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Projekta apraksts
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 
(DNMM) 2023. gadā svinēs savu 85. pastāvēšanas 
gadadienu. Mākslas krājumā šobrīd atrodas vairāk 
kā 1000 mākslinieku darbu, kas aptver gadsimtu ilgu 
laiku posmu kultūrvēsturiskā griezumā.

Projekta ietvaros topošā grāmata “Daugavpils 
mākslinieki” atspoguļos laika posmu 20. -21. gs., 
kurā tiks ietverti DNMM mākslas krājuma kolekcijas 
ap 60 mākslinieku darbi. Izdevums tiks veidots kā 
mākslas albums ar mākslinieka portretu, mākslas 
darba fotogrāfiju no muzeja krājuma un īsu 
anotāciju par autoru.

Valsts Vēstures muzeja Daugavpils nodaļas atklāšanā. No kreisās: 2. Muzeja
direktors Oskars Kalējs, 3. Izglītības ministrs profesors Augusts Tentelis, no labās 1.

Daugavpils pilsētas galva Andrejs Švirksts. 1938. gada 30. maijs.



Projekta mērķi
Popularizēt un veicināt Latgales kultūras 
mantojuma apzināšanu un saglabāšanu;

Dokumentēt un saglabāt muzeja krājuma vērtības 
kā nozīmīgu un pieejamu kultūras vērtību 
nākamajām paaudzēm;

Sekmēt DNMM mākslas krājuma paplašināšanu ar 
vērtīgiem mākslas darbiem un to pieejamību;

Aktualizēt zinātniski pētnieciskos un vizuāli 
informatīvos materiālus drukas formātā.

Inta Dobrāja. Lauku Madonna. 1986. Audekls, eļļa. 140 x 121 cm.



Projekta ietvaros
realizētās aktivitātes:
Tika veikta autoru un mākslas darbu atlase 
grāmatai “Daugavpils mākslinieki” no Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma.
  
Zinātniski pētniecisku raksturojumu par 
profesionālās mākslas procesu norisi Daugavpilī 
20.-21.gs. Veica mākslas zinātnieces Valentīna Liepa, 
Inga Bunkše un Aiga Dzalbe, sastādot  grāmatas 1., 
2. un 3. daļas ievadtekstu.

Kvalitatīvi nofotografēti un apstādāti drukas 
vajadzībām grāmatā ievietojamo atlasīto 
mākslinieku 80 darbi un 37 portreti; Darbu veica 
fotogrāfs Jurijs Berdņikovs.
 
Izveidotas anotācijas par katru mākslinieku līdz 
1500 rakstu zīmēm, kas ietver svarīgākos biogrāfijas 
datus, dzimšanas vietu, izglītību, nozīmīgākos 
darbus Daugavpilī. Materiālu sagatavoja Valda 
Mežbārde un Mairita Folkmane.

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 2000. gadi.

Daugavpils mākslinieku gupa. Foto Mečislavs Caune, 1976.



Ar 15 mākslinieku dāvinājumiem papildināta 
DNMM Mākslas krājuma kolekcija.

Pateicamies Daugavpils māksliniekiem Viktorijai 
Makarovai, Jūlijai Kuļgajevai, Oļegam Marinoham, 
Dignai Gordijenko, Ilonai Linartei- Ružai, Dacei 
Pudānei, Alīnai Petkūnei, Elvīrai Sprindžukai, 
Olgai Gžibovskai, Sandrai Poplavskai, Aleksandrai 
Šļahovai, Anastasijai Dubovskai, Ksenijai Šinkovskai, 
Lilijai Zeiļai, Valdai Mežbārdei, Mairitai Folkmanei.

Muzeja dibinātāja O. Kalēja izstādes ”Oskars Kalējs 
un viņa laiks” atklāšanas pasākumā 10.11.2022. 
izskanēja  projekta rezultāti. 

Sagatavots izdevuma manuskripts 150 lappuses 
(bez teksta tulkojuma uz angļu valdu), apkopoti 
rezultāti.

Valda Mežbārde. Kastaņu iela. 1994. Kartons, eļļa. 100 x 100 cm.



Projekta publicitāte
https://www.lakuga.lv/2022/10/25/daugovpils-
muzeja-teik-struoduots-pi-gruomotys-par-
daugovpils-muokslinikim/

https://www.facebook.com/
photo/?fbid=544354010832207&set=a.176280140972

https://www.facebook.com/
photo/?fbid=549327017001573&set=a.176280140972

https://www.facebook.com/
photo/?fbid=456567572944185&set=pcb.456568302

https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/v-
muzee-sozdaetsja-kniga-o-60-daugavpilsskih-
hudozhnikah-gorodd.a463457/

https://www.facebook.com/
photo/?fbid=583739403560334&set=a.176280140972

Silva Linarte. Ainava. 2015. Audekls, eļļa. 60 x 80 cm.



Paldies Latgales Kultūras programmai 
2022 par atbalstu!


