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Nerijaus Čepulio paskaita
„Kino medija: langas į
tikrovę, veidrodis ar
haliucinacija?“
„Ką mums byloja stačiakampyje įrėmintas
atvaizdas, vadinamas kino medija? Vieniems tai –
paralelinis pasaulis, kurį kino režisieriaus fantazija
ir techniniai įgūdžiai realizuoja stačiakampio R MO
viduje. Kitiems tai – LANGAS į tikrovę ir gyvenimo
mokytojas. Tretiems tai – VEIDRODIS, kuriame
tiek režisierius, tiek žiūrovas atpažįsta save iki
pačių giliausių pasąmonės slėpinių... O ką reiškia
žiūrėti kin ? Ar yra toks dalykas kaip kino
raštingumas? Ar verta jo mokytis? Tai verta
apmąstyti ir aptarti”. Kino medijai bei medijų
filosofijai neabejinguosius kviečiame prisijungti.
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Filmo „Sekmadienį –
niekada” peržiūra
Rež. Jules Dassin, 1960

Senąja graikų išmintimi
besižavintis Homeras nuvyksta į
Graikiją ieškoti pamesto Tiesos siūlo galo. Šalyje,
kur žmonės laimingi kaip vaikai, jis sutinka
prostitutę Iliją, tampančią jo šiuolaikinio pasaulio,
„tokio nuostabaus, bet korumpuoto“, simboliu.
Filmo herojus užsispiria atvesti ją į doros kelią, tik
pamiršta sokratiškąją išmintį ir elgiasi bei bando
keisti kitus taip, tarsi „žinotų“. Ar tik pats Homeras
nėra tuo šiuolaikinio pasaulio simboliu?
Filmas bus rodomas
angliškais subtitrais.

anglų/graikų

kalba,
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Junonos Almonaitienės
paskaita „Kūno kalba kaip
įtakos priemonė: nuo
tamsaus skersgatvio iki
politikos aukštumų“
Gamta mus užprogramavo instinktyviai reaguoti
į kiekvieno sutiktojo pozą, gestus, mimikas. Vis
dėlto
nuo
gyvūnų
skiriamės
gebėjimu instinktus valdyti, pasitelkti mąstymą
ir valią. Tik ar mokame šiomis galiomis naudotis
efektyviai? Ar pakankamai skiriame dėmesio
kūno kalbai? Ar esame pajėgūs atlikti jos
metakalbinę refleksiją? Apie tai ir su šiais
klausimais susijusius dalykus kviečiame
pasiklausyti psichologės pranešimo, pasižiūrėti
vaizdinės medžiagos, susipažinti su naujai įgytų
žinių praktinio taikymo galimybėmis.

Paskaitos ir filmo peržiūra - KTU SHMMF,
Gedimino g. 43

su
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Peripatetikų vaikštynės* su
Mindaugu Bertašiumi
„Kauno istorinis skaitinys
pagal pranciškonus ir Šv.
Jurgį“

18 val., Šv. Gertrūdos g. 38, šalia buvusios Mortos svetainės

Peripatetikų vaikštynės* su
Ornela Ramašauskaite
„Septynios fotografavimo
nuodėmės“

Senieji miestai – lyg atverstos antikvarinės knygos.
Deja, retas mūsų randa laiko stabtelėti ir jas bent
pavartyti... Kauno senamiestyje gausu jo tapimo
krikščionišku Europos miestu liudininkų –
viduramžiškų gatvelių, statinių, architektūros
detalių, slėpiningų simbolių. Archeologas M.
Bertašius jau 32 metus tyrinėja viduramžių Kauną,
neseniai išleido monografiją „Dingęs miestas.
Viduramžių Kaunas archeologinių tyrimų
duomenimis“. Knygos autorius kviečia drauge
patyrinėti anuos laikus medijuojančius ženklus ir
simbolius, jų prasmes. Broliai pranciškonai mielai
priims dalyvius vienuolyno svečių namuose.

„Susitikimas nusimato neįdomus,
nes bus bandoma įtikinti nefotografuoti.
Kodėl būtent fotografija? Kam tai gali būti įdomu?
Kodėl kažkas turi gaišti laiką žiūrėdamas kažkieno
darbus? Ar fotografija vis dar turi rodyti
užfiksuotas „gražias akimirkas“ arba – kodėl
nenešiojame barokinių suknelių šiandien? Ar tai
tinka kartoti XXI amžiuje ir kaip: Žiedai tarp žiedų
pasimeta vienkiemio godose, netoli MMS-24, gal –
sudie, partijos draugai”.
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prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos (Mažasis
žuolynas)

Peripatetikų vaikštynės* su
Viktoru Bachmetjevu
„Ekskursija po tarpukario
filosofinį Kauną”

Tarpukario Lietuvos sostinėje
Kaune, kur būrėsi visos jaunos valstybės
intelektualinės pajėgos, gimė ir profesionali
akademinė lietuviška filosofija. Lietuvos universitete
(nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) Pranas Kuraitis,
Stasys Šalkauskis, jų mokiniai Antanas Maceina,
Juozas Girnius kūrė lietuvišką akademinį filosofinį
žodyn . Filosofijos pajėgas stiprino ir atvykėliai iš
svetur – pasaulinio lygio intelektualas iš Rusijos
Levas Karsavinas, suomis Vosylius Sezemanas bei
vietiniai filosofai žydai – Izaokas Donskis,
Emmanuelis Levinas, studijavę užsienio
universitetuose.
Ekskursijos metu pasivaikščiosime filosofiniais
maršrutais, pabandysime atgaivinti to meto
filosofinę atmosferą.
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XVIII-oji respublikinė mokslinė studentų
konferencija
„Po idėjų pasaulį“
Konferencija skirta studentams, besidomintiems
filosofija ir technologijomis, medijomis ir jų
poveikiu žmogui bei kultūrai.
filosofija
technologijos

kultūra

medijos
visuomenė
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