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Mane domina beribis žmogaus „kvailumas“. Žmogaus sukuriamos gyvenimo situacijos, dėl
kurių kenčia jis pats ir jį supanti aplinka. Tai karas, vergovė, badas, skurdas, užterštumas, nykstančios
rūšys, klimato kaita ir t.t. Svarstau, kodėl žmogus istorijos raidoje nesimoko iš savo klaidų? Ar reikia
stengtis viską keisti, tvarkyti, o galbūt tai tik natūralus gamtos virsmas, kuris laikui atėjus sudėlios viską į
savo vietas? Juk žmogus irgi gamta.
Konkursui pateiktuose darbuose vaizduoju nukankinto šuns dvėselieną, emigranto vaiko
kūnelį išmestą į krantą, surišto dramblio mokymą paklusti žmogui, atmosferą po sprogimo oro uoste ir
užtapytus drabužius su gitara.
„Vilkiu šį juodais ir baltais potėpiais nuteptą kostiumą, kaip išraišką to kas mane supa.“
Marius.

[EN]
I am interested in boundless human “stupidity”. Human life created situations in which he and
his surrounding environment is suffering. It’s war, slavery, starvation, poverty, pollution, endangered
species, climate change, etc. I wonder why people don’t learn from their mistakes in a course of history.
Do I need to try to change everything, organize, or maybe it's just a natural transformation of nature,
which in due time will arrange the best in their seats? After all, people are nature as well.
Artworks depicts a tortured dying dog, emigrant child wreck to the shore, bound to obey
elephant training, atmosphere after the explosion at the airport and painted clothes with guitar.
"I wear the black and white strokes painted suit, as the expression of what is around me."
Marius.
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Išsilavinimas:
2015 — Dailės (tapybos) bakalauras Šiaulių Universitetas.
2017 — Dailės (tapybos) magistras Šiaulių Universitetas.

Parodos:
2012 — 14 -asis tarptautinis ledo skulptūrų festivalis. Jelgava, Latvija.
2012 — 2 -asis „Garsas dėl Vaizdo“ festivalis. Šiauliai.
2013 — 3 -asis „Garsas dėl Vaizdo“ festivalis. Šiauliai.
2014 — 53 -oji Šiaulių dailininkų paroda. Šiaulių dailės galerija.
2015 — 4 -oji grupinė paroda "Aš" . Šiaulių universiteto galerija.
2016 — 2 -oji grupinė paroda „Vienas kūrinys Šiauliams“. Šiaulių dailės galerija.
2016 — personalinė paroda „Trys laikotarpiai“. Šiaulių universiteto biblioteka.
2016 — tarptautinė jaunųjų menininkų paroda „Aš. Stagnacija“. Šiaulių universiteto dailės galerija.
2016 — tarptautinė jaunųjų menininkų paroda „Aš. Stagnacija“. Projektų erdvė „Kabinetas“. Kaunas.
2016 — integralus meno projektas „Būvis“. Šiaulių universiteto dailės galerija.
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Education:
2015 — Fine art (painting) bachelor of Siauliai University.
2017 — Fine art (painting) master of Siauliai University.

Exhibitions:

2012 — 14 -th International Ice Sculpture Festival. Jelgava, Latvia.
2012 — 2 -th “Sound for Video” festival. Siauliai.
2013 — 3 -th “Sound for Video” festival. Siauliai.
2014 —53 -th Siauliai artists exhibition. Siauliai Art Gallery.
2015 —4 -th group exhibition “I”. Siauliai University Art Gallery.
2016 —2 -th group exhibition “One art piece for Siauliai”. Siauliai Art Gallery.
2016 —Personal exhibition "Three Periods". Siauliai University Library.
2016 — International Young Artists Exhibition "I. Stagnation“. Siauliai University Art Gallery.
2016 — International Young Artists Exhibition "I. Stagnation”. Project Space "Cabinet". Kaunas.
2016 — Integral Art Project "Life." Siauliai University Art Gallery.

