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„Šiandien pastatas nebėra suprojektuotas veikti vien tik kaip
buveinė, gyvenamoji vieta ar darbovietė: jis tampa
transliuotoju, didesnio tinklo dalimi, kuria naudojamasi
dalintis duomenimis“, – sako prancūzų fotomenininkas Romainas
Cavallinas. 2019 metais Kaune festivalio KAUNAS PHOTO kvietimu
rezidavęs menininkas tyrė įtinklintą miestą ir pėsčiomis
vaikščiojo po Senamiestį, Naujamiestį, Šančius, Žaliakalnį,
Kalniečius, Šilainius bei kitus mikrorajonus, ieškodamas
miesto vaizdų su mobiliojo ryšio, televizijos ir radijo
antenomis. Iki spalio 31 d. dar galima spėti pamatyti to
rezultatą: Vienybės aikštėje eksponuojamą Romaino Cavallino
parodą „Kryžminiai tinklai“.
Tinklai ir įtinklinimas yra vieni karščiausių šiandienos
žodžių mūsų visuomenėje, atspindintys ir tam tikras šių dienų
leksikos madų tendencijas. Praėjusiais metais festivalio
KAUNAS PHOTO pakviestas į Lietuvą, jūs savo menininės
rezidencijos metu pasirinkote tyrinėti įtinklintą miestą. Kaip
kilo ši mintis?
Idėja gimė beveik prieš metus „Les Photaumnales“ fotografijos
festivalyje, kai darbų peržiūrų metu diskutuodami su Mindaugu
Kavaliausku supratome, jog šiais laikais beveik ant kiekvieno
kampo žydi mobiliojo ryšio bokštai ir antenos.
Ką naujo pamatėte rezidencijos metu?

Pastebėjau, kad antenų vis daugėja, o jų statyba miestuose
vyksta tam tikru būdu: pranyksta, įsilieja į kraštovaizdį,
dažnai apie jas niekam nebūna pranešta.
Kas tyrinėjant miestą labiausiai jus nustebino?
Pajutau, kad mano atvykimas į Kauną – miestą, kuriame iki tol
nebuvau buvęs – ir mėginimas įsilieti bei suprasti jo
architektūrą nekalbant lietuviškai buvo labai netikėtas ir
įdomus. Pagaliau antenos buvo pretekstas: stebėtojai mano
pasivaikščiojimų po miestą metu demonstruodavo pastatus,
palaikančius tuos pačius mobiliuosius bokštus. Pamatėme, kad
skirtingi statybos tipai sukuria architektūrinį paradoksą.
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Fotografuojate naudodamas didelio formato fotoaparatą. Kaip
tai padeda užfiksuoti tai, ką norite pabrėžti?
Didelio formato fotoaparato naudojimas padeda nustatyti darbo

protokolą. Tai būdas medituoti, kuris man padeda pajusti ryšį
su tuo, ką fotografuoju ir geriau tai suprasti.
Kaip skirtinguose miestuose keičiasi tinklo infrastruktūra?
Didėjant duomenų vartotojų skaičiui, tinklo infrastruktūra
taip pat auga. Antenos statomos ant pačių aukščiausių pastatų,
tokių kaip dangoraižiai ar mobiliojo ryšio bokštai. Viešieji
statiniai, pavyzdžiui, policijos nuovados, miesto savivaldos
pastatai, bažnyčios, taip pat nusėtos antenų bokšteliais.
Kokiais kriterijais remiatės vertindamas miestą?
Kaunas yra miestas, turintis didžiulį kultūrinį ir istorinį
paveldą. Tą puikiai galima pajusti pažvelgus į ryškią ir
eklektišką jo architektūrą. Tačiau miesto rajonai labai
skiriasi vienas nuo kito, todėl aš pradėjau ieškoti jų
panašumų miesto viduje. Ir nors Kaunas labai susaistytas ryšio
bokštų ir antenų, tai miestas kuris iš tikrųjų yra labai
suskaldytas ir segmentuotas.
Kaip manote, kur galiausiai tinklai ir įtinklinimas nuves
visuomenę?
Ryšio bokštai yra sekėjai, apibrėžiantys didelio tinklo buvimo
vietą. Tai labiau išsivysčiusi sistema negu man gerai
pažįstami kelių tinklai, tačiau vis tiek nestabili. Jaučiu,
jog duomenų naudojimas mums neduos daugiau negu jau turime.
Žinoma, šios priemonės yra svarbios visuomenei, kurioje
gyvename, tačiau mes nesame tie, kurie sprendžia ar gali
pasirinkti, kiek antenų, kurių vis daugėja, nori matyti savo
miestuose. Dėl tokių sprendimų nebalsuojama, juos priima
tinklo operatoriai, pavyzdžiui, „Tele2“, „Bitė“ ar „Telia“.
Taigi apibendrinant manau, jog antenos yra nedideli
architektūros objektai, sumaišyti su pastatais tam, kad būtų
sukurta dar viena hibridinės konstrukcijos rūšis. Pastatas
nebėra suprojektuotas veikti vien tik kaip buveinė, gyvenamoji
vieta, darbovietė ar pan. Jis tampa transliuotoju, didesnio

tinklo dalimi, kuria naudojamasi dalintis duomenimis.
Romaino Cavallino fotografijų parodą „Kryžminiai tinklai“
galima nemokamai aplankyti iki spalio 31 d. Vienybės aikštėje
Kaune. 17-ojo fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO programą
„Periferinės vizijos“ rasite čia.
KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis
tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja
viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. Festivalis yra pasaulinės
„Festival of Light“ organizacijos narys. Festivalį KAUNAS
PHOTO finansuoja Lietuvos kultūros taryba, kaip vieną iš
strateginių tarptautinių meno renginių Lietuvoje.
Rėmėjai: Kauno miesto savivaldybė, EPSON, UAB „Kauno
perdanga“.
Partneriai: Diaphane (Prancūzija), PhotoLux (Italija).

