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My blue and yellow 

   It is a painting and light composition, consisting of the work of painting and colored lighting in the back of 

the canvas. The painting was painted uniformly yellow, and light is blue. With the help of color-field painting 

style and colored light I am creating abstract compositions of the two planes. One plane is the surface of 

the canvas, the other is wall. The distance between the canvas and wall filled with colored light, thus 

creating the impression of space and the two planes creates a three-dimensional object.  Yellow and blue 

are the colors opposite each other, forming a deep contrast. The contrast of simple and shining surfaces 

coordinates the impression of deep space in yellow surface. Since there is no longer the shadow of the 

painting, the yellow plane is sort of "flying" in space. 

   These optical effects based on the work of painting and light creates metaphysical, intangibility 

impression, picture like the object is dematerialized, dissolved in space. The color takes strong effects, 

stronger than simply combining painted surface. 

   The picture "My Blue and Yellow" is titled to completely abstract piece to give concreteness. The name 

refers to the same author by providing self-portrait painting features. As the yellow and blue colors have a 

unique meaning to me personally and I'm noticing them among the other colors. Maybe it is related to my 

character outlines, or just I like these colors. This means that there are some of the more dominant colors, 

or has a higher value on human life than others, depending on their personalities. But the work is 

completely abstract, so it can be a portrait of any viewer who has favorite blue and yellow colors. 

 

 

 

Borrn in 1987 

Education 

2010 – 2012 m. Vilnius Academy of Arts – Master of Fine Arts  

2006 – 2010 m. Vilnius Academy of Arts - Bachelor of Fine Arts 

Work field 

Painting, objects, instalations. 

Exhibitions 

2013 m. Kaunas bienal „Unitext“ young artists exibition, Kaunas picture galery. 

2013 m. „Stories of the resort: transparency“ Nida art colony, Nida 

Project "Joung Painter Prize 2012" exhibition in Contemporary Art Festival "VIRUS'15", Šiauliai art gallery, 

Šiauliai; 

Project "Joung Painter Prize 2012" exhibition in gallery "A galerija", Panevėžys; 

2012 m. „27 Thursdays“ gallery Vartai, Vilnius; 

2012 m "Joung Painter Prize 2012"  VAA Titanikas, Vilnius; 



2012 m. „Opus no. 2“ Fluxus Ministry, Kaunas; 

2012 m. Review of my works in gallery „Vartai“ Vilnius; 

2011 m. Exhibition „Exhibition“ in VAA study Vilnius; 

2010 m. Exhibition „Meno celės“ VAA Titanikas Vilnius. 

 

Creative activities 

In my works the light is the main object of art, which are used to convey different installation solutions. 

According to these qualities I can be attributed to light artists, but Strong pictorial art basement do not fully 

do it. In these works through light forms I am trying to reveal the metaphysical side of light. Because a 

person can’t perceive the light as a material, there is a mystery, which felt like incomprehensible matter. My 

work is also important for light perception. 
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Mano mėlyna ir geltona  

   Tai tapybos ir šviesos kompozicija, sudaryta iš tapybos darbo ir spalvoto apšvietimo drobės nugarinėje 

dalyje. Paveikslas nutapytas vientisai geltona spalva, o šviesa mėlynos spalvos. Pasitelkęs spalvinio lauko 

tapybos stilių ir spalvotą šviesą kuriu abstrakčią kompoziciją, sudarytą iš dviejų plokštumų. Viena 

plokštuma tai drobės paviršius, kita - siena. Atstumas tarp drobės ir sienos užpildytas spalvotos šviesos, 

tokiu būdu sukuriamas erdvės įspūdis ir iš dviejų plokštumų sukuriamas trijų dimensijų objektas. Geltona ir 

mėlyna yra viena kitai priešingos spalvos sudarančios gilų kontrastą. Šio kontrasto bei paprasto ir 

šviečiančio paviršiaus derinimo dėka susidaro gilios erdvės įspūdis geltonojoje plokštumoje. Kadangi 

nelieka šešėlio už paveikslo, geltonoji plokštuma tarsi „plaukioja“ erdvėje.  

   Šie optiniai efektai sudaryti iš tapybos darbo ir šviesos kuria metafiziškumo, neapčiuopiamumo įspūdį, 

paveikslą, kaip objektą dematerializuoja, ištirpina erdvėje. Pačios spalvos įgauna stiprų poveikį, stipresnį 

nei derinant vien dažytus paviršius.   

   Kūrinį „Mano mėlyna ir geltona“ pavadinau norėdamas visiškai abstrakčiam kūriniui suteikti konkretumo. 

Pavadinimas nurodo į patį autorių suteikdamas paveikslui autoportreto bruožų. Kadangi geltona ir mėlyna 

spalvos turi išskirtinę reikšmę man asmeniškai ir aš jas pastebiu tarp kitų spalvų. Gal būt tai susiję su mano 

charakterio bruožais arba tiesiog tai mėgiamos spalvos. Tai reiškia, kad kai kurios spalvos labiau 

dominuoja arba turi didesnę reikšmę žmogaus gyvenime nei kitos, priklausomai nuo jo asmenybės.  Tačiau 

pats kūrinys yra visiškai abstraktus, todėl tai gali būti bet kurio žiūrovo portretas, kurio mėgiamos spalvos 

yra mėlyna ir geltona.    

 

 

 

Gimė 1987 

Išsilavinimas 

Aukštasis: 

2010 – 2012 m. Vilniaus dailės akademija- magistro laipsnis- specialybė: dailė 

2006 – 2010 m. Vilniaus dailės akademija- bakalauro laipsnis- specialybė: dailė 

Veiklos sritis 

Tapyba, objektai, instaliacijos. 

Parodos 

2013 m. Kauno bienalė „Unitekstas“ jaunųjų menininkų paroda, Kauno paveikslų galerija, Kaunas. 

2013 m. „Kurorto istorijos: skaidrumas“ Nidos meno kolonija, Nida; 

Projekto „Jaunojo tapytojo prizas 2012“ paroda šiuolaikinio meno festivalyje „Virus 15“ Šiaulių meno 

galerija, Šiauliai; 

Projekto „Jaunojo tapytojo prizas 2012“ paroda galerijoje A galerija, Panevėžys; 

2012 m „27 ketvirtadieniai“ galerija vartai, Vilnius; 

2012 m. „Jaunojo tapytojo prizas“ galerijoje „Titanikas“ Vilniuje; 

2012 m. „Opusas nr. 2“ „Fliuksus ministerijoje“ Kaune; 

2012 m. Mano kūrybos darbų peržiūra galerijoje „Vartai“ Vilniuje; 

2011 m. grupinė paroda „Paroda“ VDA studijoje Vilniuje; 



2010 m. Paroda „Meno celės“ VDA Titanikas Vilniuje. 

 

Kūrybinės veiklos aprašymas 

     Mano kūryboje šviesa yra pagrindinis meninis objektas, kuriam perteikti naudojami įvairūs instaliaciniai 

sprendimai. Pagal šias savybes mane galima būtų priskirti šviesos menininkams, tačiau stiprus tapybinis 

kūrybos pagrindas neleidžia iki galo to padaryti. Savo kūrinius labiau norėtūsi priskirti tapybos atmainai nei 

šviesos menui. Šiuose darbuose pasitelkiant šviesos formas stengiamasi atskleisti metafiziškąją šviesos 

pusę. Kadangi žmogus negali suvokti šviesos, kaip medžiagos, atsiranda paslaptingumas, kuris juntamas, 

kaip metafiziškumas.  Mano kūryboje taip pat svarbi šviesos percepcija. 

 


