- nacionālais dokumentārais mantojums – 19 milj. lietu,
- bibliotēku krājums – 56,4 milj.
vienību,
- nacionālais muzeju krājums – 5
milj. vienību.
Šis sadalījums trijās lielās grupās
šodien arī nosaka restaurācijas darba raksturu, restaurācijas darbnīcu
izvietojumu, kā arī konkrētās
kolekcijas saglabāšanas īpatnības.
Muzejos dominējošā restaurācijas
koncepcija prasa saglabāt un iespēju
robežās atjaunot mākslas darba vizuāli
estētisko koptēlu, arhīvos un bibliotēkās
galvenais ir saglabāt informāciju.
Zināmā mērā citas prasības un cita
koncepcija attiecas uz arhitektūras un
ārtelpā esošo pieminekļu restaurāciju,
bet arī tur noteicošais ir materiāls,
akmens, koks, metāls, marmors.
Kopējais
strādājošo
restauratoru skaits šobrīd ir ap 210
dažāda
profila
speciālistiem.
Restaurācijas darba organizācija un
praktiskās restaurācijas kvalitāte, līdz
ar to kultūras mantojuma saglabāšana,
ir process, kurā veiksme atkarīga no
sadarbības un sapratnes starp indivīdu
– restauratoru, arhīvistu, bibliotekāru,
muzejnieku, zinātnieku, arhitektu – un
valstiskām institūcijām, kas atbild par
kultūras, izglītības, zinātnes virzību.
1989.gadā tika izveidota Latvijas Restauratoru biedrība, kas
nesen atzīmēja savu divdesmitgadi.
Šajā laikā biedrība ir
pārdzīvojusi dažādus attīstības posmus, tomēr kopīgiem spēkiem esam
ieguvuši vietu un vārdu vismaz tajā
sabiedrības daļā, kura rūpējas par
kultūras mantojuma saglabāšanu.
Restauratoru biedrība neradās
tukšā vietā – jau pirms tās
dibināšanas
bija
izveidojušies
cieši kontakti gan Latvijas, gan
mūsu kaimiņu restauratoru starpā.
Tā,
apzinoties
restaurācijas
nozīmi daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšanā un starptautiskās
sadarbības un pieredzes apmaiņas
vērtīgumu, 1987.gadā tika iedibināta
tradīcija reizi trīs gados tikties Baltijas
valstu restauratoriem un citiem kultūras
mantojuma saglabāšanas speciālistiem.
Tikšanās mērķis bija un ir visai tradicionāls – apmainīties ar
informāciju par to, kas notiek šo

Restauratoru
avīze
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triju valstu restaurācijas nozarē,
apmainīties ar zināšanām un pieredzi
konkrētās
kultūras
mantojuma
saglabāšanas jomās un būt savstarpēji
pazīstamiem, jo restaurācijas nozares specifika un robežas ir
zināmā mērā unikālas, bet šauras.
Šī tradīcija nu jau ir pierādījusi savu
dzīvotspēju vairāk kā 20 gadu garumā.
Katrai šādai kopā sanākšanas
reizei ir bijusi sava tēma, piemēram:
1987.gadā tā bija izstāde un katalogs „Kultūras vērtību saglabāšana
Baltijas padomju republikās”. Šā
projekta realizācijā gan finansiāli,
gan
organizatoriski
piedalījās
toreizējā Latvijas mākslas muzeju un izstāžu apvienotā direkcija.
2005.gadā jau Latvijas konferences tēma bija „Restaurācija: atrastā,
pazaudētā, saglabātā informācija”. Šī
tēma akcentēja cilvēkfaktora lomu
kultūras mantojuma saglabāšanā gan
atklājot un atrodot šos kultūras mantojuma objektus, gan tos atkal pazaudējot
neprofesionālas
attieksmes
dēļ.
2008.gadā
„Saglabāšana
un
konservācija 2001.gadsimtā:
Zināšanas - attīstība - attieksme”
– tēma, ko izvēlējās Igaunijas kolēģi.
Sākotnēji tika organizētas arī
kopīgas restaurēto kultūras objektu
izstādes, bet pēdējos gados konferences norisi papildina vizuālā
informācija stenda referātu formā.
2011.gada maijā Lietuvas Republikā
Viļņā notika 9.Baltijas valstu restauratoru triennāle „Mākslas un zinātnes
sintēze
konservācijā:
tendences
un sasniegumi”. Šajā konferencē
restaurācijas
nozares
praktiskās
darbības – izpēte, konservācija
un restaurācija, tika samērotas ar
jaunākajām zinātnes atziņām, kā arī
tika diskutēts par globalizācijas ietekmi kultūras mantojuma saglabāšanā.
Latvijas Restauratoru biedrība
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu,
UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju
un būvfirmu „Re&Re”, veidojot šo
ekspozīciju logos, vēlējās sniegt nelielu
ieskatu restaurācijas nozares ikdienā.
Mūsuprāt, šie 9.Baltijas valstu restauratoru triennālei gatavotie stenda
referāti ilustrē restauratoru darba specifiku, restaurācijas sasaisti ar mūsdienas
zinātnes sasniegumiem un ir pelnījuši
arī Latvijas skatītāju uzmanību.

Stenda referātu izstāde „Saglābtā
harmonija” ir viena no Latvijas
dalības UNESCO divdesmitās
gadadienas atzīmēšanas aktivitātēm
kultūras mantojuma saglabāšanas
un
aizsardzības
jomā.
Kā
teikts UNESCO Konvencijā par
kultūras izpausmju daudzveidības
aizsardzību un veicināšanu: „ir
jāveic pasākumi, lai aizsargātu
kultūras izpausmju daudzveidību,
īpaši tādās situācijās, kad kultūras
izpausmēm var draudēt izzušana”.

biedrības

2011. gada novembris

„Ir tikai viena iespēja mest
izaicinājumu laikam, un tās ir
jaunas idejas, kuras allaž var
cerēt
atrast
jauneklīgu
un
spilgtu izteiksmi.”
/Bernards Šovs/

Rīgas dienas Sanktpēterburgā.
5.-8. oktobris 2011.g.

Izstādes organizatori cer, ka šī
restaurācijas darba mozaīka logos ir
tāda jauno ideju spilgta izteiksme!
Inta Rudzīte

Semināri un pasākumi:
Semināri katru trešo otrdienu
plkst. 15.00
08.11.2011. Ekskursija
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Mākslas muzejs Rīgas Birža
29.11.2011.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
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Rīgas dienu ietvaros 6. un 7. oktobrī
Sanktpēterburgā notika zinātniski
praktiska konference „Pilsētvides
pieminekļu saglabāšanas un aprūpes
pieredze Rīgā un Sanktpēterburgā”.
Konferences
organizatori
bija
Rīgas un Pēterburgas pašvaldības,
Rīgas
pieminekļu
aģentūra,
Pēterburgas Valsts pilsētas skulptūru
muzejs un Arhitektu savienība.
6. oktobra darbs risinājās Pilsētas
skulptūru muzejā, kur ar savu
pieredzi dalījās muzeja krājuma
glabātāji Vera Ritikova un Vladimirs
Timofejevs un galvenā tēma bija akmens aizsardzība pret biokoroziju.
Atbildīgā par restaurāciju un apkopi Jūlija Loginova iepazīstināja
ar restaurācijas darbnīcu un darbu organizāciju. Darbus pilsētas
pieminekļu aprūpē vada pieredzējuši
speciālisti,
bet
izpildītāji
vairumā ir restaurācijas studenti vai volontieri. Mums izrādīja
ar izcilām personām veltīto
pieminekļu bagāto Nekropoli, kur varējām novērtēt gan
jau restaurētos pieminekļus,
gan tos, kuri vēl gaida savu
kārtu. No mūsu puses uzstājās
Rīgas pieminekļu aģentūras
direktors
Guntis
Gailītis,
kurš īsumā iepazīstināja ar
aģentūras darbu, un ražošanas
firmas ”Sakret” pārstāvji, kuri
pastāstīja par materiāliem,
kas tiek ražoti speciāli
restaurācijas
vajadzībām.
7. oktobrī darbs turpinājās
Arhitektu savienības telpās, kur

tika atklāta izstāde „Rīgas pieminekļi
un to saglabāšana” un paralēli nolasīti
šai tēmai veltīti referāti. Jānis Zilgalvis (VKPAI), Jānis Krastiņš (RTU) un
Artūrs Lapiņš (AIG) iepazīstināja ar
UNESCO aizsargājamiem arhitektūras
pieminekļiem Rīgā, ar Rīgas jūgendstila
ēkām un aktuālako sakrālo ēku
restaurācijā. Inese Sidraba izsmeļoši
pastāstīja par Rīgas pieminekļos izmantotiem akmens materiāliem un to
aprūpes un restaurācijas problēmām.
Tēlnieks un restaurators Genādijs
Stepanovs dalījās pieredzē darbā ar
ļoti savdabīgu materiālu – betona
skulptūras. Sarmīte Gaismiņa raksturoja skulptūrās izmantotos metālus un
to izturību pret atmosfēras koroziju.
Laimonis Šmits (Arhitekta L.Šmita
darbnīca) stāstīja par arhitektūras
un
monumentālās
skulptūras

ansambļu restaurācijas slēptajām
problēmām un to risinājumu veidiem.
Par pieminekļu monitoringa datu
bāzes izveidošanu runāja ģeoloģijas
zin. dokt. O.V.Franka-Kameņecka
(Sanktpēterburga,VU), bija interesanti referāti par UNESCO aizsargājamo
pieminekļu sarakstu izveidi un
problēmām
Sankt-Pēterburgā,
lai aizsargātu arheoloģisko mantojumu. Par šīm tēmām runāja
A.V.Komļevs,
S.B.Gorbatenko,
B.M.Kirikovs un O.M. Joannisjans.
Par rūpnīcu arhitektūras ansambļu
saglabāšanas problēmām stāstīja
M.S. Štiglica un M.I. Miļčiks ar
spilgtiem piemēriem demonstrēja
jaunās
arhitektūras
ielaušanos
vēsturiskā vidē un viņa atzinums bija,
ka galvenais, lai jaunā arhitektūra
ienāktu vēsturiskā pilsētvidē ir
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dimensiju samērojamība un tolerance pret vēsturiskajām vērtībām.
Ļoti interesants bija ģeolomineraloģijas zinātņu doktora profesora A.G.Bulaha (Sanktpēterburga,VU)
referāts par dabīgo akmeņu pielietojumu jūgendstila arhitektūrā Pēterburgā
un referāts, kurā jaunas atziņas
par akmens biokoroziju izklāstīja
bioloģijas zin.dokt. D.J. Vlasovs.
Pārdomas izraisīja V. A. Parfjonova
stāstījums par marmora skulptūru
bezkontakta kopiju izgatavošanu,
kaut gan šīs metodes pielietojumu
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varējām vērot arī J.U. Loginovas
demonstrētajā filmiņā par pieminekļu
apkopi un restaurāciju Pēterburgā.
Kā vienmēr daudz dod arī
jautājumi pēc referātiem un debates
pārtraukumos. Pēterburgas kolēģi ir
ieinteresēti turpmākos kontaktos un
piedāvā mūsu restauratoriem publicēties
viņu
zinātniskajos,
restaurācijas
jautājumiem veltītajos izdevumos.
Visa Rīgas dienu programma
bija ļoti piesātināta ar dažādiem
pasākumiem, kuri noritēja vienlaikus, bet daļu no kultūras pasākumiem

varējām apmeklēt arī mēs. Pirmkārt
tā bija piemiņas plāksnes Jāzepam
Vītolam atklāšana Pēterburgas
konservatorijā, kurā piedalījās arī
autors, mākslinieks Jānis Strupulis, un mūsu Nacionālās Operas
mākslinieku un orķestra „Rīga”
koncerti ar tādu izcilu mākslinieku
piedalīšanos, kā Vestards Šimkus,
Egīls Siliņš, Inese Galante u.c..

vecākajai meitai Sagānas Katrīnai.
Abas šīs izcilās personības Čehijā
ir pazīstamas kā humānisti un filantropi, un tās ir iemūžinātas arī čehu
klasiskajā literatūrā. Kā dzīve risinājās
Ratiboržices pilī var izlasīt čehu rakstnieces Helenas Sobkovas grāmatā
“Sagānas Katrīna”, ko latviešu valodā
iztulkojis Jānis Krastiņš (izdevniecība
“Zinātne”, 2001.gads). Grāmatas
priekšvārdā tās autore Helena Sobkova raksta: “Lai
gan Katrīna bija
tikai
sieviete,
viņa
ieinteresēja
ietekmīgus vīriešus
un
uzmirdzēja
sabiedrības
un
politikas
debesīs
kā
pirmā
lieluma
zvaigzne.
Sagānas hercogiene
ierakstīja savu vārdu
Čehijas,
Latvijas
un Eiropas vēsturē

notiek Kurzemes dienu svinības par
godu Kurzemes pēdējam hercogam
Pēterim Bīronam, kurš 1792.gadā
savā īpašumā iegādājās Nāhodas pili.
Vakarā iebraucot Prāgā bija
iespēja baudīt brīnišķīgu muzikālo
strūklaku izrādi.
Pati vērtīgākā bija ceļojuma
diena, ko pavadījām kopā ar Milošu
Gavendu Prāgā apskatot Sv.Vita
katedrāli un karaļa pili.

un tāpēc visnotaļ pelnījusi mūslaiku
cilvēku interesi un uzmanību”. Nesen
Ratiboržices pils saimnieki atjaunoja sakarus ar Latviju. 2000. gadā
Ratiboržicē sadarbībā ar Rundāles pili
sarīkoja izstādi par Pēteri Bīronu un
viņa saitēm ar Čehiju. 2001. gadā tapusi kopīga izstāde par Bīrona dzimtas
īpašumiem Latvijā. Savukārt 2002.gadā
Ratiboržicē notika fotogrāfiju izstāde
“Latvija – skaista zeme”. Izstādē
piedalījās četri Latvijas fotogrāfi:
Juris Kalniņš, Igors Pličs, Mikus Fomins un Jānis Vītiņš. Pilī tiek organizēti
arī dažādi citi kultūras pasākumi.
Katru gadu Čehijas pilsētā Nāhodā

Pirmā Prāgas pils uzcelta ap
870. gadu un 1085. gadā tā kļuva
par Bohēmijas karaļu rezidenci.
Miloša Gavendas vadībā norit šo
objektu restaurācija jau gandrīz 40
gadus. Bija interesanti uzklausīt tik
pieredzējuša speciālista stāstījumu
par restaurācijas darbu organizāciju
un pēdējo gadu veikumiem.
Pirms nedaudz gadiem ir pabeigta
Sv.Vita katedrāles dienvidu ieejas
ārsienas gleznojuma restaurācija.
Fascinēja XIV gadsimtā būvētā
majestātiskā Sv.Vita katedrāle, kur
kādreiz kronēti Čehijas karaļi.
Bija patīkami apskatīt labā

stāvoklī, rūpīgi novērotu un koptu
pieminekļu kompleksu.

Sarmīte Gaismiņa

Brauciens uz Čehiju.
Latvijas
restauratori
vasaras
nogalē devās ekskursijā un ciemos
pie čehu kolēģiem. Tas notika no
3. līdz 9.septembrim 2011.gadā.
Restaurējot
un
atjaunojot
Biržas ēkas sienu klājumu, bija
nepieciešamība
iemācīties
izveidot mākslīgo marmoru. Viena
no vadošajām restaurācijas firmām
Čehijā Miloša Gavendas vadībā ir
specializējusies mūru un akmens
atjaunošanas tehnoloģijā. Šīs firmas
speciālisti arī sniedza padomus Biržas
restaurācijā, kā arī piedalījās Rundāles
pils rietumu fasādes un Bauskas pils
atjaunošanā, konsultēja Raunas un
Cēsu pilsdrupu apsaimniekotājus,
deva padomus Rīgas Doma baznīcas
fasādes atjaunošanai, kā arī piedalījās
Bauskas Sv.Gara baznīcas izpētē.
Kopumā Milošs Gavenda un viņa
komanda Latvijā jau nostrādājusi
vairāk kā desmit gadus. M.Gavenda
bija pirmais, kurš pēc Bauskas pils
muzeja aicinājuma 1997.gadā ieradās
Bauskā, lai konsultētu objekta saimniekus par sgrafito fasāžu atjaunošanu.
Sadarbības rezultāts ir Bauskas pils
visu fasāžu, sgrafito apmetuma,
iekštelpu, logu, durvju un jumta
atjaunošana, kā arī pils vecās daļas
mūru nostiprināšana un konservācija.
Tā mēs devāmies ciemos pie laba drauga un daudziem jau pazīstama kolēģa.
Pa ceļam uz Prāgu apskatījām
Ratiboržices pili. Tā atrodas netālu no
Nāhodas (Náchod), kas ir robežpilsēta
ar Poliju. Pils 18. gadsimta beigās un
19. gadsimta pirmajā pusē piederēja
Kurzemes hercogu Bīronu dzimtai,
galvenokārt hercoga Pētera Bīrona

Nākošā dienā katrs izvēlējās
kādu sev interesantu apskates vietu:
Kārļa tiltu, Rātsnamu, Vecpilsētu,
„dejojošu” māju, ebreju kvartālu,
Višegradu, Strahova vai Loreta klosteri, Salvadora Dalī vai Alfona Muhas darbu izstādi. Pēc pusdienas visi
kopā apmeklējām benediktīniešu
Brevnova klosteri netālu no Prāgas
(www.brevnov.cz). Lai gan kara laikā
vienmēr klosterī apmetusies kāda no
karojošās armijas daļām, tomēr pēc
kara klosteris vienmēr atdzīvojās un
atjaunojās. Arī tagad 10 benediktīniešu
brāļi
cenšas
atgūt
klostera
pirmatnējo spožumu un skaistumu.
Tālāk mūsu ceļs veda uz
Dienvidbohēmiju Vltavas ieleju,
kur skatāmas daudz pievilcīgas,
priekšzīmīgi uzturētas pilis. Mēs
apmeklējām skaisto un romantisko Hlubokas pili, kas celta
19. gadsimta vidū Tjūdoru gotikas stilā, bagātīgi rotāta ar
mākslinieciski augstvērtīgiem kokgriezumiem, bronzas lējumiem, greznām

mēbelēm un lieliskām gleznām.
Česki Krumlova ir maza viduslaiku
Dienvidbohēmijas pilsētiņa, kuras izskats kopš 18.gadsimta gandrīz
nemaz nav mainījies. 1992.gadā
UNESCO ir ierindojusi šo pilsētu
pasaules nozīmes ievērojamāko
vietu sarakstā. Vltava šeit veido
trīs cilpas un ieskauj pilsētas
vēsturisko centru, upe neļauj
pilsētai izplesties. Pilsētas senatne ir īsta, nepārbūvēta, jo kara
postījumi pilsētai gājuši secen.
Česki Krumlovas pilij ar apaļo
torni, plašo dārzu un baroka
teātri, 2008. gadā ir piešķirta
prestižā Eiropas Savienības
Kultūras mantojuma balva. To
ieguva pils dienvidu fasādes
restaurācijas projekta īstenotāji
par delikātu pieeju pieminekļa
konservācijā, kam augsta autentiskuma pakāpe. Svarīga šī
projekta īpatnība ir inovatīva pieeja,
lietojot konservācijas tehnikas un
ētisko pieeju, ko iepriekš lietoja
tikai mākslas darbu restaurācijā. Šis
bija visplašākais konservācijas projekts Čehijā. Apbalvoto restauratoru
vidū bija arī mūsu gide Dagmāra
Mihoinova (Dagmar Michoinová)
– Nacionālā institūta Kultūras
pieminekļu saglabāšanas tehnoloģe,
atraktīva un interesanta persona. Balvas piešķiršanas komiteja arī atzīmēja
restauratoru brigādi, kas restaurācijas
laikā veica pieminekļa izpēti, lai
dalītos informācijas bagātībā, labāk
nostiprinātu zināšanas par šo pieminekli un atklātu daudz nezināmu lietu par
gandrīz 500 gadu senu celtniecības
attīstību un tehnikām. Rozenbergu
(Rožmberkové – čehu valodā) ģimene
bija visnozīmīgākā un ietekmīgākā
Bohēmijas dižciltīgo ģimene, kam bija
svarīga loma Čehu viduslaiku karaļu
galma vēsturē no 13. - 17.gadsimtam
(1611.gadam). Šī ģimene 1253.gadā
uzcēla pili, kas kļuva par lordu Rozen-
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bergu ģimenes rezidenci nākošos 300
gadus, tā ietekmēja Dienvidbohēmijas
attīstību un kļuva par politisko un
kultūras dzīves centru. Ģimenes
emblēma ir 5 rožlapas sudraba
laukā, to vēl joprojām var redzēt
daudzās vietās Dienvidbohēmijā.
Tradicionāli jūnijā (no 18. līdz 20.
jūnijam) pilsētā notiek Pieclapu
Rozes festivāls, kas balstās uz
Rozenbergu ģimenes valdīšanas laiku.
Šajā brīnišķīgajā viduslaiku pērlē
apmeklējām restauratoru mācību telpas – muzeju. Tas izvietots ēkā, kur
iespējams apskatīt viduslaiku pilsētas
iekštelpu greznošanai izmantotie
ornamenti, seno ēku jumta konstrukciju modeļus un restaurācijas laikā
atrasto seno priekšmetu krājums.
Bijām
vairākās
15.
gadsimta ēkās un arī Rozenbergu pilī.
Romantiska un mistiska bija
nakts
pastaiga
pa
vecpilsētu
kopā ar gidi Dagmāru, kura bija
tērpusies viduslaiku tērpā un
stāstīja pilsētas mītus un leģendas.
Nākošās dienas pusdienas laikā
devāmies atceļā uz mājām. Pa ceļam
nakšņojām Čenstohovā paulīniešu
Jasna Goras klostera viesnīcā. No
rīta bija iespēja aiziet uz Dievmātes
kapliču, kur galvenajā altārī atrodas
Čenstohovas Dievmātes brīnumainā
svētbilde. Taurēm pūšot un bungām
skanot agrā rītā svētbilde tika atvērta.
Šajā klosterī apskatāmajai svētbildei,
Melnajai
Madonnai,
piedēvē
pārdabiskas un dziednieciskas spējas.
Ikgadējā
Latvijas
restauratoru biedrības rīkotā ekskursija
ar to bija galā. Kopā pavadījām
7 dienas, kas bija interesantas,
lietderīgas un rosinošas. Vērtīga
bija iespēja nesteidzīgi pārrunāt ar
kolēģiem dažādus darba jautājumus
un priecāties par kolēģu veikumu.
Rudīte Kalniņa

„Saglābtā harmonija” jeb restaurācijas darba mozaīka Šķūņu ielas logos.
Ikreiz, kad tādā vai citādā veidā
Latvijas restauratori sniedz ieskatu
sava darba ikdienā, ir vērts atskatīties.
19.gs. II puse – 21.gs. sākums –
laika nogrieznis, kurā savu dzīparu ieaudusi Latvijas Restauratoru „cunfte”.

Pirmie
restauratori
Latvijā
bija saistīti ar mākslas darbu un
vēsturisku
priekšmetu
kolekciju
publicitātes
aizsākumiem
18.gs. 70.gados Rīgas pilsētā:
Nikolaja Himzeļa, Fridriha Brederlo,

Domeniko de Robiani kolekcijas,
kopumā 47 gleznas un 200 priekšmeti.
21.gs. sākumā nozīmīga Latvijas kultūras mantojuma daļa ir
valsts pārvaldībā un tā koncentrējas
muzejos,
arhīvos,
bibliotēkās:

