Results of the “3 in 1 Call”
Atsiprašome, šio turinio lietuviškai nėra

© Norman Behrendt (Germany) from “Morning has not dawned yet”
Wooden house partly renewed, Kaunas, Lithuania. September 2015
With combined energy of photography experts from France,
Georgia, Estonia, Switzerland, New Zealand and Lithuania, we
finally have the results of the “3 in 1 Call” from KAUNAS
PHOTO 2016. Due to an equal amount of votes for two
portfolios, the TOP-4 turned into TOP-5. Besides, discover the
list of artists to be exhibited in the main exhibition of
KAUNAS PHOTO 2016, discussing the contemporary European trends
of flanerie, selected from the folioPORT for Flâneur online
resource, folioPORT for Flâneur.

The TOP-5 of the “3 in 1 Call” from
KAUNAS PHOTO 2016
The unfinished by Julien Lombardi (France)
Evicted by Alexis Aubin(Canada/Colombia)
La Carrera Séptima by Juan Cristobal Cobo (USA/Colombia)
Tesverlekh by Kostas Maros(Switzerland)
Morning has not dawned yet by Norman Behrendt (Germany)

Artists selected for the main exhibition
which is a part of “Flâneur: new urban narratives” project at
the M.Žilinskas Art Gallery of the National M.K.Čiurlionis Art
Museum. The selection process was being developed by the three
curators of KAUNAS PHOTO 2016 – Mindaugas Kavaliauskas,
Leonidas Donskis and Donatas Stankevičius.
High journey by Nonnenmacher Mathieu (France)
Under by Marta Rybicka (Poland)
Pruning & Prosperity by Van der Berg/ van der Burg (The
Netherlands)
System 2 by Balder Olrik (Denmark)
10th of April by Mateusz Jazwiecki Jazwiecki (Poland)
Community gardens Budapest by Marton Kallai (Hungary)
Leopard City by Christopher Mavric (Austria)
Morning has not dawned yet by Norman Behrendt (Germany)
PalmBoom by Audrius Kriauciunas (Lithuania/The Netherlands)
Boat Song by Iga Gozdowska (UK/Poland)
For tomorrow by Torsten Schumann (Germany)
In The Flesh by Werner Mansholt (Germany)
On the Threshold by Isabelle Riviere (France)
MORE TO BE ANNOUNCED

Artists selected for other KAUNAS PHOTO
2016 exhibitions
Alexander by Michal Siarek (Poland)
Oggi è la festa di.. by Paolo Fusco (Italy)
The Urban Mangle by Mindaugas Simankevicius (Australia)
Concentration and The Eyes of Buenos Aires by Zsolt Batori
(Hungary)
La Carrera Séptima by Juan Cristobal Cobo (USA/Colombia)
Mexico-Manhattan by LANDEMARD Nicolas (France)
This is the worst party I’ve ever been to by M. Scott Brauer
(USA)
MORE TO BE ANNOUNCED

KAUNAS PHOTO STAR Award Winner
On June 30, a jury composed of Gintaras Česonis (Head of
Kaunas Photography Gallery), Ieva Meilutė-Svinkūnienė (Head of
Vitas Luckus Centre of Photography), Donatas Stankevičius
(curator at KAUNAS PHOTO and at Kaunas Photography Gallery)
and Mindaugas Kavaliauskas (Director of KAUNAS PHOTO festival)
placed their votes for the photographers of TOP-5 of KAUNAS
PHOTO STAR candidates. The jury members unanimously agreed to
maintain the top position of the portfolio that received the
maximum votes from the experts who reviewed all the KAUNAS
PHOTO STAR candidates’ works.
KAUNAS PHOTO STAR Award Winner, who is invited to hold a solo
exhibition at Kaunas Photography Gallery during KAUNAS PHOTO
2016 is…
…Julien Lombardi (France) for his work about Armenia, “The

unfinished”, one picture below. For more images, click on the
title with the link.

Félicitations, Julien!
See you and many other artists soon in Kaunas.
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festivalio kvietimas teikti

darbus iki birželio 17 d.
KAUNAS PHOTO festivalis savo veiklą pradėjo 2004 m. ir
netrukus tapo žinomas kaip premjerų festivalis, fotografų
sėkmės indikatorius. Festivalis rengiamas kiekvienais metais
Kaune, antrame pagal dydį Lietuvos mieste. KAUNAS PHOTO
festivalis ilgiausiai be pertraukų organizuojamas Baltijos
šalyse, tai platforma skirta dialogui apie šiuolaikinės
fotografijos kūrybą tarp Šiaurės ir Pietų, Rytų ir Vakarų.
Nors festivalis yra svarbiausias fotomeno renginys Lietuvoje,
jo tikslas nėra vien tik akcentuoti Lietuvos fotografijos
mokyklą. Festivalio programos ir projektai apima labai platų
veiklų spektrą: nuo parodų eksponavimo iki katalogų parengimo
ir publikavimo. Vienas sėkmingiausių pavyzdžių, 2014 metų
paroda „74-ųjų karta“, nugulusi į to paties pavadinimo
katalogą, apie 11, tarptautiniu mastu pripažintų Europos
fotografų, gimusių 1974 metais.
2016 metais KAUNAS PHOTO festivalis grįžta su kvietimu teikti
darbus ir viename kvietime, fotografams iš Europos ir už jos
ribų, siūlo tris galimybes.
1/3. Darbų matomumas folioPORT Flâneur urbanistinės tematikos
fotografijų duomenų bazėje.
folioPORT Flâneur – platforma skirta teikti darbus KAUNAS
PHOTO 2016 m. programai, tuo pat metu ji funkcionuoja kaip
fotografijos duomenų bazė, kurioje kaupiamos fotografijos
susijusios su gatve, miesto gyvensena, viešąją erdve. Duomenų
bazė – atvira visuomenei. Fotografo pateikti darbai KAUNAS
PHOTO festivalio 2016 m. programai, bus matomi didelei
tarptautinei fotografijos bendruomenei ir visiems svetainės
lankytojams.
2/3. Įtraukimas į KAUNAS PHOTO festivalio programą
2016 metų KAUNAS PHOTO festivalio tema: Flâneur: naujieji
urbanistiniai naratyvai.

Flaneur: naujieji urbanistiniai naratyvai – Europos
kofinansuojamas projektas, festivaliui suteikęs galimybę
sukurti folioPORT platformą, skirtą paraiškų teikimui ir
platesnio funkcionalumo sukūrimui.
Nepaisant to, kad darbus gali teikti fotografai iš viso
pasaulio, kai kurios KAUNAS PHOTO programos dalys skirtos tik
Europos fotografams. Ypač laukiami lietuvių fotografų darbai.
KAUNAS PHOTO 2016 renginiai vyks nuo birželio iki spalio
pabaigos. Pagrindinė renginių savaitė – rugsėjo 6 – 11 d.
Darbai pateikti į folioPORT Flâneur sistemą, gali būti
atrinkti:
– KAUNAS PHOTO festivalio lauko parodoms, eksponuojamoms Kauno
miesto aikštėse, skveruose, parkuose, nuo birželio vidurio iki
spalio.
– Parodoms galerijose nuo rugpjūčio 19 d. iki spalio vidurio.
– Pagrindinei parodai M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, M.
Žilinsko dailės galerijoje (Europos fotografų darbai), nuo
rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 19 d.
– KAUNAS PHOTO STAR 2016 – personalinei parodai Kauno
fotografijos galerijoje nuo rugpjūčio 19 d. iki rugsėjo 15 d.
– Fotografijų projekcijų renginiams, tarp jų – fotografijos
naktis, kurios metu fotografijų darbai bus pristatomi lauko
ekranuose miesto centre ir senamiestyje. Renginys bus
įgyvendintas sekant Nuit de l’Annee in Arles pavyzdžiu. Data
bus patikslinta.
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KAUNAS PHOTO STAR 2016 Apdovanojimas

KAUNAS PHOTO STAR 2016 nugalėtojas bus išrinktas iš TOP-4
fotografų / menininkų. TOP – 4 bus sudarytas, suskaičiavus
ekspertų balsus folioPORT sistemoje. Nuo 2014 metų KAUNAS
PHOTO STAR nugalėtoją renka KAUNAS PHOTO festivalio kuratoriai
ir Kauno fotografijos galerija.
KAUNAS PHOTO STAR nugalėtojui suteikiama:
– personalinė paroda Kauno fotografijos galerijoje. Parodos

datą pasiūlo festivalio organizatoriai ir Kauno fotografijos
galerija.
– apgyvendinimas Kaune iki 4 dienų, festivalio parinktame
viešbutyje.
– kelionės išlaidų padengimas iki 300 EUR, atsižvelgiant į
kelionės išlaidas įrodančius bilietus, sąskaitas.
– fotografijos darbų transportavimo ar gamybos išlaidų
padengimas, atsižvelgiant į abipusį susitarimą. KAUNAS PHOTO
STAR parodos Kauno fotografijos galerijoje įrengiamos
atsižvelgiant į vietos charakterį, todėl kiekviena paroda
įrengiama individualiai. Paroda įgyvendinama bendradarbiaujant
su fotografu/ menininku, parodos kuratoriumi ir architektu.
Ankstesnieji KAUNAS PHOTO STAR apdovanojimo nugalėtojai, kurie
surengė parodas KAUNO FOTOGRAFIJOS GALERIJOJE:
Jeniffer Thoreson (JAV, 2014)
Andrejs Strokins (Latvija, 2013)
Andrei Liankevich (Baltarusija, 2012)
Luca Zanier (Šveicarija, 2011)
Eric Lusito (Prancūzija, 2010)

Kas gali teikti darbus? Kokių darbų tikimąsi?
Kvietimas teikti darbus KAUNAS PHOTO 2016 yra atviras visiems
fotografams, nepriklausomai nuo jų amžiaus, tautybės ar
šalies.
Tema: „Flâneur: Naujieji urbanistiniai naratyvai“
KAUNAS PHOTO festivalio 2016 m. programai, fotografai
kviečiami teikti 12 – 15 serijos darbų, temai: „Flâneur:
Naujieji urbanistiniai naratyvai“.
Kokių darbų tikimąsi ?
Tema plati, tačiau reikėtų būti atidiems nuo jos nenutolstant,
fotografai teikiantys darbus, turi atsižvelgti:
Flâneur – galėtų būti sinonimas „gatvės fotografijai“.
Prancūzų kalboje daiktavardis „Flâneur“ – reiškia „bastūnas“,
„vaikštinėtojas“ ar „dykinėtojas“. „Flânerie nurodo klajojimo
veiksmą su visomis kitomis galimomis asociacijomis. Šaltinis –

Wikipedia.
Naujas – darbas turi būti sukurtas 2000 m. ar po 2000 m. ir
būti susijęs su šiuolaikinio gyvenimo būdu. Laukiami tiek
baigti, tiek kūrybiniame procese esantys darbai.
Urbanistinis / miesto – darbai turi būti susiję su miestu,
miesto kultūra, civilizacija.
Naratyvai – darbai turi kalbėti vizualiai, konceptualiai,
dokumentiškai, pasakojimai turėtų būti grįsti fenomenu, vieta
ar asmeniu. Taip pat jie turi būti estetiški, atspindėti
socialines, politines, moralines, ekonomines ar kitas temas.
Ekspertai, kuratoriai ir jų balsai
Pakviestų ekspertų žiuri portfolio vertins iš karto po jų
pateikimo. Pasibaigus darbų teikimo terminui, bus suskaičiuoti
kiekvieno portfolio ekspertų skirti balsai, tokiu būdu
automatiškai bus sudarytas pateiktų portfolio sąrašas nuo
geriausiai įvertintų iki mažiau balsų surinkusiųjų. Dėl
festivalio programos kertinių aspektų, ekspertų balsai bus
svarbiausi.
Ekspertų balsų ir festivalio kuratorių vaidmuo atrenkant
darbus KAUNAS PHOTO festivalio 2016 programos dalims:
– Lauko parodos – darbai atrenkami festivalio kuratorių,
atsižvelgiant į portfolio žinutes, tinkamumą specifinėms
miesto erdvėms, parodos tinkamumą viešosiose erdvėse, kt.
– Parodos galerijose – festivalio kuratorių sprendimas bus
pagrįstas atsižvelgiant į ekspertų balsus ir urbanistinių
naratyvų įvairovę.
– Pagrindinė paroda M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, M.
Žilinsko dailės galerijoje – festivalio kuratorių sprendimas
bus pagrįstas atsižvelgiant į ekspertų balsus ir urbanistinių
naratyvų įvairovę.
– KAUNAS PHOTO STAR 2016 – personalinė paroda Kauno
fotografijos galerijoje rugpjūčio 19 – rugsėjo 15 d. – TOP -4
išrenkamas susumavus ekspertų balsus, laimėtoją iš jų išrenka
festivalio ir galerijos kuratoriai.
– Fotografijos projekcijų renginiai – darbus atrenka
festivalio kuratoriai.
Visi fotografai patekę į TOP-4, bus pakviesti eksponuoti savo
darbus: lauko parodose, viešosiose erdvėse ar pagrindinėje

parodoje, o vienas iš keturių bus apdovanotas KAUNAS PHOTO
STAR prizu.

Paraiškos pateikimo etapai, mokesčiai
1 etapas – Fotografo profilio registracija. Prisijungiant
fotografas sutinka su nurodymais ir terminais.
2 etapas – portfolio įkėlimas ir pateikimas peržiūrai;
3 etapas – portfolio patvirtinimas išsiunčiamas per 24 val.,
nuo portfolio pateikimo. Daugiau apie patvirtinimą žiūrėti
„Kaip tai veikia“.
4 etapas – jei fotografas pasirenka dalyvauti KAUNAS PHOTO
STAR konkurse, už kiekvieną portfolio pateiktą konkursui,
mokamas 15 EUR mokestis.
PayPal: festival@kaunasphoto.info
Mokėjimo

paskirtyje

rašoma:

„Vardas

Pavardė_Serijos

pavadinimas“.
4A etapas – Po apmokėjimo gavimo, portfolio dalyvauja KAUNAS
PHOTO STAR konkurse.

Tvarkaraštis
Gegužės 18 – birželio 17 – kvietimas teikti darbus
Gegužės 25 – birželio 17 – ekspertai ir festivalio kuratoriai
peržiūri pateiktus portfolio.
Birželio 17
– galutinis terminas / paskutinė galimybė
pateikti darbus iki 23:59 (Lietuvos) vietos laiku.
Birželio 30 – KAUNAS PHOTO STAR 2016 laimėtojo ir KAUNAS PHOTO
2016 programos dalyvių paskelbimas

Birželis – Spalis – lauko parodos Kauno aikštėse, parkuose,
skveruose, rodomi fotografų darbai, atrinkti iš folioPORT
Flâneur duomenų bazės.
Rugpjūčio 19 – Rugsėjo 19 – parodos muziejuose / galerijose,
įskaitant pagrindinę ir KAUNAS PHOTO STAR nugalėtojo parodas.

Autorių teisės ir kiti teisiniai aspektai
KAUNAS PHOTO festivalio atviru kvietimu, teikdami darbus į
folioPORT Flâneur (folioport.eu) platformą, fotografai
pripažįsta, kad jie yra vieninteliai, ekonominių autorinių
teisių į pateikiamus vaizdus, savininkai. Jie sutinka, kad
priimti darbai yra atrinkti festivalio parodoms ar
projekcijoms, jie gali būti toliau reprodukuoti į medžiagas ir
kūrybines ar medijos prezentacijos formas folioPORT ir KAUNAS
PHOTO festivalyje, „Flâneur: naujieji urbanistiniai
naratyvai“. Pateikti darbai gali būti naudojami: reklaminiams
lapeliams, kvietimo kortelėms, atvirukams, skelbimams,
katalogams, projekcijoms, prezentacijoms, tinklalapiams,
įskaitant, bet neapsiribojant, kad KAUNAS PHOTO festivalis
priimtus darbus naudos neribotą laiką ir neribotai teritorijai
be jokių autorinių honorarų. Pareiškėjai prisiima atsakomybę
už teises į žmogaus atvaizdą, modelius, vietas, objektus ar
ženklus, kurie yra pateikiami fotografijose pateiktose
folioPORT Flâneur nuotolinėms portfolio peržiūroms.
folioPORT.eu ir KAUNAS PHOTO festivalis nėra agentūros
užsiimančios fotografijų pardavimu ar pateiktų darbų
licenzijos suteikimu. Visi susitarimai kylantys iš nuotolinių
portfolio peržiūrų yra sudaryti tarp
fotografų ar juos
atstovaujančių asmenų su interesuotomis šalimis. folioPORT.eu
ir KAUNAS PHOTO festivalis neriboja fotografų / menininkų
moralinių ar ekonominių teisių reklamuojant, platinant,
eksponuojant, publikuojant ar parduodant fotografijas,
pateiktas folioPORT.eu & KAUNAS PHOTO festivalio 2016

programai.

KAUNAS PHOTO festivalis
(Lietuva, nuo 2004 m.) premjerų, šiuolaikinės fotografijos
ateities žvaigždžių festivalis. Būdamas Foto festivalių
sąjungos ir „Festival of Light“ organizacijos dalimi, KAUNAS
PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas festivalis Baltijos
šalyse. Tai platforma skirta dialogui apie šiuolaikinės
fotografijos kūrybą tarp Šiaurės ir Pietų, Rytų ir Vakarų.
Šiandien, vis daugiau konkursų (net aukštai vertinamų),
galerijos ir festivaliai paprastai iš dalyvaujančių ir
eksponuojančių savo darbus menininkų, reikalauja susimokėti
beveik už viską, pradedant nuo aukštų paraiškos pateikimo
mokesčių ir baigiant
apgyvendinimo išlaidų.

darbų

pagaminimo,

kelionės

ir

Tuo tarpu iš menininkų, kurie atrinkti eksponuoti savo darbus
KAUNAS PHOTO festivalyje, nėra reikalaujama didelių
investicijų. Daugeliu atvejų, darbai pagaminami atsižvelgiant
į vietos specifiką, festivalio sąskaita. Jeigu menininkų
darbai gali būti transportuojami, ir yra priimtiname atstume
Europoje bei atitinka bendrą parodos idėją ir vietą Kaune,
festivalis padengia darbų transportavimo ir draudimo
išlaidas. Jeigu parodos autorius gali atvykti į parodos
atidarymą ar turą po parodą, festivalis padengia mažiausiai 2
dienų menininko apgyvendinimo išlaidas viešbutyje (viešbutis
parenkamas festivalio). Vienintelis dalykas ko festivalis
negali padengti, tai visos kelionės išlaidų sumos. Todėl,
parodų autoriams yra pasiūloma nedidelė parama, padengiant
kelionės išlaidas. Ši formulė taikoma nuo 2010 m. ir ji
suteikė galimybę daugeliui autorių dalyvauti savo parodų
atidarymuose, turuose po parodas, menininkų kūrybos pristatymų
paskaitose.
Dėl rekomendacijų, pasikonsultuokite su savo draugais, kurie

eksponavo savo parodas Kaune ir jas aplankė, ypač nuo 2010 m.
http://folioPORT.eu
www.KaunasPhoto.com
Festivalį organizuoja: VšĮ Šviesos raštas
Registruokitės & Pateikite savo darbus per folioPORT for
Flâneur
arba
Prisijunkite & Pateikite savo darbus jeigu jau esate sistemoje
prisiregistravęs fotografas

Paraiškos priimamos iki Birželio
17, 2016
per folioPORT.eu

