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[LT] 

Autoportretų serija – tęstinė refleksija būsenų, kurių visuma sukuria bendrą  vidinio pasaulio vaizdinį.  
Tai galimybė į nuorodą,  asmeninės analizės paieškoms.  

   Eskiziškos tapybos portretai perteikia būsenas, mintis. Greitas atlikimo būdas reikalingas pasąmonės 
vaizdinio  fiksacijai, nesigilinant i detales. Spalvinės dėmės, ritmo, faktūros  ir portreto išraiškos kalba 
apie vyraujančią vidinę „situaciją“.  

 Vizualizavus seriją portretų, atsiranda galimybė pažvelgti į jų visumą, kurioje galimai matomas 
tarpusavio ryšys. Pasitelkus psichoanalizę atsiranda galimybė išskirti problematiką ir ją išanalizuoti. 

[EN] 

The series of self-portraits is a continuous reflection of states, the whole of which creates a common 
image of the inner world. This is an opportunity to search for personal analysis. 

  Portraits of the sketchy painting depict the states, thoughts. A fast way to do this is to capture the 
subconscious image without paying attention to the details. Color spots, rhythms, textures and 
portraiture express the prevailing inner "situation." 

  After visualizing a series of portraits, it is possible to look at the whole, in which the interconnection 
may be visible. With the help of psychoanalysis there is an opportunity to isolate the problem and 
analyze it. 



[LT] 

Kūrybinė veikla: 

2015 m. tarptautinė paroda Turine, Italija. 

2016 m. Grupinė paroda  „Kultūros maratonas „Kablys“. 

2016, 2017 m. tarptautinis pleneras „Raigardas“, Druskininkai.   

2016 m. Pirma personalinė paroda „Ženklai“,  LDS šv. Jono gatvės galerija.   

2016 m. Tarptautinė šiuolaikinio meno paroda „Mind the object“, „POST“ galerija. 

2017 m. LDS šv. Jono gatvės galerija, bronzos skulptūrų paroda „Gurgutis“.  

2017 m. Akmens skulptūrų simpoziumas Šventojoje. 

2018 m. Grupinė paroda „Reanimacija“, LDS šv. Jono gatvės galerija. 

2018 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislavo Vazos IV biusto sukūrimas, Merkinės krašto muziejus. 

2018 m. Personalinė paroda Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos galerijoje. 

[EN] 

Creative activities: 

2015 International Exhibition in Turin, Italy. 

2016 Group exhibition "Cultural Marathon" Hook ". 

2016-2017 international symposium "Raigardas", Druskininkai. 

2016 First personal exhibition "Signs", LDS St. John Street Gallery. 

2016 International exhibition of contemporary art "Mind the object", "POST" gallery. 

2017 LDS St. John Street Gallery, Bronze Sculpture Exhibition "Gurgutis". 

2017 Stone sculpture symposium in Šventoji. 

2018 Group exhibition "Reanimation", LDS St. John Street Gallery. 

2018 The creation of the Grand Duke of Lithuania, Vladislav Vaza IV, museum of Merkinė. 

2018 Personal exhibition in the Directorate of the Dzūkija National Park gallery.


