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Ievadvārdi / Introduction 

19.–20. gadsimta miju Latvijā toreizējās Krievijas impērijas apstākļos iezīmē ne tikai dinamiskas 

politiskas un sociālas pārmaiņas, bet arī iepriekš nepieredzēts un daudzveidīgs pacēlums dažādās 

kultūras jomās. 

Rīgas jūgendstila perioda arhitektūras mākslinieciskā kvalitāte un lielais saglabājušos ēku skaits ir 

sekmējis pilsētas vēsturiskā centra iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Par šo 

stilistisko parādību Latvijā vēsta daudz publikāciju, tomēr to skaitā ir maz monogrāfisku pētījumu par 

tās radītājiem. Arī Konstantīna Pēkšēna (1859–1928) un viņa līdzstrādnieku darbība aplūkota galve-

nokārt vispārējos arhitektūras vēstures pārskatos, kaut gan viņu veikums ir kļuvis par kanonisku 

Latvijas kultūras vērtību. Starptautiskā zinātniskā konference “Konstantīns Pēkšēns un viņa laiks” ir 

veltījums izcilajam Rīgas arhitektam, parādot viņa darbību plašā kultūrvēsturiskā kontekstā un laik-

meta panorāmā. 

The turn of the 20th century in Latvia, part of the Imperial Russia back then, is known as a period of not 

only dynamic political and social transformations but also an unprecedented and diverse flourishing in 

various fields of culture. 

The artistic quality of Riga’s Art Nouveau architecture and the large number of preserved buildings 

have fostered the adding of the city’s historical centre to the list of UNESCO World Heritage Sites. 

Many publications explore this stylistic phenomenon in Latvia but there are few monographic studies 

that deal with its creators. Konstantīns Pēkšēns’ (1859–1928) and his associates’ activities are also 

mainly examined in general surveys of architecture, although their output has become a canonical 

value of Latvian culture.

The international scientific conference Konstantīns Pēkšēns and his Time is dedicated to this outstand-

ing architect of Riga, revealing his work in a broad context of cultural history and the epoch.

Silvija  Grosa
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2022. gada 24.–25. janvāris, Latvijas Mākslas akadēmija,
tiešraide no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

1. sesija Vada Dr. Silvija Grosa 

9.30–10.00 Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš (Rīgas Tehniskā universitāte). Konstantīns 
Pēkšēns Latvijas kultūrā

10.00–10.30 Mg. art. Rihards Pētersons (Latvijas Mākslas akadēmija). Konstantīns Pēkšēns 
un viņa darbnīca

10.30–11.00 Mg. arch. Anita Antenišķe (Rīgas Tehniskā universitāte). Rīgas arhitektoniskā 
attīstība pilsētas industriālās izaugsmes kontekstā

11.00–11.30 Dr. Karin Hallas-Murula (Arhit Ltd., Tallinn). Latvian Participants in Estonian 
Architecture Competitions. The 1860s–1920s

9.00–9.30 Konferences atklāšana 

Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, 
VPP projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” vadītāja 
Dr. Rūta Muktupāvela, 
Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Dr. Kristaps Zariņš,
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktors Dr. habil. Eduards Kļaviņš

Pārtraukums

2. sesija Vada Dr. Kristiāna Ābele

12.00–12.30 Dr. Daina Lāce (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts). 
Arhitektūras studijas Rīgas Politehnikumā. Konstantīns Pēkšēns un viņa studiju 
biedri

12.30 –13.00 Dr. habil. Eduards Kļaviņš (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures 
institūts). Ekspresīvās formveides fenomens Rīgas arhitektūrā 20. gadsimta 
sākumā 

13.00–13.30 Dr. Silvija Grosa (Latvijas Mākslas akadēmija). Nacionālā stila meklējumi
Konstantīna Pēkšēna arhitektūrā. Tuvplāni

13.30 –14.00 Dr. Edīte Tišheizere (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts). Latvijas 
teātra paradigmas maiņa 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs

Pārtraukums

3. sesija Vada Dr. Edīte Tišheizere 

15.00–15.30 Dr. Jānis Kudiņš (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija). Nacionālais 
romantisms un agrīnā modernisma atbalsis Latvijas komponistu mūzikā 
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā

15.30 –16.00 Dr. Zane Prēdele (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija). Parka iela: 
Jāzepa Vītola adrese (1919–1920) un Latvijas Konservatorijas organizācijas 
šūpulis

16.00–16.30 Dr. Zane Šiliņa (Latvijas Kultūras akadēmija). Modernās drāmas meklējumos: 
novatoriskie aspekti Raiņa dramaturģijā

16.30–17.00 Dr. Valda Vidzemniece (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija). Modernās 
dejas pirmsākumi Latvijā: iepazīšanas laiks

Programma 24. janvāris
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4. sesija Vada Dr. Daina Lāce

10.00–10.30 Dr. Kristiāna Ābele (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts). 
Latvijas māksla un arhitektūra Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 
“Konversācijas vārdnīcā”

10.30–11.00 Mg. art. Inga Karlštrēma (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs). Rīgas Arhitektu 
biedrības 19. gadsimta. beigās un 20. gadsimta. sākumā izdotie kalendāri – 
kabatas formāta plānotāji Rīgas arhitektiem un būvniekiem

11.00–11.30 Mg. art. Inta Pujāte (Latvijas Mākslas akadēmija). Arhitektūras fotogrāfija 
Latvijā 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā

11.30–12.00 Dr. Katrīna Teivāne (Latvijas Nacionālā bibliotēka). Augstā māksla vai 
dekoratīvisms? Piktoriālā fotogrāfija Latvijas mākslas ainavā 20. gadsimta
sākumā

Pārtraukums

5. sesija Vada Dr. Silvija Grosa

12.30–13.00 Dr. Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Universitāte; Latvijas Nacionālā bibliotēka). 
Konstantīns Pēkšēns un strādnieku dzīvokļu problēma Rīgā 20. gadsimta 
sākumā 

13.00–13.30 Mg. art. Anete Ulmane (Latvijas Mākslas akadēmija). Konstantīna Pēkšēna un 
viņa līdzstrādnieku projektētās koka ēkas Rīgā

13.30 –14.00 Dr. Inese Sirica (Latvijas Mākslas akadēmija). Konstantīna Pēkšēna un Eižena 
Laubes ap 1907. gadu izstrādātās interjera iekārtas

14.00–14.30 Dr. Dalia Klajumienė (Vilnius Academy of Arts). Production of Riga Factories in 
the Interior Decoration of Vilnius Buildings of the Late 19th – Early 20th Century

Pārtraukums

6. sesija Vada Dr. Kristiāna Ābele

15.30–16.00 Mg. art. Agnese Tambaka (Latvijas Mākslas akadēmija). Rūpnieciski ražotas 
sienas flīzes vēlā jūgendstila dzīvojamo ēku vestibilos Rīgā. Konstantīna 
Pēkšēna, Eižena Laubes un Aleksandra Vanaga projektēto namu piemēri 

16.00–16.30 Dr. Jeremy Howard (University of St Andrews, Scotland). Schools of Thought: 
Reading Architecture for Education, c. 1900–1914

16.30–17.00 Dr. Baiba Vanaga (Rundāles pils muzejs). Pirmās mākslinieces Latvijas 
lietišķajā mākslā 20. gadsimta sākumā

17.00–18.00 Diskusijas

Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai 
attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē 
Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu pro-
grammas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020–
2022) ietvaros. Valsts pētī jumu programmu administrē 
Latvijas Zinātnes padome. 

Programma 25. janvāris
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Konstantīns Pēkšēns
Latvijas kultūrā

Jānis Krastiņš, 
Rīgas Tehniskā universitāte

Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) ir viens no visu laiku ievērojamākajiem un ražīgākajiem latviešu 
arhitektiem. Viņa radošais mantojums aptver gan 19. gs. eklektisma, gan 20. gs. sākuma jūgend-
stila, gan arī atsevišķus 20. gs. 20. gadu historisma arhitektūras paraugus. Rīgā pēc viņa projek-
tiem uzcelts vismaz 250 daudzstāvu mūra un ne mazāk kā 110 koka dzīvojamo ēku, kā arī uzceltas 
vairākas sabiedriskās un kulta celtnes gan Rīgā, gan daudzviet citur Latvijā.

1885.  gadā ieguvis arhitekta kvalifikāciju Rīgas Politehnikumā, Konstantīns Pēkšēns kādu 
laiku darbojās pirmā profesionālā latviešu arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa būvbirojā, bet drīz 
uzsāka patstāvīgu praksi. Savukārt 20.  gs. sākumā viņa birojā strādāja jaunie arhitekti: Eižens 
Laube, Augusts Malvess un citi. Tādējādi Konstantīns Pēkšēns personificē otro paaudzi latviešu 
arhitektūras attīstībā. Viņš bija arī aktīvs sabiedriskais darbinieks, viens no Rīgas Arhitektu biedrī-
bas dibinātājiem, Latviešu biedrības runasvīrs, Rīgas pilsētas domnieks utt. Viņam piederēja cen-
trālapkures sistēmu montāžas uzņēmums, kas ar viņa vārdu darbojās līdz pat 1940. gadam.

Konstantīna Pēkšēna eklektisma celtnes lielākoties neatšķiras no vispārraksturīgajiem stila 
paraugiem ar vienmērīgi ritmisko fasāžu dalījumu un arhitektoniskās apdares piesātinājumu, tomēr 
daudzas no tām pārsniedz vispārējo stereotipu līmeni. Viņš bija viens no pirmajiem, kas kvartālu 
stūrus sāka akcentēt ar torņiem. Stūru torņi drīz kļuva visai būtiski Rīgas centra apbūves elementi.

Neparasti plaša formālās izteiksmes daudzveidība raksturīga Konstantīna Pēkšēna 
jūgendstila celtnēm. Starp tām ir gan Rīgā agrākie stila eklektiski dekoratīvie piemēri, gan 
ikoniskas nacionālā romantisma celtnes, gan virkne tā dēvētā stateniskā jūgendstila namu. 
Starp šīm celtnēm ir arī vairāki Konstantīna Pēkšēna un viņa jauno līdzstrādnieku kopdarbi, taču 
skaidri identificējams paša meistara veikums arhitektūras sava laika inovatīvāko paņēmienu 
īstenošanā.

Pēdējais īstenotais Konstantīna Pēkšēna darbs ir Rīgas Centrālās slimokases bērnu atpūtas 
nams “Mālkalne” Ogrē, Gaismas prospektā 2/6 (1926). Arī šī celtne, tāpat kā virkne iepriekšējos 
mākslinieciski stilistiskajos periodos radīto Konstantīna Pēkšēna darbu, ir augstākās raudzes iegul-
dījums Latvijas kultūrvidē.

Atslēgvārdi: Konstantīns Pēkšēns, eklektisms, jūgendstils.

Konstantīns Pēkšēns
in Latvian Culture

Jānis Krastiņš,
Riga Technical University

Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) is one of the most remarkable and productive Latvian architects 
of all time. His creative heritage includes 19th-century eclecticism, early 20th-century Art Nouveau 
architecture, and some examples of Historicist architecture from the 1920s. At least 250 multi-sto-
rey masonry and no less than 110 wooden residential buildings have been built in Riga according 
to his projects, as well as several public and ecclesiastical buildings in Riga and many other places 
in Latvia.

Having obtained the qualification of an architect at the Riga Polytechnic in 1885, Pēkšēns 
worked for some time in the construction office of the first professional Latvian architect Jānis 
Frīdrihs Baumanis, but soon began an independent practice. At the beginning of the 20th century, 
the young architects Eižens Laube, Augusts Malvess and others worked in his office. Thus, Pēkšēns 
personifies the second generation in the development of Latvian architecture. He was also an active 
public figure, one of the founders of the Riga Architects’ Society, a spokesman of the Latvian 
Society, a councillor of the city of Riga, etc. He also owned a central heating system assembly 
company that operated under his name until 1940.

Pēkšēns’ eclectic buildings are largely indistinguishable from the typical examples of the style, 
with their evenly rhythmic façade divisions and saturation of architectural décor, but many of them 
go beyond the general stereotypes. He was one of the first to accentuate the corners of blocks with 
towers. Corner towers soon became quite important elements of the buildings in the centre of Riga.

An unusually wide variety of formal expressions is characteristic of Pēkšēns’ Art Nouveau 
buildings. Among them are the early eclectic decorative examples of the style in Riga, iconic build-
ings of National Romanticism, and a number of the so-called perpendicular Art Nouveau houses. 
Among these buildings are several created by Pēkšēns together with his young collaborators, but 
the master’s own work in the implementation of the most innovative approaches in architecture of 
his time is clearly identifiable.

The last work by Pēkšēns is the Riga Central Health Insurance Fund Children’s Holiday House 
Mālkalne at 2/6 Gaismas prospekts in Ogre (1926). This building, as well as a number of works by 
Pēkšēns created in previous stylistic periods, is a contribution of the highest quality to the Latvian 
built up environment.

Keywords: Konstantīns Pēkšēns, eclecticism, Art Nouveau.
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Konstantīns Pēkšēns
un viņa darbnīca

Rihards Pētersons, 
Latvijas Mākslas akadēmija

Konstantīns Pēkšēns
and his Workshop

Rihards Pētersons,
Art Academy of Latvia

1. Līdz ar Rīgas Politehnikuma Arhitektūras nodaļas atvēršanu 1869. gadā tika likti pamati Rīgas 
arhitektūras skolai. Tā nav skola burtiskā nozīmē kā ēka vai vēl kāda īpaša mācību iestāde, bet 
gan noteikts autoru – arhitektu un būvinženieru – loks, kuri projektēja un cēla galvenokārt Rīgā. 
Rīgas arhitektūras skolas uzplaukums saistās ar 20. gs. sākumu, kad celtniecības intensitāte 
bija visaugstākā. Līdz Pirmajam pasaules karam to pārstāvēja dažādu tautību arhitekti, 
pārsvarā vācbaltieši un latvieši. Rīgas arhitektūras skolas noslēguma posms bija starpkaru 
periods, kad neatkarīgajā Latvijā Arhitektūras fakultāti atvēra Latvijas Universitātē (1920), 
projektēšanā un celtniecībā ar plašu vērienu visā valstī iesaistoties nacionālajiem kadriem.

2. Konstantīns Pēkšēns (1959–1928) pārstāv latviešu tautības arhitektu otro paaudzi, kuras dar-
bība aizsākās 19. gs. 80. gados Šajā laikā vēl turpināja strādāt pats pirmais profesionālais 
latviešu arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis (1834–1891), kura birojā Pēkšēnam bija iespēja 
neilgu laiku darboties. Arhitektūras nodaļu neilgi pirms Pēkšēna gan absolvēja vēl viens lat-
vietis – Oskars Bārs (1848–1914), bet tieši Pēkšēna neparasti vērienīgā radošā un sabiedriskā 
darbība nodrošināja nacionālo kadru trešās paaudzes veidošanos un pārtapšanu daudzskaitlīgā 
profesionāļu pulkā. Pēc mācībām šie arhitekti kādu laiku varēja pastrādāt kopā ar jau atzinību 
guvušo meistaru, līdz nostājās uz savām kājām un varēja atvērt personīgos būvbirojus. Pirmām 
kārtām tie bija Aleksandrs Vanags (1873–1919) un Eižens Laube (1880–1967), taču Pēkšēna 
birojā strādājuši arī Mārtiņš Nukša (1878–1942), Augusts Malvess (1878–1951) un Ernests Pole 
(1872–1914).

3. Rīgas arhitektūras skolas nacionālais zars veidojās un attīstījās ne tikai profesionālajā vidē. 
Tā augšupeju un tālākos panākumus nodrošināja vēl citi faktori. Pirmām kārtām latviešu 
namīpašnieki un uzņēmēji, kā, piemēram, Kristaps Bergs. Rīgas Politehnikuma absolventi 
iesaistījās studentu korporācijas “Selonija” aktivitātēs un darbojās Rīgas Latviešu biedrībā. 
Pēkšēna loka arhitekti Pirmā pasaules kara beigu posmā iekļāvās arī latviešu konservatīvi 
orientēto politiķu rindās, kas meklēja ceļu, kā izrauties no saimnieciskā un politiskā haosa 
pārņemtās Krievijas ietekmes. 

Atslēgvārdi: būvbiroji, namīpašnieki, Rīgas Politehnikums, Rīgas arhitektūras skola, studentu kor-
porācijas. 

1. In 1869, the Department of Architecture in Riga Polytechnic was opened and the foundations 
of the Riga architectural school were laid. It was not a school in the literal sense but the circle 
of architects and civil engineers, who designed and built mainly in Riga. The flourishing of Riga 
architectural school is linked to the early 20th century, when the intensity of construction was 
at its peak. Until the First World War, it was represented by architects of various nationalities, 
mostly Deutschbalten (Baltic Germans) and Latvians. Its final stage was the interwar period 
when the Faculty of Architecture was opened at the University of Latvia (1920) in the newly 
independent country. The design and construction process, involving national specialists, was 
widely spread throughout the country.

2. Konstantīns Pēkšēns (1959–1928) represents the second generation of Latvian architects, 
whose activity began in the 1880s. At that time, the first professional architect Jānis Frīdrihs 
Baumanis (1834–1891) was still working, and Pēkšēns had the opportunity to work for a short 
period of time in his office. Another Latvian, Oskars Bārs (1848–1914), graduated from the De-
partment of Architecture shortly before Pēkšēns, but it was Pēkšēns’ unusually ambitious cre-
ative and public activities that helped the formation of the next generation of Latvian architects 
and their transformation into professionals. After their training, they were able to work for a 
while with the acclaimed master until they could open their own construction offices. First of 
all, those were Aleksandrs Vanags (1873–1919) and Eižens Laube (1880–1967), but temporarily 
also Mārtiņš Nukša (1878–1942), Augusts Malvess (1878–1951) and Ernests Pole (1872–1914) 
worked in Pēkšēns’ office.

3. The national branch of Riga architectural school formed and evolved in the professional environ-
ment, but other factors also contributed to its growth and further success. First and foremost, 
Latvian homeowners and entrepreneurs, such as Kristaps Bergs. Some of the graduates of 
Riga Polytechnic were members of the student fraternity Selonija and the Riga Latvian Society 
(founded in 1868). At the end of the First World War, the architects of the Pēkšēns circle also 
joined the ranks of conservative Latvian politicians who were looking for a way out of the politi-
cal and economic chaos of Russia.

Keywords: construction offices, homeowners, Riga Polytechnic, Riga architectural school, student 
fraternities.
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Anita Antenišķe,
Rīgas Tehniskā universitāte

Rīga ir starptautiski pazīstama ar savu jūgendstila laika arhitektūras mantojumu. Mazāk zināma 
ir tās iepriekšējā  – eklektisma  – perioda un sekojošā funkcionālisma posma arhitektūra, kā arī 
pilsētas industriālā izaugsme, kas patiesībā noteica visa šī daudzveidīgā arhitektūras mantojuma 
veidošanos, un no aizvadītajiem laikmetiem saglabātais industriālais mantojums.

19. gs. otrajā pusē Rīga no ekonomiski rosīgas pilsētas kļuva par ļoti nozīmīgu rūpniecības 
centru. Šajā laikā tapa arī pirmie lielie rūpniecības uzņēmumi un arhitektoniskie kompleksi gan 
pilsētas centrālajā daļā, gan ap dzelzceļa loku, gan arī tālākās perifērijās. Referātā pilsētvides ar-
hitektūras stilistiskās un kvalitatīvās pārmaiņas aplūkotas kontekstā ar tās industriālo objektu vei-
došanos, analizējot gan vēstures liecības, gan ēku mūsdienu stāvokli.

Daudzveidīgā rūpnieciskā darbība, par kuru mūsdienās liecina senākais – eklektisma stilā 
veidotais  – industriālais mantojums, bija viens no priekšnoteikumiem pilsētas krāšņās un īpaši 
daudzveidīgās jūgendstila apbūves tapšanā. Tās veidošanā aktīvi darbojās arī Konstantīns Pēkšēns 
ar sava biroja arhitektiem. Pilsētnieku gatavība pārmaiņām un viņu emocionāli intelektuālais 
pacēlums 20.  gs. sākumā ļāva radīt Rīgas vēsturisko centru, kas tagad ir UNESCO kultūras 
pieminekļu sarakstā. 

Pirmais pasaules karš radikāli mainīja pilsētas dzīvi, atstājot to gan bez ražošanas iekārtām, 
gan strādniekiem. Taču pilsēta – un arī jaunā Latvijas valsts – ne tikai atguva ekonomisko pārliecī-
bu, atjaunojot vai attīstot citādāku ražošanu tukšajās rūpniecības ēkās, bet arī ieguva izteiksmīgus 
funkcionālisma un Art Deco vaibstus. Arhitektu sociālā ieinteresētība, iesaistīšanās pilsētvides vei-
došanas procesos un arī Konstantīna Pēkšēna publicistiskā darbība 20.  gs. 20.  gados veicināja 
dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

No 19. gs. beigām līdz Otrajam pasaules karam celto dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas 
ēku stāvoklis ir ļoti dažāds – sastopami gan labas restaurācijas piemēri, gan pilnīgas pamestības 
gadījumi. Tas liecina, ka, neraugoties uz pagātnes kultūras mantojuma emocionālās nozīmes 
apzināšanos, gan pašreizējie ekonomiskie apstākļi, gan pieminekļu aizsardzības prakse joprojām 
izvirza nopietnus izaicinājumus arhitektūras vēstures liecību pilnvērtīgā saglabāšanā nākotnei.

Atslēgvārdi: arhitektūra, jūgendstils, industriālais mantojums.

Anita Antenišķe,
Riga Technical University

Riga is known internationally for its architectural heritage of the Art Nouveau period. Less known is 
the architecture of the preceding period of eclecticism and the subsequent Modern Movement, as 
well as the city’s industrial growth which determined the formation of all this diverse architectural 
heritage, and the industrial heritage preserved from past eras.

In the second half of the 19th century, Riga grew from an economically bustling city into the 
most important industrial centre of the region. The first architecturally impressive industrial build-
ings and complexes were built both in the central part of the city and around the railway circle, 
stretching further into periphery. In this paper, the stylistic and qualitative changes in urban archi-
tecture are analysed in the context of the city’s industrial development, based both on historical 
documents and on survey of contemporary state of buildings.

The diverse industrial activity, which today is evidenced in the urban space by the remaining 
industrial structures, was one of the reasons for the emergence of the glorious and incredibly di-
verse Art Nouveau architecture. Konstantīns Pēkšēns and the architects of his office were also ac-
tive participants of this process. At the beginning of the 20th century, the urban people were ready 
for change, and their emotional and intellectual upheaval allowed the creation of the historical cen-
tre of Riga which is now included in the UNESCO World Heritage list.

The First World War radically changed the city’s life, leaving it without both production equip-
ment and workers. However, the city, and the new state of Latvia, not only regained economic con-
fidence by restoring or introducing new forms of production in the empty industrial buildings, but 
also gained a distinctive character of Modern Movement and Art Deco. The social responsibility of 
architects, including the journalistic work of Pēkšēns during the 1920s, led to a considerable im-
provement of the quality of life in new residential areas.

The present state of residential, public and industrial buildings, constructed between the end 
of the 19th century and the Second World War, is very diverse; there are both examples of good 
restoration and cases of complete abandonment. Therefore, despite the general awareness of the 
emotional significance of the cultural heritage, both the current economic conditions and the policy 
of monument conservation still pose serious challenges to the preservation of the architectural 
heritage for the future.

Keywords: architecture, Art Nouveau, industrial heritage.

R īgas arhitektoniskā attīst ība pilsētas 
industriālās izaugsmes kontekstā
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Karina Hallasa-Murula, 
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19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā Igaunija un Latvija veidoja cieši integrētu arhitektūras areālu, 
kura centrā bija Rīgas Politehnikums, profesionālā apvienība (Rigaer Architektenverein ietvēra 
arhitektus no Igaunijas) un arhitektūras izdevumi (Rigaer Industriezeitung, Jahrbuch für bildende 
Kunst in den Ostseeprovinzen). Arī arhitektūras konkursi bija nozīmīgs veids, kā dibināt aktīvus kon-
taktus starp Igaunijas un Latvijas arhitektiem. Gluži dabiski, ka Latvijas arhitekti piedalījās Igaunijā 
rīkotajos arhitektūras konkursos. 20. gs. sākumā ierasta prakse bija uzaicināt arhitektus no Latvijas 
būt par žūrijas locekļiem.

Balstoties uz arhīvu materiālu izpēti, referātā izvērtēta Latvijas arhitektu dalība Igaunijas 
arhitektūras konkursos, sākot ar Kadriorga Peldu iestādes konkursu 1861. gadā un beidzot ar Tartu 
Savstarpējās kredītu bankas sacensību 1930.  gadā. Starp Latvijas dalībnieku vārdiem bija 
P. M. Berči (P. M. Bertschy), R. Šmēlings (R. Schmaeling), V. Štrīks (W. Stryk), G. Berči (G. Bertschy), 
A. Reinbergs (A. Reinberg), E. Laube, A. Mēdlingers (A. Moedlinger), H. A. Hartmanis (H. A. Hart-
mann), R. Pflūgs (R. Pflug), K. Betge (K. Baetge), E. Gramcs (E. Gramtz) un citi. Bez identificēja-
miem projektiem referātā aplūkoti daži anonīmi konkursu projekti, kuru izcelsmi arī varētu saistīt 
ar Latviju.

Atslēgvārdi: Igaunija, arhitektūras konkursi, 19.–20. gadsimts.

Karin Hallas-Murula, 
Arhit Ltd, Tallinn

In the second half of the 19th – early 20th century Estonia and Latvia formed a closely intertwined 
architectural area, centred on Riga Polytechnic, a professional union (Rigaer Architektenverein in-
cluded architects from Estonia) and architectural publications (Rigaer Industriezeitung, Jahrbuch 
für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen). Architectural competitions were also an important 
means to create working contacts between Estonian and Latvian architects. It was only natural that 
Latvian architects took part in architecture competitions organised in Estonia. At the beginning of 
the 20th century, it was common practice to invite architects from Latvia as jury members. 

Based on the research of archive materials, the paper is examining the participation of Latvian 
architects in Estonian architecture competitions starting with the Kadriorg Bath Establishment 
competition in 1861 and to the Tartu Mutual Credit Bank competition in 1930. Among the Latvian 
participants the names of Paul Max Bertschy, Reinhold Schmaeling, Wilhelm Stryk, Guido Bertschy, 
August Reinberg, Eižens Laube, Arthur Moedlinger, Hermann A. Hartmann, Robert Pflug, Kurt Baet-
ge, Erich Gramtz and others can be found. Beside the identified projects, the paper presents some 
anonymous competition projects that are presumably also of Latvian origin. 

Keywords: Estonia, architecture competitions, 19th–20th centuries.

Latvijas dal ībnieki Igaunijas arhitektūras 
konkursos. 19. gadsimta 60. gadi – 
20. gadsimta 20. gadi

Latvian Participants in Estonian 
Architecture Competitions. 
The 1860s–1920s
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Rīgas Politehnikuma arhitektūras studiju programmai par paraugu līdz šim minēti Hannoveres un 
Cīrihes politehnikumi. Jaunākā nozares literatūra par Vācijas un Šveices politehnikumiem, kā arī 
arhīva materiālu izpēte sniedz jaunu faktu materiālu tēmas detalizācijai. 

1885. gada 18. martā Rīgas Politehniskā skola izsniedza Konstantīnam Pēkšēnam (Konstantin 
Pehkschen, 1859-1928) vācu un krievu valodā rakstītu arhitekta diplomu ar galaeksāmenu kopvērtē-
jumu: ļoti labi. Studiju laikā Pēkšēns sekmīgi izturēja gadskārtējos pārbaudījumus šādos priekšme-
tos: augstākā matemātika (Höhere Mathematik); tehniskā mehānika (Tehnische Mechanik); eksperi-
mentālā fizika (Experimental-Physik); eksperimentālā ķīmija (Experimental-Chemie); mineraloģija 
(Mineralogie); uzmērījumi un nivelēšana (Feldmessen und Nivelieren); mašīnmācība (Maschinen-
kunde); būvkonstrukciju mācība (Bauconstructionslehre); arhitektonisko formu mācība (Architek-
tonische Formenlehre); būvdarbu tāmes un būvdarbu vadība (Bauanschläge und Bauleitung); me-
hānikas tehnoloģija (Mechanische Technologie); politekonomija un grāmatvedība (Nationalökonomie 
und Buchführung). Izpildījis arī obligātos uzdevumus (vingrinājumus) šādos priekšmetos: tēlojošā 
ģeometrija (Darstellende Geometrie); situācijas plāna zīmēšana (Situationszeichnen); ģeodēziskie 
uzdevumi (Geodätische Uebungen); ornamentu un brīvas rokas zīmējumi (Ornamenten- und Frei-
handzeichnen); būvkonstrukcijas (Bauconstructionen); celtņu projektēšana (Entwerfen von Hoch-
bauten nach Programmen); arhitektonisko formu mācība (Architektonische Formenlehre) un arhitek-
tonisko detaļu projektēšana (Entwerfen architektonischen Details).

Arhitekta diploma iegūšanai nepieciešamos pārbaudījumus Pēkšēnam ar kursabiedriem bija 
jākārto tēlotājā ģeometrijā (Darstellende Geometrie), būvkonstrukciju mācībā (Bauconstructions-
lehre), būvmateriālu zinībās (Baumaterialienkunde), arhitektonisko formu mācībā un arhitektūras 
vēsturē (Architektonische Formenlehre und Geschichte der Baukunst), kā arī jāizpilda praktiskie pār-
baudījumi  – “Projekts ar tāmi evaņģēliski luteriskajai baznīcai brīvā, plašā laukumā provinces 
pilsētā” – un antīkās skulptūras zīmējums. 

1885.  gada martā Rīgas Politehnikuma arhitekta diplomu ieguva arī Vilhelms Bokslafs 
(Wilhelm Bocksalff, 1858–1945) un Gustavs Makss Nikolajs Hugenbergers no Kurzemes (Gustav Max 
Nicolai Hugenberger aus Kurland), kuru diploma projektiem bija ar Pēkšēnu analoga tēma. 
Savukārt 1885. gada maijā diplomu saņēma arhitekti Kazimirs Halupčinskis (Kasimir Chalupczinski) 

un Kazimirs Sokolovskis (Kasimir Sokolowski) no Varšavas, kuri, augstskolu beidzot, projektēja 
kūrmāju ar vannu iestādi ielejā pie silta avota, ko ieskauj kalnains apvidus ar mežu. Apgūto 
priekšmetu uzskaitījums Rīgas Politehnikuma diplomā rāda arhitekta izglītības daudzveidību 
19. gs. 80. gadu pirmajā pusē.

Atslēgvārdi: Pēkšēns, Politehnikums, arhitektu izglītība.

Arhitektūras studijas R īgas 
Politehnikumā. Konstantīns Pēkšēns 
un viņa studiju biedri
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mir Chalupczinski and Kasimir Sokolowski from Warsaw who designed a spa building with a bathing 
institution in a valley near a hot spring surrounded by mountainous terrain with woodland. The list 
of subjects studied at the Riga Polytechnic School reveals the diversity of architectural training in 
the first half of the 1880s. 

Keywords: Pēkšēns, Polytechnic School, architectural education. Daina Lāce,
Institute of Art History of the Art Academy of Latvia

The programme of architectural studies at the Riga Polytechnic School so far has been traced 
back to examples of polytechnic schools in Hannover and Zürich. Recent literature about German 
and Swiss polytechnic schools as well as archival research have revealed new facts, adding more 
details to this theme. 

On 18th March 1885, Riga Polytechnic School issued the architect’s diploma in German and 
Russian to Konstantīns Pēkšēns (Konstantin Pehkschen, 1859–1928), evaluating his results of final 
exams as very good. During his studies, Pēkšēns successfully passed yearly exams in the following 
subjects: higher mathematics (Höhere Mathematik); engineering mechanics (Tehnische Mechanik); 
experimental physics (Experimental-Physik); experimental chemistry (Experimental-Chemie); miner-
alogy (Mineralogie); surveying and leveling (Feldmessen und Nivelieren); mechanical engineering 
(Maschinenkunde); design of building elements (Bauconstructionslehre); theory of architectural 
forms (Architektonische Formenlehre); building estimates and management (Bauanschläge und 
Bauleitung); mechanical technology (Mechanische Technologie); political economy and bookkeep-
ing (Nationalökonomie und Buchführung). He also accomplished obligatory tasks (exercises) in the 
following subjects: descriptive geometry (Darstellende Geometrie); site plan drawing (Situations- 
zeichnen); geodesic exercises (Geodätische Uebungen); ornamental and freehand drawings (Orna-
menten und Freihandzeichnen); building constructions (Bauconstructionen); design of buildings 
(Entwerfen von Hochbauten nach Programmen); theory of architectural forms (Architektonische 
Formenlehre) and design of architectural details (Entwerfen architektonischen Details).

To obtain the architect’s diploma, Pēkšēns and his fellow students had to pass exams in 
descriptive geometry (Darstellende Geometrie); design of building elements (Bauconstructionsleh-
re); science of building materials (Baumaterialienkunde); theory of architectural forms and history of 
architecture (Architektonische Formenlehre und Geschichte der Baukunst) as well as to accomplish 
practical exams – “Design and Estimate of an Evangelical Lutheran Church in an Open, Spacious 
Square of a Provincial Town” – and draw a classical sculpture. 

In March 1885, Wilhelm Bockslaff (1858–1945) and Gustav Max Nicolai Hugenberger from 
Courland, whose diploma designs were on the same subject as Pēkšēns’, also received their archi-
tect’s diplomas from the Riga Polytechnic School. In May 1885, the graduates were architects Kasi-

Architectural Training at the Riga Polytechnic 
School. Konstantīns Pēkšēns
and his Fellow Students
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Eduards Kļaviņš,
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts

Ekspresīvās formveides fenomens R īgas 
arhitektūrā 20. gadsimta sākumā

1. Rīgas arhitektūra šai posmā ir pamatīgi pētīta (Jāņa Krastiņa, Silvijas Grosas publikācijas). 
Celtņu tipoloģija izveidota, konteksti skaidroti, virzieni – jūgendstils un citi – iztirzāti, ievēro-
jamāko arhitektu devums analizēts, arhitektūras modernizācijas virzība iezīmēta. 

2. Tās interpretācijā ir iespējami vēl papildinoši akcenti. Tālaika Rīgas celtnēs bieži atrodami ar-
hitektoniskā un ornamentālā dekora ekscesi, tomēr kopējo modernizāciju apliecina pieaugošā 
formveides racionalizācija. To atzīstot, jānorāda, ka modernizācijas jēdziens var ietvert ne vien-
mēr racionālus formveides elementus.

3. Jūgendstila jauninājumi atbrīvoja Rīgas arhitektūru no visbiežāk uz klasisko orderu sistēmu 
balstītās vēlīnā historisma formveides tradīcijas. Tas sākotnēji visvairāk izpaudās dekorā, ne 
tik daudz būvapjomos. Vēlmi atbrīvoties no klasiskās tektonikas labi pierāda nākamā Rīgas 
būvmākslas stadija, kā modernizācijas pazīmi uzrādot ekspresīvas formveides fenomenu. 
Diferencējot “ekspresijas” dažādās nozīmes arhitektūrā, referātā piedāvāta fokusēšanās uz 
vizuāli tveramo formu kāpinātu, dramatizētu kontrastu, dinamikas izjūtu un būvformu ekscen-
trisku izvērsumu telpā.

4. Ekspresīvās formveides paraugi Rīgā pēc 1905.  gada atrodami visvairāk t.  s. nacionālā jeb 
ziemeļu nacionālā romantisma arhitektūrā. Vernikulārās celtniecības stilizācija citkārt bija tik 
tālejoša, ka ekspresīvā formveide kā modernizācijas efekts konstatējama, nolasot to attiecībā 
pret aizgājušā historisma un jūgendstila arhitektūru. Tās estētisko pašvērtību paradoksāli no-
teica ekspresīvo būvformu piederība pie īres nama arhitektūras. 

5. Šai pazīmju kopumā svarīga loma bija zelmiņu hipertrofijai. Mērogā milzīgie lauztu kontūru un 
trijstūrveida zelmiņi, kas pacēlās pret debesīm, ieviesa nemierīgas, vizuālo stabilitāti noraidošas 
diagonāles fasādes struktūrā. Cits atbrīvotās ekspresijas piepildījums bija monumentālie stūru 
torņi, atektoniski abstraktu zelmiņu un jumta virsbūvju veidojumi vai augšuptiecei pakļautu ver-
tikalizētu taisnstūrainu apjomu savienojumi, klasisko tektoniku noliedzoši romantizējošās arhai-
kas elementi (“alu estētika”), veidojot ieejas, ēģiptisko kolonnu atkārtojumi un faktūru kontrasti. 

6. Salīdzinoši īsā ekspresīvās fomveides epizode rosina jautājumu par tās eiropeisko kontekstu. 
Riskējot ar terminoloģiskiem pārspīlējumiem, jājautā, vai iespējams runāt par lokālām 
protoekspresionisma pazīmēm. Izteiksmīgo formu pašvērtība un dramatizētie saasinājumi, 

Atslēgvārdi: arhitektūra, ekspresija, modernizācija.

gotizējošā augšuptiece, torņu un t. s. alu estētika u. c. pazīmes tuvina minēto epizodi kanonis-
kajam eiropeiskajam ekspresionismam. 
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whether it is possible to speak of the features of a local Proto-expressionism. The autonomy of 
expressive forms, their dramatized sharpening, Gothic verticalization, the aesthetics of towers 
and so-called caves, etc., bring the above episode closer to canonical European Expressionism. 

Keywords: architecture, expression, modernization.

The Phenomenon of Expressive Forms 
in the Riga Architecture of the 
Early 20th Century

Eduards Kļaviņš,
Institute of Art History of the Art Academy of Latvia

1. Riga architecture of that time has been fundamentally researched (publications by Jānis 
Krastiņš, Silvija Grosa). The typology of buildings is created, their contexts explained, trends – 
Art Nouveau and others – reviewed, the heritage of the most prominent architects analysed, the 
direction of modernization outlined. 

2. Its interpretation may have additional emphases. At that time, excesses of the architectonic and 
ornamental decoration are typical in Riga buildings, but the overall modernization is evidenced 
by the increasing rationalisation of form. Admitting the trend, it should be pointed out that the 
concept of modernization may not always include rational elements of form. 

3. The innovations of Art Nouveau freed Riga architecture from the late Historicism mostly based 
on the tradition of the classical system of orders. The liberation initially appeared mainly in the 
sphere of decoration, not so much in the volume construction. The desire to get rid of classical 
tectonics exposed itself during the next phase of Riga architecture when the denoted phenom-
enon of expressive forms took place. In order to differentiate various meanings of the term “ex-
pression” in architecture, the paper proposes a focus on the heightened, dramatised contrasts 
and dynamics of visually perceptible forms, and their eccentric unfolding in space.

4. Examples of expressive form in Riga after 1905 can be found mainly in the realm of the so-called 
Nordic National Romanticist architecture. The stylization of vernacular tradition was sometimes 
so far-reaching that expressive effect as an issue of modernization was evident, especially when 
compared to the bygone Historicist and Art Nouveau architecture. Its aesthetic autonomy is 
paradoxically determined within the context of the apartment building façades.

5. In the scope of expressive features strikingly significant is the hypertrophy of gables. Huge tri-
angular or broken gables, rising towards the sky, rejected visual stability of the façade structure. 
Another outcome of expressive freedom were monumental corner towers – atectonic abstract 
formations of gables and roof superstructures, or combinations of upright rectangular volumes, 
also elements of romanticising archaism (“aesthetics of caves”) when forming entrances, as 
well as Egyptian columns and contrasts of textures. 

6. The comparatively short episode of expressive forms in Riga architecture initiates the ques-
tion about its European context. At the risk of terminological exaggeration it should be asked 
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Nacionālā stila meklējumi Konstantīna 
Pēkšēna arhitektūrā. Tuvplāni

1. Kopš 19. gs. otrās puses Rietumu pasaules arhitektūrā līdz ar ekskursiem vēsturiskajos stilos iezīmē-
jās nacionālā stila meklējumi. Latvijā, tāpat kā citās toreizējās Krievijas impērijas provincēs, šis 
process aktivizējās jūgendstila izplatības periodā. 

2. Ziemeļu nacionālais romantisms kā viens no stilistiskajiem virzieniem 20.  gs. sākuma Rīgas 
arhitektūrā ir aplūkots publikācijās, un tajās pamatoti izcelta arī tā nozīmīgāko pārstāvju  darbī-
ba. Tomēr jautājums par nacionālā stila meklējumu diapazonu Rīgas arhitektūrā neapšaubāmi 
ir plašāks, jo caurstrāvo 20. gs. sākuma perioda arhitektūru kopumā, neaprobežojoties tikai ar 
viena stilistiskā virziena iezīmētu vektoru.

3. Tieši dekors kā nozīmīgs stilistisko izmaiņu katalizators Rīgas jūgendstila posma celtnēs ļauj 
novērtēt gan kopējās tendences, gan arhitektu individuālā rokraksta īpatnības. Aplūkojot Kon-
stantīna Pēkšēna celtņu dekoru detalizēti, ir iespējams konstatēt būtiskus papildinošus akcen-
tus ne tikai viņa darbos, bet arī Rīgas arhitektūrā kopumā.

4. Nacionālā stila meklējumi labi atklājas divu pašam Konstantīnam Pēkšēnam piederējušo īres 
namu dekorā. Ēka Alberta ielā 12 celta 1903.–1904. gadā kā arhitekta personiskais īres nams 
(arh. Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube). Nama plastiskā dekora unikālā viengabalainība 
panākta, pievēršoties viena motīva – priedes zara – stilizācijām. Priedes motīvs vispārinā-
ti ļauj nolasīt dzimtās ziemeļnieciskās dabas slavinājuma ideju, pat neraugoties uz to, ka 
dekorā izmantota nevis Latvijā sastopamā Parastā priede (Pinus sylvestris), bet gan Eiropas 
ciedrupriede (Pinus cembra), kas Latvijas dabā nav sastopama, taču atkārtojas populāros 
un Rīgā pieejamos paraugalbumos, piemēram, Antona Zēdera Moderne Malereien. 

5. Jau vēlā jūgendstila periodā uzceltā Konstantīna Pēkšēna personiskā īres un veikalu nama de-
korā Kronvalda bulvārī 10 (1907, arh. Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube) līdz ar vispārināti 
ziemeļniecisku priekšstatu poetizāciju izmantoti motīvi, kas atrasti latviešu etnogrāfiskajā man-
tojumā. Latviskā ornamenta iepazīšana tālaika Rīgā bija iespējama, pateicoties jau 1895. gadā 
publikas apskatei atvērtajai un aktīvi pilnveidotajai Rīgas Latviešu biedrības muzeja ekspozīci-
jai, kas tika izveidota, gatavojoties 1896. gada Latviešu etnogrāfiskajai izstādei. Etnogrāfis-
ki motīvi izmantoti arī atsevišķu citu Pēkšēna projektēto celtņu, kā arī viņa kādreizējo darbnī-
cas līdztrādnieku projektēto ēku fasādēs, aktualizējot jautājumu par šo motīvu ģenēzi. 

Atslēgvārdi: arhitektūra, dekors, nacionālais.
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The Search for National Style in the Architecture 
of Konstantīns Pēkšēns. Close-Ups

1. Since the second half of the 19th century, the search for national styles has been a feature in 
Western architecture, along with excursuses into historical styles. In Latvia, like in other provinc-
es of the Imperial Russia, this process came to the fore during the rise of Art Nouveau. 

2. Nordic National Romanticism, as one of the stylistic trends in early 20th century architecture of 
Riga, has been explored in publications that also highlight the spectrum of activities of its most 
significant representatives. However, the question of the range of searches for national style 
in Riga’s architecture is undoubtedly a broader, as it permeates the entire early 20th century 
architecture and is not limited to a single stylistic vector. 

3. Décor is the major catalyser of stylistic transformations in Riga’s Art Nouveau buildings, al-
lowing to assess both general tendencies and the specificities of architects’ individual styles. 
Inspecting the décor of Pēkšēns’ buildings in detail, it is possible to identify important additional 
accents not only in his works but also in Riga’s architecture as a whole. 

4. The search for a national style is well represented in the décor of two residential houses owned 
by the architect himself. The building at 12 Alberta Street was constructed in 1903–1904 as the 
architect’s private residential house (arch. Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube). The outstand-
ing integrity of the building’s plastic décor has been achieved with stylisations of one motif – a 
pine branch. The pine motif allows to perceive the general idea of praising the native Nordic 
nature, even though the décor features not the Baltic pine (Pinus sylvestris) common in Latvia 
but the Swiss or stone pine (Pinus cembra) which is not found in Latvian nature but is repeatedly 
included in popular sample albums available in Riga, such as Anton Seder’s Moderne Malereien.

5. Already in the Late Art Nouveau period, Pēkšēns’ private residential and shop building at 10 
Kronvalda Boulevard (1907, arch. Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube) featured poetically in-
terpreted, generalised Nordic décor as well as Latvian ethnographic motifs. It was possible to 
study Latvian ornament at that time, thanks to the exposition of the Riga Latvian Society Muse-
um opened for public in 1895 and actively enriched in preparation for the Latvian Ethnographic 
Exhibition of 1896. Ethnographic motifs are also found on the façades of some other buildings 
designed by Pēkšēns as well as by his former associates, inviting to consider the genesis of 
these motifs. 

Keywords: architecture, décor, national style. 
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Edīte Tišheizere,
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

20.  gs. sākumā latviešu teātrī iezīmējas parādības, kas liecina par noteiktu līdzšinējās paradigmas 
maiņu. Teātris Latvijā vēl joprojām ir samērā jauns mākslas veids, jo profesionalizējies tikai 
19.  gs. 70.  gados, tajā laikā sekojot vācu teātra paraugiem. Pirmie profesionālie latviešu teātra 
vadītāji piemēro latviešu mentalitātei vācu teātra skolu, kuras progresīvākajā daļā tobrīd dominē 
naturālisms, tāpēc arī latviešu teātris gadsimtu mijā apelē primāri pie dabiskuma un līdzības dzīvei, 
nereti – tās virspusējas kopēšanas gan aktierspēles veidā, gan izrādes noformējumā.

Jaunā gadsimta sākumā mainās aktiermākslas virzība – no intuitīvas dzīves atdarināšanas 
tā virzās uz apzinātu tēla radīšanu un psiholoģiskā pārdzīvojuma atklāšanu. No vienas puses, to 
veicina t. s. jaunā drāma, kam piederīga ir arī Rūdolfa Blaumaņa, Aspazijas un Raiņa dramaturģija. 
No otras – pirmie mēģinājumi radīt nacionālo aktierskolu. Režisors Jēkabs Duburs, būdams arī 
viens no pirmajiem aktiermākslas pedagogiem un teorētiķiem, strādā pie savas “Deklamācijas 
teorijas”, ko tā arī nepabeidz. Taču atsevišķie raksti un audzēkņu atmiņas liecina, ka tajā svarīga 
nozīme piešķirta ne vien aktiertehnikas paņēmieniem, bet arī apziņas un zemapziņas lomai tēla 
tapšanā. Ar “Deklamācijas teorijas” kopsavilkumu iepazīstas un augstu to novērtē Konstantīns 
Staņislavskis.

Līdztekus iezīmējas padziļināta interese par izrādes formu, vizuālo tēlu, un režijas un 
scenogrāfijas mijiedarbību tā radīšanā. Tā aizsākas, kad Jaunajā Rīgas teātrī top Raiņa “Uguns 
un nakts” (1911) Alekša Mierlauka un Jāņa Kugas sadarbībā. Tomēr tikai pēc Pirmā pasaules kara 
tā kļūst par dominējošu parādību, pateicoties Eduarda Smiļģa un Jāņa Munča kopdarbam Dailes 
teātrī. Vienlaikus Dailes teātra dibinātāji rada arī virkni teorētisku manifestu, kuros definē formu kā 
patstāvīgu, mākslinieka apzināti radītu fenomenu, nevis dzīves kopiju. Līdz ar to latviešu teātris 
samērā agrīnā savas attīstības posmā sinhronizējas ar laikmetīgo teātri Rietumeiropā un Krievijā, 
ko apliecina arī panākumi Parīzes Starptautiskajā modernās dekoratīvās un rūpnieciskās mākslas 
izstādē (1925).

Atslēgvārdi: teātris, naturālisms, modernisms, forma, vizualitāte.

Latvijas teātra paradigmas maiņa 
20. gadsimta pirmajās desmitgadēs

Edīte Tišheizere,
University of Latvia Institute of Literature, Folklore and Art

At the beginning of the 20th century, Latvian theatre started exhibiting phenomena indicating a 
certain shift in paradigm. At the time, theatre in Latvia was a relatively novel kind of art since it had 
only become professional in the 1870s by following examples of German theatre. The first profes-
sional leaders of theatres applied the German school of theatre, with dominant naturalism in its 
most progressive parts, to the Latvian mentality. For this reason, Latvian theatre at the beginning 
of the century appealed mostly to naturalistic representation and similarities to life, oftentimes by 
superficially copying it both in acting and in production design.

The general trend in acting shifted at the beginning of the new century – from an intuitive 
imitation of life towards the deliberate creation of a character and the revelation of a psychological 
experience. On the one hand, it was encouraged by the so-called ‘new drama’, represented by the 
dramaturgy of authors like Rūdolfs Blaumanis, Aspazija, and Rainis. On the other – by the first at-
tempts at creating a national acting school. Director Jēkabs Duburs, who was also one of the first 
acting teachers and theorists, was working on his Theory of Declamation, which he never finished. 
However, individual articles and his students’ recollections show that the theory put great emphasis 
not only on acting techniques, but also on the role of the conscious and subconscious in the cre-
ation of a character. Konstantin Stanislavski had read and highly praised the summary of the Theory 
of Declamation.

Simultaneously, there was a growing in-depth interest in the form of the performance, its vi-
sual image, and the interaction of directing and stage design in its creation. It started with Rainis’ 
Fire and Night (1911) at the New Riga Theatre as a collaboration between Aleksis Mierlauks and 
Jānis Kuga. However, it was only after the First World War that it became a dominant phenomenon 
thanks to the collective labor of Eduards Smiļģis and Jānis Muncis at the Daile Theatre. At the same 
time, the founders of the Daile Theatre also developed a series of theoretical manifestos, in which 
they defined form as a separate phenomenon created by an artist, rather than a copy of life. Thus, 
at a relatively early stage of its development, Latvian theatre synchronized with contemporary 
theatre in Western Europe and Russia, which was also evidenced by its success at the Interna-
tional Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts  (Exposition internationale des arts 
décoratifs et industriels modernes, 1925) in Paris.

Keywords: theatre, naturalism, modernism, form, visuality.

The Paradigm Shift in Latvian Theatre in the 
First Decades of the 20th Century
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Latvijas mūzikas vēsturē 19. gs. beigās un 20. gs. pirmajās desmitgadēs 19. gs. romantisma stila 
ietvarā intensīvi attīstījās strāvojums, kas tieši vai netieši reprezentēja folkloras materiāla elementu 
iekļaušanu klasisko žanru mūzikas skaņdarbos. Tautas mūzikas piemēru citēšana vai arī mēģinā-
jums radīt īpašu mūzikas izteiksmi, kas orientējās uz līdzību ar folkloras mūzikas skanējumam 
raksturīgām formām, ļauj šo tendenci 19. gs. mūzikas vēsturē definēt kā romantisma paveidu – 
nacionālo romantismu. Ar šo terminu tiek apzīmēti dažādi mēģinājumi akadēmisko žanru mūzikā 
manifestēt konkrētus tradicionālās mūzikas elementus, romantizēt jeb estētiski idealizēt šo ele-
mentu skanējuma formas un līdz ar to piešķirt tiem romantiska traktējuma nozīmi. Liela daļa šī peri-
oda Latvijas komponistu (Andrejs Jurjāns, Jāzeps Vītols, Emilis Melngailis, Jāzeps Mediņš, Alfrēds 
Kalniņš u. c.) savos skaņdarbos centās īstenot šāda nacionālā romantisma stilistisko konceptu. 
Tas ir plaši pārstāvēts kormūzikā, simfoniskajā mūzikā, klaviermūzikā un instrumentālajā kamer-
mūzikā. Arī pirmās nacionālās operas titulu ieguvusī opera “Baņuta” (1920) atspoguļo nacionālā ro-
mantisma strāvojuma ietekmi gan libretā (Artūrs Krūmiņš), gan mūzikas partitūrā (Alfrēds Kalniņš).

Savukārt 19.–20.  gs. mijā dažādās Eiropas valstīs notikušie pirmie pagrieziena punkti uz 
modernismu Latvijas komponistu jaunradē atbalsojās mēreni un ļoti fragmentāri, piemēram, impre-
sionisma stilistikas elementi Jāņa Zālīša kormūzikā, ekspresionisma saasinātība un disonanse 
Jāzepa Vītola un Jāņa Zālīša solodziesmās. Vēlāk, jau 20. gs. 20.–30. gados, dažādu modernisma 
stila tendenču atbalsis uztveramas arī, piemēram, Lūcijas Garūtas,Volfganga Dārziņa un Arvīda 
Žilinska klaviermūzikā, Jāņa Kalniņa solodziesmās un operās un Jāņa Ivanova simfoniskajā mūzikā. 

Vai nacionālā romantisma un agrīnā modernisma strāvojumu līdzāspastāvēšana mūzikā 
potenciāli iezīmēja sintēzes iespējamību tā, kā tas atspoguļojās, piemēram, jūgendstila glezniecībā 
un arhitektūrā? Šis jautājums ir referāta uzmanības centrā, mēģinot iezīmēt dažādus iespējamos 
skatījumus uz Latvijas komponistu mūziku plašākā jūgendstila perioda kontekstā.

Atslēgvārdi: Latvijas mūzikas vēsture, 19.–20.  gs. mija, nacionālais romantisms, agrīnais moder- 
nisms, jūgendstils.

Nacionālais romantisms un agrīnā modernisma 
atbalsis Latvijas komponistu mūzikā 19. gadsimta 
beigās un 20. gadsimta sākumā

Jānis Kudiņš,
Jāzeps V ītols Latvian Academy of Music

In the history of Latvian music in the late 19th century and the first decades of the 20th century, 
a tendency, which directly or indirectly represented the incorporation of folklore elements into the 
works of the classical music genre, flourished within the framework of Romanticism. Quotation of 
folk music or attempts to create a unique musical expression, oriented towards a similarity with 
the forms characteristic of the folk music sound, allow to define this current in 19th century music 
history as National Romanticism. This term is used to mark many attempts in the academic genres 
of music to manifest traditional music elements, romanticising or aesthetically idealising the sound 
forms of these elements, and thus to give them a romantic expressiveness. Many Latvian compos-
ers of this period (Andrejs Jurjāns, Jāzeps Vītols, Emilis Melngailis, Jāzeps Mediņš, Alfrēds Kalniņš 
and others) tried to implement this stylistic concept of National Romanticism in their compositions. 
It is widely represented in choral music, symphonic music, piano music and instrumental chamber 
music. The opera Baņuta (1920), which won the title of the first national opera, also reflects the 
influence of National Romanticism both in the libretto (Artūrs Krūmiņš) and the musical score 
(Alfrēds Kalniņš).

In turn, different echoes of the aesthetics of early modernism and its varied stylistic charac-
teristics very fragmentarily expressed themselves, for example, in the impressionistic stylistic fea-
tures of the choir songs of Jānis Zālītis and expresionistic aspects in vocal chamber music (solo 
songs) of Jāzeps Vītols and Jānis Zālītis. Later, in the 1920s and 30s, elements of modernist stylis-
tics were manifested, for example, in the piano music of Lūcija Garūta, Volfgangs Dārziņš and 
Arvīds Žilinskis, in the solo songs and operas of Jānis Kalniņš and in the symphonic music of Jānis 
Ivanovs. 

Did the coexistence of the currents of National Romanticism and early modernism in Latvian 
composers’ music mark the possibility of a synthesis, as reflected, for example, in Art Nouveau 
painting and architecture? This question is the focus of the presentation, trying to highlight the 
possibility of different perspectives on the music of Latvian composers in the broader context of 
the Art Nouveau period.

Keywords: Latvian music history, late 19th and early 20th century, National Romanticism, early 
modernism, Art Nouveau.

National Romanticism and Echoes of Early Modernism 
in the Music of Latvian Composers in the Late 19th 
and Early 20th Century
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190 metrus garā Rīgas centra sānieliņa, kas no 1885. līdz 1951. gadam dēvēta par Parka ielu (tagad 
Alfrēda Kalniņa iela), glabā savdabīgu kultūras vēsturi. Te celti dzīvojamie nami, kuru arhitekti 
bijuši Jānis Frīdrihs Baumanis, Karls Johans Felsko un Konstantīns Pēkšēns. Tirgotājiem brāļiem 
Ņesteroviem piederošās ēkas, kuras celtas 1899. gadā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna pro-
jekta, bija tolaik lielākais dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, kas tiek ierindots starp arhitekta plastiski 
bagātākajiem un dekoratīvi greznākajiem darbiem. Izņemot vienu, visas pārējās sešas Parka ielas 
19. gs. kultūrvēsturiskās ēkas iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 20. gs. 
pirmajās desmitgadēs īres namos Parka ielā dzīvojuši Pēteris Stučka, Augusts Deglavs un Viktors 
Eglītis, Emīls Dārziņš un Jāzeps Vītols, savukārt Emīlijas Benjamiņas vadībā Parka ielā 3 piecus 
gadus darbojusies laikraksta “Jaunākās Ziņas” redakcija.

Referāts fokusējas uz komponista Jāzepa Vītola mitekļa adreses meklējumiem, jo kopš 
1930. gada literatūrā pieejama skopa informācija, ka Vītols esot dzīvojis Parka ielā 4. Šis īres nams 
ir daļa no ēku kompleksa, kas bija celts pēc Konstantīna Pēkšēna projekta. Balstoties uz gadsimtu 
sena dokumenta liecībām, referāta autore piesaka adreses precizējumu.

1919.  gada martā Padomju Latvijas Tautas izglītības komisariāta Mākslas departamenta 
vadītājs Andrejs Upīts un viņa palīgs Teodors Reiters oficiāli uzaicināja Rīgā dzīvojošo Jāzepu 
Vītolu sākt Latvijas Konservatorijas organizēšanas vadību. Turpmākajos 1919.  gada mēnešos 
pirmās diskusijas par Latvijas Konservatorijas atklāšanas iespējamību notika profesora Jāzepa 
Vītola dzīvoklī, jo citu telpu tām nebija. Sarunās par šo vīziju dalību ņēma Nikolajs Alunāns, Jānis 
Lazdiņš, Pāvuls Jurjāns, Edgars Rode un citi. Apspriestie jautājumi – iestādes plašums, instru-
mentu un inventāra iegāde, aicināmo pedagogu izvēle u. tml. Referāta autore meklējusi jebkādas 
saglabātās arhīvu liecības par augstskolas izveides organizatoriskajiem priekšdarbiem un pārval-
des modeļa karkasa prototipiem, tādējādi bagātinot Latvijas Konservatorijas dibināšanas vēsturi ar 
reljefāku konteksta ainu.

Atslēgvārdi: Latvijas Konservatorijas dibināšana, eklektisma stils, memuāri.

Parka iela: Jāzepa V ītola adrese 
(1919–1920) un Latvijas Konservatorijas 
organizācijas šūpulis

Zane Prēdele,
Jāzeps V ītols Latvian Academy of Music

The 190-metre-long side street in the centre of Riga, known as Parka Street from 1885 to 1951 
(nowadays – Alfrēda Kalniņa Street), has a particular cultural history. Residential buildings de-
signed by Jānis Frīdrihs Baumanis, Kārlis Johans Felsko un Konstantīns Pēkšēns were built here. 
The buildings owned by the merchant Nesterov brothers and built in 1899 to the architect Pēkšēns’ 
project, were the largest residental complex in Riga at the time and is ranked among the architect’s 
most plastically rich and decorative works. Except for one, all the other six 19th century historical 
buildings on Parka Street are included in the List of State Protected Cultural Monuments. In the 
first decades of the 20th century, the rental houses on Parka Street were home to Pēteris Stučka, 
Augusts Deglavs, Viktors Eglītis, Emīls Dārziņš and Jāzeps Vītols, while for five years, under the 
leadership of Emīlija Benjamiņa, the editorial office of the newspaper Jaunākās Ziņas was located 
at 3 Parka Street.

The paper focuses on the search for the address of the home of composer Jāzeps Vītols, 
because since 1930 there is information, albeit scant, that Vītols had lived at 4 Parka Street. This 
rental house is part of a complex of buildings designed by Pēkšēns. Based on the evidence of a 
century-old document, the author of the paper offers clarification of the address.

In March 1919, Andrejs Upīts, head of the Art Department of the Soviet Latvian People’s Edu-
cation Commissariat, and his assistant Teodors Reiters officially invited Jāzeps Vītols to take 
charge of the founding of the Latvian Conservatory. In the following months of 1919, the first discus-
sions about the possibility of opening the Latvian Conservatory where held in professor Vītols’ ap-
partment, as there were no other premises. Nikolajs Alunāns, Jānis Lazdiņš, Pāvuls Jurjāns, Edgars 
Rode and others took part in the discussions about this vision. The issues discussed were: the 
spaciousness of the institution, the purchase of musical instruments and equipment, the choice of 
teachers to be invited, etc. The author of the paper has sought any archive evidence regarding the 
organisational preparation for the establishment of the institution, thereby enriching the history of 
the founding of the Latvian Conservatory with a more detailed context.

Keywords: foundation of the Latvian Conservatory, eclecticism, memoirs.

Parka Street: Jāzeps V ītols ’ Address 
(1919–1920) and Cradle of the Founding 
of the Latvian Conservatory
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Zane Šiliņa,
Latvijas Kultūras akadēmija

19. gs. beigas un 20. gs. sākums bija izšķirošs posms latviešu tautas un tās kultūras attīstībā, jo 
šajā laikā aizsākās diskusija par latviešu kā nācijas lomu plašākā – Eiropas kontekstā. Raiņa (Jānis 
Pliekšāns, 1865–1929) daiļrade iezīmēja būtisku pagrieziena punktu latviešu dramaturģijas 
attīstībā, jo savos mākslinieciskajos meklējumos viņš vienmēr centās sekot aktuālajām mākslas 
tendencēm, vienlaikus izkopjot specifisku individuālo māksliniecisko rokrakstu. Raiņa radošo ieceru 
attīstību ietekmējuši gan Viljama Šekspīra (1564–1616), Johana Volfganga fon Gētes (1749–1832), 
Riharda Vāgnera (1813–1883), Henrika Ibsena (1828–1906), krievu prozaiķa un dramaturga Leonīda 
Andrejeva (1871–1919) un daudzu citu autoru darbos smeltie radošie impulsi, gan citi iedvesmas 
un informācijas avoti, tostarp folklora, mitoloģija, dažādu tautu episkā tradīcija un vēsture, arī gluži 
personiski dzīves novērojumi un pārdzīvojumi. Tādējādi Rainis centās sintezēt tradicionālo jeb uz 
nacionālajām tradīcijām balstīto un ārpus tradīcijas esošo – pārnacionālo, pat universālo.

Referāta mērķis ir raksturot Raiņa radošo ieceru attīstību gan viņa pabeigtajās lugās, gan arī 
tā dēvētajās lugu radāmajās domās jeb piezīmes, kurās dzejnieks fiksējis gan mērķtiecīgi attīstītas, 
gan dažkārt gluži spontānas idejas, kas radušās, domājot par konkrētu radāmo darbu, kā arī 
pievērsies tādu tēmu un māksliniecisko tēlu izstrādei, kas to idejiskā vēriena un izvērsuma plašuma 
dēļ pārsniedz vienā daiļdarbā ietveramu materiālu. Galvenā uzmanība tiks pievērsta novatoriska-
jiem aspektiem, kas vērojami Raiņa daiļradē gan no folkloras vai episkās tradīcijas aizgūtu tēlu un 
motīvu traktējumā, gan mākslinieciskās idejas attīstībā, gan arī formas meklējumos. 

Atslēgvārdi: Rainis, luga, radāmās domas.

Modernās drāmas meklējumos: 
novatoriskie aspekti Raiņa 
dramaturģijā

Zane Šiliņa,
Latvian Academy of Culture

The late 19th and early 20th century was a crucial period in the development of the Latvian nation 
and its culture, as it was during this time that the discussion about the role of Latvians as a nation 
in the broader European context began. The work of Rainis (Jānis Pliekšāns, 1865–1929), an out-
standing Latvian poet and playwright, marked an important turning point in the development of 
Latvian drama, because in his artistic pursuits he always tried to follow current trends, while at 
the same time developing a distinctive individual style. The development of Rainis’ creative ideas 
was influenced by the works of William Shakespeare (1564–1616), Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832), Richard Wagner (1813–1883), and such progressive contemporaries as Henrik Ibsen 
(1828–1906) and the Russian novelist and playwright Leonid Andreyev (1871–1919) among others, 
as well as other sources of inspiration and information, including folklore, mythology, the epic tradi-
tion and history of different nations, and personal observations and experiences. Rainis thus sought 
to synthesise the traditional, or that which is based on national traditions, and that which is outside 
tradition – the supranational, even the universal.

The aim of the paper is to describe the evolution of Rainis’ creative ideas in his completed 
plays and in the so-called creative thoughts or notes, in which the poet recorded both purposefully 
developed and sometimes quite spontaneous ideas which had arisen while thinking of a particular 
play. The paper also outlines the development of themes and artistic images that, because of the 
expansion of ideas, exceeds the scope of a single play. The presentation focuses on the innovative 
aspects of Rainis’ oeuvre both in the treatment of folklore or epic tradition, in the development of 
artistic images and ideas, and in the poet’s attempts to achieve supreme originality of dramatic 
form.

Keywords: Rainis, play, creative thoughts.

In Search of Latvian Contemporary 
Drama: Innovative Aspects in 
Rainis ’ Plays
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Valda Vidzemniece,
Jāzepa V ītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Modernā deja kā kultūras un mākslas fenomens ir radusies un veidojusies modernisma paradigmas 
ietekmē, tās pirmsākumi meklējami 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Tā ir laikmeta ideju izpausme 
kustību mākslā, kas dzimst un attīstās saskarē ar sabiedriskās dzīves aktualitātēm, ciešā saiknē 
ar vispārējiem kultūras un mākslas procesiem. Modernās dejas ietvaros iespējams aplūkot daudz-
veidīgas mākslinieciskās koncepcijas, dejas tehnikas principus un stilistiskos risinājumus, bet tās 
teorētiskā koncepta pamatā ir pārmaiņas dejas filozofijas izpratnē.

20. gs. sākumā jaunās ķermeņa kultūras idejas un modernās kustību prakses kļuva aktuālas 
arī Latvijā, tas veicināja modernās dejas teoriju iepazīšanu un rosināja uz pirmajām praktiskajām 
darbībām. Modernās dejas attīstību Latvijā 20. gs. pirmajā pusē hronoloģiski var iedalīt trīs pos-
mos. Pirmais ir iepazīšanas posms, tas attiecas uz laiku no gadsimta sākuma līdz 20. gadu sāku-
mam, un to raksturo modernās dejas ideju ienākšana Latvijā; otrais ir aktivitātes posms un attiecas 
uz Latvijas brīvvalsts laiku – 20. un 30. gadiem; trešais posms ir 40. gadi – laiks, kad modernās 
dejas idejas piedzīvo transformāciju un noliegumu.

Pētījumā pievērsta uzmanība modernās dejas attīstības agrīnajam posmam Latvijā, kad 
tika iepazītas dejas mākslas inovatīvās idejas. Laikā līdz Pirmajam pasaules karam Latvijas dejas 
interesentiem jau bija iespēja klātienē vērot agrīnos modernās dejas mākslinieču priekšnesumus, 
iepazīties ar dejas mākslas jaunumiem publikācijās presē, apgūt jaunās kustību mākslas teorijas 
un iegūt pirmo praktisko pieredzi mācību iestādēs gan Krievijā, gan Rietumeiropā. Gadsimta pirma-
jās desmitgadēs konstatējami pirmie mēģinājumi jaunās teorijas un prakses iedzīvināt Latvijas 
vidē, tos īstenoja Marta Ville (kalistēniskā vingrošana), Pēteris Jakovļevs (Rūdolfa Lābana metodes), 
Francis fon Heslins un Anna Ašmane (Emīla Žaka-Dalkroza ritmikas metode).

Šai laikposmā Latvijas (galvenokārt Rīgas) dejas interesentiem bija iespēja iepazīties ar 
daudzām mākslinieciskajā koncepcijā atšķirīgām dejotājām, kas piedāvāja stilistiski un estētiski 
dažādas koncertprogrammas. Agrīno modernās dejas mākslinieču koncertu recenzijās un citās 
tālaika publikācijās presē raisījās diskurss par dejas lomu cilvēka dzīvē un jauno dejas parādību 
uztveri. Diskursa analīze ļauj secināt, ka salīdzinājumā ar 19. gs. beigu publikācijām, kurās jaušams 
ļoti konservatīvu uzskatu kopums, jaunais gadsimts iezīmēja nopietnu pagriezienu sabiedriskajā 
domā, ietverot modernitātes izjūtu.

Atslēgvārdi: modernā ķermeņa kultūra, kustību prakses, viesizrādes, dejas diskurss presē.

Modernās dejas pirmsākumi Latvijā: 
iepazīšanas laiks

The Origins of Modern Dance in 
Latvia: a Time of Discovery

Valda Vidzemniece,
Jāzeps V ītols Latvian Academy of Music

Modern dance as a cultural and artistic phenomenon has originated and developed under the influ-
ence of the modernist paradigm in the late 19th and early 20th century. It is an expression of the ideas 
of the era in the art of movement, born and developed in contact with the current events of social life, 
in close connection with the general cultural and artistic processes. Within the framework of modern 
dance, it is possible to observe various artistic concepts, principles of dance techniques and stylistic 
solutions, but its theoretical concept is based on changes in the understanding of dance philosophy.

At the beginning of the 20th century, new ideas of body culture and modern movement practic-
es became popular in Latvia, which facilitated the discovery of modern dance theories and encour-
aged the first practical activities. The development of modern dance in Latvia can be divided chrono-
logically into three stages – the first stage refers to the period from the beginning of the century to the 
early 1920s and is characterized by the arrival of modern dance ideas in Latvia; the second is the stage 
of activity and covers the period of Latvia’s independence – the 1920s and 30s; the third is the period 
when modern dance ideas undergo transformation and denial in the 1940s.

The study focuses on the early stage of modern dance in Latvia, when innovative dance ideas 
are still being explored. Before the First World War, those interested in dance already had the opportu-
nity to observe the performances of early modern dance artists in person; to get acquainted with news 
about dance art in press publications; to acquire new theories of movement art and to master the first 
practical experience in relevant educational institutions both in Russia and Western Europe. During 
this time, the first attempts to introduce new theories and practices into the Latvian environment were 
made by Marta Ville (callisthenics), Piotr Yakovlev (Rudolf Laban’s methods), Franz von Hoesslin and 
Anna Ašmane (Emile Jaques-Dalcroze’s eurhythmics).

During this period, Latvian (mainly Riga) audience had the opportunity to get acquainted with 
many dancers who offered different artistic concepts and demonstrated stylistically and aesthetical-
ly diverse performances. Concert reviews on early modern dance artists and other press publications 
of the time gave rise to a discourse on the role of dance in human life and the perception of new dance 
phenomena. The analysis of the discourse suggests that, compared to the publications of the late 
19th century, which demonstrate a very conservative set of views, the new century marks a serious 
turn in public opinion, embracing a sense of modernity.

Keywords: modern body culture, movement practices, guest performances, dance discourse in the 
press.
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Kristiāna Ābele, 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts

Kā pirmo mēģinājumu “izveidot vēsturisku pārskatu tieši par nacionālo latviešu mākslu” (Eduards 
Kļaviņš) ir pieņemts vērtēt mākslinieka un rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa priekšlasījumu “Mūsu 
māksla”, kas izskanēja Latviešu mākslas veicināšanas biedrības sarīkojumā 1912. gadā, tika atkār-
tots dažādās Latvijas vietās un 1914. gadā publicēts žurnālā “Druva” (Nr. 3, 4, 6). Tomēr ir pamats 
pārcelt nacionālās mākslas historiogrāfijas robežzīmi uz 1908. gadu, kad iznāca Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisijas “Konversācijas vārdnīcas” 49.–50. burtnīcas apvienotais laidiens, šķirklī 
“Latvieši” piedāvājot lasītājiem arī samērā plašu tematisko rubriku “Māksla” (2342.–2345.  lpp.). 
1911. gadā šo laidienu iekļāva trešajā no vārdnīcas četriem kopsējumiem, taču teksts jāvērtē, ņe-
mot vērā īsto publicēšanas laiku. 

Rubrikā vispirms aplūkota tautas māksla, tās vispārējā nozīme un aktuālais stāvoklis, pēc 
tam vēstījuma centrā nonāk pirmie akadēmiski izglītotie profesionāļi – gleznotāji Kārlis Hūns un 
Jūlijs Feders, grafiķis Augusts Daugulis un arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis. Visvairāk uzmanības 
pievērsts personībām un norisēm kopš 19. gadsimta 80. gadu otrās puses, kad “Pēterburgas māk-
slas skolās saradās gandrīz vienā laikā vairāk apdāvinātu jaunekļu” jeb studentu pulciņa “Rūķis” 
pirmā paaudze, līdz pat pārskata tapšanas tagadnei glezniecībā, grafikā, tēlniecībā, lietišķajā māk-
slā, arhitektūrā un mākslas dzīves organizācijā. 

Ir rosinoši ne tikai salīdzināt šo latviešu mākslas ainas iezīmējumu ar mūsdienu zināšanām 
un viedokļiem par tajā aptverto laikmetu, bet arī mēģināt atbildēt uz jautājumu par tā autorību. 
Pētot no 1903. līdz 1921. gadam izdoto “Konversācijas vārdnīcu” kā “pirmo pabeigto universālās 
enciklopēdijas izdevumu latviešu grāmatniecībā”, grāmatzinātnieks Viesturs Zanders monogrāfijā 
par Rīgas Latviešu biedrības izdevējdarbību (2006) pēc dažādām norādēm spēja noteikt autorus 
piecām no šķirkļa “Latvieši” 24 rubrikām, un nodaļas par mākslu to skaitā nebija. Tomēr pārskata 
detaļas ļauj konstatēt, ka vēstījuma akcenti, apkopotā informācija un paustā nostāja, kā arī atse-
višķu mākslinieku darbības vērtējums (it īpaši kritiskā attieksme pret Jūlija Madernieka stilistiska-
jiem meklējumiem) vislabāk atbilst grafiķa Riharda Zariņa pieredzei, interesēm un uzskatiem, kas ir 
pazīstami no citām liecībām. 

Māksla “Konversācijas vārdnīcā” ir pārstāvēta arī dažādu, ne vienmēr pārliecinoši nosakāmu 
autoru šķirkļos par nozares darbiniekiem, tās veidiem, citu tautu kultūru u. c. Ievērojams ir 

Latvijas māksla un arhitektūra R īgas 
Latviešu biedr ības Zinību komisijas 
“Konversācijas vārdnīcā”

glezniecības vēstures pārskats (22. burtn., 1905; 1. sēj., 1906), ko sarakstījis literatūras un mākslas 
kritiķis Jānis Asars, noslēgumā sniedzot īsu ieskatu arī Baltijas vācu glezniecībā. Viss atbilstošo 
tekstu kopums var palīdzēt mākslas terminoloģijas vēstures, zināšanu pārneses un estētiskās 
domas pētniecībā. 4.  sējumā (1921) atrodamais, bet dokumentu zuduma dēļ nepilnīgais līdz-
strādnieku saraksts atklāj, ka dažādos vārdnīcas tapšanas posmos par mākslu rakstījuši arī Jūlijs 
Madernieks, Gustavs Šķilters un Oļģerds Grosvalds.

Atslēgvārdi: latviešu mākslas historiogrāfija, nacionālā identitāte, grāmatniecība, enciklopēdiskā 
literatūra, Rīgas Latviešu biedrība, Rihards Zariņš.
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Latvian Art and Architecture in the Encyclopaedic 
Dictionary Konversācijas vārdnīca  by the Scientific 
Committee of the Riga Latvian Society

Kristiāna Ābele,
Institute of Art History of the Art Academy of Latvia

The first attempt “to create an overview of Latvian national art in particular” (Eduards Kļaviņš) is 
generally seen in the open lecture “Our Art” by artist and writer Jānis Jaunsudrabiņš, organised by 
the Latvian Art Promotion Society in 1912, repeated in various places of Latvia and published in 
three 1914 issues (No. 3, 4, 6) of the magazine Druva. However, there is some ground to relocate the 
landmark of the national art historiography to 1908, the publication time of the Issue 49–50 of the 
encyclopaedic dictionary Konversācijas vārdnīca by the Scientific Committee of the Riga Latvian 
Society with its comprehensive entry “The Latvians” that contained a rather extensive thematic 
section “Art” (pp. 2342–2345). In 1911, this issue was included in the 3rd of the dictionary’s four 
volumes. Nevertheless the text must be related to its first appearance. 

The section starts with an overview of Latvian folk art, its general cultural importance and 
situation in the early 20th century. Next the story proceeds to the first academically trained art 
professionals of Latvian origin – painters Kārlis Hūns and Jūlijs Feders, printmaker Augusts 
Daugulis and architect Jānis Frīdrihs Baumanis. The main focus is set on personalities and 
developments since the second half of the 1880s when “a growing number of talented young 
people” – i. e. the first generation of the Rūķis (Gnome) group – “flocked to the art schools of St. 
Petersburg”, ending with a focus on the contemporary situation in painting, graphic art, sculpture, 
applied art, architecture and the organisation of the artistic life. 

This outline of early Latvian art scene inspires not only to compare it with our present knowl-
edge and opinions about the period of discussion but also to solve the puzzle of its authorship. The 
history of Konversācijas vārdnīca (1903–1921) as the “first finished universal encyclopaedia in Lat-
vian book industry” has been explored by book historian Viesturs Zanders in his monograph about 
the publishing activities of the Riga Latvian Society (2006). Investigating the entry “The Latvians” 
and using various hints he managed to identify authors of five sections from the whole range of 24. 
The “Art” remained anonymous. A close scrutiny of this survey, however, shows that the highlights 
of the narrative, the selection of facts, the represented standpoint and the assessment of particular 
artists (especially the critical attitude towards Jūlijs Madernieks’ stylistic endeavours) suggest the 
experience, interests and views of graphic artist Rihards Zariņš as evidenced in other sources. 

Visual art as a subject in Konversācijas vārdnīca is represented also in entries about particular 

artists, art forms, other national cultures etc., contributed by various authors whose identity cannot 
be convincingly established in all cases. A noteworthy overview about the general history of paint-
ing (Issue 22, 1905; Volume 1, 1906) was elaborated by literature and art critic Jānis Asars who 
closed it with a glimpse into the Baltic German painting. The whole body of art-related entries in 
Konversācijas vārdnīca can be useful for historical research of Latvian art terminology, knowledge 
transfer and aesthetic ideas. Though incomplete due to the loss of documentation, the list of collab-
orators in the final Volume 4 (1921) reveals some names of writers about art in different episodes of 
this publishing project, including Jūlijs Madernieks, Gustavs Šķilters and Oļģerds Grosvalds.

Keywords: historiography of Latvian art, national identity, book industry, encyclopaedic literature, 
Riga Latvian Society, Rihards Zariņš.
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Inga Karlštrēma,
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Rīgas Arhitektu biedrība (Architektenverein zu Riga) 19. un 20.  gs. mijas periodā bija aktīva un 
nozīmīga profesionāla organizācija ar ietekmi nozares darbībā un attīstībā ne vien Rīgas, bet arī 
plašākā Baltijas reģionā. Viens no būtiskiem organizācijas ietekmes līdzekļiem bija izdevējdar-
bība, ar ko Rīgas Arhitektu biedrība nodarbojās visā savas aktīvās darbības laikā. Izdevumu autori, 
sastādītāji un redkolēģijas locekļi, līdzīgi kā vairākums aktīvo biedru, bija galvenokārt Baltijas vācu 
izcelsmes Rīgas arhitekti, un teksti tika publicēti vācu valodā. Rīgas arhitektūras vēstures pētnieku 
vidē mūsdienās labi pazīstami un plaši izmantoti ir Rīgas Arhitektu biedrības 20.  gs. sākumā 
sastādītie izdevumi – rakstu krājums “Rīga un tās celtnes” (Riga und seine Bauten, 1903) un turpinā-
jumizdevums “Baltijas mākslas gadagrāmata” (Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen, 
1907–1913). Vispārinot abus var raksturot kā izdevumus ar retrospektīvu ievirzi, proti, to saturā 
prevalē atskats uz senām un arī nesen aktuālām norisēm nozarē. 

Taču ārpus pētnieku uzmanības palikuši tie biedrības izdevumi, kas 19. un 20. gs. mijā bija ne 
tikai aktuāli un saistoši, bet arī instrumentāli un praktiski noderīgi pašiem arhitektūras nozares 
profesionāļiem viņu ikdienas darbā, – kabatas formāta kalendāri jeb plānotāji, ko vietējie arhitekti 
un dažādu būvniecības jomu profesionāļi varēja lietot kā rokasgrāmatas. Jau 1889. gadā – laikā, 
kad Rīgas Arhitektu biedrība tikko bija uzsākusi aktīvu darbību, – Rīgas Tehniskās biedrības (Tech-
nischer Verein zu Riga) sapulcē Rīgas pilsētas galvenais arhitekts Reinholds Šmēlings (Reinhold 
Schmaeling) sniedza ziņojumu par Rīgas Arhitektu biedrības ambiciozo ieceri izveidot Baltijas 
būvniecības kalendāru (Baltischer Baukalender). Rezultātā, orientējoties galvenokārt uz Rīgu, 
19.  gs. 90.  gadu pirmajā pusē turpinājumizdevumi piecos laidienos tika izdoti ar nosaukumu 
“Būvniecības kalendārs” (Baukalender, 1890–1895) un 20. gs. sākumā – trijos laidienos ar nosauku-
mu “Rīgas būvniecības grāmata” (Rigasches Bau-Taschenbuch, 1903, 1908, 1914). 

Referāta uzdevums – sniegt pārskatu par šo izdevumu bagātīgo un daudzveidīgo saturu ar 
mērķi vērst pētnieku uzmanību uz tiem kā nozīmīgiem, tomēr līdz šim nenovērtētiem izziņas 
avotiem Rīgas 19. un 20. gs. mijas arhitektūras pētniecībā.

Atslēgvārdi: Rīgas Arhitektu biedrība, rokasgrāmata, kalendārs. 

Inga Karlštrēma,
Museum of the History of Riga and Navigation

At the turn of the 20th century, the Riga Architects’ Society (Architektenverein zu Riga) was a dynam-
ic and important professional organization with an influence on the activities and development of 
the field not only in Riga, but also in the Baltic region. Amongst the most effective means by which 
the organisation exerted its impact was publishing, continued by the society throughout the time 
of its operation. The authors, compilers and the editorial board, like most of the active members, 
were mainly Riga architects of Baltic German origin, and the texts were published in German. The 
collection of articles Riga and its Buildings (Riga und seine Bauten, 1903) and the following editions 
of Yearbook of Fine Arts of the Baltic Provinces (Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen, 
1907–1913) are amongst the publications compiled and released by the Riga Architects’ Society 
that are well known and widely used by the researchers of Riga history of architecture today. Both 
can be generalized as retrospective publications, i.e., their content is dominated by a look back at 
past and also recent developments in the field. 

Meanwhile, more pragmatical publications of the Riga Architects’ Society from the turn of the 
20th century have remained outside the focus of the researchers’ attention. These publications 
were topical and interesting, as well as instrumental and practically useful for the professionals of 
architecture in their daily work, namely, pocket-size calendars or planners that were used as hand-
books by local architects and professionals in various spheres of construction. As early as 1889, at 
a time when the Riga Architects’ Society was just beginning active operation, the Riga City Architect 
Reinhold Schmaeling reported at a meeting of the Riga Technical Association (Technischer Verein 
zu Riga) on the ambitious intention of the Riga Architects’ Society to create a Baltic Construction 
Calendar (Baltischer Baukalender). As a result, focusing mainly on Riga, follow-up editions were 
published in five volumes in the first half of the 1890s under the title Construction Calendar (Baukal-
ender, 1890–1895), and in three volumes in the early 20th century titled Riga Construction Pocket-
book (Rigasches Bau-Taschenbuch, 1903, 1908, 1914). 

The current paper aims to provide an overview of the rich and varied content of these publica-
tions in order to draw researchers’ attention to them as important, yet so far underestimated, 
sources of information in the research of turn-of-the-20th-century architecture of Riga.

Keywords: Riga Architects’ Society, handbook, calendar.
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Inta Pujāte,
Latvijas Mākslas akadēmija

19.  gs. vidū vadošais arhitektūras fotogrāfs Latvijas teritorijā bija Alfonss Bērmans (Alphons 
Behrman, 1825–1871). Viņa uzmanības lokā bija ievērojamas celtnes Rīgā un tās apkārtnē. 19. gs. 
80. gadu sākumā šeit darbību uzsāka Karls Šulcs (Carl Schultz, 1831–1884), un viņa dibinātā darb-
nīca turpināja darbu 20. gs. sākumā. Savukārt Karls Šulcs, juniors (1860–1895) daudz fotografēja 
Baltijas muižas, un viņa sekotāju darbībā arhitektūras jomā svarīga ir 1901. gadā sarīkotās Rīgas 
700 gadu jubilejai veltītās izstādes paviljonu fiksēšana. Līdztekus būtiska ir Oskara Emila Šmita 
(Oscar Emil Schmidt, 1847–1914), Emanuela fon Egerta (Emanuel von Eggert, ?–1916) un firmas 
Hebensperger & Co darbība.

Arhitektūras fotogrāfijas galvenokārt bija domātas plašam interesentu lokam, taču jau 19. gs. 
beigās tapa zinātniskās pieejas rosināti celtņu uzņēmumi. Pēc Krievijas Baltijas provinču vēstures 
un senatnes pētītāju biedrības (Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-
provinzen Russlands) ierosinājuma kvalitatīvus attēlus ar Rīgas arhitektūras pieminekļiem izgatavo-
ja no Lībekas uzaicinātais fotogrāfs Johanness Nērings (Johannes Nöhring, 1834–1913). Liela 
nozīme bija Rīgas Arhitektu biedrībai (Architektenverein zu Riga), kas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko 
biedrību (Technischer Verein zu Riga) 1903. gadā izdeva grāmatu par Rīgas arhitektūru (Riga und 
seine Bauten). Īpaši kvalitatīvi attēli tika izgatavoti Rīgas Arhitektu biedrības periodiskajam izdevu-
mam “Baltijas mākslas gadagrāmata” (Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen, 1907–
1913).

Sava laika ievērojamās inženiertehniskās būves – dzelzs tilta pār Daugavu (1872, tobrīd trešais 
lielākais šāds objekts Krievijas impērijā) – tapšanas fiksācijai tika uzaicināts B. Baro (B. Barrault, 
domājams, Francijas pilsonis Batists Baro, kurš darbojās Krievijā). Viņš izgatavoja 30 fotogrāfijas 
folio formātā. Tika fotografētas arī citas tālaika inženiertehniskās novitātes: dzelceļa līnijas, 
modernās rūpnīcas un spēkstacijas. 

Atslēgvārdi: arhitektūra, fotogrāfija, biedrības.

Inta Pujāte,
Art Academy of Latvia

Alfphons Behrman (1825–1871) was the leading architectural photographer in Latvia in the mid-19th 
century. He focused on significant buildings in Riga and its surroundings. Carl Schultz (1831–1884) 
began to work here in the early 1880s, and the studio he founded continued its work at the begin-
ning of the 20th century. Carl Schulz Jr. (1860–1895) took many photographs of the Baltic manors. 
Photos of the pavilions of the Riga 700th anniversary exhibition (1901), taken by his followers, were 
a significant contribution to architectural photography. The activities of other photographers such 
as Oscar Emil Schmidt (1847–1914), Emanuel von Eggert (? –1916) and Hebensperger & Co were 
important, too.

Architectural photography was mainly aimed at a wide range of people, but at the end of the 
19th century a scientific approach appeared. At the suggestion of the Russian Society for the Study 
of the History and Antiquity of the Baltic Provinces (Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands), high-quality images of Riga’s architectural monuments were taken 
by Johannes Nöhring (1834–1913), a photographer invited from Lübeck. Of great importance was 
the Riga Architects’ Society (Architektenverein zu Riga), which, in cooperation with the Riga Techni-
cal Society (Technischer Verein zu Riga), published a book on Riga’s architecture (Riga und seine 
Bauten, 1903). Especially high-quality pictures were made for the magazine Jahrbuch für bildende 
Kunst in den Ostseeprovinzen (1907–1913) published by the Riga Architects’ Society. 

B. Barrault (probably a French citizen Baptiste Barroult, who worked in Russia) was invited to 
record the construction of the remarkable engineering structure – the iron bridge over the Daugava 
(1872), which was the third largest object of its kind in the Russian Empire at that time. He made 30 
photos in folio format. Other engineering innovations of the time were also photographed: railway 
lines, modern factories and power plants.

Keywords: architecture, photography, societies.
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Mākslas fotogrāfija bija diskusijām apvīta joma jau kopš tās izgudrošanas. Viens no problēmu 
raksturojošākajiem uzskatiem piederēja franču dzejniekam un publicistam Šarlam Bodlēram. 
1859.  gada Parīzes salona apskatā viņš veltīja asu kritiku fotogrāfijas centieniem iekļauties 
mākslas laukā, tajā saskatot fundamentālu pretrunu šī medija dabai. Bodlērs izcēla fotogrāfijas 
pienesumu zinātnei, tās dokumentējošās kvalitātes, strikti norādot, ka mākslas darba pamatā 
esošais cilvēka dvēseles pienesums šeit nav iespējams. Attīstoties piktoriālisma virzienam Eiropā 
un Amerikā, 20. gs. sākumā arī Latvijā parādījās mākslas fotogrāfijai veltīti raksti, kuros lielākoties 
tika meklēti saskares punkti starp fotogrāfiju un vadošo mākslas veidu  – glezniecību. 
Mārtiņš Buclers rakstā “Fotogrāfija kā māksla”, piemēram, piedāvāja izteiksmīgu līdzību: “Itin 
kā divas māsas ir glezniecība un fotogrāfija savā attīstības gaitā soļojušas blakus. Vecākā 
māsa, glezniecība, ar puķēm matos un raibā krāsainā uzvalkā; jaunākā māsa baltā apģērbā ar 
violetu nokrāsu soļo blakus vecajai māsai, klausās viņas pamācībās un mēģina pakaļdarīt vecākās 
māsas darbus.” (“Stari”, 1906, Nr. 1). Buclers pievērsās piktoriālisma raksturojumam, taču iezīmēja 
arī aspektu, par ko viņa laika mākslas fotogrāfija nereti tika kritizēta. Proti, mākslinieciskums tajā 
galvenokārt izpaužoties kā glezniecības pakaļdarinājums. 

Piktoriālisti popularizēja fotogrāfiju kā līdzvērtīgu radošās izpausmes veidu blakus tradicionā-
lajiem mākslas medijiem. Atsaucoties uz Valtera Benjamina lietoto jēdzienu, tas paredzēja arī māk-
slas darba auru, ko pierasts interpretēt kā mākslas priekšmeta autentiskumu, attīstīšanu. Virziena 
stilistikā radītiem darbiem primāri bija jāpauž tieši autora subjektīvais redzējums. Tas nereti tika 
panākts, izmantojot tādas pozitīva izgatavošanas tehnikas, kas attēlam piešķīra glezniecisku vai 
grafisku efektu. Šādu attēlu dekorativitāte un centieni izcelt fotogrāfiju kā amatniecisku roku darbu 
ļauj runāt arī par piktoriālisma iekļaušanos 20. gs. sākuma Mākslas un amatu kustībā. Šādā kontek-
stā attēlus drīzāk var uzlūkot kā pievilcīgus interjera priekšmetus, nevis augstās mākslas sniegumu. 

Referātā skatīta piktoriālās fotogrāfijas loma un ar to saistītā problemātika Latvijas mākslas 
vēsturē, meklējot atbildi uz Mārtiņa Sama uzdoto jautājumu: “Cik tālu fotogrāfija ir māksla?” 
(“Fotogrāfijas Mēnešraksts”, 1921, Nr. 6/7).

Atslēgvārdi: Latvijas fotogrāfijas vēsture, mākslas fotogrāfija, piktoriālisms.

Katrīna Teivāne,
National Library of Latvia

Art photography had been a subject of debate since its invention. One of the most sensitive views 
of the problem was expressed by French poet and publicist Charles Baudelaire. In his review of the 
Paris Salon of 1859 he sharply criticised photography’s attempts to enter the art field, which he 
saw as a fundamental contradiction to the nature of the medium. As the movement of Pictorialism 
developed in Europe and America at the beginning of the 20th century, articles dedicated to art 
photography appeared also in Latvia, most of them seeking points of contact between photography 
and the leading art form, painting. For example, photographer and publicist Mārtiņš Buclers in his 
article “Photography as Art”, offered a methapor: “As if two sisters, painting and photography are 
walking side by side in their development. The older sister, painting, with flowers in her hair and a 
mottley colored suit; the younger sister, in white clothes with a purple tinge, walks beside her older 
sister, listening to her guidance and trying to imitate her work.“ (Stari, 1906, No. 1) Buclers in his 
text highlights an aspect for which the art photography of his time was often criticized. That is, its 
artistic nature is mainly an imitation of painting.

Pictorialists promoted photography as an equal form of creative expression alongside tradi-
tional art media. This, in reference to the concept used by Walter Benjamin, also involved developing 
the aura of art commonly interpreted as the authenticity of an art object. It was the author’s subjec-
tive vision that was primarily to be expressed in the works created in the style of the movement. This 
was often achieved by the use of printing techniques that gave the image a painterly or graphic ef-
fect. The decorativeness of such images and efforts to highlight the photograph as an artisanal 
handiwork also allow us to analyse Pictorialism in the context of Arts and Crafts movement. Such 
images can be viewed as attractive interior objects rather than high art. 

The presentation examines the role of pictorial photography and related issues in the history 
of Latvian art, seeking an answer to the question posed by photographer and publicist Mārtiņš 
Sams: “How far is photography art?” (Fotogrāfijas Mēnešraksts, 1921, No. 6/7)

Keywords: history of Latvian photography, art photography, Pictorialism.
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Referātā aplūkota 1907. gadā Rīgā organizētā Strādnieku dzīvokļu un ļaužu uzturas līdzekļu izstāde, 
kurā tika godalgots arhitekta Konstantīna Pēkšēna (1859–1928) izstrādātais strādnieku dzīvojamās 
mājas projekts. Izstāde bija nozīmīgu sociālo problēmu indikators, tā aktualizēja sociālās higiēnas 
jautājumus, ko Rīgas pilsētas pašvaldība tolaik nespēja atrisināt. Straujais industrializācijas un ur-
banizācijas temps dažos gadu desmitos koncentrēja Rīgā vairākus tūkstošus rūpnīcu strādnieku, 
kuru dzīves apstākļu uzlabošanas iespēju demonstrācija bija viens no minētās izstādes galvena-
jiem uzdevumiem. Izstāde neskāra tādas modernās pilsētbūvniecības koncepcijas kā dārzu pilsēta 
vai apbūves funkcionālais zonējums, taču mēģināja piedāvāt lokālākus risinājumus, attīstot ideju 
par ideālo strādnieku ģimenes māju, vidusšķiras dzīves līmenim pietuvinātu eksistences standartu, 
kas novērstu strādnieku vidē izplatītās infekcijas slimības (tuberkulozi) un ierobežotu bērnu mirstī-
bu. Šos mērķus plānoja panākt ar strādnieku izglītošanu praktiskās sadzīves, higiēnas un bērnu 
kopšanas jautājumos, kā arī nodrošinot viņiem labākus dzīves apstākļus. Izstādē demonstrētajam 
strādnieku dzīvojamās ēkas paraugprojektam bija pievienotas arī celtnes un tās iekārtas izmaksas. 

20. gs.sākumā strādnieku dzīvokļi Rīgas priekšpilsētās bija ļoti tālu no šīm ideālajām iecerēm, 
tādēļ kopumā izstādi var uzskatīt par utopisku nākotnes situācijas modelējumu. Tomēr izstāde bija 
kas vairāk nekā tikai sociālās solidaritātes žests strādniecībai, jo tā norādī ja uz reālajām 
problēmām, kādas dominēja Rīgas strādnieku ikdienas dzīvē. Šo problēmu risinājuma iespējas 
savukārt palika hipotētiskas, jo Pirmā pasaules kara izcelšanās mainīja reģiona sociālpolitisko un 
ekonomisko situāciju, taču mūsdienās 1907. gada izstāde ir interesanta laikmeta liecība, kas saistīta 
ar Konstantīna Pēkšēna aktīvāko profesionālās darbības posmu.

Atslēgvārdi: strādnieku dzīvokļi, industrializācijas sociālās problēmas, modernā pilsētbūvniecība.

Konstantīns Pēkšēns un strādnieku 
dzīvokļu problēma R īgā 20. gadsimta 
sākumā

Mārtiņš Mintaurs,
University of Latvia; National Library of Latvia

The paper deals with the exhibition “Workers’ Housing and People’s Sustenance” organized in 
Riga in 1907, in which the project of a workers’ residential house by architect Konstantīns Pēkšēns 
(1859–1928) was awarded. The exhibition was an indicator of major social problems, updating so-
cial hygiene issues that the Riga City Municipality was unable to resolve at the time. The rapid 
pace of industrialization and urbanization in some decades concentrated several thousand factory 
workers in Riga, and demonstration of the possibilities of improving their living conditions was one 
of the main objectives of the exhibition. It did not touch upon modern urban construction concepts 
such as the garden city or the functional zoning of building, but tried to offer more local solutions 
by developing the idea of a perfect working family home, a standard of living closer to the middle 
class standard that would prevent the spread of infectious diseases (tuberculosis) in the working 
environment and limit child mortality. These objectives were to be achieved by educating workers in 
practical housekeeping, hygiene and childcare, and by providing them with better living conditions. 
The demonstration project of the workers’ residential building was also accompanied by the costs 
of the building and its equipment. 

At the beginning of the 20th century, workers’ apartments in the suburbs of Riga were very far 
from these perfect intentions, so in general, the exhibition can be considered a utopian modelling of 
the future situation. However, this exhibition was more than just a gesture of social solidarity for 
workers, as it pointed to the real problems prevailing in the day-to-day lives of Riga workers. The 
options for dealing with these problems remained hypothetical, as the outbreak of the First World 
War changed the socio-political and economic situation of the region. Today the 1907 exhibition is 
an interesting testimony of an era linked to the most active stage of Konstantīns Pēkšēns’ profes-
sional activities.

Keywords: workers’ housing, social problems of industrialization, modern city-building.
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Referātā aplūkotas arhitektu Konstantīna Pēkšēna (1859–1928), Eižena Laubes (1880–1967), Alek-
sandra Vanaga (1873–1919) un Augusta Malvesa (1878–1951) projektētās koka ēkas Rīgā un to 
fasāžu dekoratīvie risinājumi. Pētījumā izmantoti ēku projekti, kas glabājas Latvijas Valsts vēstures 
arhīvā Rīgas pilsētas Būvniecības komisijas fondā.

Konstantīns Pēkšēns Rīgā projektējis vairāk nekā 30 koka namu. Lielākā daļa referātā aplūko-
to ēku celtas no 1896. līdz 1900.  gadam. Fasāžu projektu risinājumiem raksturīga klasicizējoša 
tendence un dažādu vēsturisko stilu elementu lietojums (piemēram, Aristida Briāna iela 22 (1904), 
Avotu iela 76 (1898), Slokas iela 24 (1904)). Pēkšēna projektētajiem namiem strādnieku dzīvojamos 
rajonos būtisks ir askētisks klasicisma formu izmantojums (piemēram, ēkas Lauku un Lienes ielā).
Eižens Laube no 1900. līdz1907. gadam strādājis Konstantīna Pēkšēna būvbirojā un savas profe-
sionālās darbības laikā Rīgā projektējis vairāk nekā 20 koka namu. Laube koka arhitektūrā izmanto-
jis tautas celtniecības elementu interpretācijas, ornamentālu dekoru, kā arī jūgendstilam raksturīgo 
tendenci akcentēt ēkas karkasa struktūru, līniju skaidrību un ģeometriju. Referātā aplūkotās Laubes 
projektētās ēkas ir izcili nacionālā romantisma koka arhitektūras paraugi, kuru fasādes izceļas ar 
elegantiem līniju ritmiem un dažādu faktūru lietojumu, kas panākts ar būvgaldniecības elementu un 
apdares materiālu kārtojumu (piemēram, Baldones iela 14 (1911), Zvejnieku iela 9 (1909), Zvejnieku 
iela 14a (1908)).

Aleksandrs Vanags strādājis Konstantīna Pēkšēna būvbirojā no 1896. līdz 1905.  gadam. 
1908.–1912. gadā viņš Rīgā projektējis vairāk nekā 20 dzīvojamo namu, lielāko daļu no tiem pilsētas 
nomalēs. Izteiksmīgākais paraugs – A. Vīganta divstāvu dzīvojamais nams Matrožu ielā 4/6 (1912), 
kas izceļas ar jūgendstila un nacionālā romantisma stilistiku.

Augusts Malvess strādājis Konstantīna Pēkšēna būvbirojā no 1906. līdz 1909. gadam. Sagla-
bājusies visai skopa informācija par Malvesa projektētajām koka ēkām, bet viņa paraksts redzams 
uz atsevišķu koka ēku pārbūvēm. Projektā A. Sprosta divstāvu dzīvojamam namam Kuldīgas ielā 40 
(1911) nolasāmas jūgendstilam raksturīgās plūstošās formas un tornīšu izmantojums.

Atslēgvārdi: koka arhitektūra, fasāžu projekti, fasāžu noformējums.
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This paper deals with the wooden buildings in Riga and their façades designed by Konstantīns 
Pēkšēns (1859–1928), Eižens Laube (1880–1967), Aleksandrs Vanags (1873–1919) un Augusts 
Malvess (1878–1951). Building projects, held in the Riga City Construction Commission Fund at the 
Latvian State Historical Archives, were used as the primary source of this study. 

Konstantīns Pēkšēns designed more than 30 wooden houses in Riga. Most of the buildings 
discussed in the paper were built between 1896 and 1900. Façade solutions show classicizing ten-
dencies and the use of various elements from historical styles (e.g. 22 Aristida Briāna Street (1904), 
76 Avotu Street (1898), 24 Slokas Street (1904)). Buildings designed for workers’ residential areas 
are characterised by an ascetic use of classicist forms (e.g. buildings on Lauku and Lienes streets).
Architect Eižens Laube worked in Pēkšēns’ construction design office from 1900 to 1907 and de-
signed more than 20 wooden houses in Riga during his professional career. In the wooden archi-
tecture, Laube used interpretations of vernacular architecture, ornamental décor, as well as the 
Art Nouveau tendency to highlight the structure of the building, the clarity of lines and geometry. 
The buildings designed by Laube and described in this paper are outstanding examples of National 
Romanticist wooden architecture, whose façades are distinguished by elegant rhythms of lines and 
the use of various textures achieved by the arrangement of carpentry elements and façade cladding 
(e.g. 14 Baldones Street (1911), 9 Zvejnieku Street (1909), 14a Zvejnieku Street (1908).

Architect Aleksandrs Vanags worked in the construction design office of Pēkšēns from 1896 
till 1905. Between 1908 and 1912 Vanags designed more than 20 residential houses, most of them 
on the outskirts of Riga. The most striking example is the two-story residential building for Ansis 
Vīgants at 4/6 Matrožu Street (1912), which stands out by its Art Nouveau and National Romantic 
stylistics. 

Architect Augusts Malvess worked in the construction design office of Pēkšēns from 1906 till 
1909. There is little information about the wooden houses designed by Malvess, but his signature 
can be seen on the reconstruction blueprints of several wooden buildings. The use of flowing forms 
and turrets, characteristic of Art Nouveau style, can be seen in the architectural project for A. 
Sprosts’ two-story dwelling house at 40 Kuldīgas Street (1911).

Keywords: wooden architecture, façade projects, façade design.

Konstantīna Pēkšēna un viņa l īdzstrādnieku 
projektētās koka ēkas R īgā

Wooden Buildings in Riga Designed by Konstantīns 
Pēkšēns and his Collaborators
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Inese Sirica,
Latvijas Mākslas akadēmija

Par Konstantīna Pēkšēna un Eižena Laubes kopīgi izstrādāto arhitektūru ir veikti nozīmīgi pētījumi, 
mazāk zināmas ir viņu projektētās interjera iekārtas. Liecības par1907.  gada darbiem zināmas 
no reproducētiem fotoattēliem 1907. gada Baltijas mākslas gadagrāmatā (Jahrbuch für bildende 
Kunst in den Ostseeprovinzen) un Strādnieku dzīvokļu un ļaužu uzturas līdzekļu izstādes katalogā. 
Gadagrāmatā redzamas interjera iekārtas Latviešu savstarpīgās kredītbiedrības telpām. Saistošs 
ir arī autorības jautājums, jo Pauls Kampe 1940. gadā par kredītbiedrības telpām darinātā krēsla 
autoru minējis tikai Eiženu Laubi. Abi arhitekti nosaukti pie 1907. gadā godalgotajiem strādnieku 
māju projektiem. Savukārt par divu dzīvokļu telpu iekārtas autoru nosaukts Eižens Laube. Analizēja-
majos piemēros ir materializētas etniskās un demokrātiskās idejas telpas iekārtojumā, kuras vērts 
apskatīt Eiropas 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma interjera, mēbeļu mākslas un sociālo pārmaiņu 
kontekstā.

Interjera iekārtu un mēbeļu izpētei izvēlēta mākslas vēsturnieka Žila Deivida Prauna (Jules 
David Prown) nosauktā materiālās kultūras pētniecības metode esejā Mind in Matter: An Introduc-
tion to Material Culture Theory and Method (1982), lai lasītu materiālā iekodēto kultūrvēsturisko in-
formāciju. Nozīmīgas ir arī amatniecības pētnieka Glena Adamsona (Glenn Adamson) idejas un 
publikācija The Invention of Craft (2013). Izvēle par materialitātes un amatniecības analīzi pamato-
jama ar Eižena Laubes pirmajā publikācijā “Par būvniecības stilu” 1908. gadā paustajām domām par 
materiālu, tehniku, arī tautas tradīcijām, paraugžurnālos ieraugāmajām pasaules tendencēm un 
mākslinieka individualitātes nozīmi. Par arhitektūru rakstītais varētu būt attiecināms arī uz mēbelēm 
un interjera iekārtu. Vernakulārās un modernās formas saskatāmas abu arhitektu arhitektūrā, bet tās 
var pamanīt arī interjera iekārtās. Padziļinātā analīzē var konstatēt latviešu inteliģences vidē 20. gs. 
sākumā jaunatklāto Vidzemē kopš 18. gs. beigām virpoto un pīto krēslu tipu – nemainītā un mainītā 
veidolā. Visdrīzāk latviešu interese par šādiem krēsliem saistāma gan ar Mākslas un amatu kustību 
un populāro Filipa Veba jau 19. gs. 60. gados tapušo “Saseksas krēslu”, gan ar 20. gs. sākuma Anrī 
van de Veldes, Oto Vāgnera, Čārlza Renija Makintoša un citu arhitektu centieniem izstrādāt 
oriģinālus interjera un mēbeļu risinājumus.

Atslēgvārdi: mēbeles, vernakulārais, modernais.

Inese Sirica,
Art Academy of Latvia

Significant research has been done on the architecture developed jointly by Konstantīns Pēkšēns 
and Eižens Laube, still the interior equipment they designed is less well known. Evidence of the work 
done in 1907 is known from photographs reproduced in the Yearbook of Baltic Art of 1907 (Jahrbuch 
für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen) and the catalogue of the exhibition “Workers’ Housing and 
People’s Sustenance”. The yearbook shows interior equipment for the premises of the Latvian Mutual 
Credit Society. The question of authorship is also interesting, as in 1940 Pauls Kampe only mentions 
Laube as the author of the chair made for the premises of the credit society. Both architects are 
named among the winners of the 1907 Workers’ house projects. Laube, on the other hand, has been 
named as the author of the furnishings for two apartments. The examples to be analysed materialize 
ethnic and democratic ideas in the layout of rooms, which are worth looking at in the context of 
the interior design, furniture art and social changes of late 19th and early 20th century Europe. The 
method of material culture research, as described by art historian Jules David Prown in his essay 
Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method (1982), was chosen for the 
study of interior equipment and furniture in order to read the cultural-historical information encoded 
in the material. The ideas of the craft researcher Glenn Adamson and his publication The Invention of 
Craft (2013) are also significant. The choice of the analysis of materiality and craftsmanship is based 
on the thoughts about materials, techniques, including folk traditions, world trends shown in sample 
magazines as well as the importance of the artist’s individuality expressed by Eižens Laube in his 
first publication On the Style of Construction in 1908. What has been written about architecture could 
also be applied to furniture and interior equipment. Vernacular and modern forms can be seen in the 
work of both architects, but they can also be noticed in the interior equipment. Carrying out in-depth 
analysis, in the environment of the Latvian intelligentsia there can be found in the early 20th century 
a newly discovered type of turned and wicker chairs that have been made in Vidzeme since the end 
of the 18th century – both unchanged and in altered forms. Most likely, the interest of Latvians in 
such chairs is related both to the Arts and Crafts movement and the popular Sussex Chair by Philip 
Webb made in the 1860s, as well as to the efforts of Henry van de Velde, Otto Wagner, Charles Rennie 
Mackintosh and other architects to develop original interior and furniture solutions at the beginning 
of the 20th century.

Keywords: furniture, vernacular, modern.

Konstantīna Pēkšēna un Eižena Laubes ap 
1907. gadu izstrādātās interjera iekārtas

Interior Equipment Designed around 1907 by 
Konstantīns Pēkšēns and Eižens Laube
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Daļa Klajumiene, 
Viļņas Mākslas akadēmijas Mākslas pētī jumu institūts

Viļņas ēku interjeru dekoratīvas apdares pētniecība atklāj, ka rūpnieciski ražojumi tika plaši 
izmantoti 19.  gs. beigu un 20.  gs. sākuma arhitektūras dekorā. Aplūkojot pilsētas un reģionus, 
no kurienes dekoram domātās preces tika piegādātas Viļņas iedzīvotājiem, Rīga šai sarakstā bija 
nozīmīgs centrs. 

Referāta mērķis ir analizēt dažādu Rīgas rūpnīcu ražojumus, ko izmantoja Viļņas ēku interjeru 
rotāšanai un apsildei, atklājot šo produktu izplatības maršrutus, ciktāl tos izdevies noskaidrot. 

Referātā analizēti tipiski 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma grīdas segumi, plastiski rotājumi un 
apkures ierīces (krāsnis un kamīni), balstoties uz saglabātajiem dekoratīvās apdares paraugiem, 
rūpnīcu katalogiem un sludinājumiem Viļņas presē.

Atslēgvārdi: interjeru apdare, rūpniecības produkcija, Viļņa, Rīga.

Dalia Klajumienė,
Institute of Art Research of Vilnius Academy of Arts

The research of the interior decoration of Vilnius houses revealed that industrial products were ex-
tensively used in the decoration of buildings in the late 19th and early 20th century. When we looked 
at the cities and regions from which materials for decoration of buildings were supplied to Vilnius 
residents, Riga was not the last city on the list. 

The aim of the paper is to discuss the products of various Riga factories used to decorate and 
heat the interiors of Vilnius houses, and, where available, to reveal the routes of distribution of these 
products. 

The paper analyses the typical late 19th and early 20th century floor coverings, mouldings 
and heating devices (stoves and fireplaces) on the basis of surviving décor examples, factory cata-
logues and advertisements in the Vilnius press.

Keywords: interior decoration, industrial products, Vilnius, Riga.

R īgas rūpnīcu produkcija Viļņas 
ēku interjeru dekorā 19. gadsimta 
beigās un 20. gadsimta sākumā

R īgas rūpnīcu produkcija Viļņas ēku 
interjeru dekorā 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā
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Agnese Tambaka,
Latvijas Mākslas akadēmija

Sienas flīzes Rīgas arhitektūras mantojumā ir līdz šim maz apskatīta tēma, lai gan tās bija viens 
no iecienītākajiem polihromajiem apdares materiāliem 20. gs. sākuma dzīvojamo namu vestibilos.

Plašā sienas flīžu izplatība Eiropā bija saistīta ar tehniskām inovācijām un modernām 
ražošanas metodēm. Flīzes bija iespējams ražot ātri, lielā skaitā un par pieejamām cenām. 

Līdz šim Rīgā apzinātās sienas flīzes ir ievesta produkcija un galvenokārt ražotas Vācijā. 
20. gs. sākumā Vācijas flīžu ražotnēm bija nozīmīga loma nozares kopējā attīstībā Eiropā – gan 
mākslinieciskajā, gan tehnoloģiju attīstības jomā. Lai gan Vācijas rūpnīcās flīžu dekora dizainu vei-
doja mūsdienās plaši zināmi mākslinieki, tikai retu dekoru ir iespējams atributēt kādam konkrēti. 

Jūgendstila dekors flīzēs neparādījās bieži, un, lai gan tas saglabājās arī pēc Pirmā pasaules 
kara, visbiežāk izplatīts bija tieši neoklasicismam raksturīgais dekors – festoni un lauru lapu vainagi. 
Tomēr sastopami arī dažādi floras un faunas motīvi, piemēram, jūgendstila simbols gulbis. Flīžu 
kārtojumā visplašāk izmantots joslas princips, grezni flīžu panno redzami reti. Izplatīti gan jūgend-
stilā dominējoši gaiši blāvi krāstoņi, gan izteikti spilgti toņi. Visbiežāk sienas flīzēm ir kvadrāta for-
ma, taču ir arī taisnstūra  – ķieģeļa  – forma. Šādas formas flīzes visbiežāk lietotas Konstantīna 
Pēkšēna projektēto namu vestibilos. Konstantīna Pēkšēna un Aleksandra Vanaga projektēto dzīvo-
jamo namu vestibilos Rīgā ir izmantotas sienas flīzes no Ziemeļvācijas fajansa rūpnīcas Gronā 
(Norddeutsche Steingutfabrik Grohn) un Meisenes krāšņu un porcelāna rūpnīcas (Meißner Ofen- und 
Porzellanfabrik vormals Carl Teichert) ar plašu dizaina un krāstoņu dažādību. Savukārt Eižena 
Laubes projektēto ēku vestibilos daudzskaitlīgi izmantota Boizenburgas sienas flīžu rūpnīcas 
(Boizenburger Wandplatten Fabrik) produkcija, piemēram, namā Bruņinieku ielā 28 (1910), kur sie-
nas flīzes ir četrās ieejās no sešām. 

Tā kā vestibilu sienu flīzes bija ievesta produkcija, nozīmīgs ir jautājums par to izplatītājiem 
Rīgā un arhitektu biroju sadarbību ar tiem. Šī jautājuma atšķetināšanai var palīdzēt vestibilos sagla-
bājušās reklāmas flīzes (signature tile), kas var norādīt gan uz flīžu izplatītāju, gan ražotāju. 

Rūpnieciski ražotas sienas fl īzes vēlā jūgendstila
dzīvojamo ēku vestibilos R īgā. Konstantīna Pēkšēna, 
Eižena Laubes un Aleksandra Vanaga 
projektēto namu piemēri

Sienas flīzes ir raksturīgs vēlā jūgendstila vestibilu noformējums gan ar tām piemītošajām 
estētiskajām, gan higiēniskajām funkcijām. Rīgā īpaši daudz sienas flīžu saglabājušās ēkās, kas 
projektētas no 1910. līdz 1912. gadam.

Atslēgvārdi: sienas flīzes, vestibils, jūgendstils.
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tiles, which have been preserved up to this day, can help to find an answer to this question, as well 
as to identify both the distributors and manufacturers. 

Wall tiles are a characteristic decoration material of late Art Nouveau vestibules, both for their 
esthetic and hygienic functions. In Riga, especially many wall tiles have been preserved in the build-
ings designed between 1910 and 1912. 

Keywords: wall tiles, vestibule, Art Nouveau.
Agnese Tambaka,
Art Academy of Latvia

Up to this day, the topic of wall tiles in the architectural heritage of Riga has not been properly re-
searched, even though tiles were among the most preferable polychromatic materials used for the 
decoration of vestibules in rental buildings of Riga at the beginning of the 20th century. 

In general, the widespread use of wall tiles in Europe is connected with the implementation of 
technical innovations and modern production methods, which allowed to increase production speed 
and amount of the produced tiles and, consequently, lowered their price. 

Before that, all known wall tiles in Riga were mainly imported from Germany. In the early 20th 
century, German tile factories played an essential role in the general development of the industry in 
Europe, both in terms of artistic and technological development. Even though tile décor was de-
signed in German factories by artists whose names are well-known today, only rare samples of such 
design can be unquestionably attributed. 

Examples that have survived to the present day indicate that Neoclassicist décor –  festoons 
and laurel wreaths – was common in Riga. However, different flora and fauna motifs also occur 
quite often, such as the swan, a symbol of Art Nouveau. The band principle is widely used in tile 
layering, while posh tile panels occur quite rarely. Both light, pale colours, which dominate in Art 
Nouveau, and vivid, bright tones are common. Wall tiles are mostly of square form, but there are also 
rectangular (brick) shapes, most often used in the vestibules of the houses designed by Konstantīns 
Pēkšēns. Wall tiles from the Northern German Earthenware Factory in Grohn (Norddeutsche Steing-
utfabrik Grohn) and Meissen Stove and Porcelain Factory (Meißner Ofen- und Porzellanfabrik vor-
mals Carl Teichert), with a wide variety of designs and colours, were used in the vestibules of the 
residential buildings in Riga designed by Pēkšēns and Aleksandrs Vanags. On the other hand, the 
vestibules of the houses designed by Eižens Laube are decorated with the produce of the Boizen-
burg Wall Tile Factory (Boizenburger Wandplatten Fabrik), for example the house at 28 Bruņinieku 
Street (1910) where four of the six entrances are decorated with wall tiles. 

Since the wall tiles used for the decoration of vestibules were imported, the question of the 
local distributors and their cooperation with architect bureaus is of special significance. Signature 

Industrially Produced Wall Tiles in the Vestibules of Late 
Art Nouveau Rental Buildings in Riga. Examples of 
Houses Designed by Konstantīns Pēkšēns, 
Eižens Laube and Aleksandrs Vanags
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Džeremijs Hovards, 
Sentendrūsas Universitātes Mākslas vēstures skola, Skotija

Ķeniņu skolu ēkai (arh. Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube, 1905) Rīgā ir simboliska vieta Latvijas 
jūgendstila arhitektūrā ap 19.–20. gs. miju. Referātā aplūkots, kā vizuālā un materiālā izteiksme 
piešķir tai svarīgu nozīmi arī modernās Latvijas un plašākā nozīmē Eiropas izglītības iestāžu 
dizainā. Centrā būs šī konteksta salīdzinošs pārskats, analizējot tālaika skolas, kas atradās gan 
Rīgā (piemēram, Reinholda Šmēlinga projektētās), gan Liepājā (piemēram, Ludviga Melvila darbi), 
gan arī citur Eiropā (kā Čārlza Renija Makintoša projekti Glāzgovā). Galvenais intereses objekts ir 
telpas un skolas vides organizācija, papildinot ar pieejām un risinājumiem, kas saistās ar virsmu 
un apgaismojuma aspektiem. Pētījumu pamato šādu elementu iespējamā korelācija ar modernās 
pedagoģijas un sociālās kārtības idejām.

Atslēgvārdi: skola, izglītības iestāžu dizains, sociālā kārtība.

Jeremy Howard,
School of Art History at the University of St Andrews

The Ķeniņš Real School (Pēkšēns, Laube, 1905) in Riga has an emblematic place in Latvian New 
Style architecture c. 1900. Here we consider how its visual and material language also accords it im-
portant place in the context of modern Latvian and wider European educational institution design. 
To this end the focus of the presentation is a comparative survey of that context, with analysis of 
contemporary schools, be they in Riga (e.g. those designed by Reinhold Schmaeling), Liepāja (e.g. 
by Ludwig Melville) or further afield in Europe (e.g. by Charles Rennie Mackintosh in Glasgow). Of 
primary interest is the organisation of space and the schooling environment, this complemented by 
consideration of approach to/resolution of questions of surface and light. Underpinning the enquiry 
is how such elements can be seen to correlate with ideas of modern pedagogy and social order.

Keywords: school, educational design, social order.

Domas virzieni: izgl ī t ības arhitektūras 
interpretācija, ap 1900–1914

Schools of Thought: Reading Architecture 
for Education, c. 1900–1914
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Baiba Vanaga,
Rundāles pils muzejs

“Pareizi apzinoties, ka darbošanās mākslas amatniecības jomā piedāvā bagātīgu darba lauku visām 
sievietēm, kas zīmē un glezno, fon Jungas jaunkundze jau gadiem ilgi cenšas visas savas skol-
nieces, kurām nav izcilu talantu “augstajā” mākslā, ievadīt plašajā mākslas amatniecības laukā. Ne 
visi var gleznot bildes, bet ikviens, kam ir pamatīga mākslinieciskā izglītība, var rosinoši un cildinoši 
ietekmēt mūsu vietējo mākslas amatniecību,” – tā 1902. gada decembrī Rīgas Mākslas biedrības 
organizētās lietišķās mākslas izstādes apskatā rakstījis vārdā nenosaukts laikraksta Düna-Zeitung 
autors. Gan minētajā skatē, gan citās 20.  gs. sākuma vietējās mākslas amatniecības izstādēs 
liela daļa no dalībniekiem bija sievietes, kas izglītojušās Elīzes fon Jungas-Štilingas (1829–1904) 
zīmēšanas skolā, Almas Birģeles (1877–1949) vadītajās Mākslas amatniecības klasēs un citur.

Tā kā 19. gs. profesionālās mākslas izglītības pieejamība sievietēm bija apgrūtināta, mākslā 
ieinteresētajām sievietēm dažādas mākslas amatniecības skolas un privātās studijas nereti kļuva 
par pirmo soli izglītošanās ceļā, un blakus tēlotājmākslai daudzas 19.–20. gs. mijas mākslinieces 
nodarbojās arī ar lietišķo mākslu. Plašāko priekšstatu par mākslinieču darbību dažādās lietišķās 
mākslas nozarēs sniedz reprodukcijas “Baltijas mākslas gadagrāmatā”, kur iepazīstami Martas 
Helmanes (1873–1972) gobelēni, Izi Šilingas (1888–?) juvelierizstrādājumi, Elzas Špringeres kera-
mikas trauki un citi darbi. Atsevišķos gadījumos iegūstams arī plašāks priekšstats par konkrētas 
mākslinieces radošo darbību, kā tas ir ar Martu Rafaēli (1870–1948), jo ir saglabājušies gan viņas 
barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā darinātie mācību darbi, gan Pēterburgas 
Ķeizariskajā porcelāna fabrikā zemglazūras apgleznojuma tehnikā radītie trauki.

Referātā sniegts ieskats mākslinieču līdzdalībā 20. gs. sākuma vietējās lietišķās mākslas iz-
stādēs, tas iepazīstina arī ar atsevišķām iecienītākajām izglītības iestādēm un jauniem materiāliem 
par vairākām tālaika lietišķās mākslas pārstāvēm.

Atslēgvārdi: sievietes mākslinieces, lietišķā māksla, mākslas amatniecība. 

Baiba Vanaga,
Rundāle Palace Museum

“Rightly aware that the activity in decorative arts offers a rich field of work for all women who draw 
and paint, Miss von Jung has been trying for years to introduce all her students, who do not have 
an outstanding talent in the ‘high’ art, to the vast field of decorative arts. Not everyone can paint 
pictures, but anyone with a thorough artistic training can have a stimulating and ennobling influence 
on our local decorative arts,” wrote an unnamed author of the newspaper Düna-Zeitung in December 
1902 in a review of an applied art exhibition organized by the Riga Art Society. Both at the show and 
at other local applied art exhibitions in the early 20th century, a large proportion of the participants 
were women educated at the drawing school of Elise von Jung-Stilling (1829–1904), at the decora-
tive arts classes run by Alma Birģele (1877–1949), and elsewhere.

As access to professional art education was difficult for women in the 19th century, various 
arts and crafts schools and private studios often became the first step in the education of women 
interested in art. At the turn of the 20th century, many women artists were also engaged in applied 
art. The most comprehensive picture of the women artists’ work in various fields of applied art is 
provided in the Yearbook of Baltic Art, where reproductions of tapestries by Martha Hellman (1873–
1972), jewelery by Isi Schilling (1888–?), ceramic works by Elsa Springer, and works by other women 
applied artists are published. In some cases, a broader overview of the creative work of an artist can 
be obtained, as was the case with Martha Raphael (1870–1948), since both her study works at the 
Baron Stieglitz Central School of Technical Drawing and the wares made in the St. Petersburg Impe-
rial Porcelain Factory have survived.

The paper offers an insight into the participation of women artists in local applied art exhibi-
tions in the early 20th century, as well as introduces some of the most popular educational institu-
tions and new material on several women applied artists of the time.

Keywords: women artists, applied art, decorative arts.

Pirmās mākslinieces Latvijas lietišķajā 
mākslā 20. gadsimta sākumā

The First Women Artists in Latvian Applied 
Art at the Early 20th Century
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Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš (dz. 1943) – arhitekts, habilitētais arhitektūras zinātņu doktors (1991). 
Rīgas Tehniskās universitātes profesors. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1994, LZA Lielā 
medaļa 1998), Latvijas Arhitektu savienības biedrs kopš 1970. gada. Izstrādājis daudzus sabiedrisko 
un dzīvojamo ēku projektus un veicis vēsturisko celtņu izpētes. Vairāk nekā 710 ASV, Austrijā, Beļģijā, 
Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Krievijā, Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, 
Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Vācijā. Spānijā, Turcijā un Zviedrijā publicētu zinātnisku darbu au-
tors. Publikāciju klāstā ir 29 monogrāfijas par dažādiem arhitektūras vēstures un teorijas jautājumiem.

Mg. art. Rihards Pētersons (dz. 1952) – mākslas zinātnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas docents. 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperts. Fulbraita stpendiāts Kolumbijas Universitātē (1997, 
ASV). Autors publikācijām par kultūras pieminekļu aizsardzības, kūrorta un vasarnīcu arhitektūras 
tēmām. Apakšnodaļas “Iedzīvotāji”, “Celtņu tipi un būvvēsture”, “Arhitektūras stilistiskais raksturojums”, 
“Latvijas Republikas laika arhitektūra”, “Kultūras pieminekļu aizsardzība” grāmatā “Jūrmala. Daba un 
kultūras mantojums” (2004); raksti “Politiskie konteksti Pieminekļu valdes darbībā (1923–1940)” krā-
jumā “Māksla un politiskie konteksti” (2006), “Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas raksturīgākās 
problēmas Jūrmalas pilsētā” izdevumā “Latvijas materiālās kultūras mantojuma saglabāšanas 
problēmas” (2008), The Cultural Heritage of Jūrmala City krājumā Seebäder an der Ostsee im 19. un 
20. Jahrhundert (2009). Izdevumi (kopā ar Kristīni Čakstiņu) “Piemiņas vietu ceļvedis pa Rīgu un Rīgas 
apkārtni” (2017), “Mākslinieks Kurts Fridrihsons un “franču grupa”” (2021).

Mg. arch. Anita Antenišķe (dz. 1974) – arhitekte, lektore Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras 
fakultātē, kur vairāk nekā 20 gadus māca arhitektūras projektēšanu un vada noslēguma darbu izstrā-
di. Arhitektūras praksē galvenokārt darbojusies sabiedrisko ēku projektēšanā. Galvenie zinātniskās 
pētniecības virzieni: arhitektūras vēsture (pārsvarā jūgendstils un industriālais mantojums), mūs-
dienu arhitektūras attīstības tendences un pilsētvides reģenerācijas aspekti. Vairāk nekā 100 pub-
likāciju latviski un angliski gan par mūsdienu, gan vēsturisko Latvijas arhitektūru (žurnālos “Latvijas 
Architektūra”, A10 magazine u. c.). Piedalījusies ar referātiem starptautiskās konferencēs kā Latvijā, 
tā ārvalstīs; to publikācijas atrodamas drukātajos zinātniskajos arhitektūras un kultūras mantojuma 
izdevumos, kā arī digitālajos izdevumos un lapās. Latvijas Industriālā mantojuma fonda un DoCoMoMo 
Latvijas nodaļas biedre, vadījusi Latvijas darba grupu Reseau Art Nouveau Network, darbojusies kā 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Valsts kultūrkapitāla fonda eksperte, līdzdarbojusies arī 
Latvijas Arhitektu savienības aktivitātēs.

Dr. Karina Hallasa-Murula (dz. 1957) – arhitektūras vēsturniece. Absolvējusi Sanktpēterburgas Māk-
slas akadēmijas Iļjas Repina institūtu. Igaunijas Arhitektūras muzeja direktore (1991–2010), Tallinas 
Mākslas telpas izpilddirektore (2011–2014), arhitektūras teorijas un vēstures profesore Tallinas Teh-
noloģiju universitātē (2014–2019). Sarakstījusi vairāk nekā desmit grāmatu par arhitektūru, kā arī virkni 
rakstu par arhitektūru un pilsētbūvniecību. Konsultāciju firmas SIA Arhit izpilddirektore Tallinā. 

Dr. Daina Lāce (dz. 1970) – mākslas zinātniece. 2010. gadā par disertāciju “Rīgas pilsētas arhitekts 
un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902)” ieguvusi mākslas zinātnes doktora grādu. 
Strādā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures institūtā un paralēli ir vieslektore LMA 
Mākslas zinātnes nodaļas maģistra studiju programmā. Kopš 2013. gada – izdevuma “Latvijas mākslas 
vēsture” administratore, bibliogrāfe un 19. gadsimta arhitektūras teksta autore. Sarīkojusi Borisa Vipera 
piemiņas lasījumus “Māksla un politiskie konteksti” (2004) un “Garais 19. gadsimts Latvijas arhitektūrā 
un mākslā (2013), kā arī izstādi “Johanam Danielam Felsko – 200. Pirmā Rīgas pilsētas arhitekta pro-
jekti” (Latvijas Arhitektūras muzejs, Rīga, 2013–2014). Vairāk nekā 20 zinātnisku publikāciju autore.

Dr. habil. Eduards Kļaviņš (dz. 1937) – mākslas zinātnieks, emeritētais profesors. Latvijas Mākslas 
akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktors un vadošais pētnieks. Mācību kursu un pētnieciskā dar-
ba tematika: Latvijas 19. un 20. gs. māksla, Rietumu 20. gs. māksla, mākslas vēstures metodoloģija. Ap 
100 publikāciju par minētajām tēmām, plašākās un būtiskākās: grāmata “Latviešu portreta glezniecība. 
1850–1916” (1996); monogrāfija par latviešu modernisma iniciatoru Jāzepu Grosvaldu – “Džo. Jāzepa 
Grosvalda dzīve un māksla” (2006); daļas “Latvijas mākslas vēstures” 3., 4. un 5. sēj. (2014, 2016, 2019). 
Izdevuma“Latvijas mākslas vēsture” sastādītājs un zinātniskais redaktors.

Dr. Silvija Grosa (dz. 1954) – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un 
teorijas katedras vadītāja, profesore. Lekciju kursu tematika ir Rietumeiropas senāko posmu mākslas 
vēsture, pētniecisko interešu lokā ir jūgendstila perioda arhitektūra un dekoratīvā māksla Latvijā. Vairāk 
nekā 50 publikāciju, no kurām nozīmīgākās: “Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektūra” (2016); “De-
kors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā” (2019), “Latvijas mākslas vēstures” 4. sējuma daļas par ar-
hitektūru, lietišķo mākslu un dizainu no 1890. līdz 1915. gadam (2014) un “Latvijas mākslas vēstures” 
3. sējuma daļas par lietišķo mākslu un industriālo dizainu no 1840. līdz 1890. gadam (2019). Sastādījusi 
rakstu krājumus, piedalījusies starptautisku zinātnisko konferenču organizēšanā. Kā konsultante sadar-
bojusies ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Nozīmīgākie projekti: izstāde “Jūgendstils. Pirmsākumi. 
Ietekmes. Savdabība” (2018); antīkās un renesanses tēlniecības nolējumu ekspozīcija “Skulptūru mežs” 
(2020). 
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Dr. Edīte Tišheizere (dz. 1956) – teātra zinātniece, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU 
LFMI) vadošā pētniece (no 2015), Mākslas zinātņu nodaļas vadītāja (no 2022). Savulaik Maskavā ab-
solvējusi Valsts Lunačarska Teātra mākslas institūta Teātra zinātnes fakultāti (1981) un aspirantūru 
(1985). Līdztekus pētniecības darbam Latvijas Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras in-
stitūtā, LU LFMI un Liepājas Universitātes Humanitārajā institūtā strādājusi Liepājas (1990–2008) un 
Valmieras (2008–2015) teātrī. Publicējusi vairāk nekā 500 rakstu Latvijas un ārvalstu presē, akadēmis-
kajos izdevumos un kolektīvajās monogrāfijās. Grāmatas: “Režijas virzieni un personības Liepājas 
teātrī” (2010). Žurnāla “Teātra Vēstnesis” galvenā redaktore (no 2013). “Neatkarības laika teātris. Latvi-
jas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā” (zin. red., 2020).

Dr. Jānis Kudiņš (dz. 1974) – muzikolgs. Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA),  
1997.  gadā iegūstot mākslas bakalaura grādu mūzikas vēsturē un teorijā, 1999.  gadā  – humanitāro 
zinātņu maģistra grādu muzikoloģijā. 2008. gadā ieguvis doktora zinātnisko grādu muzikoloģijā. 
JVLMA docētājs kopš 1996. gada, profesora amatā ievēlēts 2017. gadā. Kā pētnieks darbojas arī 
JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā (centra vadītājs no 2008. līdz 2012. gadam). Laikā no 2008. 
līdz 2017. gadam pildīja Muzikoloģijas katedras vadītāja pienākumus. Docētie studiju kursi un pētnie-
cisko interešu tematika saistīta ar Latvijas un Baltijas mūzikas vēsturi (19.–20. gs.), stila, 20. gs. modernisma 
un postmodernisma jēdzieniem mūzikā un mākslā, zinātniskās pētniecības metodoloģiju un 20. gs. 
pirmās puses Eiropas populārās mūzikas kultūru. Vairāku zinātnisko publikāciju autors latviešu un 
angļu valodā (to vidū divas zinātniskās monogrāfijas), aktīvs zinātnisko konferenču un semināru dalīb-
nieks Latvijā un citās valstīs. 

Dr. Zane Prēdele (dz. 1981)  – muzikoloģe. Studējusi muzikoloģiju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā (JVLMA). 2015. gada nogalē aizstāvējusi promocijas darbu “Jāzeps Vītols kultūras atmiņas 
dinamikā: kanoni un arhīvi” (zin. vad. prof. Lolita Fūrmane), iegūstot mākslas zinātņu doktores grādu. 
Kopš 2015.  gada  – JVLMA Zinātniskās pētniecības centra pētniece, centra vadītāja pienākumu iz-
pildītāja no 2017. līdz 2019. gadam. Kopš 2008. gada pārzina arī Jāzepa Vītola piemiņas istabas ar-
hīvu JVLMA. Piedalījusies vairākos Latvijas mūzikas vēstures pētniecības projektos. No 2017. gada – 
pieaicinātā docētāja JVLMA, no 2006. gada – Eiroradio mūzikas projektu producente Latvijas Radio 3 
“Klasika”.

Dr. Zane Šiliņa (dz. 1974) – literatūrpētniece. Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēs-
tures katedras profesore. 2007.  gadā Latvijas Kultūras akadēmijā aizstāvējusi promocijas darbu 
“Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, iegūstot doktora zinātnisko grādu kultūras teorijā. Kopš 
2014. gada – Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore akadēmiskajā darbā. Pētniecisko interešu centrā 
ir literatūra un dramaturģija plašā kultūras kontekstā. Publicējusi ap 30 zinātnisku rakstu latviešu, angļu 
un lietuviešu valodā.

Dr. Valda Vidzemniece (dz. 1957) – dejas vēsturniece. Ieguvusi bakalaura (1994) un maģistra (2005) 
grādu horeogrāfijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA). Bijusi profesionāla dejas māk-
sliniece, dejas pedagoģe un horeogrāfe. JVLMA docētāja kopš 2008. gada: dejas kompozīcijas, dejas 
vēstures un teorijas pasniedzēja, Horeogrāfijas katedras maģistrantūras studentu teorētisko un praktis-
ko diplomdarbu vadītāja. 2017. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūru. 2021. gadā 
aizstāvējusi promocijas darbu “Modernā deja Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē” (zin. vad. Dr. philol. 
Raimonds Briedis), iegūstot mākslas zinātņu doktores grādu. Regulāri piedalās zinātniskajās kon-
ferencēs, ir publikācijas latviešu un angļu valodā. Pētniecisko rakstu tēmas: dejas vēsture, dejas teorija 
un horeogrāfiskā folklora.

Dr. Kristiāna Ābele (dz. 1972)  – mākslas zinātniece. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēs-
tures institūta vadošā pētniece, Mākslas zinātnes nodaļas lektore un Latvijas Zinātņu akadēmijas 
korespondētājlocekle. Pētījumu rezultāti par 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma Baltijas mākslu 
atspoguļoti monogrāfijās par māksliniekiem Pēteri Krastiņu (2006), Johanu Valteru (Valteru-Kūravu) 
(2009, 2014) un Voldemāru Zeltiņu (2021) (visas – izdevniecībā “Neputns”), “Latvijas mākslas vēstures” 
3. un 4. sējuma (2014, 2019) daļās par mākslas dzīvi no 1840. līdz 1915. gadam, rakstos, referātos, lekci-
jās un izstādēs. Sastādījusi rakstu krājumus “Latvijas māksla tuvplānos” (2003) un “Personība mākslas 
procesos” (2012), kā arī žurnāla Kunstiteaduslikke Uurimusi laidienu Representing Art History in the Baltic 
Countries: Experiences and Prospects (2018, 27. sēj., Nr. 1–3). Strādā daudzsējumu izdevuma “Latvijas 
mākslas vēsture” redakcijas komandā Eduarda Kļaviņa vadībā (kopš 2013), piedalās žurnāla “Mākslas 
Vēsture un Teorija” veidošanā (kopš 2003; galv. red. Elita Grosmane) un raksta grāmatu par Vilhelmu 
Purvīti.

Mg. art. Inga Karlštrēma (dz. 1987) – mākslas zinātniece, doktora grāda pretendente. Pasniegusi 
arhitektūras, pilsētplānošanas un mākslas vēsturi arhitektūras studentiem. Pētniecībā pievērsusies 
dažādām Rīgas arhitektūras vēstures tēmām, publicējusi daudzus rakstus par Rīgas industriālās 
arhitektūras vēsturi, aktīvi piedalījusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevuma “Nacionālā encik-
lopēdija” satura veidošanā, rakstot šķirkļus arhitektūras vēsturē. Mākslas kolekciju krājuma glabātāja 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.

Mg. art. Inta Pujāte (dz. 1957) – mākslas zinātniece, doktora grāda pretendente, docente Latvijas 
Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, kur lasa lekcijas par Rietumeiropas mākslu. Pētniecisko interešu 
lokā – 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma māksla Latvijā. Jaunāko publikāciju vidū ir izdevums “No 
Saldus līdz Romai. Jaņa Rozentāla darbi Saldus muzeja kolekcijā” (2016) un raksti: “Jaņa Rozentāla 
ieguldījums sakrālajā mākslā” (grāmatā “Janis Rozentāls”, 2017); “Gaismas rakstītais un gleznotais 
portrets Latvijā 20. gs. pirmajā pusē” (grāmatā “Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme”, 2018); 
“Ornamentālās metamorfozes Jūlija Madernieka grafikā” (grāmatā “Jūlijs Madernieks”, 2021).
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Dr. Katrīna Teivāne (dz. 1978) – fotogrāfijas pētniece. 2016. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā iegu-
vusi mākslas zinātņu doktores grādu par promocijas darbu “Fotomākslas attīstība Latvijā un Roberta 
Johansona (1877–1959) radošā darbība”. Kopš 2013. gada strādā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kura 
vada Konrāda Ubāna Mākslas lasītavu un kā pētniece piedalās Valsts pētījumu programmas projektos. 
Raksta par fotogrāfiju un mākslu kopš 2007. gada. Piedalījusies žurnāla “Foto Kvartāls” veidošanā un 
darbojusies vizuālo mākslu žurnāla “Studija” redakcijā. Strādājusi laikmetīgās mākslas centrā “Kim?”. 
Regulāri lasa publiskas lekcijas par Latvijas fotogrāfijas vēsturi, bijusi vieslektore Rīgas Stradiņa univer-
sitātē. Monogrāfiskā albuma “Vilis Rīdzenieks” sastādītāja (2018). Sagatavošanā monogrāfisks albums 
“Roberts Johansons”, kura iznākšana plānota 2022. gada pirmajā pusē izdevniecībā “Neputns”.

Dr. Mārtiņš Mintaurs (dz. 1979) – vēsturnieks. 2008. gadā ieguvis vēstures zinātņu doktora grādu LU 
Vēstures un filozofijas fakultātē. Darba pieredze: no 2011. gada – Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes docents; no 2015. gada – literatūras, publicistikas un vēstures žurnāla “Domuzīme” 
vēstures nodaļas redaktors; no 2017. gada – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra 
vadītāja vietnieks, Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas vadītājs. Zinātniskās intereses: kultūras man-
tojuma aizsardzības teorijas problēmas; Latvijas arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture 18.–
20. gs.; vēstures zinātnes metodoloģijas un teorijas jautājumi. 30 akadēmisku publikāciju autors kopš 
2006. gada. Dalība profesionālajās organizācijās: no 2013. gada – Latvijas pārstāvis Starptautiskajā 
pilsētu vēstures komisijā (International Commission for the History of Towns, ICHT); no 2015. gada – 
Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis; no 2020. gada – biedrības “ICOMOS Latvija” loceklis.

Mg. art. Anete Ulmane (dz. 1991) – mākslas zinātniece. 2020. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) 
ieguvusi mākslas zinātņu maģistres grādu par maģistra darbu “Dekoratīvie kokgriezumi Austrumlatvijas 
19./20. gs. mijas arhitektūrā”. Pašlaik ir LMA doktorantūras 2. kursa studente un izstrādā promocijas 
darbu “Koka arhitektūras būvornamentika Latvijā 19./20.  gadsimta mijā” (vad. Dr. Silvija Grosa). No 
2017. gada Reliģijas vēstures kolekcijas un Mākslas kolekciju glabātāja Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā. Pētniecisko interešu lokā: koka arhitektūras vēsture, Latgales koka arhitektūra, ornamentika un 
starpkultūru mijiedarbība. 

Dr. Inese Sirica (dz. 1987) – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore, kopš 
2021. gada Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja. Pētniecisko interešu lokā ir Latvijas mākslas vēsture 
19.–21. gadsimtā (lietišķā māksla, dizains un amatniecība) un vizuālās identitātes jautājumi, Latvijas 
etnogrāfijas vēsture, vernakulārās un profesionālās mākslas mijiedarbība. Pētnieciskie rezultāti regulāri 
prezentēti vietējās un starptautiskās konferencēs un publikācijās. Publicēta monogrāfija “Otētie motīvi 
uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem, 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums” (2020), pētījums 
par Jūlija Madernieka tekstilmetiem rakstu krājumā “Madernieka stils” (2021), raksti par aušanas kultūru 
Latvijā grāmatā “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” (2018) un par tautas mākslu “Latvijas mākslas 
vēstures” 3. sējuma otrajā daļā (2019). 

Dr. Daļa Klajumiene (dz. 1963) – mākslas vēsturniece, Viļņas Mākslas akadēmijas Mākslas pētījumu 
institūta vadošā pētniece, arī institūta direktore kopš 2019. gada. Kopš 2021. gada – Lietuvas Zinātņu 
akadēmijas īstenā locekle. Pētnieciskās intereses ietver Lietuvas mākslu no 16. līdz 20. gs. sākumam, 
sekulāro ēku interjeru dekoru, kultūras mantojuma uzskaiti un aizsardzību. Publicējusi trīs monogrāfijas, 
vairāk nekā 80 zinātnisku un vairāk nekā 50 populārzinātnisku rakstu par mākslas vēsturi un pieminekļu 
aizsardzību. Piedalījusies vairāk nekā desmit zinātnisku projektu īstenošanā un vadījusi piecus no tiem. 
Lektore Viļņas Mākslas akadēmijā un Viļņas Universitātes Vēstures fakultātē, bakalaura, maģistra un 
doktora darbu vadītāja mākslas vēstures specialitātē. Fundamentālo pētījumu, pieminekļu konservāci-
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Dr. Baiba Vanaga (dz. 1981) – mākslas zinātniece. 2015. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā aizstāvējusi 
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ferences. In collaboration with the Latvian National Museum of Art participated in exhibition projects 
Forest of Sculptures, a permanent display of Antique and Renaissance plaster casts (2020); Art Nouveau. 
Its Beginnings, Influences and Original Nature (2018). 
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uate of the Faculty of Theatre Science (1981) and postgraduate programme (1985) at the Lunacharsky 
State Institute for Theatre Arts. Along with research work at the Latvian Academy of Sciences A. Upīts 
Institute of Language and Literature, UL ILFA, and the Institute of Humanities at the University of Liepāja, 
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Exchange.

Dr. Zane Šiliņa (1974) is a literary historian, Professor of the History of Literature at the Latvian Acad-
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Rozentāls’ Contribution to Religious Art” in the book Janis Rozentāls (ed. by Aija Brasliņa, Laima Slava. 
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