Fotografijos festivalyje –
paskaita apie interneto įtaką
pasauliui ir geopolitikai
Sorry, this entry is only available in Lithuanian.
Nors Lietuva didžiuojasi greičiausiu pasaulyje internetu
viešose vietose, mes pernelyg retai susimąstome apie šio
įrankio didžiulę įtaką pasauliui ir geopolitiniams procesams.
Šie klausimai bus aptarti atviroje paskaitoje „The Internet as
a place“ („Internetas kaip vieta“), kuri vyks spalio 2 d.,
trečiadienį, 13 val., VDU mokslo ir studijų centre (V.
Putvinskio g. 23-106). Paskaitą praves vokiečių fotografas
Heinrichas Holtgreve, dalyvaujantis 16-ajame tarptautiniame
fotomeno festivalyje „Kaunas Photo“.
Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyksianti paskaita bus
vienas iš festivalio „Kaunas Photo“ renginių, skirtų
visuomenei aktualioms diskusijoms. Šių metų festivalio tema
„Skaitmeninis-Virtualus-Tikras“ kviečia sutelkti dėmesį į
virtualaus pasaulio procesus, skaitmeninio gyvenimo būdo
pasekmes, duomenų srautus, ryšius, elektroninius nusikaltimus
ir saugumą, mašinų mokymąsi, stebėjimą, automatizavimą,
grėsmes ir trapias ribas. Organizatoriai atkreipia dėmesį, jog
fotografija, o ypač dokumentinė, dažnai naudojama kaip įrankis
paviešinti aktualias visuomenines ir socialines-politines
temas.
„Globali interneto tinklo infrastruktūra yra nemenkas iššūkis
valstybėms, jų nacionaliniams interesams, o sykiu ir XXI
amžiaus demokratijos išbandymas. Dezinformacijos ir
propagandos kampanijos, netikros naujienos, manipuliuojami
faktai, kibernetinės atakos ir duomenų apsaugos pažeidimai
tampa šiuolaikinio gyvenimo realybe. Kaip šie procesai veikia
valstybes, jų geopolitinius naratyvus ir pagaliau pilietinę

visuomenę bei jos institucijas? Šie klausimai domina
akademikus, politikus, meno bendruomenę ir bet kurį kritiškai
mąstantį pilietį“, – būsimos paskaitos temą pristatė jos
moderatorė, VDU Viešosios komunikacijos katedros vedėja,
profesorė Kristina Juraitė.
Pagrindinėje festivalio parodoje M.
Žilinsko dailės galerijoje šiuo metu
rodomas
paskaitos
lektoriaus
Heinricho Holtgreve (Vokietija)
fotografinis tyrimas apie internetą
kaip fizinę ir administracinę
infrastruktūrą,
kuri
sujungia
pasaulio miestus, šalis ir žemynus
šviesolaidiniais
kabeliais.
Kiekvieną dieną šiais kabeliais
perduodami
milžiniški
duomenų
kiekiai. Pasak darbo autoriaus, jo
susidomėjimą šia tema paskatino
viename internetiniame tinklaraštyje
paskelbtas
straipsnis
apie
galimus
informacijos
centralizacijos pavojus. Būtent šis atradimas įkvėpė vokiečių
menininką gilintis į interneto fiziškumą.
Pagal interneto kokybę ir greitį matuojančios programėlės
„Rotten WiFi“ paskelbtus 2016-ųjų metų duomenis, Lietuva gali
didžiuotis pačiu greičiausiu pasaulyje internetu viešosiose
vietose. Tačiau, pasak festivalio „Kaunas Photo“ vadovo
Mindaugo Kavaliausko, Lietuvoje internetas nėra nagrinėjamas
kaip geopolitinis objektas. O vis dėlto vertėtų atkreipti
dėmesį į jo pažeidžiamumą ir apsvarstyti, kokias grėsmes jis
šiandien patiria.
Vokiečių fotografo Heinricho Holtgreve vieša paskaita „The
Internet as a place“ („Internetas kaip vieta“) vyks spalio 2
d., trečiadienį, 13 val., VDU mokslo ir studijų centre (V.
Putvinskio g. 23-106, Kaunas). Paskaitoje dalyvaus
kibernetinio saugumo ekspertas, VDU docentas dr. Ignas

Kalpokas, LR Ambasadorius skaitmeninei darbotvarkei Darius
Gaidys, moderatorė – profesorė Kristina Juraitė.
Nemokamas renginys atviras visiems ir vyks anglų kalba.
KAS? Atvira paskaita „The Internet as a place“ su Heinrich
Holtgreve (Vokietija).
KUR? VDU mokslo ir studijų centre, 106 auditorijoje (V.
Putvinskio g. 23)
KADA? Spalio 2 d., trečiadienį, 13 val.
—
KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis
tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Nuo 2004 m. festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos
raštas“. Festivalis laikomas vienu svarbiausių tęstinių meno
renginių Lietuvoje. Festivalis yra pasaulinės organizacijos
„Festivals of Light“ narys. Festivalio įkūrėjas ir vadovas –
Mindaugas Kavaliauskas.
Instituciniai rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Kauno miesto
savivaldybė.
Paskaitos partneris: Vytauto Didžiojo universitetas.

