
KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES 
22 de MAIO a 20 DE JUNHO 

Espaço IMERGE
RUA SANTA CATARINA, 777 (JUNTO AO ACP) | 2ª a Sábado 10h-19h

--------------------------------------

VÍDEO
SAULIUS PALIUKAS 
n. 1977 | pintura, vídeo, instalação

----------------------

POST  ARS | Colectivo de Arte Contemporânea
ALEKSAS ANDRIUŠKEVICIUS | ROBERTAS ANTINIS | CESLOVAS LUKENSKAS | GINTARAS ZINKEVICIUS

----------------------

“POST ARS” (grupo de artistas que este ano registam 20 anos de actividades artísticas em Kaunas). Este grupo é constituído pelos artistas 
plásticos Aleksas Andriuskevicius, Robertas Antinis, Ceslovas Lukjenskas e Gintaras Zinkevicius. É importante mencionar que um membro 
do grupo - o artista Robertas Antinis - foi o vencedor do “Lithuanian National Premium”. Esta exposição consistirá da apresentação de 
trabalhos e de informação documental sobre o grupo. 



Paralelamente ao programa expositivo e performativo, serão apresentados (em formato vídeo, 
fotográfico e/ou documental) alguns dos Festivais e Bienais de maior relevância no contexto 
local e internacional:

KAUNAS PHOTO
Durante as últimas décadas Kaunas assumiu um papel importante no que concerne a Fotografia na Lituânia. A 
filial em Kaunas da “Union of the Lithuanian Art Photographers“ celebrou este ano o seu 30º Aniversário. Dirigido 
por Aleksandras Macijauskas, este centro criou e mantém a prestigiada Galeria da Fujifilm localizada no coração 
da antiga cidade de Kaunas. Destaque-se, no historial desta Galeria a apresentação de exposições individuais de 
autores como H. Cartier-Bresson, A . Rodtchenko e muitos outros autores de renome internacional.

KAUNAS TEXTILE BIENNALE
Este festival internacional de arte contemporânea em têxteis é um festival conhecido por apresentar obras e 
autores contemporâneos internacionais que colaboram com outros para criar oportunidades para a experiência 
directa da produção artística. 

KAUNAS IN ART: CONTEXTS
A ideia principal deste Festival é declarar que a cultura é o elemento motor, que cria as dinâmicas de desenvolvi-
mento da evolução da sociedade, compreensão e coerência da mesma. Este evento incluí artistas de diferentes 
gerações e áreas distintas, mas também comissários e críticos de arte, sendo os seus visitantes convidados a 
intervir e a participar activamente, procurando que todos os “actores” neste processo encarem a arte como uma 
linguagem universal. Este evento intenta reflectir as tendências mais contemporâneas pela apresentação de 
artistas conhecidos ou de renome mas também de jovens artistas. O principal objectivo deste evento é criar e 
apresentar obras individuais que reflictam sobre a arte contemporânea e o seu contexto. Os autores das obras 
apresentadas fazem esta relação e conexão entre a história da arte em Kaunas e as suas reflexões pessoais 
sobre este tema, pela representação da sua própria visão, construída, utópica ou ficcionada da sua cidade natal 
- KAUNAS. 

KAUNAS MODERN DANCE THEATRE FESTIVAL
Em 1988 a líder do Kaunas Modern Dance Theatre “AURA”, Birute Letukaite organizou o primeiro festival de 
dança moderna na Lituania, tendo atraído de imediato a atenção internacional. Este evento de dança anual é de 
extrema importância tanto para os entuasiastas da dança bem como para os profissionais. Cada ano o festival 
organizado pelo Kaunas Modern Dance Theatre “AURA” apresenta várias conpanhias de dança representativas de 
diferentes culturas e escolas de dança. Desde 1988 que mais de 100 bailarinos dançaram no festival e dezenas de 
workhops de dança foram realizados . Este festival nasceu em Kaunas e tornou-se uma tradição com muito sig-
nificado para a cidade de Kaunas em particular e para a Lituânia de forma geral. Sendo conhecida por apresentar 
as mais actuais tendências na área da dança moderna, este Festival reforça a imagem da Lituânia no estrangeiro 
contribuindo para a disseminação das trocas culturais entre os diferentes países.

KAUNASOPORTO Exchange
APRESENTAÇÕES
-----------------------------------------------
Kaunas Textile Biennale | Kaunas In Art: Contexts 
KAUNAS PHOTO - Festival Internacional de Fotografia  
Kaunas  Modern  Dance Theatre Festival
-----------------------------------------------
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FOTOGRAFIA
GINTAUTAS VAICYS 
n. 1965 | fotografia

-------------------

GINTAUTAS VAICYS, nascido em Kaunas em 1965, conta com quase duas décadas de activi-
dade artística, utilizando sobretudo a pintura e fotografia como media nos seus trabalhos. No Por-
to, Gintautas irá apresentar uma selecção de obras em pintura onde este faz o registo de antigos bar-
cos localizados na praia de Neringa que, a cada ano, envelhecem e deterioram-se, até ao seu desaparecimento. 

Esta série de trabalhos não representa um simples registro documental: de facto, trata-se de um pintor que re-
tomou a fotografia e olha para o mundo fotografado com o olhar de um pintor. Como um arqueólogo, este au-
tor pressente o material, a sua textura e cor, procurando uma composição pictórica sobre a superfície do barco, per-
cebe os menores detalhes, as superfícies ásperas e rachadas do barco - uma lembrança da longa história do navio.



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

GALERIA 787 
22 MAIO até 20 JUNHO
RUA STA CATARINA, 787_2ª a Sábado 10h-19h

-------------------------------

FOTOGRAFIA
ROMUALDAS RAKAUSKAS

Uma exposição de fotografia de ROMUALDAS RAKAUSKAS, irá ser apresentada no Porto, com apre-
sentação de catálogo das obras deste fotógrafo (com apoio do Ministério da Cultura da Lituânia).
Este autor, nascido em 1941 na Lituânia, trabalhou como editor de ilustrações no Departamento da Revista 
Nemunas. Romualdas Rakauskas é membro da União Lituana de Fotógrafos de Arte (desde 1970) e mem-
bro da Federação Internacional de Arte Fotográfica (FIAP) desde 1976. Autor muito premiado, destacam-se 
o prémio “LATGA-A Golden Star“, em 2006, nomeando-o Autor do Ano e, mais recentemente, o “Lithuanian 
National Premium”, já em 2009. 
No Porto, Romualdas Rakauskas, irá apresentar uma exposição antológica do seu trabalho consistindo de 
fotografias de arquitectura, retrato e paisagem (a preto e branco) possibilitando assim uma perspectiva 
geral do trabalho deste fotógrafo, já representado em várias colecções privadas e públicas em Kaunas e 
no estrangeiro.



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

GALERIA ASVS
22 MAIO até 20 JUNHO
RUA STA CATARINA, 678_2ª a Sábado 10h-19h

--------------------------

ARTES VISUAIS
ANTANAS OBCARSKAS 

ANTANAS OBCARSKAS, artista Lituano, é conhecido pela tentativa constante em evitar a monotonia do proc-
esso criativo. O seu trabalho fica assinalado pela alteração e sucessão de ciclos: pressentindo o fim de uma 
etapa, o autor desenvolve algo de totalmente diverso. Antanas utiliza a escultura, ‘merz art’, instalação, graf-
fiti e pintura que designa de “meditativa” como medias na construcção do seu corpo de trabalho. 

Diferentes técnicas e formas de expressão, representam o mesmo corpo conceptual, que tem como ponto de 
partida e chegada, o pressuposto de que a arte é mais do que um simples vislumbre da essência do mundo.



KAUNASOPORTO Exchange
JORNADAS DE ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA DA LITUÂNIA

FÁBRICA SOCIAL / FUNDAÇÃO ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES
22 MAIO até 20 JUNHO
RUA DA FÁBRICA SOCIAL - FONTINHA - 2ª a Sexta 10h-18h

--------------------------------

ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÃO COLECTIVA DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Agnè Jonkuté
Jovita Austikalnyté
Ausra Barzdukaité-Vaitkuniene
Laima  Orzekauskiene  
Ceslovas Lukenskas
Elena Balsiukaite-Brazdžiuniene

A programação expositiva deste evento incluí ainda a apresentação de uma selecção de trabalhos em escultura, pintura, 
fotografia, entre outros media, de alguns dos artistas de referência no contexto da cidade de Kaunas: Agné Jonkuté, Elena 
Balsiukaité-Brazdžiuniene, Antanas Obcarskas, Ceslovas Lukenskas e Gintautas Vaicys, entre outros.

Laima  Orzekauskiene  


