
Katram muzejam savs stāsts 

Šo un daudzu citu interjera restaurācijas projektu autore 
ir arhitekte Liesma Markova. Iemeslu daudz, lai par viņas 
darbu pastāstītu tiem, kuri tā rezultātu baudījuši, nepazīstot 
autoru. 

Liesmai patīk, ja muzejam ir savs stāsts, līdzība, leģenda. 
Piemēram, Kuldīgas novada muzejam ir leģenda par to, ka 
kapteinis Bangerts no Liepājas 1900. gada Pasaules izstādē Pa-
rīzē noskatījis Krievijas delegācijas administrācijas ēku, licis 
to pārvest uz Kuldīgu un uzdāvinājis savai iecerētajai. Nekādu 
dokumentālu pierādījumu tam gan nav, toties ir zināms, ka 
ēka piederējusi Liepājas fabrikantam Luisam Bangertam un 
viņa sievai Fanijai. Taču leģenda ir romantiska. "Kāpēc bagāts 
skārda rūpnieks no Pēterburgas pārcēlies uz Liepāju un savu 
vasaras villu nav cēlis Bernātos, bet iegādājies Kuldīgā? Vai 

šķīrās no sievas, vai bija mīļākā? Mīļie kuldīdznieki, jums ir 
tāda leģenda – māja, kas atvesta no Parīzes! Izmantojiet to! 
Sazinieties ar Francijas vēstniecību, varbūt tās darbinieki prie-
cāsies kādreiz izbraukt no Rīgas uz tik jauku vietu. Rīkojiet 
Ziemassvētkus, modes skates, franču valodas un kulinārijas 
kursus, māciet franču valodu, organizējiet skolēnu un studen-
tu apmaiņu! Es muzejā iekārtoju kunga kabinetu un kundzes 
kabinetu, te var rīkot pīpju un spieķu izstādes kungiem un 
cepuru izstādes dāmām. Jums ir tāds trumpis kā nevienam! 
Zaļo dāmu spīdzina līdz nemaņai, taisa biznesu, un par maz 
neliekas." (Liesma te acīmredzot domā Sibillu, kura spokojo-
ties Ēdoles pilī un kuras leģenda ir viena no pils atrakcijām.)

Šobrīd Liesma Markova strādā pie Interjera muzeja 
projekta Liepājā, Kungu ielā 24, un plašāk būs gatava runāt, 
kad muzejs būs gatavs, taču vispārējo situāciju var ieskicēt. 
Tas atkal būs muzejs ar savu leģendu. 17. gadsimta beigās 

Zudušo laiku meklējot
Gribot negribot nākas citēt Marselu Prustu, jo – labāk nepateiksi. Šis stāsts tiešām ir par to, kā pēc ilgiem pamestības 
gadiem jaunu elpu gūst restaurētas ēkas, kurās itin viegli var iztēloties agrāko laiku sadzīvi. Tādas kā arhitekta 
Konstantīna Pēkšēna namā iekārtotais "Rīgas Jūgendstila centrs", kā Bangertu villā iemitinātais Kuldīgas novada 
muzejs, kā topošais Liepājas Interjera muzejs, kas mājvietu radis 17. gadsimta dzīvojamā namā, tostarp gaļas 
brāķera Dāvida Hoijera atraitnes Margarētas apartamentos – ievērojamos ar to, ka savā pirmajā ārzemju braucienā 
tajos nakšņojis jaunais Krievijas cars Pēteris I. 
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mājā dzīvoja gaļas brāķeris Hoijers. Pēc viņa nāves atraitne 
te ierīkoja krogu, bet nama galā atradās pašas miteklis. 1697. 
gadā, "Lielās sūtniecības" uz Eiropu (1697–1699) ceļa sākum-
posmā, jaunais Krievijas cars Pēteris I bija karaliski uzņemts 
Kurzemes un Zemgales hercoga Frīdriha Kazimira galmā 
Jelgavā un paspējis apsolīt mazgadīgajam hercoga mantinie-
kam krievu princesi par sievu. Atvadījies no viesmīlīgā her-
coga galma, Pēteris I kopā ar 35 personām, kuru vidū bija arī 
Leforts un Meņšikovs, steidzās uz Liepāju, uzdodamies par 
sūtniecības kavalieri Pēteri Mihailovu. Gaidot kuģi, Pēteris 
pārnakšņojis Hoijera kundzes viesu istabās Kungu ielā. "Ir 
detalizēti aprakstīts, cik cara svīta apēda, cik izdzēra un cik 
šķīvju saplēsa, lai par to pieprasītu samaksu no ierēdniecības. 
Tas, cik Pēteris apēda, man būvniecībai nav vajadzīgs, toties 
var piederēt pie topošā muzeja leģendas. Leģenda arī pavēsta, 
tieši kurā istabā Pēteris gulējis, un tas jau attiecas uz mani," 
saka Liesma. Krogs un Hoijera kundzes apartamenti tiks ie-
kārtoti 17. gadsimta beigu stilā, otrais stāvs –  kā 19. gadsimtā 
notāram Stenderam un viņa pēctečiem piederošais dzīvoklis 
un tējnīca. Te varēs redzēt, kā tolaik dzīvoja Liepājas pilsonis-
kā sabiedrība – krodzinieki, bodnieki, ierēdņi.

Liesma gribētu, lai šis muzejs, kad būs pabeigts, dunētu 
un grieztos!

Zinot Liesmas prasīgumu (celtnieki, uzzinot, ka būs jā-
strādā Markovas projektā, met krustu, jo zina, ka nebūs ne-
kādu objektīvu apstākļu, nekādu atlaižu – Liesma Markova 
panāks tieši to, ko iecerējusi), varam būt pārliecināti, ka arī 
turpmākajos projektos savu daļu viņa izpildīs godam.

Kolēģei Liesmai Markovai

Kā lai raksturo vienu no Latvijas 
vispieredzējušākajām arhitektūras restaurācijas 
izpētes un projektēšanas meistarēm? Tikai 
superlatīvos!
Bet kurš zina, ka viņa ir vadījusi kursus Latvijas 
floristēm, lai iemācītu rotāt galdus un telpas tā, 
kā to darīja iepriekšējos gadsimtos? Kuram no 
arhitektiem restauratoriem ir vilkme doties uz 
Leipcigu, Glāzgovu, Londonu, Briseli, Milānu, 
Parīzi un Pēterburgu, lai iepazītu dažādu stilu 
interjeru detaļas, lietišķo mākslu, aizkarus un 
lustras līdz tādām niansēm, kas nepieļauj nekādas 
atkāpes? Un kurš brauks uz pasaules gadatirgiem 
iepazīt jaunākās muzeju ekspozīciju apgaismes 
un drošības tehnoloģijas, kad tās būs jāievieš 
restaurēto Latvijas muzeju iekārtās? Atbilde ir 
viena un tā pati – Liesma Markova. 
Reiterna nama restaurācija, kas noritēja pagājušā 
gadsimta 80. gados, daudziem no mums jau ir tāla 
pagātne, bet tieši šīs ēkas, kura tolaik piederēja 
Latvijas Žurnālistu savienībai, atjaunošana parādīja 
rīdziniekiem, ka ne tikai Rundāles pilī ir iespējama 
zinātniski pamatota vēsturisko interjeru atgūšana. 
Daudzo konferencēm, diskusijām un pieņemšanām 
piemēroto telpu piepildījums ar iepriekšējo 
gadsimtu mēbelēm, kuru atrašanā tika ieguldītas 
lielas pūles, līdzekļi un izmantota arī laimīgā 

"māsa Nejaušība", vainagojās ar panākumiem, 
jo pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kamēr 
Rīgā tikpat kā nebija skaistu un diplomātiskajām 
pieņemšanām piemērotu stila interjeru, Latvijā 
akreditētie vēstnieki tās rīkoja tieši Reiterna namā. 
Šajā agrīno neatkarības gadu atjaunotnes un 
celsmes laikā Liesmas radošo dzīvi piepildīja 
viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem 
pirmsrestaurācijas izpētes, restaurācijas 
projektēšanas un uzraudzības projektiem – 
Latvijas Nacionālās operas atjaunošana. Un nu 
– gandrīz jau trīsdesmit gadu – mēs baudām šo 
mirdzošo ēku kā pašsaprotamu vērtību gan valsts 
politiskajos, gan mūzikas svētkos. Man pašam 
ir bijis ārkārtīgi interesanti sekot līdzi interjeru 
izpētei, kurā slāni pa slānim atklājas agrākās 
krāsu, tapešu vai apmetuma kārtas, jau kopš 
studenta gadiem iepazītajā Benjamiņu namā. Kad 
tas, diemžēl, pārdots lietuviešu viesnīcu biznesa 
pārstāvjiem, piedzīvoja savu otro atdzimšanu, 
varējām vērot, cik gaumīgi Liesma spēj savienot 
Rīgas 19. gadsimta beigu pilsoniskā greznuma 
pārmērības ar luksus viesnīcas ambīcijām viesu pie-
saistei un apkalpošanai, kā mušpapīru izmantojot 
tieši šo pievilināšanas līdzekli – grezna interjera 
māksliniecisko kvalitāti. 
Verot durvis mākslas muzejā "Rīgas birža", draugi, 
kolēģi, arhitekti un restauratori piedzīvo emocionāli 
pacilātus mirkļus, tiekoties ar meistarīgi savienotu 

"veco" un "jauno" arhitektūru. Nav iespējams 
otrreiz iekāpt laika upē un atgriezties gāzes apgais-
mojuma laikmetā, kad Biržas komiteja, kurā ietilpa 
turīgākie un ietekmīgākie Rīgas politiķi, uzņēmēji 
un tirgotāji, nojaucot vairākas mazvērtīgākas 
ēkas, Vecrīgā uzcēla greznās Venēcijas renesanses 
formām tuvinātu vērtspapīru un biznesa darījumu 
centru. Iesaistot darbā starptautiskus restauratorus 
no Polijas, Itālijas, Baltijas valstīm, īsā laikā atdzima 
1980. gados ugunsgrēkā cietušais un turpmākās 
nesaimnieciskuma patinas klātais biržas nams, lai 
kļūtu par mājvietu pasaules mākslas izstādēm, 
diplomātiskajiem un pašmāju elites sarīkojumiem, 
koncertiem, kultūras dzīvei. 
Nav iespējams uzskaitīt visus Liesmas Markovas 
veikumus un pieminēt visas Latvijas vēsturiskās 
celtnes – muižas, baznīcas, reģionu pilsētu namus 
un ēkas, bet, domāju, ka nekļūdīšos, atzīmējot, 
ka Rīgas Jūgendstila muzejam, kas tikko atzīmēja 
savas pastāvēšanas desmito jubileju, Liesmas sirdī 
un mūsu visu apziņā ir īpašas mīlestības vieta. Ne 
velti daudzi ievērojamākie Valsts protokola viesi 
labprāt mēro ceļu uz namu Alberta un Strēlnieku 
ielas stūrī, lai apbrīnotu un godinātu Rīgas kultūras 
vēsturi un to dzīves kvalitāti, kas sniedz milzum 
daudz iedvesmas mums visiem. 

Ojārs Spārītis   

Arhitekte Liesma Markova
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Rīgas lepnums

Muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" atrodas pašā Art Nou- 
veau arhitektūras citadelē, īstā šī stila pērlē – namā, ko pro-
jektējis viens no Latvijas visu laiku slavenākajiem arhitektiem 
Konstantīns Pēkšēns (1859–1928). Pēc viņa projektiem Rīgā 
vien uzcelti ap 250 daudzstāvu mūra namu. Nams Alberta ielā 
12 viņam arī piederējis, turklāt muzejs atradis mājvietu dzī-
voklī, kurā mitis pats arhitekts kopā ar savu kundzi Annu. Šī 
muzeja izlolotāja, iekārtotāja un nu jau vienpadsmit gadus arī 
vadītāja ir arhitektūras doktore Agrita Tipāne – SIA "ITERA 
Latvija", Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas Tehniskās uni-
versitātes Attīstības fonda 2019. gada balvas laureāte.

Muzeja ekspozīciju nevar izstāstīt, tā katram jāpēta lēni un 
pamatīgi, vislabāk kā no 20. gadsimta sākuma modes lapas iz-
kāpušas gides pavadībā, līdzpaņemto dīdīgo pusaudzi uzreiz 
nosūtot uz pagrabstāvu, kur pirms četriem gadiem iekārtota 
virtuālā ekspozīcija. Taču šoreiz Agritas Tipānes pavadībā ie-
pazīsimies ar to, ko apmeklētājs ikdienā neredz – ar muzeja 
tapšanu un tā daudzveidīgo rosību. Lūk, daži fragmenti no 
"Rīgas Jūgendstila centra" košās mozaīkas.

Kā tas var būt?

"Muzejs jau nesākās pirms 11 gadiem, tā veidošanas pro-
cess bija daudz garāks, vismaz no 2003. gada, kad ideja sāka 
materializēties," stāsta Agrita Tipāne. "Problēmu bija daudz 
– atrast Rīgā telpas ar atbilstošiem interjeriem… un kā vispār  
veidot jaunu muzeju? Bija jāsāk ar Rīgas domi, jo tas ir Rīgas 
jūgendstils, un pilsētai tā ir goda lieta, lai tāds muzejs būtu. 
Faktiski ideja par jūgendstila muzeju ir par kādiem gadiem 
divdesmit trīsdesmit vecāka. Akadēmiķis Jānis Krastiņš, 

mūsu nopietnākais jūgendstila pētnieks, rakstot grāmatas 
un braucot uz konferencēm Eiropā, saprata, ka šī joprojām 
ir ļoti aktuāla tēma un teju visur, kur atrodama jūgendstila 
arhitektūra, darbojas arī tematiski muzeji, turpretī Rīgā ar tās 
unikālo jūgendstila mantojumu joprojām nekā nav. Mēs pie-
dalāmies starptautiskā projektā – Eiropas jūgendstila pilsētu 
tīklojumā, tāpēc labi zinām, kā tas strādā citur. Jūgendstils 
joprojām ir mīlēts, tas patīk cilvēkiem. Mēs uz šo mērķi – 
muzeju sākām iet solīti pa solītim, 2009. gadā atverot ap-
meklētājiem trīs telpas, pēc tam vairāk. Pēdējais solis līdz 
šim bijis pagrabstāvs ar moderno virtuālo ekspozīciju 2016. 
gadā. Apmēram pusotru gadu ilga restaurācija un rekons-
trukcija, lai no tiem materiāliem, kas te uz griestiem, sienām 
un grīdām tika fragmentāri atrasti, varētu atveidot to vidi, 
kāda šādā namā varētu būt bijusi 20. gadsimta sākumā, Rīgas 
jūgendstila uzplaukuma brīdī."

Te uzreiz jāpaskaidro, ka šis nav Konstantīna Pēkšēna 
memoriālais dzīvoklis ar viņam piederējušām lietām, kaut 
arī viņa vārds ir visur klātesošs. Konstantīns Pēkšēns ir kā 
vārpstiņa, uz kuras tīt pavedienu par rīdzinieku dzīvi tajos 
tālajos gados, kad pietika laika gan muzicēt, gan spēlēt šahu, 
gan uzņemt viesus, runāt pa zviedru firmas Ericsson tālruni, 
kas bija jāīrē no pakalpojuma sniedzēja Rižskoje teļefonnoje 
tovariščestvo, un kad vēl nebija ne jausmas par diviem priekšā 
stāvošajiem postošajiem pasaules kariem, pēc kuriem nekas 
vairs nebūs tā, kā bijis. 

Konstantīns Pēkšēns un viņa nams

"Konstantīns Pēkšēns bija no tiem latviešiem, kuri ar 
enerģiju un mērķtiecību izsitušies dzīvē jau 19. gadsimta 
beigās. Viņš nāca no lielas Pēkšēnu saimes Mazsalacas pa-
gastā. Viņa daudzie radi jau 19. gadsimtā centās izpirkt no 
muižas zemi un mājas, veidoja lielas saimniecības. Kad zē-
nam bija desmit gadi, vecāki pārcēlās uz Rīgu. Konstantīns 
mācījās privātskolā, absolvēja arhitektūras studijas Rīgas 
Politehnikumā un 1886. gadā uzsāka patstāvīgu būvpraksi. 
Apprecējas ar savu attālu māsīcu pa mātes līniju – Pērnavā 
dzimušo baltvācu izcelsmes jaunkundzi Annu Frēlihu. Viņa 
birojā strādāja tādi ievērojami arhitekti kā Eižens Laube, 
Aleksandrs Vanags, Ernests Pole. Arī viens no sievas brāļiem 
– inženieris, ar kuru Konstantīns Pēkšēns visu laiku kopā 
strādājis un kura patlaban Vācijā dzīvojošie mazmazbērni pie 
mums ir viesojušies. Šo namu Pēkšēns projektēja 1903. gadā 
un tajā apmetās uz dzīvi 1904. gadā. Tas bija viens no pirma-
jiem dzīvojamiem namiem Rīgā ar centrālapkuri, nevienam 
citam Alberta ielas namam tolaik tās vēl nebija. Pēkšēnam 
piederēja centrālapkures sistēmu montāžas firma, kā to ap-
liecina uzraksts uz radiatora siltuma regulatora vairodziņa. 
Es nokavēju tieši nedēļu un par vēlu ieraudzīju, ka Rīgas 1. 
slimnīcā visi vecie Pēkšēna firmas radiatori ir nomainīti pret 
jauniem un likvidēti. Ja es būtu kaut vienu dabūjusi..." sūkstās 
muzeja direktore. Siltais ūdens apsildīja dzīvokli, arī vannas- 
istabā ir divi krāni – aukstajam un siltajam ūdenim (silto 
ūdeni gan varenajai emaljētajai čuguna vannai ar lauvas ķet-
nu kājām padeva tikai nedēļas nogalēs). "Kad izrādīju telpas 
Japānas vēstnieka kundzei, viņa teica, ka Tokijā pirmie nami 
ar centrālapkuri parādījušies vien 20.–30. gados," atceras mu-
zeja direktore.

SIA "ITERA Latvija" balvas laureāte Dr. arch. Agrita Tipāne
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Agrita Tipāne stāsta, ka ne vienmēr attieksme pret jūgend-
stilu ir bijusi tik labvēlīga. Pēc Pirmā pasaules kara to daudz-
viet noliedza, pret šā stila priekšmetiem izturējās necienīgi, 
tos pat likvidējot. "Tas pats bija vērojams Latvijā, jo neatka-
rības laikā nāca cits stils, funkcionālisms, un jūgendstils tika 
uztverts kā agrāko gadsimtu palieka – pārlieku grezns, nesa-
protams, neatbilstošs jaunās valsts ideoloģijai. Padomju laikā 
lielos dzīvokļus padarīja par komunālajiem, daudzus pārbū-
vēja. Par laimi, šajā dzīvoklī lielas pārbūves nav bijušas, aiz-
mūrētas tikai durvis, lai varētu mitināties piecas ģimenes." Pēc 
muzeja direktores stāstītā, pat mazajā meitasistabiņā aiz virtu-
ves kādu laiku dzīvojusi māte kopā ar trīsdesmitgadīgu dēlu...

"Es visiem stāstu, ka šai ēkai ir skaistākā kāpņutelpa ne tikai 
Rīgā, bet visā Eiropā. Arhitekts, kā mājas īpašnieks, īrniekus 
bija meklējis pēc draudzības principa – līdzīgi tam, kā veidojās 
mākslinieku kolonijas Eiropā. Te dzīvoja viņa kolēģi arhitekti, 
te bija viņa darbnīca. Piektajā stāvā Pēkšēns izbūvēja darbnīcu 
Janim Rozentālam, jo māksliniekam tolaik ar naudas līdzek-
ļiem bija ļoti, ļoti slikti. Nams tika veidots kā inteliģences ko-
dols, kaut arī peļņas aspekts, protams, bija nozīmīgs."

Kamīnam jābūt!

Agrita Tipāne un muzeja interjera arhitekte Liesma Mar-
kova ir centušās izveidot tādu dzīvokļa iekārtu, kāda tā gad-
simta sākumā būtu varējusi būt, prioritāri izvēloties Latvijā 
ražotus vai Latvijā lietotus priekšmetus. "Rīga 20. gadsimta 
sākumā bija ļoti bagāta eiropeiska pilsēta, te varēja nopirkt 
lietas, kas ražotas Berlīnē, Parīzē, Maskavā un Pēterburgā. 
Pagājuši 80 – 90 gadi, daudzas lietas ir zaudējušas savu vēs-
turi, ko mēs varam izsekot tikai atsevišķiem dāvinājumiem. 
Pateicoties kādam piektajam vai sestajam prātam, mēs ar 
Liesmu iesākumā pirkām tikai mēbeļu iekārtas, nekādus sī-
kumus. Kad sākās krīze un naudas vairs nebija nekam, varē-
jām atvērt muzeju, jo mums bija, ar ko to piepildīt." Tagad te 
aplūkojamas Latvijas meistaru darinātas iekārtas ēdamistabai 
un guļamistabai, dīvāns ar spoguli un vitrīnām izstāžu zālē, 
daudz atsevišķu priekšmetu.

Īpašs stāsts ir par ziemas dārzu un kamīnu. Ziemas dārzs 
ir iekārtots viesistabas stūra nišā, kur parketa grīdu nomaina 
flīžu segums. "Mēs ilgi auklējāmies ar ziemas dārza ideju. Es 
gribēju dzīvus augus, bet pirmos trīs gadus tie kalta. Sadrau-
dzējāmies ar Botāniskā dārza speciālistiem, un tagad esam 
tikuši pie ziemas dārza, kur rītos dzert kafiju un pēcpusdienā 
tēju, jo pa nišas lielajiem logiem iespīd gan rīta, gan vaka-
ra saule. Par laimi, padomju armijas virsnieks, kurš te kādu 
laiku dzīvoja, nebija iznīcinājis nišas jūgendstila formās vei-
doto koka dekoru, tikai aizsedzis to ar durvīm, lai nepūš vējš."

Istabā, kas mājas saimniekam un viņa kundzei kalpoja par 
salonu, kur uzņemt viesus un risināt nesteidzīgas sarunas, 
oriģinālo kamīnu nozaga pagājušā gadsimta 80. gados, un 

Virtuālajā ekspozīcijā muzeja pagrabstāvā var iepazīties ar 20. gadsimta sākuma rīdzinieku fotogrāfijām un arī nofotografēties tā laika interjerā

Jauniegūtais kamīns ideāli saskan ar sienu un griestu dekoru
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to aizstāja ar vienkāršu podiņu veidojumu. No vecā kamīna 
bija saglabājies tikai viens fotoattēls. Kad tika veikta dzīvokļa 
restaurācija, mājas īpašniece (nams ir privātīpašums) teica, 
lai met padomju laika kamīnu laukā, aizmūrē to vietu ciet un 
uzkar vecā kamīna fotoattēlu. "Mēs ar Liesmu, protams, ne-
bijām ar mieru, ilgi diskutējām ar īpašnieci, līdz nonācām pie 
kompromisa: ja trīs mēnešu laikā izdosies atbilstošu kamīnu 

atrast, tad var likt. Pateicoties Liesmai, kura, kā zināms, ir ļoti 
enerģiska, tika atrasts kamīns, kas jau gandrīz bija iemūrēts 
kādā privātmājā, un tā mēs tikām pie tumši zaļa Rīgas krāšņu 
un podiņu fabrikas Zelm und Behm 20. gadsimta sākuma ka-
mīna, kas ideāli pieskaņots sienu un griestu dekoram."

Kamīna istabā var iepazīties ar vēl kādu Konstantīna 
Pēkšēna personības šķautni – viņš ir bijis viens no pirmās 
latviešu studentu korporācijas "Selonija" dibinātājiem. "Mēs 
ļoti draudzējamies ar seloņiem un katru gadu muzejā svinam 
8. martu, jo Pēkšēns ir dzimis 8. martā pēc jaunā stila. Tad 
seloņi nāk pie mums ciemā. Te ir redzams korporācijas vape-
nis, fotoattēli ar jauno Pēkšēnu starp "Selonijas" dibinātājiem 
un jau brieduma gados, 20. gadsimta pirmajā pusē," rāda Ag-
rita Tipāne.  

Stilba kaula vāzes un vardīte vitrāžā

"Rīgas Jūgendstila centrs" ir populārs ar savām ikgadējām 
tematiskajām izstādēm, kad, iesaistot arī citu Latvijas muzeju 
krājumus, ekspozīcija tiek veltīta kādam ziedam, jo ziedi ir 
iemīļots jūgendstila motīvs. Ir bijušas tulpēm, ceriņiem, nar-
cisēm, īrisiem veltītas izstādes. Šogad, Covid-19 pandēmijas 
ierobežojumu dēļ, apskatei izliktas vāzes, kuras muzejā ir ap 
180 – vāzes redzamas ne tikai izstāžu zāles vitrīnās, bet it vi-
sur interjerā. Interesants ir stāsts par tievajām, garajām stik-
la vāzēm, kuras 20. gadsimta sākumā ražoja Rīgā. Vākdama 
materiālu izstādes katalogam, Agrita Tipāne centās uzzināt 
šo vāžu dizaina autoru un meklēja arī kaut kādas analoģi-
jas Krievijas avotos, kur šīs vāzes tiek sauktas par bercovkām. 
Kas tā bercovka varētu būt? Atminējums izrādījās tikpat 
vienkāršs, cik amizants – vāzes nosaukums cēlies no krievis-
kā bercovaja kostj – stilba kauls, jo tievā, garā vāze ar nelielu 

Kalpones valstība virtuve ar atjaunoto podiņu plīti
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paplatinājumu augšdaļā un apakšdaļā tiešām atgādina stilba 
kaulu.

Greznākajā muzeja telpā – ēdamistabā ar koka paneļiem 
sienu apakšdaļā, dekoratīvām sijām griestos un kluso dabu 
gleznojumiem griestu plaknēs ir saglabājusies oriģinālā loga 
vitrāža ar kastaņiem, lauru kokiem, īrisiem, vilkvālītēm un 
ūdensrozi, uz kuras lapas sēž koķeta vardīte. Te var runāt 
par notikumu, kas, Agritas Tipānes vārdiem sakot, "defektu 
pārvērta par efektu". Muzeju vajadzēja atvērt apmeklētājiem, 
bet ēdamistabas griestu gleznojumu restaurācija ieilga. Kara 
ārste, kura šajā istabā dzīvojusi, vienā stūrī bija ierīkojusi 
improvizētu virtuvīti, kas griestu gleznojumiem nenāca par 
labu. Pārējie iedzīvotāji ēst gatavoja virtuvē, kur nojauktās 
podiņu plīts vietā stāvēja trīs gāzes plītis. (Vai nu nav redzēti 
komunālie dzīvokļi, kur gaitenī pie sienas rindā ir elektrības 
skaitītāji, virtuvē – gāzes un petrolejas plītis, bet paši iemīt-
nieki stāv rindā pie vienīgās tualetes, dažs pat ar savu perso-
nisko poda riņķi uz rokas?) Muzeja apmeklētājiem paziņoja, 
ka viņiem ir reta iespēja vērot restaurācijas procesu, un res-
tauratoru meitenes turpināja strādāt, tiesa, neērtākos apstāk-
ļos, jo bija jāatbild uz apmeklētāju jautājumiem.

Ar grezno ēdamistabu beidzas dzīvokļa reprezentatīvā, 
parādes daļa, aiz kuras sākas privātā zona. Durvis ved uz pla-
šu, gaišu istabu ar diviem logiem un vienkāršu dēļu grīdu, 
kur, pēc Agritas Tipānes domām, savulaik varēja atrasties ar-
hitekta darbnīca. Tā ir tagadējā izstāžu zāle ar izeju uz gaite-
ni, no kura var nonākt guļamistabā, virtuvē, vannasistabā un 
tualetē. Virtuvē atjaunota lielā podiņu plīts, tiesa, no cita šīs 
pašas mājas dzīvokļa. Te pirms Ziemassvētkiem kalpone cep 
krāsnī piparkūkas, piepildot muzeju ar īpašo svētku smaržu, 
kas, tāpat kā darbinieču pēc vecām modes lapām šūtie tērpi 
un cepures (apmeklētājas tās var uzlikt galvā, pa muzeju stai-
gājot, un pat nofotografēties tajās), kalpo Agritas Tipānes un 

viņas kolēģu koncepcijai: veidot dzīvo muzeju, kur visu laiku 
kaut kas notiek, kur ļaudis sanāk uz interesantiem pasāku-
miem. Galu galā 35 tūkstoši apmeklētāju gadā nav maz – "Rī-
gas Jūgendstila centrs"’ ir viens no visvairāk apmeklētajiem 
muzejiem Rīgā!

Tandēmā

Tandēmā divi velosipēdisti brauc ar vienu divriteni un 
no viņu kustību koordinācijas ir atkarīgs, vai tas traucas uz 
priekšu ar divkāršu sparu, vai ieveļas grāvī. 

Liesma Markova un Agrita Tipāne brauc tandēmā jau 
vairāk nekā desmit gadus. 

Liesma savos restaurējamos objektos ne tikai skrupulozi 
izvēlas piemērotas tapetes, mēbeles, aizkarus un galdautus, 
bet arī cenšas panākt, lai interjers elpotu, dzīvotu, iesaistītu 
apmeklētājus spēlē ar vēsturi. "Es jau varu izdomāt jebkādu 
teātri, būt nez cik ģeniāls režisors, bet man ir vajadzīgi aktie-
ri, kuri darbojas ikdienā. Ja nav aktieru, es varu sēdēt viena 
ar savām domām," saka Liesma. "Cilvēki noklausās, smaida, 
saka: "Vai, cik interesanti! Bet – kā lai to paveic?" Es saku, 
ka gudrs cilvēks arī tuksnesī pārdos smiltis, bet muļķis pat 
Leiputrijā pamanīsies izputēt. Nav vēl vienas Tipānes! Diem-
žēl Tipāne ir tikai viena, sēž savā Jūgendstila muzejā Rīgā un 
rīko izstādi pēc izstādes!"

Agrita Tipāne un Liesma Markova, abas kopā pudu sāls 
apēdušas. Abas atvērtas visdullākajām idejām. Liesmas ideāls 
– ja varētu klonēt Tipāni un ielikt katrā muzejā! E&P

Zaiga Kipere

Publicitātes foto

Viesistaba ar stūra nišu, kas tagad pārtapusi par ziemas dārzu

2020/5

numura viesis

79ENERĢIJA UN PASAULE


