
PROGRAMMA “ATTĪSTOT FOTOGRĀFIJAS VALODU” 2018/2020  
KURSU APRAKSTI, I un II kurss  
 
 
I KURSS 
 
Kā izstāstīt stāstu jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā - Arnis Balčus (6 nodarbības) 
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dažādām dokumentālās fotogrāfijas praksēm, sākot ar 
fotožurnālistiku un beidzot ar konceptuālo fotogrāfiju. Kursa ietvaros tiks skartas tādas 
tēmas, kā naratīvs fotogrāfijā, attēla un teksta attiecības, sociālie un politiskie konteksti, 
objektivitāte/subjektivitāte u.c. Kursa ietvaros studenti arī iepazīsies ar teorētiskām, 
metodoloģiskām un praktiskām zināšanām, kas nepieciešamas, lai izveidotu veiksmīgu 
fotostāstu un tiks aicināti pielietot tos praksē, veidojot fotostāstu.  
 
Fotogrāfijas vēsture: piemērizpēte – Laine Kristberga (6 nodarbības) 
Kurss ir orientēts uz fotogrāfijas vēstures apguvi, analizējot teorētiskus tekstus un apskatot 
dažādus piemērus (case studies). Kursā tiks akcentēts mīts par fotogrāfijas objektivitāti un 
autentiskumu, kā arī citi konceptuāli problēmjautājumi, kas aktualizējušies fotogrāfijas 
attīstības un dažādo žanrisko izpausmju gaitā. Īpaši tiks uzsvērts fotogrāfijas 
performatīvais raksturs (glamūrs modes fotogrāfijā, inscenēts/manipulēts attēls, 
performances mākslas dokumentācija). Kursa noslēgumā uzmanība tiks vērsta uz 
eksperimentiem fotogrāfijā (kolāža, mākslas un tehnoloģiju sintēze, biomāksla, utt.). 
 
Dokumentālās fotogrāfijas radošie aspekti - Andrejs Grants (3 nodarbības) 
Kurss aplūkos tādus jautājumus kā dokumentālās fotogrāfijas stilistika, “subjektīvais 
dokumentālisms”, mirkļa autentiskums un inscenējums un dokumentālie aspekti 
konceptuālajā fotogrāfijā. Mēs runāsim par fakta, simbola, un tēla atainojumu 
dokumentālajā fotogrāfijā un “realitātes” un fikcijas attiecībām. Kurss sastāvēs no lekcijām 
un viena patstāvīga mājasdarba uzdotās tēmas ietvaros. 
 
Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija - Liāna Ivete Beņķe (4 nodarbības)  
No fotogrāfijām kā svētiem objektiem Zālamana salās, un Āfrikas fotosaloniem, kur 
fotografēšanās kalpo par modernas identitātes performanci, līdz 
mūsdienu iPhone un touchscreen laikmeta ātri gaistošajām foto-liecībām – fotogrāfija ir ne 
tikai simbolu un nozīmju reprezentācija, bet arī materiāls objekts ar konkrētu nozīmi 
cilvēku dzīvēs. Kursa mērķis ir piedāvāt alternatīvu skatu uz fotogrāfijas teoriju un praksi 
caur vizuālās antropoloģijas prizmu, izpratni par fotogrāfiju dažādās kultūrās, fotogrāfijas 
materialitātes izmaiņas digitālajā laikmetā, kā arī antropoloģisku metožu izmantošanu 
autorfotogrāfijā.    
 
Pašportrets un inscenētā fotogrāfija - Viktorija Eksta (4 nodarbības)   
Kurss iepazīstinās ar dažādiem autoriem, kas nodarbojas ar pašportetu, un dažādām 
pieejam tam, ieskaitot pašportreta terapeitisko iedarbību; kā arī aplukos autobiogrāfisku 
motīvu transformāciju metaforās un to inscenēšanu fotogrāfijā. Studentiem tiks uzdots arī 
mājasdarbs/ pratisks uzdevums. 
 
Fotogrāfija kā iedvesma mākslas darbam - Ieva Epnere (7 nodarbības) 
Kursa ideja ir iepazīstināt studentus ar fotogrāfijas lomu mūsdienu mākslā. Kursa ietvaros 
kopā ar studentiem atklāsim fotogrāfijas kā mēdija bezgalīgi plašās iespējas. Uzsākot 
kursu, studentiem būs jāizveido neliela prezentācija par sevi un savām interesēm 
fotogrāfijā (formāts atvērts). Mācību procesa laikā, studenti tiks aicināti veidot darbus, kuru 
izejas punkts ir fotogrāfija, taču gala rezultāts var būt arī ārpus ierastiem darbu 
prezentācijas veidiem - piemērām, instalācija, grāmata vai performance. Studentiem būs 
jāveido vairāki praktiski individuāli uzdevumi kā arī būs uzdevums, kurā būs jāsadarbojas 
ar vienu vai vairākiem studentiem no savas grupas.  
 



Bilžu apstrādes pamati fotogrāfam – Ivs Zenne (2 nodarbības)  
Photoshop & Lightroom programmu funkciju pārskats & praktiskais Q&A 
 
Survival kit fotogrāfam: izdzīvošanas veidi un stratēģijas - Iveta Gabaliņa/Evita Goze 
(3 nodarbības) 
Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar fotogrāfa izaicinājumu izdzīvot neatkarīgi no 
viņa izvēlētas darbības jomas – vai tā būtu fotožurnālistika, darbs ar žurnāliem vai 
galerijām. Kursa mērķis ir sniegt studentiem praktiskus padomus kā piesaistīt finansējumu 
sava autorprojekta realizācijai, kā prezentēt savus darbus potenciālajiem darba devējiem 
vai kuratoriem. Tiks izskatīti iespējamās stratēģijas sava darba promotēšanai, jeb kā kļūt 
atpazīstamiem. 
 
Gada kopsavilkums un vasaras mājasdarba izklāsts – Iveta Gabaliņa (1 nodarbība) 
 
 
 
 
II KURSS 
 
Vasaras mājasdarbu analīze – Iveta Gabaliņa (1 nodarbība) 
 
Video pamati fotogrāfiem – Dainis Juraga (3 nodarbības) 
Tehnisks kurss, kas sniedz ieskatu darbam ar video un skaņu. Kursa ietvaros 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, saturiski vienkāršs uzdevums - video 
darba izveide (materiāla ierakstīšana, montāža, skaņa, titri). 
 
Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā - Ieva Epnere (8 nodarbības)  
Kursa ideja ir padziļināti apskatīt un analizēt dažādus virzienus un stilus laikmetīgajā 
mākslā. Kursa ietvaros pievērsīsimies autoriem, kuri izmanto fotogrāfiju kā izejas punktu 
savā mākslā. Mācību procesā būs vairāki praktiski uzdevumi - gan individuāli, gan grupās; 
kā arī akcents tiks likts uz izpētes procesu. Kursa uzdevums ir palīdzēt studentiem nonākt 
līdz savai interešu tēmai fotogrāfijā.  
 
Autorprojekta izstrāde un analīze - Iveta Gabaliņa, Ieva Epnere + pieaicinātie 
eksperti (6-7 nodarbības)  
Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem attīstīt jau iesāktos projektus līdz pilvērtīgam 
autordarbam. Kurss tiks balstīts uz konstruktīvas kritikas izkopšanu kā pozitīvu rīku. 
Nodarbību laikā studenti mācīsies ne tikai prezentēt savus, bet vienlaikus kritiski izvērtēt 
arī citu autoru darbus.  
  
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 sevī ietver arī tekstu 
rakstīšanas darbnīcu, kuras laikā plānots izstrādāt studentu autordarba pavadošo tekstu. 
 
Autorgrāmatas veidošana (5-6 pilnas dienas) Nico Baumgarten, Akina Books vai cits 
pasniedzējs  
Praktiskā meistardarbnīca, kura ietvaros studenti veido savas autorgrāmatas. 
 
Individuālās konsultācijas un atskaites  
Autorprojekta izstrādes procesā pavasara semestrī katrs students var izmantot 
individuālās konsultācijās pie pasniedzējiem pēc savas izvēles (kopā 2 stundas katram 
studentam)  



 
Gala atskaite – individuālo projektu prezentācija - maija sākumā ar vairākiem 
pasniedzējiem kopā (2 nodarbības) 
 
Sagatavošana izstādei - Iveta Gabaliņa + (4 nodarbības)  
Šī praktiskā kursa mērķis ir palīdzēt studentiem plānot un praktiski organizēt gala izstādes 
gaitu. Kurss ietver gan individuālo, gan grupas darbu pie izstādes plāna, kā arī drukas, 
ierāmēšanas un citu alternatīvo noformējumu apzināšanu un izstrādi, pielāgojot darbus 
konkrētai izstādes telpai.  
Kurss ietver arī Inga Bajāra nodarbību “DIY un low budget izstāžu veidošana” un vizīti pie 
Fine.Art.Print., kā arī nodarbību par attēlu sagatavošanu drukai. 
Izstādes veidošanā iespējama sadarbība ar LMA Mākslas zinātnes nodalas maģistratūras 
studentiem. 
 
 
 
 
ABIEM KURSIEM KOPĀ : 
 
Izstāžu analīze – Līga Lindenbauma (6-8 nodarbības) 
Kursa pamatā – kopīgi vizuālās mākslas izstāžu apmeklējumi un tajās redzamo mākslas 
darbu analīze, pievēršot uzmanību darbu izpildījumam, iekārtojumam telpā, nosaukumam, 
aprakstošām tekstam un citiem ar mākslas darba nozīmi saistītiem izstādīšanas 
elementiem. 
 
Vieslekcijas (kopā 15, vieslektori tbc): 
Paralēli 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, Kārlis Vērpe, Diāna Tamane, Andrejs 
Strokins, Inta Ruka, Ivars Grāvlējs, Dāvis Sīmanis, Maija Rudovska, Inese Baranovska, 
u.c. 
	


