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Egidijus                               Justina 



2016 m. Klubo FOTOKABLYS veikla 



Tradicinis žiemos susitikimas  
Jau ketvirtus metus iš eilės klubas "Fotokablys" ir Kauno Fotoklubas surengė tradicinį žiemos 
plenerą - susibėgimą. Šio plenero tema buvo kūno kalba fotografijoje. Savo žiniomis dalinosi 

fotografė ir foto-kursų mokytoja Aušra Barysienė. Vėliau dalyviai susiskirstę komandomis varžėsi 
atlikdami kūrybines užduotis. 



Parodos „Lietus“ kabinimas 
 

Norfos bazę paliko Lauros paroda "Europos gatvėse", o smagi ir darbšti kompanija įrėmino ir pakabino Klubo 
metinę parodą "Lietus“. 



Jis – gyvybės pranašas, kuriantis stebuklus. Vaivorykštės tėvas ir dangaus krapyla. Jis barbena į 
langą ir vagia sapnus. Paslepia ašaras ir nutraukia tylą. Jis užgriūna neklausęs ir išeina be pažadų. 

Savimi pripildęs žemę, širdis ir batus. Jis turi tūkstančius veidų. Ir vieną vardą – Lietus! 

 



Susitikimas su Monika Požerskyte 
Besibaigiant žiemai klubas į svečius pasikvietė mums jau gerai pažįstamą fotografę ir lektorę 
Moniką Požerskytę (http://www.pozerskyte.com/) papasakoti apie legendinį menų festivalį 

Burning Man (http://burningman.org/). 



Modestos Černiauskaitės personalinė paroda "Šiaurė - Pietūs"  
Artėjant klubo narės Modestos gimtadieniui, gera draugė, Nadia, sugalvojo siurprizą: suorganizavo 

ir su klubiečių pagalba pakabino pirmąją Modestos parodą apie keliones. Islandija ir Graikija. 



Rumšiškės 
Nepabūgę purškiančio lietaus, kuris kiek pagąsdinęs nuslinko sau,  klubiečiai aplankė žydintį 
Rumšiškių liaudies buities muziejų. Išvyka buvo smagi ir fotografine, ir pažintine-edukacine 

prasme. 



Portreto praktika su Monika Požerskyte 
Klubas surengė nariams kūrybinę poros portreto praktiką su dėstytoja ir fotomenininke Monika 
Požerskyte (www.pozerskyte.com). Monika ne tik davė puikių patarimų, kaip sukurti kūrybiškų, 

nuoširdžių ir jaukių portretų, bet ir čia pat kartu pabandyta įgyvendinti pamokas. 



"Fotokablys" Tauragėje 
Jau antrą kartą važiavome į V-ąjį tarptautinį fotoklubų suvažiavimą Tauragėje. Šiemet vežėme daug 

atgarsių Vilniuje sukėlusią parodą "Rasta Šanchajuje". 



IV-asis FOTOKABLIO gimtadienis 
Gražią sekmadienio popietę susirinkome paminėti 4-ojo gimtadienio ir padegustuoti skanių tortų. 

Ta proga, virš Kalnų parko stadiono, suplėvesavo "Fotokablio" veliava :)  



Paroda "Rasta Šanchajuje" Plungės bienalėje 



 
„SIENOS“ 

Birželio 20 d. Užupio meno inkubatoriaus Kalno galerijoje atidaryta keturių Klubo "Fotokablys" 
narių Loretos, Aušros, Broniaus ir Miroslavo paroda "SIENOS". Kaip rašo patys autoriai - 

"norime papasakoti apie sienas. Apie Vilniaus sienas, kurias matome kasdien, apie sienas kurias 
sukuriame savo fantazijose, apie sienas išlikusias prisiminimų atgarsiuose. Apie žvilgsnius čia ir 

anapus. Keturi skirtingi autoriai, keturi skirtingi požiūriai, keturios skirtingos istorijos." 



Foto-pasivaikščiojimas po Markučius 
 

Yra Vilniuje rajonas žaismingu pavadinimu Markučiai. Kontrastingas ir įvairialypis. Kaimynystėje išsirikiavę 
kaimiški namukai su prižiūrėtais daržais, nauji modernūs namai, lūšnelės ir apleisti šabakštynai. Tokie pat įdomūs 

ir įvairūs čia gyvenantys žmonės. Šiltą popietę klubo nariai susibėgo patyrinėti rajoną. 



Svečiuose pas Alytaus Fotoklubą 
Gavę iš kolegų kvietimą apsilankyti šventėje "Jotvos vartai" ir artimiau susipažinti, klubiečiai karštą liepos 

šeštadienį dviem linksmai nusiteikusiais ekipažais išvyko į Dzūkijos sostinę. Kolegos priėmė labai draugiškai, 
parodė miestą, fotostudiją ir amatų mokyklą. Aptarėme bedradarbiavimo planus. Popietę praleidome puikioje 

jotvingių šventėje. 



Parodos „Graži Lietuva“ atidarymas 
Akimirkos iš jau penktosios parodos ant Vilnios krantinės atidarymo. Šį sykį kvietėme pasigrožėti mūsų Tėviškės 

peizažais. 



Gimtadienio šventė 
Štai ir atšventėme ketvirtąjį klubo gimtadienį. Buvo smagu: sulaukėm svečių, dovanų, pasveikinome naujus klubo 

narius. Pasikvietėme nuostabų lektorių – Marius Čepulis 
(https://www.facebook.com/cepuliofoto/?ref=ts&fref=ts). Marius nuoširdžiai, atvirai ir su humoru pasidalino 

savo foto-klajonių nutikimais. Dar turėjome kūrybines dirbtuves, žaidimus, šokius, fejerverkus ir puikų laiką bei 
nuotaiką, kas svarbiausia švenčiant gimtadienius.  



Vaikų fotografavimo praktika su Vėtre Antanavičiūte 
Fotografija mums - ne tik darbas, bendra veikla, parodos, paskaitos. Svarbiausia tai, kad mes 

turime galimybes įamžinti mieliausias savo artimiausių žmonių akimirkas. Klubas "Fotokablys" 
vieną šviesią ankstyvo rudens dieną surengė vaikučių fotografavimo praktiką - pamoką su visiems 

gerai žinoma fotografe ir menininke Vėtre Antanavičiūte. 



Laimos Ašakaitės paroda "Naujosios Zelandijos akimirkos" 
Klubo narė Laima turi dvi aistras: keliones ir fotografiją. Norfos bazėje (Savanorių pr. 176, Vilnius) 

pakabinome pirmąją personalinę jos parodą, kuri turėtų sudominti egzotiškų kraštų mėgėjus. 



Gerumo diena Šalčininkų vaikų globos namuose 
Pernai per pasaulinį projektą Help-Portrait ( http://help-portrait.lt/ ) klubas susipažino su 

nuostabia ir šilta bendruomene: Šalčinkuose įsikūrusiais vaikų globos namais. O šiemet, saulėtą 
šiltą rudens dieną, dar sykį juos aplankėme. Šį sykį ne tik fotografavome, bet ir drauge tapėme 

atvirukus-chemigramas ( https://en.wikipedia.org/wiki/Chemigram ), piešėme ant veidų ir kūno, 
žaidėme ir šiaip smagiai leidome laiką. 



Cianotipijos dirbtuvės 
Atvėsus orams vėl užsiėmėme "rankdarbiais". Susirinkę pas mūsų bičiulius "Fotobites" ( 
http://www.fotobites.lt/), dar sykį išbandėme alternatyvų nuotraukų spausdinimo būdą - 

cianotipiją ( https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanotype ) 



Help Portrait 2016 
Dar viena puiki gerų darbų diena. Tarptautinio projekto "Help Portrait" klubo "Fotokablys" 

savanorių komandos. 



ČIA YRA TEN 
„Čia yra Ten“. Nemažai klubo narių domisi analogine fotografija ir fotografuoja juostiniais 

fotoaparatais. Tad šį kartą eksponuojame nuotraukas, įamžintas fotojuostoje ir sukurtas ypatingu 
būdu, – kai viena juostelė naudojama du kartus. Išfotografavę juostelę atidavėme ją kitam klubo 

nariui, kuris fotografavo dar kartą ant viršaus. Taip nuotraukose susipynė Maltos, Paryžiaus, Rygos, 
Vilniaus, Kernavės vaizdai. O kartu – mūsų nuotaikos, mintys ir jausmai. 



Susitikimas su Ričardu Šileika 
Klubas, tęsdamas savišvietos tradicijas, pasikvietė į svečius poetą ir fotografą Ričardą Šileiką 
(http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/353-sileika-ricardas). Jaukioje, kamerinėje aplinkoje 

paskaita virto draugišku bendravimu. Lektorius ne tik dalinosi savo įžvalgomis, bet ir mus įtraukė 
davęs praktinių užduotėlių. Buvo naudinga sužinoti, suvokti arba prisiminti, kaip mus veikia nuo 
kūdikystės įskiepyti stereotipai ir koks nuostabus gali tapti gyvenimas šalia kasdienybės - kūryba. 
Kaip svarbu įsiklausyti į savo asmenines pajautas kuriant ir kokiu nuostabiu, ir nauju pasauliu gali 

tapti asmeninė vaizdo ir žodžio dermė. 



Ačiū už dar vienus puikius fotografijos metus!!! 
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