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Fotografijų paroda „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“ 2018-02-02
Vasario 2 d. (PENKTADIENIS)
18 val. medijų menininko, kultūros ir medijų kritiko, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr.
Remigijaus Venckaus fotografijų paroda - AŠ ESU KITAS. SKIRTA ŠIAULIAMS (plačiau
www.venckus.eu ). Parodos trukmė: 2018.02.02 - 13d. Šiaulių universiteto Dailės
galerija, Vilniaus g. 141.
17 val. EKSPERIMENTINĖ FOTOGRAFIJA – vieša paskaita. Šiaulių universiteto Dailės
galerija, Vilniaus g. 141, Šiauliai 76353.
Fotografijomis iliustruotoje autorinėje paskaitoje doc. dr. Remigijus Venckus
supažindins su savo kūrybos kryptimis, apibrėždamas, ką jo drąsūs fotografijos ir
kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos vartojimu ir jos suvokimu,
kokios vyrauja šiuolaikinės eksperimentinės fotografijos tendencijos, ko siekia menininkai eksperimentuodami technika ir estetiniu
sprendimu.
Dalindamasis patirtimi, doc. dr. R. Venckus nuolatos tiria medijas, revizuoja fotografijos, eksperimentinio videofilmo, literatūros ir
kalbos ribas. Jis tarytum permanentiškai „išranda“ naują kalbą. Atidžiai stebėdamas meno pasaulio naujoves, gilindamasis į
technologijas ir taikydamas skirtingas raiškos priemones, kūrėjas akivaizdžiai propaguoja postfotografijos tendencijas ir savo
praktine veikla dalyvauja vaizdiniame posūkyje.
Paskaitoje doc. dr. R. Venckus pristatys ir aktų kūrybos sritis. Fotografuodamas doc. dr. R. Venckus tyrinėja vyro kūno seksualumo
ribas ir jau penkerius metus kuria ciklą „Aš esu Kitas“. Šiame cikle autorius dažniausiai suformuoja savitas vaizdines nuorodas į
Biblijos siužetus. Neribodamas savo fantazijos, jis išjudina sustabarėjusį Šventojo rašto tekstą ir priverčia dar kartą permąstyti
amžinąsias tiesas. Pažintiniame susitikime doc. dr. R. Venckus aiškins, kaip fotografija (iš)reiškia nepasitikėjimą kalba (rašytiniu ir
akustiniu tekstu).
Ši autorinė paskaita yra skirta visiems, besidomintiems šiuolaikine audiovizualine kultūra, kuriantiems fotografijos meną,
užsiimantiems meno ir kultūros tyrimais, dėstantiems apie audiovizualinę kultūrą, kuruojantiems fotografijos renginius kultūros
darbuotojams, meno kūrėjams, kolekcionieriams ir rėmėjams, eksperimentuojančiam jaunimui.
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