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| No artificial flowers bloom there anymore. 120×60cm, oil on canvas. 2019 
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Savo tapybos darbais norėčiau žiūrovui pažadinti gražius prisiminimus, leisti vėl pasijausti vaiku, prisiminti savo kaimus, 
savo senelius ir pasigrožėti mano Baltarusijos kaimu.(Kuriame gyveno mano seneliai, gimė ir užaugo mano tėtis, taip pat 
aš praleidau daug laiko vaikystėje.) Žinoma, kaimas, kurį pamatysite, bus mano interpretacija. Taip pat, kadangi tapau 
nykstanti kaimą ir kadangi šio proceso (nykimo) nesustabdysi, bandau perkelti tos vietos dvasią į tapybos mediją, į 
aplinką, kurioje gyvenu/mokausi. Bandau tarsi teatre žiūrovus kažkur nukelti, kur jie nebus realybėje ir kur nebūtų 
sugalvoję atsidurti. Šis kaimas nyksta, bet lieka jo graži vizija. Žmonės išnyksta, lieka jų gyvenimo scenografija, o mano 
paveikslai yra noras paskatinti žiūrovus iš daiktų, interjerų, kraštovaizdžio rekonstruoti gyvenimus tų žmonių, kurių 
tikėjimų, vilčių, siekių dalis išnyko su jais, bet dalis kaip paveldas gyvena šiandien mano darbuose ir mąstyme. Kaimas 
Baltarusijoje dabar man yra virtęs prisiminimu, nes realybėje retai aplankomas, nesusijęs su mano kasdienybe. Šiuos 
vaizdus kuriu kaip scenografiją sau. Natūraliai ir pati paveikslų forma išeinas stilizuota, perteikiama per esminius 
charakteringus bruožus/aspektus (mėlyna Baltarusijos spalva, kilimai ant sienų, ryškios spalvos ir t.t.). Tam tikrais 
akcentais bandau parodyti tos vietos ypatumus. 
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 With my paintings, I would like to awaken beautiful memories for the viewer, make them feel like children again and 
remember the places where they spent their childhoods, their grandparents. I want to show them my Belarusian village 
(my grandparents lived there, my father grew up there and I spent a lot of time there as a child).  

Of course, the village they will see will be my interpretation. Also, since I am painting a disapearing village, I am trying to 
transfer the spirit of that place into the medium of painting/fine ars, into the environment where I live / study (Vilnius, the 
art scene).  



For me, Belarus is very close as a memory, but in reality I rarely visit it and it is unrelated to my daily routine anymore. I 
create these images as scenography for myself. Naturally the form of the paintings  is stylized, conveyed through 
essential characteristic features (bright colors, especially specific Belarusian bright blue color, carpets on the walls, etc.). 
With certain accents, I try to show the peculiarities of that place. 
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Išsilavinimas: 

2015-2019 Vilniaus dailės akademija, menų bakalauras, tapyba 

Parodos: 

2019  

“(Auto)portretai“, Vilniaus dailės akademijos galerija Akademija, Vilnius, Lietuva (kartu su Elena Antanavičiute ) 

2018  

“Meno menės”, Panemunės pilis,  Jurbarko rajonas, Lietuva (Vilniaus dailės akademijos studentų darbų paroda) 

2017  

“Pleneriumas”, Panemunės pilis, Jurbarko rajonas,  Lietuva (Tapybos studentų paroda) 

“Reformacija”, galerija Krematoriumas/meno krosnys/,  Vilnius, Lietuva (Tapybos studentų paroda) 
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Education:  

2015-2019 Vilnius Academy of Arts, Bachelor of Fine Arts, Painting 

Exhibitions:  

2019  

“(Auto)portretai“, Vilnius Academy of Arts' Gallery Akademija, Vilnius, Lithuania (with Elena Antanavičiūtė ) 

2018  

“Meno menės”, Panemunė castle,  Jurbarkas region, Lithuania (Vilnius Academy of Arts students' exhibition ) 

2017  

“Pleneriumas”, Panemunė castle, Jurbarkas region,  Lithuania ( Painting students' group exhibition) 

“Reformacija”, Gallery Krematoriumas/meno krosnys/,  Vilnius, Lithuania ( Painting students' group exhibition) 


