
PROGRAMMA “ATTĪSTOT FOTOGRĀFIJAS VALODU” 2021/2023
KURSU APRAKSTI, I un II kurss

I KURSS

Kopā 35 pamatnodarbības (105 h), 14 vieslekcijas (30 h)

Iepazīšanās izbraukums – 2 dienas ar pasniedzēju Viku Ekstu. Vasaras mājasdarbu analīze,
izbraukuma radošais uzdevums.

Kā izstāstīt stāstu jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā – Arnis Balčus (6 nodarbības)
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dažādām dokumentālās fotogrāfijas praksēm, sākot no
fotožurnālistikas līdz konceptuālajai fotogrāfijai. Kursā tiks aplūkotas tādas tēmas kā naratīvs
fotogrāfijā, attēla un teksta attiecības, sociālie un politiskie konteksti, objektivitāte/subjektivitāte
u.c. Studenti iepazīsies arī ar teorētiskām, metodoloģiskām un praktiskām zināšanām, kas
nepieciešamas, lai izveidotu veiksmīgu fotostāstu un tiks aicināti pielietot tos praksē, veidojot
fotostāstu. 

Fotogrāfija kā vizuāls medijs – Laine Kristberga (6 nodarbības)
Kurss orientēts uz fotogrāfijas kā vizuāla medija analīzi, pievēršot uzmanību dažādiem
aspektiem: reprezentācijai, teksta un attēla attiecībām, mītam par fotogrāfijas objektivitāti un
autentiskumu, fotogrāfijas funkcijām, vizuālajiem kodiem un analītiskajiem instrumentiem.
Fotogrāfija tiks skatīta vēsturiskā griezumā, salīdzinot medija izpētes un eksperimentēšanas
trajektorijas gan tā rašanās pirmssākumos, gan 20. gadsimta beigās un 21. gadsimtā.

Fotogrāfa darbs ar sevi – Viktorija Eksta (4 nodarbības)
Kursā studenti iepazīsies ar dažādiem fotogrāfijas vizuālajiem stiliem, meklējot sev tuvākos.
Studenti uzzinās par autoriem, kuru darbības centrā ir pašportrets, kā arī par dažādām pieejām
autobiogrāfisku projektu veidošanā. Nozīmīga kursa daļa būs patstāvīgu uzdevumu veikšana
un to apspriešana semināros, kā arī praktiskais darbs ar pašportretu vai autobiogrāfisku attēlu
kopas veidošanu. 

Survival Kit fotogrāfam – Iveta Gabaliņa (2 nodarbības)
Kursā studenti tiks iepazīstināti ar fotogrāfa izaicinājumu izdzīvot neatkarīgi no viņa izvēlētās
darbības jomas – komercfotogrāfijas, fotožurnālistikas, darba ar medijiem vai galerijām. Kursa
mērķis ir sniegt studentiem ieskatu komercfotogrāfa prakses aizkulisēs, pievēršoties tādiem
jautājumiem kā sava portfolio izstrāde, fotogrāfa izglītība, tāmes veidošana un darbs ar klientu.

Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija – Liāna Ivete Beņķe (4 nodarbības)
Kursa mērķis ir piedāvāt alternatīvu skatu uz fotogrāfijas teoriju un praksi caur vizuālās
antropoloģijas prizmu, pievēršoties izpratnei par fotogrāfiju dažādās kultūrās, fotogrāfijas
materialitātes izmaiņām digitālajā laikmetā, kā arī antropoloģisku metožu izmantošanai
autorfotogrāfijā.  Fotogrāfiskiem attēliem nozīmi vienmēr piešķir cilvēki – no vēsturiskām
etnogrāfiskām fotogrāfijām Latvijā, attēliem kā svētiem objektiem Zālamana salās, un Āfrikas



fotosaloniem, kur fotografēšanās kalpo par modernas identitātes performanci, līdz mūsdienu
snapchat laikmeta ātri gaistošajām fotoliecībām.

Analogie eksperimenti – Ieva Balode (3 nodarbības)
Kurss sniegs iespēju apgūt dažādas analogās fotogrāfijas tehnikas (fotogrammas,
luminogrammas, camera obscura, klasisko melnbalto fotogrāfiju), iepazīstinot studentus ar
medija specifiku, strādājot laboratorijā ar ķīmiju, gaismu un tās jūtīgiem materiāliem. Būs
iespēja izmēģināt un eksperimentēt ar dažādām alternatīvām analogā attēla veidošanas
metodēm un trikiem gan laboratorijā, gan ārpus tās, kur kamera ne vienmēr ir klāt. Nodarbības
notiks Baltic Analog Lab.

Video pamati fotogrāfiem – Dainis Juraga (3 nodarbības)
Tehnisks kurss, kas sniedz ieskatu darbam ar video un skaņu. Kursā tiks aplūkota
nepieciešamā tehnika un programmas, ar kuru palīdzību var veidot darbu ar video/skaņas
elementiem. Mērķis ir gūt priekšstatu par to, kā veidot darbus, kas savieno dažādus elementus
– fotogrāfiju, video, skaņu, tekstu. Neliels, satura ziņā vienkāršs uzdevums – video darba
izveide (materiāla ierakstīšana, montāža, skaņa, titri).
Kurss notiek LKA Nacionālajā Filmu skolā.

Developing a photographic project (EN) – David Ashley Kerr (5 nodarbības)
Kurss sniegs teorētisku un praktisku ieskatu laikmetīgajā fotogrāfijā, dodot studentiem iespēju
atpazīt un formulēt galveno koncepciju viņu radošajā praksē, izstrādāt autorprojektu no idejas
līdz realizācijai. Studenti tiks aicināti atrast savu māksliniecisko balsi un apzināties sava darba
teorētisko virzienu, analizējot un pētot dažādas teorētiskās problēmas caur nozīmīgiem
autorprojektiem. Kombinācijā ar vizuālajiem uzskates materiāliem, semināriem un diskusijām
šis kurss palīdzēs attīstīt neatkarīgu radošu praksi, veicot pētījumus un attīstot projektu, kas
pēta izvēlēto ideju.

Attēlu apstrādes pamati fotogrāfam – Ivs Zenne (2 nodarbības)
Photoshop un Lightroom programmu funkciju pārskats un praktiskais Q&A.

Vasaras mājasdarbi – David Ashley Kerr
Pirmā kursa noslēgumā tiks uzdots vasaras mājasdarbs.

Kursa vasaras izbrauciens
Studenti organizē paši, Skola nodrošina pasniedzēja dalību.

II KURSS

Kopā 32 pamatnodarbības (96 h), 14 vieslekcijas (30 h), individuālās konsultācijas un
izstādes sagatavošana

Vasaras mājasdarbu kritika – David Ashley Kerr un Ieva Epnere

Fotogrāfija kā iedvesma mākslas darbam – Ieva Epnere (7 nodarbības)
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar fotogrāfijas lomu mākslā un turpināt attīstīt jau
iesāktās autorprojekta idejas.
Kursā tiks atklātas fotogrāfijas kā medija bezgalīgi plašās iespējas. Mācību procesa laikā
studenti tiks aicināti veidot darbus, kuru izejas punkts ir fotogrāfija, taču rezultāts var būt arī
ārpus ierastajiem darbu prezentācijas veidiem, piemēram, instalācija, fotogrāmata vai
performance. Studentiem būs jāīsteno vairāki praktiski uzdevumi individuāli vai grupā.



Portfolio sagatavošana – Evita Goze (2 nodarbības)
Studenti tiks iepazīstināti ar fotogrāfa izaicinājumiem izdzīvošanai mākslas pasaulē, piedāvājot
iespējamās stratēģijas savas atpazīstamības veicināšanai. Kursa mērķis ir sniegt studentiem
praktiskas zināšanas, rīkus un ieteikumus, kā sagatavot portfolio, kā un kur prezentēt savus
darbus, kā piesaistīt finansējumu autorprojekta realizācijai, kā veidot pirmās izstādes un kā
sagatavot savus darbus pārdošanai un noteikt tiem cenu.

Izstāžu veidošana & analīze – Maija Rudovska (2 nodarbības, 2 semināri)
Nodarbību cikls pievērsīsies izstādes analīzei, izejot cauri izstādes veidošanas
pamatelementiem, tos apskatot, kritiski izvērtējot un pēc tam pielietojot praksē, gatavojoties
autordarbam un noslēguma izstādei. Pirmajā lekcijā studenti tiks iepazīstināti ar izstāžu
veidošanas pamatprincipiem un piemēriem no lektores izstāžu veidošanas prakses un
pieredzes, un tiks diskutēts par šo izstāžu saturu, formu un auditorijas piesaisti. Ar mājasdarbu
palīdzību, apskatot un analizējot aktuālākās izstādes, tiks trenēta kritiskā domāšana un
apgūtas prasmes izvērtēt un analizēt redzēto. Trešā un ceturtā nodarbība veltīta izstādes
koncepcijas būvēšanai, trenējot spējas veiksmīgi prezentēt savu autordarbu, noslēdzot studiju
kursu.

Autorprojekta izstrāde un analīze – Iveta Gabaliņa, Evita Goze, Ieva Epnere, David
Ashley Kerr (5 nodarbības)
Kursu veido vairākas tikšanās, kurās dalībnieki prezentē savu projektu izstrādes fāzē un
saņem atgriezenisko saiti no pasniedzējiem un no grupas. Process balstīts uz konstruktīvas
kritikas izkopšanu kā pozitīvu rīku ar mērķi palīdzēt studentiem attīstīt iesāktos projektus līdz
pilvērtīgam autordarbam. Nodarbību laikā dalībnieki mācīsies ne tikai prezentēt savus, bet arī
kritiski izvērtēt citu autoru darbus.

Izstādes sagatavošanas praktiskie aspekti – Iveta Gabaliņa, Ingus Bajārs (2 nodarbības)
Lekcija, kas iepazīstinās studentus ar fotogrāfijas noformēšanas un izstādīšanas praktiskajiem
aspektiem. Drukas, ierāmēšanas un citu alternatīvo noformējumu apzināšana un izstrāde,
pielāgojot darbus konkrētai izstādes telpai. Lekcijas laikā tiks aplūkoti arī dažādi izstāžu
veidošanas piemēri Lavijā un ārvalstīs, kas kalpos kā iedvesma studenu darbu eksponēšanas
iespējām.

Attēls & teksts – Solvita Krese (4 nodarbības)
Ieskats teksta un attēla attiecībās, apzinot, kā attēla nosaukums, komentārs, pavadošais teksts
var mainīt darba uztveri, kontekstu un interpretāciju. Kurss ietver arī tekstu rakstīšanas
darbnīcu, kuras laikā plānots izstrādāt studentu autordarba pavadošo tekstu.

Fotogrāmatas un autorgrāmatas veidošana – Arnis Balčus un Aleksejs Muraško (6
nodarbības)
Kurss sniegs ieskatu fotogrāmatas veidošanas procesā, analizējot un vēlāk prakstiski
pielietojot dažādas grāmatu veidošanas stratēģijas un tehniskos rīkus.  Kursa laikā studenti tiks
iepzīstināti ar to, kas veido grāmatu un kam ir jāpievērš uzmanība (dizains, attēla un teksta
attiecības, forma, papīrs u.tml.). Kursu veidos teorētiskas un praktiskas nodarbības, kuru laikā
studentiem tiks sniegta iespēja izveidot pašiem savu digitālu grāmatas maketu.

Gala atskaite – individuālo projektu prezentācija
Dalībnieki prezentē savu Skolas noslēguma darbu vairākiem pasniedzējiem un kursabiedriem,
saņemot atgriezenisko saiti projekta izstrādes noslēdzošajā fāzē un apspriežot tā prezentācijas
formu.



Papildu:

Individuālās konsultācijas ar darba vadītāju (katram studentam 2,5 h)
Autorprojekta izstrādes procesā pavasara semestrī katram studentam tiek piešķirts noslēguma
darba vadītājs, ar kuru notiek individuālās konsultācijas.

Sagatavošanās izstādei
Ietver divas tikšanās ar noslēguma izstādes kuratoru, kuru laikā tiks risināti ar izsādes
producēšanu saistīti jautājumi – izstādes plānošana konkrētajā izstādes telpā, darbu
iekārtojuma risinājumi, tekstu sagatavošana, kopīga izstādes koncepta radīšana utt. Notiks
vizīte FineArtPrint, lai uzzinātu par darbu drukas un ierāmēšanas variantiem un iespējām.

Dalībnieku noslēguma izstāde
Īsteno studenti ar ISSP un ISSP Skolas atbalstu.

Abiem kursiem kopā – vieslekcijas (14 vieslektori – TBC)
Paralēli pamatkursa nodarbībām dalīties ar savu personisko pieredzi, rādīt darbus un komentēt
studentu projektus regulāri tiek aicināti mākslinieki, kuratori, Rīgā rezidējošie ārzemju
mākslinieki un citi jomas eksperti no Latvijas un ārvalstīm. Viņu vidū – Alnis Stakle, Gints
Gabrāns, Diāna Tamane, Līga Spunde, Inta Ruka, Ivars Grāvlējs, Dāvis Sīmanis, Inga Lāce,
Inese Baranovska un citi.


