KAUNAS
PHOTO
festivalio
atidarymo savaitgalis rugsėjo
1 – 3 d.
XIV-asis KAUNAS PHOTO festivalis pradeda savo pagrindinę
programą vandens tema ir kviečia pasivaikščioti po
fotografijos parodų atidarymus ir kitus renginius atidarymo
savaitgalį – rugsėjo 1 – 3 dienomis. Visi renginiai nemokami!

Rugsėjo 1 d., penktadienis

© Romualdas Požerskis
16.00 Parodos atidarymas. Galerija „Ars et mundus“ (A. Mapų g.
20). Mikolaj Nowacki (Lenkija) „Oderis“.
16.30 Parodos atidarymas. Kauno miesto savivaldybės Vinco
Kudirkos viešoji biblioteka, jaunimo meno ir muzikos skyrius

(A. Mapų g. 18). Romualdas Požerskis (Lietuva) „Karšta
vasara“.
17.00 Parodos „Upės“ atidarymas. Kauno miesto muziejaus,
lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius (L. Zamenhofo g.
12). Federico Rios Escobar (Kolumbija) „FARC“, Jan Caga
(Čekija) „Dunojus – mėlynoji upė“, John Trotter (JAV) „Nėra
vandens, nėra gyvenimo“, Mathieu Nonnenmacher (Prancūzija)
„Apšviesti upę“, Yan Wang Preston (JK) „Motina upė“.
18.00 Parodos atidarymas. Kauno fotografijos galerija
(Vilniaus g. 2). Mayumi Suzuki (Japonija) „Atkūrimo
testamentas“.
18.30 Parodos „(Ne)privatūs vandenys“ atidarymas. Galerija
„Meno parkas“ (Rotušės a. 27.). Matthew Moore (JAV) „Jūros
peizažai“, Päivi Koskinen (Suomija) „Pirmadienis“, Russ Flatt
(Naujoji Zelandija) „Nusivesk mane prie upės“, Jari Silomäki
(Suomija) „Mano oro dienoraštis“, Pierfrancesco
(Italija) „#Instagramprieplauka, Honkongas“.

Celada

19.00 Lauko parodos atidarymas. Katerina Mistal (Švedija)
„Europos žymėjimas“. Aikštė prie Kauno pilies (Pilies g.)
21.00 KAUNAS PHOTO NAKTIS – fotografijų projekcijos po atviru
dangumi. Kauno pilies amfiteatras (Papilio g.). Gideon Mendel
(JK) Skęstantis pasaulis“, KAUNAS PHOTO TOP 16, Lenkijos
fotografija.

Atidarymai naujamiestyje ir KAUNAS PHOTO STAR 2017 nugalėtojos
pasakojimas apie jos šeimos cunamio tragediją.

Rugsėjo 2 d., šeštadienis

© Christian Åslund
13.00 Parodos atidarymas. Lietuvos švietimo istorijos muziejus
(Vytauto pr. 52). Matjaž Krivic (Slovėnija) „Litis – XXI a.
varomoji jėga“, Christian Åslund (Švedija) „Ledynų palyginimas
– Svalbardas“, Gideon Mendel (JK) „Skęstantis pasaulis“.
Parodos partneriai „EMP recycling“.
14.00 Parodos atidarymas. Žaliakalnio funikulieriaus
aukštutinė stotelė „F galerija“ (Aušros g. 6). Eugenijus
Barzdžius (Lietuva) „Vask”.
14.30 Parodos atidarymas. Vytauto Didžiojo universitetas,
Humanitarinių mokslų fakultetas (V. Putvinskio g. 23). Alex
Boyd (JK) „Galbūt šalis (Farerų salos)“, Christine Osinski
(JAV) „Niujorko archipelagas“.
15.30 Kūrybos pristatymas (Artist talk). Galerija „Meno
parkas“ (Rotušės a. 27) Jari Silomäki (Suomija), Päivi
Koskinen (Suomija).
17.00 Kūrybos pristatymas (Artist talk). Kauno fotografijos
galerija (Vilniaus g. 2) Mayumi Suzuki (Japonija).

Rugsėjo 3 d., sekmadienis
„Pliažo sezono“
galerijoje.

turas

ir

uždarymas

M.Žilinsko

dailės

© Jashim Salam
15.30 Turas po parodą „Pliažo sezonas“. Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus, M. Žilinsko dailės galerija
(Nepriklausomybės a. 12).
16.00 Kolektyvinės parodos „Pliažo sezonas“ uždarymas kartu su
Kauno šokio teatro Aura performansu. Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus, M. Žilinsko dailės galerija
(Nepriklausomybės a. 12). Massimo Vitali (Italija) paplūdimių
žmogiškieji peizažai, Kirill Golovchenko (Ukraina/Vokietija)
„Atostogos“, Tado Černiausko (Lietuva) „Komforto zona“, Turi
Calafato
(Italija)
„Diena
paplūdimyje.
Sicilijos
vasara“, Celine Diais (Prancūzija) „Vaizdas į jūrą“, Marton
Kallai (Vengrija) „Solotvinas – sūrus sapnas“, Krzysztof
Racoñ (Lenkija) „Zakžovekas“, Bertos Tilmantaitės (Lietuva)
„Indijos bangomis“, Emily Wabitsch (Vokietija/Bangladešas) „Iš
„Koks“ paplūdimio, su meile“, Jashim Salam (Bangladešas)
„Gyvenimas iš laivų kapinyno“, François Marmion (PrancūzijaJungtinė Karalystė) „Sumautos atostogos“.

Visi atidarymo renginiai atviri visiems ir nemokami.

