
[LT]  

Darbas pavadinimu „Autoportretas“ tapytas blyškiu, šaltu metų laiku. Siekis perteikti nykumą 
atsispindi menininko pasirinktame prilopintame melsvų, gelsvų, plikų atspalvių kolorite bei 
aplinkos detalėse. Tamsiausios spalvos objektas, fokusuojantis žvilgsnį, prieš jam pasineriant į 
virtuoziškas detales – žmogaus figūra. Paveikslo pavadinimas išduoda, jog menininkas čia 
pavaizdavo save. Figūra pusiau nusisukusi, paslėpusi veidą nuo tiesioginio žiūrovo žvilgsnio. 
Neramumo pojūtis atskleidžia, jog ji yra paieškose tarp sukrautų išmesti paruoštų daiktų 
rietuvių, atskleidžiančių perkrovos pojūtį ir vaizduojamoje aplinkoje, ir autoriaus vidiniame 
pasaulyje.  

Šis kūrinys atspindi Leonido tapybines paieškas formato ir raiškos atžvilgiu. Techninio išpildymo 
pastangos alsuoja asmeniškumu, savirefleksija, perteikia tuometinius sunkius kūrybinius 
išgyvenimus.  

Ankstesnių autoriaus darbų serija, skrupulingai vaizduojanti jo šeimos narius 
buitinėje aplinkoje, vadinta „Formuojančia aplinka“. Darbu „Autoportretas“ Leonidas 
formuojančia aplinka pradėjo tapybiškai žymėti savo mokslo įstaigos – Vilniaus dailės 
akademijos Kauno dailės fakulteto – erdves, kurios turi didelę įtaką ir dabar.  

Paveikslas formuluoja dabartinėje Leonido kūryboje dominuojančią tipažų temą, per kuriuos 
tapytojas siekia atrasti bei įprasminti save. Daug klausimų keliančios figūros per realistinę 
tapybą atskleidžia mistikos elementus ir kūrybinę menininko plėtotę. 
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