Dr. Barbara Kiršenblate-Gimbleta ir Ņujorkas Universitātes
profesore, folkloras zinātņu doktore un POLIN Polijas ebreju
vēstures muzeja Varšavā galvenā kuratore. Profesore ir
starptautiski plaši zināma autore, kuras publikācijas ir citētas
kultūras mantojuma zinātniskajā literatūrā, un par tām
autore ir saņēmusi dažādas starptautiskas atzinības balvas. Barbaras Kiršenblates-Gimbletas interešu
lokā ir muzeji kā sociālo izmaiņu ierosinātāji, muzeji pēckara, pēc-holokausta, postkomunisma Eiropā,
kuratora prakse, izstādes kā pieredzes mediatora loma, ekspozīcijas vēstījuma telpa un citas tēmas.
Rīgā plānotās vieslekcijas būs pirmā profesores viesošanās Latvijā, un lekcijas būs veltītas muzeju un
nemateriālā kultūras mantojuma saiknēm, kā arī POLIN muzeja veidošanas pieredzei. Šī muzeja
pamatekspozīcijas izveide tika uzsākta 2006. gadā Barbaras Kiršenblates-Gimbletas vadībā, un POLIN
Polijas ebreju vēstures muzejs ir kā muzeju profesionāļu, tā arī muzeja auditorijas augstu novērtēts.
2016. gadā tas saņēma Eiropas Muzeju gada balvu (European Museum of the Year Award), kā arī Eiropas
Muzeju akadēmijas balvu (European Museum Academy Award), kas muzejam tiks pasniegta Europeana
ikgadējā konferencē Rīgā š. g. 8. novembrī.
Viena no jaunākajām starptautiski novērtētām profesores publikācijām ir kopā ar tēvu Meijeru
Kiršenblatu (Mayer Kirshenblatt) veidotā grāmata "Gleznotās atmiņas: ebreja bērnība Polijā pirms
holokausta", un tajā atainotais stāsts ir ietverts arī tāda paša nosaukuma īsfilmā, kas tiks rādīta
vieslekciju cikla ietvaros. 4. novembra lekcijai Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskajā konferencē
"Kultūras krustpunkti" sekos lekcijas un diskusijas Žaņa Lipkes memoriālā pirmdien, 7. novembrī, kur
Barbara Kiršenblate-Gimbleta stāstīs par pieredzi POLIN muzeja izveidē, pievēršoties Polijas ebreju
tūkstoš gadu vēstures atainojumam, kūrēšanai muzeja darbā, kā arī plašāk raugoties uz izstāžu
naratīviem memoriālos un muzejos. Savukārt 8. novembrī Žaņa Lipkes memoriālā gaidāma profesores
zinātniskajām publikācijām veltīta diskusija.
Dr. Barbaras Kiršenblates-Gimbletas vieslekcijas Rīgā notiek pēc Latvijas Kultūras akadēmijas aicinājuma
un sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību un Polijas
Republikas vēstniecību Latvijā.

Vieslekcijas notiks angļu valodā.

Dr. Barbaras Kiršenblates-Gimbletas vieslekciju
cikls
KŪRĒJOT STARP CERĪBU UN IZMISUMU:
MUZEJS KĀ PĀRVEIDOJOŠS SPĒKS
Lectures program by Dr. Barbara Kirshenblatt-Gimblett
CURATING BETWEEN HOPE AND DESPAIR:
MUSEUMS AS AGENTS OF TRANFORMATION
Rīga, Latvija
Latvijas Kultūras akadēmija un Žaņa Lipkes memoriāls
sadarbībā ar POLIN Polijas ebreju vēstures muzeju,
Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību un Polijas Republikas vēstniecību Latvijā
Latvian Academy of Culture and Žanis Lipke Memorial
in cooperation with POLIN Museum of the History of Polish Jews,
Society of Promotion of Museology in the Baltics and the Embassy of the Republic of Poland in Latvia

Piektdiena/
Friday
04.11.2016.

Materializējot vēsturi: nemateriālā kultūras
mantojuma loma muzejos

Materializing History: The Role of Intangible Heritage
in Museums

X Zinātniskā konference "Kultūras krustpunkti"
Latvijas Kultūras akadēmija, Zirgu pasts
Karamazovu zāle, Dzirnavu iela 46

X Scientific Conference 'Culture Crossroads'
Latvian Academy of Culture, Zirgu pasts
Karamazovu zāle, Dzirnavu iela 46

Lekcija atvērta visiem interesentiem

Lecture open to all persons interested

10.00-12.00

Vēstures teātris: Polijas ebreju tūkstoš gadu vēstures
atainojums POLIN muzejā

Theater of History: Presenting the Thousand Year
History of Polish Jews at POLIN Museum

12:00-13.00

Pusdienu pauze

Lunch break

13:00-16:00

Izstāžu naratīvi: memoriāli un muzeji – starptautiskā
perspektīva

Exhibition Narratives: Memorials and Museums International Perspectives

Prezentācija, īsfilmas "Gleznotās atmiņas: ebreja
bērnība Polijā pirms Holokausta" demonstrēšana
un diskusija pēc filmas

Presentation and projection of the short film 'Painted
Memories: A Jewish Childhood in Poland Before the
Holocaust' (27') and discussion

Žaņa Lipkes memoriāls
Mazais Balasta dambis 9

Žanis Lipke Memorial
Mazais Balasta dambis 9

Dalība ar iepriekšēju pieteikšanos

Previously registered participation

Otrdiena/
Tuesday
08.11.2016.

Muzeju attīstības vēsture un starptautiskās
aktualitātes / Zinātnisko publikāciju
analīze un diskusija

History of Museum Development and
International Topicalities / Scientific literature
analysis and discussion

10.00-12.00

Žaņa Lipkes memoriāls
Mazais Balasta dambis 9

Žanis Lipke Memorial
Mazais Balasta dambis 9

Dalība ar iepriekšēju pieteikšanos

Previously registered participation

17.00-18.00

Pirmdiena/
Monday
07.11.2016.

Lekcijas angļu valodā / Lectures in English
More information: info@lipke.lv; phone +371 67202539

