
KURSA KODS MākZPZ80

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Fotogrāfijas tehnoloģijas

*Kursa nosaukums angliski Photos Technology

*Studiju  programma/-as,  kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) Adaļa

*Kredītpunktu skaits;  KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP

*KURSA AUTORS

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Aivars Rozenbahs Mākslas un dizaina 
katedra.

Asistents, Mg.Art

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

*Lekciju  skaits  (1  lekcija,  seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

14

Laboratorijas darbu skaits 10
*Kursa  līmenis  (1-4  –  akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra;
7- doktora; P – profesionālais**)

P 

*Pārbaudes forma/ -as Darbu skates, E

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Mākslas vidusskola, vidusskola + vizuālās mākslas 
studija

Zinātņu nozare/apakšnozare Dizains.

*Kursa mērķi Attīstīt un paplašināt spēju īstajā brīdī un vietā fiksēt
objekta  un  notikuma  vizuālo  tēlu,  mākslinieciskās
izteiksmes  līdzekļus  pakļaujot  savam  individuālajam
redzējumam.  Iegūt  izpratni  par  dažādām  fotogrāfijas
īpašībām, iespējām, realizējot savu radošo ieceri.

*Kursa uzdevumi  Iepazīstināt ar profesionālo terminoloģiju, 
fotokamerām, objektīva uzbūvi un uzņemšanas 
parametriem;

 Iepazīt gaismas jēdzienu, tās fizisko būtību, 
iedarbību un jūtību;

 Iemācīties pielietot fotogrāfiskos izteiksmes 
līdzekļus;

 Pārzināt foto apstrādi, m/b foto, fotostudijas 
aprīkojumu un praktisko darbu;

 Realizēt radošās mākslinieciskās idejas foto žanros.



*Kursa  rezultāti  (apgūstamās
kompetences)

Mācēt  izvēlēties  piemērotas  foto  tehnoloģijas  un
materiālus, veikt foto darbus, balstoties uz zināšanām
par kompozīcijas izteiksmes līdzekļiem, par gaismas un
ēnas izpratni attēlā. Izprast fotogrāfijas nozīmi vizuālās
kultūras  attīstībā  kā  vizuālās  mākslas  informācijas
veidu.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss „Mākslas foto” sniedz
padziļinātu  ieskatu  fotogrāfijas
vēsturē  un  attīstībā.  Iepazīstot
ievērojamāko  pasaules  un  Latvijas
fotogrāfu ieguldījumu foto mākslas
attīstībā.  Kurss  palīdz  veidot
izpratni  par  fotogrāfijas  vietu
vizuālās komunikācijas pasaulē. Tas
sniedz zināšanas, kas nepieciešamas
profesionālai  darbībai  un  vadībai
foto  projektu  organizēšanas  vidē.
Tiek  iegūtas  prasmes  izstrādāt
dažādas  radošā  procesa  pieejas  un
tehnoloģijas  fotogrāfijas  žanros  un
parādīti  ceļi  saturiskā  vēstījuma
interpretācijai  autora  subjektīvā
skatījumā.  Iemāca  izprast  foto
mākslu  kā  komplicētu  vizuālā
komunikācijas paņēmienu.

Study course “Art photo” gives deep view in history
and development of photography, getting to know the
investment  of  the  most  famous  photographers  of  the
world  and  Latvia  in  development  of  photo  art.  The
course helps to make the understanding about the place
of photography and the visual world of communication.
Gives knowledge, which is necessary for professional
activity and supervision in the environment  of photo
project  organization.  There  are  skills  to  work  out
different  approaches  and  technologies  of  creative
processes in genres of photography. There are shown
ways  for  the  interpretation  of  message  in  author’s
subjective  view.  This  course  teaches  to  understand
photo  art  as  difficult  approach  of  visual
communication. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

I daļa – Gaismas teorija. Gaismas atklājumu vēsture,
krāsu  mācība,  gaismas  analīze  un  mērīšana,
gaismošanas tehnika un pamati. 
Uzņemšanas  tehnika  un  tehnoloģija.  Kameras,
objektīvi,  pielietojums  fotogrāfijas  uzbūvē.
Alternatīvās tehnoloģijas.
Žanri,  tēmas un virzieni fotogrāfijā.  Dokumentālais
un  sociālais  foto.  Fotogrammas  fotomontāža,
mozaīka, reportāža.
Kompozīcija  un  analīze.  Formāti,  līnijas  struktūra,
kontrasti un perspektīva.

10

 

Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

II daļa – Uzņemšanas tehnika un tehnoloģijas. Filmu
materiāli  un apstrāde, papīra materiāli  un apstrāde.
Alternatīvās tehnoloģijas.
Žanri,  tēmas  un  virzieni  fotogrāfijā.  Abstrakcija,
ainava, arhitektūra, industrija, nakts.

12 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.



Kompozīcija un analīze. Kustība un dinamika. Zelta
griezums.

III  daļa  –  Žanri,  tēmas  un  virzieni  fotogrāfijā.
Industrija, pilsēta momentfoto, klusā daba.
Uzņemšanas  tehnika  un  tehnoloģijas.  Alternatīvās
tehnoloģijas,  kombinētie  uzņēmumi  un  specefekti.
Digitālie materiāli un apstrāde.
Kompozīcija  un  analīze.  Gaišā  un  tumšā  atslēga.
Racionālais un iracionālais.
Fotorežija.  Mākslinieciskā  tēla  veidošanas
paņēmieni. Improvizācijas metode.

16
Lekcijas,

laboratorijas darbs.

IV  daļa  –  Uzņemšanas  tehnika  un  tehnoloģijas.
Digitālie  materiāli  un  apstrāde.  Alternatīvās
tehnoloģijas.
Žanri,  tēmas  un  virzieni  fotogrāfijā.  Mode,  akts.
Fotomontāža, reklāma, panorāmas.
Kompozīcija un analīze. Monohroms, brīvas formas,
kustības virziena telpa.
Fotorežija. Darbs ar modeli. Provokācija kā metode. 
Prakse režijā.

12 Lekcijas, praktiskās
nodarbības.

V  daļa  –  Uzņemšanas  tehnika  un  tehnoloģijas.
Perifērijas  iekārtas,  programmnodrošinājums,
digitālā apstrāde.
Žanri,  tēmas  un  virzieni  fotogrāfijā.  Pseidoreljefs,
solarizācija, infrasarkanais foto, makro, sērijfoto.
Prezentācijas  māksla.  Sakārtošanas  principi,
fotoalbūmi, slīdrādes, izstādes, konkursi, fotoportāls.

12 Praktiskās nodarbības,
semināri.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Literatūras  un  avotu  apguve.  Fotomākslas  prakse:
izstāžu  un  mākslas  notikumu  apmeklējumi.  Foto
uzdevumu izpilde. Radošais darbs.

                       18

*Prasības KRP iegūšanai  Regulārs lekciju apmeklējums;
 Izpildīti visi kursa laikā dotie uzdevumi;
 Sagatavots referāts un realizēts radošais darbs.

*Mācību pamatliteratūra 1. Kilpatrick  David.  Light  and  lightning.  Focal
Press, London& Boston, 1984 – 222 p.

2. Andrews  Philip.  The  Digital  Photography
manual.  Carlton Books limited, 2002 – 192 p.

3. Quetin Bajac. L`image revelee. L`invention de
la photographic. Gallimard, 1994 – 160 p.

4. Бидсвoрт Р.  Черно-белая  цифровaя
фотография. „Omeгa”, 2006. – c.144

Mācību papildliteratūra 1. Cleghton Mark. Portrait Photography. Sterling
Publishing Co. Inc, 2004 – 144 p.

Periodika, interneta resursi un citi avoti „B&W”, „Foto&Video”



Kursa autors:
Aivars Rozenbahs 04.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Humanitārās un mākslas 
fakultātes domes protokola Nr. 
14 , 13. 04.2011

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / 

Datums


