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/ LT 

Šis paveikslas – tai materialaus, kultūrinio ir dvasinio gyvenimo priešpriešos vaizdavimas.VIRŠ CHAOSO. Ten viršui, kur 
juoda ir tamsu vyrauja tyla. Apskritas mėlynas daiktas kybantis kažkur tamsioje visatoje yra pilnas triukšmo, garsų, 
veiksmo... aksiomų, kurios priimtinos daugumai. Tariama tvarka, kuri padeda išgyventi mėlynajame burbule. 
Paveiksle vaizduojama siela, kuri ilgisi to chaoso, tačiau ji jau „kitoje pusėje“ ji gali tik jausti savo artimųjų šauksmus – 
sielas. Sakoma, kad siela koncentruojasi žmogaus širdyje. Sielos jaučia vienas kitą. Kultūrinės citatos skulptūriškai 
vaizduoja sielą, žmogaus nemirtingąją dalį, žemės, mėlynosios planetos kūrėją. 
 
Paveikslas gimęs iš daugybės eskizų, sapnų, prisiminimų. 
 
Savo kūryboje kaip atspirties tašką naudoju asmenines patirtis, egzistencinius klausimus, išgyvenimus, pamąstymus, 
jausmus, netektis, nematerialaus prado(sielos) gyvenimą materialiame pasaulyje. Kūrinyje detalumas yra labai svarbus. 
Svarbi kiekviena detalė ir betarpiškas objekto „įsisavinimas“. Objektus, formas kuriu realistiniu - hiperrealistiniu 
potėpiu. Taip vaizduojami objektai tai lyg tekstas, kalba žiūrovui. 

/ EN 

This painting is a depiction of the confrontation of material, cultural and spiritual life.OVER CHAOS. Up there, where there 
is silence in black and dark. The circular blue thing hanging somewhere in the dark universe is full of noise, sounds, action 
... axioms that are acceptable to most. A supposed order that helps survive in the blue bubble. The painting depicts a soul 
longing for that chaos, but it can only feel the cries of its loved ones - the souls - on the "other side". It is said that the soul 
is concentrated in the human heart. Souls feel for each other. Cultural quotations sculpturally depict the soul, the immortal 
part of man, the creator of the earth, the blue planet. 

The painting is born of many sketches, dreams, memories. 

I use personal experiences, existential questions, experiences, reflections, feelings, loss. Intangible (soul) life in the 
material world as a starting point in my creation. The details are very important in the piece. Every detail 
and immediacy 'mastering' of the object is important. I create objects and forms with a realistic - hyperrealistic stroke. 
Objects so depicted are like readable text, speaking to the viewer. 
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Edukacija: 

2003 – 2009 m. Kretingos meno mokykla. Dailės skyrius. 

2014 – 2018 m. Vilniaus dailės akademija. Architektūros bakalauras. 

Parodos: 

2013 m. Personalinė tapybos paroda "Mano pavasario paletė". Kretinga.; 

2014 m. Paroda "Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“. Kuršių Nerija, Nida; 

2008 - 2018 metais buvo dalyvaujama  kitose  nacionalinės, tarptautinės reikšmės tapybos parodose, konkursuose 
(Ignalina (Lietuva), Kijevas (Ukraina), Klaipėda (Lietuva), Kretinga (Lietuva), Vilnius (Lietuva) ir kt.);  

2017 m. Grupės autorių paroda „Klaipėdos architektūra 2016" KKKC Parodų rūmuose. Dalyvavimas  parodoje ir 
konkurse. Klaipėda; 

2017 m. Grupės autorių architektūrinių modelių fotografijų paroda „Kavos architektuose“.  Klaipėda; 

2017 m. Klaipėdos architektūros studentų kursinių projektų paroda Klaipėdos miesto savivaldybėje. Klaipėda; 

2017 m. Grupės autorių paroda-konkursas „Piešinys 2017". „Titanikas“.Vilnius; 

2018 m. Grupės autorių paroda "Klaipėdos architektūra 2017" KKKC Parodų rūmuose.Klaipėda; 

2018 m. Grupės autorių (VDA studentų) paroda „Meno Menės“.( Jurbarko rajonas. Panemunės pilis). 

2018 m. Žiemos labdaros meno mugė - paroda. Zagrebas.Kroatija. 

2019 m. Personalinė tapybos darbų paroda“Pojūtis“.Kretinga. 

2019 m. Personalinė tapybos darbų paroda“Pojūtis“.Klaipėda. 

2019 m. Jaunųjų menininkų grupinė paroda.A.Mončio namai-muziejus.Palanga 

Papildoma informacija: 

2017 m. 1 vieta Laskao rengiamame stipendijos konkurse. Klaipėda; 

2017 m. Parodų salėje „Titanikas“ gautas diplomas grupės autorių tarptautiniame Algimanto Švėgždos konkurse - 
parodoje „Piešinys 2017" .Vilnius; 

2018 - 2019 m. Darbų įsigijo Danijos, JAV kolekcionieriai. 



/ EN 

 
2013 Personal painting exhibition ‘My Spring Palette‘.Kretinga; 

2014  Exhibition ‘The Cultural Heritage of Lithuania Minor’.Curonian Spit, Nida; 

2008 – 2018 were organized other national, international art, painting exhibitions, competitions. 

(Ignalina, Kiev (Ukraina), Klaipėda (Lithuania), Kretinga (Lithuania),Vilnius (Lithuania) etc.); 

2017 ‘Klaipėda Architecture 2016’ KKKC exhibition hall. Group show. Participant of the exhibition and 
competition.Klaipėda. 

2017 Architecture model photography exhibition ‘Coffee architects’; Klaipėda; 

2017 Students Course Architecture Exhibition in Klaipėda Municipality; 

2017 Algimantas Švėgžda ‘Drawing 2017’ International Painting Exhibition – Competition. ‘Titanic Gallery’.Vilnius ; 

2018 ‘Klaipėda Architecture 2017’, KKKC Exhibition hall. Klaipėda (Exhibit Movable); 

2018 Panemune Castle VDA student‘s exhibition ‘Meno menės’; 

2019 Personal Painting exhibition ’Pojūtis’ in Kretinga; 

2019 Personal Painting exhibition ‘Pojūtis’ in Klaipėda. Art library; 

2019 Group painters exhibition in Palanga.A.Mončys house – museum. 

Additional information: 

1. 2017 Participation in the Laskao scholarship – competition – exhibition (scholarship winner,1st place).Klaipėda; 

2. 2017 Received a diploma at exhibition - competition ‘Drawing 2017’.Vilnius; 

3. 2018 - 2019 The works were purchased by Danish, JAV collectors. 


