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100 sketches, 6 places visited, 9 months, kilometres of road, which constantly crossed the line between the city and 

nature, a few dozen people met, conversations with everyone and yourself.   

 The presented painting “The Deputy” continues natural – urban series of abstract painted landscapes that 

has started three years ago.  These paintings can be called landscapes of contemporary glance, and the most 

important in painting them was the search of new approach towards image and compositions possibilities.  

 The ideological structure of “The Deputy” is related to my, as a contemporary observer’s, glance towards 

nature. The painting is like an attempt to show how today’s individual is unable to move away from the urban 

environment, while being in nature, and perceives it as a commercialized image provided by design, advertisement, 

and technologies.  In the perceiver’s mind, natural forms of nature are transformed into images that are 

encountered in everyday life. A forest can become antennas, geological structures – urban maps, and the landscape 

can acquire industrial features. Therefore, each form in the painting has features of its nature and contemporary 

culture.  

 The second part of the painting structure analyses the expression of the landscape genre. Layers of the 

painting cover two vision plans that present two traditions of the genre: post-modern and classical. A new 

expression of the landscape, for me as a contemporary glance, is close, and the old one is just quoted, because it 

belongs to the previous generation, purer artist’s glance into nature, which is hardly possible today. The dominant 

first plan covers the tradition, prevents a good look further, as waves of some sort of LCD monitor prevent the 

glance to wonder above the screen.  

 Plastic expression of the painting reveals a feature of my personal style: pictorial line combined with a 

graphic picture. However, by using different expressions, the main goal is not the confrontation, but the search of 

united connections.  

 The topic of modern landscape opens up possibilities for experiments in plastic language of painting, as well 

as in non-material field of painting ideas. An attempt to capture nature is an integral part of expressions gained in 

the city, culture, and changed glance of a modern human. I tried to capture these key moments on the canvas.  
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100 eskizų, 6 aplankytos vietos, 9 mėnesiai, kilometrai kelio, nuolat kertančio ribą tarp miesto ir gamtos, kelios 

dešimtys sutiktų žmonių, pokalbių su visais ir savimi.   

 Pristatomas paveikslas „Pavaduotojas“ tęsia prieš trejus metus pradėtą abstrakcijų bei asbtrahuotų gamtinių 

– urbanistinių peizažų tapybos seriją.  Paveikslus galima pavadinti šiuolaikinio žvilgsnio peizažais, o juos kuriant, 

svarbiausias uždavinys buvo – naujų vaizdo suvokimo ir kompozicinių galimybių paieška.  

 “Pavaduotojo” idėjinė struktūra susijusi su mano, kaip šiuolaikinio stebėtojo, žvilgsniu į gamtą. Paveikslas – 

lyg bandymas parodyti, –  kaip šiandieninis žmogus susitikęs su gamta nebesugeba atitolti nuo miesto aplinkos ir ją 

suvokia kaip komercializuotą, dizaino, reklamos ir technologijų paveiktą vaizdą.  Natūralios gamtos formos suvokėjo 

sąmonėje transformuojasi į jam kasdien sutinkamus vaizdus. Miškas gali tapti antenomis, geologinės struktūros – 

urbanistiniais žemėlapiais, kraštovaizdis įgauti industrinių bruožų. Todėl ir kiekviena forma paveiksle turi ir natūros, 

ir šiuolaikinės kultūros bruožų.  

 Antroji paveikslo struktūros dalis nagrinėja peizažo žanro išraišką. Darbe sluoksniais vienas kitą dengia du 

matymo planai, kuriuose pavaizduotos dvi žanro tradicijos – postmoderni ir klasikinė. Nauja peizažo išraiška, man 

kaip šiuolaikiniam žvilgsniui, yra artima, o senąją tik cituoju, nes ji priklauso praėjusiai kartai, grynesniam menininko 

žvilgsniui į gamtą, kuris šiandien yra sunkiai įmanomas. Dominuojantis pirmasis planas gožia tradiciją, trukdo 

įsižiūrėti, taip kaip skystųjų kristalų monitorių bangos neleidžia žvilgsniui pakilti aukščiau ekrano.  

 Darbo plastinėje raiškoje atsiskleidžia mano asmeninio stiliaus bruožas – tapybišką liniją derinti su grafiniu 

piešiniu. Tačiau naudojant skirtingas išraiškas, pagrindinis tikslas yra ne supriešinimas, o vienijančių jungčių paieška.  

 Šiuolaikinio peizažo tema atveria plačias galimybes eksperimentams, tiek plastinėje tapybos kalboje, tiek 

nematerialiame paveikslo idėjų lauke. Bandymas užfiksuoti gamtą yra nebeatsiejamas nuo mieste įgytų patirčių, nuo 

kultūros ir pakitusio šiuolaikinio žmogaus žvilgsnio, šiuos pagrindinius momentus ir siekiau užfiksuoti drobėje.  
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