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Sugrįžimas 
 

 

Kadangi esu kilęs iš kaimo, todėl natūralu, kad  tiesiog negalėjau nestebėti 

savitos kaimo gamtos ir, rodos, ramia vaga tekančio gyvenimo kartu su  daiktais, 

gyvūnais, žmonėmis. Natūralus kaimo gyvenimo būdas, paprasta kasdienybė savaime 

įsirašė manyje kaip mano tapatumas. Šiandieninio greito gyvenimo tėkmėje juntu, 

tikriausiai kaip ir dalis žmonių, daug nenatūralumo, negatyvumo, skubėjimo dėl 

skubėjimo. Tai labai vargina. Kaip į sielos atgaivą atsigręžiu į melancholiškus praeities 

objektus, ieškau juose paprastumo, gerumo, tikrumo - širdies. Viskas, kas neblizga ir 

nešaukia, kas atėję iš pilkos kaimo kasdienybės, atveria man neįvardijamą žodžiais būties 

esmę. Taigi kaimo tema kūryboje man tebėra nepakitusi vertybė ir tarsi mano priebėga, 

kur galiu atsigauti, pailsėti, sugrįžti į save patį. Kartais koks senas, nebenaudojamas 

daiktas iš praeities atrodo toks mielas, taip paglosto sielą, prižadina vaikystės 

prisiminimus... Taip pat inspiruoja kūrybinius ieškojimus, nustebina spalvų, pustonių, 

faktūrų gausa. Mano vaizduojamų objektų savita estetika, savitas grožis ir prasmė - tai 

šiandienos pasaulio kontrastas. Savo darbuose perteikiu įvairių daiktų ir gyvūnų 

pavidalus, kuriu individualią emocinę interpretaciją. 
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 Homecoming 

 
Coming from a village it is only natural for me to notice the unique nature of 

the countryside as well as the way life and all that comprises it seem to flow in a calm 

stream. The simple village lifestyle, the ordinariness of each and every passing day have 

become parts of my identity. I, surely as well as some other people, can feel a sense of 

artificialness, negativity, rushing for the sake of rushing in the never-ending stream of 

action that is life nowadays. It is very tiring. As a means of cleansing my soul I look back 

at the melancholy-filled objects of the past, looking for simplicity, kindness, truth in 

them. Looking for the heart. For me, everything that does not sparkle or otherwise try 

to grab attention, everything that comes from the ashen days of the countryside opens 

up such a great essence of existence that it cannot even be put into words. That is why 

the rural theme of works remains of unwavering value to me, almost like a refuge, a 

place where I can rest and return to myself. Sometimes some old, no longer used trinket 

from the past becomes so endearing, soothing for the soul, arousing childhood 

memories... It also inspires me to go on creative pursuits, surprises me with the quantity 

of its colors, undertones, textures. The distinct aesthetics of the objects I portray, their 

peculiar beauty and meaning - this is the contrast of today’s world. In my works I try to 

convey the shapes and forms of objects and animals, create an individual emotional 

interpretation for each of them. 
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BIOGRAFIJA 
 
 

Vardas Pavardė          Antanas Šeronas 

Gimimo Metai            1986  

Gimimo vieta               Radviliškio rajonas Prasčiūnų kaimas 

Mokykla                  Sidabravo vidurino mokykla ( 1994 – 2006) 

Studijos                         Panevėžio kolegija Dailės ir technologijų pedagogika (2006 –2010) 

                                       Šiaulių universitetas išlyginamosios studijos Dailės ir technologijos 

( (2010 –2011) 

                                       Šiaulių universitetas Dailė ( Tapyba) Magistrantūra ( 2011 –2013) 

  

Parodos: 

Grupinės:“ 

2014 05 22  53 – oji metinė  „ Šiaulių dailininkų“ paroda“ Šiaulių dailės galerija.  

2014 02 28   Grupinė paroda „AŠ“, Šiaulių Universiteto dailės galerija.  

2014 02 14  LDS paroda  „Edeno sodai“,  Šiaulių Universiteto dailės galerija. 

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

tapybos meno puoselėjimą Šiauliuose. 

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

pirmasis bendrabutis 

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

baigiamoji darbų paroda, Vilniaus dailės akademija Telšių parodų salė. 

2013 03 13 Grupinė paroda „ Skirtingi paveikslai“  Šiaulių universiteto menų fakulteto 

2013 tapybos magistrantų darbų paroda. Šiaulių universiteto biblioteka. 

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

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 01 22 Dailės magistrantų baigiamųjų darbų gynimo paroda, Šiaulių 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“. 

2012 05 23 Grupinė paroda Panevėžio kolegijos menų dienos, skirtos Panevėžio 

kolegijos 10-mečiui, Panevėžio miesto dailės galerija. 

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

2010 02 23 Grupinė paroda „ Sveikinu grafiką“ 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“. 

2007 12 17 Grupinė paroda „Kalėdinės variacijos“ Panevėžio G.Petkevičaitės – Bitės 

Meno skyrius mini galerija „Eksperimentas“. 

2007 11 26 Sidabravo vidurinės mokyklos moksleivių ir dailės mokytojos metodininkės 

Rūtos Lūžaitės kūrybos darbų paroda, Lietuvos Respublikos Seimas 

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

. 

Personalinės: 

2014 09 09  Personalinė tapybos darbų paroda „Transformacijos“ Panevėžio 

G.Petkevičaitės – Bitės biblioteka antras aukštas. 

2013 12 13  Personalinė tapybos darbų paroda „Metamorfozės“ Šiaulių universiteto 

dailės galerija 

2013 10 28  Personalinė tapybos darbų paroda „Sienos „šūkių“ fragmentai“  Panevėžio 

bendruomenių rūmai. 

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

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

„Šaltinėlio“ biblioteka 

2008 11 27 Antano Šerono personalinė akvarelės paroda „ Iš rudens“ Panevėžio 

G.Petkevičaitės – Bitės Meno skyrius mini galerija „Eksperimentas“. 

 

Konkursai : 

2014 11 27 Šiaulių miesto savivaldybės  jaunojo menininko stipendija.  

 



 
 
[EN] 
 

THE CREATIVE BIOGRAPHY 
 

 
 
Full Name                            Antanas Šeronas 

Place of Birth                     Prasciunai Village, Radviliskis District, Republic of Lithuania 

School                                 Sidabravas Secondary School (1994 - 2006) 

Studies                                 Panevezys College, Pedagogy of Art and Technologies (2006 - 

2010) 

                                            Siauliai University, Bridging  Studies of Art and Technologies 

(2010 - 2011) 

                                            Siauliai University , MA Studies of Art (Painting) (2011 -2013) 

 
Exhibitions: 

Group 

22 05 2014 53nd annual ‘Exhibition of Siauliai Artists’ in Siauliai Art Gallery.  

28 02 2014 Group exhibition 'AŠ' (I) in the Art Gallery of Siauliai University. 

14 02 14  LDS Group exhibition „Edeno sodai“,in the Art Gallery of Siauliai University. 

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

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

first hostel of Siauliai University. 

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 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. 

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



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. 

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

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. 

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

23 02 2010 Group exhibition 'Sveikinu grafika' (I Welcome Graphics) 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. 

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

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

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

Teacher and Supervisor of Arts Ruta Luzaite in the  Parliament (Seimas) of the Republic 

of Lithuania. 

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

 

Personal 

09 09  2014 Personal exhibition of painting works  'Transformacijos '(Transformations,) 

of Panevezys County 13 04 2013 Personal exhibition of painting works 'Fragmentai' 

(Fragments) in the Bookshop/Gallery 'Sielai', Siauliai. 

13 12 2013 Personal exhibition of painting works 'Metamorfozėsi' (Metamorphoses) in 

the University Art Gallery' , Siauliai. 

G.Petkevicaite-Bite Public Library Art Department 

28 10 2013 Personal exhibition of painting works 'Sienų šūkių fragmentai' (Wall slogans 

fragmentss) Panevėžys Community Palace 



01 06 2010 Personal exhibition of graphic art works 'Laikmecio zmones' (People of the 

Time) in Panevezys Library ‘Saltinelis’ 

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 

 

Contets 

 

 2014 11 27 Šiauliai City Municipality Young Artist Scholarship 

 


