Latvijas Nacionālā vēstures muzeja

Attēlā: Vainags. Nīca-Bārta. 19. gadsimta. 2. puse. Vainags darināts no zīda auduma
uz cieta kartona pamata, izšūts ar stikla salmiņiem, pērlītēm un spīguļiem.
Gar vainaga apakšmalu sudrabota brokāta lente, gar augšmalu – zelta brokāta lente
un šķautņaini slīpētas stikla krelles. Zīda auduma odere. LNVM krājums.

LĪDZ AR PAVASARI
MUZEJĀ ATGRIEŽAS
ETNOGRĀFISKIE TĒRPI
Vairāk lasiet Ziņneša 3. 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”
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam

IZMAIŅAS
MUZEJA DARBA LAIKĀ
APRĪLĪ:
18., 20. un 30. aprīlī 10.00–16.00
19., 21. un 22. aprīlī SLĒGTS

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga
laiks: līdz 2019. gada 17. maijam
fotogrāfiju izstāde “Latgalietis XXI gadsimtā”
pastāvīgās izstādes
“Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas”
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē” – slēgta uz remonta un jaunas ekspozīcijas iekārtošanas laiku
pastāvīgās ekspozīcijas daļas
“Mūzikas salons”, “Gaida Graudiņa kolekcija” – slēgta uz remonta un jaunas ekspozīcijas iekārtošanas laiku
“Virtuve”

vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga
pastāvīgā ekspozīcija
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”
laiks: līdz 2019. gada 30. aprīlim
fotogrāfiju un dokumentu izstāde “Vēstures liecības par 1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām”

vieta: Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs
laiks: no 2019. gada 1. līdz 5. aprīlim
izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību''

vieta: Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
laiks: no 2019. gada 8. līdz 12. aprīlim
izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”

vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
(Preiļu 1. pamatskolas muzejā)
laiks: no 2019. gada 19. februāra līdz 21. maijam
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1919–1921”

vieta: Tartu Rotaļlietu muzejs
laiks: no 2019. gada 16. janvāra līdz 21. aprīlim
Muzeja deponējumi izstādē “Läti manguasjad” (“Latviešu rotaļlietas”)

LINU APĢĒRBUS NOMAINA
ETNOGRĀFISKIE TĒRPI
Līdz 31. martam LNVM pamatekspozīcijas daļā bija atvērta izstāde “Linu audums
tradicionālajā apģērbā”, kurā bija aplūkojami dažādi priekšmeti no muzeja Etnogrāfijas nodaļas Apģērbu un tekstila kolekcijas. Pēc eksponēšanas Lietuvas Nacionālajā muzejā tagad savā iepriekšējā vietā atgriezīsies ekspozīcija “Tautastērpi,
rotaslietas un kāzu rituāla priekšmeti”.
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā glabājas skaitliski lielākā un pilnīgākā tautastērpu kolekcija. Dažādus tērpus, to elementus un aksesuārus papildina tūkstošiem
ekspedīcijās savāktu aprakstu, zīmējumu un fotoattēlu. Ekspozīcija, kurā apskatāma
daļa no tautastērpu, rotaslietu un kāzu rituāla priekšmetu plašā klāsta, muzeja
3. stāvā atgriezīsies no 9. aprīļa.
Attēlā: Alsunga.
Vīrieša tērps. Sievastērps.
19. gadsimta 2. puse.

10 PIETURVIETAS
LATVIJAS SIMTĀ

Attēlā: Skats ekskursijā izstādē “Latvijas gadsimts”.
Foto: LNVM.

Aprīlī var iet straujiem soļiem pretī pavasarim, un var iet arī gida vadītā
ekskursijā pa 68 muzeju kopizstādi “Latvijas gadsimts”. Kā katra mēneša
pirmajā sestdienā, arī 6. aprīlī 14.00 notiks ekskursija pieaugušajiem, kuras
laikā varēs izsekot Latvijas vēstures pavērsieniem.
Ekskursija tiek rīkota ar 10 pieturvietām, pieskaņojoties nosacītiem desmit
posmiem Latvijas vēsturē, sākot no laika, kad bija vien zeme, tauta un veidojās
nācija, un beidzot ar mūsdienu Latvijas tapšanu sarežģītās demokrātijas apstākļos. Kādi skatījumi uz Latvijas teritorijas un tās iedzīvotāju nākotni bija izplatītākie 19. gadsimta otrajā pusē un kādi – 20. gadsimta sākumā? Vai jaunlatvieši
paši sevi šādi gribēja saukt? Kāpēc uz skatuves Latvju operas namā starp valsts
dibinātājiem nebija Jāņa Čakstes? Kas bija kabatā teju katram Neatkarības kara
cīnītājam? Vai Rīgas mākslinieku grupa bija vien provokatori vai arī talantīgi
nākotnes mākslinieki? Kādu mērķu vadīts, Kārlis Ulmanis pazudināja demokrātiju Latvijā? Cik grāmatu varēja salikt piena kannā? No kā ļaudis darināja somas
pēckara gadu trūkumā? Cik pāru vienlaikus precējās sabiedriskajās kāzās padomju laikos? Cik cilvēku gaidīja Latvijas Republikas Augstākās padomes balsojuma rezultātus 1990. gada 4. maijā? Kam tika izsniegts pirmais komersanta
sertifikāts atjaunotajā Latvijā? Atbildes meklējiet gida stāstījumā un izstādē.

SPĒLE-CEĻOJUMS PA PAGĀTNES LATVIJU
Uzmet kauliņu un nokļūsti Latvijā pirms teju simt gadiem! Šādā
laika mašīnā muzejs aicina doties ģimenes ar bērniem 13. aprīlī
plkst. 12.00 Brīvības bulvārī 32, kur notiks ceturtā un pēdējā
cikla “Muzejs ģimenei” spēle-nodarbība “Apceļo Latviju!”.
Janvārī, februārī un martā garajā un aizraujošajā ceļojumā devās
vairākas ģimenes ar zinātkāriem bērniem. Ja vēl neesat paspējuši
iepazīt 20. gadsimta 20. un 30. gadu Latviju neierastā veidā, tad šī
būs pēdējā iespēja to veikt. Spēles ceļojums vedīs apkārt visai
Latvijai – pabūsim gan Vidzemē un Latgalē, gan Zemgalē un Kurzemē, redzēsim zudušas vietas, piemēram, skaisto Staburaga klinti.
Laikmeta garu sajust palīdzēs spēles noteikumu jaukais, senatnīgais teksts, kā arī fotogrāfijas, kurās redzamas skaistas pilsētu un
lauku ainavas.
Pieteikšanās nodarbībai nav nepieciešama, maksa par dalību
ģimenei (neatkarīgi no cilvēku skaita) – 4 eiro.

Attēlā: Skats nodarbībā. Foto: LNVM.

JĒDZIENA “PADOMJU CILVĒKS”
ANATOMIJA
Vēlo otrdienu ciklu, izvēršot izstādē
“Latvijas gadsimts” skartās tēmas, turpinās vēsturnieces, Dr. hist. Inetas Lipšas
lekcija “Padomju cilvēks? Indivīda autonomija padomju okupācijas apstākļos”.
Tā notiks 23. aprīlī LNVM ekspozīcijas un
izstāžu telpās Brīvības bulvārī 32, sākums
18.00, ieeja – brīva.
Izstādē “Latvijas gadsimts” 20. gadsimta
60.–80. gadu norises fokusētas uz pretstatu starp privāto un publisko telpu, attiecībām starp to, kādām sociālām normām,
padomju ideoloģijas cauraustām retorikas
frāzēm sabiedrības vairākums pievienojās
(vai bija spiests pievienoties) kolektīvā, un
kādi uzskati, prioritātes un vērtības patiesībā raksturoja indivīdu viņa privātajā
dzīvē, saskarsmē ar radiniekiem un domubiedriem. Lai gan uzskats par publiskā un
privātā kardinālu nošķīrumu, padomju
Attēlā: Skats izstādes “Latvijas gadsimts” sadaļā
ideoloģijas nespēju ielauzties cilvēka pri“Personīgā Latvija. Padomju lielvalsts sastāvā. 1953–1985”.
vātajā sfērā ir plaši izplatīts, paliek jautāFoto: Valters Lācis.
jums – vai un kā to iespējams pētīt, kādi
avoti un metodes te būtu izmantojamas? Vai mēs varam izpētīt, kāda bija padomju okupācijas laika “personīgā Latvija”?
Lekcijas autore Dr. hist. Ineta Lipša ilgi un pamatīgi pievērsusies sociālās vēstures tēmām, ar analītisku un kritisku skatu raugās
uz vēstures avotiem un to interpretācijām. Pēdējos gados pētniece pievērsusies padomju periodā rakstītu dienasgrāmatu analīzei, kas ļauj ne tikai apjaust cilvēka vai cilvēku grupu problēmas, uzskatus un attiecības, bet arī uzdot jautājumu – kā to analītiski
pētīt?

EKSKURSIJA
AR JAUTĀJUMIEM UN ATBILDĒM
Tiem, kuri prāto – ja nākt uz muzeju, tad kā to darīt labāk: ar
bērniem vai bez? Vai viņiem būs interesanti? – mēs sakām: būs!
Reizi mēnesī muzejs aicina ģimenes ar bērniem doties aizraujošā ekskursijā “Soli pa solim Latvijas gadsimtā”, kurā ved
zinošs gids, kā arī burtnīcas izmēra ceļvedis, ko katrs saņem
ekskursijas sākumā un var nest uz mājām tālākai lietošanai.
27. aprīlī vecāki un viņu atvases gaidītas 12.00.
Ceļvedis kalpo ne vien izziņai – tajā iekļautā informācija un attēli
sniedz īsu kursu Latvijas vēsturē –, bet arī uzdevumu risināšanai
un izstādes priekšmetu meklēšanai. Tas palīdzēs atrast atbildes
uz, piemēram, šādiem jautājumiem: kāds svarīgs notikums
risinājās Latvijā pirms 99 gadiem, 1920. gada aprīlī? Kā izskatījās
Latvijas Republikas pilsoņa pase? Kas ir Satversme? Šo un
daudzas citas tēmas apspriedīsim aprīļa pēdējā sestdienā.
Dalība – bez maksas.

Attēlā: Ieskats bērnu ceļvedī
“Soli pa solim Latvijas gadsimtā”.

IZSTĀDE PAR
RESTAURATORU DARBNĪCAS
NEZINĀMO DZĪVI
Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA Doma laukumā 6 no 30. marta līdz 9. jūnijam skatāma Latvijas Restauratoru biedrības 30 gadu
jubilejai veltīta izstāde “No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca”. Izstādes dizainu veidojis Reinis Suhanovs, vizuālo
identitāti – Una Grants.
Muzeja priekšmeti, kas ekspozīcijās un
izstādēs izskatās skaisti, bieži vien pirms
tam ilgu laiku atrodas restauratora
darbnīcā, taču šī epizode ir muzeja apmeklētājam nezināma – parasti restauratora darbs paliek aizkadrā, lai cik
nozīmīgs un komplicēts tas būtu bijis.
Latvijas Restauratoru biedrība savā jubilejas izstādē vēlas atspoguļot restaurācijas nozares darbības formas un iespējas,
kā arī to robežas. Izstādē tas izpaužas
eksponējamo objektu dažādībā –
arheoloģiskajos izrakumos iegūtos objektos, sadzīves lietās, dizaina un greznuma priekšmetos, dokumentos, lielformāta kartēs, grāmatās, gleznās u. c.
Izstādē eksponēti pēdējās desmitgadēs
restaurētie objekti. Skatītājiem ir iespēja
iepazīties ar izpētes un restaurācijas procesu, uzzināt par nozares speciālistu
Attēlā: Borha vestes brokāta lentas fragments
sarežģīto un atbildīgo darbu, kas balstās
(mikroskopiskais palielinājums aptuveni 20 x).
uz plašām, daudzpusīgām zināšanām,
Restauratores: Tabita Lapiņa, Inita Smila.
Izpēte: Indra Tuņa. Foto: Roberts Kaniņš.
prasmēm un ilggadēju praktisko pieredzi.
Izstādē ar 26 darbiem piedalās arī Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja restauratori Aina Gailiša, Aija Grīnberga, Irbe Grīnberga, Tabita Lapiņa, Rasma Lezdiņa, Signe Lāce,
Jana Lībiete, Indra Saulesleja, Inita Smila, Ieva Špaka, Daina Ziemele. Apmeklētāju apskatei izlikti arī darbi, kurus restaurējuši
LNVM bijušie kolēģi Olga Bicāne un Vladimirs Lušečkins.
Restaurācijas process ietver ne tikai konkrētā objekta atjaunošanu, bet arī izpēti, kas saistīta ar dažādām zinātņu sfērām un
metodēm, piemēram, vielu ķīmiskā sastāva un materiālu īpašību noteikšanu vai interesantu un aizraujošu faktu pētīšanu par
objekta vēsturi. Izpētes sakarā minami muzeja darbinieki Artūrs Tomsons, Indra Tuņa un Irita Žeiere.
Ziņas apkopoja Aija Brīvniece un Sarmīte Gaismiņa.

Attēlā: Skats no izstādes iekārtošanas procesa. Eksponātus izvieto
Tabita Lapiņa. Foto: Aija Brīvniece.

Attēlā: "Kas Jauns" žurnālisti intervē Ievu Špaku pie viņas restaurētā darba.
Foto: Aija Brīvniece.

DAUDERI GAIDA TALCINIEKUS
2019. gada 27. aprīlī, iekļaujoties Lielās Talkas kustībā, arī
LNVM Dauderu nodaļā no 10.00 līdz 13.00 notiks talka.
Lielā Talka aizsākās kā velte Latvijas 90. gadadienā un kopš
2008. gada notiek katru gadu pavasarī. Tā ir lielākā Latvijas
nevalstiskā kustība, balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā. Tajā aicināts ņemt dalību ikviens, kam rūp ilgtspējīga
valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā un skaistā vidē.
27. aprīlī talcinieki aicināti uzkopt dārzu ap “Dauderu” namu –
sagrābt pērnā gada zāli, lapas un zarus, kā arī sakopt muzeja
dārza teritorijā esošo kāpu. Muzeja nodaļa gaida palīgus ierodamies ar saviem darbarīkiem – grābekļiem un citiem dārza
sakopšanai noderīgiem instrumentiem –, gandarījumam pēc
darba solot muzeja bezmaksas apskati.

Attēlā: Lielā Talka LNVM Dauderu nodaļā 2018. gadā.
Foto: Olga Miheloviča.

LATGALIEŠI FOTOGRĀFIJĀS
LNVM Dauderu nodaļā līdz 11. maijam aplūkojama fotogrāfiju izstāde “Latgalietis XXI gadsimtā”.
Fotogrāfiju izstāde tika atklāta 23. martā, un tika veidota nolūkā apkopot fotogrāfiskas liecības par Latvijas reģiona iedzīvotāju savdabību, atklāt viņu īpatnības: paražas, tikumus, tradīcijas,
rakstura īpašības un dažādās ticības.
Izstādē redzams, kā Latgales ļaudis dzīvo šodien, 21. gadsimtā
− kā strādā, mīl, lūdz Dievu. Fotogrāfijās notvertas sajūtas, kas
mīt latgalieša dvēselē.
Attēlā: Fotoizstādes “Latgalietis XXI gadsimtā”
atklāšana LNVM Dauderu nodaļā.
Foto: Olga Miheloviča.

LIECĪBAS PAR
AUGSTĀKĀS PADOMES
VĒLĒŠANĀM
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 4. stāva izstāžu zālē līdz
30. aprīlim apskatāma izstāde “Vēstures liecības par
1990. gada 18. marta Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām”.
Vēlēšanas, kas notika 1990. gada 18. martā, bija pirmās, kurās
Latvijas PSR AP kļuva par vienpalātas parlamentu un vēlēšanu
apgabalos uz vienu deputāta mandātu varēja izvirzīt vairākus
kandidātus.

Attēlā: Latvijas Tautas frontes rīkotā manifestācija Daugavmalā
“Daugav’s abas malas mūžam nesadalās” Latvijas PSR
Augstākās Padomes vēlēšanu priekšvakarā.
Rīga, 1990. gada 17. marts.
Foto: Leons Balodis. LNVM krājums.

MARTA MIERS: SKOLĒNI PIRMS PĀRBAUDĪJUMIEM,
JAUNIEŠI PIRMS MUZEJU NAKTS,
DEMOGRĀFIJA PIRMS UN PĒC IZAICINĀJUMIEM
Kā liecina hronikas lapa, martā muzeja un nodaļu izstāžu telpās ieplānoto ekskursiju, nodarbību, pasākumu un citu ikdienas
norišu vidū notika arī gatavošanās dažādiem gaidāmajiem notikumiem, ritēja diskusijas un citi radoši un izzinoši pasākumi.

Attēlā: Ekskursiju pieaugušajiem izstādē “Latvijas gadsimts” 2. martā vadīja
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja
Astrīda Burbicka. Foto: LNVM.

Attēlā: 12. martā izstādē bija jaunāko klašu skolēnu diena, kad kopā ar gidu,
risinot uzdevumus, meklējot priekšmetus un skatoties fotogrāfijas un
videoierakstus, 10 soļos tika izstaigāti Latvijas simt gadi. Foto: LNVM.

Attēlā: Skolas brīvlaikā atsvaidzināt un papildināt zināšanas vēsturē, domājot par tuvojošos eksāmenu, bija ieradušies 9. klases skolēni. Nodarbību
brīvlaikā vadīja muzejpedagoģe Santa Cerbule. Foto: LNVM.

Attēlā: Kluba #Jauniešimuzejā dalībnieki 23. martā bija sapulcējušies, lai piedalītos
Muzeju nakts sagatavošanas darbos. Šogad pasākums notiks 18. maijā, un
tā devīze būs Tālavas taurētājs. Foto: LNVM.

Attēlos: 26. marta Vēlās otrdienas lekcijas tēma “Latvijas demogrāfija 20. gadsimtā – izaicinājumi nācijai” bija pulcējusi prāvu interesentu pulku. Lekciju, ko
lasīja demogrāfs, Dr. hist. Ilmārs Mežs, papildināja klātesošo jautājumi un debates. Foto: LNVM.

KRITISKA DISKUSIJA
PAR SIMTGADES IZSTĀDĒM
14. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Latvijas valsts simtgades informācijas centrā notika domnīcas “Creative Museum”
diskusiju, lekciju un rakstu sērijas “Muzeju publiskā kvalitāte” ietvaros organizēta diskusija “Muzeji simtgadei. Izstāžu izvērtējums”. Tajā tika vērtētas izstādes, kuras muzeji veidoja valsts simtgades programmas ietvaros 2017.–2018. gadā.
Diskusijas formāts bija brīva saruna, dalīšanās personīgos iespaidos un impulsos starp
projektu vadītājiem, kuratoriem un muzeologiem – ar akcentu, ka lielākā daļa diskutantu
paši nav bijuši simtgades izstāžu konceptuālie vai praktiskie līdzautori. Viņu vērtējošais
“skats no malas” pievērsās veselam tēmu
̌ un ekspozi ̄ciju saturs, tehspektram: izstāzu
niskie, finansiālie, pētnieci ̄bas, komunikācijas
un sabiedri ̄bas iesaistes aspekti, i ̄pašu uzmani ̄bu pievēršot satura aktualitātei, tā interpretācijas iespējām un saderi ̄bai ar dizaina
̌
risinājumiem, kā ari ̄ kuratoru lomai izstāzu
tapšanas procesā.
Līdztekus citu Latvijā un ārvalstīs īstenotu
simtgades izstāžu nosaukumiem bieži izskanēja 2018. gada maijā LNVM atklātās muzeju
Attēlā: Skats diskusijā, pa kreisi kājās stāv un runā Imants Cīrulis.
kopizstādes “Latvijas gadsimts” vārds. VērtēFoto: LNVM.
tāji izteica atzinību par 68 muzeju kooperāciju šī projekta gaitā, kas Latvijas muzeju jomā ir vēl nebijis notikums. Tāpat atsevišķas pozitīvas atsauksmes bija dzirdamas par
dizaina biroja H2E veidoto “Latvijas gadsimta” dizainu. Taču pārsvarā sarunā dominēja norādes uz izstādes satura un vizuālajiem trūkumiem, kā arī – jau tradicionāli no “Creative Museum” puses – nekonkretizēta neapmierinātība ar “vecmodīgo darba
stilu” LNVM un citos lielākajos Rīgas muzejos, kuri izstāžu un ekspozīciju satura veidošanas ziņā kūtri reaģējot uz savas jomas un
arī sabiedrības aktualitātēm. Kritisko balsu starpā gan bija jaušama šķelšanās: vieniem “Latvijas gadsimta” daudzlīmeņu struktūra šķitusi pārāk sadrumstalota, savukārt otri izstādē vēlējušies ieraudzīt arī citas viņus interesējošas specifiskas apakštēmas.
Izstāde, kas no prominentām kultūras institūcijām saņēmusi atzinības balvas un no tūkstošiem apmeklētāju – uzslavas, pēc diskusijas moderatores, domni ̄cas “Creative Museum” vadi ̄tājas Inetas Zelčas-Si ̄mansones teiktā tomēr ierindojoties to izstāžu
starpā, kuras “diezgan grū ti nosaukt par neapšaubāmu 2018. gada veiksmes stāstu”.
Blakus nenoliedzamām ierosmēm tomēr jāuzsver, ka “Creative Museum” diskusijas formāts būtu bijis nesalīdzināmi produktīvāks, ja diskutanti impulsīvu personīgo iespaidu vietā būtu pauduši kaut puslīdz analītisku izstāžu izvērtējumu (kā bija solīts
pieteikumā) ar izsvērtiem kritikas punktiem un pamatotiem argumentiem. Kritikas kvalitātes trūkums spilgti izpaudās runātāju
nespējā sniegt konstruktīvus, muzeju prakses pieredzē balstītus risinājumus tām kompleksajām problēmām, uz kurām viņi –
vairāk vai mazāk pamatoti – bija norādījuši. Tikpat vēlama būtu bijusi izstāžu konceptuālo autoru pieaicināšana diskutantu
starpā. Šāds formāts būtu devis iespēju konfrontēt muzejniekus ar izteikto kritiku aci pret aci, taču vienlaikus būtu paģērējis no
pašiem kritiķiem analītisku, argumentētu pieeju izstāžu vērtēšanā. Arī no pasākuma apmeklētājiem daudzkārt izskanēja vēlme
šādas diskusijas turpmāk ievirzīt produktīvākā gultnē, piemēram, pievēršoties muzeju labās prakses piemēriem, kuri diskutantu
ieskatā varētu kalpot kā pozitīvi paraugi.

VALSTISKS PALDIES
PAR DALĪBU SIMTGADES
PASĀKUMOS
Martā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņēma pateicību no Kultūras ministrijas par devumu valsts simtgades svētku tapšanā.
Gandarīti var būt ne tikai LNVM, bet arī
pārējo 67 Latvijas muzeju darbinieki, kas
ņēma dalību izstādes “Latvijas gadsimts”
koncepcijas izveidē, eksponātu atlasē un
izstādes veidošanas procesā.

#JAUNIEŠIMUZEJĀ
TIEKAS AR DAINI ĪVĀNU
Turpinot papildināt zināšanas par vēsturi, tai pietuvojoties “no sētas puses”, proti, iepazīstot muzeja darbinieku ikdienu,
speciālistu amata noslēpumus, unikālo vēstures liecību uzglabāšanas veidus un daudz ko citu, turpina darboties klubs
#Jauniešimuzejā. 21. marta pēcpusdienā kluba dalībnieki apmeklēja LNVM Tautas Frontes muzeja nodaļu.
Viesošanos īpašu darīja saruna ar Tautas Frontes muzeja nodaļas pētnieka asistentu, Atmodas laika spilgtāko personību, kādreizējo Latvijas Tautas frontes vadītāju Daini Īvānu. Jaunieši lūkoja un pētīja muzeja ekspozīciju, stājās Baltijas ceļā un sarunā ar
Daini Īvānu atklāja, kāds bija laiks, esot visu Atmodas notikumu epicentrā. Kā atzina jaunieši, viņiem bija interesanti un aizraujoši klausīties stāstus par Latvijas Tautas frontes organizēšanos, Baltijas ceļa rīkošanu sarežģītos apstākļos, sadarbību ar trimdas
latviešiem, viņus saviļņoja iespēja satikt “dzīvu vēsturi” un uzzināt par notikumiem, kas lasīti vēstures grāmatās, no cilvēka, kas
to pieredzējis un bijis daudzu būtisku notikumu iniciators.

Attēlā: Jaunieši LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā kopā ar Daini Īvānu. Foto: LNVM.

ROKA SKAĻAIS SPĒKS
21. martā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notika vēl kāds pasākums – sarīkojums “Roks pret tankiem”.
Mūzika, it īpaši roks, pagājušā gadsimta 70.–80. gados ļāva runāt valodā, ko saprata
tikai savējie. Par spīti padomju varas iestāžu aizliegumam Rietumu rokmūzika iemājoja jaunākās paaudzes mūziķu daiļradē. Tās ietekmē radītie skaņdarbi jaunajiem
latviešu mūziķiem deva iespēju paust savu attieksmi pret politiskajiem procesiem.
Viņu koncerti kļuva par izteikšanās platformu grupām un solistiem, kuriem ieeja oficiālajās skaņu ierakstu studijās bija liegta. Politika un mūzika savienojās vienā veselumā. Roks patiesi parādīja savu pārākumu pār padomju impērijas tankiem jaunāko
paaudžu apziņā.
Diskusijas dalībnieki – muzikologs Arnolds Klotiņš, jurists un sabiedriskais darbinieks
Linards Muciņš, muzikālo sarīkojumu organizators Imants Kulinskis, mūziķis
Zigfrīds Muktupāvels, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore un mūziķe Rūta Muktupāvela – diskutēja par mūzikas ietekmi un nozīmi uz sabiedrību, tās viedokli un izpausmes veidu; par
mūziku kā pretošanās veidu pastāvošajai iekārtai. Sarīkojumu
vadīja Latvijas
Universitātes
Attēlā: Pasākuma afiša.
sociālās atmiņas
Mākslinieks Ģirts Boronovskis.
pētnieks, komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns, diskusiju ar
priekšnesumu kuplināja dziesminieks un ģitārists
Uldis Sebris.
Attēlā: Skats sarīkojumā. No kreisās: Imants Kulinskis, Arnolds Klotiņš,
Linards Muciņš, Zigfrīds Muktupāvels, Rūta Muktupāvela,
Mārtiņš Kaprāns. Foto: Kārlis Kalseris.

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.
www.lnvm.lv
www.latvijasgadsimts.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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atainojot Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un dalībniekus.
twitter.com – frontes_muzejs_LNVM
facebook.com – LNVM Tautas frontes muzejs

izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā “Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. No 1937. līdz
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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

