Om företaget
“Buvuznemums Restaurators” är den största och äldsta konstnärliga
restaurerings företaget i Lettland som utfört nästan alla de mest
betydelsefulla kulturella och arkitektoniska platser i landet. Dess
rötter går tillbaka till 1951 sedan det konstaterats först i den
vetenskapliga workshopen SSR att bevara kulturarvet.
Den första betydliga expansionen bolaget överlevde år 1975 och blev
det “Naturvetenskapliga restaurerings företag“ (NRF). Tack vare
gott om materialet för teknisk bas och en rik kollektiv erfarenhet,
följande NRF debiterades med alla större restaureringar och
anläggningsprojekt i republiken.
Sitt nuvarande namn företaget fick år 1993. Efter Lettlands
självständighet röstade alla arbetare för aktiebolagets namn
“Buvuznemums Restaurators”.
Nu i mer än femtio år, är vår främsta uppgift att bevara och restaurera
ett nationellt viktiga kulturarv. Samt konstnärers och hantverkarens
erfarenhet som kommer från dessa anläggningar tjänas idag med
olika unika projekt. Det är nästan ovärderlig för förverkligandet av
våra förväntningar.
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Svarthuvud Hus
Rigas arkitektoniska juvelen, som ursprungligen krävdes också som
en ny byggnad, som byggdes år 1334. Lettiska och världsberömda
byggnaden var avsedd som en mötesplats för olika fest av Rigas
offentliga organisationer. Men den under 17 talet dem utländska,
främst tyska handlare Brödraskapet – Melngalvju samhälle blev dem
enda invänare.
Anmärkningsvärd är berättelsen om St Maurice, en av de många
väktare i samhället. Bold romersk legions befälhavaren, dog i
martyrdöden - blev han halshuggad. Därför huvudet mora blev
Blackheads allmänhet ett särskiljande märke eller symbol som
skildras emblem i samhället, och i dekorationen av många hus.
Den kallades för färgglada byggnaden i Riga efter den förvandlades
till ruiner under den andra världskriget. Byggnadens väckelse började
år 1992. Arkeologiska utgrävningar gjordes i huset vid anläggningen.
År 1995 börjades byggnadens restaurering. Sedan år 1999 Riga kan
återigen vara stolt över återfödda byggnaden. Man skulle kunna säga
att “Buvuznemums Restaurators” har bidragit till att fylla en önskan,
som spelades in en gång I Svarthuvuds hus porten: “Om jag någonsin
kommer att falla sönder, du lyfter mig igen!”.

Rigas lettiska samhällets hus
Vacker Rigas lettiska samhällets hus i Riga är den första byggnaden
som byggdes i en anda av nyklassicismen. Denna byggnad är särskilt
intressant att platsen för byggnaden i byggandet tilldelades av
generell nivå, snarare än den traditionella detaljer eller beställningar
av arkitektur fasadens delar.
Huset också återspeglas i den arkitektoniska formen av några
formella funktioner i Wien Art Nouveau. Särskilt bra är ett mål i
filigran risalitens formationer, krönt av den konstnärliga utformade
kupoler. Typiska jugendstil funktioner är dekorativa paneler, de är
komplexa och färgrika med cement mosaik teknik som skapade den
berömda lettiska konstnären Janis Rozentals.
Men mest intressanta delen av byggnaden är den centrala
kompositionen, som omfattar den allegoriska bilder av gamla
lettiska berättelser. De symboliserar de kulturella mål - skönhet,
styrka och visdom. Däremot innebär en panel av risaliter att uppnå
dessa mål - konst, vetenskap, jordbruk och industri. “Buvuznemums
Restaurators” kan vara stolt över att inte bara återställa den nationella
kulturen i så viktiga byggnadens fasad, men också inomhus och
inredning med dekorativa elementer.

Metalbearbetning & Hårdvara
Metal “Buvuznemums Restaurators” kan producera nästan allt - räls,
dörrhandtag, ljuskronor, yttre faktorer belysning, staket, grindar,
skyltar, skulpturala elementer, bänkar, smide, gjutgods, metal
dekorativ avslutning och många andra saker, som ensam är en kraft
på bolagets konstnärer och mästare.
Sedan urminnes tider Riga hade varit berömt för sina gulda tuppar i
ändarna av kyrktornet. Bra spel, som visar vindriktning, medan staden
som symboliserar välstånd och makt har blivit en nästan integrerad
del av den lettiska huvudstaden symboler. Bland våra mest kända
artefakter i Riga är den största kyrkan - St Peter’s Kyrka med gulda
tuppen, som anses vara den äldsta och mest värdefulla monumentala
arkitektur av medeltida byggnader i de baltiska länderna.
“Buvuznemums Restaurators” har samlat metall mästerverk som
det lettiska presidentpalatset grindar och St Peter’s Kyrka i samma
prydnadsändamål inomhus. Gamla stadens gator kan hittas i olika
storlekar och typer av vind indikatorer, dekorativa galler, räcken,
profilerna och många andra varor av metall, som formade inte bara
en mästare generation i vårt företag.

Lyxig jugendbyggnad i Baltikum
Alberta gata 4 är i ett av våra mest framstående exemplar på
restaurering, den lyxigaste av Rigas jugendbyggnad som liknar
arkitektoniska platser runt Östersjön. Det är betydelsefullt att dessa
Riga’s Art Nouveau ljust gång hus byggdes under 1900 talet, varav
minst två byggnader i återuppbyggnaden (Alberta 4 och 8 i Alberta)
har deltagit i “Buvuznemums Restaurators” arbetet. Av de två som
byggdes år 1904 anses vara ett inslag i den berömda arkitekten Mikhail
Eisenstein projektet. Det är troligt, är det också en av anledningarna
till att huset i sin helhet blev lyxig och rik i arrangemangen.
Den här byggnaden är inne i UNESCO världsarvslista listan - i “Rigas
historiska centrum” avsnittet. Husen har åtta lägenheter, som
återställdes till högst behåller av alla originaldelar. En av de mest
unika inslagen i denna byggnaden är lyxiga väggmålningar i lobbyn
och trapphus. De är identiska med originalet som har återställts tack
vare den mycket bevarade fragmentet av antika målningar.
Objektet är ett bra exempel på restaurering av hela sektorn. Fasaden
är full av överflöd formationer som inte bara har återställt, men i
vissa fall byggdes från scratch. Ett verkligt prov av våra mäatare
att bygga en professionell dekorativ interiör, som består av lyxiga
mössor, kronor och tack och vägg anslutning platser. Men trots alla
svårigheterna att bygga överföringen till dessa hus användning kan
betraktas som en av sina mest lyckade projekten under senare år.

Splendid Palace (bio “Riga”)
År 1923 öppnades biografen “Splendid Palace”, som nu mer känd
som biograf “Riga” är en av de lyxigaste och vackraste byggnaderna
i Riga. Detta hus inre dekoration och väggmålningar kan likna till de
lettiska huvudstadens byggnader. Intressant, “Splendid Palace”, var
den första biografen i Baltikum, där visade ljudfilmer.
Biografens byggnad är ett monument av nationell betydelse. Vid
tidpunkten för den första armerad betong byggnaden i staden
byggdes den av den berömde arkitekten F.Skujina design. Huset har
ett rikt och överdådiga arkitektoniska utsmyckning stiliserad rokoko
former. Även inredningen är dekorerade med erkända skulptörer
R.Maura och J. Legzdina skulpturala formationer. Särskilt högt värde
bär H. Grinberg målningar, framför allt den Stora aulans tackets
målning.
I det här huset skulptörer skapade inredningens inslag, liksom
skulpturala formationer, i harmoni med den vackra tak-och
väggmålningar, på ett sätt som skapar en idealisk miljö för konstnärlig
njutning. Jag antar att det är anledningen till bio “Riga” har blivit
en populär plats inte bara i filmvisning, men ocksåi en mängd olika
musikaliska och konstnärliga evenemanger. Naturligtvis detta hus,
detta målningar och dekorationer för sitt andra liv skulle tacka våra
mästare kunskaper och färdigheter.

Skulptur och monument
Monument och skulpturala objekt är varje stadens integrerad del.
Lettlands städer är överbelastade med vittnesbörd av historia
och vi är stolta över att många av dem har kunnat återvända den
ursprungliga lyster.
Bland våra restaurerings projekt, särskilt berömmas Rigas Bröders
Kyrkogård. Den konstnärliga och arkitektoniska monument är känd i
hela Europa. Första begravningarna gjordes år 1915, i oktober månad
när lettiska gevärmän dog i första världskriget. Kyrkogårdet var
skapad av arkitekterna A. Birznieks, P. Feder, skulptör K. Zale under
år 1924 – 1936 och landskapsarkitekt A. Zeidaks. Det huvudsakliga
materialet användes Allazu travertin och italienska travertin samt
sandsten.
Bland andra saker, har vi uppbyggt Lettiska offentlig nyckel
monumentet – Frihets Monumentet i förpackningar, för Första
världskriget döda lettiska Gevärmän invigde monumentet på
Sudrabkalnina (Riga) och Ikskile. Helt etablerad GEvärmän
Monumentet i Riga, Gevärmän torget och nästan en närliggande staty
av Roland, som utgjorde en arkitektorisk värde med en pärla av Gamla
Stadens – Svarthuvud hus. Det är ett faktum att nästan var och en
av de viktigaste och mest kända gamla statyer, som Riga besökare
är så glada att njuta är antingen “Buvuznemums Restaurators”
fabricerade eller återställda av våra hantverkare och konstnärer.

Riksdagshusets byggnad block
Lettiska Saeima av Republiken byggnadsblocket ligger i hjärtat av
Gamla stan och som alla stadens historiska centrum som hör till
UNESCO internationella världsarv.
Central byggnad, som nu arbetar i den Lettiska Republiken Saeima,
byggdes i Vidzeme ridderlighet under år 1863 – 1867 efter Östersjös
tyska arkitekten Robert Pflug, och den första akademiskt utbildade
lettiska arkitekt Jana Baumana projektet.
Både byggnader och det utrymme som skapats eklektiska stil: de
blanketter byggnad, och de stora nöjes-hallen, som ägde rum i
Vidzeme regionala församlingen möten och festligheter, användning
av renässansen motiv, Louis XVI-stil inspirerad av Gula interiör salarna
upp, men den gotiska stilen - matsalens design. De var en av de mest
effektiva offentliga interiörer i Riga.
Andra världskriget byggnaden upplevde förändringar i hårdnackat
och barbarisk förstörelse. Investerades i en enorm ansträngning
för att återgå byggnadens ursprungliga glans. Men sedan år 2007
parlamentets fasad igen visar Lacplesaa (lettiska epic hjältets)
karaktär. Det är vårt företagets ledande konstnär Edwin Krumins
har skapad enligt kända skulptören Rihard Maura verk bilder, vilket
markerade en ny vändpunkt i en byggnad med arkitektonisk historia.
“Buvuznemums Restaurators” har bidragit specialarbete inte bara
i fasadens restaurering, men också i riksdagens konferenslokaler
renovering.

Byggnaden, som utropade
Republiken Lettland
Lettiska National Theater bakgrund går tillbaka till 1897. I Riga
stadsfullmäktige beslutade att bygga den andra Stadsteater. Städer
anbudsinfordran projektet vann en seger med mottot “Dum spiro,
spero (“ Så länge andas, hoppas jag! “ Ovid), tillhörde till arkitekten
August Reinbergs.
I teatern byggnadskonstruktionens och slutarbetet deltog många
lokala, såväl som ryska, tyska och estniska företag. Under projektets
öppningsdagen av journalister, särskilt i det ljusa elektriska ljus och
som de gör imponerande inslag att bygga infrastruktur. Till exempel
scenmaskineri, som, såsom den första stadsteater, beställdes från
München (Tyskland) och järnridån tillverkades på fabriken i Riga
“R.H.Mantels” .
Det bör noteras att efter återuppbyggnaden av teatern år 2004, den
lettiska Byggrådet öppnade tävlingen “Bästa Construction 2004” och
vårt företags vitalisering projekt tog 1 plats nominering.

Lettiska Nationaloperan
Monumental Statlig teater eller Rigas tyska teatern är byggd mellan år
1860 -1863 efter arkitekten Ludwig Bonsteta (182.-1885) projektet.
National monument har rest på den platsen vart tidigare Rigas
element berikning system – Pankako Bastionen. Det är byggnad
i klassiskt stil, den lyxigaste - den norra fasaden är dekorerad med
joniska kolonner och portikens allegoriska gruppen (Apolonen,
tragedi och komedi tecken, ett geni drama, etc.).
Den har 1240 platser och 150 parkeringsplatser som går rund med
tre balkonger som har bra akustik och behagliga proportioner. För
många har den resulterande lapptäcke av kranar i bakgrunden,
kompakta, balanserade teater byggnad med en smal sex kolonner
joniska portiken under 19 talet. I början av klassicismen.
“Buvuznemums Restaurators” för den viktiga byggnaden i lettiska
kulturen har gjort entréfasaden, dess inredning och interiör
restaurerings arbete.

Lettiska Banken
Lettiska Republiken centralbankens representerar säkerhet, stabilitet
och beständighet. Den har en särskild roll i det finansiella systemet,
eftersom banken är en av symbolerna för nationella existens.
Lettiska banken funnit ett hem för den byggnad som en gång väckt
den ryska statliga banken i Riga. Bankens byggnadskonstruktion har
utvecklats av en arkitekt Augusts Reinbergs (1860-1908). Originalet
postväxel i enlighet med den ryska centralbanken med standarta
byggregel. Montering av funktionela design som utvecklats av
National Bank av ryska arkitekten R. P. Goleniscev. Arkitektonisk
formgivning av byggnader, dekorativa fasader och inredning syftade
till arkitekten Augusts Reinbergs (1860-1908).
Idag, det är nationellt viktig för både bankens yttre utseende (som
“Buvuznemums Restaurators” skapade några yttre faktorer till), samt
interiör, tack vare färdigheter och kunskaper av våra mästare.
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