
P. Višinskio bibliotekoje - R. Arthur 
paroda „Instagram"

Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešosios bibliotekos fojė 
eksponuojama amerikietės Riley 
Arthur fotografijų paroda „Ins- 
tagram“. Kviečiama aplankyti 
parodą ir išrinkti įdomiausias Ri
ley Arthur Instagram nuotraukas, 
uždedant „Like’us“ (lipnias širde
les) ant labiausiai patikusių darbų! 
Paroda veiks iki lapkričio 23 d.

Didžioji Riley Arthur darbų 
dalis -  tai etnografinis vizualusis 
pasakojimas. Šiais metais išleis
ta pirmoji autorės knyga „The- 
re was a Hoard“ (K artą radome 
lobį), pasakoja apie Rozalo ir 
Flitvudo rom ėniškų m onetų lobį 
rastą Lankašyre Jungtinėje Ka
ralystėje. Socialinės platformos 
Instagram rezidencijos idėją ji 
p irm ą kartą įgyvendino 2015 m. 
kartu su NorthernRail Anglijos 
Šiaurės Vakaruose. Vėliau foto
grafė nusprendė pakartoti Ins
tagram rezidencijos idėją kitose

šalyse -  Estijoje ir Lietuvoje.
2013 m. ji atliko didžiausią ty

rimą anglų kalba apie grubiausius 
žmogaus teisių pažeidimus Slovė
nijoje. Ji vedė fotografijos meis
triškumo pamokas Prahoje, Lon
done, Mauji ir Teluride. Fotografė 
rengė prezentacijas JAV ambasadų 
organizuotose konferencijose Biš- 
keke, Kirgizistane, JK Kambrijos 
universitete bei Amerikos Ramio
jo vandenyno mokslo asociacijoje 
Havajuose. Jos darbai eksponuoti 
daugiau nei 5 šalyse ir publikuoti 
knygose, žurnaluose ir albumuose.

Riley Arthur -  amerikiečių fo
tografė, kilusi iš Amerikos Samoa 
salų grupės. Neseniai ji baigė ma- 
gistrantūros studijas Vizualiosios 
žurnalistikos srityje Jungtinės 
Karalystės Centrinio Lankašy- 
ro universitete Prestone. Ji yra 
laimėjusi Fulbright Scholar bei 
National Geographic Explorer sti
pendijas. Riley Arthur yra įgijusi

ir fotografijos meno bei teatro ba
kalauro laipsnius Pietų Oregono 
universitete. Šiuo metu ji gyvena 
Niujorke, dirba Huffington Post 
leidinyje.

Instagram rezidencija 
Lietuvoje

Šie darbai -  tai dalis Riley Art
hur Instagram rezidencijos vy
kusios Lietuvoje 2015 m. liepos 
mėnesį. Unikalaus bendro projekto 
su Lietuvos geležinkeliais metu, 
autorė kartu su savo asistentu Pa- 
trick Felsenthal keliavo po Lie
tuvą, įamžindama gamtovaizdį, 
sutiktus žmones ir kultūrinį pa
veldą. Po šios kelionės traukiniu, 
R. Arhtur buvo maloniai nustebinta 
šalies grožio ir kokybiško geležin
kelių sistemos darbo. Panašų pro
jektą ji vykdė ir Estijoje, o ateityje 
planuoja aplankyti Latviją.

Tai pirmoji Riley Arthur dar
bų paroda Lietuvoje ir jai labai 
malonu prisidėti prie Amerikos 
skaityklos 10-ties metų jubiliejaus 
renginių!
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