
PIRMDIEN, 2018. GADA 28. MAIJĀ

6. LAPPUSE

Agrita Blumberga

Dana Zunde-Birzniece fotografēšanu sauc par 
savu sirdslietu. Viņa uzskata, ka mūsdienās pasau-
le ir pilna ar fotogrāfiem, taču reti kurš paliek šajā 
jomā. Lai kļūtu par labu fotogrāfu, ar tehnisko no-
drošinājumu nepietiek, ir vajadzīga sava odziņa. 

«Fotogrāfam jābūt atvērtam, pozitī-
vam un ar labu humora izjūtu,» ir pār-
liecināta Dana Zunde-Birzniece. 

— Kā sāki aizrauties ar fotografēšanu?
— Mēs ar māsu ļoti ilgi kārojām tikt pie spoguļka-

meras. Šķita, ka tad bildes būs skaistas un kvalitatīvas 
(tā domā visi, kuriem spoguļkameras nav). Kad beidzot 
mamma mums to uzdāvināja, bijām sajūsmā. Drīz vien 
sapratām, ka bildes fotogrāfē cilvēks, nevis kamera, jo 
tikai katrs 100. kadrs ir normāls. Gadiem ejot, sapratu, 
ka man patīk fotografēt cilvēkus — bildēju draudzenes, 
māsu un māsīcas. Daudziem bildes patika, bet man pa-
šai šķita, ka vienmēr var labāk. 

— Kādām īpašībām, tavuprāt, jāpiemīt labam foto-
grāfam? 

— Fotogrāfam jābūt atvērtam, pozitīvam un ar labu 
humora izjūtu. Domāju, ka man piemīt visas nosauktās 
īpašības, jo citādi nespētu strādāt ar cilvēkiem. Ikvienā 
jomā nozīme ir gan talantam, gan darbam. Protams, jā-
būt lielam sava darba entuziastam, lai viss izdotos. Ne-
pārtraukti jāmācās, jāattīstās, citādi sēdēt uz vietas ar 
laiku apniks tev pašam un arī citiem paliks garlaicīgi. 
Uzskatu, ka jābūt arī talantam, jo cilvēks ar spoguļka-
meru rokās nav fotogrāfs.

— Kāda ir bijusi neparastākā fotosesija?
— Šo jautājumu man vienmēr uzdod fotosesiju laikā. 

Patiesībā tādu ir daudz. Mums apkārt ir tik interesanti 
cilvēki un stāsti, taču, ja jāmin kāda konkrēta fotosesi-
ja, varu nosaukt to, kurā bildēju Anniju Krūmiņu. Kad 
Annija man uzrakstīja, nezināju, kā tas viss izvērtīsies 
un kā visas viņas trakās (labā nozīmē) idejas realizēsim. 
Manuprāt, sanāca vēl labāk. Annijas vecāki ir brīnišķīgi 
cilvēki, kuri palīdzēja mums abām īstenot visas ieceres. 
Tā kā pēc avārijas Annija atrodas ratiņkrēslā, viņa vē-
lējās to attēlot bildēs un izstāstīt savu stāstu. Sākumā 
bildējāmies meža izcirtumā drūmā noskaņā, lai attēlotu, 
kā viņa jutās pēc avārijas, bet pēc tam skaisti sabildējā-
mies rudzupuķu laukā un mežā, kur Annija ar speciālu 
ortožu palīdzību stāvēja kājās. 

— Kā tu fotosesiju laikā radi atbilstošu noskaņu? 
— Vienmēr cenšos sadraudzēties ar cilvēkiem. Mē-

ģinu izprast, kādi viņi ir, kas viņiem patīk un ar ko viņi 
nodarbojas. Tā ir vieglāk saprast, ko īsti cilvēks vēlas no 
fotosesijas. Tāpat mēģinu daudz jokot. Sākumā cilvēki 

Par vienu no nepa-
rastākajām fotosesi-
jām jauniete sauc to, 
kurā bildēja Anniju 
Krūmiņu — meiteni, 
kura pēc nonākšanas 
ratiņkrēslā, vēlējās iz-
stāstīt savu stāstu ar 
bilžu palīdzību. 

Danas Zundes foto

neveikli smaida, bet beigās iejūtas. Ja tā notiek, 
tad zinu, ka visu esmu izdarījusi pareizi, jo cil-
vēks ir atbrīvots un runā ar mani kā draugu. 
Mana odziņa varētu būt, ka nemēģinu cilvēkus 
nostādīt konkrētās pozās, jo tas ir mākslīgi. 
Reizēm iesaku, kas labāk izskatītos fotogrāfijā, 
lai cilvēki neapmulstu kameras priekšā.

— Kur tu rodi iedvesmu? 
— Mani iedvesmo daba — jo trakāk, jo labāk. Man 

patīk visādas jocīgas, spocīgas vietas. Mana māsa sme-
jas, ka es visos grāvjos un purvos atradīšu kaut ko skais-
tu. Manuprāt, tā arī ir. Talsu apkārtnē var atrast visu  
— mežus, pļavas, purvus un jūru 30 kilometru attālumā. 
Man ļoti patīk bildēt cilvēkus. Cilvēki izstaro emocijas 
un dod enerģiju. Man patīk radīt klātesamības sajūtu. 
Sajūta, ka fotografēju bildes, ko cilvēki varēs parādīt 
saviem bērniem un mazbērniem, ir neaprakstāma. Ja 

cilvēki vēlas atkārtoti bil-
dēties pie manis, tas ir la-
bākais kompliments.

— Kādas ir tavas nā-
kotnes ieceres šajā jomā?

— Vēlos neapstāties 
un iepriecināt cilvēkus ar 
skaistām bildēm un atmi-

ņām. Vienmēr esmu sapņojusi kļūt par kāzu dekorētāju 
un pēc tam pati bildēt kāzas. Pagājušajā gadā dekorēju 
savas kāzas, veidoju kāzu pušķi, ziedu dekorācijas, plāk-
snes ar tekstiem, ielūgumus, galda kartes un sapratu, 
ka organizēšana, ideju ģenerēšana un pats dekorēšanas 
process, kurā redzu rezultātu, man ļoti patīk. Mūsdienās 
pasaule ir pilna ar fotogrāfiem, taču reti kurš paliek šajā 
jomā. Sākumā ir svarīgi izpētīt video par un ap fotografē-
šanu un saprast, vai tas tiešām ir tas, ko vēlies. Fotogra-
fēšana nav vienkārša pogas spiešana, tas ir milzīgs darbs 
ar sevi, tehniku un cilvēkiem.

Talsu Valsts ģimnāzijas video pulciņa dalībnieki Briselē in-
tervēja Eiropas Parlamenta deputātu Robertu Zīli.

Arhīva foto.

No 2017. gada septembra Talsu Valsts ģimnā-
zijā uzsākts trīs gadu ilgs «Erasmus+» projekts 
«Don’t mind the gap», kas vērsts uz skolēnu piere-
dzes apmaiņas braucieniem un zināšanu pilnveidi 
video filmēšanas un montāžas jomā.

Sadarbība notiek ar skolām no Beļģijas, Čehijas un 
Dānijas. Pateicoties projektam, Talsu Valsts ģimnāzijā ak-
tīvi sācis darboties video filmēšanas un montāžas pulciņš, 
ko vada skolotājs Kaspars Zvirgzdiņš. Projekta dalībnieki 
reizi mēnesī cenšas izveidot video par skolas vidi un ak-
tualitātēm skolā, lai citi skolēni, skolotāji un vecāki varētu 
sekot līdzi izaugsmei video filmēšanas un montāžas jomā.

Reizi pusgadā skolēni dosies uz kādu no projekta da-
lībvalstīm, lai filmētu un montētu video par aktuālām tē-
mām. Pirmā projekta apmaiņas vizīte notika no 22. līdz 
28. aprīlim Beļģijā, kur galvenā tēma bija demokrātija. 
Pieredzes apmaiņā uz Beļģiju devās septiņi Talsu Valsts 
ģimnāzijas skolēni — Renāte Spirga, Emīlija Sāra Sa-
vuškina, Agnese Beāte Pelīte, Beāte Hermansone, Ralfs 
Štokmans, Roberts Ivanovs un Daniels Pelīte. Skolē-
niem līdzi devās projekta koordinatore, skolotāja Zane 
Zaļkalne un video pulciņa vadītājs Kaspars Zvirgzdiņš.

Lai izzinātu jautājumus par demokrātiju, skolēni vie-
sojās Eiropas Parlamentā Briselē, kur jauniešiem bija 

sarunātas intervijas ar deputātiem. Tal-
su Valsts ģimnāzijas video pulciņa da-
lībnieki intervēja Eiropas Parlamenta 
deputātu Robertu Zīli, kurš jauniešiem 
sniedza atbildes uz jautājumiem par Ei-
ropas Parlamenta darbību, demokrātiju 
skolās un «Erasmus+» projektu nozīmī-
gumu. Intervijas rezultātā tapis video, 
kas redzams Talsu Valsts ģimnāzijas 
«youtube» kanālā un skolas mājaslapā.

Apmaiņas vizītes laikā skolēni dzī-
voja viesģimenēs, tādējādi iepazīstot 
Beļģijas kultūru, kā arī praktizējot 
svešvalodu zināšanas un komunikācijas 
prasmes. Skolēni bija sajūsmā par beļģu 
viesmīlību visas nedēļas garumā.

Nākamā projekta apmaiņas vizīte 
notiks jau septembrī Dānijā, kur video 
materiālu tēma būs kultūra un tās dažā-
dība, bet 2019. gada pavasarī projekta 
dalībvalstu skolēni un skolotāji vieso-
sies pie mums Talsos.

Zane Zaļkalne, 
projekta koordinatore un skolotāja


