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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).

Festivalyje KAUNAS PHOTO 2020
– intensyvi savaitė
Sorry, this entry is only available in Lithuanian.
Rugsėjo pirmomis dienomis prasidėjęs 17-asis tarptautinis
fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO nesiilsi. Savaitės pradžioje
festivalis atidarė dar vieną lauko parodą – Vienybės aikštėje
jau rodomi prancūzų fotomenininko Romain Cavallin’o darbai iš
Kaune sukurtos serijos „Kryžminiai tinklai“. Trečiadienį,
rugsėjo 30 d., festivalis kviečia net į du nemokamus ir
visiems atvirus renginius: 15 val. Kauno įvairių tautų kultūrų
centre (Šv. Gertrūdos g. 58) vyks virtualus sutikimas su
konkurso KAUNAS PHOTO STAR 2020 finalininku Mikhailu Lebedevu
(Rusija) ir atsisveikinimas su ten pat rodoma jo paroda

„Restoranai netyčia“, o nuo 17.30 val. Kauno kolegijos Menų ir
ugdymo fakultete (A. Mackevičiaus g. 27) – KAUNAS PHOTO 2020
Projekcijų vakaras, kur bus rodoma dalis fotografijos darbų
pristatytų į festivalio atvirą kvietimą tema „Periferinės
vizijos“. Ketvirtadienį festivalio koordinatorė Karolina
Krinickaitė ves edukacijas Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos
moksleiviams Kauno IX forto memorialiniame komplekse prie ten
pat rodomos Ambroise Tezeno (Prancūzija) lauko parodos „Aš
buvau čia (tamsusis turizmas)“.
Pirmadienį Vienybės aikštėje įrengta paroda „Kryžminiai
tinklai“, sukurta Kaune prancūzų fotomenininko Romain
Cavallin‘o tarp dviejų festivalio sezonų, idėjiškai sujungia
KAUNAS PHOTO pernykštę „Skaitmeninis-Virtualus-Tikras“ bei
šiųmetinę „Periferinės vizijos“ temas. 2019 metais pakviestas
į Lietuvą fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO, meninės
rezidencijos Kaune tema fotografas pasirinko tyrinėti
įtinklintą miestą. Jis pėščiomis išvaikščiojo Senamiestį,
Naujamiestį, Šančius, Žaliakalnį, Kalniečius, Šilainius ir
kitus mikrorajonus, ieškodamas miestovaizdžių su mobiliojo
ryšio, televizijos, radijo antenomis bei fiksuodamas juos
didelio formato dumpline kamera. Šie kryžminių tinklų peizažai
kauniečiams – lyg naujos pažįstamo, tačiau nematomo miesto
atodangos.
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Nors KAUNAS PHOTO lauko parodomis bus galima pasidžiaugti iki
spalio 31 d., dauguma muziejinėse-galerinėse erdvėse rodomų
parodų artėja į pabaigą. Trečiadienį, rugsėjo 30 d., 15 val.
Kauno įvairių tautų kultūrų centre atsisveikinant su konkurso
KAUNAS PHOTO STAR 2020 finalininko paroda „Restoranai
netyčia“, paskutiniąją eksponavimo dieną festivalis kviečia
susipažinti su jos autoriumi iš Rusijos Mikhailu Lebedevu.
Virtualiame susitikime menininkas pristatys savo kūrybą,
plačiau papasakos apie fotografijas iš serijos „Restoranai
netyčia“ bei apžvelgs kitus savo darbus. Renginyje dalyvaus
Kauno rusų kultūros centro „Mokslas – šviesa“ bendruomenė.
Susitikimas vyks rusų kalba, esant poreikiui bus verčiama į
lietuvių.
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Vakarop veiksmas keliaus į gretima esantį Pelėdų kalną. Nuo
17.30 val. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete vyks
KAUNAS PHOTO 2020 Projekcijų vakaras, kurio metu bus galimybė
peržiūrėti dalį į KAUNAS PHOTO 2020 atvirą kvietimą
fotomenininkų iš viso pasaulio pristatytų darbų. Temiškai
kuruotose projekcijose bus rodomos lietuvių autorių serijos;
darbai, sukurti karantino metu bei kalbantys apie izoliacijos
temą; serijos apie paribius bei užribius – apie tai, kas
galios centrų ar meinstrymo paribiuose ir už jų; bei
projektai, nagrinėjantys temą „Periferinės vizijos“ fikcijos
ar idėjų pagrindu.
Ketvirtadienį Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos moksleiviams
festivalio KAUNAS PHOTO koordinatorė Karolina Krinickaitė
praves edukacinius užsiėmimus „Skaudžios istorinės atminties
vietos ir tamsusis turizmas“. Edukacijos vyks Kauno IX forto
memorialiame komplekse, kur nuo rugsėjo 10 dienos rodoma

prancūzų fotografo Ambroise Tezeno serija „Aš buvau čia
(tamsusis turizmas)“. Fotomenininkas aplankė daugiau nei
dešimtį pagrindinių tamsiojo turizmo vietų visame pasaulyje –
nuo Kambodžos iki Ruandos, nuo Libano iki Lietuvos, nuo
Ukrainos iki JAV, fotografuodamas turizmui sukurtas vietas,
susijusias su mirtimi, žudynėmis, įkalinimu, masiniu žudymu ar
tragedija.

Grūto Parkas ( Lietuva) / 2012. © Ambroise Tezeno fotografija
iš serijos „Aš buvau čia (tamsusis turizmas)“.
Pasak Kauno IX forto muziejaus direktoriaus Mariaus Pečiulio,
tamsiojo turizmo gerbėjų sąmonėje kartais net neužduodami
pagrindiniai klausimai, o norima tiesiog pajausti griovimo,
mirties, naikinimo emociją, kuri ir po daugelio metų vis dar
tvyro ore. „Ši emocija užfiksuota ir Ambroise Tezeno
fotografijų parodoje. Aušvicas, Ruanda, Černobylis – tai tik

keletas visuotinai atpažįstamų vietovardžių, kuriuos išgirdus
pirmas į galvą ateinantis sinonimas yra mirtis. J. J.
Lennon’as parodos įvade teigia: „Tai liudija mūsų praeitį,
nesugebėjimą peržengti jos ribų ir mūsų keistą santykį su
tragedija ir mirtimi“. Vienareikšmiškai sutinku su šiuo
teiginiu. Simboliška, kad A. Tezeno paroda yra eksponuojama
Kauno IX forto memorialiniame komplekse – visai greta objekto,
kuris pagal pirminę savo paskirtį buvo statytas ginti nuo
mirties, bet vėliau ją sutikęs visa savo esybe“, – įžvalgomis
dalijasi Marius Pečiulis.
Festivalio KAUNAS PHOTO lauko parodos veiks iki spalio 31 d.
17-ojo fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO parodų ir renginių
programa „Periferinės vizijos“ nuolat atnaujinama, o naujienas
taip pat galite sekti festivalio „Facebook“ ir „Instagram“
paskyrose.
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, „Kauno Perdanga“.
Minėtų parodų ir renginių partneriai: Kauno įvairių tautų
kultūrų centras, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas,
Kauno IX Forto muziejus, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,
Diaphane (Prancūzija), PhotoLux (Italija).

