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Art and artists are a danger both to themselves and others - the idea is represented in this painting. 

The topic of the relationship between society and modern art is being analyzed, and an ironic interpretation of the 

conflict between society and modern art is being shown. 

The painting might as well be considered a result of an experiment. I've given my pupils an 

assignment - to draw their opinion of one of the most famous abstract paintings reproductions on the the 

reproductions itself. It seems that they view them with both fear and irony. I think it reflects a part of society's view 

on modern art. Often I hear mocking opinions about the works of  modern artists: "Is this art?!", "I could do that 

too.", ,,I could do that better!”, "Nonsense", ,,Bullshit“ etc. 

So I've decided to adapt it to my own creative process. First, I've painted an abstract composition. 

Then I've asked my pupils to draw what the painting "tells" them to, what they see in it. After I inspected the results, 

I've used fluorescent paint to spray a sign which generalizes the painting - a contour of a green maple leaf, with a 

brush instead of a stalk.  

The pupils drawings is a portrait of painting - its essence, its soul. The maple leaf is its attire, wich 

represented painting‘s personality. 

The drawings reminded for me the things that are associated with young drivers - aggression, 

insolence, stupidity (according to one of them, "it was painted with the chicken foots"). That's why the maple leaf 

was chosen, as in Lithuania and Estonia it signifies an inexperienced driver. Modern art and inexperienced drivers 

are similar in that both of them are judged based on stereotypes, ignorance, conservatism. 

Fluorescent paint was not chosen accidently - not only does it express the danger of art, but also acts 

as a clue to the viewer, that to understand art you have to be bright yourself. The paint reflects ambient light (not 

just literal light, but the „light“ of the society, blinding itself with its ignorance, conservatism), warning about its 

danger. To have an opinion of your own, you have to turn off  the „light“ of the society, and find the light of your 

imagination. Only then you can see the beauty of art  and maybe it will no longer be dangerous to you... 

 
 
 
 
 
 
 



Creative biography. CV 
 
Born in 1985 

Education: 2007 m. - Vilniaus pedagogical university, Art bachelor, teacher;  

Professional activities: Biržų technology and business education center, teacher. 

Exhibitions:  

           Group shows: 

           2008 m. – ,,Fiesta“, gallery ,,Cellar“, Biržai. 

           2010 m. – ,,28 km.“, Exhibition of Biržai and Pasvalys city’s artists, gallery ,,Window“, Pasvalys. 

           2013 m. –  ,,JCE. Young Creators of Europe 2013/2015“, Klaipėda. 

            Solo shows: 

           2011 m. – ,,Paint-punk“, gallery ,,Other shore“, Astravas, Biržų r.  

           2012 m. – ,,All I have“, gallery ,,Cellar“, Biržai. 
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Menas ir menininkas yra pavojingi tiek patys sau, tiek kitiems – tokią mintį įkūnija šis paveikslas. 

Nagrinėjama visuomenės ir šiuolaikinio meno santykio tema, pateikiama ironiška jų konflikto interpretacija. 

Paveikslą galimą apibūdinti kaip eksperimento rezultatą. Mokiniams daviau užduotį ant garsiausių 

abstrakčios tapybos reprodukcijų nupiešti tai ką jie galvoja apie šiuos kūrinius. Iš piešinių susidarė įspūdis, kad 

mokiniai juos vertina su baime ir ironija. Manau, tai atspindi dalies visuomenės jausmus šiuolaikinio, modernaus 

meno atžvilgiu. Neretai tenka išgirsti pašaipius atsiliepimus apie šiuolaikinių menininkų darbus: ,,Ar tai menas!?“; ,,Ir 

aš taip galėčiau“; ,,Nesamonė“ ir t.t. 

Nusprendžiau tai pritaikyti savo kūryboje. Visų pirma nutapiau abstrakčią kompoziciją. Po to paprašiau 

mokinių ant paveikslo nupiešti tai ką jiems jis ,,sako“, ką jie jame mato. Įvertinęs piešinius fluorescenciniais dažais 

išpurškiau ženklą, apibendrinantį vaizdą – žalio klevo lapo kontūrus su teptuku vietoj kotelio. Piešiniai yra paveikslo 

portretas – jo ,,asmenybė“, ,,siela“, kaip tai suprato žiūrovai; klevo lapas –  paveikslo ,,rūbas“, atspindintis jo 

,,asmenybę“.   

Mokiniai paveiksle pamatė dalykus panašius į tuos su kuriais yra siejami jauni vairuotojai: agresija, 

įžūlumas, žioplumas (anot vieno iš jų, ,,paveikslas nutapytas vištos koja...“). Todėl buvo pasirinktas žalio klevo lapo 

ženklas, kuriuo Lietuvoje ir Estijoje žymini nepatyrusių vairuotojų vairuojami automobiliai. Šiuolaikinį meną ir 

nepatyrusius vairuotojus sieja ir tai, kad tiek vieno, tiek kito vertinimas kaip grėsmingų reiškinių dažnai kyla iš 

stereotipinio, konservatyvaus mąstymo.  

Šviesą atspindintys dažai pasirinkti neatsitiktinai  – tai ne tik priemonė meno pavojingumo idėjai 

išreikšti, bet ir užuomina žiūrovui, kad norint suprasti meno kūrinį reikia savyje turėti šviesos. Fluorescencinių dažų 

ženklas atspindi aplinkos skleidžiamą šviesą (šiuo atveju tai ne tik saulės šviesa, bet ir visuomenės skleidžiama 

,,šviesa“, akinanti stereotipinio, konservatyvaus mąstymo spinduliais), išryškinančią perspėjimą apie pavojų. Tam, 

kad suformuluoti savo nuomonę, požiūrį reikalinga atsiriboti nuo šios ,,šviesos“, nugesinti ją dar stipresne vaizduotės 

šviesa. Tada prieš akis atsivers kūrinio grožis ir galbūt ne visada jis bus pavojingas...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kūrybinė biografija. CV. 

 

Gimė 1985 

Išsilavinimas: 2007 m. - Vilniaus pedagoginis universitetas, Dailės bakalauras, mokytojas;  

Profesinė veikla: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Dailės mokytojas. 

 

           Grupinės parodos: 

           2008 m. – ,,Šventė“, galerija ,,Rūsys“, Biržai. 

           2010 m. – ,,28 km.“, jungtinė Biržų – Pasvalio menininkų paroda, galerija ,,Langas“, Pasvalys. 

           2013 m. – „JCE. Jaunieji Europos kūrėjai 2013/2015“, atrankinė paroda, Klaipėda. 

            Personalinės parodos: 

           2011 m. – ,,Paint-punk“, galerija ,,Kitas krantas“, Astravas, Biržų r.  

           2012 m. – ,,Viskas ką turiu“, galerija ,,Rūsys“, Biržai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


