Rundāles radošais darbs
Kā jau iepriekšējā darbā pieminēju, ka mani pašu ļoti fascinē arhitektūra un interjers.
Es pati to pamanīju, ceļojot pa dažādām Eiropas valstīm, fočējot katru smuko ēku stūrīšus vai
kādus arhitektūras sīkumiņus jeb elementus, kas atklāja vēl vienu manu mazo hobiju –
fotografēšanu un videogrāfiju. Ceļojot es visvairāk izmantoju kameru filmēšanai jeb video
uzņemšanai un vēlāk jau rediģēšanai un montēšanai, taču kameras izmantošanu priekš
fotogrāfijām es izmantoju visur un vienmēr! Daru to visu diezgan neprofesionāli, jo teoriju
priekš šiem abiem hobijiem es vispār nepārzinu. Izmantoju savu telefona kameru un
aplikācijas, kur var rediģēt visu kā vien vēlos, bez nekādas apspiestības likumiem vai
konkrētiem pieprasījumiem.
Kad mums skolotāja paziņoja par ekskursiju, es sākumā nodomāju – bāc, atkal gan jau
būs garlaicīgi jāstaigā un jāklausās kaut kādā gidā. Bet tad es atcerējos – Rundāle! Tā tak ir
nežēlīgi skaista. Un doma pa Rundāles pili mani ļoti sajūsmināja, jo zināju, ka dabūšu daudz
smuku bildīšu :))
Ideja šim darbam bija sabildēt skaisto Rundāli, sarediģēt un uztaisīt prezentāciju ar
bildītēm, taču tagad, kad sataisīju bildes sapratu, ka tas būtu pārāk garlaicīgi, vienkārši plikas
bildes ielikt. Mūziku uzliekot pa virsu arī nebūs nekas baigi dižs, tāpēc izdomāju vienu
interesantu ideju. Vakar ar ģimeni darījām vienu no manām mīļākajām lietām – atskatīties uz
mūsu atmiņām t.i. skatīties uzfilmētos video no kasetēm un diskiem, apskatīt bildes albumos
un datora failos. Pamanīju, ka albumos gandrīz pie katras bildes bija pierakstīta kāda piezīme,
situācija par to, kas notiek bildē vai vienkārši bildes nosaukums, un man likās būtu interesanti
šo ideju mazliet aizņemties un izmantot kulturoloģijas radošajā darbā (protams, digitālā
versijā), jo aiz bildēm taču vienmēr slēpjas kāda ideja, notikums vai doma…… nu vai arī tiešām
tas ir tikai smuks stūrītis, kurš man iepatikās (tie būtu tikai tie bilžu nosaukumi).
P.S. – dažas bildes man iznāca ar sliktu kvalitāti, jo steigšanās un lielā pūļa dēļ man
nesanāca tās pareizi nofotografēt. dažas nācās neielikt šajā darbā, bet dažas es centos izlabot
cik varēju.
Lai neapjuktu:
*teikumi ar šo zīmi ( | ) ir komentāri no sevis, kas nepieder pie bilžu piezīmēm vai
nosaukumiem, tie drīzāk ir vērsti uz to, kāpēc bilde izskatās tieši tā vai citādāk.
**Slīpie teksti ir bilžu nosaukumi vai teksti, ko es rakstītu tajā albumā blakus bildei.

Mans Rundāles pils albums

Šo bildi es uzņēmu stāvot rindā un gaidot gidu. Mēs
vēl nekur nebijām tikuši, bet man JAU vajadzēja
izvilkt kameru.

Rudenīgais skats no Hercoga parādes
guļamistabas. Tik sapņot var par tādu
skatu no savas guļamistabas! Ja nu vienīgi
pats nekļūsti par hercogu.

| Katrā bildē izvēlējos savu estētiku/nokrāsu skatoties pēc tā, kas manās acīs visvairāk
izceļas šajās bildēs. Bildē pa kreisi es izcēlu zilo nokrāsu, taču bildē pa labi – zaļo. |

Mana mīļākā krāsa <3

Elzas mīļākā krāsa

Nē, es speciāli neapgriezu eņģeļu
ģimenīti otrādāk, tas ir vienkārši tas,
ko es redzēju, gandrīz izlauzdama
savu kaklu!

Zelta zāle – liela, bet piepildīta ar tik skaistiem un izsmalcinātiem sīkumiņiem. Zelts un
mmm… marmors. Viss ko vien var vēlēties! Šo zāli varētu tik pētīt un pētīt.

| Šī bilde oriģināli tika fotografēta tā, ka var redzēt visu spoguli garumā un vēl mazliet augšā
griestus. Oriģinālā bilde man nepatika, taču spēju saprast, kā to varētu izlabot, izgriežot
garlaicīgos griestus un apakšā nesmuko atspulgu. Bildē atstāju spoguļa mākslinieciskos rožu
elementus ar atspulgu pret smukajiem griestiem nevis tiem, kurus izgriezu. Pievienoju rozīgu
nokrāsu un graudainu efektu. |

Majestātisks, naturāli
pieskaistināts spoguļa atspulgs.
Pieskaistināts, protams, manas
sejas dēļ!
(warning: liek justies pārmērīgi
skaistam un pašpārliecinātam par
sevi tā ka liekas, ka zeme griežas
ap tevi nevis ap savu asi)

Gaišais griestu stūrītis

Tumšais griestu stūrītis

| Abi stūrīši bezgala izsmalcināti un skaisti. Un man vēl jautā, kāpēc fotografēju stūrīšus
nevis visu istabu. Rekur atbilde. (atvainojos par valodu, bet…) Nu dritvai kociņ, pārāk
nenovērtēti un aizmirsti tie stūrīši - arī tos ir jāspēj pamanīt un apbrīnot! |

| Šeit ir atkal mazāk izdevusies bilde tieši kadra dēļ.
Steigā īsti nevarēju atrast pareizo leņķi :/ |

Porcelāna lustra. Kaut kas fantastisks!

Kaut es varētu būt tas eņģelītis! Katru
dienu varētu skatīties uz šo daili.

| No rožu istabas bija vēl bildes, taču gidam
dikti patika stāvēt visur, kur varēja izbojāt
bildes. Tā nu šī ir vienīgā no rožu istabas. Bet šī
arī smuka, izdzīvošu! |

Rožu istabā ir pasakainas virtenes.

“Šeit viņi mācījās un/vai rādīja izrādes,” gids
ieminējās, kamēr man iekšēji nobira maza asara.

| Šī bilde man ir absolūti
mīļākā no visām. Ārprāts,
cik skaisti! Un atkal – tā
nav siena, tie ir griezti!
Spējam arī tos pamanīt. |

Man riebās rozā krāsa…
līdz es ieraudzīju šo!

| Tagad sāksies bildes no Rundāles dārza |

Braucot pa Rundāles dārzu…

… ieraudzīju šādu smuku būdiņu. (teikšu godīgi kauns, ka nezinu kā šo sauc, jo pēc būdiņas tā gan
neizskatās!)

| Šī bilde ir speciāli bildēta viena fakta dēļ. |

Jopcik, samaksāju savus 4 eiro, a šie iedot
šķību Rundāli!

Lūk, mana foršā klase!
12.c
Tik sk. Rudzīte pietrūkst! (un varbūt daži, kuri pazuda dārzā)

