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Īss atskats uz Latvijas restauratoru biedrības pilnsapulci
Latvijas restauratoru biedrības piln-

sapulce 2019. gada 25. janvārī notika 
Kara muzejā, kurš kā vienmēr bija 
laipni atvēlējis telpas.

LRB priekšsēdētājs Ronalds Lūsis 
pastāstīja par paveikto 2018. gadā. 
Inita Smila atskaitījās par LRB 
finanšu stāvokli. Dita Murziņa 
runāja par biedrības avīzi. Mājas 
lapas darbības procesos Jānim 
Tolpežņikovam ar aktīvu darbību 
pievienojušās Ineta Augustina un Inta 
Kiriloviča, feisbukā, papildinot Aiju 
Brīvnieci, jaunas vēsmas ienes Anna 
Kozorovicka. Kā katrā pilnsapulcē 
apsveicām gada „apaļos” jubilārus.

Lai dzīvespriecīgas, gaišas, iedvesmojošas un sirsnīgas Lieldienas!

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecēties, gan mīlēt,

Un pašiem mīlestību paust.

Pēc koleģiālām sarunām balsu 
skaitīšanas starpbrīdī iepazināmies ar 
jauno valdi.

Par priekšsēdētāju tika ievēlēts 
Ronalds Lūsis, par valdes locekļiem– 
Dace Čoldere, Dace Dubrovska, 
Māris Jēkabsons, Rasma Lezdiņa, 
Dita Murziņa,   Dace Pāže, 
Aigars Pilenieks, Indra Saulesleja un           
Indra Tuņa, par revidenti – Gundega 
Jēruma.

Noslēgumā Ronalds Lūsis 
pastāstīja par mūsu biedrības 30 gadu 
dzimšanas dienas gada plāniem. Indra 
Tuņa papildināja viņu ar informāciju 
par gaidāmo jubilejas konferenci. Foto - Mārtiņš Ziders
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kā arī apspriedām jautājumus par 
fotogrāfiju digitalizēšanu, fotogrāfiju 
bojājumiem, uzbūvi un vēsturi, 
krāsu fotogrāfijām, negatīviem utt. 
Praktiskajā daļā darbojāmies pie 

fotogrāfijām, kuras biju paņēmis līdzi 
no Latvijas. Kopumā strādāju pie 
septiņām fotogrāfijām. Katrai bija 
atšķirīgi bojājumi un katrai vajadzēja 
atrast labākos restaurācijas risinājumus.

Prakses laikā man papildus bija 
lieliska iespēja apskatīt dažādu 
muzeju, arhīvu un privāto res-
tauratoru fotogrāfiju un papīra 
restaurācijas nodaļas un objektu 

Es kopā ar vecmeistari, fotogrāfiju restauratori Moniku Fišeri (Monique Fischer) fotogrāfiju izvērtēšanas laikā.

Dokumentu saglabāšanas centra darba telpas, priekšplānā mans darba galds.
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2018. gada pavasarī pieteicos 
fotogrāfiju restaurācijas prak-
sei Ziemeļaustrumu dokumentu 
saglabāšanas centrā (NEDCC - North 
East Document Conservation Center), 
ASV. Šis dokumentu saglabāšanas 
centrs atrodas Andoverā, stun-
das braucienā no Bostonas cen-
tra. Programmai pieteicos jau sesto 
gadu pēc kārtas un, protams, jutos 
pagodināts, ka mani beidzot uzņēma. 
Un vēl lieliska ziņa – šī prakse bija 
pilnībā apmaksāta. Sponsors bija 
organizācija “Trust of Mutual Under-
standing”, kuras galvenais uzdevums 
ir atbalstīt kultūras jomā darbojošos 
profesionāļus no visdažādākajām 
valstīm, nodrošināt tiem pieredzes 
un ideju apmaiņu, kā arī veicināt to 
radošumu. 

Fotomateriālu restaurācijas prakse ASV

NEDCC ir dibināts 1973. gadā. Tas 
bija pirmais saglabāšanas centrs ASV, 
kas galvenokārt nodarbojās ar papīra 
objektu restaurāciju. 21. gadsimta 
sākumā šis centrs izveidoja apmācības 
programmu un prakses vietu 
fotogrāfiju restaurācijā. Programma 
galvenokārt bija paredzēta Austru-
meiropas esošajiem un topošajiem 
fotogrāfiju restauratoriem. Cēlonis 
šai idejai bija fakts, ka Austrumeiro-
pas valstīs nebija pilnvērtīgas iespējas 
apgūt šo arodu. 

 Prakse sākās rudenī un tā 
ilga teju divus mēnešus. Dzīvoju 
Andoverā, ļoti tuvu Dokumentu 
saglabāšanas centram. Dzīvošana bija 
privātmājā, pie jaukiem un mīļiem 
pensionāriem, kuri jau pirmajās dienās 
izrādīja man tuvāko apkaimi un ieteica 
labākās vietas, kuras apmeklēt brīvajā 
laikā. Viņi piešķīra man divriteni, ar 
kuru doties uz prakses vietu. Tā kā es 
ar to biju gana mobils, tad izbraukāju 

tuvāko apkārtni un iepazinu vietējo 
iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Dodoties uz ASV, paņēmu līdzi 

 Māja, kurā es dzīvoju.

Mājas īpašnieki. Betsija un Neds Villiamsi (Betsy and Ned Williams).

daudz fotogrāfiju ar visdažādākajiem 
bojājumiem. Jau pirmajās dienās 
kopā ar savu pasniedzēju, fotogrāfiju 
restauratori, vecmeistari Moniku 
Fišeri (Monique Fischer) novērtējām 
un atlasījām fotogrāfijas, pie kurām 
strādāsim. Kopumā šo apmācību 
var iedalīt divās daļās - teorētiskā 
un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā 
tika apskatītas dažādas tēmas kā, 
piemēram, japāņu papīra veidi un to 

pielietošana fotogrāfiju restaurācijā. 
Apskatījām, kādi ir ieteicamie 
fotogrāfiju iepakojuma materiāli, 
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glabātavas. Šī bija unikāla izdevība 
apskatīt, kā citās iestādēs restaura-
tori organizē savu darbu un ar kādām 
problēmām saskaras ikdienas darbā. 
Restauratori dalījās savā pieredzē, 
deva dažādus padomus un atbildēja uz 
visdažādākajiem maniem jautājumiem 
par fotogrāfiju restaurāciju. Prak-
ses noslēgumā devos uz Ņujorku un 
Vašingtonu. Kopumā abās pilsētās 
pavadīju aptuveni divas nedēļas. Tajās 
man bija iespēja viesoties daudzos 
muzejos un restaurācijas darbnīcās. 
Ņujorkā apmeklēju tādas iestādes kā, 
piemēram, Karnegi zāli (Carnagie 
Hall), Metropolitēna mākslas muzeju 
(Metropolitan Museum of Art) un 
pat privāto fotogrāfiju restaurācijas 
darbnīcu “The Better Image Studio”. 
Savukārt Vašingtonā viesojos Kon-
gresa bibliotēkā (Library of Congress) 
un dažādos Smitsona institūta (Smith-
sonian) muzejos.

Kopumā šī prakse bija lieliska iespēja 
uzlabot savas praktiskās un teorētiskās 
zināšanas. Apzināties savas stiprās un 
vājās puses, nospraust tālākus mērķus 

Kristaps Latvis
Fotomateriālu restaurators

Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejs

savai attīstībai fotogrāfiju restaurācijas 
jomā, kā arī nodibināt ļoti vērtīgus 
kontaktus ar citu valstu speciālistiem. 

Es kopā ar vecmeistari, fotogrāfiju restauratori Moniku Fišeri (Monique Fischer) Kantonas 
vēstures biedrībai stāstam par fotogrāfiju veidiem, bojājumiem, saglabāšanu un vēsturi.

Meinas valsts arhīvā. Galvenais krājuma glabātājs izrāda krātuves telpas un vērtīgākos      
dokumentus.

Edmunda S. Muskia arhīvā Meinā. Apska-
tam foto krājumu.


