EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2019 “RESTAURĀCIJA”
PASĀKUMU PROGRAMMA KURZEMES PLĀNOSANAS REĢIONĀ

Vieta
Abavas tautas
nama zāles
interjera
dekoratīvā
apdare (Talsu
novads, Abavas
pagasts, Valgale;
"Vecvalgale")
Liepājas Valsts
1.ģimnāzija
(Liepāja, Ausekļa
iela 9)

Datums
9.-11. septembris
13. septembris

13.-14. septembris

Ventspils pils
(Ventspils, Jāņa
iela 17)

13. septembris

Alsungas katoļu
baznīca (Alsunga,
Skolas iela 3a )

13.-15. septembris
14. septembris

Notikums
Kontakti
10.00 – 17.00 zāle ar Žaņa Sūniņa griestu gleznojumiem atvērta apskatei https://www.facebook.com
bibliotēkas vadītājas Ritmas Vītolas pavadībā
/events/172438793772859
17. 30 saruna “Restaurācija” par Abavas tautas nama zāles Žaņa Sūniņa griestu 8/
gleznojumu atjaunošanu 1997. gadā.

Piektdien 13.00 - 17.00, sestdien 11.00 - 17.00 ģimnāzijas ēkā un iekšpagalmos –
skolēnu vadītas ekskursijas.
Foajē – arhitekta L.Melvila 1907.gadā izstrādātā Liepājas meiteņu ģimnāzijas
projekta 1914.gadā veiko fotokopiju izstāde.
Gaiteņos – skolēnu skats grafikās un foto darbos uz ģimnāzijas ēkas un interjera
arhitektonisko savdabību.
Bibliotēkā –J.Krastiņa pētījums par L.Melvila darbu un ģimnāzijas ēkas
celtniecību grāmatā "Liepāja.Jūgendstila arhitektūra" (2015), kā arī ar
K.Veinbergas un J.Zviedrāna veikto ģimnāzijas ēkas arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes materiālu (2012)
Konferenču zālē - Latvijas Arhitektu savienības veidotu īsfilma par Latvijas
Arhitektūras Lielās gada balvas 2018 ieguvēju Liepājas Valsts 1.ģimnāziju un tās
renovācijas autori arhitekti I.Mekšu, kā arī raidījuma Adreses video materiāls
“Veco skolu jaunā dzīve”.
17.00 ekspresizstādes “Restaurētais atjaunotajā: Ventspils muzeja restauratoru
jaunākie darbi” atklāšana
17.15 “Noilgums vienas paaudzes garumā” – Livonijas ordeņa pils Ventspilī
restaurācijas projekta autora arhitekta Pētera Blūma atskats uz pils atjaunošanu
13.00-16.00 atvērta apskatei
12.00 dejas, mūzikas, mākslas un gaismas performance “Dievkalpojums”
(L.Andersone, G.Boka, I.Kampara, G.Rezevska, G.Šnipke, S.Vensko, I.Tālberga,
D.Jansone, P.Brūvers, M.Timčenko, A.Rudzīte)

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums, https://www.facebook.com/mantojums

S. Berga
signe.berga@inbox.lv,
29136713

http://muzejs.ventspils.lv/

E.Silevičs 26555745
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Glezna “Kristus
svētī bērnus”
Talsu luterāņu
baznīcā (Talsi,
Baznīcas
laukums 4)
Nurmuižas
luterāņu baznīca
(Talsu novads,
Laucienes
pagasts, Lauciene)
Kuldīgas muzejs
Bangerta villā
(Kuldīga, Pils
iela 5)

13.-15. septembris

10.00-16.00 atvērta apskatei

A.Lūks 26678322

13. septembris
14. septembris
15. septembris

10.00-15.00 atvērta apskatei
13.00-18.00 atvērta apskatei
10.00-15.00 atvērta apskatei

D. Krastiņa 26291909

13. septembris

Skolēnu grupām (4. -12. klase), iepriekš piesakoties:
 Orientēšanās spēle pa muzeju “Restaurācijas nianses”.
 Tests “Vai esi gudrāks par restauratoru?”.
 Praktiskā darbošanās - dekoratīvo reljefu veidošana sadarbībā ar Kuldīgas
Restaurācijas centru.
12.00 – 16.00
 Orientēšanās spēle pa muzeju “Restaurācijas nianses” – dažādas aktivitātes
(zīmē, savieno, atbildi u.c.)
 Muzeja restaurācija “pirms” un “pēc”.
 Tests “Vai esi gudrāks par restauratoru?”
 Praktiskā darbošanās – gleznas restaurācija.
 Informatīvs video uz projektora “Kuldīgā restaurētās durvis”.

14. septembris

15. septembris

12.00 – 16.00 pasākums ģimenēm “Ģimeņu padarīšana”
 Orientēšanās spēle pa muzeju “Restaurācijas nianses”
 Darbošanās uz interaktīvā ekrāna – ir durvis un jāpabeidz zīmēt māja.
 Atmiņas spēle.
 Praktiskā darbošanās – zīmē, krāso, līmē, veido ar plastiku.
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Jaunauces pils
(Saldus novads,
Jaunauces
pagasts, Jaunauce)

13.-15. septembris

Savrupmāja,
tagad Liepājas
muzejs (Liepāja,
Kūrmājas
prospekts 16)
Tāšu muiža
(Grobiņas novads,
Medzes pagasts;
Tāšu muižā)
Ugāles luterāņu
baznīca ar
ērģelēm
(Ventspils novads,
Ugāles pagasts,
Ugāle;
Ugāles luterāņu
baznīcā)
Piejūras
brīvdabas
muzeja
vēsturisko ēku
komplekss
(Ventspils, Riņķa
iela 2)

13.-15. septembris

14. septembris

11.00 – 15.00 ekskursijas uz izstāde "Krustceles. Hildegard Feldt." - Džordža
Armitsteda mazmazmeitas Hildegardes Feldt gleznu fotoreprodukcijas
17.00 tikšanās "Pēcpusdienas tēja ar restauratoriem" – ieskats Jaunauces pils
ēdamistabas un gleznu istabas restaurācijas gaitā: restauratoru komentāri,
planšetu, grāmatzīmju un krāsojamo lapu prezentācija
19.00 koncerts “Laika rits” (stīgu kvartets: Undīne Balode - čells, Otto Trapāns 1.vijole, Undīne Cercina - 2.vijole, Paula Kronentāle – alts)
11.00-18.00 Izstāde “Ceļā uz 17.-19.gs. interjera muzeju Liepājā”, apskatāma
restaurētā vitrāža ēdamistabas interjerā

13.-15. septembris

Atvērta apmeklētājiem un sarunām par par arhitektūras pieminekļu un
būvgaldniecības restaurāciju

13.-15. septembris

10.00 –20.00 atvērta apmeklētājiem

14. septembris

12.00 ekskursija ar gidu: Piejūras brīvdabas muzeja laivu kolekcija un tās
restaurācijas process 2017.-2019.gadā
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I. Balcere, 26014296
www.jaunaucespils.lv

D. Kārkla 26476528

J.Zviedrāns 29133136

http://muzejs.ventspils.lv/
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Kuldīgas
Restaurācijas
centrs (Kuldīga,
Baznīcas ielā 30)

14.-15. septembris

12.00-16.00
S.Vītoliņa
Sintija.vitolina@kuldiga.lv
 Atvērtās durvis Restaurācijas centra telpās, logu ķitēšanas un metāla
29170106
detaļu stiprināšanas procesa norise darbnīcā
 UNESCO pilsētas spēle Restaurācija Kuldīgas vecpilsētas vidē, kur varēs
uzzināt par pēdējos desmit gados restaurētajiem objektiem
 Mini Kuldīgas būvēšana jaunākajiem dalībniekiem, krāsojot un veidojot
Kuldīgas namu fasādes
16.00 restauratora Jāņa Mertena lekcija “Tipiskākās kļūdas un to novēršana koka
būvgaldniecības elementu restaurācijā”

Nurmuižas
apbūve (Talsu
novads, Laucienes
pagasts, Lauciene)
Iģenes luterāņu
baznīca (Talsu
novads,
Vandzenes
pagasts)
Altāris ar gleznu
“Svētais
vakarēdiens”
Klosteres Svētā
Pētera luterāņu
baznīcā (Kuldīgas
novads, Turlavas
pagasts)

14.-15. septembris

10.00-16.00 apmeklētājus sagaidīs Andris Lindbergs un stāstīts par Nurmuižas A. Lindbergs 29171700
atdzimšanu, iespēju robežās rādot visu par muižas atjaunošanu.

14. septembris
15. septembris

Atvērta apmeklētājiem no 9.00 līdz 18.00
14.00 dievkalpojums. Atvērta apmeklētājiem no 9.00 līdz 16.00

15. septembris

Stāstījums

par

mantojumu

un

restaurāciju,
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kam

Baznīca apskatei pieejama
arī citā laikā, iepriekš
zvanot 28741842
sekos

koncerts J. Vītols 26462824
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Liepājas
Sv.Trīsvienības
luterāņu baznīca
(Liepāja, Lielā
iela 9)

7. septembris

8. septembris
13. -14. septembris
15. septembris
Bīlavu Velna
laiva (Talsu
novads, Lubes
pagasts;
Valsts mežs Lube
57.425024730425
22.69536945414)

12.00-14.20 “Liepājas Sētās Trīsvienības katedrāle - Eiropas pērle”
priekšlasījumi (J.Krastiņš, E.Peršēvics, P.Kalks, I.Tālberga)
15.00-16.00 meistardarbnīca - meditācija "Glābt psauli" (A.Rudzīte)
Pl.20:00-21:00 Dejas, mūzikas, mākslas un gaismas performance
"Dievkalpojums" (L.Andersone, G.Boka, I.Kampara, G.Rezevska, G.Šnipke,
S.Vensko, I.Tālberga, D.Jansone, P.Brūvers, M.Timčenko, A.Rudzīte)



12.00-13.00 ekskursija-referāts “Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle – fenomens
Latvijas sakrālajā kultūrā”
10.00-18.00 baznīca atvērta apskatei
10.00-16.00 baznīca atvērta apskatei
Pieejama apskatei jebkurā laikā.
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I. Vitāle 26585678,
trisvienibasfonds@gmail.c
om

