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ATSKATS UZ KONGRESU
“PLASTMASAS MANTOJUMS 2019” 
LMA studentu zināšanu papildināšana par plastmasas objektu saglabāšanu
Par kongresu
Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla 

fonda piešķirtajam finansējumam, 
LMA Restaurācijas nodaļas 
Maģistrantūras studentes Inguna 
Namiķe un Anastasija Skopenkova 
šī gada maijā apmeklēja starptau-
tisku plastmasas mantojuma kon-
gresu “Plastics Heritage Congress 
2019: History, Limits and Possibili-
ties” Lisabonā, kuru rīko Portugāles 
Zinātņu un Tehnoloģiju vēstures 
centrs (CIUHCT) kopā ar Plastma-
sas Mantojuma Eiropas asociāciju 
(PHEA). Kongresā piedalījās aptu-
veni 200 dalībnieki no 24 valstīm, 
kas aptvēra multidisciplināru un plaša 
spektra teorētisku un metodoloģisku 
pieeju polimērmateriālu apzināšanā. 

Kongresā izsniegtais maisiņš

Kongresa mērķis ir aktualizēt tēmu 
par plastmasas vēsturi un man-
tojumu, veicinot dziļāku izpratni 
par sociālekonomisko kultūru un 
vēsturisko polimērmateriālu kultūru, 
kā arī to daudzveidīgajām funkcijām 
un reprezentācijas veidiem.

Vērtīgākās prezentācijas un tajās 
gūtās atziņas bija par neinvazīvām 
identifikācijas izpētes metodēm 
plastmasas objektu sastāvdaļu 
atklāšanā; nestabilu plastmasas ob-

jektu identificēšanu muzeju krājumos, 
kas balstīta uz spektroskopijas tehni-
kas izmantošanu; plastmasas objektu 
tīrīšanu, sākot no mikrošķiedrām līdz 
nanogēliem; sintētisko polimēru rak-
sturojumu; slēgto šūnu poliuretāna 
objektu degradāciju; sintētisko 
organisko materiālu izpēti un 
izaicinājumiem; cietās gumijas 
degradāciju un atjaunošanu, kā arī 
daudzas citas nozīmīgas tēmas.

Kongresa ietvaros tika apmeklēta 
izstāde “Plastics” Leirijas pilsētas 

Kongresa dalībnieku svinīga 
uzņemšana Lisabonas ūdenskrātuvē

Lisabonas arhitektūra, skats pa logu

muzejā. Leirijā ir viena no 
vecākajām rūpniecības plastma-
sas ražotnēm Baquelite-Liz. Tur arī 
tika demonstrēta dokumentāla filma 
“All Things Bakelite” par pirmās 
plastmasas-bakelīta izgudrotāju Leo 
Baekeland un viņa dzīvi. Pēc fil-
mas noskatīšanās notika diskusija 
ar jomas vadošajiem speciālistiem 
– materiālās kultūras un tehnoloģiju 
vēsturniekiem, plastmasas materiālu 

ražotājiem, konservatoriem-tehnolo-
giem, konservatoriem-restauratoriem, 
kā arī Leo Baekeland mazdēlu Hugh 
Karraker – filmas režisoru.

Filmas demonstrācija Leirijas 
muzejā

Izstāde “Plastmasa” Leirijas muzejā

Inguna Namiķe
LMA Restaurācijas nodaļas 

maģistrantūras studente
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Nedaudz par plastmasām

Mūsdienu sabiedrība tikai sāk 
pamazām apjēgt plastmasas nozīmi 
cilvēces vēsturē… un tā ir nenoliedza-
mi milzīga. 

Cilvēce ir pazinusi dabīgās plast-
masas jau kopš seniem laikiem. 
piemēram, kaučuks Vidusameri-
kas civilizācijā. Vai šellaka Indijas 
kultūrā, kuru vēlāk eksportēja arī uz 
Eiropu. Pirmā cilvēka radītā plastmasa 
– celuloīds – parādījās 19. gs. vidū un 
kalpoja ziloņkaula aizvietošanai. Bet 
patiesu revolūciju plastmasu pasaule 
piedzīvoja 1909. gadā, kad amerikāņu 
ķīmiķis izgudrotājs Leo Bakelands 
atklāja pavisam jaunu materiālu – 
bakelītu. Tā bija pirmā plastmasa 
radīta vienīgi no sintētiskiem kom-
ponentiem, kura izcēlās no iepriekš 
zināmajām plastmasām ar savām 
pārākām īpašībām. Karstumizturība 
un zema elektrovadītspēja - bakelīts 
bija tik atšķirīgs, ka sākumā šo 
materiālu pat neuzskatīja par plast-
masu.

Kopš tā laika, plastmasa vairs nav 
aizvietotājs - dārgāku materiālu 
imitācija, tā kļūst par universālu 
materiālu. Pasaule piedzīvo jaunu 
plastmasu tipu izgudrošanas 
“sprādzienu”. Cilvēka radīta 
pamatķimikāliju kombinācija iz-
raisa jaunu laikmetu gan starp 
patēriņu produktiem (pildspalvas, 
Barbie lelles, putekļsūcēji u.t.t.), 
gan dizainā (piemēram, noapaļoti 
stūri – lētākai ražošanai).  Plastma-
sas objekti tiek uzskatīti par kaut ko 
pārdabisku, “ārpuszemes”, pateicoties 
sirreālistiskām, dīvainām formām. 
Pēckara periodā lēta un universāla 
plastmasa tiek izmantota “visa bez 
izņēmuma” izgatavošanai. Tajā skaitā 
arī mākslas objektiem.

 Plastmasu restaurācija

Plastmasu restaurācija ir viena no 
jaunākām disciplīnām konservācijas-
restaurācijas laukā. Konsekventi, 
pasaule mūsdienās saskaras ar 
tādu apstākli, kā plastmasu ob-
jektu strauja bojāšanās un augstas 
klases speciālistu deficīts. Situāciju 
apgrūtina informācijas un veikto 
pētījumu trūkums, kā arī komplicētība 
tradicionālu, ētisku restaurācijas prin-
cipu pielietošanā attiecībā uz jauniem 
materiāliem.

Plastmasas leļļu dažāsi bojāšanas 
veidi

Plastmasas objektu stāvokļa mon-
itorings kolekcijās

Plastmasas objekts, kas, piemēram, 
tika iegādāts muzeja kolekcijai, 
sākotnēji tiek novērtēts kā esošs 
labā stāvoklī. Tomēr, tāds objekts, 
kas neprasa restaurāciju, tikai pēc 
dažiem mēnešiem var tikt neat-
griezeniski bojāts. Šis risks pastāv 
materiāla specifikas dēļ: plastmasām 
ir “pēcražošanas periods”, kad 
materiāls neizrāda degradācijas 
pazīmes un nedz fiziskas, nedz 
ķīmiskas izmaiņas nav konstatējamas, 
tam seko periods, kad neatgriezeni-
skie bojājumi ir novērojami. Šī 
iemesla dēļ, regulāra plastmasas ob-
jektu stāvokļa novērošana ir stingri 
ieteicama. Kā piemērs, etiķskābe tiek 

izmantota kā degradācijas marķieris 
acetātcelulozes objektiem, t.i. kino un 
foto filmiņām. 

Turklāt, etiķskābe tiek producēta 
jau, pirms bojāšanas pazīmes ir 
pamanāmas ar “neapbruņotu aci”. 
To var konstatēt pēc raksturīgas etiķa 
smakas, vai ar pH mērījumu.

Fotofilmiņa. Materiāls: 
acetātceluloze

Plastmasas bojāšanās izpēte
Pētījumi vairākos pasaules muze-

jos rāda, ka vismazāk stabilas plast-
masas kolekcijās ir nitroceluloze, 
acetātceluloze, polivinilhlorīds un 
poliuretāna putas.

Kā arī, ar plastmasu ražošanas 
vadlīniju izmaiņām, saskaņā ar vides 
aizsardzības tendencēm, pastāv ne-
noliedzama nepieciešamība pētīt jau-
nus biodegradējamas plastmasas vei-
dus, kuriem potenciāli būs negatīvs 
efekts muzeju kolekcijās, ilgstošas 
stabilitātes trūkuma dēļ.

Degradējusies nitrocelulozes filmiņa

Restaurācijas metožu attīstība

Mūsdienās ar plastmasas 
restaurācijas tehnoloģijām ir 
iespējams apturēt degradāciju, bet 
metodes var būt ierobežotas savās 
iespējās un ne līdz galam efektīvas. 
Vairāku plastmasu veidu bojāšanās 
tempu palēnināšana tiek realizēta 
ar preventīvas konservācijas 
paņēmieniem – uzglabāšana 
optimālajā mikroklimatā, kas novērš 
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galvenos bojāšanās faktorus, tāds 
kā skābeklis, skābas gāzes un mi-
trums. Šobrīd labvēlīga mikroklimata 
panākšanai plaši tiek pielietoti nespec-
ifiskie materiāli, tādi kā aktivētā ogle 
vai ceolīti. Šie materiāli nav pilnīgi 
efektīvi, jo pieprasa biežu maiņu, kas 
ir resursu un darbu ietilpīgi. 

Cita opcija bojāšanās procesa 
palēnināšanai ir plastmasas ob-

jektu uzglabāšana pazeminātās 
temperatūrās. Dotajā brīdī šī metode 
tiek pielietota fotogrāfiju arhīvos, 
nevis trīsdimensionālu mākslas ob-
jektu kolekcijās.

Restaurācijas metožu pētīšana ir 
produktīvāka nekā multidisciplinārais 
projekts, jo iesaista restaurato-
rus, materiālu zinātniekus, mākslas 
zinātniekus vai kuratorus, industriālus 

ķīmiķus, māksliniekus un dizainerus. 
Tādas sadarbības rezultātā tiek aptver-
tas gan materiālu īpašības, materiālu 
praktiskās pielietošanas nianses 
un tehnoloģijas, gan arī ētiskie un 
morālie aspekti.

Anastasija Skopenkova
LMA Restaurācijas nodaļas 

maģistrantūras studente

Restaurācijas zināšanu paplašināšana vasaras skolā 
Beļģijā

Ritot pēdējām augusta dienām, es, 
Inta Kiriloviča, devos četru dienu 
ilgās mācībās uz Ģenti Beļģijā, kur 
notika ilgi gaidīta un daudzsološa va-
saras mācību programma “Heritage 
Science and Conservation Summer 
School on Stone and Environment”. 
Ap 60 jauno akmens restaurācijas 
speciālistu, kā arī saistītu nozaru in-
teresenti, apmeklēja intensīvu lekciju 
kursus ik dienas no 27. līdz 30. au-
gustam. Beļģija viesus sagaidīja silti 
– mācību dienās gaisa temperatūra 
pārsniedza 30 °C. Un tas sasaucās ar 
izvēlēto tematiku, proti, pieņēmumu, 
ka līdz ar klimata maiņu tendencēm 
mainīsies arī problēmjautājumi 
restaurācijas jomā, jo prognozes 
liecina, ka turpmāk karstuma viļņi 
Eiropu piemeklēs biežāk un arī vidējā 
temperatūra paaugstināsies.

 Lekcijas vadīja 16 ar restaurāciju 
saistītu nozaru profesionāļi no 

Vasaras skolas mācību process Ģentes Universitātes telpās

Beļģijas, Lielbritānijas, Francijas. 
Visu pasniedzēju profesionalitāte 
bija neapšaubāma, dalībnieku iegūtās 
zināšanas plašas un daudzpusīgas 
– sākot ar akmens korozijas fak-
toru izvērtējumu un konservācijas 
un restaurācijas metožu pielieto-
jumu, beidzot ar restaurācijas pro-
cesu saistību ar cilvēku labklājību 
un nacionālo restaurācijas program-
mu nozīmību. Starp galvenajiem 
tematiem varu minēt tādus jautājumu 
kā: 

1) cilvēku darbības ietekme uz 
gaisa piesārņojumu un līdz ar to uz 
vēsturiskajiem objektiem; 

2) konsolidantu lietojums un 
efektivitātes izvērtējuma metodes;

3) mitrums un sāļi ēkās;
4) konservācijas un restaurācijas 

vadmotīvi (labklājība, vēsturiskās 
vērtības saglabāšana). 

Īpašu ievērību neapšaubāmi guva 

goda viesu lekcijas. Tie bija Prof. 
Dr. Hetere Vailza (Heather Viles) no 
Oksfordas Universitātes un Prof. Dr. 
Pīters Brimblkombs (Peter Brimble-
combe) no Honkongas Universitātes. 
Ne vien vasaras skolas dalībnieki, 
bet arī citi interesenti ieradās īpašā 
publisko lekciju pasākumā Ģentes 
Universitātes Aulā, kur noklausījās šo 
harismātisko un zinošo pasniedzēju 
stāstījumā par klimata pārmaiņu 
ietekmi uz kultūrvēsturiskiem akmens 
objektiem. Arī pārējā mācību laikā 
viņi labprāt debatēja ar dalībniekiem 
un devās kopīgos braucienos.

Viena diena tika veltīta braucienam 
uz Briseli. Vispirms apmeklējām 
Beļģijas karalisko kultūras manto-
juma institūtu (KIK-IRPA). Šis ir 
1948. gadā dibināts institūts, kur 
plašās, speciāli plānotās telpās līdzās 

Pirmajā rindā sēž goda lektori 
– Prof. Dr. Hetere Vailza no Oks-
fordas Universitātes un Prof. Dr. 
Pīters Brimblkombs no Honkongas 
Universitātes

Diskusijas pēc publiskās lekcijas 
Gentes Universitātes Aulā
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Glezniecības restaurācijas darbnīca institūtā KIK-IRPA

metodikas pielāgošana šajos senajos, 
bet trauslajos mūros, kas ir bagātīga 
liecība par to, kāda bija karaliskā 
rezidence pirms 300 gadiem (līdz 
laikam, kad 1731. gadā Kaudenber-
gas pils sagruva). Apkārtnes zemes 
līmenis, ceļot jauno pili un izveidojot 
jaunu ielu tīklu, ir stipri paaugstināts, 
apberot senās pils mūru drupas. 
Konservācijas speciālistiem īpašas 

raizes dara pāri objektam braucošā 
autotransporta vibrācijas un jauni 
izsāļojumi, kas parādās, mainoties 
apakšzemes telpu klimatam, tajās 
ierīkojot pils muzeju.

Bija aizraujoši šīs dažas dienas būt 
starp savējiem – cilvēkiem, kas mul-
sina lidostu kontrolierus, rokas bagāžā 

Vasaras skolas “Heritage Science and Conservation Summer School on Stone 
and Environment” dalībnieki, organizatori un pasniedzēji

vedot glīti iesaiņotus akmeņus. Tie 
ir cilvēki, kas aizrautīgi pēta, vērtē 
un aizsargā vēsturiskos akmens 
materiālus kā kultūras liecību. Mājās 
pārvesta būtiska atziņa, cik svarīgs 
ir darbs komandā un pārdomāta at-
tieksme arī viedokļu nesakritības 
gadījumā. Pēdējās mācību dienas 
izskaņā dalībnieki visi kā viens 
uzsvēra vēlmi un atvērtību starptau-

cits citam strādā mākslas vēsturnieki, 
fotogrāfi, ķīmiķi, fiziķi, konservācijas 
un restaurācijas speciālisti, kas nodar-
bojas ar Beļģijas kultūras mantojuma 
visaptverošu dokumentēšanu, izpēti, 
konservāciju un restaurāciju. Vairāk 
informācijas par Beļģijas karalisko 
kultūras mantojuma institūtu (KIK-
IRPA) atrodams interneta vietnē 
www.kikirpa.be.

Tālāk devāmies uz arheoloģiskajos 
izrakumos atsegtajām Kaudenbergas 
pils (Coudenberg Palace) drupām, 
kas atrodas zem mūsdienu Karaļa 
pils. Joprojām notiek konservācijas 

Iepazīšanās ar Beļģijas karalisko 
kultūras mantojuma institūtu (KIK-
IRPA)

Akmens materiālu restaurācijas 
darbnīca institūtā KIK-IRPA

tiski sadarboties arī turpmāk, raduši 
iedvesmu jauniem darbiem.

Vasaras skolā piedalījās un rakstu 
sagatavoja:

Rīgas Tehniskās universitātes
Silikātu materiālu institūta 

pētniece un docente
Dr.sc.ing. Inta Kiriloviča
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