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Architektūros fotografė
Aistė Rakauskaitė
Elena Paleckytė

Architektūros mokeisi „Vilnius Tech“,
buvai mainuose Italijoje, šiuo metu dirbi
Roterdame ir studijuoji magistrantūrą
„TU Delft“. Kaip studijos ir potyriai užsienyje veikia tavo kūrybą tiek architektūros, tiek jos fotografijos srityse?
Patirtis užsienyje leidžia kitaip suvokti architektūrinį kontekstą tiek Lietuvoje, tiek
svetur. Nyderlanduose gausu įspūdingų
architektūrinių ir urbanistinių sprendimų,
mane įkvepia čia vyraujanti eksperimentinė
laisvė, požiūris į gamtą bei tvarumą. Smagu,
kad galiu prisidėti prie šių inovatyvių
idėjų įgyvendinimo. Grįžus į Lietuvą vėl
kitaip – čia glaudesnis ryšys su žmonėmis,
geriau jaučiu aplinką ir objekto vaidmenį
architektūriniame kontekste.
Džiaugiuosi, kad veiklos Nyderlanduose
ir Lietuvoje papildo, o ne atskiria viena kitą.
Norėčiau ir savo fotografijose toliau išlaikyti
tokią pusiausvyrą.
Kuo skiriasi architektūros fotografo
darbas Nyderlanduose ir Lietuvoje?
Nyderlanduose labai svarbios ne tik realizuoto projekto nuotraukos, bet ir viso statybų proceso įamžinimas. Fotografijos statybų
aikštelėje dažnai tampa meno kūriniais ir
istoriniais artefaktais. To pasigendu dirbdama Lietuvoje. Čia dažniausiai susitelkiama į
galutinį rezultatą.
Kaip manai, ar architektūros fotografas
su architektūriniu išsilavinimu turi pranašumą prieš tokio išsilavinimo neturinčius?
Buvimas architekte stipriai formuoja mano
supratimą apie architektūros fotografiją.
Tai padeda suvokti, kad architektūrinės idėjos perteikimas, įsigilinimas į kontekstą bei
objekto atsiradimo istorija fotografijoms
suteikia išskirtinį naratyvą. Taip pat archi-

tektūrinės žinios padeda komunikuojant su
architektais ar projekto vystytojais.
Kokie (architektūros) fotografai tau yra
padarę didžiausią įspūdį ar įtaką?
Semdamasi įkvėpimo neapsiriboju vien tik
architektūros fotografais ir, apskritai, tik
fotografais. Pastaruoju metu man didelę
įtaką daro amerikiečių dailininko Edwardo
Hopperio kūryba. Šviesa mano fotografijose,
kaip ir šio dailininko darbuose, yra vienas
pagrindinių
aspektų,
formuojančių
atitinkamą nuotaiką. Vienas ryškiausių
pavyzdžių – 1933-iaisiais tapytas „Ryder’s
House“, kuriame bent kiek pakeitus saulės
šviesos toną iš esmės pasikeistų ir patį kūrinį
supanti emocija. Kitas mane žavintis menininkas yra olandų tapytojas Pieteris de Hoochas. Jo darbų grožis – kasdienybė, kurios
fonu paveiksluose tampa architektūriniai
elementai. Stengiuosi, kad mano architektūros nuotraukose, kaip ir de Hoocho paveiksluose, kasdienės žmonių veiklos įprasmintų
architektūrinę aplinką.
Kokia turi būti nuotrauka, kad galėtumėte pavadinti ja gera architektūros
fotografija?
Daugelis sutiks, kad fotografijoje svarbiausia
kompozicija ir šviesa. Tačiau kalbant apie architektūros fotografiją svarbu perteikti ir architektūrinę idėją bei kaip ta erdve naudojasi
žmonės. Prieš fotosesiją daug ruošiuosi, kad
aiškiai suprasčiau pastato idėją. Tai – mažiausia, ką galiu padaryti. Kad kadrai būtų dar
autentiškesni, stengiuosi net susipažinti su
pastato gyventojais ar vietiniais. Jų pasakojimai padeda sudėlioti nuotraukų naratyvą.
Kokiais principais vadovaujiesi fotografuodama interjerą / eksterjerą?
Fotografuojant tiek interjerą, tiek eksterjerą
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svarbiausia – pasiruošimas. Interjero nuotraukoms svarbios net menkiausios smulkmenos, pavyzdžiui, dulkių ar langų nuvalymas. Fotografuodama eksterjerą dažniau
ruošiuosi nenumatytiems atvejams. Kolegos
Nyderlanduose iki šiol juokiasi, kad kuprinėje šalia fotoaparato nešiojuosi maudymosi
kostiumėlį, jei kartais dėl gero rakurso tektų
įbristi į vandens telkinį, ir grynųjų pinigų, jei
netikėtai prireiktų fotografuoti iš draudžiamų fotografuoti vietų. Taip pat eksterjero
fotografijoje svarbu atsižvelgti į kontekstą.
Galbūt prie fotografuojamo pastato tam
tikromis dienomis per savaitę veikia bendruomenės turgus ar sporto treniruotės?
Stengiuosi užfiksuoti tokius elementus, jie
nuotraukoms suteikia savito žavesio.
Kuo specifinė būtent architektūros fotografija?
Kaip ir pati architektūra, architektūros fotografija yra puikus laikotarpio atspindys.
Nesvarbu, ar tai sentimentaliai užfiksuota
trobelė kaimo vietovėje, ar naujai suprojektuotas biurų kompleksas sostinės centre.
Iš tiesų, mane visada intriguoja klausimas,
ką mano nuotraukos pasakos praėjus dešimtmečiams. Pavyzdžiui, 1927-aisiais
„Weissenhof Estate“ pastato nuotrauka su
priešais pozuojančiu modeliu ir „Mercedes“
automobiliu iki šiol yra vienas ikoniškiausių modernistinės architektūros kadrų. Jis
subtiliai atskleidžia architektų Le Corbusier
ir Pierre’o Jeanneret mąstyseną ir to meto
idėjinę architektūros sampratą. Norėčiau,
kad būtent taip architektūros istorijos dalimi
taptų ir mano nuotraukos.
Koks yra architektūros fotografijos
santykis su socialinėmis medijomis? Ar
įmanoma būti pripažintam profesionaliu
architektūros fotografu be pripažinimo
socialinėje medijoje?
Įmanoma, tačiau tai darosi vis sunkiau. Man
kaip kūrėjai socialiniai tinklai yra pagrindinis
būdas užmegzti ryšį su platesne auditorija.
Tačiau darbe su architektūros studijomis ar
kitais užsakovais žymiai svaresnį vaidmenį
atlieka tiesioginės rekomendacijos bei klientų atsiliepimai.
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Kokia tavo nuomonė apie „instagrammable architecture“ fenomeną?
Vienas iš mano dėstytojų „TU Delft“ universitete mūsų klausdavo, ar architektūroje dar
įmanoma atskirti seksą nuo pornografijos.
Manau, kad panašiai yra ir dėl „instagrammable architecture“ fenomeno, kuris beveik
visais atvejais būna apie fasadus ir labai
mažai apie pastato esmę: funkcionalumą, erdviškumą bei kontekstualumą. Iš kitos pusės,
pati „Instagram“ platforma gali tapti įrankiu,
padedančiu suprasti, kuo labiausiai džiaugiasi
ir didžiuojasi ta erdve besinaudojantys gyventojai. Tai leidžia perprasti vietos charakterį dar
prieš atvykstant fotografuoti į lokaciją.
Ar architektūros fotografija yra tam tikra priemonė, išreiškianti savitą kritišką, interpretacinį požiūrį į fotografuojamą objektą?
Fotografuodama dažniausiai stengiuosi
užimti stebėtojos, o ne kritikės poziciją. Tam

reikia paskirti daugiau laiko, tačiau taip galiu
atrasti kitų pražiūrėtas detales, pajusti, ar
pastatas funkcionuoja taip, kaip buvo tikėtasi. Užimant stebėtojos poziciją man geriausiai pavyksta užfiksuoti netikėčiausius momentus, įamžinti, kaip savitai žmonės sugeba
įgalinti projekto erdvę. Tai galiausiai tampa
svarbia architektūrinio pasakojimo dalimi.
Kiek architektūros fotografijoje svarbu
korektūra, kokia jos įtaka galutiniam
rezultatui?
Architektūros fotografijų korektūra – lyg
subtilus makiažas. Stengiuosi maksimaliai
pasiruošti ir nesikliauti retušu. Pavyzdžiui,
vien jau atvykimas į lokaciją prieš švintant
ir pirmųjų spindulių įamžinimas ant pastato
fasado suteikia išskirtinio kolorito ir tekstūrų
pojūtį, kurio korektūros nesuteiktų.
Koks yra tavo didžiausias laimėjimas,
pasiekimas fotografijos srityje?

Šiuo metu – galimybė fotografuoti visiems
gerai žinomų architektūros biurų, tokių kaip
MVRDV, „Mei architects and planners“ ar „Kaan
Architecten“, pastatus. Dirbdama su didžiausiomis Nyderlandų architektūros įmonėmis
gaunu vertingų rekomendacijų, kurios padeda
įsitvirtinti kaip architektūros fotografei tarptautinėje rinkoje. Ne mažiau džiaugiuosi, kad
mano nuotraukomis dalijasi ir Nyderlanduose
žinomi architektūros naujienų portalai, tokie
kaip „De Architect“ arba „Architectenweb“.
Kokie tavo naujieji projektai ir tikslai?
Artimiausiu metu noriu daugiau dėmesio
skirti darbui su architektūros ar urbanistikos
leidiniais tiek Lietuvoje, tiek Nyderlanduose.
Taip pat norėčiau išbandyti save urbanistinio
kraštovaizdžio fotografijos srityje. Nors Nyderlandai garsėja viešųjų erdvių projektais
visame pasaulyje, šios srities profesionalių
fotografų čia nėra daug. Manau, tai puiki
niša, kurią galėčiau užpildyti.

Architecture Photographer Aistė Rakauskaitė
Experience abroad helps see the architectural context differently both in Lithuania and elsewhere. The Netherlands have plenty of spectacular
architectural and urban solutions and I feel inspired by their experimental freedom, approach to nature and sustainability. I am glad to contribute
to the implementation of these innovative ideas. Back in Lithuania, it is different again – I have closer connections to the people here, a better
sense of the environment and the role a building plays within the architectural context. I am glad that my lines of work in of the Netherlands
and in Lithuania supplement each other rather than being exclusive to each other. I would like to continue to maintain a balance like that in my
photographs. Being an architect strongly shapes my understanding about architecture photography. It helps me understand that conveying the
architectural idea, delving into its context and the history of how the building came to be, all add an exclusive narrative to the photographs. Also,
architectural knowledge helps me communicate with architects and developers.
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