Latvijas Nacionālā vēstures muzeja

Attēlā: Skats no skolotāju semināra norises 23. augustā. Foto: Kārlis Kalsers.

VEIKSMĪGU JAUNO
IZSTĀŽU UN
MUZEJPEDAGOĢIJAS SEZONU!
23. augustā muzejā notika
ikgadējais seminārs skolotājiem, kurā pedagogi
iepazinās ar jaunajām izstādēm un uzzināja
par muzeja plāniem un iecerēm
jaunajam mācību gadam.
Vairāk par tiem lasiet Ziņneša 5. lappusē!

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles,
Brīvības bulvāris 32, Rīga
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”
“Linu audums latviešu tradicionālajā apģērbā”
laiks: 2018. gada 21. augusts – 2019. gada marts
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”
laiks: 2018. gada 4. maijs – 2021. gada maijs

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga
laiks: līdz 2018. gada 9. septembrim
Filipa Šalajeva gleznu izstāde “Latvijas laukos”
laiks: līdz 2018. gada 1. oktobrim
izstāde “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas”
laiks: 2018. gada 15. septembris – 19. oktobris
Aleksandra Lukjanova gleznu izstāde “Lielvārdes josta. Atgriešanās”
pastāvīgās izstādes
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē” – slēgta uz remonta laiku līdz oktobrim
pastāvīgās ekspozīcijas daļas
“Virtuve”, “Mūzikas salons”, “Gaida Graudiņa kolekcija” – slēgta uz remonta laiku līdz oktobrim

vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga
laiks: no 2018. gada 7. augusta līdz 31. decembrim
izstāde “Tautas manifestācija “Par tiesisku valsti Latvijā” Mežaparkā, Rīgā 1988. gada 7. oktobrī”
pastāvīgā ekspozīcija
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”

vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga
laiks: no 2018. gada 5. jūlija
izstāde “Priekšmetu stāsti” – ieskats izstādē “Latvijas gadsimts”

vieta: Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagasta "Vietvalži"
laiks: no 2018. gada 25. augusta līdz 3. septembrim
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”

LATVIJAS GADSIMTS AUDIOSTĀSTOS
Šovasar ir pabeigts darbs pie izstādes “Latvijas gadsimts” audiogida izveides trīs valodās, un varam izstādes apmeklētājiem
piedāvāt izvēli – iegūt ceļabiedru Latvijas vēstures sarežģītās un daudzveidīgās vēstures iepazīšanā latviešu, angļu vai krievu
valodā.
Šis audiogids paredzēts tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par ieinteresējušo izstādes priekšmetu, personību vai notikumu, – sekojot
audiogida simbolam izstādē un nospiežot attiecīgo numuru, iespējams noklausīties stāstījumu, kas papildina izstādes tekstu
stendā vai anotācijā, līdz ar to gūstot plašāku informāciju. Kopā šādu “audiostāstu” ir 83.
Audiogida tehniskais risinājums tapis ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas draudzīgo atbalstu, daudzas dienas pavadot bibliotēkas
skaņu ierakstu studijā. Muzeja lielais paldies skaņu režisoram Renartam Braufmanim – par radošumu, ieinteresētību un pacietību!
Tikpat liela pateicība pienākas trim “aizkadra balsīm”, kas pārvērta audiogida tekstus klausītāja ausij tīkamā skanējumā. Latviešu valodas versiju ierunāja (pareizāk – iedzīvoja) Jaunā Rīgas teātra aktieris un izstādes “Latvijas gadsimts” balss Vilis Daudziņš,
kuru varam dzirdēt arī teju katrā izstādes telpā dažādās lomās. Angļu valodas versija skan angļu valodas pasniedzēja Kreiga
Rouza korektajā izpildījumā, savukārt krievu versiju draudzīgā noskaņā ierunāja jurists Vladimirs Meļņiks.

Attēlā: Vilis Daudziņš. Foto no personīgā arhīva.

Attēlā: Kreigs Rouzs. Foto no personīgā arhīva.

Attēlā: Vladimirs Meļņiks. Foto no personīgā arhīva.

SOLI PA SOLIM “LATVIJAS GADSIMTĀ”
– tā mazos vēstures pētniekus un interesentus aicina vēl viens izstādes “Latvijas
gadsimts” palīglīdzeklis – ceļvedis bērniem. Skolas burtnīcas izmēra grāmatiņa palīdz tās īpašniekam mērot Latvijas vēstures ceļu lieliem soļiem vai maziem solīšiem, lasot stāstus, uzzinot interesantus faktus un risinot uzdevumus.
Ceļveža struktūra atbilst izstādes struktūrai, kur Latvijas simt gadi sadalīti nosacītās
desmitgadēs, sākot no tautas un nācijas veidošanās un beidzot ar zaudētās valsts
atgūšanu un mūsdienām. Katru laikposmu raksturo īss apraksts un ilustrācijas, iespējams, vēl nezināmi fakti un uzdevumi, kurus pildot, mazais lasītājs var precīzāk sajust
konkrēto laiku. Visam ceļvedim cauri vijas laika līnija, vēstot par būtiskākajiem notikumiem, ko pēdējā lappusē var turpināt pats grāmatiņas lietotājs. Uzmanību piesaista arī piktogrammas, kas palīdz vieglāk atrast izstādē audio- un videoierakstus, kā arī
priekšmetus. Līdzšinējā pieredze rāda, ka ceļvedis tiek lietots aktīvi un radoši, iesaistot uzdevumu risināšanā arī vecākus, vai arī ņemot to līdzi uz mājām vēlākai aizpildīšanai un lietošanai.
Bērnu ceļvedi veidoja LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departaments sadarbībā
ar dizaina biroju H2E.

Attēlā: Izstādes “Latvijas gadsimts”
bērnu ceļveža vāks.

LINS LATVIEŠU APĢĒRBĀ
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32 atvērta izstāde “Linu
audums tradicionālajā apģērbā”, kurā aplūkojami dažādi priekšmeti no muzeja
Etnogrāfijas nodaļas Apģērbu un tekstila kolekcijas – tajā glabājas ievērojams
apjoms dabīgu materiālu apģērbu un aksesuāru, un linu izstrādājumi aizņem lielu šīs
kolekcijas daļu.
Izstādē var iepazīt 19. gadsimta Latvijas teritorijā dzīvojošo vīriešu un sieviešu
apģērba elementus no lina – kreklus, brunčus, jakas, priekšautus, snātenes (vasaras
plecu segas), sieviešu galvas lakatiņus, cepures, zeķes, kabatlakatus, vīriešu svārkus
un bikses, atsevišķus īpašus priekšmetus, piemēram, “rudzu jaku”, kuru valkāja
vasaras lauku darbos, rudzu kūlīšus sienot, un kāzu mēteli, kuru lietoja dzimtas
piederīgie divās paaudzēs –, kā arī skatīt linu apstrādē izmantotos darbarīkus un
priekšmetus. Dažiem priekšmetiem
bija arī papildu nozīme – piemēram,
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arī ekspedīciju laikā uzņemtajos foAttēlā: Skats izstādē. Foto: LNVM.
tonegatīvos, no kuriem daudzi
iekļauti
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“Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Fotogrāfijas ilustrē gan lina
novākšanas un apstrādes procesu, gan to, kā dažāda vecuma latvieši nēsāja
lina apģērbu darbā un ikdienā.
Izstādi veidojuši muzeja darbinieki – autore Una Dževečka, Jānis Šabanovs,
Gunita Baumane, Tabita Lapiņa, Daina Ziemele, Signe Lāce, mākslinieks
Ģirts Boronovskis. Izstāde būs aplūkojama līdz 2019. gada martam.
Attēlā: Vīrietis ikdienas apģērbā. Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta
Lomu sādžas F. Skačkova saimniecība. Fotografēja Jānis Students.
1926. gada 19. augusts. LNVM krājums.

IZSTĀDĒ UZDARBOSIES PRIEKŠMETU MĒRNIEKI
Ģimenēm, kurās iecienītas kopā un saturīgi pavadītas nodarbes, der aizlikt aiz
auss katra mēneša pēdējo sestdienu – no septembra līdz decembrim Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvārī 32, Rīgā aicina vecākus ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem uz “Priekšmetu mērnieku” –
pētniecisku nodarbību 68 muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts”!
Izstādē par Latvijas vēsturi stāsta vairāk nekā 1500 priekšmetu, un tieši tie būs
priekšmetu mērnieku uzmanības centrā. 29. septembrī tiks pētīti priekšmetu
izmēri, bet 27. oktobrī – vecums, 24. novembra nodarbība pievērsīsies priekšmetu svaram, bet 29. decembrī – attālumam, kādu tie mērojuši līdz izstādei.
Pirmajā nodarbībā 29. septembrī ekskursijas vadītāja, stāstot par izstādi, aicinās
ģimenes meklēt vislielāko un vismazāko eksponātu. Katrā no izstādes desmit
sadaļām nodarbības dalībnieki noskaidros priekšmetus, kas šķitīs interesanti ar
savu izmēru, kā arī apskatīs vismazāko un vislielāko izstādes eksponātu, atzīmējot tos savās darba lapās.
Apmeklējot visas četras nodarbības, ģimenes ar bērniem būs ne tikai iepazinušās
ar izstādi “Latvijas gadsimts” un Latvijas vēstures beidzamo 100 gadu norisēm,
bet arī uzzinājušas interesantus faktus un skaitļus par izstādes priekšmetiem.
Septembra, oktobra, novembra un decembra pēdējās sestdienas nodarbības
“Priekšmetu mērnieks” sāksies 12.00, ieeja – bez maksas.
Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: LNVM.

MUZEJA PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMS:
LATVIJAS SIMTGADE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ
Līdz ar pirmo rudens mēnesi Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sāk realizēt jaunu pasākumu plānu. Lielākais akcents tajā
likts uz valsts simtajai gadadienai veltītajām tēmām, kas saistās galvenokārt ar muzeju nozarē apjomīgāko izstādi “Latvijas
gadsimts”, kā arī citām muzeja aktivitātēm. Norises laiks: septembris–decembris, vieta: Rīga, Brīvības bulvāris 32.
Bez pastāvīgās ekspozīcijas, kas izvietota muzeja divos stāvos un
atspoguļo Latvijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz
mūsdienām, muzeja otrajā stāvā līdz 2021. gada pavasarim būs
skatāma izstāde “Latvijas gadsimts”, bet trešajā stāvā līdz
nākamā gada martam – izstāde par linu audumu tradicionālajā
apģērbā. Gan ekspozīcijā, gan izstādēs tiks piedāvāti dažāda
formāta pasākumi dažādām auditorijām.
Ekskursija “10 soļi Latvijas gadsimtā”: jau 1. septembrī, kā arī
citās sestdienās (8., 15. un 22. septembrī, 6. oktobrī, 3. novembrī
un 1. decembrī) tiek piedāvāts apskatīt izstādi “Latvijas
gadsimts” gida vadībā, uzzinot vairāk, nekā apskatot izstādi
pašam, uzdodot jautājumus speciālistam, iesaistoties diskusijā
un gūstot jaunas atziņas par šķietami jau zināmo. Ekskursijas
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Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis.
un diskusiju formā tiks apskatītas dažādas izstādē “Latvijas
gadsimts” skartās tēmas un Latvijas vēstures posmi – aicināti gan uzticīgie otrdienu apmeklētāji, gan citi interesenti! Septembrī tikšanās tēma būs “Kas bija Latvija jaunlatviešiem?” (vairāk lasiet Ziņneša 6. lpp.), bet oktobrī uzmanība tiks pievērsta latviešu strēlnieku tēlam Latvijas vēsturē un kultūrā. Pasākumos piedalīsies izstādes veidotāji un īpaši aicināti viesi. Ieeja – bez
maksas.
Jau kopš “Latvijas gadsimta” atvēršanas šī gada maijā katra
mēneša pēdējā ceturtdienā muzejā īpaši gaidīti seniori –
pulksten 14.00 sākas vēsturnieka vadīta ekskursija izstādē,
rūpējoties, lai pensijas vecuma ļaužu ceļojums laikā un
atmiņās būtu gan saistošs, gan ērts. Gaidāmās Senioru dienas
šogad: 28. septembris, 25. oktobris, 29. novembris un 27.
decembris, ieejas maksa – 1,50 eiro.
Četras nodarbības iecerētas ciklā “Muzejs ģimenei”:
13. oktobrī muzejpedagogs stāstīs un rādīs liecības par seno
skolu, 11. un 18. novembrī būs valsts svētkiem pieskaņotas
izzinošas nodarbības, bet 8. decembrī, domājot par ziemu un
gada nogales svētkiem, risināsies “Ziemas stāsti”. Sākums –
12.00.
Ģimenēm ar bērniem paredzētas arī nodarbības “Priekšmetu
mērnieks” (29. septembrī, 27. oktobrī, 24. novembrī un 29.
Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis.
decembrī 12.00) – tās vedīs vecākus un viņu atvases pētnieciskā ceļojumā pa izstādi “Latvijas gadsimts”, vienlaikus ar priekšmetu aplūkošanu veicinot valsts vēstures iepazīšanu
(vairāk lasiet Ziņneša 4. lpp.).
Turpinājums – nākamajā lappusē.
Attēlos: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”. Foto: Valters Lācis un LNVM.

MUZEJA PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMS:
LATVIJAS SIMTGADE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ
Turpinājums
Īpaši pasākumi paredzēti simtgades svētku kulminācijā. 11. novembrī, kad muzejs atvērts bez maksas no 11.00 līdz 19.00,
Lāčplēša dienas vēsturiskais konteksts un tā atzīmēšana tiks
skatīta gan 1919. gada un Trešās atmodas kontekstā, gan
mūsdienu tvērumā. Dienas gaitā tradicionāli būs aplūkojams
vienīgais pilnais Lāčplēša Kara ordeņa komplekts, par kuru varēs
iztaujāt numismātus. Daudz par ordeņa pasniegšanu un
kavalieriem vēsta arī Gadsimta albumam pievienotās fotogrāfijas – tiks aplūkotas arī tās.
Latvijas Republikas pasludināšanas gadadienas programma solās
būt notikumiem bagāta. Arī 18. novembrī ieeja muzejā būs
brīva, darba laiks – no 11.00 līdz 19.00. Visu dienu vēsturnieki
aicinās apmeklētājus ekskursijā pa “Latvijas gadsimtu”, īpaši
akcentējot divas tēmas: “Ceļš uz Latvijas valsti. Pirmais pasaules
karš. 1914–1918” un “Latvijas valsts aizstāvēšana. Neatkarības
Attēlā: Skats izstādes “Latvijas gadsimts” atklāšanā. Foto: Valters Lācis.
karš. 1918–1920”. Apmeklētājiem būs iespēja arī iedzīvoties
dažādos laikos, situācijās un lomās ātrajā foto stūrītī un paņemt līdzi fotogrāfiju, kā arī atstāt savu liecību vēsturē.
Plašāka informācija par svētku dienu pasākumiem sekos drīzumā.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
NO ROTAĻLIETĀM LĪDZ EKSĀMENIEM
Arī jaunā mācību gada LNVM muzejpedagoģiskās programmas
un citu aktivitāšu piedāvājums izstrādāts, aptverot dažādas
skolas vecuma bērnu auditorijas.
Kopā sagatavotas 15 muzejpedagoģiskās programmas, piemērojoties sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas bērnu interesēm
un saistot tās ar mācību programmu. Programmas iekļauj visdažādākās ar vēsturi un tās izpēti saistītas tēmas: “Kas ir
muzejs?”, “Mana mīļākā rotaļlieta”, “Kā dzīvoja senie ļaudis?”,
“Latviešu gadskārtas”, “Mana Latvija”, “Mode Latvijā un Eiropā
17.–20. gadsimtā", “Latvija no dibināšanas līdz mūsdienām” u. c.
Tēmas tiek analizētas gan muzejpedagoga stāstījumā, gan
ekspozīcijas un izstāžu apskatē, gan pildot darba lapas.
Attēlā: Skats nodarbībā “Mana Latvija”. Foto: LNVM.
Skolēnu grupām tiek rīkotas arī tematiskās ekskursijas muzeja
ekspozīcijā, kopā piedāvājot 14 dažādas tēmas. Gan nodarbības,
gan ekskursijas pieejamas latviešu un krievu valodā.
Skolas no jebkuras Latvijas vietas var izvēlēties kādu muzeja ceļojošo izstādi – to ir 14, un tās veltītas konkrētām tēmām:
“Latvija Neatkarības kara laikā”, “Baltijas brīvības ceļš”, “Latvijas Valsts prezidenti”, “Kūlainis, pērstainis, delnainis…” u. c.

POPULĀRZINĀTNISKA
JAUNLATVIEŠIEM

LEKCIJA

PAR

Pirmā Vēlo otrdienu tikšanās muzejā notiks 18. septembrī,
kad vēstures doktore, Latvijas Universitātes profesore Vita
Zelče stāstīs par jaunlatviešiem un 19. gadsimta vidū viņu
izloloto Latvijas ideju.
Ko topošie latviešu intelektuāļi, kas radīja latviešu nācijas
ideju, saprata ar “jauno Latviju”, kas tajā tika iekļauts? Kādi
bija sākotnējie latviešu kopējās darbības mērķi un ideāli? Kad
un kā Latvija kā latviešu apdzīvota zeme kļuva par pašsaprotamu telpas un piederības izpratni? Šie un citi jautājumi tiks
aplūkoti populārzinātniskā lekcijā, kas sāksies 18.00.
Ieeja – brīva.
Attēlā: Skats izstādes “Latvijas gadsimts” pirmajā sadaļā, tālākajā plānā redzams stends vienam no aktīvākajiem jaunlatviešiem Jurim Alunānam.
Foto: Valters Lācis.

PASAUĻU MIJIEDARBĪBA GLEZNĀS
15. septembrī plkst. 15.00 LNVM Dauderu nodaļā tiks atvērta Aleksandra Lukjanova (Andersa) gleznu izstāde “Lielvārdes josta. Atgriešanās”. Tajā skatāmi 1970.–2000. gados tapuši darbi, kā arī diptihs “Lielvārdes josta”, kas devis nosaukumu izstādei.
Aleksandrs Lukjanovs (Anders, dzimis Maskavā 1930. gadā, miris Rīgā 2006. gadā) pabeidzis Maskavas lietišķi dekoratīvās mākslas institūtu. No 1954. gada dzīvojis un strādājis Rīgā, bijis ilggadējs trikotāžas ražošanas apvienības “Māra” galvenais mākslinieks. Veidojis unikālas adījumu struktūras, tehnikas un krāsu toņus, ko izmantojis par pamatu savās gleznās.
Aleksandra Lukjanova daiļrade bija stilistiski daudzveidīga, un izmantotās tehnikas bieži vien – oriģinālas un unikālas. Darbu
kompozīcijās atspoguļojas abstrakts redzējums, kura pamatā izmantots simbolisms un filozofiska pieeja. Mākslinieka vadmotīvs
bija ideja par vispārējo saistību un mijiedarbību starp mikro- un makropasaulēm, starp Cilvēku un Visumu.
Lielākā daļa Aleksandra Lukjanova darbu atrodas Stokholmā, Zviedrijā. Izstādē apskatāmās gleznas no Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas kolekcijas un mākslinieka meitas Janas Lodeholmas privātkolekcijas. Diptihs “Lielvārdes josta”, kuru
mākslinieks pabeidza 1992. gadā, veltīts Latvijas neatkarības atjaunošanas tēmai kā atgādinājums par to, ka arī nacionālo minoritāšu pārstāvji pauda atbalstu Latvijas neatkarības idejai.
Izstādi par godu gaidāmajai Latvijas valsts simtgadei piedāvā Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija, tā apskatāma
līdz 2018. gada 19. oktobrim.

Attēlā: Aleksandra Lukjanova diptiha “Lielvārdes josta” fragments. Foto: Olga Miheloviča.

TOP GRAUDIŅA KUNGA KOLEKCIJAS KATALOGS
LNVM Dauderu nodaļā uzsākts darbs pie latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa kataloga izstrādes. Tajā
tiks iekļauti skaistākie un interesantākie kolekcijas priekšmeti, kas glabājas nodaļā.
Kolekcija sniedz priekšstatu par relikvijām, kas paņemtas līdzi no Latvijas Otrā pasaules kara beigās, dodoties bēgļu gaitās. Daļa
priekšmetu atspoguļo latviešu kultūras
dzīves aktivitātes trimdā.
Otrā pasaules kara laikā nokļūstot un
dzīvojot svešumā, Gaidis Graudiņš domāja par iespējām atgriezties dzimtenē
un darbojās, lai tautieši trimdā nezaudētu atmiņas par Latviju, kā arī centās
parādīt ārzemniekiem, kāda bija Latvija
līdz Otrajam pasaules karam un ko nozīmē latviešu kultūra. 1990. gadā
Graudiņa kolekcija, kas tika atvesta uz
Latviju, kļuva par jaunizveidotā Dauderu
muzeja kodolu. “Es esmu no Latvijas
nācis, latviešu skolās gājis, viss ko dzīvē
esmu sasniedzis, ir, pateicoties Latvijai,
tādēļ visam, kas ir saistīts ar Latviju un
pieder man, ir jāatgriežas Latvijā,” uzskata kolekcionārs.
Attēlā: Projekta fotogrāfs Harijs Daina Liepiņš
uzsāk darbu pie kolekcijas priekšmetu fotografēšanas. Foto: Olga Miheloviča.

LATVIJAS TAUTAS FRONTES 30 GADI
7. septembrī 17.00 LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā Rīgā, Vecpilsētas
ielā 13/15 notiks sarīkojums “Organizēšanās. Īsa pamācība Tautas frontes
dibināšanā”, ko muzeja nodaļa rīko sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu, turpinot sarunu ciklu “Trešā atmoda. 1988. gads. Ko spējām un ko
spējam”.
Jau pēc 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušā Radošo savienību plēnuma, kurā
tika pieņemta Rezolūcija, kas atbalstīja PSKP CK ģenerālsekretāra Mihaila
Gorbačova uzsākto pārkārtošanās kursu un aicināja PSRS valdību atzīt Latviju par suverēnu un nacionālu valsti, 21. jūnijā žurnālā “Auseklis” tika publicēts pirmais Tautas frontes iniciatīvas grupas aicinājums Latvijas pilsoņiem
apvienoties Latvijas Tautas frontē. Mazliet vēlāk, 19. jūlijā, aicinājums parādījās laikrakstā “Padomju Jaunatne” – tajā nosodīja līdzšinējo republikas
valdību un aicināja katru pilsoni izteikt savus priekšlikumus un aktīvi iesaistīties Tautas frontes veidošanā.
Šīs organizācijas dibināšanā piedalījās dažādu nozaru speciālisti; viņi apvienojās Latvijas Tautas frontes organizācijas komitejā, ko vadīja Latvijas PSR
Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Peters. Tika izstrādāts
Tautas frontes struktūras un mērķprogrammas projekts un veikti nepieciešamie priekšdarbi organizācijas dibināšanas kongresam.
LTF 30. gadadienai veltītajā sarīkojumā gaidāma tikšanās ar Latvijas Tautas
frontes organizācijas komitejas leģendārajiem “dzinējspēkiem” jeb, kā viņus
jokodamies dēvējuši pārējie tautfrontieši, LTF “prātu, godu un sirdsapziņu”:
politiķi Sandru Kalnieti un bijušo laikraksta “Literatūras un Māksla” redaktoru, sabiedrisko darbinieku Jāni Škaparu, kā arī bijušo TV raidījuma
“Labvakar” žurnālistu Ojāru Rubeni un bijušo Latvijas Tautas frontes Višķu
grupas vadītāju, LTF Daugavpils nodaļas valdes locekli Jāni Strodu.

Attēlā: Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa Latvijas
Komunistiskās partijas Centrālkomitejas Politiskās izglītības
namā pieņemtā darbības programmas pirmā lapa ar
parakstiem. Rīga. 1988. gada 8.–9. oktobris. LNVM krājums.

FOTOLIECĪBAS PAR
TAUTAS MANIFESTĀCIJU
Tautas frontes muzeja mītnes 4. stāva izstāžu zālē no
7. septembra līdz 31. decembrim būs apskatāma krājuma
jaunieguvumu izstāde “Tautas manifestācija “Par tiesisku
valsti Latvijā” Mežaparkā, Rīgā 1988. gada 7. oktobrī”.
Dienu pirms Latvijas Tautas frontes dibināšanas 1988. gada
7. oktobrī Mežaparka Dziesmu svētku estrādē uz tautas
dziesmoto manifestāciju “Par tiesisku valsti Latvijā” pulcējās
vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Ideju rīkot manifestāciju
1988. gada 14. septembrī Latvijas Tautas frontes dibināšanas
kongresa komitejas sēdē ierosināja organizācijas priekšsēdētājs Jānis Škapars, guvis ierosmi no Igaunijas neformālās tautas kustības “Rahvarinne” organizētā koncertmītiņa Igaunijā,
Tallinas estrādē 1988. gada 13. septembrī, kas pulcēja
300 000 cilvēku. Manifestācijas rīkošana tika uzticēta Dabas
muzeja direktoram Vilim Krūmiņam un muzikologam
Arnoldam Klotiņam, bet par tās māksliniecisko saturu atbildēja režisors Pēteris Pētersons. Atzīmējot notikuma 30. gadadienu, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa piedāvā iespēju tās dienas notikumus aplūkot fotogrāfa Leona Baloža fotogrāfijās.

Attēlā: Izstādes afiša.
Autors: Ģirts Boronovskis.

RAIBA VASARA
Kā ierasts, fotohronikā apkopoti iepriekšējā mēneša (šoreiz – jūlija un augusta) spilgtākie notikumi muzejā. Šajā vasarā to
ir bijis īpaši daudz – valsts simtā gadadiena un tai veltītie notikumi raisījuši lielu viesu pieplūdumu galvaspilsētā.

Attēlos: XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalījās arī LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta darbinieki: Ieva Vimba deju kopas
“Dziesmuvara” rindās (priekšplānā), bet Estere Pole un Ināra Kraukle kuplināja daudzbalsīgo kora skanējumu. Foto no darbinieču personīgā arhīva.

Attēlos: LNVM Dziesmu svētku nedēļā (no 1. līdz 8. jūlijam) gaidīja svētku dalībniekus ar īpašu piedāvājumu—bezmaksas ieeju, ekskursijām gida vadībā u. c. , un
šajā nedēļā muzejs jutās kā viena no svētku pieturvietām—piepildīts ar pozitīviem un ieinteresētiem cilvēkiem tautastērpos, baudot pacilājošo svētku sajūtu.
Attēlos redzams svētku gājiens, ko tik ērti vērot no muzeja augšējiem stāviem, deju kolektīva “Upe” viesošanās izstādē “Latvijas gadsimts”, svētku dalībnieki no
Dikļiem un vienkārši daiļas zeltenes. Foto: LNVM.

Turpinājums

Attēlā: 19. jūlijā izstādi “Latvijas gadsimts” apmeklēja Ganas Republikas ārlietu un reģionālās integrācijas ministre Šērlija Ajorkoras-Botčvejas kundze un delegācija. Viesus sagaidīja un ekskursijā pa izstādi veda tās koncepcijas autors Toms Ķikuts. Ministres kundze izrādīja ieinteresētību par Latvijas vēstures dažādiem
posmiem, īpaši padomju okupācijas periodu. Foto: LNVM.

Attēlā: 24. augustā Latvijas skolu skolotāji no visiem Latvijas novadiem pulcējās uz semināru “Izstāde “Latvijas gadsimts” – iespēja redzēt, dzirdēt, domāt”.
Darba gaitā skolotāji – kopskaitā 83 – iepazinās ar LNVM piedāvājumu skolām Latvijas skolas somas ietvaros un, jo īpaši, ar 68 muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”. Pedagogi ne tikai klausījās, vēroja, bet arī aktīvi darbojās ar muzeja sagatavotajiem materiāliem skolēniem. Foto: LNVM.

Attēlā: 30. augustā muzejā bija kārtējā Senioru diena (šādas dienas, kad muzejā īpaši gaidīti pensijas vecuma ļaudis, ir katra mēneša pēdējā ceturtdiena, attiecīgi šogad priekšā vēl četras Senioru dienas), kas bija vasarai netipiski kupli apmeklēta. Sanākušie ar interesi sekoja ekskursijas vadītājas, LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītājas Astrīdas Burbickas stāstījumam par simtgadei veltīto izstādi, un emocionāli jautājumi un sarunas nerimās arī pēc nonākšanas pēdējā, mūsdienām veltītajā sadaļā. Foto: LNVM.

GRĀMATU KLUBS UN ZAĻUMBALLE
DAUDERU VASARĀ
Arī šovasar LNVM Dauderu nodaļa, kas atvērta dažādu žanru un formātu pasākumiem,
bija interesentu apmeklēta.
10. jūlijā Dauderu namā notika grāmatu kluba “Totāls
vāks” tikšanās. Pasākuma ietvaros grāmatmīļi apsprieda literatūru, kuras darbība risinās Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados, tēlaini apzīmētos kā “Latvijas Zelta
gadi”. Dauderu nams un dārzs kā bijusī Valsts un
Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidence
ļāva iejusties izvēlētās literatūras vakara tēmas atmosfērā.
“Totāls vāks” ir Krišjāņa Barona ielas “Jāņa Rozes”
grāmatnīcas grāmatu klubs, kura dalībnieki tiekas
katra mēneša otrajā otrdienā, lai ik reizi apspriestu
kādu interesantu un aktuālu literatūras tēmu.
Savukārt aktīvāk un lustīgāk noskaņotie ieradās Dauderu nodaļā 11. augustā uz Simtgades zaļumballi.
Pasākumā ar nosaukumu “Lec tiem citiem līdzi Dauderu dārzā” uzstājās folkloras kopa “Savieši”, kas spēlēja tradicionālos dančus, rotaļas, kā arī dziedāja
Attēlā: Simtgades zaļumballe “Lec tiem
iecienītākās
citiem līdzi Dauderu dārzā”.
dziesmas no
Foto: Viola Ozoliņa.
sava pūra.
Folkloras draugu kopa “Savieši” ir dibināta Rīgā
1980. gadā. Lielu daļu grupas repertuāra veido kopas dalībnieku savākti materiāli, kas apzināti gan
darbā ar senajiem pierakstiem, gan 80. gadu ekspedīcijās pa Latviju vācot mūzikas materiālus no teicējiem.
Pasākuma laikā bija apskatāma arī virtuālā ekspresizstāde, kurā apkopotas LNVM krājuma fotogrāfijas par zaļumballēm Latvijā 20. gadsimta
20.–30. gados (tiešsaistē to iespējams noskatīties
šeit: www.youtube.com/watch?v=GVExigMF-d8).

Attēlā: Skats no grāmatu kluba tikšanās.
Foto: Viola Ozoliņa.

Attēlā: Atpūtnieki un muzikanti labības laukā. 20. gadsimta 20.–30. gadi. LNVM krājums.

MUZEJA DARBINIEKI
PĒTA JOSIFA ŠNEIDERA ARHĪVU
Šovasar LNVM Dauderu nodaļas vadītāja Olga Miheloviča teju mēnesi aizvadīja,
stažējoties Jeruzalemes Ebreju universitātē un strādājot pie promocijas darba
“Ebreju nacionālā kustība Latvijas PSR (1945–1989)”.
Programmas ietvaros notika lekcijas pie vadošajiem jomas speciālistiem, intervijas un tikšanās ar emigrantiem no Latvijas – ebreju aktīvistiem, patstāvīgs darbs
gan Izraēlas muzejā, gan Izraēlas Nacionālajā bibliotēkā, arī tās Mutvārdu vēstures nodaļā, gan Ebreju tautas vēstures centrālajā arhīvā. Viens no saistošākajiem
darba momentiem bija saistīts ar Josifa Šneidera vēl nekataloģizētās arhīva lietas
(15 kastes!) izpēti.
Josifs Šneiders (1927–2006) bija viens no tiem rīdziniekiem, ar kuriem saista ebreju nacionālā rakstura aktivitāšu aizsākumus 1950. gados Latvijas PSR. 1957. gadā
viņš tika arestēts par “pretpadomju darbību”, 1961. gadā atbrīvots un 1969. gadā
repatriējās uz Izraēlu, kur uzsāka aktīvu un regulāru saraksti ar daudzām latviešu
trimdas organizācijām, trimdas latviešiem, kā arī ar vienu no aktīvākajiem trimdas
latviešiem – Ādolfu Šildi.
Attēlā: Ādolfa Šildes 1975. gada 10. novembrī uzrakstītā
vēstule ar pateicības vārdiem Josifam Šneideram.

“DZIESMUVARA”, MŪZIKA UN EKSKURSIJA
13. jūlijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tika demonstrēta Askolda Saulīša filma “Dziesmuvara”, uzturot spēkā simtgades Dziesmu un deju svētku noskaņu arī pēc svētkiem.
Pirms filmas seansa ikvienam interesentam bija
iespēja doties ekskursijā pa Tautas frontes muzeju
Daiņa Īvāna vadībā. Filmas ieskaņā muzikālu sveicienu sniedza vijoles un alta spēles studijas
"Vijolīte" audzēkņi (vadītāja Karlīne Īvāne) kopā ar
dziedātāju, ģitāristu, Trešās atmodas laika dalībnieku, tautfrontieti Andri Felsu. Skatītājiem tika
izdalītas lapas arī līdzi dziedāšanai, kas radīja īpašu
kopības noskaņu. Pasākums tika apmeklēts kuplā
skaitā – to apmeklēja 55 interesenti.

Attēlā: Ieskats sarīkojumā.
Foto: Aleksandrs Vališevskis.

BALTIJAS CEĻA ATCERE
Atzīmējot Baltijas tautu atbrīvošanās kustību 1989. gada 23. augustā
organizēto akciju “Baltijas ceļš”, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā tieši
notikuma gadadienā tika demonstrēta Askolda Saulīša dokumentālā filma
“Baltijas brīvības ceļš”.
Pirms filmas apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Tautas frontes muzeja
ekspozīciju gida vadībā. Filmas ievadā muzeja pētnieks Dainis Īvāns teica
ievadvārdus un atgādināja akcijas “Baltijas ceļš” nozīmi un to, ka tā bija
politiska demonstrāciju pret noziedzīgo Molotova-Ribentropa paktu. Viņš
arī atzina, ka tā bija viena no vērienīgākajām Baltijas valstu sadarbībām un
arī solis tuvāk neatkarības atjaunošanai. Šī akcija veicināja to, ka Padomju
Savienība atzina Molotova-Ribentropa slepenā protokola eksistenci un pasludināja to par spēkā neesošu.

Attēlā: Pasākuma afiša.
Autors: Ģirts Boronovskis.

EKSPRESAPTAUJA!
Lai muzeja Ziņnesis būtu vienlīdz informējošs, lietderīgs un tīkams kā lasāmviela,
aicinām atbildēt uz trim vienkāršiem jautājumiem:
\

KAS PATĪK?
KAS NEPATĪK?
KAS JĀIEVIEŠ NO JAUNA?
Gaidīsim atbildes līdz 15. septembrim uz info@lnvm.lv. Paldies jau iepriekš!

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 visu laiku Latvijas un pasaules garīgās un
materiālās
kultūras
liecības
ar
arheoloģijas,
etnogrāfijas,
numismātikas,
vēstures
vai
mākslas
vēstures nozīmi. LNVM organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas.
Pēc Rīgas pils renovācijas uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 2013. gada jūnijā LNVM pamatekspozīcija un izstādes atrodas pagaidu telpās – namā Brīvības bulvārī 32 (kopš 2014. gada 15. maija), savukārt muzeja krājums ir izvietots telpās Lāčplēša ielā
106, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno atgriezties vēsturiskajā mājvietā
Rīgas pilī, savukārt krājumu pārcelt uz jaunajām muzeju krājuma telpām Pulka ielā.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Tautas frontes muzeja nodaļa un Dauderu nodaļa.
http://www.lnvm.lv
facebook.com/LNVMuzejs
twitter.com/LNVMuzejs
https://www.instagram.com/LNVMuzejs

ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kur atrodams unikālu priekšmetu un
dokumentu kopums. Muzejs vēstī par Latvijas tautas neatkarības centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas atmiņā
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izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā “Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. No 1937. līdz
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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

