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Frīdrihs Vilhelms Brederlo – pazīstams Rīgas tirgotājs un 
pilsētas rātskungs. Viens no ievērojamākajiem 19. gadsimta 
pirmās puses mākslas kolekcionāriem, mecenātiem un 
bibliofiliem. Dzimis Jelgavā 1779. gada 7. decembrī, miris 
Rīgā 1862. gada 2. martā. Brederlo kolekcija, kas sākotnēji 
aptvēra 201 glezniecības darbu, pašlaik glabājas Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā un skaitliski apkopo 186 glez-
nas, sniedzot ieskatu dažādu Rietumeiropas nacionālo skolu 
radošajā evolūcijā.

Zengbušu dzimta 18. gadsimtā ieradusies Rīgā no Bērendshāge-
nes Vācijā. No šīs dzimtas ir nākušas vairākas ievērojamas perso-
nības: birģermeistari, tirgotāji, konsuli, ārsti un zinātnieki.

Konsuls Vilhelms fon Zengbušs (1820–1880) 1862. gadā man-
toja Brederlo kolekciju. Viņa mazdēls Oskars Vilhelms fon 
Zengbušs (1866–1919), tirgotājs un bankas direktors, Brederlo 
gleznu kolekciju kā deponējumu 1906. gada rudenī node-
va jaunajam Rīgas pilsētas muzejam. Muzeja ekspozīcijā tā 
reprezentēja ārzemju mākslas vērtības, ieņemot īpašu vietu 
gan mākslas kolekciju kontekstā, gan arī 19. gadsimta Baltijas 
kultūras telpā. 

Zengbušu dzimta, turpinot savu priekšteču tradīciju, atbalsta 
jaunos, Latvijas Mākslas akadēmijā studējošos māksliniekus ar 
balvu Brederlo – von Sengbusch Mākslas prēmija. 

Prēmija tiek piešķirta kopš 2006. gada reizi divos gados studen-
tiem, kas pārstāv Latvijas Mākslas akadēmiju ar izcilu darbu.
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Brederlo – von Sengbusch  
mākslas prēmiju organizē:
Latvijas Mākslas Akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļa 
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867 
Inese Bauģe, e-pasts: inese.bauge@lma.lv 
Telefons: +371 67 33 22 02, +371 22 30 73 02 
Fakss: +371 67 22 89 63

konkursa noteikumi:
Brederlo – von Sengbusch mākslas prēmijai var pieteikties 
Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības, Tēlniecības un 
Grafikas apakšnozaru studenti. Pieteikšanās konkursam no-
tiek 2014. gada 3. septembrī no plkst. 11:00 – 15:00 LMA aulā 
iesniedzot 1 – 2 darbiem, CV, īsu darba aprakstu latviski un 
angļu vai vācu valodā. Iepriekšējo gadu Brederlo – von Seng-
busch mākslas prēmijas laureāti konkursā piedalīties nevar.

konkursa žūrija:
Konkursa darbus vērtēs septiņi Latvijas Mākslas akadēmijas 
pārstāvji, viens Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja pārstāvis 
un viens von Sengbusch ģimenes pārstāvis. Brederlo – von 
Sengbusch mākslas prēmijas ieguvējs tiks paziņots konkursa 
izstādes atklāšanā 2014. gada 10. septembrī.

prēmija:
Prēmijas apjoms ir 4000 EUR, taču žūrijas komisija ir tiesīga 
stipendiju sadalīt trijās līdz četrās vienādi lielās daļās, tās 
piešķirot dažādu apakšnozaru pārstāvjiem.

konkursa izstāde:
Brederlo – von Sengbusch mākslas prēmijas konkursā 
iesniegto darbu izstāde Latvijas Mākslas akadēmijas aulā 
apskatāma no 2014. gada 11. septembra līdz 30. septembrim. 
Prēmiju piešķir von Sengbusch ģimene sadarbībā ar Latvijas 
Mākslas Akadēmiju, DOMUS RIGENSIS un Vācijas-Baltijas 
Stipendiju fonda atbalstu. 


