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Šaltinis: Žmonės.lt
Šešiolika fotografų iš Prancūzijos, Portugalijos ir Lenkijos savaitę laiko 
nusprendė praleisti Lietuvoje tam, kad kiekvienas savaip pro foto objektyvą 
pažvelgtų į kai kuriems dar iki šiol neatrastą kraštą. Vizitu į vieną iš Baltijos 
valstybių kolegas suviliojo prieš metus savo autorinių darbų parodą Kaune 
pirmą kartą pristatęs prancūzų fotografas Jacques Rouquette.

Trakai, Kernavė, Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Tytuvėnai, Šiluva, Klaipėda, 
Neringa – tai tik dalis vietovių, kuriose menininkai apsilankė bei spragsėjo 
fotoaparatais.
„Lietuviai – labai paslaugūs, bendraujantys žmonės. Po vizito į jūsų šalį 
neabejojame, kad tapsime savotiškais Lietuvos ambasadoriais savo 
gimtinėse“, – patikino fotografai.
Vieną didžiausių įspūdžių jiems paliko didžiuliai miškų plotai, dirbami laukai ir 
vienkiemiai. Daug pagyrimų fotografai skyrė ir Kaunui, kur aplankė 
senamiestį, turgų, Vilijampolę, žydų getą.
„Šiame mieste – daug velnių atvaizdų ir gražių moterų. Nors tai dažnai – 
vienas ir tas pats!“, – juokavo svečiai.
Jie rado daug panašumų tarp Lietuvos ir Prancūzijos, patikinę, kad menkai 
tesiskiria šių šalių didmiesčių senamiesčiai, automobiliai, gatvės mada.
„Švara – toks buvo įspūdis. O namai, nors kuklūs, bet tvarkingi“, – sakė J. 
Rouquette.
Fotografai su šypsenomis sakė, jog tikėjosi, kad lankomoje šalyje bus šalčiau. 
Juos nustebino ne tik tai, bet ir lietuvių mitybos įpročiai – svečiai pasigedo 
vietų, kur 8 val. ryto galėtų išgerti kavos bei papusryčiauti.
„Bet vakare barai ir restoranai dirba iki vėlumos! O ir parduotuvių darbo laikas 
labai ilgas“, – kalbėjo J. Rouquette.
Jis ir kartu atvykę kolegos į Lietuvą norėtų grįžti susipažinti su kaimo 
gyvenimu, tradicinėmis šventėmis.
„Norėtume pamatyti, kaip gyvena žmonės, gaunantys minimalų atlyginimą, 
nes dabar lankėme tik gražias vietas, gyvenome puikiuose apartamentuose“, 
– paaiškino pašnekovas.
Tarptautinė fotografų grupė anksčiau kartu yra keliavusi po Prancūziją, 
Lenkiją, Portugaliją, Montenegro. Išvykos metu jos nariai stengiasi susipažinti 
ir su vietos fotografais, jų darbais, požiūriu.
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TRADUCTION  (via Googla Traduction)

Les étrangers qui ont vu la Lituanie à travers une lentille de 
caméra ont remarqué ce qui était oublié.

Seize photographes de la France, du Portugal et de la Pologne 
ont décidé de passer une semaine en Lituanie afin que chacun 
à sa façon regarde certains des pays encore en 
développement. Une visite à l'un de ses collègues des États 
baltes il y a un an a séduit le photographe français Jacques 
Rouquette, qui a d'abord exposé ses œuvres à Kaunas.

Trakai, Kernavė, Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Tytuvėnai, Šiluva, 
Klaipėda, Neringa, ce n'est qu'une partie des endroits que les 
artistes sont allés visiter avec leurs appareils photo.
"Les Lituaniens sont très agréables et communiquent  
beaucoup. Après une visite dans votre pays, « nous sommes 
sûrs que nous allons devenir une sorte d'ambassadeurs 
lituaniens dans notre patrie », ont assuré les photographes.
L'une des plus grandes impressions a été laissée par 
d'énormes zones forestières, des champs d'élevage et des 
monastères. Beaucoup de photographes louables ont 
également fait un don à Kaunas, où ils ont visité la vieille ville, 
les marchés, Vilijampolė, le ghetto juif.
"Il y a beaucoup d'images diaboliques et de belles femmes 
dans cette ville ! "- a plaisanté l’un des invités.
Ils ont trouvé beaucoup de similitudes entre la Lituanie et la 
France, assurant que les villes métropolitaines, les voitures, la 
mode … ne sont pas si différentes.
« Propreté » partout ont remarqué nos visiyeurs, 
impressionnés. Et même les maisons modestes sont bien 
rangées ", a déclaré Jacques Rouquette.

Lui et ses collègues souhaitent revenir pour découvrir la vie 
rurale, les vacances des lituaniens …



"Nous aimerions voir comment vivent les personnes qui 
reçoivent le salaire minimum, car maintenant nous n'avons 
visité que de beaux endroits, nous avons vécu dans 
d'excellents appartements", a expliqué l’interlocuteur.

Le groupe international de photographes a déjà voyagé en 
France, en Pologne, au Portugal, au Monténégro. Pendant les 
voyages, les membres échangent avec leurs hôtes, découvrent 
leurs œuvres, échangent leur point de vue…


