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Svaigi „izcepta” (2017.gada vasaras 
izlaidums) polihromā koka restaura-
tore, es, izmantojot Rīgas Celtniecības 
koledžas piedāvāto iespēju piedalīties 
Erasmus+ programmā, aizbraucu 
stažēties uz Austriju. Protams, tas tik 
vienkārši skan – aizbraucu! Vajadzēja 
gan prakses vietu atrast, gan sakārtot 
visus darbus mājās pirms braukšanas, 
gan organizēt dzīvi pašā Austrijā. Bet 
man bija (un ir!) lielisks apkārtējo 
atbalsts – no ģimenes, koledžas 
pasniedzēju, draugu puses, un viss 
pamazām nokārtojies.

Liebe Grüße aus Graz (pēc studiju prakse Austrijā)

Austrija. Valsts kontūras atgādina 
vistas stilbu. Vai ne tāpēc viņiem šeit 
viens no iemīļotākajiem ēdieniem 
ir „Backhendl” – cepta vista? Paši 
austrieši ir kā vācieši – kārtīgi un 
punktuāli, bet ne gluži. Viņi liekas 
dzīvāki, brīvāki, atraisītāki. Lai-
kam kaimiņu itāliešu iespaids! Un 
valoda viņiem tik jauka – daudz kur 
„o” burts „a” vietā („Olles gute!”) 
un galotnes aprautas, kā kurzem-
niekiem. Pirmoreiz uzprasot kaut ko 
autobusa vadītājai, vienkārši NEKO 
nesapratu no atbildes, bet, redzot 
manu apmulsušo ģīmi, vadītāja uzreiz 
pārgāja uz „Hochdeutsch”, uh... to 
man mācīja skolā... 

Grāca. Lieliska pilsēta. Mazāka 
par Rīgu, bet ārkārtīgi skaista, 
ar brīnišķīgo arhitektūru, bagāto 
vēsturi, jaukiem, humora pilniem un 
izpalīdzīgiem cilvēkiem (tāds nu mans 
pirmais trīs nedēļu garais iespaids). Ja 
nu kādam interese par to, kā es redzu 
pašu pilsētu, tad laipni lūdzu manā 

Facebook profilā, tur cenšos dalīties 
ar saviem foto iespaidiem (arī ārpus 
Grācas).

Universālais muzejs 
Joanneum (Universal-
museum Joanneum). 
Vecākais Austrijas 
muzejs, bet sakrāto ob-
jektu ziņā – nozīmīgākais 
un bagātākais ne tikai 
valstī, bet visā Centrālajā 
Eiropā. Muzejā ārkārtīgi 
plašs kolekciju klāsts, 
visas laikam pat 
nenosaukšu, sākot ar 
dažādu laikmetu mākslas objektiem 
līdz dabas zinību kolekcijām. Man 
kā polihromistei vieta tuvāk gleznu 
restauratoriem, kas nodarbojas arī ar 
lietišķās mākslas polihromiem objek-
tiem. Muzeja restaurācijas nodaļas 
struktūru vēl īsti neesmu izpratusi, 
bet tas, ka nodaļa ar milzīgo objektu 
skaitu ir ārkārtīgi maza ir skaidrs.

Dr. Paul-Bernhard Eipper – muze-
ja restaurācijas nodaļas vadītājs. 
Ārkārtīgi enerģisks, zinošs, laipns. 
Uzreiz teica, ka, ja klusēšu, viņš 
uzskatīs, ka man viss patīk. Tā nu es 
cenšos neklusēt – proti, jau uzprasījos 

apskatīt mēbeļu (kā šodien noskaid-
roju, šī darbnīca „specializējas” 
uz visdažādāko materiālu lietišķo 
priekšmetu restaurāciju), metāla 
(pārsvarā ieroču un bruņu) un tekstila 
objektu restaurācijas darbnīcas.

Dr. Eipper iedeva „ko palasīt va-
karos” – biezu rakstu grāmatu par 
virsmu tīrīšanu. Pats restaurators no-
pietni pēta šo jautājumu un publicē 
savus rezultātus dažādos vācu un 
angļu izdevumos. Tā, piemēram, jau 
25 gadu garumā gleznu virsmu mitra-
jai tīrīšanai viņš izmanto nejonisku 
virsmaktīvo vielu (VAV) „Marlipal 
1618/25”. VAV koncentrācija niecīga 
(0,00025%), efekts acīmredzams un 
iespaids uz krāsas slāni vismazākais, 
salīdzinot ar citām VAV. 

Dr. Eipers ļoti labprāt dalās ar savām 
zināšanām, ja kaut kas nav skaidrs 
vai saprotams, „uz pirkstiem” parāda. 
Un viņa pieeja restaurācijai, kā viņš 
pats saka, ir homeopātiskā, proti, 
neizmantot radikālus, revolucionārus 
risinājumus, bet darboties ilgtermiņā, 
t.i. mazāk iejaukties objektā, vairāk 
veikt konservācijas pasākumus.

Iepazinos, kā šeit sagatavo gleznas 
glabāšanai depozītā. Gleznām par 
laimi, bet man par nožēlu pagaidām 
netrāpījās neviena, kam vajadzētu 
veikt nopietnus saglabāšanas 
pasākumus (piemēram, krāsas slāņa 

Garākā kopsapulces daļa bija 
veltīta Biedrības statūtu izmaiņu 
apstiprināšanai. Izmaiņas statūtos 
notika ar karstām diskusijām, kurās 
piedalījās Ināra Heinrihsone, Indra 
Tuņa, Roberts Vecums-Veco, Sarmīte 
Gaismiņa, Aida Podziņa, Dace 
Čoldere un vēl daudzi citi.  Būtiskākās 
izmaiņas  Biedrības statūtos tika 
ieviestas statūtu 4.1. punktā, pav-
erot iespējas Biedrībā iestāties arī 
restaurācijas studentiem. Līdz šim 
par Biedrības biedru varēja kļūt ti-
kai trīs gadus specialitātē nostrādājis 
restaurators. Statūtu jaunajā redakcijā 
to var izdarīt arī jebkura rīcībspējīga 
fiziska persona, kura pastāvīgi un ne 
mazāk kā 3 gadus studē restaurācijas 
teorijā vai praksē, vai ar kultūras man-
tojuma saglabāšanu un apzināšanu 
saistītās nozarēs. Tāpat statūtos tika 
noteikti valdes un priekšsēdētāja 
ievēlēšanas termiņi, valdes locekļu 
nomaiņas kārtība, valdes pilnvaru 
spēkā esamības laikā, kā arī izmaiņas, 
ka darbojoties biedrības aktivitātēs, 

atsevišķos gadījumos, var saņemt atal-
gojumu.

Noslēdzošajā daļā noritēja 
Priekšsēdētāja un Valdes vēlēšanas. 
Par priekšsēdētāju tika ievēlēts Ron-
alds Lūsis, par valdes locekļiem 
– Dace Čoldere, Dace Dubrovska, 
Māris Jēkabsons, Rasma Lezdiņa, Dita 
Murziņa, Dace Pāže, Aigars Pilenieks, 
Indra Saulesleja un Indra Tuņa.

Noslēgumā Dace Čoldere vēl 

pastāstīja par 2018. gada plāniem un 
visi kopā noskatījās vienu epizodi 
no topošās LRB filmas – interviju ar 
Sarmīti Gaismiņu un Initu Smilu.

Paldies visiem, kas piedalījās 
Biedrības ikgadējā kopsapulcē un it 
īpaši tiem, kas ieguldīja savu laiku 
un darbu tās sagatavošanā un norisē! 

Ronalds Lūsis

Sveicam jaunos biedrus!!!

Agnese Gulbe

Līga Veinberga

Lana Pelše

2018. gada sākumā  iestājušies biedri

Agnija Burmeistere

Maija Puniņa

Ieva Alksne

Ieva Zilberte

Ineta Žīgure

Raivis Austriņš

Ieva Pizāne

2017. gadā iestājušies biedri

Margarita Karpe

Ina Līne

Kārlis Rubenis
  
Ausma Šmite

Lana Pelše

Linda Štrāle

Maija Tirzīte

Oleksandrs Gulakovs

Olga Gorškova
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nostiprināšanu, audekla plīsumu 
salīmēšanu utml.), visas bija ti-
kai izrāmējamas atputekļošanai, 
tīrīšanai un nepieciešamības gadījumā 
nostiepšanai un atkal ierāmējamas 
ar kokšķiedru plātņu piestiprināšanu 

Vienu dienu veltījām mūsdienu 
mākslas ekspozīcijas apsekošanai. 
Ekspozīcija ir interaktīva, t.i. izstādīti 
dažādi krēsli un „sēžamie” priekšmeti, 
uz kuriem apmeklētājs drīkst apsēsties. 
Rezultātā objektam var rasties dažāda 
veida bojājumi, sākot ar švīkām un 
beidzot ar lūzumiem utml. Tad nu 

„Anna Selbdritt” pirms retušas veikšanas sākuma un retušas procesā  (gandrīz pilnībā retušēti Sv.Annas un Sv.Marijas tērpi)

Atskats uz Latvijas Restauratoru biedrības pilnsapulci.
Latvijas Restauratoru biedrības 

(LRB) pilnsapulce, kā ierasti 
norisinājās janvāra pēdējā piektdienā 
Latvijas Kara muzeja laipni 
atvēlētajās telpās. Biedrības kopsa-
pulci apmeklēja kupls biedru pulks.

Paldies visiem, kas atrada laiku 
vienu darba dienu ziedot biedrības 
kopējām aktivitātēm! Ceru, ka Jums 
bija interesanti, kā arī atradāt laiku 
aprunāties ar kolēģiem. Ar pārējiem, 
kam darbs tajā dienā sagādāja vairāk 
prieka, cerams, tiksimies pēc gada!

Revidente Inita Smila nolasīja 
ziņojumu par LRB finansiālo stāvokli. 

valstu restauratoru 
konference Tartu. 
Pavadīto 2017. gadu 
varētu nosaukt par 
LRB globalizācijas 
gadu. Bez LRB 
biedru kuplā skaitā 
pārstāvētās 11. 
Baltijas valstu res-
tauratoru konfe-
rences Igaunijā, 

mūsu uzdevums bija konstatēt šos 
bojājumus un, vienojoties ar izstādes 
kuratori, vai nu veikt konkrēta objekta 
restaurāciju (es teiktu, labošanu), vai 
arī noņemt to no izstādes.

Taču galvenais, ar ko nodarbojos, 

ir 16.gs sākuma polihromā koka tēlu 
grupas „Anna Selbdritt” (Sv.Anna, 
Sv.Marija un Kristus bērns) retuša. Trīs 
eņģeļu figūras aizmugurē man atsauca 
bērnības atmiņas par Rīgas kinostudi-

jas leļļu animācijas filmām. Pēc izpētes, 
objekts izgāja daudzas rokas: kāds stu-
dents nostiprināja koka pamatni un iz-
veidoja balstu konstrukciju diplomdar-
ba ietvaros, vairāki cilvēki pirms manis 
jau sākuši retušas darbus. Savā ziņā 
objekts ir Dr. Eipera eksperiments: 
viņš atļāvās polihromās  apdares zudu-

mus nepildīt ar restaurācijas grunti, 
bet nolēma, ka retušu veiks vienkārši 
nostiprinātajai virsmai. Tā nu es arī 
piedalos šajā eksperimentā. Pirmo 
reizi es saskāros arī ar to, ka retušu 
eļļas krāsas gleznojumam veic ar 

valdību un tiešajiem darbu 
izpildītājiem u.c. 

Tātad liebe Grüße aus Graz!

Anna Kozorovicka

aizmugurē.
Ar citu kolēģi veicām Egenbergas 

pils Vecās galerijas (gleznas un 
polihromā koka un akmens objekti 
līdz 16.gs.) ekspozīcijas kukaiņu 
monitoringu.

Ik pa diviem mēnešiem tiek 
pārbaudītas speciālas „lama-
tas”, visi uzķērušies kukaiņi tiek 
uzskaitīti, pēc tam savāktos datus 
salīdzina ar iepriekšējo pārbaužu 
datiem un secina, vai nav 
uzradušies nevēlamie kaitēkļi un kādi 
pretpasākumi jāveic. Šoreiz nekāds 
apdraudējums no kukaiņiem nebija. 
Interesanti, vai mūsu muzejos arī kas 
līdzīgs notiek?

akvareļa krāsām. Prasīju, kā ir 
ar pastoziem gleznojumiem? Ko 
tad? Tad guašu. Interesanti!

Tā pamazām smeļos Austrijas 
restauratoru pieredzi. Vai viņiem 
tur labāk? Teikšu godīgi, viss, 
ko dzirdēju, ārkārtīgi atgādina 
problēmas, kas izskan arī pie 
mums: liela slodze pie maza 
štata vietu skaita, neatbilstošs 
atalgojums, steiga pie izstāžu 
gatavošanas un nesaskaņas starp 

izstādes dalībniekiem – kuratoru, 
mākslas vēsturniekiem, restaurato-
riem utt., „rīvēšanās” starp dažādu 
restaurācijas skolu pārstāvjiem, 
saiknes traucējumi starp vadību/

LRB priekšsēdētāja Dace Čoldere 
pastāstīja par paveikto 2017. gadā 
biedrības izglītojošajās, kulturālajās un 
profesionālajās aktivitātēs. Lielākais 
un nozīmīgākais profesionālais no-
tikums 2017. gada bija 11. Baltijas 

LRB otrdienās piedalījās lektori no 
dažādām, pat eksotiskām pasaules 
valstīm, un, protams, paši LRB   
biedri bija mācībās tālu prom no 
Latvijas, kā Iveta Daugule - Balode, 
kura dalījās savā pieredzē par Japāņu 
papīra restaurācijas kursiem Tokijā. 
Kā otrs nozīmīgākais notikums jāmin 
biedrības vēstures dokumentālās 

filmas “Restaurācijas profesijas 
dzīvā vēsturē” uzņemšanas sākšana. 
Filmēšanas darbs turpināsies arī šajā 
gadā. 

Jānis Tolpežņikovs iepazīstināja 
biedrības biedrus ar gada garumā 
paša izauklēto jauno biedrības mājas 
lapu un aicināja rūpīgi pārbaudīt par 
sevi sniegto informāciju un ziņot 
biedrības valdei par nepieciešamajām 
izmaiņām. 

Dita Murziņa iepazīstināja par 
paveikto biedrības avīzes tapšanā un 
aicināja biedrus aktīvāk rakstīt raks-
tus avīzei. 

Kopsapulcē biedri tika iepazīstināti 
ar jaunajiem 2017. gadā uzņemtajiem 
biedrības biedriem:
Agniju Burmeisteri, Kārli Rubeni, 
Ievu Alksni, Maiju Puniņu, Ievu Zil-
berti, Inetu Žīguri, Raivi Austriņu, 
Ievu Pizāni, Ausmu Šmiti, Lindu 
Štrāli,
un kā katrā pilnsapulcē tika sveikti 
iepriekšējā gada „apaļie” jubilāri.


