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,,,,DescriptionDescription dede ll’’EgypteEgypte’’’’
gravgravīīru raksturojumsru raksturojums

„„DescriptionDescription dede l'l'ÉÉgyptegypte ouou RecueilRecueil dede
observationsobservations etet desdes recherchesrecherches quiqui ontont éétete ́ ́ faitesfaites enen
ÉÉgyptegypte pendantpendant l'l'éxpééxpéditiondition dede l'arml'armééee francfranc ̧̧aiseaise””

,,,,ĒģĒģiptes apraksts vai pieziptes apraksts vai piezīīmju kolekcija, kura mju kolekcija, kura 
veidota veidota ĒģĒģiptiptēē Francijas armijas ekspedFrancijas armijas ekspedīīcijas cijas 
laiklaikāā’’’’..

–– Napoleona Napoleona ĒģĒģiptes ekspediptes ekspedīīcijas laikcijas laikāā no 1798. no 1798. -- 1801. 1801. 
gadam. gadam. 

–– 1. izdevums no 1809. 1. izdevums no 1809. -- 1822. gadam 20 s1822. gadam 20 sēējumos. jumos. 
–– 2. izdevums no 1820. 2. izdevums no 1820. -- 1829. gadam. 1829. gadam. CharlesCharles LoisLois FleuryFleury

PanckouckePanckoucke, ietilpa 26 teksta s, ietilpa 26 teksta sēējumi un 11 gravjumi un 11 gravīīru sru sēējumi.jumi.



,,,,DescriptionDescription dede ll’’EgypteEgypte’’’’
gravgravīīru raksturojumsru raksturojums

150 da150 dažāžādu du 
nozaru zinnozaru zināātnieki,tnieki,

2000 m2000 māākslinieki, kslinieki, 
kartogrkartogrāāfi, burtlifi, burtliččii
400 gravieri.400 gravieri.



,,,,DescriptionDescription dede ll’’EgypteEgypte’’’’
gravgravīīru raksturojumsru raksturojums

19. gs. 19. gs. ššedevrsedevrs
VisdetalizVisdetalizēēttāākais kais ĒģĒģiptes teritorijas un iptes teritorijas un 
pieminekpieminekļļu raksturotu raksturotāājs:js:

--gravgravīīras atklras atklāāj vj vēēsturi, kultsturi, kultūūru, mru, māākslu, kslu, 
relireliģģiju, iju, ēģēģiptieiptieššu ik dienas dzu ik dienas dzīīve,ve,

--ssīīki dokumentki dokumentēēta topogrta topogrāāfija, fauna, flora.fija, fauna, flora.



,,,,DescriptionDescription dede ll’’EgypteEgypte’’’’
gravgravīīru raksturojumsru raksturojums

No 1950. gadiem  glabNo 1950. gadiem  glabāājjāās Bibliots Bibliotēēkas Humanitkas Humanitāāro ro 
zinzināāttņņu bibliotu bibliotēēkas krkas krāājumjumāā, kas izvietots , kas izvietots ēēkkāā
ValdemValdemāāra ielra ielāā 69.69.
Izdevums glabIzdevums glabāājjāās nepiems nepiemēērotrotāās telps telpāās un apsts un apstāākkļļos, os, 
kas neatbilda mkas neatbilda māākslas priekkslas priekššmetu glabmetu glabāāššanas anas 
noteikumiem. noteikumiem. 
GravGravīīru saglabru saglabāāttīības stbas stāāvoklis bija slikts, kas voklis bija slikts, kas 
nepienepieļāļāva va ššo gravo gravīīru lietoru lietoššanas un eksponanas un eksponēēššanas anas 
iespiespēējas, tjas, tāās nevars nevarēēja izmantot zinja izmantot zināātniskiem tniskiem 
ppēēttīījumiem.jumiem.



GravGravīīru fiziskru fiziskāās saglabs saglabāāttīības bas 
ststāāvoklis 2004.g.voklis 2004.g.



GravGravīīru restaurru restaurāācija 2005.g.cija 2005.g.

2005.g. uzs2005.g. uzsāākts kts 
gravgravīīru restaurru restaurāācijas cijas 
process.process.

Aija Aija BrBrīīvniecevniece, , 
Una Una KastanovskaKastanovska
ĀĀrzemju Mrzemju Māākslas kslas 
muzeja grafikas muzeja grafikas 
restauratores.restauratores.



GravGravīīru izstru izstāāde de 
Francijas KultFrancijas Kultūūras centrras centrāā 2006.g. 1.febru2006.g. 1.februāārrīī

No kreisNo kreisāās: Aija s: Aija BrBrīīvniecevniece ((ĀĀrzemju rzemju 
mmāākslas muzeja restaurkslas muzeja restaurāācijas nodacijas nodaļļas as 
vadvadīīttāāja), Una ja), Una KastanovskaKastanovska, M, Māārrīīte te 
SaviSaviččaa, LU Bibliot, LU Bibliotēēkas direktora vietniecekas direktora vietniece

No kreisNo kreisāās: Bruno s: Bruno DelandsDelands ((Bruno Bruno DeslandesDeslandes), ), 
arhitekts, arhitekts, eeģģiptologsiptologs; J; Jāānis Klnis Klēētnieks, tnieks, 
RRīīgas Tehniskgas Tehniskāās universits universitāātes profesorstes profesors



GravGravīīru restaurru restaurāācija 2005.cija 2005.--2009.g.2009.g.

Aija Aija BrBrīīvniecevniece, Una , Una KastanovskaKastanovska
ĀĀrzemju Mrzemju Māākslas muzeja grafikas restauratoreskslas muzeja grafikas restauratores
(5 grav(5 gravīīras restaurras restaurēētas).tas).

ĀĀrija Ubarste,rija Ubarste, restauratorerestauratore--meistaremeistare
(17 grav(17 gravīīras restaurras restaurēētas, tas, 
622 grav622 gravīīrrāām nodrom nodroššinināāts konservts konservāācijas process,cijas process,
GravGravīīru konservru konservāācijas process turpincijas process turpināās).s).



KKāāppēēc c ššogad?ogad?

2009. gada 26. janv2009. gada 26. janvāārrīī MMāākslas un antikvkslas un antikvāāro ro 
priekpriekššmetu eksperti sniedza atzinumu par  metu eksperti sniedza atzinumu par  
orioriģģinināālgravlgravīīruru vvēērtrtīību.bu.
22 grav22 gravīīras restaurras restaurēētas.tas.
622 grav622 gravīīrrāām veikts konservm veikts konservāācijas process.cijas process.
519 grav519 gravīīras ir atspoguras ir atspoguļļotas elektroniskotas elektroniskāā
kopkatalogkopkatalogāā..



GravGravīīru meklru meklēēššanas kritanas kritēēriji riji 
kopkatalogkopkatalogāā::

PPēēc nosaukuma (c nosaukuma (DescriptionDescription dede ll’’EgypteEgypte))
PPēēc katras gravc katras gravīīras nosaukuma (ras nosaukuma (KarnakKarnak))
GravGravīīrara
PersonvPersonvāārda (zrda (zīīmmēēttāājs, gravjs, gravēēttāājs)js)
SSēējuma nosaukuma (juma nosaukuma (AntiquitesAntiquites))
IzdevIzdevēējs  (js  (C.I.PanckouckeC.I.Panckoucke))



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums
SSēējuma nosaukumsjuma nosaukums GravGravīīru skaitsru skaits

Senie laikiSenie laiki
AntiquitesAntiquites

384384

JaunJaunāā valstsvalsts
EtatEtat modernemoderne

134134

DabaszinDabaszināātnestnes
HistoireHistoire NaturelleNaturelle

231231

ĢĢeogreogrāāfijas atlantsfijas atlants
AtlasAtlas GeographiqueGeographique

170170



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums

–– Tematika Tematika ļļoti oti 
daudzpusdaudzpusīīga:ga:

–– ĒģĒģiptes viptes vēēsture,sture,
–– ĒģĒģiptes iptes 

arhitektarhitektūūra,ra,
–– ĒģĒģiptes iptes 
ģģeogreogrāāfija, fija, 
dabaszindabaszināātnes un tnes un 
botbotāānika.nika.



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums
DabaszinDabaszināātnes tnes ((HistoireHistoire
NaturelleNaturelle))

231 grav231 gravīīras ras 
–– 13 putni13 putni
–– 25 zivis25 zivis
–– 13 glieme13 gliemežžii
–– 13 v13 vēžēžveidveidīīgiegie
–– 8 adatai8 adataiņņii
–– 14 pl14 plēēvspvspāārrņņii
–– 2 a2 aļģļģeses
–– 8 zirnek8 zirnekļļveidveidīīgiegie



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums

GravGravīīras iespiestas uz ras iespiestas uz ververžēžē pappapīīra;ra;
OriOriģģinināālgravlgravīīruru ssēējumu lapjumu lapāām lietotas dam lietotas dažāžādas das 
grafikas tehnikas:grafikas tehnikas:

--vara grebuma,vara grebuma,
--oforts,oforts,
--litogrlitogrāāfijas tehnika.fijas tehnika.



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums

PirmPirmāā orioriģģinināālgravlgravīīruru
,,,,DescriptionDescription dede
ll’’EgypteEgypte’’’’ titullapa titullapa 
kolorkolorēēta;ta;
2 kolor2 kolorēētas  tas  
orioriģģinināāllapasllapas
izdotajos sizdotajos sēējumos.jumos.



GravGravīīru raksturojumsru raksturojums

GravGravīīras izgatavotas uz daras izgatavotas uz dažāžāda izmda izmēēra platra platēēm:m:

–– 94x71,5cm 94x71,5cm (,,(,,g.m.g.m.’’’’--,,,,grandgrand--mondemonde’’’’ ––
vislielvislielāākais);kais);

–– 43x75cm  43x75cm  (,,M(,,M’’’’--,,,,moyenmoyen’’’’,,format,,format aigleaigle’’’’ ––
vidvidēējs jeb ,,js jeb ,,ēērgrgļļaa’’’’ formformāāts);ts);

–– 59,3x42cm 59,3x42cm (,,O(,,O’’’’--,,,,ordinaireordinaire’’’’,,,format,,,format
JesusJesus’’’’ –– standarta izmstandarta izmēērs).rs).



GravGravīīru pieejamru pieejamīībaba

Aleksandrijas bibliotAleksandrijas bibliotēēka ka ĒģĒģiptiptēē, , 
Francijas NacionFrancijas Nacionāāllāā bibliotbibliotēēka, ka, 
ŅŅujorkas publiskujorkas publiskāā bibliotbibliotēēka, ka, 
Viktorijas Viktorijas šštata bibliottata bibliotēēka Austrka Austrāālijlijāā,,
Oksfordas universitOksfordas universitāātes bibliottes bibliotēēka, ka, 
Latvijas UniversitLatvijas Universitāātes bibliottes bibliotēēka.ka.



GravGravīīras kras kāā ĒģĒģiptes iptes 
vvēēstures un kultstures un kultūūras liecras liecīībasbas

VVēēstures stures avotpavotpēētniecisktnieciskāā
viedokviedokļļa: a: 
–– atspoguatspoguļļo nozo nozīīmmīīgu gu 

informinformāāciju par ciju par ĒģĒģiptes iptes 
vvēēstures dastures dažāžādu periodu un du periodu un 
veidu kultveidu kultūūras pieminekras pieminekļļiemiem

–– SenSenāās s ĒģĒģiptes jeb antiptes jeb antīīkkāā
perioda vperioda vēēsture, sture, 

–– ĒģĒģiptes Jauniptes Jaunāās valsts perioda s valsts perioda 
vvēēsture, sture, 

–– ĒģĒģipte 18.gs.).ipte 18.gs.).



ĒģĒģiptes Jauniptes Jaunāās valsts perioda vs valsts perioda vēēsturesture



ĒģĒģipte 18.gs.b.ipte 18.gs.b.



GravGravīīras kras kāā ĒģĒģiptes iptes 
vvēēstures un kultstures un kultūūras liecras liecīībasbas

VVēēstures stures 
avotpavotpēētniecisktnieciskāā
viedokviedokļļa: a: 

-- gravgravīīras sniedz ras sniedz 
noznozīīmmīīgas zigas ziņņas par as par 
Napoleona militNapoleona militāāro ro 
akciju akciju ĒģĒģiptiptēē. . 



GravGravīīras kras kāā ĒģĒģiptes iptes 
vvēēstures un kultstures un kultūūras liecras liecīībasbas

–– GravGravīīras varras varēētu tu 
piesaistpiesaistīīt art arīī
mmāākslas zinkslas zināātnieku tnieku 
uzmanuzmanīību: bu: 

GravGravīīras tika ras tika 
radradīītas apsttas apstāākkļļos, os, 
kad militkad militāāras ras 
invinvāāzijas ietvaros zijas ietvaros 
ne tikai karoja, bet ne tikai karoja, bet 
zinzināātniski fikstniski fiksēēja ja 
iekaroto teritoriju iekaroto teritoriju 
un tun tāās kults kultūūras ras 
objektus. objektus. 



Nevari atNevari atļļauties doties uz auties doties uz ĒģĒģipti?ipti?

Dodies uz Dodies uz BibliotBibliotēēku ku 
un iepazun iepazīīsties ar sties ar 

ĒģĒģiptes valdziniptes valdzināājumujumu
aplaplūūkojot izdevuma ,,kojot izdevuma ,,DescriptionDescription dede ll’’EgypteEgypte””

orioriģģinināālgravlgravīīrasras!!
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