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EN 
FRAGMENTS OF WALL 'SHIVERS'. 

 
Each day, we see a lot of different people busy with a diverse range of work and activities. Sometimes, the 

excessive variety hampers to look at simple things from a new perspective. Therefore, it is important to know not 

only ourselves, but also what appears to be usual in the current environment. Often, when just walking along the 

street, having a look at a building, I want to find out about it as much as possible. It's the way of the world that the 

sight most often catches the walls with plaster crumbled off. Having seen the subtle accords of the wall fragments, 

the plaster crumbling away, there arise an association with 'shivers'. The 'shivers' are the parts of the cracked, rived 

and mouldy wall fragments. The walls are the primary source of history with its face signed by the features and 

emotions of time and space. They do not speak in human language; they convey silhouettes by abstract, subjectively 

perceived signs. Such as the demolished Berlin Wall has not only divided Germany in the historical aspect, but also is 

a place of the visual expression of dissatisfaction with existing order.  

German philosopher N. Hartmann stated that 'the artist's creative activity is a drifting away from real life, 

loss of reality, therefore, anthropomorphising of reality becomes incident by providing encouragement of human 

content for transition to reality. Consequently, based on the analysed idea of N.Hartmann, we have formed the 

conception of the present collection. In this case, we have chosen the motif of reality, which is conveyed by using 

abstract, objectless painting with individual rendering of reality by providing it with emotions of human content. 

While creating the collection of works, we referred to the theory of expressionistic art. The impasto expressive 

painting dominates in the collection of works, and in some cases, areas of rough surface cohere with soft nuanced 

surfaces. In the paintings, the focus is on the pictorial line in order the latter would provide visual information, in the 

same way as the pictorially rich decorative areas of the works. Technologically, the works are embodied through oil 

painting by scumbling the oil paints. This technique allows changing the effect of underlay. In this way we have 

obtained the visual effects of crumbled walls and rich plastic surfaces. The paintings have been created based on 

nuanced colouring of warm - cold tones and the principles of colour contrasts. The emphasis is on the relation 

between grey and white tones. The warm tones of the works are based on the harmony of brown and yellow.  The 

motifs of walls are transformed by creating a kind of interpretation, an entirety of colours and composition with 

minimal hints of the abstracted motif. In the collection of works, the subject is disclosed subjectively.The abstract art 

has rejected the subject, but those three components - plastics, composition and colouring have remained the most 



important. Therefore, when creating the collection of works, the aim was to create by combining all three previously 

analysed elements into one whole.  

 

 

 

 

Exhibitions: 

 

19 06 2004 Group exhibition: Exhibition of Sidabravas Region Pupils’ Works. 

26 11 2007 Exhibition of Creative Works of Sidabravas Secondary School Pupils and the Teacher and Supervisor of 

Arts Ruta Lauzinaite in the  Parliament (Seimas) of the Republic of Lithuania. 

17 12 2007 Group exhibition 'Kaledines variacijos' (Christmas Variations) in Mini Gallery 'Eksperimentas' of 

Panevezys County G.Petkevicaite-Bite Public Library Art Department. 

27 11 2008 Personal Watercolour Exhibition of Antanas Seronas  'Is rudens' (Out of the Autumn) in Mini Gallery 

'Eksperimentas' of Panevezys County G.Petkevicaite-Bite Public Library Art Department. 

22 12 2009 Group exhibition ‘Sventems artejant...' (When Holidays Approach...) in Mini Gallery 'Eksperimentas' of 

Panevezys County G.Petkevicaite-Bite Public Library Art Department. 

23 02 2010 Group exhibition 'Sveikinu grafika' (I Welcome Graphics) in Mini Gallery 'Eksperimentas' of Panevezys 

County G.Petkevicaite-Bite Public Library Art Department 

06 05 2010 Republican Conference 'Meno dienos’ (Days of Art) in Kaunas. 

01 06 2010 Personal exhibition of graphic art works 'Laikmecio zmones' (People of the Time) in Panevezys Library 

‘Saltinelis’ 

23 05 2012 Group exhibition: Days of Art of Panevezys College of Arts, intended for the 10th anniversary of 

Panevezys College in Panevezys Civic Art Gallery. 

13 09 2012 Painting exhibition of the graduates of Art and Technologies study program. Authors: Rasa 

Simonaviciute, Antanas Seronas. Mini Gallery 'Eksperimentas' of Panevezys County G.Petkevicaite-Bite Public Library 

Art Department. 

22 01 2013 Exhibition of MA final works of the study program of Arts in Siauliai Art Gallery. 

31 01 2013 Group exhibition: Exhibition of painting and graphic art works of Panevezys College graduates of the 

study program of Arts and Technologies in the Faculty of Business and Technologies, lobby of the first floor. 

26 02 2013 Group exhibition 'AŠ' (I) in Siauliai Centre of Culture 

13 03 2013 Group exhibition 'Skirtingi paveikslai' (Different Pictures): Exhibition of MA painting art final works in 

2013 of Siauliai University Faculty of Arts in the Public Library of Siauliai City. 

27 03 2013 Group exhibition: Exhibition of BA and MA final works of the Faculty of Arts in Telsiai Exhibition Hall of 

Vilnius Academy of Arts. 

13 04 2013 Personal exhibition of painting works 'Fragmentai' (Fragments) in the Bookshop/Gallery 'Sielai', Siauliai. 



19 04 2013 Festival of Young Creative People 'Garsas del vaizdo' (Sound for View) in the first hostel of Siauliai 

University. 

17 05 2013 52nd annual ‘Exhibition of Siauliai Artists’ in Siauliai Art Gallery.  

A prize for nurturance of painting art in Siauliai City. 

30 05 2013 Photo competition- exhibition 'Suvis 2013' (A Shot 2013) in the Art Gallery of Siauliai University. 

 

 

 

 

 

 

 

LT 

 

„SIENŲ „ŠŪKIŲ“ FRAGMENTAI“ 
 

Kasdien mes matome daugybę įvairių žmonių, užsiėmusių pačiais įvairiausias darbais ir veiklomis. Kartais 

per didelė įvairovė trukdo pažvelgti į paprastus dalykus nauju kampu. Todėl svarbu pažinti ne tik save, bet ir tai, kas 

atrodo esamoje aplinkoje įprasta. Dažnai einant gatve vos pažvelgus į pastatą norisi išsiaiškinti apie jį kuo daugiau. 

Taip jau yra, kad žvilgsnis dažniausiai užkliūna į ištrupėjusias sienas. Pamačius subtilius sienų nuotrupų sąskambius, 

nuo jų byrantį tinką, kyla asociacija su šukėmis. „Šukės“ - tai suskilusių, ištrupėjusių, supelijusių sienų fragmentų 

dalys. Sienos — tai pirminis istorijos šaltinis, savo veidą paženklinęs laiko ir erdvės bruožais ir emocijomis. Jos 

nekalba žmonių kalba, jos perteikia siluetus abstrakčiais subjektyviai suvokiamais ženklais. Antai nugriauta Berlyno 

siena istoriniu aspektu ne tik padalino Vokietiją, bet ir buvo  vizualios išraiškos nepasitenkinimo esama tvarka vieta  

Vokiečių filosofas N. Hartmanas nurodydamas, kad „menininko kūrėjo veikla yra nutolimas nuo tikrovės, 

realybės praradimas, todėl tampa būdingas tikrovės antropomorfizavimas, suteikiant žmogiškojo turinio sudrąsinimą 

perėjimą į realybę. Todėl remiantis analizuota N. Hartmano mintimi, jos pagrindu formuojama šios kolekcijos 

koncepcija. Šiuo atveju pasirinktas realybės motyvas, kuris perteikiamas naudojant abstrakčią beobjektinę tapybą su 

individualiu tikrovės perteikimu suteikiant žmogiškojo turinio emocijas. Kuriant darbų kolekciją remtasi 

ekspresionistine meno teorija Darbų kolekcijoje dominuoja pastozinė ekspresyvi tapyba, kai kuriais atvejais grubaus 

paviršiaus plotai siejasi su švelniais niuansuotais paviršiais. Tapant paveikslus skiriamas dėmesys tapybinei linijai 

tam, kad pastaroji suteiktų vizualios informacijos kaip ir tapybiškai turtingi, dekoratyvūs darbų plotai. Technologiškai 

darbai įgyvendinami tapant aliejiniais dažais, juos lasiruojant. Naudojant šią technologiją keičiamas posluoksnio 

efektas. Tokiu būdu gaunami sienų nutrupėjimo vizualiniai efektai bei plastiškai turtingi paviršiai . Paveikslai buvo 

kuriami remiantis niuansuotu šiltų — šaltų tonų koloritu, spalvinių kontrastų principais. Išryškinamas pilkų tonų 

santykis su baltais. Šiltų tonų darbuose pagrindą sudaro rudos ir geltonos dermė. Sienos motyvai transformuojami, 



sukuriant savotišką interpretaciją, koloristinę, kompozicinę visumą su minimaliomis abstrahuoto motyvo 

užuominomis. Darbų kolekcijoje tema atskleidžiama subjektyviai. Abstraktusis menas atmetė siužetą, bet tie trys 

komponentai, plastika, kompozicija ir koloritas, išliko svarbiausi. Todėl kuriant darbų kolekciją siekta kurti jungiant 

visus tris prieš tai analizuotus elementus į bendrą visumą.  

 

 

 

 
 

KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA 
 
 

Parodos: 

 

2004 06 19 Grupinė paroda Sidabravo krašto mokinių kūrybos darbų paroda. 

2007 11 26 Sidabravo vidurinės mokyklos moksleivių ir dailės mokytojos metodininkės Rūtos Lūžaitės kūrybos darbų 

paroda, Lietuvos Respublikos Seimas. 

2007 12 17 Grupinė paroda „Kalėdinės variacijos“ Panevėžio G.Petkevičaitės – Bitės Meno skyrius mini galerija 

„Eksperimentas“. 

2008 11 27 Antano Šerono personalinė akvarelės paroda „ Iš rudens“ Panevėžio G.Petkevičaitės – Bitės Meno skyrius 

mini galerija „Eksperimentas“. 

2009 12 22 Grupinė paroda „Šventėms artėjant...“ Panevėžio G.Petkevičaitės – Bitės Meno skyrius mini galerija 

„Eksperimentas“. 

2010 02 23 Grupinė paroda „ Sveikinu grafiką“ Panevėžio G.Petkevičaitės – Bitės Meno skyrius mini galerija 

„Eksperimentas“. 

2010 05 06 Respublikinė konferencija ,,Meno dienos” Kaunas. 

2010 06 01 Personalinė Grafikos darbų paroda „ Laikmečio žmonės“, Panevėžio „Šaltinėlio“ biblioteka. 

2012 05 23 Grupinė paroda Panevėžio kolegijos menų dienos, skirtos Panevėžio kolegijos 10-mečiui, Panevėžio 

miesto dailės galerija. 

2012 09 13 Dailės ir technologijų pedagogikos studijų programos absolventų tapybos darbų paroda. Autoriai – Rasa 

Simonavičiūtė, Antanas Šeronas. Panevėžio G.Petkevičaitės – Bitės Meno skyrius mini galerija „Eksperimentas“. 

2013 01 22 Dailės magistrantų baigiamųjų darbų gynimo paroda, Šiaulių dailės galerija. 

2013 01 31 Grupinė paroda Panevėžio kolegijos Dailės ir technologijų pedagogikos studentų absolventų tapybos ir 

grafikos paroda Verslo ir technologijų fakultetas antras aukštas fojė. 

2013 02 26 Grupinė paroda „ AŠ“, Šiaulių miesto kultūros centras. 

2013 03 13 Grupinė paroda „ Skirtingi paveikslai“  Šiaulių universiteto Menų fakulteto 2013 tapybos magistrantų 

darbų paroda. Šiaulių universiteto biblioteka. 



2013 03 27 Grupinė paroda Šiaulių universiteto Menų fakulteto bakalaurų ir magistrų baigiamoji darbų paroda, 

Vilniaus dailės akademija Telšių parodų salė. 

2013 04 13 Personalinė tapybos paroda „Fragmentai“ – knygynas/ galerija Sielai, Šiauliai. 

2013 04 19 Jaunų kūrybingų žmonių meno festivalis „ Garsas dėl vaizdo“ Šiauliai, ŠU pirmasis bendrabutis. 

2013 05 17  52 – oji metinė  „ Šiaulių dailininkų“ paroda“ Šiaulių dailės galerija.  

Prizas už tapybos meno puoselėjimą Šiauliuose 

2013 05 30  Fotografijų konkursas „Šūvis 2013“ paroda“ Šiaulių universiteto dailės galerija 

 

 


