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[LT]  

Šioje kūrinių serijoje gyvuoja sena tradicija – per paveikslo plokštumą atverti erdvę. Nesvarbu ar tai 
būtų sąlygiškomis linijomis apibrėžta siena, plūduriuojanti tamsoje ar paveikslo plokštumoje 
atsispindinti šviesa, atskleidžianti suvokėjo lankomos erdvės bruožus. Stebėjimo objektu gali tapti pati 
plokštuma - kūrinio paviršius, manifestuojantis tikrovę tokią, kokia ši yra, be jokio užmojo kurti iliuziją, o 
sluoksniais persidengiantis kūrinys ištrina ribas tarp objekto ir konteksto.  

Kūriniuose vengiu palikti savo pėdsakus, nes suvokėjo ir objekto savarankiškas dialogas čia yra žymiai 
svarbesnis negu autoriaus parašas. Atsiverianti abstrakcija stokoja apibrėžtų reikšmių ar suvokimo 
instrukcijų. Tam tarnauja ir achromatinė paletė, drobėse pasirodanti kartu su geometrinėmis formomis, 
brėžiančiomis ribas, tačiau trukdančiomis pašalinių reikšmių objektuose atsiradimui. Žiūrovas yra 
laisvas pats spręsti, ką prieš save mato ir koks jo santykis su kūriniu.  

[EN] 

In this series of pictures appears the old tradition of rendering space through the flat surface. It doesn’t 
matter if it would be the wall drawn by conditional lines which floats in the depth or the light out of the 
surface of the picture which reflects the characteristics of the space within the gallery. In this case, even 
the surface of the flat canvas might become the subject of the observation as it manifests reality only as 
it is, without any intension of creating illusion. Last but not least, the picture can be installed into an 
exhibition space in such a way, that there are no more traces left about the border of the occupied 
space by the piece.  

In this series I try to avoid my authorship, because an independent dialog between the spectator and 
the object should not be disturbed. Total abstraction and lack of meanings are the key parts of these 
works of art. Even the achromatic palette as well as geometric shapes (which dominates in these 
artworks) are working together to cleanse the pieces from unnecessary content within the objects. 
Spectators are free to determine their own relationship with presented objects.  
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CV 

2003 - 2008 Kintų vaikų meno mokykla  

2009 - 2013 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija  

2013 - 2017 Baigtos bakalauro pakopos studijos Vilniaus dailės akademijoje, Monumentaliosios 
Tapybos ir Scenografijos Katedroje, Freskos – Mozaikos specialybė  

2017 Pradėtos Magistro pakopos studijos Vilniaus dailės akademijoje, Monumentaliosios Tapybos ir 
Scenografijos Katedroje, Freskos – Mozaikos specialybė  

2018 – Kintai Arts rezidencijos kuratorius ir koordinatorius  

Veikla netolimoje praeityje:  

2018 
Grupinė paroda "Contemporary Painting" The Brick Lane Gallery, Londonas  

Grupinė paroda "Migruojantys Paukščiai" Kintai Arts menininkų rezidencijoje, Kintai 
Personalinė paroda "Bedugnės Turinys" Swedbank Lietuva, Vilnius 
Personalinė paroda "Trajektorijos" Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnybos patalpose, Vilnius 

�  
2017 

Dalyvavimas projekte „XOXO from Young Blood“ organizuojamame Grafo galerijos - personalinė 
paroda  

Personalinė paroda Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijoje "Made To Be Ready" Vilnius Personalinė 
tapybos paroda “Mėlynas Kambarys” galerijoje “Akademija” Vilnius

�
Dalyvavimas projekte “Meno Celės”, personalinė tapybos paroda “Kita pusė” Vilniaus dailės akademijos 
patalpose  

Personalinė tapybos paroda “ Tarp “ galerijoje “Aidas” Vilnius  



2016 
Tarptautinis “BalticArtCenter” projektas Gotlando saloje, freska ant industrinio pastato sienos 
Dalyvavimas alternatyviose studentų darbų peržiūrose “Bylos” teatre “Lėlė” Vilnius 
Jungtinė tapybos paroda “Pasviręs Medis Kavos Puodelis” galerija “Akademija” Vilnius  

Jungtinė tapybos ir mišria technika atliktų kūrinių paroda “Pragiedrulių belaukiant” Beatričės 
Grincevičiūtės memorialiniuose namuose Vilnius  

2015 
International „LitPol link“ symposium „Light factor“ in Druskininkai 
Part in the project, exhibition of Instalation,“Orkestro repeticija” at gallery “Kalnas” Vilnius Fresco in 
Vadžgiris elementary school 

 
2014 
Vilnius Pylimas square sculpture restoration 

 
2013 
Mingė symposium “Delta 2013"  

�  


