Mačerata, 2014 m. kovo 12 d.

Tomašo Kiznio paroda „Gulagas“ Mačeratoje
Įgyvendinant europinį projektą AGE (Amnesia Gulag in Europe / Europoje pamirštas Gulagas),
Mačeratoje atidaroma įvairiose Europos šalyse jau rodyta paroda apie sovietinį Gulagą. Paroda bus
eksponuojama Mozzi-Borgetti Tarybos bibliotekoje, Specola salėje, nuo 2014 m. kovo 18 d. iki balandžio 11 d.,
pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 13 val. ir ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 15 iki 18 val.

Kolyma, Solovkai, Vorkuta, Vaigačas – tai vis dar mažai kam žinomi pavadinimai, nors ten
įkurtuose lageriuose suluošinta milijonai likimų. Deja, prisiminimai apie šiose nuolat
besikeičiančiose vietose komunistinio režimo nuo XX a. trečiojo dešimtmečio įkurtus Gulago
lagerius pamažu grimzta užmarštin. Europos Sąjungos projektu AGE (Amnesia Gulag in Europe,
http://amnesiagulag.eu), kurį įgyvendina Mačeratos universiteto Politikos mokslų, komunikacijos ir
tarptautinių santykių fakultetas (projekto Nr. 546 614 – EFC -1 -2013- 1-IT- EFC- REM), siekiama
atgaivinti istoriją, kurią jau seniai bandoma nustumti į atminties pakraštį. Lenkų fotografas Tomašas
Kiznis (Tomasz Kizny) Lenkijoje, Sovietų Sąjungoje ir Rusijoje atliko daugiau kaip septyniolika
metų trukusį tiriamąjį darbą ir surinko dokumentinę medžiagą, liudijančią apie ten siautėjusią
prievartą. Parodoje eksponuojamos buvusių Gulago kalinių ir pareigūnų nuotraukos, taip pat
medžiaga iš sovietinių, o vėliau – Rusijos archyvų.
Mačeratos savivaldybės remiama Gulago nuotraukų paroda, dalyvaujant Tomašui Kizniui,
bus iškilmingai atidaryta 2014 m. kovo 18 d. 11 val. Mozzi-Borgetti bibliotekos Specola salėje,
adresu Piazza Vittorio Veneto 2, Mačerata. Parodoje eksponuojamos 95 retos ir dar niekur
nepublikuotos nuotraukos, atrinktos iš autoriaus per ilgametį tyrimą sukauptos medžiagos.
Prieš iškilmingą parodos atidarymą, 10 val., Politikos mokslų fakulteto A salėje, Piazza
Strambi 1, vyks įžanginė renginio dalis, kurioje dalyvaus Tomašas Kiznis, Mačeratos universiteto
rektorius Luigi Lacchè, Politikos mokslų, komunikacijos ir tarptautinių santykių fakulteto vadovas
Francesco Adornato, AGE projekto koordinatorė Natascia Mattucci, žurnalistė ir parodos katalogo
kuratorė Dominique Roynette, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Renginį koordinuos Mačeratos universiteto
profesorius Gianluca Vagnarelli. Konferencijoje dalyvaus projekto AGE (Amnesia Gulag in
Europe / Europoje pamirštas Gulagas) partnerių atstovai.
Paroda veiks iki 2014 m. balandžio 11 d.:
pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 13.00 val. (iki pietų);
ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 15.00 iki 18.00 val. (po pietų).
Šio spaudos pranešimo turinys atspindi tik autorių požiūrį. EACEA ir Europos Komisija nėra atsakingi už bet kokį čia pateiktos informacijos
panaudojimą.

