KAUNAS PHOTO 2007

Mįslės, paslaptys, iliuzijos
Dėmesio! Šiame puslapyje aprašomi renginiai jau įvykę!
Nuo 2007 m. festivalis KAUNO FOTOGRAFIJOS DIENOS keičia vardą
į KAUNAS PHOTO. Pirmojo pavadinimo reikšmėje didžiausia
Lietuvoje fotografijos šventė neišsiteko. Nuo šių metų
festivalio parodos veiks net ištisus mėnesius vasaros metu, o
festivalio programa bus padalyta į dvi dalis: įvadinę –
pavasario dalį, vyksiančią balandžio 18-gegužės 20 dienomis
bei pagrindinę festivalio programos dalį – rugsėjo 12-spalio
14 dienomis.
Stebėdami fotografijos meno raidą dvidešimt pirmajame amžiuje
festivalio KAUNAS PHOTO 07 leitmotyvu pasirinkome temą:
„Mįslės, paslaptys, iliuzijos“. Magišku skaičiumi „007″
pažymėti
metai
pulsuoja
padidėjusiu
susidomėjimu
nepaaiškinamais dalykais. Dvidešimtojo amžiaus gelbėtojų
personažai, pasižymėję antgamtiškais ir nepaaiškinamais galios
ir intelekto impulsais – Supermenas, Džeimsas Bondas, Flešas
Gordonas ar Terminatorius – savo pozicijas užleidžia mūsų
tūkstantmečio numylėtiniams – Hario Poterio pamažu buriamam
personažų žvaigždynui, dažnais atvejais kildinamais iš pasakų
ar magijos pasaulių.
Mitas ir pasaka atgyja mūsų aukštųjų technologijų pasaulyje.
Analogines technologijas pakeitė skaitmeninės, fizinę jėgą –
antgamtinės ir transcendentinės galios. Sekdami kultūrų
istoriją žinome, kad nepaaiškinami dalykai visuomet kėlė
nuostabą ir susidomėjimą. Naujojo amžiaus kūrybinė fotografija

pasižymi provokatyviu požiūriu į socialinę tikrovę ar vidinius
pasaulius ir taip įkūnija jau mums pažįstamą mintį, kad
kiekvienas fotografinis atvaizdas, keliantis klausimus,
užduodantis mįsles, iliuziškai simuliuojantis tikrovę, yra
įdomesnis nei tas, kuris tik suteikia informaciją ir
komunikuoja dokumentiškumą ar įvykį.

Fotografinio meno įdomumas dvidešimt pirmajame amžiuje slypi
veikiau interpretacijoje, nei reprezentacijoje. Dažnai
matydami akivaizdžius kasdienius dalykus, net nepastebime jų
mistiškos prigimties, o bandydami gilintis į sudėtingiausias
visatos paslaptis, nepagalvojame apie jų elementarų
paprastumą. Galbūt čia ir slypi visas paslapties grožis?
Žinoma, tai tik vienas iš begalės klausimų, kuriuos bandys

atskleisti festivalyje pristatomi autoriai, savo fotografijose
kalbinantys apie įvairių potemių – vandens, vaikystės,
moteriškumo, ornamento, visuomenės ir kitokias paslaptis.
Šių metų festivalyje ypač akcentuojami fotografijos darbai iš
garbės regionų: Gruzijos ir Rytų Azijos. Maždaug trisdešimtyje
festivalio parodų bandoma pateikti ar atskleisti vandens,
istorijos, rojaus, politikos, moteriškumo ir daugelį kitų
paslapčių bei iliuzijų.

KAUNAS PHOTO 07 pavasaris padės įminti
Gruzijos paslaptis

Gegužės 15 d. startuoja vienintelio Lietuvoje kasmetinio
fotografijos festivalio KAUNAS PHOTO 07 pavasarinė dalis,
kurios pagrindinis akcentas – septynių žymiausių šiuolaikinės
Gruzijos fotografijos atstovų jungtinė paroda „Gruzijos
paslaptys”, parengta Gruzijos nacionalinės galerijos. Tai
didžiausia Gruzijos fotografijos paroda Lietuvoje per atkurtos
nepriklausomybės laikotarpį.
La Cluj, a doua întâlnire a Atelierului de Filosofie și
eliminarea cauzelor care le-au produs. O echipă de ingineri

din cadrul centrului de Inginerie și tabăra “Codrii de Aramă”
din localitatea Agafton, precum şi modalităţi de farmaciemea a
întări colaborarea cu ceilalţi profesionişti în sănătate cu
care farmacistul de spital vine în contact.
Anot parodos kuratorės, Gruzijos nacionalinės galerijos
atstovės, Natios Tsdulukidze, „gruzinų meninė fotografija daug
kam tebėra visiškai nepažįstamas pasaulis. Tad „Gruzijos
paslaptys“, atsiveriančios trijose festivalio parodose – puiki
proga susipažinti ne tik su šiuolaikine gruzinų fotografija,
bet dar daugiau – su gana tolimu bei dažnai klaidingu
supratimu: kas ji – tikroji Gruzija.“
Dar iš sovietmečio neišblukę kinematografinės „Kaukazo
belaisvės“ vizijos, tamsaus gymio arbūzų pardavėjų įvaizdis,
sodraus aromato vyno prisiminimai bei imantys iš mūsų
kasdienybės išnykti žarijose kepami šašlykai. Tačiau
festivalio Kaunas Photo 07 paroda parodys turbūt ne mūsų
įsivaizduotą ar dar įsivaizduojamą Gruziją, pateiks staigmenų.
Pasak festivalio direktoriaus Mindaugo Kavaliausko, „Gruzijos
fotografų darbuose jų šalis ir žmonės gali pasirodyti labai
panašūs į mus, o fotografinis mentalitetas artimas Lietuvių
fotografijos mokyklos kūrėjų pasaulėjautai. Parodos žiūrovai
pastebės, kad net ir konceptualiuose darbuose gruzinų
fotografams svarbus žmogus, jo vieta visuomenėje, šeimoje, jo
emocijos, viltys, o buitis ir materiali aplinka – antrojo
plano dalykai. Šmaikštumas, humoro jausmas gruzinų
fotografijoje pasirodys daug subtilesni ir galingesni nei
mūsuose dar menamuose užstalės anekdotuose apie kaukaziečius…“
Paroda „Gruzijos paslaptys” Lietuvos žiūrovams atskleis
šiuolaikinį gruzinų kūrėjų temperamentą bendrumus tarp
lietuviškos ir gruziniškos fotografijos tradicijų.
“F Galerijoje” žiūrovus pasitiks Levan Kherkheulidze’s
nespalvoti, lietingo ir melancholiško Tbilisio vaizdai. Žmonės
romūs, lėti, dažniausi jo fotografijų personažai – moterys –
tvirti, emocingi, net kiek rūstūs. Žmonių namuose, miesto

gatvėse, dvasios ligonių prieglaudoje, net sąvartyne Levan
Kherkheulidze ieško žmonių, bėgančių nuo savo likimo ir
kuriančių kitą gyvenimą. Tuo tarpu Londone gyvenanti Sophio
Medoidze sugrįžta į gimtąją Gruziją pastebėti to, kas ten
gyvenant pasmerkta nepastebėjimui. Jos darbuose iš serijos
„Erozija” – sovietinės Gruzijos ženklai, palikti savaiminiam
išnykimui ar neriantys į kasdienybės šešėlius.
P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejuje eksponuojami
Natelos Grigalashvili darbai, kuriuose nuolat ieškoma
blėstančių ir užmirštų vertybių. Fotografė savo pagrindiniu
stebėjimo objektu pasirinko tradicinį Gruzijos kaimą ir
žvelgia į jį su nostalgija, kylančia iš suardyto žmogaus ir
gamtos ryšio. Jos darbuose tradicinio, bendruomeniško gyvenimo
būdo, kylančio iš vaikystės, vaizdai persipina su fotografijos
klasikos ikoniniais vaizdiniais. Neatsilaikysime nepasakę –
Henri Kartjė Bresono „piknikas prie upės“ persikėlė į Gruziją!
Čia pat rodomi konceptualūs darbai – Irinos Kurmaevos,
sėkmingiausia ir populiariausia kolekcija – „Plastilininis
miestas“. Postmodernus sarkazmo ir žaidimo junginys jos
kūryboje provokuoja kritiškiems ar netgi „nepatogiems“
apmąstymams apie mūsų istoriją, bet ir dabartį, kurioje
gyvename visur – Gruzijoje ir globalizuotame pasaulyje.
Legendinio gruzinų konceptualisto Guram Tsibakhashvili,
žiniasklaidoje
„Apibrėžimai” –

vadinamo
tiesiog
Tsibakh,
serijoje
dviprasmiškumų, sovietinės nostalgijos,

pirmosios meilės, laisvos rinkos, kelio į ateitį ir daugelio
kitų būsenų šmaikštūs suasmeninimai. Tsibakh’o darbai šalia
įprasto formos ir turinio tandemo turi ir trečiąją dimensiją –
aiškiai išsakytą ironišką požiūrį.
Kauno įvairių tautų kultūrų centre – vieno ryškiausių XX a.
Gruzijos fotografų Yuri Mechitov‘o darbuose per skirtingas
socialines grupes itin charakteringai atskleidžiamas Gruzijos
mentalitetas. Jis dar labiau sustiprinamas šio autoriaus
serijoje, skirtoje žymiajam kino kūrėjui – Sergėjui
Paradžanovui. Kita serija – „Gruzinų portretai“ atskleidžia

pačias įvairias gruzinų kartas įvairiose kasdienybės būsenose
– susikaupusius, fasadiškai pozuojančius, užsimiršusius,
tačiau visuomet pilnus fotografo pagarbos, gracingumo.
Konceptualioje Irinos Abjandadze fotografijoje ryškus
socialinis kontekstas, kuriame apleistų pramoninių peizažų
seriją papildo ypatingai jautri tema – serija „Mažieji
elgetos”. Konceptualiai pateikdama socialines problemas,
fotografė nesiekia smerkti. Veikiau, ji pasitelkia konceptualų
fotografijų formų žaismą, parašytą žodį, ir skirtingų terpių
aplinkoje kviečia į gyvenimiškas situacijose atrasti grožį, o
jame rasti erdvės supratimui ir užuojautai.
Kad ir kokie individualūs, saviti bei skirtingi festivalyje
pristatomi gruzinų fotografai, visi jie koncentruojasi ties
viena pagrindine tema – žmogumi, kurio paieškos kartais
perlipa realaus pasaulio ribas, persikelia į prisiminimus,
vaiko fantazijoje sukurtą žaislinį miestą. Gruzija, dar ką tik
atrodžiusi tokia tolima ir nesuprantama, pradeda spindėti
nuoširdaus ir žmogiško dvasingumo aura.

Kaunas – šviesos miestas

“Kaunas – šviesos miestas”, Kauno pilis, 2007
4-asis tarptautinis fotografijos festivalis KAUNAS PHOTO 07
Kauno miesto dienos proga pristato išskirtinį projektą – Kauno
pilyje nuo gegužės 18 d. 21 val. atsidarančią vokiečių
fotografo André Wagner‘io ir festivalio direktoriaus Mindaugo
Kavaliausko fotografijų parodą „Kaunas – šviesos miestas“.
Festivalio tradicija rengti meistriškumo kėlimo kursus, kurių
metu meistrai iš užsienio, pasižymintys savitu fotografijos
stiliumi dalijasi savo patirtimi su fotografais, peraugo į
solidžių meninių rezultatų lygmenį, kuomet sukuriama solidi
paroda apie Kauną. Šiais metais kūrybinėms dirbtuvėms
vadovauti ir seriją darbų apie Kauną – šviesos ir įkvėpimo
miestą – sukurti pakviestas fotografas iš Vokietijos – André
Wagner.
2006 m. festivalio KAUNO FOTOGRAFIJOS DIENOS festivalio metu
savo darbus pristatęs André buvo atrinktas kaip įdomiausio
meninio projekto apie Kauno miestą autorius šiais metais gautų
užsienio fotografų pasiūlymų darbui apie Kauną atrankoje. Anot

KAUNAS PHOTO 07 festivalio direktoriaus M. Kavaliausko,
„kūrybinės dirbtuvės turi dvejopą reikšmę: viena vertus, tai
puiki galimybė fotografams susipažinti su profesionalių
užsienio meistrų darbo specifika, antra, seminarų metu Kaune
gimę darbai gali tapti originalia miesto reprezentacija“.
Šių metų projektas „Kaunas – Šviesos miestas“ – A. Wagnerio ir
festivalio direktoriaus M. Kavaliausko kūrybinių dirbtuvių
rezultatas. Per savaitę trukusius meninius ieškojimus, regimus
per specifinio André Wagner naktinės fotografijos stiliaus
prizmę, gimė unikali naktinio miesto vizija. Įvairius šviesos
šaltinius ir pavidalus naudojantis menininkas prikėlė naujam
alsavimui ištisoms kauniečių kartoms pažįstamas vietas – Dainų
slėnį, Vytauto parką, Aleksoto funikulierių, pėsčiųjų tiltą į
Panemunės šilą ir t. t., įpūsdamas joms keistumo, įkvėpdamas
idiliško praeities laiko, sapno nuotaikų, atverdamas erdves
fantazijai.
Šiose naktinėse fotosesijose vienam kadrui sukurti prireikdavo
nuo dviejų iki penkių valandų, tad toks fotografavimo metodas
galimas tik turint ypatingus naktinės fotografijos įgūdžius,
gerą techniką, ugninį minties polėkį, ir, žinoma, geležinę
kantrybę. Dėl savo įtempto gastrolių tvarkaraščio A. Wagner
Kaune galėjo praleisti vos savaitę, tad parodos apimtį
praplėtė bei siužetus paįvairino keletas Mindaugo Kavaliausko
darbų, atliktų specifine A. Wagnerio technika bei stilistika.
A. S. Wagner – keliaujantis menininkas, ne tik fiksuojantis,
bet ir kuriantis netradicinius įvairių pasaulio vietų
peizažus. Naujoji Zelandija, Indija, Ispanija, Lietuvos
miškai, o nuo šiol – ir Kaunas, Andre fotografijose
atskleidžia savo antrąjį, visiškai nematytą, ugnies stichijos
įkvėptą gyvenimą. Naudodamas įvairias ugnies ir dirbtinės
šviesos formas, fotografas balansuoja tarp mistikos ir
realybės, akivaizdumo ir paslapties, galiausiai – tarp kičo ir
dvasingumo. Šis specifinis naktinės fotografijos metodas bei
jo sukuriama neįprasta meninė nuotaika jau spėjo tapti jauno
autoriaus vizitine kortele bei išgarsinti jį įvairiose

pasaulio galerijose, muziejuose bei aukcionuose.
Naktiniai miesto pasakojimai, švytintys monumentaliose A.
Wagnerio bei M. Kavaliausko fotografijose – KAUNAS PHOTO 07
dovana kauniečiams bei miesto svečiams, kviečiamiems
apsilankyti parodoje, veiksiančioje Kauno pilies rūsiuose iki
vasaros sezono pabaigos.

KAUNAS PHOTO 07 – ruduo

KAUNAS PHOTO fotografijų naktis, 2007
KAUNAS

PHOTO

2007

festivalio

rudeninėje

programoje

-

fotografijų naktys, eilė parodų, portfolio peržiūros,
fotografijos interjere, akcija “užfiksuok nuotykį” ir kt.
Europietiška Fotografijos naktis
Fotografijos festivalis KAUNAS PHOTO 07 kviečia į tradiciniu
tapusį renginį – Fotografijos naktį. Rugsėjo 28 d., 19.30 val.
klube „Los Patrankos” Fotografijos naktyje žiūrovų širdis
šildys besisvečiuojančių festivalio laureatų, ypatingų svečių

kūryba, Europos fotografijos festivalių pristatymai, KAUNAS
PHOTO 07 dalyvių teminės atrankos: Vaikystė, Kultas,
Ornamentas ir kt.
Jau tradiciniu tapęs fotografijos gerbėjų susitikimas šį kartą
skirtas Europos fotografijos festivalių sąjungos trečiajam
suvažiavimui, trunkančiam rugsėjo 27-29 dienomis. Į Kauną,
tapusį Pabaltijo fotografijos sostine, atvyks svarbiausių
Europos fotografijos festivalių vadovai, su kuriais
neformalioje aplinkoje galės susitikti visi Lietuvos
fotografijos meno atstovai.
Antrojoje Fotografijos naktyje taip pat bus pristatyta ir
kviestinė fotografijos mokykla iš Italijos – Fondazione Studio
Marangoni, kurios aštuonių studentų parodą nuo rugsėjo 27 d.
galima išvysti Kauno Fujifilm galerijoje. Ypatingi vakaro
svečiai – tai KAUNAS PHOTO 07 prizininkas Marco Ambrosi
(Italija), festivalio konkursui pristatęs seriją „Body As
Dream“, bei Lenkijos fotografijos įžymybė – Pawel Žak, kurio
ironiška serija „Mano geras pažįstamas“ šiuo metu eksponuojama
Kauno menininkų namuose.
Fotografijos nakties dalyviai turės išskirtinę progą pamatyti
tai, kas rodoma kituose Europos fotografijos festivaliuose,
virtualiai aplankyti Kauno festivalio parodas bei išvysti dar
neeksponuojamus KAUNAS PHOTO 07 dalyvaujančių fotografų darbus
pilnose serijose.
Parodos

“Mįslės, paslaptys, iliuzijos”, Paveikslų galerija, 2007
Nuo spalio 18 d. iki lapkričio 18 d. – finalinis IV-ojo
tarptautinio fotografijos festivalio KAUNAS PHOTO 07 etapas.
Kauno paveikslų galerijoje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio
muziejus (K. Donelaičio g. 16) veikia didžiausia Kauno
fotografijos festivalio istorijoje teminė paroda „Mįslės,
paslaptys, iliuzijos”, apjungianti 70 autorių darbus,
tyrinėjančius dvidešimt pirmojo amžiaus meno, abstrakcijos,
kūrėjo vidinio pasaulio, moters, vaikystės, vandens, sodo,
politinės ir socialinės erdvės mįsles, paslaptis ir iliuzijas.
Ne veltui finalinė festivalio KAUNAS PHOTO 07 paroda,
atsidaranti Kauno paveikslų galerijoje, festivalio
kalendoriuje pažymėta tryliktu numeriu. Ji skirta pagrindinei
KAUNAS PHOTO 07 temai „Mįslės, paslaptys, iliuzijos“. Ši
paroda atskleis dar neištirtus mįslių ir fantazijos laukus,
kurie daro įtaką šiuolaikinei visuomenei ir kuriuos labai
vaizdžiai iliustruoja dvidešimt pirmojo amžiaus fotografija.

Didžiausia per visą KAUNAS PHOTO istoriją paroda pasižymi ne
tik temų, siužetų, prasmių ir interpretacijų įvairove – nuo
estetinių ieškojimų iki socialinių ir politinių paslapčių
tyrinėjimo, – bet ir skirtingomis fotografijos technikomis:
nuo sidabro želatininių atspaudų iki didelių formatų
skaitmeninės spaudos. Šios parodos išskirtinumą liudija ir
didžiausias dalyvaujančių fotografų skaičius per visą Kauno
fotografijos festivalio istoriją – šiemet vienoje vietoje bus
galima susipažinti su 70 autorių darbais, atkeliavusiais iš 20
pasaulio šalių: nuo Lietuvos iki Latvijos, nuo Portugalijos
iki Norvegijos, nuo Kanados iki Australijos.
Finalinė KAUNAS PHOTO festivalio paroda Kauno paveikslų
galerijos erdvėje visą mėnesį kvies ieškoti bei dalytis
paslaptimis, mįslėmis ir iliuzijomis. Atviro konkurso būdu
atrinkti darbai susigrupavo pagal temas. Dalis autorių
gilinasi į ornamentikos ir dekoro iliuzijas, vandens
paslaptingumą, kiti prisimena vaikystę ar stebi moters
socialinio vaidmens mutacijas. Dar viena parodoje
atsiskleisianti ir, matyt, pati mįslingiausia sritis – tai
žmogaus vidinio pasaulio gelmės. Pradedant Lenkijos
fotografijos įžymybės Paweł Żak serija „Mano artimas
pažįstamas“, baigiant KAUNAS PHOTO 07 prizininko australo
Graham Miller „Priemiesčių melancholija“ – žmogaus vidinis
pasaulis išlieka daugiausia klausimų keliančia erdve.
Finalinėje parodoje bus galima pamatyti ir KAUNAS PHOTO 07
didžiojo prizo laimėtojo austro Reiner Riedler darbą apie
rojaus žemėje kūrimą – seriją „Dirbtinės atostogos“.
F Galerijoje (Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6) veikia
latvių fotografo Alnis Stakle fotografijų paroda „Daugpilis –
gyvenimo vieta”.
Daugiau apie KAUNAS PHOTO 2007 parodas čia >>

Fotografijos menas žengią į interjerą

“Fotografija interjere”,salonas “Idėjos namams”, 2007
Festivalis KAUNAS PHOTO 07 skelbia: taškas ant „i“ interjere
dar nepadėtas, jei jo neužbaigia autorinis fotografinis
paveikslas. SBA „Idėjos namams“ salonuose Kaune (Draugystės g.
8C, Kaunas), nuo spalio 29 d. ir nuo gruodžio 1 dienos
Vilniuje veikia paroda „Fotografija interjere“.
Paroda veiks iki metų pabaigos ir kvies pamatyti sterilių
parodų erdvių aplinkoje eksponuotus darbus, atsiduriančius
interjeruose. Patikusius darbus lankytojai galės įsigyti.
Paroda „Fotografija interjere“ – tai dar vienas didžiausio

Baltijos šalyse fotografijos festivalio iššūkis ir
eksperimentas skleidžiant fotografijos meną netikėtame
kontekste. Kasmet ieškantis naujų erdvių eksponuojamai
autorinei fotografijai bei stengdamasis kuo labiau priartėti
prie socialinio, kasdienio gyvenimo, KAUNAS PHOTO jau išbandė
tokias vietas kaip gamyklos, viešasis transportas, bankai,
viešbučiai ar parduotuvės. Šiemet, tarsi pasukdamas visai
priešinga linkme, KAUNAS PHOTO 07 fotografiją perkelia kaip
niekad arti žmogaus – į jo svetainę, miegamąjį ar biurą. Kita
vertus, festivalis nenutoldamas nuo viešų parodų erdvių
idėjos, fotografijos kūrinius eksponuoja visiems atviruose
interjero salonuose, kurių kamerinė aplinka leidžia kiekvienam
individualiai susikurti privačios erdvės iliuziją.
Pasak festivalio direktoriaus, Mindaugo Kavaliausko,
fotografiją studijavusio Prancūzijoje ir Šveicarijoje,
senojoje Europoje per pastarąjį dešimtmetį autorinės
fotografijos meno interjerui rinka auga svaiginančiais
šuoliais, tuo tarpu mes Lietuvoje vis dar pasitenkiname savo
interjeruose pakabindami pigias reprodukcijas. Todėl spalio
mėnesį į Kauno „SBA Idėjos namams“ ir gruodį į Vilniaus SBA
idėjos namams salonus persikelsiantis fotografijos festivalis
siūlo pažvelgti į savo pačių artimiausią aplinką kuo
kūrybiškiau bei nebijoti įsileisti šviesos ir atvaizdo meno į
savo namus.
Parodose bus demonstruojami daugiau nei 30 fotomenininkų iš
viso pasaulio darbai, kuriais bus galima net tik žavėtis, bet
įsigyti bei „prisijaukinti“ savo namuose. Ornamentinė,
abstrakti ar siužetinė fotografija – kiekvieno pasirinkimo
reikalas, norint suteikti savo namams daugiau gyvybės,
dekoratyvumo, jaukumo, individualumo ir savito stiliaus.
Festivalis KAUNAS PHOTO 07 primena, jog modernus interjeras
dar nebaigtas, jei jame nėra originalios meninės fotografijos
paveikslo, atveriančio gyvenamojo būsto ar biuro erdves
puoselėjamoms vertybėms, solidumui, eksperimentui, sąmojui,
gaiviam ar santūriam spalvos dvelksmui. Iki gruodžio pabaigos

Kaune veiksianti paroda „Fotografija interjere“ – puiki proga
pratęsti seną Europos interjero tradiciją savo namuose bei
atnaujinti kasdienę aplinką nesenstančio autorinio meno
prisilietimu.

KAUNAS PHOTO 07
atveria duris į
arenas

III-asis
Fotofestivalių
suvažiavimas, 2007

Lietuvos fotografams
Europos fotografijos

sąjungos

(festivalunion.com)

Ketvirtasis fotografijos meno festivalis KAUNAS PHOTO 07
fotografus kviečia į portfolio peržiūras – susitikimams su
parodų rengėjais, leidėjais iš Europos šalių. Tai išskirtinė
galimybė visiems fotografijos meno kūrėjams – fotomenininkams
ir profesionalams savo įdomiausius darbus pristatyti Kaune
besisvečiuojantiems
Europos
fotografijos
festivalių
organizatoriams be tarpininkų.

Rugsėjo 27-29 dienomis Kaune, festivalio KAUNAS
programos metu vyks III-asis Fotofestivalių
(festivalunion.com) suvažiavimas, kurio metu bus
portfolio peržiūros, skirtos naujų, neatrastų ar
fotografijos talentų paieškoms.

PHOTO 07
sąjungos
surengtos
pamirštų

Dalyvauti peržiūrose ir pristatyti savo darbus kviečiami visi
kuriantys fotomenininkai – šie susitikimai bus naudingi ne tik
naujomis pažintimis, kontaktais ar informacija, bet galbūt
atvers naujas galimybes ne tik Lietuvos, bet visos Europos
fotografijos arenoje suteiks galimybes parodoms, darbų
publikavimui.
KAUNAS PHOTO festivalyje išrinkti lietuvių fotomenininkų
darbai jau buvo eksponuoti Lodzės tarptautiniame festivalyje,
Tamperės trienalėje Backlight, Romos festivalyje Foto Grafia
ir kitose Europinės reikšmės fotografinėse scenose, jų darbai
spausdinti solidžiuose kataloguose.
Šiemet KAUNAS PHOTO festivalio portfolio peržiūrose mūsų
fotografų darbus žiūrėti sutiko kuratoriai ir apžvalgininkai
iš Italijos (Martino Marangoni, FSM Galerija, Florencija),
Vokietijos (Henriette Väth-Hinz – Hamburgo trienalė),
Vengrijos (Budapešto fotografijos mėnuo), Graikijos (Thanassis
Raptis – Tesalonikų festivalis), Prancūzijos – Jim Casper
(Lens Culture).

Akcija: Užfiksuok nuotykį
Ketvirtasis tarptautinis festivalis KAUNAS PHOTO 07 ir
Nuotykių parkas „Lokės pėda“ fotografijos mėgėjams organizuoja
akciją „Užfiksuok nuotykį.“ Iki spalio 16 d. kviečiame
fotomėgėjus išbandyti savo talentus ir sugebėjimus pavienių
kadrų ir fotopasakojimų kategorijose.
Akcijos metu pabandysime „perkąsti kietą riešutėlį“ –
kūrybiškai pavaizduoti aktyvaus laisvalaikio scenas
fotografijoje, galėsime stebėti tikras fotosesijas, kurių metu

kursime festivalio KAUNAS PHOTO 07 organizatorių portretus
nuotykių tema, naudodami dirbtinį apšvietimą.
Fotomėgėjai laukiami Jonavos r., Lokenėlių k., Nuotykių parke
„Lokės pėda“ prie administracijos namelio. Prisistatome,
pasakome, kad atvykome į akciją „Užfiksuok nuotykį“.
Fotomėgėjų akreditacija akcijai nemokama.
Katalogas.

KAUNAS PHOTO 2007 katalogas
Kviečiame

susipažinti

su

KAUNAS

PHOTO

2007

festivalio

katalogu, kurį rasite čia >>
KAUNAS PHOTO 2007 festivalio svetainė

čia >>

Festivalio programą įgyvendino:
Festivalio vadovas / kuratorius Mindaugas Kavaliauskas
Koordinatorė Rūta Varnaitė
Techninis įgyvendinimas Erlendas Bartulis, Aurelijus
Madzeliauskas
Dizainas / Logotipas – Neilas Montvilas

