DECEMBRIS
JŪNIJS

DIVAS SAVIĻŅOJOŠAS IZSTĀDES
POŠAS PROMIEŠANAI
17. decembris būs pēdējā apskates diena divām izstādēm Latvijas Nacionālajā
vēstures muzejā: “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” un
“Daugavai būt”.
Pirmā no tām ir veltīta vienam no būtiskākajiem notikumiem latviešu kā nācijas
apzināšanā un stiprināšanā – 1896. gada izstādei, kurā tika demonstrēts latviešu
tradicionālais dzīvesveids un sasniegumi dažādās jomās: izglītībā, saimnieciskajā
dzīvē, mākslā un mūzikā. Arī izstāde “Daugavai būt” iezīmē spilgtus notikumus Latvijas iedzīvotāju kolektīvajā apziņā, taču citā laikposmā – Padomju Savienības ideoloģijas jūgā. Abas izstādes ne tikai demonstrē unikālus un vērtīgus vēsturiskus
priekšmetus, bet arī kalpo kā uzskatāma vēstures mācībstunda jaunajai paaudzei.
Par izstādēs plānotajiem pasākumiem lasiet Ziņneša 3. lpp.

Attēlā: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes makets. Foto: Valters Lācis.

Attēlā: Skats izstādes “Daugavai būt” atklāšanā. No labās: izstādes veidotāji Dainis Īvāns un
Aleksandrs Mirlins, publicists Artūrs Snips. Foto: Kristīne Boronovska.

DECEMBRIS
KALENDĀRS
LNVM izstādes
vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles, Brīvības bulvāris 32, Rīga
laiks: līdz 2017. gada 17. decembrim
izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”
laiks: līdz 2017. gada 17. decembrim
izstāde “Daugavai būt”
pastāvīgā ekspozīcija
“Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”
“Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”
“Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”
“Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”
“Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”
“Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”
“Latvijas Republika. 1918–1940”
“Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”
“Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940–1941”
“Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940–1953”
“Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944–1985”
“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”
“Latvieši svešumā. 1944–1990”
“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”
pastāvīgās izstādes
„Sakrālā māksla”
„Nauda Latvijā”
vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga
laiks: līdz 2018. gada 28. janvārim
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas”
izstāde “Latvijas ainavas gleznās un akvareļos no Gaida Graudiņa kolekcijas”
pastāvīgās izstādes
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, “Gaida Graudiņa kolekcija”
vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga
laiks: līdz 2017. gada 30. decembrim
piemiņas izstāde ““Sieviete Latvija” – Ita Kozakeviča”
pastāvīgā ekspozīcija
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”

LNVM izstādes ārpus muzeja
vieta: Zolitūdes ģimnāzija
laiks: 27. novembris – 8. decembris
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921”
vieta: Rīgas Valsts tehnikums
laiks: 4.–15. decembris
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”

IZMAIŅAS
MUZEJA UN TĀ NODAĻU DARBA LAIKĀ SVĒTKOS
23. decembrī 10.00–16.00
24.–26. decembrī slēgts
30. decembrī 10.00–16.00
31. decembrī – 1. janvārī slēgts
********************

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS
UN LAIMĪGU JAUNO GADU!

LNVM virtuālās izstādes
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DZIESMAS PAR DAUGAVU, STABURAGU
UN MUMS
2. decembrī 12.00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32 tiek
rīkota tikšanās ar izstādes “Daugavai būt” veidotājiem, Ievu Akurāteri un Māri
Putniņu.
Izstāde vēsta par to, kā sabiedriskās aktivitātes ietekmēja Daugavas likteni pagājušā
gadsimta vidū un nogalē, reaģējot uz padomju varas plāniem celt apjomīgus industriālus objektus, un kā šīs aktivitātes uzjundīja Trešo atmodu.
Pasākumu, kas sāksies izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā
izstāde”, ieskandinās dziedātāja Ieva Akurātere ar Atmodas laika dziesmām, bet
rakstnieks, scenārists un mākslinieks Māris Putniņš pastāstīs par savulaik aizliegtās
dziesmas “Staburags” tapšanu. Turpinājumā notiks ekskursija izstādē “Daugavai
būt” tās veidotāju Daiņa Īvāna un Aleksandra Mirlina vadībā.
Attēlā: Tautas manifestācija “Par tiesisku valsti Latvijā”.
Vidū ar ziediem – Ieva Akurātere. Mežaparks, 1988. gada 7. oktobris.
Foto: Laimonis Martinsons.

16. DECEMBRIS. VERSIJA LATVIEŠI PĒDĒJOREIZ
Izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kas tika atklāta
2016. gada 27. oktobrī, pošas promiešanai un ir apskatāma līdz 17. decembrim, tāpēc aicinām apmeklēt izstādi zinoša gida
pavadībā 16. decembrī 12.00.
LNVM krājumā ir lielākā daļa līdz mūsdienām saglabāto 1896. gada
izstādes priekšmetu, un, atzīmējot vērienīgā notikuma simtgadi,
muzejs sarīkoja šo izstādi, jautājot, vai šodienas versija par latvieti
sakristu ar 1896. gada izstādē aplūkojamo. Izstādē bez vērtīgo eksponātu aplūkošanas iespējams arī mijiedarboties ar vēsturi, piemēram, ietērpjoties etnogrāfisko tautas tērpu atdarinājumos, – šo
iespēju līdz ar apģērba gabalu “pielaikot” arī seno latviešu dzīvesveidu izmantoja ļoti daudzi dažādu vecumu apmeklētāji. Kamēr
šodienas latvieši gaida valsts simtgadi un tai veltīto muzeju
kopizstādi, atgādinājumam – daži fakti par 1896. gada izstādi.

Tā notika tagadējā Latvijas Nacionālā teātra vietā – laukumā
starp pilsētas kanālu un Kronvalda bulvāri; divos hektāros bija izvietoti astoņi paviljoni, starp tiem ierīkoti mauriņi, koku, krūmu un
ziedu apstādījumi, ievilkts elekAttēlā: Skats izstādē. Foto: LNVM.
triskais apgaismojums.

Latviešu dzīves panorāmu demonstrēja 8000 eksponātu. To savākšanai divu gadu
laikā tika organizētas 11 ekspedīcijas, daļu priekšmetu uzdāvināja sabiedrība. Tradicionālo tērpu demonstrēšanai Fīrekes un Leitkes rotaļlietu un leļļu fabrikai pasūtināja 51 presēta kartona manekenu – katrs maksāja 45 rubļus.

Izstādi pusotra mēneša laikā apmeklēja: 40 315 viesu ar maksas biļetēm un aptuveni 5000 – bez maksas. Tā izmaksāja 22 725 rubļus, bet ieņēmumi sasniedza 24 618
rubļus. Ieejas maksa mainījās – ja atklāšanas dienā par to nācās maksāt rubli, tad
nākamajās – 50 kapeikas, bet jau otrajā nedēļā tā tika samazināta līdz 30 kapeikām.

Izstādes muzikālo gaisotni ik vakaru veidoja orķestris, bez tam trīskārt sarīkoja latviešu mūzikas koncertu ar tālaika iecienītāko komponistu oriģināldziesmām un tautasdziesmu apdarēm. Desmit vakarus notika grandiozi teatralizēti latviešu tradīciju
uzvedumi, ko izpildīja vairāk nekā simts dziedātāju un noskatījās 8949 ieinteresēto
skatītāju.

Daudzos centienos izstāde izrādījās pirmā: pirmais vērienīgākais latviešu rīkotais
pasākums savas kultūras, vēstures un sasniegumu demonstrēšanai, pirmoreiz pievērsta sabiedrības uzmanība nemateriālā kultūras mantojuma nozīmei, pirmoreiz Attēlā: Izstādes apmeklētāji labprāt pielaivienkopus izstādīti latviešu mākslinieku darbi, pirmās ekspedīcijas, kurās apkopotie koja seno latviešu apģērbus. Foto: LNVM.
priekšmeti liek būtisku pamatu vēstures muzeja kolekcijām.
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RESTAURĀCIJAS DEPARTAMENTS GATAVOJAS PULKA IELAI
LNVM Restaurācijas departaments ir saņēmis jaunu aprīkojumu – firmas BELO darba galdu ar mikroskopu un apgaismojumu.
Ar to iespējams kvalitatīvāk veikt izpēti. Galda platība ir gana liela, lai varētu brīvi darboties ar liela izmēra gleznām. Par ērto
galdu priecājas visu specializāciju meistari, īpaši tie, kuri restaurē papīru, – tagad būs iespējams precīzāk noteikt darbu izpildījuma tehnikas un nepieciešamības gadījumā restaurēt arī grafikas lapas.

Attēlos: gleznu restauratore Irbe Grīnberga restaurē LNVM krājuma gleznu. Foto: Aija Brīvniece.

JAUNS STŪRĪTIS ATPŪTAS STŪRĪTIM
Izmantojot sociālo tīklu spēku, izstādes “Latvijas gadsimts”
veidotāji aicināja dāvināt izstādes iekārtošanai mēbeļu komplektu, kas būtu gan sava laikmeta raksturotājs, gan arī kalpotu kā atpūtas vieta.
Pēc vairāku nedēļu meklējumiem un dažādiem muzeja sociālo
tīklu sekotāju piedāvājumiem izstādei iegūts 20. gadsimta
70. gadu atpūtas komplekts NM-29, kas ražots Rīgas Mēbeļu
kombinātā. Mēbeles tiks izmantotas izstādes sadaļā, kas veltīta
20. gadsimta 60.–80. gadiem, un izstādes apmeklētāji to varēs
arī izmēģināt. Aicinājumam dāvināt mēbeles muzejam Facebook
atsaucās gan kolēģi no citiem muzejiem, gan daudzi sekotāji.
Darba grupa par vispiemērotāko atzina Evijas Dzenītes
piedāvāto vecmāmiņas komplektu, ko viņa savulaik iegādājusies
un lietojusi. Esam pārliecinājušies par abpusējās ieinteresētības
lietderīgumu: kas kādam kļuvis nevajadzīgs, muzejā iegūst jaunu
dzīvi!

Attēlā: Jauniegūtie atpūtas krēsli pēc nelielas restaurācijas mitināsies savās
jaunajās mājās – izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: LNVM.

ZIEMAS CEĻA IDILLE DAUDEROS
LNVM Dauderu nodaļā 29. decembrī 18.00 ar koncertu “Ziemas ceļa idille...” uzstāsies trio
“Mediante”. Ieeja – bez maksas.
Koncertā divu dzirkstošu vokālu un jūtīgas akordeona spēles izpildījumā būs iespēja dzirdēt iemīļotas un mazāk dzirdētas Ziemassvētku dziesmas latviešu valodā trio “Mediante” aranžijā. Mūziķi
aicinās klausītājus doties aizrautīgā ceļojumā un kopā meklēt atbildi uz jautājumu “Kāda ir ideālu
Ziemassvētku recepte?”, dziesmās izdzīvojot patiesu, jautru un gaiši smeldzīgu stāstu.
“Mediante” ir profesionāls, muzikāli dinamisks trio, kas katrā jaunā aranžijā apvieno akadēmisko
smalkumu un svingam raksturīgo improvizāciju, atskaņojot Latvijas un pasaules mūzikas sen vai
vispār nedzirdētas pērles. Mūziķiem – Aijai Bērziņai, Zanei Jankunai un Mārim Rozenfeldam – ir
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā gūta muzikālā izglītība.
Attēlā: Pasākuma afiša.
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MAZĀS MĀRAS ZIEMASSVĒTKI
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina laikus gatavoties Ziemassvētkiem – cikla “Muzejs ģimenei” gada pēdējā nodarbībā “Ziemassvētkus gaidot” 9. decembrī, sākums – 12.00, vieta – Brīvības bulvāris 32.
Tuvojas gada gaidītākās svinības – Ziemassvētki, kad ikviens
bērns cer saņemt kādu dāvanu. Lai godam tiktos ar Ziemassvētku vecīti, jāzina vismaz viens dzejolītis. Parasti to mācās
mājās, bērnudārzā vai skolā, bet šoreiz piedāvājam šo atbildīgo uzdevumu veikt muzejā. Apgūstot Jāņa Jaunsudrabiņa
dzejoli “Mazā Māra”, dalībnieki uzzinās par kādas mazas
meitenes piedzīvojumiem ziemas dienā pirms 88 gadiem.
Uzmanīgi vērojot senas muzeja krājuma fotogrāfijas ar ziemas skatiem, aicināsim bērnus un vecākus atpazīt dažādas
Rīgas ielas un vietas 20. gadsimta 30. gadu Latvijā, aplūkot
senas pastkartes un eglīšu rotājumus.
Kā ik gadu, uzticēsim nodarbības dalībniekiem piedalīties
muzeja eglītes rotāšanā un aicināsim pašu rokām izgatavot
jauku Ziemassvētku apsveikumu.
Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie
Attēlā: Skats pagājušā gada Ziemassvētkiem veltītā nodarbībā. Foto: LNVM.
(vecāki, radinieki, draugi). Maksa par līdzdalību pasākumā –
ģimenes biļete 4 eiro neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita.

ZIEMASSVĒTKU ATVEŠANA
2017. gada 14. decembrī 18.00 LNVM Tautas frontes muzeja
nodaļā Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, norisināsies Ziemassvētku ieskaņas sarīkojums, kad apmeklētāji būs aicināti
“sadziedāties” ar mūziķi, grupas “Iļģi” dibinātāju un vadītāju
Ilgu Reiznieci.
Sarīkojumā tiks runāts par latviskā mantojuma jēgu un nozīmi
Trešajā atmodā un šodien, par atmodas bērnu un mazbērnu
dziesmām, kā arī padomju okupācijas gados no svinamo dienu
saraksta “izgriezto” Ziemassvētku atgriešanu latviešu gadskārtu kalendārā.
Tie, kurus interesē apskatīt muzeja ekspozīciju speciālista
vadībā, aicināti ierasties muzejā jau pulksten 17. Ekskursijas
noslēgumā paredzēta iepazīšanās ar muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Atmoda-LTF-neatkarība” jaunāko papildinājumu –
virtuves telpu, kas tika izmantota 20. gadsimta 80. gadu beigās 90. gadu sākumā, kad ēkā atradās LTF mītne.

Attēlā: No kreisās – mūziķes Ilga Reizniece un Zane Šmite. 1991. gads.
Fotogrāfs nezināms.

JAUNIEGUVUMU IZSTĀDE KĀ SVEICIENS SVĒTKOS
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz decembra beigām būs
apskatāma krājuma jaunieguvumu izstāde “Latvijas Tautas fronte sveic Ziemassvētkos
un Jaunajā gadā”.
Izstādē eksponēti dažādu Latvijas Tautas frontes (LTF) grupu un nodaļu apsveikumi
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 20. gadsimta 80.–90. gados. Eksponātu vidū ir arī LTF
Domes locekles Itas Kozakevičas 1989. gadā rakstītā Ziemassvētku atklātne.

Attēlā: Ziemassvētku apsveikums LTF priekšsēdētājam
Dainim Īvānam no LTF “Ziemeļblāzmas” nodaļas.
20. gadsimta 80.–90. gadi.
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NOVEMBRIS LATVIJAS NACIONĀLAJĀ VĒSTURES MUZEJĀ
Novembris arī šogad muzejā tika vadīts valsts svētku noskaņā un rosībā, tomēr šīgada norises no ierastajām atšķīra valsts
simtgades tuvošanās un līdz ar to arī jauni projekti un guvumi. Piedāvājam atskatu uz šiem notikumiem fotoreportāžas
formātā.
11. NOVEMBRIS. LĀČPLĒŠA DIENA
Šajā dienā līdzās tradicionāli izstādītajam ģenerāļa Jāņa Baloža pilnajam
Lāčplēša Kara ordeņa komplektam muzejā bija apskatāms jaunieguvums –
dižkareives Valijas Veščunas-Jansones III šķiras Lāčplēša Kara ordenis.
Ordeni, kā arī citus viņas apbalvojumus, dokumentus, fotogrāfijas un personīgos priekšmetus muzejam uz simtgades izstādes laiku laipni atvēlējusi
Valijas Veščunas-Jansones meita Areta Jansone. Attēlā: Stends ar Valijas
Veščunas-Jansones apbalvojumiem. Foto: Roberts Kaniņš.

Areta Jansone viesojās muzejā, apskatīja ekspozīciju un labprāt aprunājās
ar muzeja darbiniekiem un citiem interesentiem, kuriem bija jautājumi par
viņas māti – vienu no trim sievietēm, kam piešķirts augstais apbalvojums.
Attēlā: Areta Jansone (pa kreisi) un LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu
departamenta vadītāja Astrīda Burbicka. Foto: Roberts Kaniņš.

LNVM Numismātikas nodaļas speciālistes bija sagatavojušas lekciju par
Latvijas augstāko apbalvojumu izveidošanu pēc Latvijas valsts dibināšanas,
piešķiršanas kārtību tolaik un mūsdienu Latvijā. Attēlā: LNVM Numismātikas nodaļas faleristikas un medaļu kolekciju galvenā glabātāja
Laima Grīnberga. Foto: Roberts Kaniņš.

Ģimenes ar bērniem pulcējās uz nodarbībām “Mana Latvija”, kur uzzināja
interesantus faktus par mūsu valsts tapšanu un brīvības aizstāvēšanas
cīņām. Šoreiz ordeņus un to atribūtus bija iespējams apskatīt tuvāk nekā
parasti. Attēlā: Nodarbību vada muzejpedagoģe Santa Cerbule.
Foto: Roberts Kaniņš.

Skaļākie un skanīgākie dienas viesi bija folkloras draugu kopa “Savieši” –
viņu priekšnesums pieskandināja teju visas muzeja telpas. Foto: LNVM.
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14. NOVEMBRIS. GADSIMTA ALBUMA ATVĒRŠANA
Valsts lielajai gadskārtai veltītās izstādes “Latvijas gadsimts” ievadprojekts
– virtuāla attēlu galerija Gadsimta albums – tika atvērts preses konferencē,
klātesot Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei, LNVM
direktoram Arnim Radiņam, mediju un jauniešu pārstāvjiem. Pasākumu
ievadīja “Latvijas gadsimts” darba grupas vadītājs Toms Ķikuts ar stāstījumu par projekta ideju un mehānismu. Foto: Valters Lācis.

Pasākuma gaitā tika demonstrēti piecu Gadsimta albuma vēstnešu – Pētera
Stradiņa, Edgara Masaļska, Marijas Naumovas, Zigfrīda Muktupāvela un
Vairas Vīķes-Freibergas – videostāsti par viņu izvēlētajām fotogrāfijām,
kurus aicinām aplūkot muzeja sociālajos tīklos. Attēlā: ķirurga
Pētera Stradiņa izvēlētā fotogrāfija par Stradiņu ģimenes vēsturē zīmīgo
Āgenskalnu.

Kultūras ministre Dace Melbārde (attēlā pa labi) savā uzrunā uzsvēra
attēla nozīmīgumu vēstures atspoguļojumā un pievienoja Gadsimta
albumam savu fotogrāfiju – par pirmo personiski organizētu Ziemassvētku
svinēšanu skolā 1988. gadā. Foto: Valters Lācis.

Aģentūrā LETA tika izvēlēts attēls, kas vēsta par nacionālās ziņu
aģentūras pirmsākumiem (aģentūra “Latopress” dibināta 1919. gadā) un
vienu no tālaika darbības virzieniem – grāmatu un laikrakstu izdošanu un
tirdzniecību vilcienu staciju kioskos. Savukārt ziņu portāla delfi.lv Kultūras
nodaļas redaktore Nora Rieksta pievienoja albumam attēlu ar sociālu
ievirzi – par portāla darbinieku dalību akcijā “Dakteris Klauns”. Rīgas
Kultūru vidusskolas pārstāvis Raimonds Rublovskis bija ieradies, lai
pastāstītu par fotogrāfiju ar savu vectēva vectēvu.

Gadsimta albums ir viens no projektiem, kas saistīti ar nākamgad gaidāmo
Latvijas muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”. Albuma atvēršanā bija
aplūkojami izstādes meti. Foto: Valters Lācis.

LNVM direktors Arnis Radiņš pievienoja Gadsimta albumam attēlu ar
leģendāro 1988. gada izstādi “Latvija starp diviem pasaules kariem”. Pasākuma noslēgumā tika izteikts aicinājums pārlūkot personīgās un uzņēmumu
fotogrāfijas un papildināt lielo Latvijas Gadsimta albumu, lai tas veidojas
vispusīgs un krāšņs. Foto: Valters Lācis.

Attiecinām šo aicinājumu arī uz muzeju darbiniekiem,
kā arī visiem citiem – veidosim kopā Gadsimta albumu!
www.latvijasgadsimts.lv/albums
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18. NOVEMBRIS. LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS 99. GADADIENA
Pulksten 11, 15 un 17 gida pavadībā notika ekskursijas muzeja pastāvīgajā
ekspozīcijā, kas veltīta periodam no Latvijas Republikas dibināšanas līdz
1940. gadam. Par šo sarežģīto vēstures periodu stāstīja LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka. Foto: LNVM.

Vienlaikus ar ekskur-sijām risinājās nodarbības ģimenēm ar bērniem
“Mana Latvija”, kurās muzejpedagoģe Santa Cerbule stāstīja par
nozīmīgajiem 11. un 18. novembra notikumiem un to, kā tapa valsts
augstākie apbalvojumi. Foto: LNVM.

Pulksten 13 sākās LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku departamenta
vadītāja, Dr. hist. Toma Ķikuta lekcija “Latvijas valsts tapšana: priekšnoteikumi, ideja, rīcība”, kurā tika apskatīti jautājumi par to, kādi faktori
ietekmēja jaunās valsts izveidošanos tieši 1918. gadā. Foto: LNVM.

Jau dienas pirmajā pusē interesenti gaidīja iespēju konsultēties ar muzeja
darbiniekiem, lai pievienotu līdzpaņemtās fotogrāfijas Gadsimta albumam.
Plašāk par to lasiet Ziņneša 9. lappusē. Attēlā: Muzejpedagoģe Ilze Miķelsone palīdz apmeklētājai ieskenēt attēlu un aizpildīt stāsta formu. Foto:
LNVM.

Bērnu radošajām darbībām muzejā bija atvēlēta atsevišķa vieta, un
jaunākie muzeja apmeklētāji nekavējās demonstrēt talantus, izvēloties
jaunas krāsas Brīvības piemineklim un vēlot laimes Latvijai. Foto: LNVM.

Arī 18. novembrī apmeklētāji interesējās par iespēju aplūkot Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru grāmatu, kurā publicētas ziņas par 2043 šī ordeņa
īpašniekiem, starp kuriem ir ne tikai latvieši, bet arī citu tautību pārstāvji –
igauņi, lietuvieši, francūži, somi, poļi u. c. Foto: LNVM.
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JAUNAS LAPPUSES GADSIMTA ALBUMĀ
18. novembrī vairāki muzeja apmeklētājiem klātienē pievienoja fotogrāfijas Gadsimta albumam. Jau no pulksten 11 rītā
darbinieki uzklausīja cilvēku stāstus, pierakstīja tos un ieskenēja līdzatnestos attēlus.
Viens no interesantākajiem šajā dienā pievienotajiem attēliem bija pastkarte, kurā redzami Latgales dziesmu svētki 1940. gadā.
Tālu ceļu uz Rīgu bija mērojusi Pentjušu ģimene no Rundēniem Latgalē – viņi pievienoja Gadsimta albumam vairākas dzimtas
vēstures fotogrāfijas, no kurām interesantākā stāstīja par Latgales ērģelnieku Staņislavu Juškānu. Lielu pienesumu Gadsimta
albumam sniedza Irēna Danilāne, kura pievienoja fotogrāfijas un stāstus par saviem vecākiem, dzīvi Jaunjelgavā un mediķes
gaitām. Visemocionālākā šķita Danilānes kundzes dzimtas fotogrāfija, kurā redzama ģimene ar tēva fotogrāfiju rokās, gaidot
viņa atgriešanos no izsūtījuma. Savukārt Benitas kundze no lielā līdzpaņemto attēlu klāsta izvēlējās albumam Bokvaldu dzimtas
dažādu paaudžu fotogrāfijas un stāstus. Interesanti, ka trīs kundzes no saviem krājumiem bija atlasījušas 20. gadsimta vidū zaudētā simbola – Staburaga – fotogrāfijas.
Attēlā pa kreisi: Fotoatklātni "Latgales Dziesmu svētki"
Mirdzai Polei (dzim. Ķerāne) mantojumā atstāja brālis Jānis
Ķerāns, kurš 1940. gadā mācījās Daugavpilī, Dzelzceļa tehniskajā vidusskolā. Fotogrāfs Zilberts Daugavpilī.

Attēlā pa labi: Sieva Anna, vīrs Staņislavs un trīs meitas: (no
kreisās) Alīna, Valentīna un Janīna, kurai tiek svinēts pamatskolas
izlaidums. 1962. gads. Ludzas rajona Mērdzenes ciems. Staņislavs
Juškāns vairāk nekā 60 gadus kalpoja par ērģelnieku vairākās
Latgales baznīcās: Pušmucovā, Stiglavā, Kārsavā, Ludzā. Bijis arī izcils kāzu muzikants, izgudrotājs un smalkmehāniķis. Visiem
trim bērniem nodevis muzikālo izglītību. Tā kā Staņislavs bijis dedzīgs brīvās Latvijas patriots, ilgi nevarējis pieņemt obligāto
iestāšanos kolhozā un tikai 1956. gadā, kad draudēja izvešana uz Sibīriju, piespiedu kārtā pievienojies kolhozniekiem.
Attēlā pa kreisi: Ģimene gaida tēvu mājās no rūdas raktuvēm.
1953. gada 9. augusts. Fotosalons Rīgā. Tēvs Nikolajs Tihanovs pārvaldīja vācu valodu, kara laikā norīkots par tulku pie vācu gūstekņiem.
Pēc tam viņu iesauca Sarkanajā armijā, bet pie Ventas smagi ievainoja.
Ar cauršautām plaušām viņš kā gūsteknis tika aizdzīts uz Vāciju, kur
angļu zonā pavadīja apmēram divus gadus. Pēc atgriešanās mājās
kaimiņš viņu nodeva par tulka darbu kara laikā, un 1949. gadā Tihanovs
tika notiesāts uz 25 gadiem kā valsts nodevējs. Pēc Staļina nāves viņu
reabilitēja un atļāva atgriezties. Viņš nodzīvoja 80 gadus un mira 1992.
gadā, par pārdzīvoto nemīlēja stāstīt.

Attēlā pa labi: Laima Stūre ar vīru ekskursijā Staburaga
pakājē. 1939. gada 13. augusts. Foto: Oļģerts Stūre.
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LĪDZ AR IZSTĀDI NOSLĒDZAS NODARBĪBU CIKLS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
26. novembrī ar nodarbību “Tradicionālie Ziemassvētku rotājumi” noslēdzās 2017. gadā aizsāktais nodarbību cikls ģimenēm
ar bērniem izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”.
Pirmā nodarbība notika 2017. gada janvārī, un tās tēma
bija “No aitas līdz zeķei”, februārī – “No liniem līdz kreklam”, martā – “Tradicionālie mūzikas instrumenti”, bet
aprīlī – “No grauda līdz maizei”. Septembrī notika nodarbība “Pļavā un mežā”, savukārt oktobrī – “Lauku sētā”.
Katras nodarbības tēma bija cieši saistīta ar izstādē redzamajiem priekšmetiem. Lai papildinātu apmeklētāju zināšanas, tās dalībnieki apskatīja arī attiecīgās tēmas atspoguļojumu muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Gida stāstījumu dažādoja gan priekšmetu un atdarinājumu, fotogrāfiju un
zīmējumu demonstrēšana, gan līdzdarbošanās – bērni
mācījās adīt, izšūt, muzicēt, atpazīt un izgaršot graudu
veidus, pagatavot ganiņu rotaļlietu, atšķirt pļavas augus
un koku lapas, kā arī veidot lauku sētas iemītniekus no
dabas materiāliem.
Neatņemama nodarbību sastāvdaļa bija latviešu folkloras
Attēlā: Skats nodarbībā, ko vada muzejpedagoģe Ilze Miķelsone. Foto: LNVM.
vērtību izzināšana – pasaku lasīšana, mīklu minēšana, tautasdziesmu rindu sakārtošana pareizā secībā.
Noslēdzošajā nodarbībā bērni ne tikai uzzināja, kā latvieši rotāja mājokļus pirms vairāk nekā simts gadiem, bet arī paši no salmiem veidoja puzurus un citus telpu rotājumus – saulīti, viju. Mazākie apmeklētāji, izmantojot augus un citus materiālus, meistaroja Ziemassvētku apsveikuma kartiņas.
Paldies visiem nodarbību dalībniekiem, kuri bija izvēlējušies mēneša pēdējo svētdienu pavadīt muzejā! Nākamgad mēneša
pēdējā nedēļas nogalē ģimenes ar bērniem būs aicinātas uz jauna veida nodarbi – dārgumu medībām muzeja ekspozīcijā. Par
to plašāk – Ziņneša janvāra numurā.

SARUNA PAR SAKRĀLĀS MĀKSLAS
DĀRGUMIEM
28. novembrī LNVM pastāvīgajā izstādē “Sakrālā māksla” pulciņš interesentu bija ieradušies, lai noklausītos muzeja direktora vietnieces krājuma darbā Anitas Meinartes stāstījumā
par Latvijas sakrālās mākslas dārgumiem.
19. gadsimta beigās sāktās sakrālās tēlniecības un glezniecības
darbu kolekcionēšanas rezultāts aptver laikposmu no 14. gadsimta līdz 20. gadsimta 20. gadiem. Tikšanās reizē klātesošie
uzzināja gan par kolekcijas veidošanās pirmsākumiem, gan tajā
iekļautajiem retumiem, tāpat arī par to, kā atšķiras dažādos
Latvijas novados veidotie darbi par sakrālajām tēmām.
Attēlā: Tikšanās izstādē “Sakrālā māksla”, otrā no labās – Anita Meinarte.
Foto: LNVM.

PATEICĪBA PAR SVĒTKU SAJŪTU
Kā ierasts, visvairāk LNVM ceļojošo izstāžu visā Latvijā tiek uzstādīts gada nogalē – šoruden to
bija 31. Pēc 18. novembra muzeja darbinieces saņēma skaistu sava darba novērtējumu no
Purvciema vidusskolas.
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NEPELNĪTI PIEMIRSTA KULTŪRAS PERSONĪBA
Šogad 21. augustā apritēja 140 gadi, kopš dzimusi Alma Bringmane, vairāk zināma ar
uzvārdu Birģele-Paegle. Lai arī ar nelielu novēlošanos, tomēr pievēršam uzmanību šai
neordinārajai un unikālajai personībai, kas tik daudz darījusi tautas mākslas tradīciju
saglabāšanā un popularizēšanā un kuras darbība cieši saistīta arī ar LNVM vēsturi.
Alma Birģele-Paegle dzimusi 1877. gadā Bauskas apriņķa Mēmeles pagastā, mācījusies
Bauskas meiteņu skolā, vēlāk – Smoļenskas telegrāfa skolā. Līdz ar Viskrievijas X arheoloģiskā kongresa un ar to saistītās etnogrāfiskās izstādes atklāšanu, kas norisinājās Rīgā,
1896. gadā, viņas uzmanības lokā nonāca arheoloģiskie atradumi un tautas mākslas
darinājumi. Sākās mērķtiecīga izglītošanās un darbošanās šajā jomā. Speciālās iemaņas
un zināšanas Alma Birģele-Paegle apguva Drēzdenes lietišķās mākslas skolā, papildināja
Berlīnē, Minhenē un Parīzē. 1911. gadā Rīgā viņa atvēra pirmo mākslas amatniecības
skolu Latvijā, kuru 1915. gadā, tuvojoties Pirmajam pasaules karam, nācās evakuēt uz
Maskavu. Arī tur Alma Birģele-Paegle turpināja izglītošanos, Strogonova mākslas skolā
apgūstot emaljas pielietošanas tehniku un papildinoties aušanas tehnikās.
Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas viņa atgriezās dzimtenē, lai turpinātu iesākto –
atjaunoja savu skolu, organizēja dažādas tautas mākslas izstādes un kursus. Ļoti nozīmīgs veikums, kas sabiedrībā veicināja pieaugošu interesi par tautas mākslu un senatni, Attēlā: Alma Birģele-Paegle. Atpūta Nr. 60.
bija pirmā etnogrāfiskā žurnāla “Latvijas Saule” izdošana. Būdama čakla rokdarbniece, 1925. gada 24. decembris. Latvijas Nacionālās
Alma Birģele-Paegle savas iemaņas nodeva citiem arī neskaitāmos kursos un meistar- bibliotēkas digitālā kolekcija www.periodika.lv.
klasēs. Viņa lasīja lekcijas, organizēja kursus un piedalījās ar darbiem izstādēs Latvijā un
ārvalstīs. No 1916. gada viņas darbi tika izstādīti II un III Maskavas latviešu mākslinieku izstādē, vēlāk Ņujorkā un Vašingtonā.
Daudzas latviešu tautas un lietišķās mākslas darbu izstādes viņa organizēja pati.
Almas Birģeles-Paegles darbība tika novērtēta arī starptautiskā mērogā – 1932. gadā viņa saņēma Neapoles Nacionālā muzeja
vadītāja uzaicinājumu pētīt seno romiešu audumu tehnikas un atveidot Pompejā atrastā gleznā redzamo Aleksandra Lielā jostu
un vairākus tērpa un pajūga rotājumus.

Attēlā: Dr. E. Sērlings no Zviedrijas sniedz Pieminekļu Valdei praktiskus padomus senlietu konservācijā 1929. gada septembris. Pirmajā rindā otrā no
kreisās – Alma Birģele-Paegle. LNVM krājums. Foto: Matīss Pluka.

Attēlā: Almas Birģeles-Paegles 1924. gadā darinātie arheoloģisko celaiņu
paraugi pēc Ainavu kapulauka paraugiem. LNVM krājums.
Foto: Roberts Kaniņš.

Par Almas Birģeles-Paegles ārkārtīgo vitalitāti un darba spējām liecina arī tas, ka viņa 1931. gadā pieteicās Rīgas pilsētas domnieku vēlēšanām un tika ievēlēta. Tāpat viņa aktīvi iesaistījās vairāku biedrību darbā.
Muzejam Alma Birģele-Paegle nozīmīga ar to, ka bija pirmā latviete, kas aizsāka arheoloģiskajos izrakumos iegūto tekstiliju pētniecību un rekonstrukciju izgatavošanu, balstoties uz konkrētiem atradumiem. Sākot no 1923. gada, nebūdama muzeja štata
darbiniece, viņa desmit gadus Pieminekļu valdes uzdevumā piedalījās arheoloģiskajās ekspedīcijās kā audumu eksperte un preparatore. Meistare ne tikai attīrīja atrastos audumus un vēlāk pētīja to darināšanas tehnikas, bet arī veidoja atsevišķu atradumu rekonstrukcijas. Muzeja krājumā joprojām atrodamas vairāk nekā 20 celaiņu rekonstrukcijas, kuras darinātas pēc Ainavu
senkapu izrakumos atrasto audumu paraugiem. Viņa arī attīrīja un noformēja eksponēšanai atrastos audumus, tos pirms un
pēc apstrādes fotografējot un aprakstot – bez papildu finansējuma.
Valsts Vēsturiskā muzeja toreizējais direktors Matīss Siliņš par īpaši atvēlētiem līdzekļiem 1927. gadā no Paegļu ģimenes nopirka viņu savāktos eksponātus – galvenokārt jostas, cimdus, zeķes un citus tekstilmateriālus, kā arī metāla, koka, māla un citu
materiālu tautas mākslas darinājumus ‒ kopskaitā 4501 priekšmetu, kas kļuva par ļoti nozīmīgu muzeja krājuma papildinājumu.
Irita Žeiere,
LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece,
ar pateicību Gunitai Baumanei par palīdzību vizuālā materiāla meklēšanā
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DAUDERI PĀRTOP PAR LONDONAS SAVRUPMĀJU
Novembra sākumā LNVM Dauderu nodaļa bija slēgta apmeklētājiem – tās ēkā un teritorijā notika “Tasse film” organizēta filmēšana. Uz nedēļu “Dauderu” nams pārtapa filmas “Sonāta” varoņa
mājā.
“Sonāta” ir Francijas, Anglijas, Krievijas un Latvijas kopražojuma
mākslas filma, tās režisors ir Endrū Dezmonds, galvenais operators
– Jānis Eglītis, galveno lomu atveido Freja Tinglija, citās lomās:
Simons Akbarjans, Brūss Deividsons, Rutgers Hauers. Filmas sižets
stāsta par kādu skaņdarbu, kura pierakstu atšifrējot, komponista
meita atklāj tēva pagātnes noslēpumus. Sāk risināties neparedzēti
notikumi, kuru atslēga slēpjas skaņdarbā… Vairāki filmas sižeta
pavērsieni saistīti ar kādu greznu savrupnamu Londonā, kura lomai
tika izraudzīti “Dauderi”, novērtējot ēkas un dārza izcilo arhitektonisko vērtību.
Attēlā: LNVM Dauderu nodaļa kinoļaužu un tehnikas ielenkumā.
Foto: Olga Miheloviča.

SARĪKOJUMS “18. NOVEMBRA PĀRKRĀSOŠANA”
23. novembrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notika
pasākums “18. novembra pārkrāsošana”, ko apmeklēja četrdesmit interesentu.
Sarīkojuma ievadā tika nolasīta bijušās laikraksta “Padomju
Jaunatne” un žurnāla “Padomju Latvijas Sieviete” redaktores
Monikas Zīles pārdomu eseja par cilvēka un laika attiecībām.
Dainim Īvānam sazinoties ar Moniku Zīli pa telefonu, sarīkojuma dalībniekiem bija iespēja dzirdēt atmiņu stāstījumu par
dalību darbaļaužu mītiņā Strēlnieku laukumā Latvijas PSR atbalstam 1987. gada 18. novembrī. Sarīkojumā piedalījās arī
vēsturnieks Edgars Engīzers ar priekšlasījumu “Audiet mani
karogā… sarkanbalti sarkanā? 18. novembris bez baltās krāsas”. Referātā tika aplūkota sarkanbaltsarkanā karoga klātbūtne Latvijas PSR pagrīdē un ceļš uz tā atjaunošanu. 1988. gada
29. septembrī Latvijas PSR Augstākā padome apstiprināja sarkanbaltsarkano karogu par latviešu tautas kultūrvēsturisko
simbolu un 1988. gadā 11. novembrī tas tika publiski pacelts
Rīgas pils Svētā Gara tornī.

Attēlā: Ieskats sarīkojumā. Uzstājas vēsturnieks Edgars Engīzers.
Foto: Kārlis Kalseris.

SAEIMĀ BEIGUSIES IZSTĀDE PAR EKONOMISKIEM
UN POLITISKIEM SATRICINĀJUMIEM
No 2017. gada maija līdz novembrim Latvijas Saeimas bibliotēkas telpās bija apskatāma no LNVM krājuma priekšmetiem
veidota naudaszīmju izstāde.
Izstāde ar nosaukumu “Pirmā pasaules kara izraisītais Eiropas
lielvaru sabrukums un nacionālo valstu izveidošanās atspoguļojums naudaszīmēs (zelta standarts–inflācija–hiperinflācija–
stabilitāte)” vēstīja par ekonomiskajiem un politiskajiem satricinājumiem, kas kara un pirmajos pēckara gados pārņēma karā
iesaistītās impērijas: Vāciju, Krieviju un Austroungāriju. Visgrūtāk
atjaunot ekonomiku un atgūties no kara bija Vācijas zemēm. Par
hiperinflāciju, kas šīs zemes skāra pirmajos pēckara gados, un
risinājumiem tās pārvarēšanai stāstīs virtuālā izstāde “Inflācija un
nepieciešamības nauda Vācijā 20. gadsimta 20. gados”, kas būs
skatāma muzeja mājaslapā no 2017. gada decembra.
Attēlā: Ieskats izstādē. Foto: LNVM.
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LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)
ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināšanas
1869. gadā LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi – tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, tautastērpi,
tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti,
kartes, gravīras, gleznas u. c. Latvijas vēstures liecības. Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs
vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kam ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas
vēstures nozīme. LNVM organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas
skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Tautas frontes muzeja nodaļa un Dauderu nodaļa.
http://www.lnvm.lv
facebook.com – Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs
twitter.com/LV_vest_muzejs
YouTube.com – LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM
Instagram – Nacionalais_vestures_muzejs

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA
ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodams unikālu priekšmetu un
dokumentu kopums. Tas vēstī par Latvijas tautas neatkarības centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas
atmiņā iemūžināta kā Trešā atmoda. Muzejs glabā vēsturiskās liecības par lielāko
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas perioda tautas kustību – Latvijas Tautas fronti,
atainojot Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un dalībniekus.
twitter.com – frontes_muzejs_LNVM
facebook.com – LNVM Tautas frontes muzejs

DAUDERU NODAĻA
izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā “Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. No 1937. līdz 1940. gadam tā kalpoja par Valsts un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras
rezidenci. Pateicoties trimdas mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa ieinteresētībai,
1990. gadā tika izveidots Latvijas Kultūras muzejs “Dauderi”. 2010. gadā muzejs kļuva par LNVM nodaļu.
Dauderu nodaļa ne vien piedāvā izstādes un nodarbības, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda
rakstura pasākumiem.
facebook.com/dauderi.lnvm
twitter.com/Dauderi_LNVM
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