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    Natiurmortas, (pranc. nature morte - negyvoji gamta). Paveiksle, kūrinyje vakarinės saulės šviesa, 
kontrastai – tai  mirties, pabaigos nuojauta, kuri „pasisavina“  daiktus  primindama jog nieko nėra 
amžino.Sena , paskutinio saulės spindulio apšviesta, močiutės staltiesė netikėtai primena apie jos 
buvimą šalia. Sena antikvarinė vyno taurė  kažkada skandino paskutinę paklydusio žmogaus gyvenimo 
dieną...Kieviena diena, kiekviena akimirka, detalė šiame gyvenime tiesiog YRA.Gyvenimas tiesiog 
yra.Šviesa taip pat.Tamsa irgi.Gyvenimas kontrastingas.Kontrastai simboliškai vaizduoja nuopolius ir 
pakilimus.Nepaisant to visuomet yra gyvenimas ir... mirtis, pabaiga, kuri tiesiog YRA. 

    Vakaro šviesa kūrinyje apglėbia pasaulį, jame esančius džiaugsmus, nuopolius, pakilimus.Ji tarsi 
neįvardintas asmuo, kuris tik stebi ir palydi. Šviesa saulei leidžiantis palydi  objektus į tamsą. Tačiau 
dienos pabaigoje apšvietimas būna išskirtinis.Tai simboliškai vaizduoja paskutinio įkvėpimo, paskutinės 
mokslo dienos, paskutinio gimtadienio ar paskutinės gyvenimo dienos akimirką.Paskutinis kartas 
visuomet būna įsimintinas.Juolab kai taip daugiau nebebūna kaip buvo... 

   Kūrinyje detalumas yra labai svarbus.Svarbi kiekviena detalė ir betarpiškas objekto „įsisavinimas“. 
Kiekviena detalė, ornamentai, maži , smulkūs fragmentai - kalba.Kalba jauno žmogaus gyvenimo, 
kasdienybės kalba.Tai iš pažiūros kasdieniai atsitiktinai užfiksuoti teptuko objektai, tačiau turintys 
pasakojimą. Jauno žmogaus pasakojimą. Jauno žmogaus išgyvenimai, sunkumai, noras kalbėti, būti 
išgirstam bei pažinti kuo daugiau šiame saulėlydžiui priklausančiame pasaulyje. 
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    Still life, (Franc. nature morte - dead nature). In the painting, in the work of the sun, the light of the 
sun, the contrasts is the death of the end, the fading end, which "absorbs" things reminding that 
nothing is eternal. The old, the last sunlight is lit, the grandmother's tablecloth suddenly reminds about 
her presence next door. An old antique wine glass once scooped the last day of a dead man's life ... 
Every day, every moment, the detail in this life is ON. Life is just there. Light is also. Is life and ... death, 
the end, which is just YES. 

   The light of the evening in the work covers the world, the joys, the upsurges, the upsurges in it. It's 
like an unnamed person who only watching. Light gives the sun a chance to keep objects in the dark. 
At the end of the day, however, the lighting is unique. It symbolizes the moment of last inspiration, the 
last science day, the last birthday or the last day of life. The last generation is always memorable. When 
it's gone, it's no longer like ...    

   The detail is very important in the work. Every detail and the immediate "mastering" of the object are 
important. Every detail, ornaments, small, small fragments is a language. It is the language of the young 
person's life, the language of everyday life. These seemingly everyday random objects capture the 
brush, but having a story. Young man's narrative. The experiences of a young person, difficulties, the 
desire to speak, be heard and get to know as much as possible in this sunset world. 



[LT] 

Personalinė tapybos paroda "Špitolėje" 2013 m. (Kretinga); 

Respublikinė paroda - olimpiada, konkursas "Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“2014 m.(Nida); 

2008 - 2014 metais buvo dalyvaujama  kitose  nacionalinės, tarptautinės reikšmės tapybos parodose, 
konkursuose (Ignalina (Lietuva), Kijevas (Ukraina), Klaipėda (Lietuva), Kretinga (Lietuva), Vilnius (Lietuva) 
ir kt.); 

Grupės autorių paroda "Klaipėdos architektūra 2016" KKKC Parodų rūmuose. Dalyvavimas  parodoje ir 
konkurse. 1 vieta Laskao rengiamame stipendijos konkurse. 2017 m.(Klaipėda); 

Grupės autorių architektūrinių modelių fotografijų paroda „Kavos architektuose“  2017 m. (Klaipėda); 

Klaipėdos architektūros studentų kursinių projektų paroda Klaipėdos miesto savivaldybėje 2017 m.
(Klaipėda); 

Parodų salėje „Titanikas“ Gautas diplomas grupės autorių tarptautiniame Algimanto Švėgždos 
konkurse - parodoje „Piešinys 2017" 2017 m. (Vilnius); 

Grupės autorių paroda "Klaipėdos architektūra 2017" KKKC Parodų rūmuose. 2018 m.(Klaipėda); 

Grupės autorių (VDA studentų) paroda „Meno Menės“ 2018 m.( Jurbarko rajonas. Panemunės pilis). 

VDA architektūros studijų bakalauras.2018m. 
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Personal Painting Exhibition "Špitolė" 2013 (Kretinga); 

Republican exhibition - Olympiad, competition "Minor Lithuania's cultural heritage" in 2014 (Nida); 

From 2008 to 2014 participated in other exhibitions of national and international significance in 
exhibitions, competitions (Ignalina (Lithuania), Kiev (Ukraine), Klaipeda (Lithuania), Kretinga (Lithuania), 
Vilnius (Lithuania), etc.); 

The group authors' exhibition "Klaipeda Architecture 2016" at the KKKC Exhibition hall. Participation in 
the exhibition and competition. 1st place in Laskao Fellowship Competition. 2017 (Klaipeda); 

The exhibition of architects' architectural models of the group "Coffee architects" in 2017. (Klaipeda); 

Exhibition of course projects of students of Klaipeda Architecture in Klaipeda City Municipality in 2017 
(Klaipėda); 

Exhibition hall "Titanic" Diploma received by the group's author at the international competition of 
Algimantas Švėgžda at the exhibition "Drawing 2017" in 2017 (Vilnius); 

The group authors' exhibition "Klaipeda Architecture 2017" at the KKKC Exhibition hall. 2018 
(Klaipėda); 

Exhibition of the group of authors (VDA students) "Meno Menes" in 2018 (Jurbarkas district, Panemunė 
castle). 

VDA Bachelor of Architecture Studies. 2018


