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Iridijaus Švelnio fotografijų
kalba  

∞

Iridijus Švelnys. „Virsmo apogėjus“, Kaunas, 2016 m.

A-A+
Iridijus Švelnys yra Kaune gyvenantis jaunas ir ambicingas
fotografas. Įgijęs radioelektronikos ir vadybos išsilavinimą,
pradėjo mokytis tapybos ir piešimo pas dailininką Vytautą Laukį.
Būdamas Kauno fotoklubo narys, profesines fotomenininko žinias
gilino nuotoliniu būdu Niujorko fotografijos institute. Toliau
šiame tekste glaustai analizuosiu I. Švelnio kūrybą.

Mano žvilgsnis sustoja ties menininko sukurtu fotografijų ciklu „Į gamtą“.
Nuotraukų visuma sukuria perkeltinį, metaforinį pasakojimą apie žmogaus
civilizaciją ženklinančius nusidėvėjusius ir dėvimus daiktus. Tikėtina, kad
žiūrovai, perskaitę ciklo pavadinimą ir apžvelgę nuotraukas, labai greitai
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Iridijus Švelnys. „Pasitikti“, Kaunas, 2016 m.

žiūrovai, perskaitę ciklo pavadinimą ir apžvelgę nuotraukas, labai greitai
suglumsta. Gamta atvaizduose nedominuoja. Ji arba specialiai
eliminuojama, arba įamžinama tik fragmentiškai. Nuotraukose užfiksuoti
„apiplyšę“ apleistų fasadų fragmentai, prie medžių kamienų stūksančios
vienišos durys, gatvės žibinto apšviestas miesto suoliukas, vakarėjančios
žiemos paplūdimio horizontu tolstanti žmogaus figūra... Visas šis ciklas –
tai ne tik pasakojimas apie žmogaus veikloje paliktus „daiktus“, kurie mūsų
akiai jau yra įprasti ir tapę lyg gamtos pasaulio dalimi, bet ir gamtos
dominuojančiųjų pozicijų susigrąžinimas. Nykstantys daiktai įvaizdina
gamtai grąžinamas erdves.

Šiuo atveju visa tai, kas pavadinta „daiktu“ ir „gamta“, dreifuoja prasmės
vandenyne. Sukeistinti vaizdai tampa savotiškomis metaforomis. Tai
sukelia papildomų klausimų. Kas čia yra tikroji metafora – ar gamta, kuri
regima fragmentiškai, ar žmogaus veiklos apleisti daiktai, kurie
integruojami kaip amžinosios gamtos dalis? Nors į šį klausimą neįmanoma
rasti vienprasmio atsakymo, jis provokuoja net vaizdo metaforos, fotografo,
filosofo ir kalbos sąsajos permąstymą. Vis dėlto klausimo centrinė ašis čia
yra pati metafora. Ispanų filosofas José Ortega y Gasset’as yra labai taikliai
aprašęs metaforos fenomeną: Metafora yra būtinas mentalinis
instrumentas […]. Filosofinis mąstymas, kaip joks kitas, turi nuolatos
subtiliai kaitaliotis iš tiesioginės prasmės į netiesioginę, o nesustingti
vienoje jų […]. Norėdamas apibrėžti nematomus, bet intelekto suvokiamus
dalykus, paimu iš kasdienės kalbos „figūrinį“ žodį „idėja“, tarsi
nuodydamas, kad intelektas mato tobuliau už akis […]. Metafora yra vardo
transpozicija[1].

Permąstant filosofo įžvalgas ir jas susiejant su fotografijos fenomenu,
galima teigti, kad pasaulio matymas pro objektyvą pasaulį metaforizuoja, t.
y. fotografuojant yra vykdomas atpažįstamų daiktų revizavimas ir
(re)lokalizavimas. Taip sukuriant naujus daiktų santykius vykdoma jų vardų
ir net atvaizdų transpozicija.

Kita vertus, fotografijos metaforiškumas
papildomai sukelia ir fotofilosofiškumo
klausimą. Turiu paminėti, kad I. Švelnys
apie tai yra gana išsamiai pasisakęs:
Mano kūryboje dominuoja triada –
fotografija, psichologija bei filosofija.
Kiekviena fotografija sukuriama
žvelgiant pro visas šias tris ašis […].
Siūlas, kuris riša fotografijas – tai
kitoniškas požiūris į kasdienybę ir
kasdienį vaizdą[2].

Remiantis I. Švelnio savianalitiniu pasisakymu ir J. O. Gasset’o mintimis
apie metaforą, galima teigti, kad iš kasdienio vaizdo gimsta metaforinis
pasakojimas. Jis pasiekia žiūrovą net tuomet, kai dominuojančią poziciją
nuotraukose užima nepažįstamas žmogus. Štai fotografijų ciklo „Žmonės“
kadruose suformuojamos labai skirtingos ir net prieštaringos istorijos.
Atrodo, kad nuotraukose reprezentuojama ir dabarties, ir praeities tikrovė.
Atvaizdai skatina kontroversišką diskusiją apie kasdienės erdvės nekasdienį
įvykį, apie daiktų pasikeitimus ir jų santykių su žmonėmis deformavimąsi.

56 draugų(-ams) tai patinka
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įvykį, apie daiktų pasikeitimus ir jų santykių su žmonėmis deformavimąsi.
Atrodo, kad nestabilus erdvėlaikis sustabdomas lyg dokumentiniame kine, o
autorius tik žaidybiškai dezorientuoja žiūrovą, verčia jį patį susirasti
nuosavą kelią prasmių labirinte. Žiūrovą klaidina ir tai, kad viename kadre
regimos detalės atrodo tiek pat surežisuotos, kiek ir atsitiktinės. Anot Ian’o
Jaffrey’io, detalės nuotraukose sugestijuoja prasmes, o atmintis padaro visa
kita[3]. Tad gali susidaryti įspūdis, kad I. Švelnio fotografija vykdo melo apie
pasaulį programą. Šis melas žiūrovą traukia it receptorius sužadinantis
kulinarijos šedevras, o žodis „skanu“ leidžia tinkamai apibūdinti vaizdų
sukeliamus potyrius.

Fotografijų ciklą „Žmonės“ taip pat sudaro ir tokios nuotraukos, kuriose
akivaizdžiai galima pastebėti autoriaus atidžiai parinktas fotosesijos
lokacijas. Kūrėjas žiūrovo dėmesį kreipia į natūralios aplinkos (interjerų ir
eksterjerų) detales. Išraiškingoje aplinkoje pozuoja aikštingos moterys.
Nuotraukos primena mados erotinę fotografiją, gausiai eksploatuojamą
populiariųjų žurnalų puslapiuose. Šiuo atveju galima teigti, kad I. Švelnys
sukuria rafinuotos, itališkos melodramos aliuziją. Tai inscenizacija, kuri
susijusi su fiziniais personažo veiksmais, imituojančiais ir atkuriančiais tai,
ką vadiname savijauta ir tiesiogine komunikacija su aplinkiniu pasauliu.
Aliuzija sukelia emocingas reakcijas į nuotraukoje užfiksuotą įvykį.

Aliuzija į itališkos melodramos lauką taip pat kelia klausimus apie tai, ar
fotografijoje regime surežisuotą, ar atsitiktinį (dokumentinį) siužetą. Šiuo
atveju galima iš dalies sutikti su I. Jeffrey’io mintimis apie reprodukavimo ir
fotografavimo aktą: Prietaisą tegalima suvaldyti tik iš dalies, […] jis fiksuoja
neatsižvelgdamas į fotografo ketinimus. Kaip tokiu atveju fotografai iš viso
gali sakyti esą menininkai?[4]

Tikrumo ir autentiškumo klausimas labai aktualus aptariant I. Švelnio
nuotraukų ciklą „Kitu kampu“. Fotografijos sukurtos naudojant žuvies akies
lęšį. Kiekvienas ciklo atvaizdas – tai lyg sukonstruota papildoma distancija
tarp žiūrovo ir fotografuojamo objekto. Čia ne tik iškreipiama erdvė, ne tik
realizuojami sunkiai suvokiami atstumai ar daiktų medžiagiškumas, bet ir
laikas įgauna visiškai kitokią, labiau amorfinę, kokybę. Tad galima teigti,
kad deformuotais atvaizdais įamžintas pasaulis ne tik yra jau išgyventa
praeitis, bet galbūt dar ir būsimų nutikimų detaliai neperskaitoma
chrestomatija.

Ciklas „Kitu kampu“ taip pat demonstruoja technologijos privalumus (vaizdo
iškreipimo galimybes). Čia sukeistinti laiko ir erdvės nuotoliai formuoja
objektyvios nuotraukos įspūdį, tarsi atliktos be autoriaus asmeninės
intervencijos. Kadangi užfiksuotas pasaulis nėra įprastai regimas, regėjimui
reikia pasiruošti. Regėjimas yra kito kitas regėjimas. Kito regėjimas sukuria
objektyvaus, dokumentinio matymo įspūdį.

Ciklas „Kitu kampu“ suponuoja mintį, kad tiesioginė ir nepagražinta
dokumentika gali atrodyti nepriekaištingai, o nuotrauka, kurioje regima
išraiškinga ir detaliai apgalvota kompozicija, gali atrodyti nepakankamai
fotografiška ar fotogeniška. Galiausiai nuotraukos nėra savaime
dokumentalios, jų dokumentalumas tik toks, kad jose pačiose slypi
dokumentinio įrašymo pėdsakai.

Dokumentalumo klausimas taip pat aktualus fotografijų cikle „Lietuvos

http://lzinios.lt/lzinios/Konkursai
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DALINKIS: 0 SPAUSDINTI

Dokumentalumo klausimas taip pat aktualus fotografijų cikle „Lietuvos
senamiesčiai“. 2016 m. birželio 25-rugpjūčio 7 d. šie kūriniai buvo
demonstruojami Lietuvos fotomeno bienalėje „Fotografinės istorijos“,
istorinėje baronų Miunhauzenų šeimos pilyje, įsikūrusioje Hobecko
galerijoje (Leitzkau, Vokietija). Naudodamas žuvies akies tipo objektyvus,
autorius žiūrovą verčia permąstyti savo žiūrėjimo kampą ir lauką. Nepatogų
žiūrėjimą iš apačios į viršų reprezentuojančios nuotraukos pastatus paverčia
beveik nepažiniais kito miesto objektais. Išsikreipiantys namų kontūrai
žiūrovui siūlo patirti erdvę, kurią kvestionuoja klausimų virtinė: „O jeigu
būtų?..“ (T. y. jeigu būtų kitas pasaulis, kitas žiūrovas, kitas ir kito patyrimas
etc.)[5] Dviprasmių klausimų virtinę atliepia ir paties autoriaus svarstymai:
Tai mano idealus pasaulis, kurį aš vejuosi savo darbais, savo poelgiais, savo
iššūkiais siekiant aukščiausių tikslų[6].

Manau, kad žuvies akies objektyvas naudojamas ne tik siekiant pamatyti
pasaulį ir (arba) jį kritikuoti, bet ir reflektuoti save, pamatyti save kito
akimis ir net per vaizdus keliauti į save. Taigi, kelionė į save lemia patį
intymiausią ir paradoksaliausią pasakojimą, kuris krypsta nuo savęs į
save[7].

Fotografijų ciklas „Savanoriai kitu kampu“ tęsia anksčiau aptarto ciklo
tematiką ir stilistiką, tačiau šis ciklas kitoks. Nuotraukose užfiksuotas
Kauno miesto Savanorių prospekto urbanistinis peizažas, pravažiuojančių
mašinų paliekamos šviesų dėmės, požeminių perėjų sienos ir pan. Įdomu ir
tai, kad I. Švelnys nefiksuodamas žmogaus sukuria milžiniško miesto
įspūdį. Ir net tam tikrą jau nebeegzistuojančio urbanistinio peizažo
nostalgiją.

Paminėtina ir tai, kad fotografijų cikle „Žmonės“ labai naujai suskamba
kadrai, kuriuose žmogaus kūnas fotografuojamas žydinčių medžių oazėje.
Šie kūriniai – tai nepažodinės citatos iš Romualdo Rakausko fotografijų ciklo
„Žydėjimas“ (1978 m.). I. Švelnio nuotraukose regėdamas žmogaus kūną,
apsuktą juodu plastiku, esu linkęs menines kompozicijas traktuoti kaip R.
Rakausko fotografijų naujovišką perskaitymą, t. y. įsiskaitoma į tai, kas
nebuvo pastebėta arba buvo eliminuota ir svetima praeities laikui. Tad I.
Švelnys savo kūriniais atlieka ir fotografijos kritiką. Jis konstatuoja, kad
fotografija yra vaizdų citavimo ir percitavimo metodas. Jo negali išvengti
meno kūrėjas dabartiniais informacijos pertekliaus laikais. Turiu pastebėti,
kad percitavimo nelaikau neigiamybe. Priešingai, percitavimas leidžia
kritiškai mąstyti apie vaizdų kultūros istoriją, apie jos akivaizdžius ir
nepastebėtus posūkius. Tad fotografijose su šviesiais žiedų fonais
kontrastuojančios juodos, plastiko plėvele padengtos žmonių figūros – tai ne
tik kompozicinis kontrastas, bet ir būdas aktualizuoti žmogaus vidinio
portreto pokyčius. Tai nujaučiamas, bet įprastai kalbai nepasiduodantis
vidaus portreto artefaktas. Jis gaivališkai ištrūksta į paviršių ir priešinasi
proto čiuptuvams.

Taigi, I. Švelnio fotografijų kalba yra labai įvairi. Jo kūriniai rodo, kad
menininkas nuolat ieško, išranda ir tobulina savo individualią meno kalbą.
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iridijus švelnysŽYMĖS:

Stasys Domarkas: mano misija –
muzikinę patirtį paskirti jaunajai
kartai
2 

Šarūnas Bartas: akistata su priešu
 3 

Baletas – nepasiekiamos tobulybės
menas

Maud Karlsson: tik šokdamas gali
augti

Atgyjantys daiktai

Labą dieną, VLKK kabutės
11 

Marius Ivaškevičius: toleranciją reikia
auginti savyje

Didingą dykumą atvėrė kelio
vidury

 1 

Kino režisierius pusantro mėnesio
ieškojo savo praeities

Informacinių laidų vedėjai klydo
nedažnai
4 

Iš Niujorko – žinia apie „Kaukų“
originalumą

 

Žirgai mene (I dalis)

„Renesanso liutnios menėje“ gimė
muzikinis spektaklis

Paskutinis Vilniaus pranašas
keliauja per Lietuvos miestus

Dešimt metų stiklo keliu
 

Lietuvių dailininkė Prancūzijoje
atrado neįprastas spalvas

Muzikinis nuotykis Lašinių kaime
1 

DAUGIAU

KULTŪRA

Kai nuo akordeono
nepabėgsi

Austėja Lunskyte-
Yildiz: „Per kraują,
iš įsitikinimo ir su
daug meilės“

Kauno teatralų
emigracija – į
kultūrą

„Imaginarium“:
veidrodinė
vaizduotės
filosofija

Per gastroles
Norvegijoje
pritraukė pilnas
sales klausytojų

Tris rugsėjo
savaitgalius –
teatriniai turai
Vingio parke

Po gimtinės arka:
sūnus, mama ir
kramtomoji guma

Žmonijos
kontekstai cirko
arenoje

Kosakovskių šviesa
Ukmergėje
neblėsta
1 

Biržuose – literatų
uogienė iš Šiaurės
vasarų
1 

„Atviras ratas“:
tapatybė po
didinamuoju stiklu

„Lėlės“ naujienos:
Vilniaus legendų
kraitį papildys
androidas Pinokis

Flamenko muzika
– visas gyvenimas

Mūsų Robbie –
save karūnavęs
scenos valdovas
1 

Muzikinė „Trio
Agora“ geografija

Liaudiškosios
Žolinės tradicijos

Leidėja Aira
Niauronytė apie
mirusią „autoriaus
mirtį“
1 

Žirgai mene (II
dalis)

Barokinio šokio
choreografė Jūratė
Širvytė-Rukštelė:
Nekuriu to, kas
man nepatinka

Rolandas Kazlas:
„Jeigu negyvensi
su poezija, teks
gyventi su
buhalterija“

http://lzinios.lt/lzinios/zyme/iridijus%20%C5%A1velnys
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/stasys-domarkas-mano-misija-muzikine-patirti-paskirti-jaunajai-kartai/248712#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/stasys-domarkas-mano-misija-muzikine-patirti-paskirti-jaunajai-kartai/248712
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/sarunas-bartas-akistata-su-priesu/248664#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/sarunas-bartas-akistata-su-priesu/248664
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/baletas-nepasiekiamos-tobulybes-menas/248706
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/maud-karlsson-tik-sokdamas-gali-augti/248692
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/atgyjantys-daiktai/248676
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/laba-diena-vlkk-kabutes/248675#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/laba-diena-vlkk-kabutes/248675
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/marius-ivaskevicius-tolerancija-reikia-auginti-savyje/248670
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/didinga-dykuma-atvere-kelio-vidury/248607#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/didinga-dykuma-atvere-kelio-vidury/248607
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kino-rezisierius-pusantro-menesio-ieskojo-savo-praeities/248606
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/informaciniu-laidu-vedejai-klydo-nedaznai/248598#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/informaciniu-laidu-vedejai-klydo-nedaznai/248598
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/is-niujorko-zinia-apie-kauku-originaluma/248474
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/zirgai-mene-i-dalis-/248501
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-renesanso-liutnios-meneje-gime-muzikinis-spektaklis/248486
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/paskutinis-vilniaus-pranasas-keliauja-per-lietuvos-miestus/248428
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/desimt-metu-stiklo-keliu/248416
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/lietuviu-dailininke-prancuzijoje-atrado-neiprastas-spalvas/248327
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/muzikinis-nuotykis-lasiniu-kaime/248328#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/muzikinis-nuotykis-lasiniu-kaime/248328
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kai-nuo-akordeono-nepabegsi/249105
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kai-nuo-akordeono-nepabegsi/249105
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/austeja-lunskyte-yildiz-per-krauja-is-isitikinimo-ir-su-daug-meiles-/249126
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/austeja-lunskyte-yildiz-per-krauja-is-isitikinimo-ir-su-daug-meiles-/249126
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kauno-teatralu-emigracija-i-kultura/249117
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kauno-teatralu-emigracija-i-kultura/249117
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-imaginarium-veidrodine-vaizduotes-filosofija/249055
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-imaginarium-veidrodine-vaizduotes-filosofija/249055
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/per-gastroles-norvegijoje-pritrauke-pilnas-sales-klausytoju/249042
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/per-gastroles-norvegijoje-pritrauke-pilnas-sales-klausytoju/249042
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/tris-rugsejo-savaitgalius-teatriniai-turai-vingio-parke/249047
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/tris-rugsejo-savaitgalius-teatriniai-turai-vingio-parke/249047
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/po-gimtines-arka-sunus-mama-ir-kramtomoji-guma/248937
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/po-gimtines-arka-sunus-mama-ir-kramtomoji-guma/248937
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/zmonijos-kontekstai-cirko-arenoje/248966
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/zmonijos-kontekstai-cirko-arenoje/248966
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kosakovskiu-sviesa-ukmergeje-neblesta/248959
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kosakovskiu-sviesa-ukmergeje-neblesta/248959#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kosakovskiu-sviesa-ukmergeje-neblesta/248959
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/birzuose-literatu-uogiene-is-siaures-vasaru/248880
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/birzuose-literatu-uogiene-is-siaures-vasaru/248880#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/birzuose-literatu-uogiene-is-siaures-vasaru/248880
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-atviras-ratas-tapatybe-po-didinamuoju-stiklu/248889
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-atviras-ratas-tapatybe-po-didinamuoju-stiklu/248889
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-leles-naujienos-vilniaus-legendu-kraiti-papildys-androidas-pinokis/248841
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-leles-naujienos-vilniaus-legendu-kraiti-papildys-androidas-pinokis/248841
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/flamenko-muzika-visas-gyvenimas/248839
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/flamenko-muzika-visas-gyvenimas/248839
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/musu-robbie-save-karunaves-scenos-valdovas/248846
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/musu-robbie-save-karunaves-scenos-valdovas/248846#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/musu-robbie-save-karunaves-scenos-valdovas/248846
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/muzikine-trio-agora-geografija/248787
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/muzikine-trio-agora-geografija/248787
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/liaudiskosios-zolines-tradicijos/248765
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/liaudiskosios-zolines-tradicijos/248765
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/leideja-aira-niauronyte-apie-mirusia-autoriaus-mirti-/248615
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/leideja-aira-niauronyte-apie-mirusia-autoriaus-mirti-/248615#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/leideja-aira-niauronyte-apie-mirusia-autoriaus-mirti-/248615
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/zirgai-mene-ii-dalis-/248583
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/zirgai-mene-ii-dalis-/248583
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/barokinio-sokio-choreografe-jurate-sirvyte-rukstele-nekuriu-to-kas-man-nepatinka/248581
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/barokinio-sokio-choreografe-jurate-sirvyte-rukstele-nekuriu-to-kas-man-nepatinka/248581
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/rolandas-kazlas-jeigu-negyvensi-su-poezija-teks-gyventi-su-buhalterija-/248745
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1 man nepatinka buhalterija“

LIETUVA

G.Paluckas žada, kad traukdamiesi
iš koalicijos socialdemokratai
nesukeltų chaoso

Britanijos lietuviai bus mokomi
netapti prekybos žmonėmis
aukomis

Buvęs VSD vadovas: nuo vienos
grėsmės Lietuvos neapsaugos net
NATO lėktuvai
2 

Prezidentė: „Zapad“ stebėjimas
sudarys galimybę matyti, ar Rusija
išves pajėgas iš Baltarusijos

Piketavimas prie prokuroro namų
atsirūgs

Baltarusiją ir spaus, ir draugaus

Nauji mokslo metai – didesnių
permainų išvakarės

Agresija prie Baltijos pakirstų visą
regioną
2 

Saulius Skvernelis: Seimo narių
neliečiamybę reiktų naikinti
7 

NACIONALINIS PROJEKTAS

100-AS PASIDIDŽIAVIMO METŲ

#ŠIMTMEČIOINOVACIJOS
Aukščiausios vėjo elektrinės sukasi
Aukštaitijoje

#AUGULIETUVOJE
Eglė Čiuoderienė: „Su kiekvienu
sėkmingu projektu, skeptiškos vyrų
šypsenos dingsta“

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/leideja-aira-niauronyte-apie-mirusia-autoriaus-mirti-/248615#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/barokinio-sokio-choreografe-jurate-sirvyte-rukstele-nekuriu-to-kas-man-nepatinka/248581
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/rolandas-kazlas-jeigu-negyvensi-su-poezija-teks-gyventi-su-buhalterija-/248745
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/g-paluckas-zada-kad-traukdamiesi-is-koalicijos-socialdemokratai-nesukeltu-chaoso/249223
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/g-paluckas-zada-kad-traukdamiesi-is-koalicijos-socialdemokratai-nesukeltu-chaoso/249223
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/britanijos-lietuviai-bus-mokomi-netapti-prekybos-zmonemis-aukomis/249208
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/britanijos-lietuviai-bus-mokomi-netapti-prekybos-zmonemis-aukomis/249208
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/buves-vsd-vadovas-nuo-vienos-gresmes-lietuvos-neapsaugos-net-nato-lektuvai/249204
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http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/prezidente-zapad-stebejimas-sudarys-galimybe-matyti-ar-rusija-isves-pajegas-is-baltarusijos/249202
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http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/piketavimas-prie-prokuroro-namu-atsirugs/249199
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/piketavimas-prie-prokuroro-namu-atsirugs/249199
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/baltarusija-ir-spaus-ir-draugaus/249194
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/nauji-mokslo-metai-didesniu-permainu-isvakares/249170
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/agresija-prie-baltijos-pakirstu-visa-regiona/249167#komentarai
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http://lzinios.lt/lzinios/nacionalinisProjektas/simtmecio-inovacijos
http://lzinios.lt/lzinios/nacionalinisProjektas/simtmecio-inovacijos/248819
http://lzinios.lt/lzinios/nacionalinisProjektas/augu-lietuvoje/249134
http://lzinios.lt/lzinios/nacionalinisProjektas/augu-lietuvoje
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#ATEITIESLYDERIAI
Ugnė Gaižauskaitė: „Svarbiau yra
tobulėti ir tapti geresniu žmogumi“

#LEGENDOS
Generolas Pranas Tamašauskas –
imbariškis, stovėjęs prie
Nepriklausomybės lopšio

DAUGIAU

 

GIMTASIS KRAŠTAS

Prisiminimai apie Biržus, kurių
neprisimenu

Elektros dar neturi apie 4,5 tūkst.
ESO klientų

Šiauliai išsirinko garbės piliečių
porą

Buvusiam „Go Vilnius“ vadovui į
darbą grįžti nepavyko
1 

Kauno meras priverstas teisintis dėl
kertamų medžių
3 

ISTORIJA
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LŽ archyvas. Molotovo-Ribbentropo
paktas: sąmokslo preliudija
17 

LŽ archyvas. Po diktatorių
sąmokslo: ar Lietuva galėjo
išsigelbėti?
25 

Iš Vokietijos archyvų gautos
Molotovo-Ribentropo pakto kopijos
1 

Lietuvos kelias į pilnavertę
krikščionybę
9 

Kristijonas Donelaitis – prarastos
tautos dalies simbolis

PASAULIS

NATO kaltina Rusiją pažeidus
stabilumą Europoje

Sprogimą Kijevo centre tiriantys
pareigūnai jį kvalifikuoja kaip
„pasikėsinimą nužudyti“

Apie tikrą ir tariamą Rusijos
opoziciją, arba Navalnas ir
Kremliaus mozaika
1 

ES piliečiai skuba palikti Didžiąją
Britaniją

„Zapad“ pratybas prižiūrės JAV
strateginiai bombonešiai
2 

JAV gynybos sekretorius: Maskva nori
jėga perbraižyti tarptautines sienas

Mirtini potvyniai Pietryčių Azijoje

Kas jūs, pone Putinai... arba? (I
dalis)
6 

Kijeve – šventinis paradas, dalyvauja ir
Lietuvos kariai

 3 

LIETUVOS ŽINIŲ TV
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M. Saakašvilio karjera Ukrainoje Devyni metai nuo Rusijos agresijos
Gruzijoje. Kas pasikeitė?

Ekskavatorius ant Gedimino kalno –
nieko tokio

Žvėryno dviračių takas 2 serija Senas-naujas Vilnius (2 dalis) Ko verti mero pažadai?

EKONOMIKA

Socialdemokratai vaiko pinigus nuo
2020 metų siūlo didinti iki 122 eurų

4 priežastys, kodėl didėjo vidutinis
darbo užmokestis

Savivaldybei grąžins šilumos ūkį

Akcizų padidinimo pasekmės:
premjeras patenkintas, žmonės
geria stipriuosius gėrimus
3 

Liguistiems lošėjams užtrenktos
durys

Lietuvai įsigijus amerikietiškų dujų –
sveikinimai iš JAV
2 

Šiaurės vėjas danams neša sėkmę

Lietuvos paštas – be vadovo ir be
valdybos
1 

Lietuvos bankas: susidėję su „SkyWay“
galite prarasti pinigus
1 

TRASA

„Porsche Cayenne“ atlaikė pragarą Vairuotojas tūkstančius prarado
vandenyje

Turguje mašiną išduoda jos
techninė būklė
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Traukiniu iš Kauno į Vilnių –
greičiau nei per valandą
2 

Daugiausia aplaidžių vairuotojų
paieškomi Vilniuje

ŽMONĖS

Andrius Mamontovas: dar nesame
tobuli, bet judame į tą pusę
3 

Netekome Teatro žmogaus –
Valentino Tudorakės
1 

Sigutė Chlebinskaitė: „Kasdien
virstu žodžių ir vaizdų galeriste“

Dėl elektros lemputės – į Himalajus
1 

Žemaičiai į sostinę atnešė
linksmybių

ŠEIMA IR SVEIKATA

Prieš egzotinių ligų pavojų Koksaki
virusas nublanksta

Iš Lietuvos išvykusi
psichoterapeutė: kada
išvažiavusiesiems prireikia
pagalbos

Po vasaros atostogų patikrinkite, ar
vaikai neturi utelių
1 

Svarbus, bet pamirštas socialinis
ugdymas

Ruošiatės į sporto salę?
Pasitikrinkite savo kūno važiuoklę

PENKI TV
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CypGVLlefWbmIJYiBywX4yLrQCOSYh8xFi-76p8MFq4vojr0DEAEgjeS9KWC5A6ABpf6wywPIAQKpAu5pt4O0zLM-4AIAqAMByAOZBKoE7wFP0FYAmSI1-L_44yIiCWOv9KUyVmfCu3flE9HF2Dt8EXkHSBrmxeB9rAuzNjcnZ9nynzHkRT1o-d4HkeynvoRlRzvMFvk6GR4AEPSD9FD0Br7bp5XIKDDsm-ZtZOoq_voHmkhoKn2kzS6nG5VsUYRhnlm6ByH3dX7Y_qiQsrr_qn9eViVROCCQesR40XIGJvcMeevfOAJznGe41guC0QaIGAjWeoIhkNc5yE0WYRZpJ43M2p_3H4181u-GRvxK3RXpSaxvtqqV6PYb1o5IFS5U-XimqbLWhsVdT9ThH5p9XLlnAc1vRewo0RzX-djNDuAEAaAGAoAHw4HPNKgHr8obqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgBsQmivn6eLsyp_NgTAg&num=1&cid=CAASEuRoay2kHTBLQ9BBAJJ0W-pA0w&sig=AOD64_1V6FbkEMu75k894Ayfl-3D5tQg6A&client=ca-pub-7383171830614216&adurl=https://www.ekoliumenas.lt/sandelio-ispardavimas-117
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PENKI TV

“Vasaros rit mu“: kaip pasiruošti
maratonui

“Vasaros rit mu“: pasivaikščio jimas
bo tanikos sode

Vasaros rit mu: Vil niaus ka rilio no
muzika

“Vasaros rit mu“: kalbos muzie jus,
vakarai prie Baltojo tilto ir
„Galapagai“

Alytaus keliais: viešnagė A. Ma tučio
me moria liniame muziejuje

Vasaros rit mu: fes tivaliai „Mid sum ‐
mer Vil nius“ ir „Mas ters of calm“

SPORTAS

Užduotis sunki, bet įvykdoma Santa Pakenytė laimėjo antrą
universiados medalį

Luką Lekavičių rinktinėje keičia
Adas Juškevičius

R. Seibutis: „Idealaus žaidimo
nebūna“

Išrinko geriausius

Lietuvos krepšinio rinktinė neturėjo
vargo su islandais

Edgaras Jankauskas: „Procesas
ilgas, bet judame į priekį“

Renaldas Seibutis apie rinktinę: „Viską
reikia taisyti“
1 

Pirmąjį istorijoje aukso medalį Lietuvai
iškovojo Viktorija Michnovič

GAMTA IR AUGINTINIAI

Turistai traukia žvejoti į Norvegiją Nepaiso draudimo laikyti
šernakiaules ir šernus

Kroatijai nesiseka numalšinti miškų
gaisrų

http://lzinios.lt/lzinios/Sportas
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/uzduotis-sunki-bet-ivykdoma/249160
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/uzduotis-sunki-bet-ivykdoma/249160
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/santa-pakenyte-laimejo-antra-universiados-medali/249184
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/santa-pakenyte-laimejo-antra-universiados-medali/249184
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/luka-lekaviciu-rinktineje-keicia-adas-juskevicius/249182
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/luka-lekaviciu-rinktineje-keicia-adas-juskevicius/249182
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/r-seibutis-idealaus-zaidimo-nebuna-/249166
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/r-seibutis-idealaus-zaidimo-nebuna-/249166
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/isrinko-geriausius/249165
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/isrinko-geriausius/249165
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/lietuvos-krepsinio-rinktine-neturejo-vargo-su-islandais/249161
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/edgaras-jankauskas-procesas-ilgas-bet-judame-i-prieki-/249111
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/renaldas-seibutis-apie-rinktine-viska-reikia-taisyti-/249132#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/renaldas-seibutis-apie-rinktine-viska-reikia-taisyti-/249132
http://lzinios.lt/lzinios/Sportas/pirmaji-istorijoje-aukso-medali-lietuvai-iskovojo-viktorija-michnovic/249118
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/turistai-traukia-zvejoti-i-norvegija/249207
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/turistai-traukia-zvejoti-i-norvegija/249207
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/nepaiso-draudimo-laikyti-sernakiaules-ir-sernus/249190
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/nepaiso-draudimo-laikyti-sernakiaules-ir-sernus/249190
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/kroatijai-nesiseka-numalsinti-misku-gaisru/249090
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/kroatijai-nesiseka-numalsinti-misku-gaisru/249090
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Ešeriai vegetarai
2 

Sinoptikas: į Lietuvą plūsta gaivūs
rudeniški orai

ĮDOMYBĖS

4000 kilometrų autostopu per
Meksiką
1 

Didžiausias loterijos prizas JAV
istorijoje

Londone išvirta rekordinio dydžio
samosa

Niujorke į „Baltąją vakarienę“
susirinko tūkstančiai žmonių

103 metų kambodžietė tapo JAV
piliete

Įtakingiausi visuomenininkai:
žurnalistas, kunigas ir istorikas
4 

Australijos zoologijos sode – retos
spalvos koaliukas

Saulės užtemimas: nuostoliai, pelnas,
linksmybės

Saulės užtemimo kaina – beveik 700
mln. dolerių

MOKSLAS IR IT

Ar naršyti internete darbo metu –
nusikaltimas?

Milijonai stebėjo visišką Saulės
užtemimą

Rugpjūčio 21-ąją JAV bus stebimas
pirmas visiškas Saulės užtemimas
per šimtą metų

Konservatorių baimės ne be
pagrindo: „Kaspersky“ jau
nepageidaujama JAV

Nepilotuojama kapsulė “Dragon“
misiją įvykdė sėkmingai

http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/eseriai-vegetarai/249015
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/eseriai-vegetarai/249015#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/eseriai-vegetarai/249015
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/sinoptikas-i-lietuva-plusta-gaivus-rudeniski-orai/248990
http://lzinios.lt/lzinios/Gamta/sinoptikas-i-lietuva-plusta-gaivus-rudeniski-orai/248990
http://lzinios.lt/lzinios/Prenumerata/
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/4000-kilometru-autostopu-per-meksika/249171
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/4000-kilometru-autostopu-per-meksika/249171#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/4000-kilometru-autostopu-per-meksika/249171
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/didziausias-loterijos-prizas-jav-istorijoje/249181
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/didziausias-loterijos-prizas-jav-istorijoje/249181
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/londone-isvirta-rekordinio-dydzio-samosa/249164
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/londone-isvirta-rekordinio-dydzio-samosa/249164
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/niujorke-i-baltaja-vakariene-susirinko-tukstanciai-zmoniu/249163
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/niujorke-i-baltaja-vakariene-susirinko-tukstanciai-zmoniu/249163
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/103-metu-kambodziete-tapo-jav-piliete/249156
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/103-metu-kambodziete-tapo-jav-piliete/249156
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/itakingiausi-visuomenininkai-zurnalistas-kunigas-ir-istorikas/249121#komentarai
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/itakingiausi-visuomenininkai-zurnalistas-kunigas-ir-istorikas/249121
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/australijos-zoologijos-sode-retos-spalvos-koaliukas/249110
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/saules-uztemimas-nuostoliai-pelnas-linksmybes/249106
http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/saules-uztemimo-kaina-beveik-700-mln-doleriu/249068
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/ar-narsyti-internete-darbo-metu-nusikaltimas-/249142
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/ar-narsyti-internete-darbo-metu-nusikaltimas-/249142
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/milijonai-stebejo-visiska-saules-uztemima/249061
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/milijonai-stebejo-visiska-saules-uztemima/249061
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/rugpjucio-21-aja-jav-bus-stebimas-pirmas-visiskas-saules-uztemimas-per-simta-metu/248996
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/rugpjucio-21-aja-jav-bus-stebimas-pirmas-visiskas-saules-uztemimas-per-simta-metu/248996
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/konservatoriu-baimes-ne-be-pagrindo-kaspersky-jau-nepageidaujama-jav/248743
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/konservatoriu-baimes-ne-be-pagrindo-kaspersky-jau-nepageidaujama-jav/248743
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/nepilotuojama-kapsule-dragon-misija-ivykde-sekmingai/248821
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/nepilotuojama-kapsule-dragon-misija-ivykde-sekmingai/248821
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssXEPWFCG40od1XhBgXa2-MrBiWzSB0rEwwBA6uu7vi3EABcsm256icADIz0YCQ6NSBF4GoIy7K1ajYu0zMaZbp6FNTeF5WzoQ4PvqB5f5YW4KklNWMwuZ9-g9uJ5pUODfzXM6lB1gp7DB5dPxvK3nKXSQh0hgQTPN8uo9pUkwdNXQyVx1ZuEOtYeAEXwBggH_q2loJcPseLFIkmXxnFg6ldQNIFVGzjAxzW4Ncj8P4-1hPM033fRYiLrKHF9fIVOvyR499Bdq1OT7Rymj3EPf3_JlkIYMQdZiSs4X2ppE571RfPztJyD1_4r6ejoA8PmM98T9ECCHIWUKBbgnr9wS_vtaj_-JvYDeaCOYa1OxOA3v9_qJkY3bhN2ZnZfBdJyL8W4ZruiyDcV5oxbM3Tuvv9B7M-IPo3Mp9onNWAylPL-HeoHNB_JlZilUNJYV8t_bxVplGd5rwnWC7Oiautdb4lCUEIChm4KEyDpoXquJki6qcXHyR9hj-T34tCYQqKzq-BrlGY77_8E5xd7g3anCs34d36Bpw1My9bsjaAf6T--go5-lfR-o95K3Eln-xWSU13rReE_yXluE9WN4g4YUQJZfRhRCYUuvHUt_pFoJkn0QnMzq04j3RVQazHqvJ8r2DLpvVlROtZrWBAA_ykpl7bRhc6ssLesLMF8DCMnr4rfZQIm6L86jo2x346hsQaW2QXxjPQsNVZHcKu859u7LlrWxUL60cUBv77yRFnWgFGyb0jZMJTtbes-4rPcFcB5yU0LPOshx0JAzei3qimiYKChR-cSFfJ98ftVqs9Gz2HZMM8QiFelpc7bh_QIe5O6BqDh74QPe3bnWcJMdK4E3cBPF3n34K3Tr4q1SgxOKkzfbeYSh79RJPLE1MrOqjODBxna78&sig=Cg0ArKJSzNqYM38Jr44J&urlfix=1&adurl=https://www.bigbank.lt/refinansavimas/%3Futm_source%3Ddisplay%26utm_content%3D300x250%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drefinancing%26bbchannel%3Ddisplay%26bbmedium%3Dcpc%26bbcampaign%3Drefinancing


25/08/2017, 01*43Iridijaus Švelnio fotografijų kalba

Page 13 of 13http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/iridijaus-svelnio-fotografiju-kalba/238226

Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"

Rubrikos: Informacija:

Ekonomika Gamta ir augintiniai Gimtasis kraštas Įdomybės Kontaktai

Istorija Jurgos virtuvė Komentarai Konkursai Reklaminiai priedai

Kultūra Lietuva Mokslas ir IT Pasaulis Prenumerata

Sportas Šeima ir sveikata Trasa Žmonės Karjera

nepageidaujama JAV
3 

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika
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