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Paroda "Kasdienybė Lietuvos fotografijoje 1963-2013m.". Tai vizualinis pasakojimas
apie Lietuvos kasdienį gyvenimą, kurio akiratyje per pastarąjį pusšimtį metų
atsirasdavo vis kiti dalykai, aktualijos, nuotaikos. Per šį laikotarpį susiformavo trys
fotografų kartos, išsiskiriančios savo temomis, braižu, visuomet kalbančios apie
savo laikmečio aktualijas. Parodoje kasdienybė transformuojasi į istoriją. Kiekvienas
iš šešiolikos šioje parodoje pristatomų fotomenininkų (Romualdas Augūnas,
Mindaugas Ažušilis, Gintaras Česonis, Mindaugas Kavaliauskas, Algimantas Kunčius,

Vitas Luckus, Aleksandras Macijauskas, Antanas Miežanskas, Vytautas Pletkus,
Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas, Vytautas V. Stanionis, Donatas
Stankevičius, Antanas Sutkus, Algirdas Šeškus, Artūras Valiauga) stebi ir fiksuoja
kasdienybės

ženklus,

kurie

nuolatos

pakeičiami,

perkeičiami

ir

ištrinami.

Kasdienybės virsme samprata, kurią susikuriame, tėra abstrakcija, lygiai kaip ir
menamos fotografų kartos, kurių kiekviena yra nevienalytė, įvairi savo pasaulio
jausenomis, įžvalgomis, potyriais. Tačiau atvaizdams gulant vienas greta kito šios
istorinio laiko perskyros tampa reliatyvios. Kasdienybės samprata rodosi tokia
paprasta, o pats žodis taip sklandžiai funkcionuoja mūsų kalboje, kad paprašytas
apibrėžti jo reikšmę retas ilgėliau susimąstys. Kasdienybė - tai budinimasis ryte,
eismo spūstys, pamokos, paskaitos, darbai, vėl spūstys; liūdna rudens kasdienybė merkiantys lietūs, žiemos, deja, taip pat merkiantys lietūs ar spiginantis šaltis;
atostogų - palaimingas tingumas. Dar kasdienybė - maži asmeniniai ritualai,
grojaraščiuose surinktos dainos ir lig geltonumo suskaitytų knygų puslapių
palytėjimai; keliautojo kasdienybė suskaičiuojama tūkstančiais žingsnių, rašytojo juodų raidžių virtinėmis, fotografo - tikrovės paveikslėliais... Pati "kasdienybės"
sąvokos struktūra nurodo į pasikartojimą, mus nuolatos lydinčius veiksmus,
žmones, vaizdus, buvinius. Paroda veikia: 2020 09 18 - 2021 01 10 Kviečiame į
specialiai šiai parodai parengtas edukacines programas. Istorijos pamoka muziejuje
(6-12 klasės, suaugusieji) Parodoje eksponuojami šešiolikos garsių Lietuvos
fotografų darbai pasakojantys mūsų istoriją. Egzistuoja nuomonė, kad fotografui
tereikia paspausti mygtuką, tačiau tai nėra tiesa, nes fotografui "sumedžioti" gerą
vaizdą yra nepaprastai sudėtinga. Edukacinės programos metu analizuosime
fotografijų siužeto logiką, kompozicijos principus, detalės įtaką ir svarbą visumai.
Praktinėje dalyje darysime kompozicijos su žmogaus figūra eskizus bei kopijas.
Mano fotoalbumas (ikimokyklinukai, 1-5 klasės) Fotografijų paroda, tarsi laiko
mašina, nukels jus į praeitį: į tėvelių ir senelių vaikystės bei jaunystės laikus.
Pamatysite, kaip jie skiriasi nuo šių dienų. Vėliau kursite juodai baltų fotografijų
albumą apie save bei savo šeimos kasdienybę.

