SVARA KATEGORIJA 13-16 GADI

Fotografējot
portretu, ir labāk
pieiet tam tuvāk,
lai tas būtu labāk
redzams un
atpazīstams.

NENOPIETNĪBA

LAIKMETĪGĀ MĀKSLA

PAR DARBIEM

Laikmetīgā māksla ir ļoti dažāda.
Reizēm tā ir sarežģīta un nav saprotama bez iepriekšējas pieredzes. Konceptuālie mākslas darbi
bieži vien ir arī “neglīti”, tie neatbilst klasiskajiem priekšstatiem
par to, ka mākslai ir jābūt skaistai,
šādi mākslas darbi, kā jau nosaukums pauž, ir “konceptuāli” – galvenais tur ir ideja. Tos skatīt ir kā
lasīt grāmatu nepazīstamā valodā
vai pētīt svešvārdu vārdnīcu. Ja
tu saproti konkrētā mākslas darba
svešvalodu, tad esi veiksminieks!
Dažreiz mākslinieki arī nemaz negrib, lai viņus saprot!
Citi mākslinieki ir noguruši no šādas
laikmetīgās mākslas nopietnības,
sarežģītības un nesaprotamības.
Tad viņi taisa darbus, kur ir nenopietni un ironizē par sevi un mākslu.

Ievērojamas
personības
jācenšas
fotografēt tā, lai
tās izskatītos
respektabli.

Fotografējot
portretu, vēlams
iestādīt fokusu uz
portretējamo.

Pirms
fotografējat, atcerieties noņemt
objektīvam
vāciņu.

Darbā “Deviņdesmitie” (2009) Ivars Grāvlejs apkopojis bildes, ko
fotografējis skolas laikā, un arī tas vairāk atgādina kādu feisbuka
galeriju. “Es nofotografēju savu klasesbiedreni Spuru. Spuras galvu
samontēju kopā ar plikas sievietes ķermeni no kāda žurnāla. Tad
aiznesu fotomontāžu uz darbnīcu un palielināju to A4 izmērā. Pēc
tam es piespraudu šo attēlu skolā blakus stundu sarakstam. Pēc
tam lielākā daļa klases meiteņu mani ienīda.” (Teksts no izstādes
“Deviņdesmitie” kataloga).
Ko Tu domā par citu cilvēku radītu fotogrāfiju izmantošanu savos
mākslas darbos? Kādos gadījumos tas ir pieņemami, kādos nē?

PAR DARBIEM

Attēli no darba “Latvian girls and boys“ (Latviešu meitenes un zēni) 2009

PAR DARBIEM

Ivars Grāvlejs ir viens no retajiem
latviešu profesionālajiem mākslas
fotogrāfiem, kas ir ieguvis augstāko
izglītību tieši fotogrāfijā – bakalaura un maģistra grādu augstskolā
FAMU Prāgā. Taču, aplūkojot viņa
darbus, to nevarētu teikt!

Darbā “Latvian girls and boys” (2009) Ivars Grāvlejs apkopojis
fotogrāfijas no portāla draugiem.lv – kā latviešu zēni un meitenes
prezentē sevi internetā. Šai mākslas darbā pats autors nemaz
nefotografē, bet tikai apkopo citu fotogrāfijas!

Darbā “Derīgi padomi fotogrāfiem” (2006) Ivars Grāvlejs pajoko par
“pareizas” fotografēšanas mākslu. Viņš apkopojis 78 likumus, ko
vajadzētu ievērot fotografējot, un parāda gan pareizo, gan nepareizo variantu.

DARBA LAPA TAPUSI AR VKKF UN VAS “LATVIJAS LOTO“ ATBALSTU

UZDEVUMS
KONTEKSTS

Portretu
fotografējot,
portretējamo
labāk novietot
kadra centrā.
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Fotografējot
ar zibspuldzi,
jācenšas
nepārgaismot
priekšplānu.

Lapas labajā pusē ir
redzami attēli no Ivara
Grāvleja darba “Derīgi
padomi
fotogrāfiem“.
Kreisajā stabiņā ir “nepareizi”
nofotografētas
bildes, labajā stabiņā–
“pareizi” nofotografētas.
Katram pareizā-nepareizā
attēla pārim ir pievienots
mākslinieka
padoms. Savieno ar līnijām
atbilstošās
bildes
un
aprakstu!

PAR MĀKSLINIEKU

PAREIZI

NEPAREIZI

