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Galerijoje „Ars et Mundis“ Kaune - Remigijaus Venckaus
fotomeno paroda (4)
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Penktadienio vakarą Kaune, galerijoje „Ars et Mundis“, atidaroma paroda
„Aš esu tu“. Joje eksponuojamų fotograPjų autorius docentas dr. Remigijus
Venckus prieš parodos atidarymą galerijoje skaitys paskaitą apie
eksperimentinę fotograPją.
Sekite karščiausias naujienas iš pramogų pasaulio Facebook ir Instagram!

Remigijus Venckus

© Asmeninis albumas
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Anot organizatorių iš Kauno kūrybinių industrijų centro „Artkomas“,
doc. dr. R. Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų
menininkas, dažniausiai kuriantis fotograPjos meną. Pagrindinė jo
kūrybos tema - atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno
bei seksualumo interpretacijos.
Autoriaus teigimu, fotograPjų cikle „Aš esu kitas“ kūną galima
suvokti kaip erdvinį tekstą, kuriuo atveriama ir tuo pačiu metu
maskuojama daugiaprasmė istorija, nesusieta vien tik su juo pačiu.
Pozuojantis kūnas nepasakoja apie save, iš jo sklindanti reikšmė
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Mediku svajojęs tapti Tadas
Tručilauskas atidarė pirmąją tapybos
parodą: tikiu, kad vaizdas gydo

negrįžta į jį. Tačiau pasitelkus žinojimą, reikšmė atsiveria kaip
tolstanti, artėjanti plataus kultūros tekstų tinklo ir niekad
nepasiekiamo horizonto link.
Sukurti šį ciklą autorių paskatino skaityti ir sąmonėje įstrigę Biblijos
fragmentai. Tačiau kūriniuose šie fragmentai neiliustruojami. „Kūno
poza, gili ir tarsi viską ryjanti juoda spalva bei pavadinimas žiūrovą
perkelia į kitą, už Biblijos esantį, tekstą“, - sako kūrėjas.
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Į Mauricijaus miškus išvykusi lietuvė
dingo be žinios: URM žiniomis, jos
ieškoma iš oro

Paroda galerijoje veiks iki vasario 9 dienos.
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Dusetose – Sartų žirgų lenktynės (26)
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Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.

Dzūkai, atradę džiaugsmą kinkinių
lenktynėse

Populiariausios nuomonės




pataisykite - ars et mundus

Gerbėkas - PATAISYKITE KLAIDAS. Paroda vadinasi "
AŠ ESU KITAS. SKIRTA KAUNUI", bet ne "Aš esu tu"

Registruota (0)

Anoniminė (4)
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Parašykite savo nuomonę
Prisijunkite su:

arba diskutuokite anonimiškai čia

Jūsų nuomonė

Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis

Dešimtmetį Adamkų asmenine
fotografe dirbusi Džoja Gunda
Barysaitė: tai tikrai yra meilė

