[LT]

Savo tapyboje bandau perteikti virpesį (virpėjimą), migloje sklindančią, besiskaidančią šviesą,
tirpstančias ir naujai užgimstančias spalvas. Tai mane paskatino pereiti nuo stebėjimo prie vizijos,
nuo smulkmenos prie esmės, kitaip tariant, išmokti matyti giliau ne vien tik akimis. Kurti ir atverti
kitą būtį ir į ją įvesti žiūrovą.

[EN]

In my painting, I try to convey the vibration (oscillation), the light spreading out and dissipating in
the mist, soluble and newly resurgent colors. This motivated me to switch from observation to the
vision, from details to the point, in other words, learn to see deeper than just the eyes. Create and
open the other being and enter it into the viewer.
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Grupinės parodos / Group Exhibitions
2012 - Jiezno menininkų paroda / Exhibition of artists of Jieznas, minint Jiezno miesto jubiliejų /
celebrating an anniversary of Jieznas town, Pacų rūmai / The Old Palace of Pacai, Jieznas, Prienų
rajonas, Lietuva / Jieznas, Prienai district, Lithuania
2010 - „Focus“ / „ Focus“, VDA Kostiumo dizaino katedros galerija / Vilnius Academy of Fine Arts,
Department of Costume Design Gallery, Vilnius
2009 - „Meno celės‘09“ / „Cells of Art‘09“, VDA senieji rūmai / Vilnius Academy of Fine Arts, Old
Palace, Vilnius
2007 - „Nesvetima tapyba“ / „Familiar Painting“, Vilniaus ir Katovicų dailės akademijų studentų
paroda / The Exhibition by Students from Vilnius Academy of Fine Art and Academy of Fine arts in
Katovice / Telšių parodų salė / Telsiai exhibition hall / Telšiai, Lietuva / Telsiai, Lithuania
2007 - „Nesvetima tapyba“ / „Familiar Painting“, Vilniaus ir Katovicų dailės akademijų studentų
paroda / The Exhibition by Students from Vilnius Academy of Fine Art and Academy of Fine Arts in
Katovice / Galerija „Akademija“ / Gallery „ Akademija“, Vilnius
2007 – „[Ne]matoma“ / „*Un+seen“, buvusi spaustuvė / Old Printing House, Vilnius

PERSONALINĖ PARODA / PERSONAL EXHIBITION
2010 - „Pa(si)keitimas“ / „Change“, Žiežmarių kultūros centras / Ziezmariai center of culture,
Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas, Lietuva / Ziezmariai, Kaisiadorys district, Lithuania

