[LT] „Veidai. Egzistencinė individo būtis postmodernioje visuomenėje.“
Portretas – žmogaus emocinių, vidinių virsmų, priešpriešų, asmeninių diskusijų,
susitapatinimų veidrodis, kuriame norime to ar ne geriausiai atsispindi mūsų vidinė tapatybė.
Kiekvienas portretas savitas, unikalus ir išskirtinis savo bruožais veido mimika, nuotaika nupasakoja
socialaus individo vidinius išgyvenimus. Darbų ciklas bendru pavadinimu „Veidai“ – vizualinė
refleksija į mane supančių jaunų žmonių egzistencinę būtį postmodernioje visuomenėje.
Tapybos kolekcijoje „Veidai“ nagrinėjama problema – jauno žmogaus kančios ir egzistencinio
nepilnavertiškumo būvis šiuolaikinėje visuomenėje. Kiekvienas personažas - apsuptas absurdo
pasaulio, kuriame nesijaučia saugus, išgyvenantis vidinius ir išorinius tapatybės bei būties
klausimus.
Darbo cikle jaunų individų portretai vizualizuoja postmoderniosios kultūros įtaka,
bene lengviausiai pažeidžiančiam socialiniam lygmeniui - jaunuomenei. Kūrybinė kolekcija
grindžiama Z. Baumano filosofija, globalizacijos padariniai postmodernioje kultūroje.
Kolekciją sudaro penki darbai nutapyti daugiasluoksnės aliejinės tapybos technika.
Monochrominių, sunkių švino atspalvių portretai, apsunkę nuo juos supančios realybės ir pasinėrę į
vidines egzistencijos diskusijas. Vidiniai išgyvenimai, nerimas, skausmas visa tai atsispindi
personažų portretuose. Veidai pateikiami miego, svaigulio vizualioje dinamikoje. Portretai ramūs,
tylūs, susikaupę savo vidiniame pasaulyje, savo giliu žvilgsniu žvelgiantys į mus, tarsi kviesdami
pažvelgti į save patį.
Tai tarsi psichoanalitiniai portretai kurių emocinė iškrova paveiki žiūrovui. Mano
vaizdų kalba, kaip daugumos menininkų – žvilgsnis į žmogaus sielos gelmes. Konceptualūs portretai
tarsi emocinės kaukės už kurių esti individas su savo asmeniniu pasauliu ir egzistenciniais
išgyvenimais.

[EN]

„Faces. Existential individual being post-modern society. "

Portrait - human emotions, inner transformations, opposites, personal discussions,
Fusion mirror in which we want to or not is best reflected in our inner identity. Each portrait of a
distinctive, unique and exclusive in terms of facial expressions, mood Socials talks the individual
inner feelings. Series of works under the title "Faces" - a visual reflection of the young people
around me existential being post-modern society.
Painting Collection "Faces" of a problem - a young man suffering and existential state
of inferiority in modern society. Each character - surrounded by the absurdity of the world, which
does not feel safe, has experienced internal and external questions of existence and identity.
Working cycle of portraits of young individuals visualize postmodern cultural
influence, probably the most injuring social level - youth. Creative collection is based on Z.
Bauman's philosophy of globalization in post-modern culture.
The collection consists of five works to paint a multi-layered oil painting technique.
Monochrome, heavy lead-toned portraits pose from the surrounding reality and plunge into the
internal discussions of existence. Inner feelings, anxiety, pain, all of which are reflected in the
characters portraits. Faces are sleeping, dizziness visual dynamics. Portrait calm, quiet,
concentrated his inner world, his deep gaze gazing at us, as if inviting to look at himself.
It's like a psychoanalytical portraits of emotional discharge susceptible to the viewer.
My visual languages, like most artists - a glimpse into the human soul. Conceptual portraits like an
emotional mask behind which justifies an individual with their own personal world and the
existential experience.
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2010 m. rugsėjis – 2012 m. sausis
Dailės (tapyba) magistras
Šiaulių universitetas, Menų fakultetas, Dailės katedra.
Aušros al. 50, Šiauliai
2008 m. vasaris - birželis
Studijos pagal Erazmus mainų programą.
Versalio pedagoginė akademija, Paryžius, Prancūzija. L`IUFM Academie
du Versaille Paris, France.
2006 m. rugsėjis - 2010 m. birželis
Bakalauro diplomas, dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis,
mokytojo profesinė kvalifikacija. Dailė, dailė ir technologijos.
Šiaulių universitetas, Menų fakultetas, Dailės katedra.
Aušros al. 50, Šiauliai

TARPTAUTINĖS
GRUPINĖS PARODOS

2012 m. rugpjūtis 03 d. – spalis. Tarptautinio plenero paroda - “Žalias
dvaras”. Jelgava. Latvija.
2012 m. birželis 09 d. – spalis 15 d. „Tarptautinė 6-oji pasaulio žemaičių
paroda“. Žemaičių dailės muziejus. Plungė. Lietuva.
2011 m. gruodis 03 d. – 2012 m. sausis 06 d. „18- toji tarptautinė
Kalėdinių miniatiūrų paroda“ Laiptų galerija. Šiauliai, Lietuva.
2011 m. gegužė 27 d. Tarptautinė, Jubiliejinė 50-oji Šiaulių dailininkų
sąjungos paroda. Šiaulių dailės galerija. Lietuva.
2011 m. gegužė 11 – 18 d. UBUS „Baltų vienybė po saule“ Tarptautinė
meno darbų paroda. Šiaulių kultūros centras. Šiauliai. Lietuva.
2011 m. vasaris 24 – 25 d. UBUS „Baltų vienybė po saule“ Tarptautinė
meno ir mokslo konferencija. Paroda. Liepoja Latvija.
2010 m. gruodis 03 d. – 2011 m. sausis 06 d. „18- toji tarptautinė
Kalėdinių miniatiūrų paroda“ Laiptų galerija. Šiauliai, Lietuva.
2011 m. gruodis 03 d. – 2012 m. sausis 06 d. „19 - toji tarptautinė
Kalėdinių miniatiūrų paroda“. Laiptų galerija. Šiauliai, Lietuva.

GRUPINĖS PARODOS

2012 m. gegužė 27 – birželis – 25 d. 51-oji Šiaulių dailininkų paroda.
Šiaulių dailės galerija. Šiauliai. Lietuva.
2012 m. vasaris 29 d. – kovas 26 d. Paroda „AŠ“. Šiaulių kultūros
centras. Šiauliai. Lietuva.
2012 m. sausis 26 d. – vasaris. Šiaulių dailininkų paroda „Erozija“.
Šiaulių kultūros centras. Šiauliai. Lietuva.
2012 m. sausis 17 - 28 d. Magistrinių darbų paroda. „Dailė Tapyba

Grafika Dizainas Oda“ . Šiaulių dailės galerija. Lietuva. Lietuva.
2011 m. rugsėjis 28 d. – spalis 15 d. Šiaulių miesto dailės mokytojų
kūrybinių darbų paroda. „VI“. Laiptų galerija. Šiauliai. Lietuva.
2011 m. sausis 27 d. – vasaris 28 d. Šiaulių dailininkų sąjungos „Moters
ženklas“ paroda. Šiauliai. Lietuva.
2011 m. sausis 28 d. – vasaris 20 d. ŠU Menų fakulteto Dailė (tapyba) I
kurso magistrantų tapybos darbų paroda. Šiaulių dailės galerija.
Šiauliai. Lietuva.
2011 m. vasaris – kovas „Reprodukcijų paroda“. Chaimo Frenkelio vila.
Šiauliai. Lietuva.
Premijos, nominacijos

2012 m. gegužės 27 d. Šiaulių dailininkų sąjungos piniginė premija už
geriausią kūrybinę kolekciją.
2011 m. lapkričio 22 d. UNESCO Šiaulių klubo nominacija.
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Education

In 2010 september - 2012 january
Art (painting), Master.
University of Šiauliai, Faculty of Arts, Fine Arts Department.
Aušros al. 50, Šiauliai, Lithuania.
In 2008 february to june
Studies under the Erasmus exchange program.
Pedagogical Academy in Versailles, Paris, France. L `Academie du
IUFM Versailles in Paris, France.
In 2006 september - 2010 june
Bachelor's Degree, Bachelor of Arts degree in teacher qualification.
Art, Art and Technology.
University of Šiauliai, Faculty of Arts, Fine Arts Department.
Aušros al. 50, Šiauliai

International group
exhibition.

2012. August 03 d. - October. International symposium exhibition "Green House." Jelgava. Latvia.
2012 June 09. - October 15. "International 6-th World Samogitian
exhibition. Art Museum. Plunge. Lithuania.
2011 on December 03. - 2012. on January 06. "18 - That the
international exhibition of miniature Christmas" Stair Gallery. Siauliai.
Lithuania.
2011 May 27. International, 50-th Anniversary of Siauliai Artists
Association exhibition. Siauliai art gallery. Lithuania.
2011 May 11 to 18 days. UBUS " Baltic unity under the sun "
International Art Exhibition. Siauliai Cultural Center. Siauliai.
Lithuania.
2011 February 24 to 25 days. UBUS "Baltic unity under the sun"
International Conference on Arts and Sciences. Exhibition. Liepaja in
Latvia.
2011 on December 03. - 2012. on January 06. "19 - international
exhibition of miniature Christmas." Staircase Gallery. Siauliai,
Lithuania.
2010 on December 03. - 2011. on January 06. "18 - That the
international exhibition of miniature Christmas" Stair Gallery. Siauliai,
Lithuania.

Group exhibition.

2012 May 27 - June - 25 September. 51-th Siauliai artists' exhibition.
Siauliai art gallery. Siauliai. Lithuania.
2012 February 29. - March 26,. The exhibition of "I". Siauliai Cultural
Center. Siauliai. Lithuania.

2012. on 26 January. - February. Siauliai artists "Erosion." Siauliai
Cultural Center. Siauliai. Lithuania.
2012. January 17 to 28 days. Master's Exhibition. "Art Painting
Graphic Design Leather. Siauliai art gallery. Lithuania. Lithuania.
2011. 28 September. - October 15. Siauliai art teacher of creative
works exhibition. "VI". Staircase Gallery. Siauliai. Lithuania.
2011. on 27 January. - February 28. Siauliai artists' association
"Woman's mark" show. Siauliai. Lithuania.
2011. 28 January. - February 20. Fine Arts Faculty of Fine Arts
(painting), first year graduate painting exhibition. Siauliai art gallery.
Siauliai. Lithuania.
2011. February-March "Process Exhibition. Chaim Frenkel Villa.
Siauliai. Lithuania.
Prizes, nominations.

In 2012. May 27. Siauliai artists union cash prize for the best creative
collection.
In 2011. November 22. UNESCO Club of Siauliai nomination.

