
Lietuvos kultūros tarybos narys STANISLOVAS ŽVIRGŽDAS 

Gimė 1941 09 13 Balbieriškyje. 1960–1961 studijavo Vilniaus universitete istoriją. 1961–1965 

politinis kalinys. 1972 baigė Neakivaizdinį menų liaudes universitetą (ZNUI) Maskvoje. 

Fotomenininkų sąjungos narys nuo 1972; nuo 2001 – garbės narys. 1972–1992 dirbo Fotomenininkų 

sąjungoje aukščiausios kvalifikacijos fotografu menininku. 1992–1996 – Fotomenininkų sąjungos 

pirmininkas. 1996–2013 valdybos atsakingasis sekretorius. 1992–1996 – LATGA-A tarybos narys. 

1998–1999 ir 2008–2010 – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos narys, 1999–2008 – 

fondo tarybos pirmininkas, 2009–2010 – fondo spaudos komisijos pirmininkas. 2001–2005 LR 

Kultūros ministerijos fotografijos ekspertų komisijos pirmininkas. 2003–2010 dėstė meninę 

fotografiją Vilniaus dizaino mokymo centre, nuo 2007 Žinijos draugijos fotografijos kursų dėstytojas. 

Nuo 2007–2011 LR Kultūros ministerijos Kultūros ir meno tarybos narys. Nuo 2007 LR Seimo meno 

ekspertų tarybos narys. 2004 Kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų tarybos narys. Nuo 2011 – 

Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narys. Nuo 2013 Lietuvos kultūros tarybos narys. 

2001–2005 Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) atstovas Lietuvoje. 1988 – 

Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografas menininkas (AFIAP), 1992 – 

nusipelnęs fotografas menininkas (EFIAP), 2004 – meistras (MFIAP). 300 nacionalinių, 500 

tarptautinių fotografijos parodų dalyvis, per 220 įvairių apdovanojimų laimėtojas. Surengė 112 

personalinių parodų šalyje ir užsienyje. Įvairių fotografinių šalies ir užsienio konkursų žiuri narys. 

Apie 350 įvairaus pobūdžio publikacijų iš fotografijos istorijos, teorijos, vertimų Lietuvos laikraščiuose 

ir žurnaluose autorius.  

1991 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija ir auksinis ženkliukas už fotografijų rinkinių Vilnius. 

Sausio 13-oji parengimą. 1997 – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už eseistinius straipsnius 

apie Lietuvos fotografiją (už knygą Susipynusios vieno medžio šakos). 1999 – Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2000 – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos premija 

Menininkai už gražią, sveiką gamtą ir saugią aplinką. 2000 – Lietuvos Respublikos Kultūros 

ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis (už 

fotoalbumo Atsisveikinant su XX amžiumi sudarymą). 2002 – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 

Gedimino ordino Riterio kryžius. 2003 – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už 

aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis (už fotoalbumo Lietuvos 

fotografija iki XXI a. sudarymą ir knygą Mūsų mietstelių fotografai). 2004 – Lietuvos nacionalinė 

kultūros ir meno premija už lietuviškų peizažų tikrumą ir meno įtaigumą, tradicijos brandumą ir 

atnaujinimą, autorines knygas. 2008 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija ir auksinis 

ženkliukas už Lietuvos fotografijos istorijos paveldo vertimus ir edukacinę veiklą medijose ir 

visuomenėje. 2009 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-mečio aukso medalis. 2010  – aukso 

medalis Už nuopelnus Vilniaus kultūrai, 2010 – Balio Buračo fotografijos premija, 2011 – Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius kultūros temomis (už knygos 

Skirmantas Valiulis Apie fotografiją sudarymą), 2012 – Skirmanto Valiulio premija. 

 


