
ISSP Skola 
Attīstot fotogrāfijas valodu - 2 gadu programma 

I.gads  

Stāsta veidošana jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā - Arnis Balčus  
Kursa mērķ is ir iepazīstināt ar dažādām dokumentā lās fotogrāfijas praksēm, sākot ar 
fotožurnā listiku un beidzot ar konceptuā lo fotogrāfiju. Kursa ietvaros studenti arī 
iepazīsies ar teorētiskām, metodoloģ iskām un praktiskām zināšanām, kas 
nepieciešamas, lai izveidotu veiksmīgu fotostāstu un tiks aicināti pielietot tos praksē, 
veidojot fotostāstu.  
 
Fotogrāfijas ideju vēsture - Kārlis Vērpe 
Ieskats autorfotogrāfijas vēsturē no medija izgudrošanas līdz mūsdienām, ar uzsvaru 
uz fotogrāfijas izpratnes, nevis tehnoloģ iskās attīstības vēsturi. 
  
Dokumentālās fotogrāfijas radošie aspekti - Andrejs Grants  
Kurss aplūkos tādus jautā jumus kā dokumentā lās fotogrāfijas stilistika, “subjektīvais 
dokumentā lisms”, mirk ļa autentiskums un inscenē jums un dokumentā lie aspekti 
konceptuā lajā fotogrāfijā. Kurss sastāvēs no lekcijām un viena patstāvīga mā jasdarba 
uzdotās tēmas ietvaros. 
  
Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija - Liāna Ivete Beņķe 
Alternatīvs skatu uz fotogrāfijas teoriju un praksi caur vizuā lās antropoloģ ijas prizmu, 
apskatot etnogrāfisko fotogrāfiju, izpratni par fotogrāfiju dažādās kultūrās, kā arī 
antropoloģ isku metožu izmantošanu autorfotogrāfijā. 

Survival kit fotogrāfam: izdzīvošanas veidi un stratēģijas - Iveta Vaivode 
Praktiski padomi, kā piesaistīt finansē jumu sava autorprojekta realizācijai, kā 
prezentēt savus darbus potenciā lajiem darba devē jiem vai kuratoriem, kā arī 
fotogrāfa portfolio un personīgās mā jaslapas veidošanā. 

Photoshop pamati fotogrāfam (praktiskās nodarbības) - Ivs Zenne 
 
Fotogrāfija kā iedvesma mākslas darbam - Ieva Epnere 
Kursa ideja ir iepazīstināt studentus ar fotogrāfijas lomu mūsdienu mākslā un atklāt 
fotogrāfijas kā mēdija bezgalīgi plašās iespē jas. Mācību procesa laikā studenti tiks 
aicināti veidot individuā lus vai grupas darbus, kuru izejas punkts ir fotogrāfija, taču 
gala rezultāts var būt arī ārpus ierastiem darbu prezentācijas veidiem. 
  

2.gads  

Kursa pamats - darbs pie individuālā projekta, kritiskajās sesijās un individuā lajās 
konsultācijās piedaloties Skolas pasniedzē jiem. 

Radošums fotogrāfijā - Iveta Vaivode   
Kurss ir vērsts uz dažādu radošo stratēģ iju izkopšanu un to pielietošanu autordarbu 
realizācijā. Kursa mērķ is ir sniegt iespē ju studentiem tik ierasto fotogrāfa-vērotā ja 
pozīciju nomainīt uz interpretāciju un pašrefleksiju, paraudzīties uz pasauli 
nepastarpināti un šo vērošanas pieredzi tranformēt darbos. Mērķ is ir palīdzēt 
studentiem nonākt līdz savai interešu tēmai fotogrāfijā. 
 
Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā - Ieva Epnere 
Kursa ideja ir padziļināti apskatīt un analizēt dažādus virzienus un stilus laikmetīgajā 
mākslā. Kursa ietvaros būs vairāki praktiski uzdevumi kā arī akcents tiks likts uz 
izpētes procesu. Kursa uzdevums ir palīdzēt studentiem nonākt līdz savai interešu 
tēmai fotogrāfijā. 



  
Autorprojekta izstrāde un analīze - Iveta Vaivode un Ieva Epnere, sadarbībā ar 
Līgu Lindenbaumu un citiem pieaicinātiem kuratoriem  
Kurss ir balstīts uz konstruktīvas kritikas izkopšanu kā pozitīvu rīku, ar kura palīdzību 
studentiem attīstīt jau iesāktos autordarbus. Praktisko nodarbību laikā, studenti 
mācīsies ne tikai prezentēt savus, bet vienlaikus kritiski izvērtēt arī citu autoru 
darbus.  
  
Attēls & teksts - Solvita Krese 
Ieskats teksta un attē la attiecībās, apzinot kā attē la nosaukums, komentārs, 
pavadošais teksts var mainīt darba uztveri, kontekstu un interpretāciju. Kurss sevī 
ietver arī tekstu rakstīšanas darbnīcu, kuras laikā plānots izstrādāt studentu 
autordarba pavadošo tekstu. 

Praktiskais seminārs - autorgrāmatas veidošana - Nico Baumgarten (DE) 
6 dienu darbnīca, kuras ietvaros studenti konceptualizē un praktiski izveido 
autorgrāmatas 

Gatavošanās izstādei - Iveta Vaivode  
Šī praktiskā kursa mērķ is ir palīdzēt studentiem plānot un praktiski organizēt gala 
izstādes gaitu. Kurss ietver gan individuā lo, gan grupas darbu pie izstādes plāna, kā 
arī drukas, ierāmēšanas un citu alternatīvo noformē jumu apzināšanu un izstrādi, 
pielāgojot darbus konkrētai izstādes telpai. 
 
  

Papildus nodarbības un vieslekcijas - abiem gadiem kopā 

Izstāžu analīze - Līga Lindenbauma (vienreiz mēnesī) 
Kopīgie vizuā lās mākslas izstāžu apmeklē jumi un tajās redzamo mākslas darbu 
analīze, pievēršot uzmanību darbu izpildījumam, iekārtojumam telpā, nosaukumam, 
aprakstošām tekstam un citiem ar mākslas darba nozīmi saistītiem izstādīšanas 
elementiem. 
 
Stāstījums attēlos - Liāna Iveta Beņķe (starptautisks kurss sadarbībā ar World 
Press Photo Connected Academy)  
Kursa ietvaros studenti gūs padziļinātu un personisku ieskatu vizuā lu stāstu 
veidošanas procesā, kā arī strātēģ ijās, kas ļauj rosināt pārmaiņas sabiedrībā ar attē lu 
palīdzību. Liela da ļa nodarbību notiks virtuā lu diskusiju formatā, iesaistot pasaules 
labākos fotožurnā listus un dokumentā los fotogrāfus no plašā World Press Photo tīkla. 
ISSP Skola ir vienīgā izglītības organizācija Eiropā, kas piedāvā šo kursu. 
 
Vieslekcijas (katru otru trešdienu): Paralē li pamatkursa nodarbībām dalīties ar savu 
personisko pieredzi, rādīt savus darbus un komentēt studentu darbus tiek aicināti 
mākslinieki, kuratori un citi jomas eksperti no Latviajs un ārzemēm - piemērām, Alnis 
Stakle, Aleksandrs Gronskis, Viktorija Eksta, Andrejs Strokins, Inta Ruka, Evita Goze, 
Ivars Grāvlē js, Dāvis Sīmanis, Maija Rudovska, Inese Baranovska, u.c. 

 
  
	


