NAUJOS PARODOS KKKC – SAVARANKIŠKAI
KELIONEI PER ŠIUOLAIKINIO MENO PASAULĮ
Autorius Kultūrpolis / spalio 13, 2013 /

Penktadienį, spalio 11 d., Klaipėdos kultūrų komunikacijų
centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžiojo Vandens g. 2)
atidarytos dvi šiuolaikinio meno parodos, kviečiančios
lankytoją pasijusti lyg kelionėje ir pačiam ieškotis orientyrų,
kaupti įspūdžius bei daryti išvadas.
Paminėtina, jog nagrinėti ir suprasti šiuolaikinį meną –
iššūkis ne vien žaliam meno vartotojui, bet ir prityrusiam
žinovui. Tad tie, kuriems yra smalsu, bet drauge kiek
nedrąsu mėginti jį pažinti, neturėtų kuklintis. Juolab kad šių
parodų siūlomos sąlygos turėtų patikti ir tiems, kurie mėgsta
testuoti savo menotyros žinias, ir tiems, kurie tik atranda
šiuolaikinį meną ir, ranką prie širdies pridėję, negalėtų
išvardyti daugiau kaip penketo jam atstovaujančių kūrėjų
pavardžių.
Anot KKKC direktoriaus Igno Kazakevičiaus, pirmajame
bei antrajame Parodų rūmų aukštuose ratu išdėlioti parodų
eksponatai kviečia savarankiškai atrasti kuratorių
koncepcijas arba kurti savas.
Esminis dalykas, kaip ir grįžus iš kelionės, yra asmeniniai
įspūdžiai – ką apie parodas papasakotumėte savo
bičiuliams? Tad nei koncepcijų aprašymų, nei autorių
pavardžių bei darbų aprašymų salėse šiuosyk nėra –
lankytojas kviečiamas savarankiškai pažinti darbų turinį be
jokių išankstinių nuorodų.

Šios būtų per daug iškalbingos, bet Kultūrpolis.lt skuba
pasufleruoti, kas pamatyti parodas turėtų visi tie, kuriems
įdomi aktuali meno raiška.
Kuratorės Julijos Čistiakovos (Prancūzija – Lietuva)
parodoje „What is Missing?“ pristatomi tokių autorių, kaip
LG Williams, Abraham Cruzvillegas, Seth Price, Hans Op
de Beeck, Dan Perjovschi, Dora Garcia, Bronė
Neverdauskienė, Christian Jankowski, Maurizio Cattelan ir
Pierpaolo Ferrari, darbai.
Kuratoriaus Lorenzo Bruni (Italija) parodos „Trip and
Traveling. Introduction“ dalyvių gretose yra trisdešimt
kūrėjų: Maria Teresa Alves, John Bock, Johanna Billing,
Deniz Buga, Jordi Colomer, François Curlet, Stefania
Galegati, Domenico Mangano, Ahmet Ögüt, Uriel Orlow,
Paolo Parisi, Agnė Racevičiūtė, Anri Sala, Hans Schabus,
Emilija Skarnulytė, Guido van der Werve, Raphaël Zarka,
Jose Dávila, Nico Dockx, Carlos Garaicoa, Rainer Ganahl,
Thomas Gillespie, Darius Mikšys, Jonathan Monk,
Maurizio Nannucci, Matteo Rubbi, Marinella Senatore,
Kamen Stoyanov, Driant Zeneli, Lawrence Weiner.
Parodos KKKC veiks iki š. m. lapkričio 10 d.
Algirdo KUBAIČIO nuotr.

