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2020 metais atsirado Detoksikacijos Ekstremizmas. Buvo uždrausta naudoti malonumą stimuliuojančias priemones. 
Žmonės kurie vartotų alkoholį, narkotikus ir užsiimtu seksu, būtų išsiųsti į koncentracijos stovyklas, kurias sukūrė 
Harvester 3000 kompanija. Neaktyvios atsipalaidavimo veiklos kaip nealkoholinio alaus gėrimas ir masturbacija verstų 
žmones mokėti financines baudas. Alkoholio ir narkotikų vartotojai vadinami “Galios Hedonistais” būtų uždaryti – 
“Perkrautose Detoksikacijos Stovyklose”. Šie itin užsitoksikavę kaliniai būtų naudojami kaip konvertacijos mašinos, kurios 
konvertuotų savo detoksikaciją į itn stiprius vaistus, kurie atrodytų kaip saldainiai ant pagaliuko. Šie vaistai būtų pristatyti 
aristrokratams, kurie paspartintų savo nemirtingumą.  

/ EN 

Detox Extremism came into existence sometime around in 2020. It was forbidden to use any type of pleasure stimulant - 
those who’d use alcohol, drugs and have sex, would be sent to concentration camps, created by a company named as 
“Harvester 3000”. Minor relaxation activity - like drinking a non-alcoholic beer and masturbating privately would leave a 
person with a financial penalty. Users of alcohol and drugs (Power Hedonists) would be closed in so-called “overcharged 
detox camps”. Using the prisoners as human machines, Harvester 3000 would convert detox slime into powerful 
pharmaceuticals which would appear as lollipops. These lollipop pharmaceuticals would be delivered to aristocrats who’d 
accelerate their immortality via this drug.  
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Pabaigęs tarptautinę „Pechersk International School“ mokyklą Kieve, Adomas priėmė sprendimą savo gyvenimą sieti su 
menais. 2010 - 2012 metais gyvendamas Edinburge užsiėmė tapyba ir parašė savo pirmąją mokslinės fantastikos novelę 
- „Forged Centuries Escape from Madman‘s World.“ 2017 metais Adomas pabaigė studijas „Vilniaus Dailės Akademijoje“ 
ir įgijo animacijos bakalauro laipsnį. Po studijų baigimo surengė savo pirmąją parodą pavadinimu „Požeminių Padangių 
Miestai“ parodų erdvėje „Krematoriumas“. 2018 metis Adomas sukūrė trisdešimties minučių trukmės, 3D Animacinį filmą 
pavadinimu „Mechs“. Tais pačiais metais surengė savo antrąją parodą galerijoje „Pilies Galerija“. 2019 metais pradėjo 
dirbti su nauja animacinio filmo koncepcija „Veggies“ - tai trumpametražiai, apytiksliai 2 minučių trukmės kompiuterinės 
animacijos filmukai apie humanoidinius vaisius, daržoves ir retus individus kurie gyvena neįprastoje simuliacijoje.  

Plačiame kompiuterinės grafikos pasaulyje, Adomas pritaiko savo įgūdžius dirbdamas kompiuterinių žaidimų ir animacinių 
filmų kompanijose, laisvalaikį skirdamas savo asmeniniams projektams. Aistrą menui ir saviraiškai atradęs tapyboje, ją 
toliau vysto gilindamas CGI (Computer Generated Imagery), Adobe After Effects, Premiere, Photoshop, Zbrush 3DSMax, 
Maya, Houdini ir Cinema 4D programomų žinias.  

Adomas nori sieti savo kūrybą ir energiją su pasaulinio lygio žinomomis žaidimų ir filmų kompanijomis kaip Blizzard, 
Ubisoft, Bethesda, EA, Pixar, Studio Ghibli, Dream Works, Cartoon Network ir daugelį kitų. Tai būtų kaip sapne - dirbti 
kompanijoje kuri formavo mūsų vaizduotės pasaulius, kuomet buvome vaikai. Taip pat Adomas dirba ties turėjimu savo 
kompiuterinių žaidimų ir animacinių filmų studija.  

Be savo tikslų Adomas nuolat kuria vaizdinius, nesvarbu ar jie sukurti naudojant teptuką ir drobę ar kompiuterines 
programas ir spausdinimo mašinas. Adomui kūryba yra ne apie kūrybos įrankių panaudojimą, bet apie idėjų bei 
koncepcijų, pusiau realistinių ir siurrealistinių mokslinės fantastikos scenarijų pavaizdavimą, scenarijų kurie turi daug ką 
bendro su problemomis ir tikslais, su kuriais susiduriame mes šiandien.  

/ EN 

Adomas graduated from Pechersk International School in Kyiv and decided to expand in the fields of art. From 2010 to 
2012 he lived in Edinburgh, where he was painting and writing his first sci-fi novel, named "Forged Centuries. Escape 
from Madman's World". In 2017, Adomas finished his studies in Vilnius Academy of Arts and received a baccalaureate 
degree in animation. In the same year, he held his first exhibition "Požeminių Padangių Miestai" at "Krematoriumas". In 
2018 Adomas produced a 30-minute-long 3D animated film "Mechs" and held his second exhibition at "Pilies Galerija". In 
2019 he started working on a short 2-minute-long computer-animated concept named "Veggies", which is about humanoid 
vegetables, fruits and rare individuals who live in an unusual simulation.  

In the vast world of computer graphics, Adomas applies his skills while working for computer gaming and animation films 
companies and dedicating his free time for personal projects. Discovered passion for art and self-expression in painting, 
he is expanding by extending his knowledge in CGI (Computer Generated Imagery), Adobe After Effects, Premiere, 
Photoshop, Zbrush, 3D Max, Maya, Houdini, and Cinema 4D programs.  



From this point, he wants to relate his creativity and energy with the world-class game and film companies such as 
Blizzard, Ubisoft, Bethesda, EA, Pixar, Studio Ghibli, Dream Works, Cartoon Network and many more. It would be dream-
like to work in a company which formed your fantasy when you were a little child. As well Adomas is working towards 
having his own computer game and film studio.  

Aside from his goals, Adomas is constantly producing imagery whether it would be created with a paintbrush and a 
canvas, or with computer software and printing machines. To Adomas, creativity had never been about the tools, rather, it 
has been about visualization of the ideas and concepts of partly realistic, surrealistic science - fictional scenarios, which 
have a lot in common with the problems and goals we face today.  


