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Renesanses krēsls 
sgabello (3). 
Itālija, 16. gs. vidus

Manierisma krēsls (1) 
ar siluetgriezuma 
atzveltni no Popes 
baznīcas Kurzemē. 
Latvija, 17. gs. 2. ceturksnis

Baroka krēsls 
ar krustdūriena 
izšuvumu (4). 
Francija, 18. gs. sākums

Vēlā baroka krēsls  
ar intarsijas apdari (5). 
Holande, 18. gs. 1. puse

Franču rokoko krēsls (8).  
18. gs. vidus

Rokoko krēsls ar zeltītu 
kokgriezuma dekoru 
no hercoga Pētera Svētes 
pils Zemgalē (8). 
Latvija, ap 1775

Hercoga Pētera klasicisma 
stila krēsls 
no Rundāles pils (11). 
Latvija, Jelgava,  
18. gs. 80. gadi

Angļu klasicisma 
krēsls (11). 
18. gs. beigas

Klasicisma krēsls 
ar siluetgriezuma vāzi 
atzveltnē no Gatartas 
muižas Vidzemē (11). 
Latvija, 18./19. gs. mija

Ampīra krēsls ar liras 
motīvu atzveltnē (12). 
Krievija, 19. gs. sākums

Ampīra krēsls ar gulbja 
motīvu roku balstos (12). 
Krievija, 19. gs. sākums

Bīdermeiera krēsls (13). 
Latvija, 19. gs. 1. trešdaļa

Neogotisks krēsls (14). 
Francija, 19. gs. vidus

Neorokoko krēsls (14). 
Francija, ap 1852/1870

Jūgendstila krēsls 
ar roku balstiem un 
bronzas dekoru (15). 
Krievija, 20. gs. sākums 
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Ekspozīcija iekārtota hronoloģiski, rādot gan katram 
stilam raksturīgo, gan dekoratīvās mākslas attīstības 
tendences dažādās Eiropas zemēs. Īpaša uzmanība pie-
vērsta tam, kā laika gaitā mainījies ornaments, priekš- 
metu forma, funkcija, dekors. Starp senāko stilu pa-
raugiem (1) izceļas gotiska bufete un monumentālais 
Kurzemes hercoga Vilhelma portrets (1615). Bijusī  
hercogu ikdienas virtuve (2) iekārtota manierisma un 
baroka stilā, eksponējot arī holandiešu flīzes un fajansa 
priekšmetus, bet blakus (3) apskatāmas itāļu renesan-
ses mēbeles un agrīno mežģīņu kolekcija. Barokam vel-
tītajās telpās (4, 5) dominē masīvie ziemeļvācu skapji, 
vēlajam barokam raksturīgie intarsijas paraugi, Latvijas 
sudraba izstrādājumi, vācu stikla pokāli. Kādreizējā pils 
rietumu korpusa vestibilā (6) izstādīta baroka, rokoko 
un klasicisma laika krāšņu keramika no Latvijas muižām 
(Aisteres, Lādes, Popes, Zlēku u. c.) un pilsētu dzīvoja-
majām ēkām. Atsevišķa telpa (7) atvēlēta baroka izpaus- 
mēm Latvijas baznīcu mākslā. Pirmā (8) no trim rokoko 
stilam veltītajām telpām ir kā vīzija par šo laikmetu. 
Tajā Latvijas piļu, muižu un baznīcu dekoratīvās apdares  
fragmentu foto kolāža ir gan piemiņas zīme, gan fons 
stila priekšmetiem, starp kuriem izceļas durvis un krēsls 
no Kurzemes hercoga Pētera izpriecu rezidences Svētē 
un ozolkoka grāmatskapis – vienīgais oriģinālais priekš- 

mets, kas saglabājies no Rundāles pils 18. gs. 60. gadu 
apmēbelējuma. Reālistiska 18. gs. vide atklājas telpā (9), 
kur iebūvēti zaļi krāsoti paneļi ar sudrabotiem kokgrie-
zumiem no Puzes muižas – Latvijā vienīgais telpu sienu 
koka apdares komplekss rokoko stilā. Porcelāna kabi-
nets (10) liecina par nozares “zelta laikmetu” Eiropā: 
Meisenes, Sevras, Ludvigsburgas, Berlīnes u. c. slavenu 
manufaktūru izstrādājumus papildina retums – divas 
figūriņas no K. K. Fika manufaktūras Tallinā. Klasicisma 
mēbeles, trauki, dekoratīvā bronza un citi priekšmeti (11) 
grupēti tā, lai rosinātu novērtēt stila īpatnības Francijā, 
Anglijā, Krievijā, Vācijā, Latvijā. Ampīram veltītajā telpā 
(12), kur dominē grieķu-romiešu arhitektūras monumen- 
talitāte un militāristiski ornamenta motīvi skarbās krāsu 
attiecībās, apskatāms pulkstenis “Diāna briežu pajūgā” – 
unikāls eksemplārs, kas 1829. gadā darināts Krievijas  
industrijas izstādei Sanktpēterburgā. Nākamais periods 
interjera mākslā – bīdermeiera stils (13) – atspoguļo pilso- 
niskās vides galvenās vērtības, proti, omulību, ģimenis-
kumu, darba tikumu, bet 19. gs. otrajai pusei raksturīgo 
iepriekšējo stilu atdarināšanu, tieksmi pēc greznības un 
ārišķīgiem efektiem ilustrē historisma telpa (14) ar dažādu 
neostilu variācijām pārblīvētās interjera grupās. Ekspo- 
zīciju noslēdz jūgendstila telpa (15), kurā izceļas franču 
meistaru mēbeļu un stikla izstrādājumu kolekcija.

Telpa ar vēlā baroka stila priekšmetiem (5)Telpa ar gotikas, renesanses un manierisma stila priekšmetiem (1) Telpa ar rokoko stila priekšmetiem (8)

Telpa ar bīdermeiera stila priekšmetiem (13)

Telpa ar klasicisma stila priekšmetiem (11)

Telpa ar historisma stila priekšmetiem (14)

  Biļešu kase

  Ekspozīcijas sākums

 1 Gotika, renesanse un manierisms,  
  15. gs. – 17. gs. vidus

 2 Manierisms un baroks; mazā pils virtuve  
  ar 17. un 18. gs. piederumiem

 3 Renesanse un manierisms, 16. gs. – 17. gs. vidus

 4 Baroks, 17. gs. 2. puse – 18. gs. sākums

 5 Vēlais baroks, 18. gs. 1. puse

 6 Latvijas krāšņu podiņu kolekcija – baroka,  
  rokoko un klasicisma paraugi, 18. gs.

 7 Baroks Latvijas dekoratīvajā baznīcu mākslā

 8 Rokoko, 18. gs. vidus – 18. gs. 2. puse

 9 Rokoko perioda interjers – Puzes muižas “Zaļā zāle”,  
  ap 1770. gadu

 10 Rokoko perioda porcelāna un fajansa kolekcija,  
  18. gs. 2. ceturksnis – 18. gs. beigas

 11 Klasicisms, 18. gs. 4. ceturksnis – 18. gs. beigas

 12 Ampīrs, 19. gs. sākums

 13 Bīdermeiers, 19. gs. 2. ceturksnis

 14 Historisms, 19. gs. vidus – 19. gs. 2. puse

 15 Jūgendstils, 19. gs. beigas – 1914. gads

  Stilu vēstures studiju stūrītis


