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Ceļā uz atjaunoto mājvietu Rakstniecības un mūzikas muzejs tuvojas pārmijām – domāšanas telpai, 
kur krustoties ideju pavedieniem, mijiedarboties mākslu disciplīnām, aptvert neapgūtas teritorijas un 
ierastiem priekšstatiem pāraugt jaunā, dažkārt pārsteidzošā kvalitātē. Gatavojoties vērienīgajai 
ekspozīcijai DZIESMA, kas 2019. gadā iemājos muzeja rekonstruētajā ēkā, vēlamies 2018. gadu veltīt 
pārmiju tēmai. Rīgā un reģionos iezīmēsim kultūras pārejas, atklājot mantojumu jaunā gaismā izstādē 
LATVIJAS KINO "ZUDUŠAIS ZELTA LAIKMETS" un Latvijas simtgadē lepojoties ar mūsu mūzikas 
virsotnēm izstādē TRĪS LATVIJAS ZVAIGZNES PASAULES MŪZIKAS ZVAIGZNĀJĀ. Tāpat arī pieejamas 
piecas jau iepriekš izstrādātas tematiskas ceļojošās izstādes. 

Aicinām iepazīties ar mūsu piedāvājumu un sazināties ar mums par izstāžu eksponēšanas 
iespējām jūsu telpās.

Izstāde ir stāsts par Latvijas trīs dažādu jomu 
atskaņotājmāksliniekiem – vijolnieku Gidonu Krēmeru, 
dziedātāju Elīnu Garanču un diriģentu Marisu Jansonu – un 
viņu ceļu pretim galaktiskajam spožumam, kas aizsācies 
viņu muzikālajās ģimenēs. Visi trīs ir vieni no starptautiski 
pazīstamākajiem māksliniekiem, kas nes Latvijas vārdu 
pasaulē! Izstāde tiks papildināta ar video stāstiem par 
katras personības dzimtu. 

Izstāde stāsta par Latvijas kino industriju 20. gs. 20.-30. 
gados, parādot to kontekstā ar norisēm Holivudā, Krievijā, 
Vācijā u.c. kino lielvalstīs. Izstādes centrā ir šajā laikā 
uzņemtās, taču laikmeta griežos zudušās filmas – “Es karā 
aiziedams”, “Laiku viesulī”, “Fricītis jūrmalā”, “Psihe” un 
“Vilkiem mests laupījums”, kā arī 30. gados tapušie kino 
darbi – "Lāčplēsis", "Tautas dēls", "Kāzas Alsungā" un 
"Zvejnieka dēls". RMM krājumā ir unikāli materiāli, kas ir 
vienīgās liecības par latviešu kino "zelta laikmeta" zudušo 
filmu saturu. 

 

Izstāde sastāv no 2-3 
telpiskiem stendiem, katrs 
210x240x30cm (dziļums). 
Elektrības rozetes un 
apsardze

Izstāde veidota uz planšetēm 
kā foto un teksta 
apvienojums. 7 pie sienas 
piekaramas lokšņu plastikāta 
planšetes (60x90 cm) un 2 
fotorāmji.

No
2018. gada 
aprīļa.

No
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Izstādi iespējams 
eksponēt bez 
ierobežojumiem 
muzeju, kinote-
ātru, skolu un 
bibliotēku telpās.
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Latviešu literatūras klasikas ilustrācijas un fotogrāfijas no interpretācijām 
teātrī, komentētas mūsdienīgā, sociāli aktuālā kontekstā. Izstāde nav 
mēģinājums rādīt, cik grūti klājas daudzajiem rakstniecības zelta fonda 
varoņiem. Izstāde neseko ierastajai literatūras interpretācijas sadzīviski 
sentimentālajai ievirzei un nežēlo savus varoņus. Tā arī nemēģina pretstatīt 
“kādreiz gan bija grūti laiki” šodienas īstenībai. Drīzāk izstādei ir divi 
uzdevumi: pirmkārt, atgādināt, ka cilvēka dzīves sižeti laika gaitā ir 
mainījušies ļoti maz un citāds ir tikai vērtējums, ko mēs tiem piešķiram; 
otrkārt, izstāde ir aicinājums vērtēt informāciju, ko neizbēgami uzņemam 
sevī līdz ar kultūras mantojumu un tā interpretāciju obligātās izglītības 
sistēmas ietvaros.

Izstāde iepazīstina skatītājus ar būtiskākajiem motīviem Latvijas 
nacionālajā literatūrā. Izstāde skatāma kā lapas kādā sociālajā tīklā, kurā 
dažādu laikmetu rakstnieki un mūziķi veido ierakstus un notikumus, raksta 
komentārus, pievienojas interešu grupām un apmeklē pasākumus. Profila 
informācijā tiek nosauktas un raksturotas tēmas, kas interesējušas Raini, 
Kārli Skalbi, Māri Čaklo, Lūciju Garūtu, Jāzepu Vītolu, Āriju Elksni, Imantu 
Kalniņu u.c.; klasiķu diskusijai pievienojas arī mūsdienu autori Anna Auziņa, 
Toms Treibergs, Iveta Ratinīka. Izstādē izmantots bagātīgs muzeja krājuma 
rokrakstu, dokumentu, fotogrāfiju un citu materiālu klāsts.

Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejas preses konference lielizmēra komiksa 
formātā. Preses konferencē Jāzeps Vītols atbild uz jautājumiem par 
nozīmīgiem savas dzīves notikumiem un sasniegumiem. Izteikumus par 
latviešu mūziku un kultūru kopumā, īpaši par savu lomu tajā, Vītols pamato 
ar personīgā arhīva materiāliem, tādējādi neļaudams muzeja darbiniekiem 
aizklīst nepamatotos minējumos un apgalvojumos. Konferences 
dalībnieki/izstādes apmeklētāji tiek iepazīstināti ar nozīmīgākajām Vītola 
darbības jomām, lielāko uzsvaru liekot uz Latvijas akadēmiskās mūzikas 
laukā paveikto. Izstādes stilistika aicina skatītājus paraudzīties uz klasiķa 
dzīvi kā uz aizraujošu notikumu virkni, kurā līdzās komponēšanai, 
pedagoģijai un sabiedriskajām aktivitātēm atrodas vieta arī 
makšķerēšanai.

IIzstāde piedāvā īsu pārskatu par Gētes traģēdijas “Fausts” tulkojumiem 
latviešu valodā, kā arī ieskicē Gētes darba motīvu izmantojumu latviešu 
rakstnieku darbos, tai skaitā Jāņa Akuratera, Jāņa Rokpeļņa, Māras Zālītes 
un Marģera Zariņa daiļradē. Izstādē izmantoti muzeja krājuma priekšmetu 
attēli. Izstāde tapusi Memoriālo muzeju apvienības, Rakstniecības un 
mūzikas muzeja un Latvijas Bibliotekāru biedrības sadarbības ietvaros ar 
VKKF atbalstu.

Izstāde ir savdabīgs latviešu klasiskās literatūras konspekts vienā atslēgā: 
zeme un mīlestība kā mūsu literatūras stūrakmeņi. Ilustrēts ar autoru 
portretu, rokrakstu, literāro darbu iestudējumu un kinoversiju, kā arī 
laikmeta liecību vizuālo materiālu, ceļojums izstādē notiek vēstures un 
matemātikas, latviešu literatūras, latviešu valodas, psiholoģijas un 
filozofijas koordinātās, veidojot starpdisciplināru, izglītojošu un domāšanu 
rosinošu materiālu mūsdienīgam skolēnam un viņa skolotājam.

 

DZĪVES
PABĒRNI
LATVIEŠU
LITERATŪRĀ

Izstādi veido 
sešas pie sienas 
piekaramas 
lielformāta 
digitālās izdrukas 
(1,00×1,40m)

Izstādi veido četri 
lielformāta stendi 
(1 gab. 
7210x2225mm, 3 
gab. 
3365x2225mm). 
Izstādi iespējams 
izvietot telpās 
sākot no 40m2 . 
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Izstādi veido 
septiņas 
lielformāta 
digitālās izdrukas 
(1,00 x1,40m, 
sešas piekaramas 
pie sienas un 
viena 
novietojama uz 
horizontālas 
virsmas).

No
2018. gada 
janvāra.

Izstādi iespējams 
eksponēt bez 
ierobežojumiem 
muzeju, kinote-
ātru, skolu un 
bibliotēku telpās.

SADZEJOTĀ
VALSTS

JĀZEPA 
VĪTOLA 
JUBILEJAS 
PRESES 
KONFERENCE

LATVISKAIS 
FAUSTS

ZEME 
UN 
MĪLESTĪBA
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Par jūs interesējošo izstādi lūdzam sazināties ar
kultūras pasākumu projektu vadītāju Leldi Vaivodi
 + 371 67 509 263
  + 371 26 812 244
lelde.vaivode@rmm.lv
www.rmm.lv


