PROJEKTAS - Respublikinis foto konkursas „Vingis“ ir foto pleneras „Miesto
metraštininkas“ Rokiškyje
SKIRIAMA GINTAUTUI DAINIUI
Lietuvos mažųjų miestų ir vienkiemių gyventojų veidai bei jų gyvenimo akimirkų fotografijos –
unikali ir svarbi istorinio bei kultūrinio paveldo dalis. Svarbų indėlį čia įnešė periferijos fotografai,
vienas jų – operatorius, menininkas, fotomenininkų sąjungos narys, fotografijos parodų autorius,
meno akcijų dalyvis, rokiškėnas Gintautas (Gintas) Dainys (1969 m. liepos 22 d. – 2005 m. spalio
15 d.).
G. Dainio, pirmojo Rokiškio foto metraštininko, netradicinės fotografijos pradininko darbai liudijo
savąjį laikmetį: fotografijos sujungiamos tarmiškais laiškais, atvirlaiškiais, SmS (taip vadino)
žinutėmis, panaudojamos skirtingos medijų rūšys, judantys vaizdai, garsai. G. Dainys nevengė
eksperimentuoti su kitais ir savimi: su Fluxus judėjimo menininkais, su vienkiemių gyventojais,
kartu ieškodamas dialogo tarp savųjų idėjų ir parodų žiūrovų.
PROJEKTO TIKSLAS
Įamžinti rokiškėno fotografo, miesto gyvenimo metraštininko G. Dainio atminimą, kartu pradedant
naują fotografijos meno plėtros Rokiškyje tradiciją. Sudaryti sąlygas Aukštaitijos regionų
menininkams bendradarbiauti bei puoselėti bendrą kūrybą, ieškoti įvairesnių meno formų.
PROJEKTO VEIKLOS:
Foto konkursas „Vingis“
Konkurso pavadinimas „Vingis“ kviečia fotografus mėgėjus ir profesionalus ieškoti reljefo,
vandens, kūno ir kitų vingių. Konkursui skirtų nuotraukų priėmimas vyksta iki 2019 m. liepos 1
d.
Konkurso dalyvis turi atsiųsti:
1. Konkursui teikiamas nuotraukas;
2. Dalyvio anketą ir nuotraukų metrikas.
Konkurso nuostatai:
https://rokiskiskulturossostine.lt/wp-content/uploads/2019/04/RESPUBLIKINIOFOTOMENININKO-GINTAUTO-DAINIO-VARDO-FOTOGRAFIJ%C5%B2-KONKURSOVINGIS-ORGANIZAVIMO-NUOSTATAI.docx
Liepos 21 d., 20 val. Rokiškio kultūros centre visuomenei bus pristatyta konkursui pateiktų
darbų paroda „Vingis“.
Konkurso dalyvių darbus vertins fotomenininkų komisija. Laureatai bus paskelbti 2019 m.
rugpjūčio 17 d. iškilmingame vakare. Premijas laureatams skiria Rokiškio rajono savivaldybė: I
vieta - 600 Eur, II – 400 Eur, III – 200 Eur.
Foto pleneras „Miesto metraštininkas“
Rugpjūčio mėn. fotomenininkai kviečiami dalyvauti plenere „Miesto metraštininkas“. Plenero
dalyviai turės galimybę pažvelgti į kasdienį Rokiškį: „prakalbinti“ miestą, užfiksuoti, sustabdyti
akimirką. Plenero metu veiklas vykdys ir mokymuose savo žinias skleis fotomenininkai. 2019 m.
rugpjūčio 17 d. bus pristatyta iš dalyvių darbų sukurta video instaliacija, kurią ateityje
planuojama parodyti ne tik įvairiose Rokiškio erdvėse, bet ir skirtinguose Aukštaitijos regiono
miestuose, miesteliuose.
Plenero dalyvių registracija iki 2019 m. birželio 20 d. telefonu +370 627 32561;
2019 m. rugpjūčio 13-17 d. Plenero veiklos Rokiškio miesto erdvėse, kūrybinės dirbtuvės.
Plenero dalyviai gaus nemokamą maitinimą ir apgyvendinimą.

Informacija telefonu: +370 627 32 561, Audronė Telšinskienė

