
RIČARDAS DAILIDĖ 

Fotografas, žurnalistas Ričardas Dailidė gimė 1937 10 24 Skapiškyje. 1949 m. baigė Nemeikšių 

(Joniškio r.) pradinę, 1952 m. – Šiaulių Vinco Kudirkos septynmetę mokyklą. 1954–1957 m. mokėsi 

Kauno II-oje technikos mokykloje. 1958 m. baigė Leningrado 133-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo 

laivavedybą, mediciną, dainavimą, žurnalistiką. 1957–1960 m. buvo Leningrado uosto kapitono 

padėjėjas. 1961–1967 m. ir 1970–2000 m. dirbo dantų techniku Šiaulių medicinos įstaigose. 1968–

1969 m. LTSR Valstybinės filharmonijos estradinio ansamblio „Vilniaus aidai“ solistas. Estrados 

konkursų „Gintarinė triūba“ (1966, 1967), „Vilniaus bokštai“ (1968) diplomantas, Lietuvos kultūros 

ir meno dekados Tadžikijoje dalyvis (1969). Fotografuoja ir spaudoje bendradarbiauja nuo 1964 m. 

Paskelbė per 4000 įvairiausių publikacijų. Nuo 1973 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 

Dalyvavo fotoparodose Lietuvoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje, JAV, Bulgarijoje, Rusijoje, 

Kuboje, Estijoje ir kitose šalyse. 1988 m. Lietuvos kultūros dienų Kuboje metu surengė personalinę 

parodą. Svarbiausi darbai: menininkų ir tautodailininkų portretai, fotografijų ciklai „Užgavėnės 

Kurtuvėnuose“, „Kolegos“, „Kelionių eskizai“, „Mano miestas – Šiauliai“, „Langas į Kubą“, 

„Apsunkusi Neringa“, „Birštono džiazas“, „Lietuvos atgimimo kronika“. Svarbiausios personalinės 

parodos: „Dagestanas R. Dailidės ir A. Ostašenkovo akimis“ Šiauliuose (1983), Vilniaus Alumnate, 

Panevėžio fotografijos galerijoje, „Langas į Kubą“ – Maskvos „Draugystės“ namuose (visos 1987), 

kūrybos retrospektyva (1988) ir „Tėvynainiai“ – Šiaulių fotografijos muziejuje (1994), „Prarasto 

laiko labirintai“ – Šiaulių universiteto galerijoje ir portretų – Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos 

galerijoje (2002), „Birštono džiazas“ – Birštono kultūros namuose (2004). Svarbiausi 

apdovanojimai: plaketė, diplomai – tarptautinė paroda „Fotografuoja medikai“ (Mogiliovas, 

Baltarusija, 1981), diplomas – paroda „Amžininko portretas“ (Šiauliai, 1984), medalis – paroda 

„Fotoobjektyvas ir gyvenimas“ (Maskva, 1984), medalis – paroda „Kolegos“ (Šiauliai, 1986), 

turizmo parodos „The world wide tour photo“ laureatas (Vilnius, 1999). Taip pat jis Šiaulių miesto 

metų fotomenininkas (2002). Už ilgametę kūrybinę veiklą, surengtas personalines parodas, 

fotografijos propagavimą buvo apdovanotas Šiaulių miesto kultūros ir meno premijomis (2002, 

2007). Už nuopelnus fotografijos srityje Ričardui Dailidei 2007 m. įteiktas Šiaulių apskrities 

viršininko Garbės ženklas. Išleido knygą „Kryžių kalnas“ (1993). Fotografijos saugomos Lietuvos 

fotomenininkų sąjungoje, Šiaulių fotografijos muziejuje, Vašingtono fotografų asociacijoje, 

privačiose kolekcijose. Jo kūryba skelbiama Lietuvos fotografijos almanachuose, metraščiuose. 

Gyvena Šiauliuose. 


