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Variable environment 

Paintings portray relaxation experienced in home environment, a TV zone. They appeal to people's tendency: they 
can sit down for hours every evening in a peculiar trans posture. This theme analizes a part of the daily ritual. 

An aura of anxious melancholic brownish pink, blue and greyish colors is created. The works are combined by a 
complete line of continuously running TV shimmering light that fills the daily routine. However, such a restrained 
glow creates a magical impression (the source of the light is not visible), which is contrasting the content of realistic 
works. 

In painting media (canvas, oil paint) perpetuated personal boredom aesthetics of particularly close moments. Since 

the works portray recognizable moments, they cause the perceiver to identify himself with them, which shows the 

works suggestibility. The choice of the subject arouses curiosity - why are peoples life moments exhibited, when 

they are like faceless, fallen into a moving picture square and sunken in it when people of the painting drink the 

image information (fictional or real, interesting and non-current)? However, this is the time when they are in their 

house, they feel safe here, not commited. 

 

Education: 

2009 – 2013 

Vilnius Academy of Art Kaunas Department, Bachelor degree in Painting. 

 

Group Exhibitions: 

 

2013 VDA KF Painting Study of Year 2013 Graduates Exhibition; Gallery “HOMO LUDENS”, Jonava, Lithuania; 

2012 “VILKAU”, Gallery of VDA KF, Kaunas, Lithuania; 

2012 “264”, Kaunas Different Cultures Centre, Lithuania. 

2011 Summer Practice Exhibition, Art Colony of Nida, Lithuania; 

2011 “The young painters for Justinas Vienozinskas”, National Museum of Rokiskis, Lithuania; 

2010 VDA KF Students Painting Exhibition, Kaunas Different Cultures Centre, Lithuania. 

2010  VDU art Gallery “101” Installation. 
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„Kintanti namų aplinka“ 

 

Drobese vaizduojama relaksacija patiriama namų aplinkoje, televizoriaus zonoje. Jose apeliuojama į 
žmonių polinkį: jie gali prasėdėti ištisas valandas kas vakarą savotiškoje tranzo pozoje. Šioje temoje analizuojama, 
kiekvienos dienos ritualo dalis. Sukuriama nerimąstingai melancholiška rudai rausva, melsva ir pilkšva spalvinė aura. 
Darbus apjungia per visą seriją ištisai slenkanti mirguliuojančios TV dėžutės šviesa, kuri nutvieskia kasdienybę. Tačiau 
toks santūrus švytėjimas sukuria ir magiškumo įspūdį (juk paties švytėjimo šaltinio nematyti), kuris yra kontrastingas 
realistiškam kūrinių turiniui. Tapybinėm priemonėm (drobė, aliejiniai dažai) įamžinti asmeninės nuobodulio estetikai 
itin artimos akimirkos. Kadangi darbuose eksploatuojami puikiai atpažįstami momentai, suvokėjui keliamas 
susitapatinimo efektas, o tai liudija kūrinių paveikumą. Toks temos pasirinkimas žadina smalsumą – kodėl 
eksponuojama žmonių gyvenimo momentai, kada jie būna tarytum beveidžiai, įkritę į judančių vaizdų keturkampį ir 
jame paskendę, kada paveikslo žmonės geria informaciją (fiktyvią ar realią, įdomią ir ne aktualią)? Tačiau tai yra 
laikas, kada jie būna savo namuose, jie čia jaučiasi saugūs, neįsipareigoję. 

 

 

Išsilavinimas: 2009 – 2013 Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto, tapybos bakalauras.  

Grupinės parodos: 

2013 VDA KF Tapybos studijos 2013 m. absolventų paroda, Galerija "HOMO LUDENS" Jonava, Lietuva 

2012 “VILKAU”, VDA KF galerija, Kaunas, Lietuva 

2011 “264”, Kauno įvairių tautų kultūrų centras, Lietuva 

2011 Vasaros praktikos paroda, Nidos meno kolonija, Lietuva 

2011 “Jaunieji tapytojai Justinui Vienožinskiui”, Rokiškio krašto muziejus, Lietuva 

2010 VDA KF studentų tapybos paroda, Kauno įvairių tautų kultūrų centras, Lietuva 

2010 VDU menų galerija „101“ instalecijos 


