jelgavā!  
Pagājušā rudenī tika labiekārtota 
muzeja priekšpuse - nobruģēts, 
izveidots piebraucamais ceļš, ierīkots 
stāvlaukums.

Krājums atrodas gan muzeja ēkā 
gan pagalmā ēkā 2. stāvā. 2008. 
gada augustā pagalma Krājumā 
sākās remonta darbi, kas ilga līdz 
2009.februārim. Ikviens jau spēj 
iedomāties, kas notiek, ja glabātuvēs 
ierodas krāsotāji, špaktelētāji, logu 
mainītāji utt. Sākās lielā ,,jautrība,, 
kad visi priekšmeti, gleznas jānovieto 

ārpus remonta atmosfēras. Bet 
tas arī palīdz atbrīvoties no daudz 
nevajadzīgām lietām, kā arī tādām, 
kas saucas ,,gan jau noderēs,,. Re-
monts - tā ir iespēja veikt ģenerālo 
tīrīšanu arī muzeja priekšmetiem, 
kolekciju sakārtošanu. Rezultātā 
mums ir skaistas Krājuma telpas, 
jauni skapji - atklātie un slēgtie, 
metāla gleznu sastatnes, podesti.utt.

Mantas arī gana daudz - Ģ.Eliasam 
vien ap 700 gleznām, 50 pasteļiem, 
600 akvareļiem, 1000 zīmējumiem! 
Šogad P.Postažs muzejam uzdāvināja 
ap 49 gleznām, kopā tagad ir ap 
80 darbiem. Brīnišķīgi Kugras 
mazie kokgriezumi,  piemēra, 
muzeja nezinātniskā līdzstrādniece 
- apkopēja. Tāpat - L.Zikmane, 
Kalnroze, Baltgailis, L.Mūrnieks, 
Skučs, I.Zariņš utt. Un kur nu vēl 
trauki, lietišķie priekšmeti,
tekstilijas, arheoloģiskie priekšmeti, 
numismātika, mēbeles...

  Muzejs „ielēca” vēl pēdējā  naudas 
vilcienā un visu to sakārtoja. Paldies 
muzeja direktorei Gitai Grasei!

ir īpaši pateicīga sponsoram par sadarbību muzeja krājuma darbu saglabāšanā.

LNMM stājglezniecības restauraore – vecmeistare
Guna Kreislere

kopt. Pakāpeniski lokot vaļā audeklu 
tika veiktas profilaktiskās uzlīmes, 
jo krāsa masveidīgi bija nobirusi un  
bira nost.   KKF piešķīra līdzekļus 
darba rāmim un apakšrāmim.
  Sekojoši glezna tika uzvilkta 

tika ietīta plēvē, jo pārnest uz 
citām telpām to vairs nevarēja - uz 
darba rāmja tās izmēri sasniedz 
2,70x3,60m, tāpat arī izcilāt to nem-
az tā vienkārši nevar - tā zvārojas 
līdz pamatīgām sirds drebēšanām.


