Pranešimas spaudai 2017-12-22

Edukacinis fotografijos projektas Šilainių mikrorajone - „Šilainiai photo 2017“

Projektas „Šilainiai photo 2017“ tai tęstinis fotografijos projektas Šilainių mikrorajone Kaune,
kurio metu vyko foto pasivaikščiojimai bei fotografijos dirbtuvės su moksleiviais, glaudžiai
bendradarbiaujant su Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padaliniu, Kauno
Juozo Grušo Meno gimnazija, Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazija, bei profesionaliais
fotografais iš Lietuvos bei užsienio. 2017 metais projektas buvo dalinai finansuotas Kauno
miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ bei Lietuvos Kultūros Tarybos. Projektas
prasidėjo 2015 metais, kuomet Šilainiai šventė savo trisdešimtmetį, menininkės Evelinos
Šimkutės kuruojama paroda Šilainių bibliotekoje, kurioje buvo galima pamatyti archyvines,
menines, bei kitas įvairių šilainiškių nuotraukas. Ši paroda įkvėpė toliau dalintis, fiksuoti ir tyrinėti
Šilainių gyvenimą. Tuomet ir gimė pasivaikščiojimų ir kūrybinių dirbtuvių mokyklose idėja, kuri
buvo toliau įgyvendinama 2016 metais privačiomis lėšomis.
Šių metų projekto rezultatus kviečiame pamatyti parodoje Šilainių bibliotekoje (Baltų pr. 81),
kurios atidarymas įvyks gruodžio 27d., 18val. O gruodžio 28d. ir 29d. 11val. ryto kviečiame į
papildomas - šventines fotografines dirbtuves moksleiviams Šilainių bibliotekoje.
www.silainiaiphoto.com
silainiai@outlook.com

	
  

1	
  

Foto: PhotoUCLAN
Džiugu, jog šiais metais prie projekto prisijungė ir fotografijos studentai iš Centrinio Lankašyro
universiteto iš Anglijos. Foto pasivaikščiojimų metu studentai kartu su vietos fotografais ir kitais
šilainiškiais susipažino su vieta ir parengė parodą, kuri buvo atidaryta Lapkričio 15d., Prestone,
Anglijoje. Taip pat ši studentų patirtis ir darbai buvo publikuoti dviejuose žurnaluose – „North
Volume III“ ir „Further North“. Tuo pačiu metu Šilainiai photo projektas buvo pristatytas
menininkės Evelinos Šimkutės, konferencijos apie dokumentinę fotografiją „Fieldwork“ metu.
„Šilainiai photo“ pasivaikščiojimuose ir kūrybinėse dirbtuvėse siekiama - pajusti Šilainius kaip
erdvę - patirties lauką, ir būtent su tokia fotosinergija yra apjungiama vietos bendruomenė tyrinėti ir suprasti gyvenamąją erdvę, naudojant įvairias foto technikas ir praktikas. Tokia
edukacinė fotografijos programa tampa ir kūrybiško požiūrio į gyvenamąjį mikrorajoną
skatinimu. Telkianti šilainiškius atrasti ir dalintis – pažinti ne vien fotografiją, tačiau savo
kasdienybę. Mikrorajonas čia tampa „mikro“ kosmosu – įvairiausių detalių ir akimirkų, kuriose
telpa visa aprėpiantis sugebėjimas stebėtis šiuo begaliniu pasauliu. Tarp čia ir ten – pasakojimo
ir pasakos / atminties ir legendos, kurias sekame iš paskos, žingsnis po žingsnio...
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Foto: M. Kliučininkas
Fotografijos dirbtuvės moksleiviams nuo 12 iki 18 metų – kuriose esu matomas ir pastebimas,
pats esu stebėtojas ir dalyvis, šviesos, polyčio ir garso apsuptyje. Atstumas nuo paviršiaus,
tūrio, formos... Įamžintas pastovumo blyksnis, nors viskas ir lieka judėti nesustabdoma kryptimi.
Žvilgsnis ir atsiveriantis laukas – foto laukas – šviesos laukas. Fotografijos dirbtuvės, tarsi šokio
pamoka. Tačiau sustabdyti judėjimą ir pastebėti savo ir kito kūno santykį su aplinka. Tokia
kūniška koordinacija tampa akiračiu – belieka atrasti būdą kaip prisitaikyti prie objektyvo, kaip
išsilaikyti ir atskleisti vieną iš begalybės perspektyvų.
Foto-pasivaikščiojimai po Šilainius visiems norintiems atrasti.
„Pasivaikščiojimas“ – judėjimas erdvėje, kūniška patirtis, ateinantis ir praeinantis vizualus
laukas. Pasivaikščiojimo idėja – apsidairyti, pasižvalgyti, pasikalbėti. Miegamojo mikrorajono
kvartalai, gatvės, sutikti žmonės – VIETA, kurioje stebimi pokyčiai tarp praeities ir ateities.
Šiame pasivaikščiojime nuolatos formuojasi pasakojimas, kuris seka kelionę. Sekantis žvilgsnis
krypsta link „buvusios Paryžiaus karčiamos, vietos, kurią dar prieš keletą dešimtmečių žmonės
vadino Paryžiumi. Dabar čia tik keletas eglių, šiluminė trasa ir vietiniai paryžiečiai „pižonai“ –
balandžiai, kuriems čia nuolatos papila lesalo“.
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Judame toliau. Ties susikertančiais baltų ir žemaičių keliais, keliaujame pro Šilainių gaisrinę, ir
pasukame link Linkuvos kaimelio. Kuomet dabartiniuose kvartaluose plytėjo dirbami arimai,
mėlynavo linai, ir pelkėse gyveno žalčiai, Linkuvos kaimelis buvo vietovės centras. Čia ir
senosios Linkuvos kapinės, Linkuvos dvaro rūmai... Tiesa, tai jau kita istorija“.
„Pasivaikščiojimas“ Pirmuose Šilainiuose – tarsi šokis pro vinguriuojančią Vėtrungės gatvę,
puslankius kvartalus, nuolat krypstant link blokinio „amžiaus“ pradžios Šilainiuose. Tarp
laikmečiui būdingų žaidimo aikštelių, ir statybininkų improvizuotų betoninių luitų konstrukcijos
„gerbūvio elementai“; o kitame kieme – vietinių gyventojų kuriami akmenų sodai, ar vietinių
skulptorių drožiniai, su „savomis istorijomis“.
Fotografijos dirbtuvių metu mokiniai gaudavo savarankiškas užduotis: viena iš jų –
ieškoti ir tyrinėti detales; kita – stebėti ir fiksuoti vienas kitą – portreto praktika.
Detalizuoti aplinkoje pasirodančias smulkmenas. Tai savarankiška užduotis – vaikščiojimas,
atidumas, atradimas, detalės, pasirodančios ir arti – toli. Tai judėjimas pro nepastebimą
kasdienybės maršrutą, kurio tikslas yra pastebėtį „permatomą kasdienybę“, sugebėti ją
interpretuoti ir improvizuoti joje ir kartu su ja. Asfaltas, gatvė, tarsi „upė“ – negrubus, minkštas,
švelnus paviršius. Taip pat spinduliai, atšvaitai, stiklas, kuris apsupa kiekvieną – įstiklinti langai,
stotelės, automobiliai. Šis procesas tampa medžiagos ieškojimu daugiabučių namų kiemuose.
Atrasti gamtą, paviršių – tekstūrą, kuri tampa mano patirties dalimi. Nuotrauka tarsi „padeda
pamatyti kito perspektyvą“, tampa pokalbio apie gyvenamąją aplinką ir jo tyrinėjimo dalimi.
Nuotrauka čia tarsi įkvepia ir paskatina kalbėtis, dalintis ir ieškoti toliau. Koks dar gali būti /
pasirodyti paviršius? Ką reiškia vertas ar ne vertas dėmesio? Šiukšlės.. Atliekos, liekamoji vertė.
Kas tuomet lieka? Ką man įdomu stebėti? Galbūt tai Šilainių paribiai, miesto vartai, judėjimas
gatvėmis, šviesos ir šešėlių žaismas tarp dviejų devynaukščių ketvirtoje valandoje po pietų,
antruose Šilainiuose, iš vieno fotoaparato... (dvylika laipsnių šilumos, trys kilometrai nuo namų).
www.silainiaiphoto.com
silainiai@outlook.com
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