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2017 m. balandžio 27 d. prasideda fotomeno festivalio KAUNAS
PHOTO edukacinė programa Kauno moksleiviams.
Įkvėptas pernai surengto kūrybinių dirbtuvių „Blokinė
kaimynystė“, vykusių Kauno miegamuosiuose rajonuose, patirties
festivalis KAUNAS PHOTO keturioliktąjį sezoną pradeda antrąja
edukacine programa „Kaunas – miestas prie upių“. Užsiėmimai
vyks Kauno miesto mokyklose: Kauno Nemuno mokyklojedaugiafunkciniame centre, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto, Šv. Mato, Kauno Maironio universitetinėje
gimnazijose ir kitose mokyklose.
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Balandžio-gegužės mėnesiais moksleiviai susitiks su tokiais
lektoriais – nacionalinės premijos laureatu, fotografu
Romualdu Požerskiu, keliautoja, vandens svarbą pasaulio
ekologinei pusiausvyrai, bendruomenių ekonomikoms tyrinėjančia
fotografe Berta Tilmantaite ir fotografu, menotyrininku
Mindaugu Kavaliausku. Užsiėmimų metu programos dalyviai bus
supažindinami su fotografijos pagrindais, analizuos
fotografijos ir gamtosaugos santykį, aptars vandens svarbą
valstybių ir bendruomenių gyvenime, susipažins su fotografais,
kurių gyvenimas ir kūryba pakeitė visuomenės nuostatas į
vandens telkinių, natūralių ekosistemų išsaugojimą, saugojamų
teritorijų sukūrimą. Įgiję reikalingų žinių, programos
dalyviai bus kviečiami fotografuoti Kauno upes ar kitus miesto
vandens telkinius ir kelti į „Instagram“ tinklą su žyma –
„KaunasPhotoh2o“.
“Papasakosiu apie darbą kelyje – 4 pasaulio žemynuose ir apie
tai, kaip surasti istorijas ne tik ant žemės, bet ir po

vandeniu. Papasakosiu ir apie tai, kaip tos surastos istorijos
nukeliauja į žurnalų puslapius skirtingose pasaulio šalyse bei
kaip fotografija tampa „National Geographic“ viršeliu arba
laimi konkursuose. Būdama multimedijos žurnaliste, ne tik
fotografuoju, bet ir filmuoju, taigi atskleisiu ir tai, kaip
ir kodėl renkuosi, kada spausti fotoaparato myktuką, o kada –
„rec“. Kuo vaizdo pasakojimas skiriasi nuo fotografijos?
Galėsiu atsakyti į šį ir į visus kitus moksleivių klausimus”,
– apie savo būsimus užsiėmimus pasakojo Berta Tilmantaitė.
Rugsėjį bus atrinktos geriausios kiekvienos mokyklos mokinių
užfiksuotos fotografijos ir eksponuojamos parodose jų
mokyklose. Tuo tarpu geriausiųjų Kauno moksleivių darbai bus
eksponuojami Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Senamiesčio
filiale (Mapų g. 18).
Festivalio

vadovas

Mindaugas

Kavaliauskas

teigia,

kad

fotografijos mokymai jaunimui svarbūs ne vien tuo, kad be
fotografijos šiandien gyvenimas atrodo nepilnas, o naujai
įgyti fotografavimo įgūdžiai gali papildyti bet kokį kitą
laisvalaikio užsiėmimą ar tobulėjimo sritį. Mokymus festivalis
KAUNAS PHOTO rengia ir vedamas fotografų bendruomenėje
sklandančiu posakiu: „Išmokykit savo vaikus fotografijos, ir
jie savo tobulėjimo kelyje, pilname įrangos poreikių, niekada
neturės pinigų kvaišalams“…
Tarptautinis fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO, šalia turtingos
kasmetinės programos: Lietuvos ir užsienio fotografų parodų
galerinėse ir lauko erdvėse, paskaitų, susitikimų su užsienio
ir Lietuvos fotografais, meno kolekcionieriais, fotografijos
ekspertais ir kritikais, turų su gidu po parodas ir daug kitų
renginių, jau antrus metus iš eilės organizuoja fotografijos
kūrybines dirbtuves moksleiviams. Jomis siekiama ne tik
suteikti žinių apie fotografijos praktinę pusę, bet ir ugdyti
jų bendruomeniškumą, kūrybiškumą ir pilietinį sąmoningumą.
KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetinis
tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Nuo 2004 m. festivalį kuruoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“
ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius. KAUNAS PHOTO
festivalis yra laikomas vienu iš svarbiausių tęstinių meno
renginių Lietuvoje, jį finansiškai remia Lietuvos Kultūros
taryba, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Kauno
miesto savivaldybė. Festivalis bendradarbiauja su Europos
fotografijos sąjunga ir yra pasaulinės „Festivals of Light“
organizacijos narys.

