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Rugsėjo 12 d. 18 val. Kaune, Ryšių istorijos muziejuje vyks paroda, kurioje savo darbus pristatys tapytojas Vytautas Kaunas.  Tarptautinio vaizduojamosios dailės festivalio
„Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ organizatoriai kviečia susipažinti su dailininko ekspresionisto darbais.

Vytautas Kaunas savo kūrybinę karjerą skaičiuoja jau ne vieną dešimtmetį. Mokslai Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume, vėliau studijos Vilniaus dailės
akademijoje, narystė Lietuvos dailininkų sąjungoje, laimėjimai ir prizai (2002 m. III-ioji vieta ir sidabro medalis tarptautiniame tapytojų konkurse „Caterina de Medici",
Florencija, Italija; 2008 m., Publikos prizas tarptautiniame dailės konkurse ,,Palm Art Award", Leipcigas, Vokietija). Parodose dalyvauja nuo 1984 m., yra surengęs
personalinių parodų Lietuvoje, Olandijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje ir kitur.

Iki šiol Vytauto Kauno kūryboje dominuoja jausmingos spalvos, emocionalūs bei ekspresyvūs potėpiai, kurie perteikia dailininko emocijas bei romantišką dvasią. Jo darbai
žiūrovui palieka galimybę ieškoti paslėptų objektų, kurie, tapę abstrakčiomis formomis, rodos, vis dar lieka kažkur šalia, čia pat, palikdami atsakymams tūkstančius variantų.
Judėjimas, ekspresija, judesio fiksavimas drobėje – vienas svarbiausių Vytauto Kauno kūrybos elementų: "Žvelgdamas į tapybą ir mąstydamas apie ją aš esu labiau linkęs
kalbėti ne per daiktavardinius žodžius, kaip sulipusius su konkrečiomis koordinatėmis, bet per veiksmažodinius, kaip specialiu koordinačių trynimu. Nors tokie mano norai
gali atrodyti paradoksalūs ir neįmanomi, bet abstrakčioji tapyba ir tai, kas atstovauja alogiškos interpretacijos lauką, gali palaikyti produktyvų dialogą, parodyti, kad
abstrakčiajam menui vis dar rūpi judėjimo erdve ir laiku mechanika," sako menininkas.

 

"Vytauto Kauno abstrakcijos kuria negrįžtamai nykstančios būties nuojautas. Drobėse atgulusios vos atpažįstamos plokštumos signifikuoja keistas pastolių, tvorų, laiptų,
kopėčių ir panašias konstrukcijas. Visos šios konstrukcijos – tai yrantis jau nebeegzistuojančio gyvenimo palikimas, žaidimas „apokaliptinėmis" nuojautomis. Vytautas
Kaunas vedžioja žiūrovą po atminties labirintą – po praeities kiemus, pastato užkulisius, svetimo kambario užkampius ir t. t."

Menotyrininkas  Remigijus Venckus

 

Vytauto Kauno paroda Ryšių istorijos muziejuje bus eksponuojama iki spalio 6 d.
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