KAUNAS
PHOTO
festivalio
paroda „Girstučio“ baseino
dugne: nepamirškite maudymosi
kostiumėlių, nardymo akinukų
ir veiksmo kamerų!
Birželio 1 d., ketvirtadienį, nuo 20 val. fotomeno festivalis
KAUNAS PHOTO, savo XIV – ame sezone tyrinėjantis vandens temą,
kviečia į unikalų povandeninį fotografijų parodos atidarymą
„Girstučio“ sporto komplekse. Atidarymo metu 1,4 – 1,9 m.
gylyje po vandeniu bus eksponuojama jaunosios kartos
fotožurnalistės, keliautojos ir nardymo ekspertės Bertos
Tilmantaitės paroda „Iš vandens“.

© Berta Tilmantaitė „Jūrų klajokliai“

Prasidėjus kalendorinei vasarai KAUNAS PHOTO festivalio
organizatoriai, birželio pirmąją kviečia į parodos „Pliažo
sezonas“ atidarymą M. Žilinsko dailės galerijoje (18:00 val.),
o 20:00 val. kviečia kartu su „Girstučio“ sporto kompleksu
atšvęsti maudymosi sezono pradžią, unikalios parodos, kuri bus
eksponuojama po vandeniu, atidarymu.
„Girstučio“ baseine bus surengta tikra fotografijos šventė.
Renginio lankytojai bus kviečiami atsigaivinti baseine, po
vandeniu stebėti Bertos Tilmantaitės fotografijų darbų seriją
„Iš vandens“,
atsinešti veiksmo kameras ar povandeninės
fotografijos įrangą, kurti povandenines fotosesijas. Šventinę
renginio atmosferą palaikys didžėjaus muzika ir eksponuojamų
fotografijų istorijų pristatymai.
„Girstučio“ baseino dugne eksponuojamos Bertos Tilmantaitės
fotografijos užfiksuotos trijuose Pasaulio žemynuose: Pietų
Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje, pasakoja apie žmonių gyvenimą
sąlytyje su vandeniu ir iš jo. Fotografijose paliečiamos
jautrios gamtosaugos, ekologijos, vandens svarbos bendruomenių
gyvenime, vandens telkinių likimo, temos. Renginio metu darbų
autorė pristatys ne tik savo kūrybą, bet taip pat papasakos
apie savo keliones su jūros klajokliais Malaizijoje,
supažindins su Kinijos sostine tekančios Yongding upės ir
didžiausio Afrikoje esančio Viktorijos ežero likimais.
Renginio metu „Girstučio“ sporto kompleksas lankytojus
pasitiks jau vasaros sezono kainomis, todėl visi atėjusieji
bus nudžiuginti specialiai žema baseino ir pirčių zonos kaina,
o mažieji įsigiję vienkartinį apsilankymą bus vaišinami
ledais!
Specialios bilietų kainos festivalio KAUNAS PHOTO renginiui:
4 EUR suaugusiems ir 2 Eur vaikams iki 16 metų
Įėjimas specialia kaina – nuo 20:00 val., laikas baseino /
pirčių zonoje – iki 21:45.
„Girstučio“ sporto kompleksas
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