Atsiliepimai
.
.
„Festivalis subūrė fotomenininkus iš viso pasaulio. Nors atvykau kiek anksčiau nei
kiti, vis tiek turėjau laiko pabendrauti su festivalyje dalyvavusiais fotografais.
Manau, kad tai veda į ateities bendradarbiavimo santykius. Man ypatingai patiko
kūrybiškas vietų parodų ekspozicijoms parinkimas: funikulierius, universiteto
koridoriai ir kt. Tai puikus būdas fotografijos meną pristatyti ne tik
mėgstantiems lankytis meno galerijose, bet ir plačiajai auditorijai.“
M. Scott Brauer (JAV),
KAUNAS PHOTO aplankė 2016 m.
.

.
.
„Kaunas Photo tikrai buvo puikus motyvacinis pastūmėjimas neapleisti asmeninių
projektų. Dėka festivalio, vykusiame aukcione „Catawiki“ mano darbas iš serijos
„Amerika“ buvo parduotas brangiausiai. Be to sulaukiau pakvietimo dalyvauti
fotografijos festivalyje „Nui de la Photo“.“
Algirdas Bakas (Lietuva),
KAUNAS PHOTO aplankė 2016 m.

.
.
„Kaunas Photo festivalis buvo puiki dingstis aplankyti nuostabią Lietuvą,
alsuojančią turtinga kultūra ir šiaurietišku gyvenimo būdu. Festivalis apjungė
daug nepaprastai įdomių žmonių iš viso pasaulio, sukurdamas ryšį tarp skirtingų
požiūrio taškų. Aš vis dar palaikau ryšius su daugeliu iš jų, domiuosi jų kūryba
ir semiuosi įkvėpimo. Portfolio peržiūros buvo puiki galimybė pristatyti savo
darbus ekspertams, leidėjams ir meno vadovams, perduoti žinutę ir sulaukti
patarimų. Aš labai džiaugiuosi, kad mano portfolio buvo išrinktas geriausiu, o
laimėtas prizas paskatino toliau tęsti ilgalaikį projektą apie gatvės gyvenimą
Bukarešte.“
Massimo Branca (Italija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2016 m.
.
.
„Praleidau puikų laiką 2015-ųjų rugsėjį vykusiame Kaunas Photo festivalyje. Viename
Lenkijos internetiniam žurnalui parašiau išsamų straipsnį apie visas parodas ir
portfolio peržiūras.
(http://magazyn.o.pl/2015/krzysztof-jurecki-fotografia-w-kownie-xii-kaunas-photo/#/).
Kaunas Photo yra labai profesionalus festivalis. Aš vis dar prisimenu savo
susitikimus su įžymiais Lietuvos fotografais kaip A. Macijauskas ar Romualdas
Požerskis. Taip pat mačiau daug gerų renginių ir išleistų leidinių. Daugybę!
Pripažinsiu, Lenkijoje neturime nieko panašaus. Manau, kad Kaunas Photo yra vienas
svarbiausių festivalių mūsų Europos dalyje.“
Krzysztof Jurecki (Lenkija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2015 m.

.
„Pirmiausia, norėčiau padėkoti Kaunas Photo festivalio komandai už milžinišką darbą,
kurį Jūs padarėte: renginio organizavimas buvo tobulas, dalyvavo daugybė žmonių
(kuratoriai ir t.t.), vyko labai efektyvūs pokalbiai, vyravo puiki atmosfera,
apgyvendinimas viešbutyje taip pat buvo be priekaištų. Man patiko ir tai, kad parodos
vyko daugybėje skirtingų vietų – ypatingai įdomu buvo pamatyti pačias parodas, o
kartu ir miestą. Kai tik pabaigsiu savo naujus projektus, būtinai vėl pildysiu
paraišką dalyvauti šiame festivalyje.“
Pierre Folk (Prancūzija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2015 m.

.
.
„Kaunas Photo festivalis siūlo galimybę susitikti su ekspertais ir talentingais
fotografais iš įvairių šalių. Jau kelis metus iš eilės Latvijos fotografijos muziejus
eksponuoja Kaunas Photo festivalio laimėtojų darbus.“
Maira Dudareva (Latvija), Fotografijos muziejaus Latvijoje vadovė,
KAUNAS PHOTO aplanko kasmet nuo 2010 m.

.
.
„Aš visad nustembu, kokie naudingi mano projektams būna apsilankymai Kaune, taip pat
ir kontaktų užmezgimui bei mano pačio augimui. Geniali miesto vieta, organizatorių
entuziazmas ir visų lankytojų bei dalyvių gera nuotaika, sukuria atpalaiduojančią,
bet tuo pačiu ir gyvą festivalio atmosferą.“
Pavel Maria Smejkal (Slovakija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2012, 2014, 2015 m.
.
.
„Grįžčiau vėl dėl itin artimos ir draugiškos atmosferos, naujų pažinčių, susitikimų
su fotografais iš įvairių šalių, puikių parodų ir paskaitų, tobulo svečių priėmimo.
Kaunas yra gražus miestas, o mes, dar buvome apgyvendinti nuostabiame viešbutyje,
turinčiame istorijos dalelę. Ačiū už viską!“
Werner Mansholt (Vokietija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2015 m.
.
.
„Džiaugiuosi galėjusi aplankyti Kaunas Photo 2014 Lietuvoje ir sudalyvauti festivalio
paskaitose, parodose, renginiuose ir vakarėliuose! Lietuvos menininkų darbai, kuriuos
pamačiau per portfolio peržiūras buvo aukšto lygio. Kolegos, kurie atvyko iš visų
pasaulio kampelių padarė mano apsilankymą nepamirštamu. Be abejo laukiu kitų metų
festivalių Kaune.“
Julia Durkin (Naujoji Zelandija), Oklando fotografijos festivalio vadovė,
KAUNAS PHOTO aplankė 2014 m.
.
.
„Tai buvo pirmas kartas, kai aplankiau Kaunas Photo festivalį ir dalyvavau portfolio
peržiūroje. Turiu pripažinti, aš tiesiog pamilau Kauną ir šį festivalį. Labiausiai
man patiko pasirinktų vietų įvairovė – visko, ką Kaunas gali pasiūlyti, išnaudojimas.
Portfolio peržiūros buvo neįkainojama patirtis. Turint omeny, kad patirties turiu
palyginti mažai, turėjau abejonių dėl dalyvavimo, bet dabar labai džiaugiuosi, kad
priėmiau šį iššūkį! Pokalbiai su ekspertais buvo labai motyvuojantys, o jų nuomonės
padėjo man suprasti, kokioje vietoje esu ir kur toliau eiti – būtent to man ir
reikėjo.“
Maaike Fekkes (Nyderlandai),
KAUNAS PHOTO aplankė 2015 m.
.
.
„Esu labai dėkingas už pakvietimą. Mes su mergina puikiai praleidome laiką Kaune,
sutikau daugybę įdomių žmonių ir pamačiau begalę gerų foto projektų. Tai buvo
nuostabios atostogos, niekada anksčiau nebuvau Lietuvoje. Viskas buvo puiku: atvyko
daugybė fotografų ir mes turėjome galimybę susipažinti su kiekvienu individualiai, ne
tik pamatyti vieni kitų darbus. Buvo malonu diskutuoti tarpusavyje ir dalintis
įspūdžiais. Taip pat noriu padėkoti ir už pakvietimus į paskaitas, pristatymus bei
vakarienę – man labai patiko lietuviškas maistas! Festivalis buvo puikus! Kiekvienas
dalyvis galėjo pamatyti, kiek daug darbo ir meilės Jūs į jį įdėjote! Aš net negaliu
įsivaizduoti, kaip yra sunku suorganizuoti tokį festivalį, dar turint omeny ir kokia
maža yra Kaunas Photo komanda. Puikios parodos ir daugybė nuostabių parodų vietų!“
Norman Behrendt (Vokietija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2015 m.
.
.
„Mėgavausi festivaliu – gera buvo stebėti kaip Kaunas transformuojasi fotografijos
savaitei, pamatyti, kokias nuostabias vietas turite ir panaudojote parodoms, (man
ypatingai patiko Kauno fotografijos ir POST galerijos) ir su kokiais mielais žmonėmis
aš susipažinau. Taip pat buvau be galo sužavėta, kad atidarymo renginiai buvo
sudėlioti taip, kad galėjai sudalyvauti beveik visuose, viename po kito.“
Nora Vrublevska (Latvija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2015 m.

.
.
„Kaip vertintojui, mano patirtis Kaunas Photo festivalyje buvo fantastiška. Nuostabus
personalas ir koordinatoriai. Didelis malonumas buvo sužinoti apie tiek daug
menininkų, pamatyti jų darbus kitų vertintojų akimis. Peržiūros padėjo man geriau
suprasti, kuo užsiima Lietuvos ir kitų šalių menininkai, ko siekiama jų darbuose –
kokios atsispindi idėjos, interesai, rūpesčiai ir kt. Aš ir toliau seku jų karjeras,
o su kai kuriais menininkais ir vertintojais, kuriuos sutikau Kaune, ir toliau
palaikau ryšį. “
Shane Lavalette (Niujorko valstija, Naujoji Anglija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2014 m.
.
.
„Kaunas Photo festivalis yra nuostabus, nors jis negali lygintis su fotografijos
didmiesčiais, vis tiek iš esmės turi viską, ką siūlo didieji broliai, tik Jūs esat
dar ir kaip malonus skanėstas. Kaunas Photo negali varžytis su grandais pagal
statistinius skaičius, tačiau didieji festivaliai negali varžytis su Kaunas Photo
pagal „festivališkumo“ (jei toks žodis egzistuoja) jausmą. Tai toks jausmas, kai
pamatai savo senus draugus, susitikti su tolimais giminaičiais, būni draugų rate,
daliniesi aistra, vizijomis ir mėgaujiesi fotografija. Tai yra būtent tai, ko ir
trūksta didelio masto festivaliams, o Kaunas Photo viską daro teisingai: pristatomos
dabartinės tendencijos, sukviečiami puikūs ekspertai, vykdomos nuostabios parodos ir
visa tai vyksta tokioje atmosferoje, lyg leistum laiką su geriausiais draugais iš
mokyklos, dalintumeisi darbais ir vizijomis.“
Borut Peterlin (Slovėnija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011, 2014 m.
.
.
„Man reikia čia sugrįžti. Ir greitai.“
Christian Lutz (Šveicarija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011, 2014 m.
.
.
„Lietuva turi turtingą fotografijos paveldą, o dabar dar ir išvystė naują šiuolaikinę
Europos fotografijos platformą: viskas geriausiai suorganizuota, o jautiesi taip, lyg
būtum šeimoje.“
Vitus Saloshanka (Baltarusija/ Vokietija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2015, 2014 m.
.
.
„Kadangi aš esu kilęs iš Kauno, Kaunas Photo buvo pirmasis fotografijos festivalis,
kuriame aš dalyvavau, ir toliau lankausi beveik kiekvienais metais. Aš dar ir dabar
džiaugiuosi, kad tai buvo pirmas tarptautinis foto festivalis, kuriame buvau
išrinktas pagrindinei parodai. Man, kaip jaunam menininkui, pamatymas, kiek daug
lankytojų įvertino mano interaktyvias instaliacijas, padėjo patikėti tuo, ką aš
darau, paskatino kurti naujus darbus ir toliau ieškoti galimybių ateityje surengti
vietines ir tarptautines parodas.“
Raimondas Pocius (Lietuva),
KAUNAS PHOTO aplankė 2013 m.
.
.
„Tai buvo puiki proga sudalyvauti KAUNAS PHOTO festivalyje – puikūs informacijos
mainai, puikūs žmonės, puikios parodos! Jei nuoširdžiai, šis festivalis man buvo
geriausias, kokiame kada nors esu lankęsis. Ne tik peržiūros buvo puikiai
suorganizuotos, bet taip pat patiko prezentacijų idėja ir visa renginių atidarymų
savaitė, leidusi susipažinti su naujais žmonėmis ir pamatyti daugelį puikių parodų.“
Luca Zanier (Šveicarija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011, 2014 m.
.
.
„Dalyvavimas Kaunas Photo festivalyje, man suteikė daug naudos – ypatingai daug davė
galimybė susitikti su tiek daug talentingų fotografų ir tai, kad mano darbai buvo
įvertinti visiškai naujos ir nepažįstamos, bet nusimanančios auditorijos. Lietuva
šiuo metu yra fotografijos priešakyje ir Kaunas Photo yra prie to prisidėjęs. Tad
Lietuva ir šis festivalis yra labai svarbios vietos man ir bet kuriam kitam
menininkui, kuris vertina buvimą pažangiausiame pasaulio fotografijos kampelyje. Man
labai daug reiškia, tai, kad mano darbai buvo rodomi Lietuvoje, šalyje, kuri rimtai
žiūri į fotografiją ir remia menininkų darbus, ir festivalyje Kaunas Photo, kuris
padeda fotografijai užimti reikšmingą vietą kultūroje, kurios ji ir nusipelno.“
Barbara Yoshida (JAV),
KAUNAS PHOTO aplankė 2006 m.
.
.
„Kaunas Photo buvo puiki patirtis. Man labai patiko susipažinti su menininkais iš
viso pasaulio, su kai kuriais iš jų bendrauju iki šiol.“
Jens Sundheim (Vokietija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2009 m.

.
.
„Dalyvavimas KAUNAS PHOTO 2011 festivalyje, man buvo magiška patirtis. Tiek daug
žmonių, iš tiek daug vietovių kartu susirinko mėgautis fotografija. Be to, aš labai
vertinu lietuvių susidomėjimą ir nuoširdžius komplimentus, kurių sulaukė mano paroda.
Buvo taip gera matyti tiek daug jaunų žmonių, taip susidomėjusių fotografija. Kaip
aš sakiau anksčiau… magiška patirtis..ir dar šis tas, gali būti, kad aš po truputį
pamilstu Lietuvą.“
John Londei (JK),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011. Tegul ilsisi ramybėje nuo 2012 m.
.
.
„Kadangi tai buvo mano pirmas apsilankymas Kaunas Photo festivalyje ir Lietuvoje, aš
turiu pasakyti, kad Lietuva – graži šalis, jau nekalbant apie alų ir maistą, kurie
yra tikrai puikūs.. Taip pat žmonės, kurie labai padėjo, kai tik man reikėjo ką nors
paaiškinti. Grįžtant prie Kaunas Photo Star, nuostabu, kad per dvi dienas buvo
padaryta tiek daug, buvo galima sužinoti daug naujo iš lektorių ir vertintojų, taip
pat pamatyti kitų fotografų darbus. Tik pamatęs tiek daug gerų darbų susivoki, kiek
daug fotografų dar nežinai.“
Borja Lázaro Herrero (Ispanija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011 m.
„Tai buvo nuostabi savaitė. Jūs suteikėte man galimybę apsilankyti tokioje gražioje
vietoje, kurioje kiekvienas fotografas norėtų pabuvoti. Parodą atidarė Lietuvos
kultūros ministras, o tai didelis pripažinimas mano darbams. Aš taip pat pamačiau
gerus kitų fotografų darbus ir susipažinau su puikiais žmonėmis. Visos parodos buvo
skirtingos, bet savaip įdomios, buvo malonu kiekvieną dieną dalyvauti vis kituose
atidarymuose. Man labai patinka fotografija tuomet, kai aš atrandu kažką naujo, lyg
paslėptą pasaulį ar nežinomas paslaptis. Šiame festivalyje aš jaučiau aistrą
fotografijai, gryną ir nepaliestą, tolimą nuo politinės veiklos. Tikiuosi, kad
festivalis ir toliau tęs savo veiklą ir kada nors taps legenda.“
Eric Lusito (Prancūzija).
KAUNAS PHOTO aplankė 2010, 2011 m.
„Labai vertinu pakvietimą ir galimybę dalyvauti šiame festivalyje, pasidalinti savo
darbais ir susitikti su panašiai mąstančiais žmonėmis. O Kauno pažinimas buvo lyg
papildoma dovana man ir aš būtinai čia grįšiu!“
Alina Kisina (Ukraina/JK),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011 m.
„Esu labai dėkinga, kad vėl pakvietėte mane ir mano žurnalą į Kauną. Šie metai buvo
tikrai ypatingi, vertintojų kompanija ir dalyviai buvo tiesiog nuostabūs! Tikiuosi,
kad šis festivalis ateityje pasieks dar daugiau.“
Katarzyna Majak, Kuratorė & Rašytoja, (Lenkija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011 m.
„Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už labai gerai suorganizuotą, puikų festivalį
su daugybe reginių, kurie mus užėmė ir įkvėpė. Portfolio peržiūros buvo neįtikėtinai
įdomios, aš vis dar mąstau, kokią įtaką mano fotografijai darys šie ypatingi
susitikimai. Nereikia nė sakyti, kad tai nukreips mane tik teigiama linkme. Mano
dalyvavimas Kaunas Photo Star portofolio peržiūrose buvo nuostabi patirtis,
nepakartojama ir fantastiška. Jausmas, lyg būtum dalimi fotografijos tarptautiniame
kontekste, motyvuoja. Džiaugsiuosi, kai vėl čia sugrįšiu. Kas žino, gal jau kitais
metais..“
Paul Taylor, (JK/Prancūzija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2011 m.
„Keli aspektai įtakoję Kaunas Photo festivalio sėkmę 2011 m.:
– Aukštas menininkų lygis – gerai apgalvotos ir patrauklūs parodų pristatymai.
-Įdomios atvykusių kuratorių iš Austrijos, Šveicarijos, Švedijos ir Suomijos
paskaitos. Patrauklūs dalyvaujančių fotografų savęs pristatymai, fotografijų parodos
ir leidiniai.
-Puikiai atrinkta, įvairių dalyvių grupė portfolio peržiūroms.
-Ir svarbiausia, organizatorių sukurta maloni atmosfera, kuri padarė šias kelias
dienas Kaune ypatingomis ne tik iš profesionalo pusės (informacijos ir patirties
dalinimasis, konsultacijos, naujos pažintys), bet ir pavertė jas fotografinėmis
atostogomis. “
Marek Grygiel, Kuratorius & Rašytojas, (Lenkija),
KAUNAS PHOTO aplankė 2004, 2011 m.

