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Kā liecina projekta nosaukums, galvenais akcents 

tajā likts uz nonkonformisma gra�kas saglabāšanu 

— gan restaurējot un konservējot �ziskos mākslas 

darbus, gan digitalizējot un digitālās kopijas apvie-

nojot nacionālā datubāzē, kuru Gaismas tīklā, sākot 

ar 2011.gada aprīli, varēs aplūkot ikviens interesents. 

Lai restaurācija noritētu atbilstoši 21.gadsimta sāku-

ma prasībām, projekta ietvaros iegādāta mūsdienīga 

restaurācijas tehnika (piemēram, papīra pielejamā 

mašīna, kas palīdz atjaunot gra�kas darbu, ja bojāts 

papīrs), kā arī plašs restaurācijas materiālu klāsts.

Kopumā projekta gaitā tiks saglabāti vairāk nekā 

trīs tūkstoši gra�kas darbu: zīmējumi, plakāti, estampi 

un ekslibri. Sākotnēji, gatavojot projekta pieteikumu, 

visas iesaistītās atmiņas institūcijas iesniedza savus 

provizoriskos gra�kas darbu sarakstus, kurus, uzsākot 

projekta realizāciju, vērtēja ekspertu komisija: māks-

las zinātnieces Ramona Umblija un Inta Pujāte, kā arī 

-

kolekcijas daļu veido nonkonformistu darbi klasiskā 

Marta Dziļuma
Kopš 2009.gada Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB) sadarbībā ar citām Latvijas atmiņas insti-
tūcijām realizē Eiropas Ekonomiskās zonas fi-
nanšu instrumenta atbalstīto projektu “Latvi-
jas padomju perioda nonkonformisma grafikas 
krājuma pilna saglabāšana un tai nepiecieša-
mās materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums”. 
Projekts aizsācies 2009.gada otrajā pusē, un ir 
īpašs ar ievērojamo sadarbības partneru skai-
tu — kopā ar LNB tajā sava krājuma saglabāša-
nu veic Latvijas Okupācijas muzejs, Rīgas Vēstu-
res un kuģniecības muzejs, Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, Latvijas Mākslinieku savienī-
bas muzejs, Latvijas Kara Muzejs, Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejs, kā arī Latvijas Valsts arhīvs. 
Tik plaša dažādu atmiņas institūciju sadarbība 
Latvijas mērogā ir unikāla tieši muzeju, biblio-
tēku un arhīvu darbības pamatprincipu atšķirī-
bas dēļ.

Nonkonformisma 
grafika 
Latvijas atmiņas 
institūcijās

No kreisās: restauratores-meistares Ilze Bula un Sarmīte 
Lencberga, restauratore-mācekle Sarmīte Knostenberga, 
ķīmijas eksperte Rudīte Kalniņa un projekta vadītāja 
Marta Dziļuma
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16

“Interesanti, ka laikmeta dokumentālajās liecībās 

nav iespējams atrast apliecinājumu nonkonformistis-

kam viedoklim — dokumentos pretruna “mākslinieks 

– sistēma” neparādās, tas viss notiek mājās, virtuvē, kā 

arī — izpaužas darbos,” stāsta projekta eksperte, vēs-

“Mākslas darbs pats par sevi ir 

nonkonformistiskās idejas paudējs, taču jelkādu pierā-

dījumu dokumentos atrast ir neiespējami.”

Cēsu Vēstures un mākslas muzejam) nav papīra res-

taurācijas speciālistu, LNB Restaurācijas nodaļas 

darbs visa 2010.gada garumā ir veltīts šī projekta rea-

lizācijai. Lai gan dažādu iemeslu dēļ projekts sākās ar 

kavēšanos, 2010.gada 1.septembrī no visiem veica-

majiem darbiem ir paveikta lielākā daļa — sešdesmit 

procenti. 

Plašākai publikai ar projekta kolekciju un paveik-

tajiem darbiem būs iespēja iepazīties 2011.gada pa-

vasarī, kad notiks izstāde Rīgas Vēstures un kuģnie-

cības muzejā, kā arī seminārs restauratoriem un non-

konformisma procesos ieinteresētajiem. Par izstādes 

un semināra norisi tuvāk informēsim arī nākamajos 

“Bibliotēku Pasaules” numuros.
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izpratnē: to autori tikuši izsūtīti uz Sibīriju un darbi 

tapuši tur: Latviju tie sasnieguši gan kā pastkartītes, 

gan kā vēstuļu daļas, no rokas rokā ceļojušas zīmītes 

un apzīmētas papīra lapiņas. Projekta gaitā tiks sa-

izsūtīto darbu.

Kā tipisks nonkonformisma paraugs minamas arī 

Zeberiņa lietā Latvijas Valsts arhīvā: šie zīmējumi, ku-

ros ironizēts par padomju varu, kalpojuši kā pierādī-

jums autora pretpadomju darbībai.

Pārējo muzeju un LNB krājumos esošie darbi ap-

tver laikposmu no 20.gadsimta 50. līdz 80.gadiem, 

darbu autoru vidū ir Ivars Poikāns, Juris Putrāms, 

-

Pēteris Džigurs un citi.

Projekta eksperte, mākslas zinātniece I.Pujāte: 

“Atlasot darbus, akcents tika likts uz grafiku, kurā non-

konformisms ir spēcīgāk izteikts: kas izpaužas formāla-

jā risinājumā, sekojot Rietumu mākslas novitātēm, kā 

arī tematikā, kur tiek pausta padomju iekārtas kritika. 

Dažādos laika posmos, atkarībā no politiskās situāci-

jas, šiem abiem momentiem ir atšķirīgas izpausmes. 

Plašākajā nozīmē Latvijas māksla ir nonkonformistiska 

pēc būtības, jo nostājas pretī sociālpolitiskajai situāci-

jai.” Eksperte piemin arī mākslas vēsturnieces Iliānas 

Veinbergas sniegto nonkonformisma skaidrojumu 

— “sociālpolitiskajai situācijai pretnostatīt personīgo 

psiholoģiju, �lozo�skās idejas”.

Restauratores-
meistares Ilze 
Bula un Sarmīte 
Lencberga pārskata 
Cēsu Vēstures un 
Mākslas muzeja 
karikatūru kolekciju

Restauratore-meistare Ilze Bula pārlūko 
restaurētos darbus

LNB Restaurācijas nodaļas vadītāja Iveta Daugule pie 
jaunā aukstā, projekta ietvaros iegādātā vakuumgalda


