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[LT] 

Elektros laidai, bijodami žemės drebėjimo, kabėjo  susipynę stulpo viršuje. Tvarka nepasižymėjo - 
susipainioję, susiraizgę – rodos patiems nuo savęs buvo sunku... 
Kompozitorius tuo tarpu ilgai nelaukė - pamatęs penklinę laiduose, užsilipo kopečiomis iki stulpo 
viršaus ir užrašė savo simfoniją. 
Taip ir skambėjo paveikslas - apsiniaukusią dieną, ant elektros laidų natomis užrašytomis, Čiurlionio 
diriguojamas.  

[EN] 

Electric wires, fearing earthquake, hung on the top of the pole. They were not exactly orderly - tangled, 
knotted - it seemed that they were feeling heavy from themselves... 
The composer, meanwhile, did not wait long - after seeing a stave in the wires, he clung to the top of 
the pole and wrote his symphony.  
So the picture sounded - on a gloomy day, written by notes on electric wires, conducted by Čiurlionis.  
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[LT] 

Trumpa biografija  

gimiau 1987m. Vilniuje 
2001 – 2005m. mokiausi Užupio gimnazijoje 
2010 – 2014m. studijavau Vilniaus dailės akademijoje, tapybos katedroje, įgijau bakalauro laipsnį 

Asmeninės parodos 

2014m. personalinė paroda „Akademijos“ galerijoje, Vilnius 
2016m. personalinė paroda ,,Išmušta perspektyva” ,,Meno nišos” galerijoje, Vilnius 

Grupinės parodos  

2014m. „Kosminė odisėja“, performatyvaus meno laboratorija „Titaniko“ parodų salėje, Vilnius 
2014m. grupinė paroda „Meno celės“, Vilnius 
2014m. grupinė paroda „Jaunojo tapytojo prizas“, ŠMC parodų salėje, Vilnius 
2014m. 3-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė („Q14“), Vilniaus bastėja, galerija „Arka“ 
2015m. grupinė paroda ,,Beating dreams”, ,,504 Space gallery”, Londonas 
2015m. grupinė paroda ,,Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje”, galerija ,,Arka”, Vilnius 
2016m. tarptautinė meno mugė ,,ArtVilnius'16”, ,,Litexpo parodų rūmai”, Vilnius 
2016m. tarptautinė meno mugė ,,YIA art fair”, Paryžius 
2016m. 2-oji tarptautinė Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė „Meno intencija. Suvokimai“, Alytus 
2016m. finalininkų paroda ,,Jaunojo tapytojo prizas”, galerija ,,TSEKH”, Vilnius (publikos prizo 
apdovanojimas) 
2017m. tarptautinė meno mugė ,,ArtVilnius'17”, ,,Litexpo parodų rūmai”, Vilnius 
2017m. grupinė paroda ,,Liaudies meno inspiracijos”, ,,Kauno paveikslų galerija”, Kaunas 



[EN] 

Short biography  
born 1987 03 11 in Vilnius 
2001 – 2005 y.  „Užupis gymnasium“ 
2010 – 2014 y.  „Vilnius art academy“ bachelor at painting 

Individual exhibitions 

2014 y.  „Academy“ gallery, Vilnius 
2016 y.  ,,A Knocked-out Perspective”  ,,Meno Niša” gallery, Vilnius 

Group exhibitions 
  
2014 y. „Cosmic odyssey“, performative art laboratory „Titanic“ exhibition centre, Vilnius 
2014 y. „Art cells“, „Titanic“ exhibition centre, Vilnius 
2014 y. „Young painter prize'14“  „Contemporary art centre“ Vilnius 
2014 y. „Lithuanian art Quadrennial 2014“  („Q14.lt“), Vilnius bastėja,  „Arka“ gallery, Vilnius 
2015 y. ,,Beating dreams” ,,504 Space gallery”, London 
2015 y. ,,Still-life. Contemporary context in tradition”  ,,Arka” gallery, Vilnius 
2016 y. ,,Art-Vilnius'16” art fair ,,Litexpo”, Vilnius 
2016 y.  “YIA” art fair, Paris 
2016 y. ,,Young painter prize'16” ,,Tsekh” gallery, Vilnius  
2017 y. ,,Art-Vilnius'17” art fair ,,Litexpo”, Vilnius 
2017 y. ,,Inspirations of ethnic art” “Kaunas Picture Gallery”, Kaunas 


