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Karte kā mākslas darbs un tautu 

vēsturiskās atmiņas atspoguļojums.

Mākslinieces - grafiķes Elitas Viliamas devums kartogrāfijas 

popularizēšanā.



KARTE KĀ MĀKSLAS DARBS UN TAUTAS 

VĒSTURISKĀS ATMIŅAS ATSPOGUĻOJUMS

•Karte-unikāls cilvēces izgudrojums, kurš kalpo apvidus objektu un 
vēsturisko notikumu attēlošanai ar mērķi saglabāt un nodot informāciju 

tālākai izmantošanai 

•Dažādos vēsturiskos periodos kartes zīmēja ne tikai praktiskām 
vajadzībām. Bieži tās kļuva par īstiem mākslas darbiem ar kuriem tika 

izdaiļoti turīgo pilsoņu mājokļi un galerijas.  Šajās  kartēs kartogrāfiskais 
materiāls bija pat otršķirīgs. Jaunas kartogrāfiskās informācijas iegūšana 

bija saistīta ar riskiem un lieliem naudas līdzekļiem un ne katra tauta 
varēja to atļauties

•Kartes veidošana ļoti darbietilpīgs roku darbs un tās saprotams uzkrājās 
bagātu cilvēku (arī valdnieku) personīgajās bibliotēkās. Pašiem 

īpašniekiem vairāk gan patika smukās dievietes, fejas un ģerboņi ar 
kuriem kartes tika izdaiļotas

•Kartes, kuras izgatavoja  galvenokārt praktisko vajadzību 
apmierināšanai( ekspedīciju, ceļojumu- tajā skaitā arī jūras ekspedīciju-
organizēšanai un apvidus izpētei) tika veidotas ļoti oriģinālas un skaistas.



Aratusa Planisfēra (1660.g.)



,,Beļģijas Lauva.” 1583.g.  M.Ajcingers izveidoja Holandes, 

Luksemburgas un Beļģijas karti lauvas veidolā

un nosauca to par Beļģijas Lauvu.



Merkatora Livonijas karte (1625.g.)



Abrahama Ortēlija(XVI. g.s.) Livonijas karte.



Krievijas rietumdaļas un tai piegulošo valstu karte (1681.g.)



Osmaņu Impērijas un Eiropas karte (1803.g.)



Angļu ironiski-humoristiskais skatījums

uz Eiropu un Krieviju(1899.g.)



Humoristiski- diplomātiskais atlants. (Japāna, 1904.g.)



Džerijs Brottons. Pasaules vēsture 12 kartēs.



MĀKSLINIECES - GRAFIĶES ELITAS VILIAMAS 

DEVUMS KARTOGRĀFIJAS POPULARIZĒŠANĀ.

Elita Viliama ir dzimusi 1954. gada 

5. oktobrī Rīgā. Izstādēs piedalās 

kopš 1974. gada, strādā dažādās 

dobspieduma tehnikās. Darbojas 

stājgrafikā, miniatūrgrafikā, grāmatu 

ilustrācijā, veido grāmatzīmes jeb 

ex-libris. Kopš 1985. gada vada 

ekslibristu klubu, bet viņas darbi ir 

iekļauti "Mūsdienu ex-libris mākslas 

biogrāfiskajā enciklopēdijā" (23. 

sējums, Portugāle, 1998). Šobrīd 

Viliama strādā pie pastmarku cikla, 

kas veltīts Latvijas Republikas 

simtgadei.



Elitas Viliamas ekslibris veltīts flāmu kartogrāfa 

Gerarda Merkatora 500 g. jubilejai



Elita Viliama. Rīgas jūras līča karte

(senajā manierē)



Elita Viliama. Marka un konverts veltīts Kurzemes 

literatūras un mākslas biedrības 200-gadei.



Elita Viliama. Markas zodiaku zīmēm





No Polijas saņemts 

ielūgums Latvijas 

speciālistiem piedalīties 

1. Kartogrāfijas atklātajā  

konferencē, kura notiks 

2018.gada 16.-19.oktobrī 

Polijā, Ļubļinā 

Dziękuje za uwagę!



Paldies par uzmanību!

Thank you for your 

attemtion!


