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Esu pastebėjęs tokią šiandieninę tendenciją tarp jaunų menininkų Baltijos šalyse. Mano kolegos 
mėgsta tapyti internetine kalba, šnekėti apie internetinį pasaulį. Tai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, iš 
esmės daro didelę įtaką šios kartos menininkams. Pagrindinė varomoji šios krypties jėga yra absurdas ir 
ironija. Mano kolegos mėgsta absurdą paveiksluose ir dažnas žiūrovas neatsispiria pagundai pasijuokti 
kartu su autoriumi. Tai savotiškai paperka publiką. O nuėjus į poezijos skaitymus dažnu atveju pamatai 
stand up comedy. Pradėjau nuo šio pastebėjimo tikrai ne dėl to, jog kažkaip kritikuočiau šitokią kryptį. 
Tokia mano pradinė mintis labiau skirta pabrėžti mano skirtumą. Aš nenoriu tapyti memų. Memus aš 
randu feisbuke ir man to užtenka. Absurdo ir ironijos gyvenime taip pat nestinga. Tapyboje aš visgi 
linkęs į filosofiją ir į pajautą. Kartais dėl to jaučiuosi šiek tiek vienišas, na, bet užteks verkšlenti. Viskas 
gerai.  

Dabar, kai išryškinau savo skirtumą nuo kolegų, galiu pakalbėti apie savo darbą „Prigimtinė nuodėmė ir 
išganymas“. Tai nėra serijinis darbas, jis išsišokantis iš kitų ir vienetinis, na, nes aš jį planavau 
įsivaizduodamas ikonas ir altorius. Galbūt visa mano kūryba šneka apie filosofinę žmogaus būties 
įprasminimo problemą, tačiau šis darbas labai konkretus, aiškus ir simbolinis. Mintį šiam darbui man 
pakišo mano meilužis A.Schopenhaueris. Labai trumpa minties chronologija: Gyvenimas kančia, nes 
žmogus neturi laisvos valios, nes valia jį valdo pasireikšdama per besaikį troškimą ir norėjimą iki pat 
mirties, kas byloja apie trūkumą. Žmonės nori valgyti, nori pastogės, komforto, o labiausiai jie nori 
daugintis. Todėl jie yra priklausomi nuo savo norų. Yra du būdai gyventi - arba stengtis įgyvendinti 
norus ir taip numalšinti kančią, arba stengtis peržengti valios ribas, t.y. išsilaisvinti iš norėjimo, o tai 
reiškia rezignaciją. Tačiau tik labai mažas procentas žmonių sugebėtų pasirinkti visišką apsivalymą.  

Visa ši koncepcija labai dvelkia rytais ir budizmu. Tačiau krikščionybė, atmetus visą mitologiją, bažnytinę 
kvailybę, veidmainystę ir nesąmones - savo grynojoje formoje teigia tas pačias dvi tezes, kurios mano 
supratimu iš esmės yra teisingos. Tai yra Prigimtinė nuodėmė bei išganymas. Va ir du variantai. 
Žmogaus vienintelė kaltė yra ta, jog jis gimė, nes jis niekada nepatenkins visų savo troškimų ir tai sukels 
jam kančias -krikščionybėje tai vadinama prigimtine nuodėme. Vienintelis būdas laimėti yra atsisakyti 
troškimų - krikščionybėje tai vadinama išganymu.  

Pakankamai sunku visą šitą filosofinę kakofoniją išreikšti keliais žodžiais. Todėl aš visad atviras diskusijai. 
Aš pats esu ateistas, na, bet pirmą kartą gyvenime krikščionybėje radau atspindį to, ką aš pats matau. 
Tai tiek, o paveikslas tėra simbolinis dviejų tezių pavaizdavimas.  

Labai tikiuosi, jog nepasirodžiau arogantiškas, išties aš esu diplomatiškas žmogus ir autorius. 
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I have noticed a certain tendency in art of young artists of Baltic countries. My colleagues like to paint 
in the internet language and to talk about the internet world. Things that are happening in social media 
greatly influence nowadays artworld. The main weapon of this movement is absurd and irony. My 
colleagues like to use absurd in paintings and the audience can’t resist but to laugh a little together 
with the author. It somewhat bribes the audience. And a lot of times when you go to a poetry readings 
you are surprised to hear a stand up comedy instead. I started with this note not to criticise these 
things but merely to emphasise my own different approach. I don’t want to paint memes. I find memes 
in facebook and it is enough for me. Also the world has just enough absurd and irony in it. I tend to 
concentrate on philosophy and the feeling in my paintings. Because of this I sometimes feel a bit 
lonely. But anyways - it’s time to stop whining.  

Now, as I just showed how I differ from my colleagues, I can talk about my painting ‘’Original Sin and 
Salvation’’. I’ve got the idea for this painting from my dear lover A.Schopenhauer. A very short 
chronology of the concept: Human life is a misery because humans don’t have free will because will 
itself rules over human because from the moment of birth he/she starts wanting things and this need is 
following constantly till death. Humans want food, home, comfort, but most of all they want sex. They 
are always dependant on their wishes. Basically there are just two options for life: 1. Clinging to your 
wishes and trying to fulfil as much as possible in order to push away the pain with happiness. 2. 
Resignation in order to stop wishing for anything and so becoming free of your own will. But the 
second option is reachable only to around 1 percent of worlds population or even less.  

This whole meaning of life thing smells like bhudism a bit. But if you take Christianity and throw away 
all of its mythology, holy stupidity and all of its nonsenses - you get clean, fresh Christianity in its 
original form that states those two dogmas (Original Sin and a possibility of Salvation) which I think are 
logical and true.  

It is hard to explain all this philosophical cacophony in only a few words, so I am open for discussions. I 
myself am an atheist but this is the first time ever that I found something significant in Christianity. 
That’s basically it. The painting is a symbolic statement of those two ideas.  

I sincerely hope that I didn’t appear as arrogant. I am a diplomatic person and author.  
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Išsilavinimas:  

 
2008-2012 Vilniaus Užupio gimnazija  
2009-2011 Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla  
2013-2017 Vilniaus Dailės Akademija Monumentaliosios tapybos Bakalauro studijos  

Parodos ir projektai:  

 
2014  
Pylimo skvero kiaušinio atnaujinimas  
2015  
Freska Vadžgirio pagrindinėje mokykloje  
Tarptautinis „LitPol link“ pleneras „Light factor“ , Druskininkai  
2016  
Paroda „Pasviręs medis kavos puodelis“ VDA galerija „Akademija“, Vilnius  
Tarptautinė grupinė paroda „14 autoportretų“, parodų erdvė „5 Malūnai“, Vilnius Tarptautinis projektas 
“In the trails of Baltic refugees” Baltic Art Center, Gotlandas, Švedija Freska cemento fabrike “Cementa”, 
Slite, Švedija  
Jaunojo topytojo prizas 2016  
2017  
Paroda “Portretai nežiniai nugalėti”, VDA galerija “Akademija”, Vilnius  
Meno celės , VDA vidinis kiemelis, Vilnius  
Jaunojo tapytojo prizas 2017  
Paroda „Pertvarkant“ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (Lazdynai), Vilnius Freska knygyne 
"Mint Vinetu" , Vilnius  

2018  

Paroda „Personažai ir Stichija“, Ukmergės kultūros centro dailės galerija, Ukmergė.  

Paroda „Akvarelės ir Pošlybės“, Šv.Jono Gatvės Medalių Galerija, Vilnius.  

Paroda „ Tarp Žiemos ir Vasaros Truputis Meilės, Truputis Neapykantos“, Rašytojų Klubas, Rašytojų 
Sąjunga, Vilnius.  



Paroda „Kelionių Dienoraštis“ , Vilniaus Savivaldybės Centrinė Biblioteka, Vilnius Paroda „ Kambarys 
kaip galerija“, senasis gydytojo A.Jauniškio namas, Molėtai. Alytaus Bienalė „ Meno kodas LT: 100 
jaunieji“, Alytus.  
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Education:  

2008-2012 Vilnius Užupis gymnasium  
2009-2011 Vilnius Kids and youth art school  
2013-2017 Vilnius Academy of Art BA in monumental painting  

Exhibitions and Projects:  

 
2014  
Renewal of Pylimas square Egg, Vilnius  
2015  
Fresco in Vadžgiris school, Vadžgiris, Lithuania  
International „LitPol link“ Plen-air „Light Factor“, Druskininkai, Lithuania.  
2016  
Exhibition „Pasviręs medis kavos puodelis“ VDA galerry „Akademija“, Vilnius International group 
exhibition „14 autoportretų“, exhibition space „5 Malūnai“, Vilnius International project “In the trails of 
Baltic refugees” Baltic Art Center, Gotland, Sweeden Fresco in Cement factory “Cementa”, Slite, 
Sweeden  
young painters prize 2016  
2017  
Exhibition “Portretai nežiniai nugalėti”, VDA galerry “Akademija”, Vilnius  
Meno celės , Vilnius Academy of Art inner yard, Vilnius  
young painters prize 2017  
Exhibition "pertvarkant" Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Vilnius  
Fresco in bookshop "Mint Vinetu", Vilnius  



2018  

Exhibition „Personažai ir Stichija“ , Ukmergės kultūros centro dailės galerija, Ukmergė, Lithuania.  

Exhibition „Akvarelės ir Pošlybės“, Šv.Jono Gatvės Medalių Galerija, Vilnius. Lithuania.  

Exhibition „ Tarp Žiemos ir Vasaros Truputis Meilės, Truputis Neapykantos“, Rašytojų Klubas, Rašytojų 
Sąjunga, Vilnius. Lithuania.  

Exhibition „Kelionių Dienoraštis“ , Vilniaus Savivaldybės Centrinė Biblioteka, Vilnius, Lithuania. 
Exhibition „ Kambarys kaip galerija“, senasis gydytojo A.Jauniškio namas, Molėtai. Lithuania. Alytaus 
Bienal Meno kodas LT: 100 jaunieji“, Alytus. Lithuania.  


