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2018 m. liepos 1 d., sekmadienį, 14 val. Lietuvos zoologijos
sode Kaune, KAUNAS PHOTO festivalis pristatys Anup Shah parodą
„Migracijos“. Taip 15-asis fotografijos festivalis kviečia
kartu švęsti Lietuvos zoologijos sodo 80-iasdešimtmetį.
Parodos autorius Anup Shah iš itin artimo ir intymaus atstumo
žvelgia į Afrikos gyvūnus ir diskutuoja migracijos bei
prigimtinio žmogaus noro išgyventi klausimais. Paroda veiks
2018 m. iki spalio 28 d. prie žirafų po atviru dangumi.
Pasak fotografo Anup Shah, pagrindinis žmogaus noras yra
išgyventi. Dažnai išgyvenimas susijęs su gyvenamosios aplinkos
keitimu. „Aš svarsčiau, ar yra lygiagretus pasaulis
orientuotas į žmogų, kurį sukūrėme, kuriame migracija sudaro
esmę? Ar tai – pirmykštis potraukis, slypintis laukiniuose
protuose, kuris padeda mums suprasti sudėtingesnę žmogaus
motyvaciją judėti kitaip?” – klausia autorius. Fotografas
užaugo pažinodamas ir mylėdamas Kenijoje esančią vietovę Mara,
jausdamas jos laukinius gyvūnus. Čia gyvūnai reguliariai
migruoja ieškodami vandens ir maisto. Naudodamas artimą ir
intymų stebėjimo tašką, taip pat atitinkamą formatą, ilgai
laukė svarbiausių momentų. „Nusprendžiau savo atsakymą
apipavidalinti vizualia serija, tikėdamasis parodyti gyvūnų
motyvaciją išgyventi.” – teigia Anup Shah. Ši rizikinga, daug
investicijų pareikalavusi darbo dalis ir trys pilni
įsipareigojimo metai virto vizualiu kūriniu apie migraciją
laukinėje aplinkoje. Tai kūrinys, raginantis mus iš naujo
ištirti ir net persvarstyti savo norus persikelti į ganyklas.
Festivalio vadovas Mindaugas Kavaliauskas juokauja, kad ši
fotografijos paroda ne tik išplės Kauno zoologijos sodo

ekspoziciją, tačiau ir žirafas, ekspoziciją stebinčias tarsi
iš parterio, supažindins su gentainiais Afrikoje.
Anup Shah nuo 2001 m. vykdo užsakymus „National Geographic“
žurnalui. Fotografo darbai publikuoti trijose „Abrams“
leidyklos Niujorko knygose. Anup Shah pristatytas pasaulio
populiariausių laukinių gyvūnų fotografų knygoje „Rotovision
2004“, žurnale „Horzu“ 2010 m., įtrauktas į geriausių
dešimtuką knygoje „Gamtos fotografijos meistrai“. Fotografas
yra surengęs personalines ir grupines parodas festivaliuose
Prancūzijoje, Italijoje, Tokijuje ir Londone. Anup Shah
išsiskiria gamtos gyvūnijos fotografijose atrasdamas unikalią
vietą tarp dokumentinės ir populiariosios fotografijos.
Parodą aplankyti galite kasdien nuo 9 iki 19 val. Parodos
lankytojai kviečiami įsigyti zoologijos sodo lankytojų
bilietus ir taip prisidėti prie gyvūnų gerovės. (Bilietų
kaina: suaugusiems 5€, vaikams 3€, vaikams iki 5 metų –
nemokamai. Kasų darbo laikas nuo 9 iki 18 val.)
Parodos organizatorius: festivalis KAUNAS PHOTO, partneris
Lietuvos zoologijos sodas. KAUNAS PHOTO festivalio rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, „Epson“.

