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Tema Tranzitinės vietos virstanačios karo zonomis sukurta penkių tapybos darbų kolekcija, kuri 
atspindi šiandienos aktualią terorizmo problemą. Juose vaizduojami žmonės nukentėję teroro atakų 
metu Briuselio ir Stambulo oro uostuose. Šie išpuoliai yra analizuojami atliktame dviejų dalių meno 
tyrime, kurio tikslas yra atskleisti emocinius, vizualius žmonių elgesio ir aplinkos pasikeitimus 
tranzitinėse vietose po teroro akto. 

Pirmoje tyrimo dalyje yra analizuojamos Šiaulių miesto tranzitinės vietos. Šio tyrimo tikslas 
sukaupti tam tikrą informacijos kiekį apie pasirinktas vietas kaip pagrindą tapybos darbų kūrimui. 
Pagrindiniai tyrimo objektai yra Šiaulių autobusų ir traukinių stotys. Dėmesys kreipiamas į žmonių 
veiksmus ir jų sukuriamas situacijas pasirinktose vietose. 

Antroje tyrimo dalyje analizuojama teroristinių išpuolių įvykusių Stambulio ir Briuselio metro, 
oro uostų  reportažinė medžiaga. Šios analizės tikslas: suprasti kaip keičiasi tranzitinės vietos aplinka po 
teroro akto. Surinkta reportažinė medžiaga naudojama kaip pagrindas tapybos darbų kolekcijos eskizų 
kūrimui. 

Surinkta dviejų dalių tyrimo medžiaga yra lyginama. Matomi aiškūs skirtumai tarp saugios ir 
pavojingos tranzitinės vietos. Šiaulių autobusų ir geležinkelio stotyse žmonės naudojasi tam tikromis 
visiems priimtomis taisyklėmis ir ženklais. Teroro atakos metu ir po jos viskas vyksta atvirkščiai: 
nebelieka jokių taisyklių, ženklai ir vietos visiškai praranda savo prasmes, sustabdomas eismas, 
nutraukiami skrydžiai. Kyla visuotinė panika ir chaosas. Griūnančios pastato interjero detalės, visur 
besimėtančios stiklų šukės. 

Konkursui teikiamas darbas žmonės baltais apsiaustais. Aliejus, drobė. 70 x 70 cm., 2018 m. 
Jame vaizduojamos keturios figūros įvykio vietoje. Kitaip nei ankstesniuose paveiksluose yra 
naudojama ne tokia dekoratyvi tapybinė kalba. Ekspresyviais potėpiais, tamsiu fonu, blankia raudona 
linija norima perteikti sumaišties, nerimo emocinę būseną. 
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Collection of five paintings Tranzit places whitch change into war zones is a reflection of 
today's topical issue of terrorism. These paintings depicts the victims of terrorist attacks in Brussels and 
Istanbul airports. These attacks are analyzed in a two-part study of art project, the purpose of which is 
to reveal emotional, visual changes in human behavior and environment in transit locations after an act 
of terrorism. 

The first part of the research analyzes the transit points of Siauliai city. The aim of this study is 
to gather a certain amount of information about the chosen places as the basis for the creation of 
painting works. The main research objects are Siauliai bus and train stations. Attention is drawn to the 
actions of people and the situations they create in the chosen places. 

The second part of the study analyzes the reportage material of the terrorist attacks that took 
place in the Istanbul and Brussels Metro, airports. The purpose of this analysis is to understand how the 
transit place environment changes after a terror attack. The collected reportage material is used as a 
basis for the creation of sketches for a collection of paintings. 

The collected two-part study material is compared. There are clear differences between a safe 
and dangerous transit location. In Siauliai bus and railway stations people use certain rules and signs 
that are accepted by all. During and after the terror attack, everything goes the opposite: no rules are 
left, signs and space are completely losing their skills, stopping traffic, and terminating flights. There is 
a general panic and chaos. Falling building details and glass shards. 

Painting for competition people with white overalls. Oil, canvas. 70 x 70 cm. 2018. Shows four 
figures in an incident place. Unlike the previous paintings, a less decorative painting language is used. 
In expressive strokes, dark background, a pale red line is intended to convey an emotional state of 
confusion, anxiety. 
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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. 
2016 — finalininkų paroda „Jaunojo tapytojo prizas“. Galerija „Cechas“. Vilnius. 
2017 — dailės magistrantūros baigiamųjų darbų gynimas. Penkių tapybos darbų kolekcija „Tranzitinės 
vietos virstančios karo zonomis“. Šiaulių dailės galerija. 

Pateikiami darbai: 
Marius Bražas, Žmonės baltais apsiaustais. Aliejus, drobė. 70 x 70 cm., 2018 m. 
Marius Bražas, Atitrūkus nuo ilgos sienos. Akrilas, medis. 140 x 200 cm., 2017 m. 
Marius Bražas, Keli gyvenimai vienu metu. Akrilas, medis. 140 x 200 cm., 2017 m.  
Marius Bražas, Laikas keliauti namo. Akrilas, medis. 140 x 200 cm., 2017 m.  
Marius Bražas, Paskutinis atsisveikinimas. Akrilas, medis. 140 x 200 cm., 2017 m. 
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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. 
2016 — Finalist Exhibition “Young Painter Prize“. Tsekh Art Gallery. Vilnius. 
2017 — Final Fine Art Master Degree Exhibition. Collection of Five Paintings „Transit Places which 
change into War Zones. After the Explosion“. Siauliai Art Gallery. 
  

Presented works:  
Marius Bražas, People with white overalls. Oil on canvas. 70 x 70 cm. 2018. 
Marius Bražas, Away from a long wall. Acrylic, wood. 140 x 200 cm. 2017.  
Marius Bražas, Several lives at a time. Acrylic, wood. 140 x 200 cm. 2017. 
Marius Bražas, Time to travel home. Acrylic, wood. 140 x 200 cm. 2017.  
Marius Bražas, The last farewell. Acrylic, wood. 140 x 200 cm. 2017. 


