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Madona - Alūksne

Zane Grīnvalde (1981) “Lepojos, ka esmu beigusi Alūksnes Mākslas skolu (tajā laikā saucās Mākslas un Amatu skola), skolā iegūtās zināšanas noteikti man ir palīdzējušas un palīdz
ikdienas darbā, strādājot ar dažādiem vizuāliem materiāliem, veidojot izstādes muzejā, darbojoties kopā ar meitu mājās (īpaši, kad meita bija mazāka), saskatot ikdienā krāsaino
un košo dabā un mēģinot to notvert fotogrāfijā. Mākslas skolā ieguvu svarīgas – precizitāti un pacietību. Pacietība darboties, kamēr tiek sasniegts rezultāts, pacietība pievērst
uzmanību detaļām. Mākslas skolas laiku atcerējos, kad uzsāku studijas Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, datordizaina programmā, gleznošanas stundas pie Birutas Stafeckas bija
atgriešanās mākslas skolas laikā pat pēc garas darba dienas. Muzeja darbā bieži veidoju dažādus maketus muzejpedagoģiskajām programmām, afišas un citas vizuālās identitātes
lietas. Gatavojoties Madonas muzeja 70 gadu jubilejai, strādāju pie grāmatas maketēšanas, kas deva pārliecību, ka iemācīties var tikai darot. Veidojot izglītojošās programmas,
palīgmateriālus gatavoju pati. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija galda spēļu maketēšanas darbs – pieredze vairāk kā piecu gadu garumā, darbojoties biedrībā “Cita Rīga” (vēlāk
IK “Rīgas spēles”). Galda spēles (gan sava satura, gan gribētus domāt, ka arī vizuālā izskata dēļ) ir populāras izglītības iestādēs, kā arī ģimenēs ar bērniem, jo ir ar vēsturei nozīmīgu
notikumu skaidrojumiem: “Kad Latvijā ieceļoja kartupelis?”, “Iepazīsti Latviju”, “Iepazīsti Daugavu”, “Personību spēle” u.c.) Es mīlu mākslu, uzskatu, pasaule būtu tukša, ja mākslas
nebūtu, tādēļ esmu no sirds pateicīga par darbu muzejā, šobrīd muzeja Madonas izstāžu zālēs, jo kur vēl lieliskāka iespēja bez maksas katru dienu baudīt klasisko, laikmetīgo, lietišķo,
unikālo mākslu, vietējā un starptautiska mēroga mākslinieku darbus u.c. Tik dažādi, no katra var mācīties kaut ko jaunu. Tā ir brīnišķīga iespēja ar māksliniekiem tikties klātienē.
Viens no pēdējiem spilgtākajiem piedzīvojumiem – franču mākslinieka Silvēra Žarosona mākslas performance izstāžu zālēs – fantastiski. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir
mans top 1 muzejs Latvijā un uzskatu, ir konkurētspējīgs arī ārpus Latvijas ar mākslas bagātībām, kas tur glabājas. Mans nepiepildītais sapnis arvien ir Ermitāža Pēteburgā. Mācības
mākslas skolā, mācīšanās no maniem skolotājiem – Ojāra Vēliņa, Anitas Vēliņas, Elitas Salakas, Arvīda Pīgožņa u.c. sniegušas man pieredzi, zināšanas, ko izmantoju ik dienu un saku
jums visiem paldies par neatlaidību, stingrību, par ticību, ka mēs – bērni – skolēni varam izdarīt un radīt un būt par to paši priecīgi!
Izglītība
2004. – 2006.g. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē
2000. – 2004.g. Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē LU Vēstures
un filozofijas fakultātē, kultūras mantojuma specializācija
1997. – 2000.g. E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
1988. – 1997.g.
Alūksnes I vidusskola
1992. – 1996.g.
Alūksnes Mākslas skola

Papildus izglītība
2014. - pašlaik: Kursi, semināri un webināri kvalifikācijas celšanai muzeju darbā
2008.g. jūl.: Dalība Baltijas Muzeoloģijas skolā Igaunijā, Palmsē (Muzeja sociālā loma – templis vai forums?)
2007.g.aug.: Dalība starptautiskā jaunieši – līderu pieredzes apmaiņas seminarā “Next step. to Dancing”, Ungārija, Holloko
2004.g.nov.:Trenera asistents starpt. jauniešu – līderu pieredzes apm. semin. EVS Synergy training”, Nīderlande, Olde Vechte
2004.g.apr.: Dalība Starptautiskā jauniešu – līderu pieredzes apmaiņas seminārā „EVS Synergy training”, Nīderlande Olde Vechte
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1. Darbs Latvijas Muzeju biedrībā - Muzeju diena Daugavas muzejā. 2019 2. “Mana austā celaine“ 3. Hobijs - Dabas fotogrāfēšana 4. Darbs muzejā un LMB. 5. “Durvis no mana mīļākā muzeja - Latvijas Nacionālā Mākslas Muzeja“. 6. Madonas Novada pateicība, 2016. 7. Hobijs Dabas fotogrāfēšana 8. Radošie darbi mājās.9. Kolēģu iepazīstināšana ar Muzejpedagoģisko programmu “Kas ir pilsētbūvniecība”. 10. Darbošanās mājās ar meitu.

Profesionālā pieredze

Realizētie projekti

2014.g. – pašlaik Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja
Kopš 2017.g.1.mar. Latvijas Muzeju biedrības (LMB) valdes priekšsēdētāja (pārvēlēta 2018.gada februārī)
2017.g. 16.nov. Madonas novada domes pašv. Pateicība par radošu un prof. darbu Madonas novadpētn. un mākslas muzejā
2016.g. – pašlaik Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle
2008.g. - pašlaik Darbs pie dažādu veidu materiālu maketēšanas: grāmatas maketēšana, galda spēļu dizains un maketēšana (IK “Citas Rīgas spēles” galda spēles)
2011. – 2014.g. Biedrība “Cita Rīga” projektu vadītāja
2006. – 2010.g.janv. Daugavas muzeja galvenā speciāliste
2004. – 2006.g. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures Semināra bibliotekāre
2005.g. Darbs pie Eiropas Savienības projekta VIA HANSEATICA
2004.g. vasara Tulkotājs no krievu uz latviešu valodā muzejā “Ebreji Latvijā”
1997. – 2000.g. Gide Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzejā
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Sabiedriskās aktivitātes
2016.g. – pašlaik
Darbs Latvijas Muzeju biedrībā (LMB): Starptautiskās Muzeju dienas organizēšana Daugavas muzejā 24.05.2019., J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzejā un O.Kalpaka piemiņas vietā, muzejā “Airītes” 25.05.2018.,
2018.g.,LMB Gada balvas organizēšana; Semināru un tikšanās organizēšana LMB valdes locekļiem, LMB biedriem, ar muzeju
nozari saistītiem NVO pārstāvjiem, Starptautiskās Muzeju dienas Jelgavā organizēšana (vairāk kā 450 muzejnieku tikšanās),
LMB gada balvas Zelta puteklis 2016 pasniegšana – 26.05.2017.
No 2017.g. 6.marta LMB valdes priekšsēdētāja
No 2016.g. februāra LMB valdes locekle
2014.g. – pašlaik
Izglītojošu un tematisko pasākumu organizēšana Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā (Muzeju
nakts, radošo aktivitāšu nedēļa, tikšanās senioriem, muzejpedagoģiskās progr., skolēnu izglītošana)
2010. – 2011.g. Dalība biedrības “Cita Rīga” projektos, organizētās aktivitātēs.

“Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” trešā posma izveide (VKKF
mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”)
“Muzejpedag. progr. “Kas ir pilsētbūvniecība”” (VKKF mērķprog.“Latvijas Skolas somas satura radīšana muzejos”)
LMB projekts “Latvijas muzeju biedrība - izglītojoša un informatīva platforma Latvijas muzejiem” (VKKF)
LMB projekts “Latvijas Muzeju biedrības profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas programma muzeju 		
speciālistiem “Rītdienas muzejs”” (VKKF)
LMB projekts “Latvijas muzeju biedrība - izglītojoša un informatīva platforma Latvijas muzejiem” (VKKF)
“Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” otrā posma izveide (VKKF
mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”)
“Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” pirmā posma izveide (VKKF
mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”)
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Novada arheoloģija” modernizācija – 		
“Muzeju noz. att.progr. “Svētki, “Pilsētā, kurā esi gaidīts!”” (VKKF mērķprogr. Prof. mākslas pieejamība Latvijas reģ.
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Novada arheoloģija” modernizācija (VKKF
mērķprogr. “Muzeju nozares attīstības programma”), Muzejpedegoģiskā programma “Uzcel savu Madonu” ( VKKF)
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam – 70” (VKKF Vidzemes plānošanas reģions)
“Rīga vācu acīm” (Rīgas Domes Ārlietu pārvalde); “GPS koordinātu mednieki (RD IKSD Jauniešu mēneša ietvaros);
“Rīga un rīdzinieki (Rīgas Domes Kultūras departaments)
“Radi Rīgu Rādi Rīgu!” (RD IKSD Jauniešu mēneša ietv.), “Gadsimtu pieskārieni Rīgai” (Sabiedrības integr. projekts”

Radošie sasniegumi
2014. – pašlaik Izglītojošo programmu palīgmateriālu maketēšana – spēlēm, uzdevumu lapām u.t.t.
2014.g. Grāmatas makets grāmatai “Muzejam – 70. Krājam, saglabājam, daudzinām”
2010. – 2016. Galda spēļu maketēšana biedrībā Cita Rīga – “Ceļotājs Rūdis grib zināt. Kad radās Latvija”, “Iepazīsti Latviju”,
“Kad ieceļoja kartupelis”, “Iepazīsti Daugavu” un citas lielformāta galda spēles.

