KAUNAS PHOTO 2013

Ačiū už sveikinimus !
Minint dešimtąją programą, parodų tema pasirinktas šventinis
motyvas. Ekspozicijoms atrenkant darbus, paraštėse likę
tradicinių etnografinių švenčių reportažiniai pasakojimai,
išryškino su dideliu pasiryžimu, proto ir širdies
investicijomis kurtus fotografų darbus, kurie lyg veidrodžiai
rodo, kokiais vakarėlių liūtais mes tapome per pastaruosius
metus. Parodose eksponuojamos fotografijos kalbės apie
paprastų žmonių vaikystės, jaunystės, studentavimo,
kvailystės, idealų paieškos, miestelių, brandos, senatvės,
amžinybės ir kitus šventinius kontekstus.
KAUNAS PHOTO festivalio 2013 atidarymo akimirkos

Programa
Pavasarinė KAUNAS PHOTO 2013 festivalio dalis
Pavasarinė KAUNAS
pasitiks balandžio
Čiurlionio dailės
14:00 val. spaudos

PHOTO 2013 festivalio dalis lankytojus
11 d. su visa eile renginių ir parodų M. K.
muziejaus, M. Žilinsko dailės galerijoje.
konferencijoje bus pristatytos: festivalio

temos, naujovės, organizatorių komanda. Vyks susitikimas su
parodos autoriais: Martin Guggisberg (CH), Jonas Petronis
(LT), Katarina Radovič (SRB), Uladzimir Parfianok (BY),
Eugenia Maximova (A), Szabolcs Barakonyi (H).

© Esteban Pastorino Diaz (Buenos Airės / Ispanija) Gegužės
pirmoji, Kuba
Pagrindinę parodą M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, M.
Žilinsko dailės galerijoje pradės šventinių eisenų ilgesys,
ilguma ir ilgis, išreikštas metrais argentiniečio Esteban
Pastorino Diaz panoramose. Tylūs, bet vizualiai išraiškingi
Susan A. Barnett kvietimai švęsti, eksponuojami amerikiečių
aprangoje švenčia ir pačią miesto kultūrą. Į vakarėlius
besirenkančią publiką dokumentuojantis Raimundas Pocius
interaktyvios instaliacijos pagalba kolekcionuoja jaunų
vakarėlių liūtų sąmojingus portretus. Baltarusis Uladzimiras
Parfianokas renkasi fiksuoti valstybės šventę per stabiliai
saugų atstumą – televizijos transliaciją gyvai – ir pamatyti
daugiau, nei dalyvaujant renginyje. Vengras Szabolcs Barakonyi
žvelgia į pirmąsias šventes žmogaus gyvenime – pirmuosius
gimtadienius, vaikų darželio šventes, iš tėvų perspektyvos,
ironiškai pabrėždamas šventės darbinį aspektą. Kaunietis Jonas
Petronis šventinių nuotaikų sėmėsi studentavimo laikais, kurių
sunkių pošventinių rytų grūdėtas vualis fotografijose
užsifiksavo visiems laikams. Martino Guggisbergo fotografuoti
grožio karalienių rinkimai Šveicarijoje tik patvirtina, kad
svarbiausias ir nuolatinis šventimas vyrų gyvenime – moters
grožis. Serbės Katarinos Radovič vestuvių stebėjimai mus
perkelia į besikeičiančios Europos kultūrą vestuvėse.
Amerikietės Amės Stevens projektas atšvęsti gimtadienį,
sukuriant skulptūriškų tortų seriją, aptaria gurmaniškąją kičo
kultūrą. Belgas Nick Hannes pristato populiariąją kultūrą kaip
tradicijų šiandieninėje Flamandijoje išsigelbėjimo terpę ir
galimybę. Pagyvenusių žmonių šokiai Prancūzijoje Fredo
Boucherio fotografijose byloja apie neišblėstančią jaunystę

bet kokiame amžiuje su jos džiaugsmais ir nusivylimais.
Eugenijos Maksimovos antkapių fotografijos primena – gyvenimui
pasibaigus, šventė tęsiasi…
Nuo parodų gausos raibstančias akis susikoncentruoti kvies 19
val. prasidėsiančios trijų dalių fotografijų projekcijos.
1 dalis. Fotografų pasiūlymai šventimo tema – peržiūros. Frank
Schirrmeister (D), Bartłomiej Ponikiewski (PL), Glenna Gordon
(USA), Maria Plotnikova (RU), Ramil Talae (USA), Eric Leleu
(F-CHI), Jill Waterman (USA), Sandra Chen Weinstein (USA),
Ireneusz Luty (AUS), Natalie Grono (AUS), Gregorio Reche (E),
Nikolai Urencev (LT), Sergey Poteryaev (RU).
2 dalis. Ką tik atsidariusios parodos dalyvių darbų išplėstinė
peržiūra. Szabolcs Barakonyi „Nuo nulio iki trijų“, Katarina
Radovič „Kol mirtis mus išskirs“, Jonas Petronis „Šventimas“,
Uladzimir Parfianok „Nepriklausomybės diena. Tiesioginė
transliacija“, Martin Guggisberg “MISS”, Eugenia Maximova
„Kryptis – amžinybė“ darbų ekrane peržiūra, dalyvaujant
autoriams.
3 dalis. Fotografų, kurių parodos atsidarys penktadienį,
balandžio 12 d., darbų peržiūra, dalyvaujant autoriams.
Catrine Val „Feminist“, Reinis Hofmanis „LARP“, Maciej
Dakowicz “Cardiff After Dark”.
21 val. atsikvėpsime Džem’pub’e, kur KAUNAS PHOTO festivalio
organizatoriai pakvies į neformalią fotografijų projekcijų
peržiūrą.
Balandžio 12 d., nuo pat ryto bruzdės meistriškumo kursų
vadovo ukrainiečio Aleksandro Gliadelovo klasė. Trijų dienų
(balandžio 12 -14 d.) intensyviuose kursuose tikimasi išugdyti
gebėjimą struktūriškai vystyti fotografinę istoriją, sudėtingų
temų siužetą, vizualiai plėtojant naratyvą ir savo asmeninį
stilių.
Tuo tarpu Kauno fotografijos galerija 14 val. plačiai atvers

duris
norintiems
susitikti
ir
padiskutuoti
su
fotografais Maciej Dakowicz, Reinis Hofmanis, Catrine Val. O
nuo 17 val. čia pat vyks Maciej Dakowicz parodos “Naktinis
Kardifas” atidarymas. Ši paroda, tai uoga ant pyrago
šventinėje KAUNAS PHOTO programoje, iš pirmo žvilgsnio
fotografijos linksmos, su muzika, greitu maistu ir gėrimais –
tačiau ir pilnos nuorodų į šventės spindesį, skurdą,
sunkmečius ir jų priežastis mūsų amžiaus civilizacijoje.
Nuo 18 val. susitikime “Meno parke” ir susipažinkime
su vokietės Catrinės Val moters- lyg visada pasiruošusia
švęsti multifunkcinės būtybės metamorfozes bei latvio Reinio
Hofmanio persirengėliais į žaidimų personažus, švenčiančiais
pabėgimą nuo savo tikrųjų tapatybių savaitgaliniuose
žaidimuose miškuose.

Balandžio 18 d. Prancūzų institute, Vilniuje fotografijos
projekcijų ir literatūrinio skaitymo vakaras „Šokančios
arbatėlės“ (“Thés Dansants”) su autoriais Fred Boucher
(fotografas) ir Denis Dormoy (rašytojas). O balandžio 19 d.
šis vakaras persikels į M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, M.
Žilinsko dailės galeriją, ir bus pristatytas Kauno publikai,
papildytas susitikimu su Gintarė Rakickaitė (LT) ir jos
trumpametražių filmų“Trys ketvirtinės” ir “Parkas” peržiūra.
Balandžio 20 d. fotografijos projekcijos ir literatūrinis
skaitymas bei susitikimas su Gintare Rakickaite ir filmų
peržiūromis persikels į Palangą.
Po dešimties dienų, kada jau viskas bus nugulę į savo
stalčiukus, balandžio 30 d. organizatoriai pakvies į turą su
gidu po pagrindinę KAUNAS PHOTO festivalio parodą “Ačiū už
sveikinimus”, M. Žilinsko dailės galerijoje. Po turo, kviesime
į susitikimą su Nick Hannes (B) ir
Rudolfu Levuliu (LT),
peržiūrėsime pastarojo autoriaus filmus “Būk linksmas” ir
“Vienas du trys”. O Nick Hannes pristatys darbų seriją

“Tradicijos”.
Gegužės 8 d. (trečiadienį) 17 val. Nacionalinio M.K.Čiurlionio
dailės muziejaus, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejuje (V.Putvinskio g. 64, Kaunas) atidaroma dešimtojo
fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO pavasarinės dalies parodinės
programos baigiamasis akcentas – Aleksandro Macijausko 75 metų
jubiliejui skiriama paroda „Aleksandras Macijauskas.
Vinys“. Paroda siekiama supažindinti su asmeniška fotografo
gyvenimo ir kūrybos kelio interpretacija, sutelkiant dėmesį į
įvykius ir atsitiktinumus, kurie fotografui atrodė
reikšmingiausi. Paroda, vesianti žiūrovą chronologiškai „nuo
vinies iki vinies“ leis iš arčiau pažvelgti į žinomų ir
nežinomų įvykių, kūrinių priežastingumus ir paradoksus bei su
fotografui būdingu sąmoju ir ironija atsakys į daugybę
klausimų…

© Aleksandras Macijauskas (Lietuva) “Valties remontas”, 1966
Daugiau apie Aleksandro Macijausko parodą skaitykite čia >>
Rudeninė KAUNAS PHOTO festivalio 2013 programos dalis
Rudeninė KAUNAS PHOTO 2013 festivalio programos dalis prasidės
rugsėjo 12 d. kartu su jau tradicija tapusiomis dviejų formatų
– internetinės ir “tête-à-tête” portfolio peržiūromis, kur
fotografai galės atrasti galimybes rodyti, publikuoti savo
kūrybą- galbūt rasti savo atstovus meno pasaulyje.

Po darbų visi skubėsime į Kauno fotografijos galeriją, KAUNAS
PHOTO STAR 2012 nugalėtojas Andrei Liankevich (BY) atidarys
savo darbų parodą, o vėliau dalins autografus, įsigijusiems jo
knygą „Pagan“.
20:00 val. BLC- verslo lyderių centre vyks projekcijų vakaras
tema “Duetai ir dvikovos”: Baltarusijos ir Ukrainos
fotografija. Baltarusijos fotografiją pristatys Andrei
Liankevič, knygos „BY NOW“ (Kehrer leidykla, 2013)
sudarytojas. Tuo tarpu Ukrainos fotografiją pristatys Anna
Gaidai (centro „PhotoCult“ ir festivalio „Vizii“
bendraorganizatorė). Po 14 fotografų nuo kiekvienos šalies…
Baltarusijos ir Ukrainos fotografų sąrašą galite rasti čia >>
Rugsėjo 13 d. tęsime KAUNAS PHOTO STAR 2013 portfolio
peržiūras, kurios nuo 13:30 iki 15:30 bus atviros lankytojams.
Dviejų dienų programą vainikuos BLC – verslo lyderių centre,
vyksiantis projekcijų vakaras, kurio metu vyks KAUNAS PHOTO
STAR 2013 fotografų darbų peržiūra, TOP 4 ir nugalėtojo
paskelbimas. Renginys bus transliuojamas internetu.
Katalogas.

KAUNAS PHOTO 2013 festivalio parodos ir renginiai nugulė į
katalogą, kurį galite rasti čia >>

Aplankykite KAUNAS PHOTO 2013 festivalio puslapį čia >>
KAUNAS PHOTO 2013 festivalio komanda:
Festivalio vadovas / kuratorius Mindaugas Kavaliauskas
Bendrakuratoriai
Ieva
Meilutė-Svinkūnienė,
Donatas
Stankevičius
Koordinatorė Rūta Šatalovaitė
Blogas / Naujienos Milda Kiaušaitė
Videografija Linas Hermanas
Fotografas Erlendas Bartulis
Parodų architektūra Donatas Stankevičius

