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Berlyne pristatoma VGTU dėstytojo videomeno retrospektyva
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Šiandien, kovo 29 d., Berlyno kino teatro „Z-Bar“ programoje „Directors Lounge Screening“ bus pristatoma Vilniaus
Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr.
Remigijaus Venckaus videomeno, sukurto 2002–2018 m., retrospektyva „Sugrįžimas į Fluxus“. Rytoj, kovo 30 d.,
galerijoje „World in a Room“ vyks R. Venckaus ir renginio kuratorius Klaus W. Eisenlohr diskusija apie meną.

R. Venckus pristatys savo kūrinius Berlyno tarptautinei publikai tuo pačiu metu kai galerijoje „World in a Room“
demonstruojami jo videofilmai. Jo kūriniai yra mažos trukmės filmai, inspiruoti kasdienės aplinkos, gyvenamosios-
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socialinės aplinkos pokyčių. Savitas R. Venckaus filmavimo ir montavimo būdas primena eksperimentinį kiną,
plėtotą Vakaruose XX a. 7-ajame ir 8-ajame dešimtmetyje.

„R. Venckaus videofilmuose pastebimas filmuojamas peizažas yra tamsus, dažnai pilkas ir nereprezentuojantis
jokio gyvenimo džiaugsmo. Kūriniuose R. Venckus atsigręžia į visuomenę, kurioje jis gyvena ir susiduria su
konservatyviais mitais, įsišaknijusiais viešajame diskurse. Jo naujausiuose filmuose ženklinama kone tiesioginė
kova su primityviu konservatizmu. Pavyzdžiui, videofilmas „Mano sėkmės istorija“ (2013) gali būti traktuojamas kaip
autobiografinė „esė“, anksčiau niekada nedemonstruota Lietuvoje“, – VGTU dėstytojo darbus komentavo K. W.
Eisenlohr.

Doc. dr. R. Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas, Lietuvoje žinomas kaip medijų
kultūros ir meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir videomeną.
Jo parengtos Kritinės recenzijos apie žinomus Lietuvos ir Vakarų pasaulio menininkus lydi parodas ne tik Lietuvoje,
bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, etc.
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