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Sveiki,

Studijų metu, turėjau atlikti užduotį parašyti „artistic statement“. Kai manęs paklausė kokia yra mano meninis pareiškimas 
aš spontaniškai pasakiau:

Tapyba yra kaip „kinder siurprizas“, tu niekada nenori žinoti kokį žaisliuką gausi.

Vienas iš mano dėstytojų man vieną kartą yra pasakęs: Ar tu nori būti kontroliuojamas paveikslo, ar tu nori kontroliuoti 
paveikslą? Aš atsakiau, jog gali atrodyti jog paveikslas kontroliuoja mane, kadangi aš niekada nežinau, kas kitoje tunelio 
pusėje – kokia bus galutinė paveikslo stotelė. Viskas ką aš darau gimsta procese.

Žinoma norint sukurti paveikslą, prieš sukuriant jį ant pačios drobės yra didžiulis įgūdis. Tačiau mano galvoje, tai reiškia 
sukurti pamatinę  „žinutę arba idėja“, o tai reiškia pasirinkti atitinkamą taisyklių, bei ribų rinkinį, minčių sistemą ir pristatyti 
ją žiūrovams. Sistemą kuri galėtu būti suvokta sąmoningai arba nesąmoningai. Aš galvoju ir jaučiu, kad nesu galintis 
pristatyti jokios grandiozinės sistemos kuri būtų „TAI“, neginčijama ir graži savo prigimtimi. Aš paprasčiausiai nežinau. 
Aišku, tai nereiškia, kad aš neieškau, aš ieškau ir bandau suvokti skirtingas pasaulio interpretacines sistemas, vis dėl to 
aš matau, kad bet kuri mąstymo sistema išblanksta ir negali atstovėti realaus momento, gyvenimo momento. Dėl to aš 
bandau pasitikėti savimi – dabarties momente, stebėdamas ir pasikliaudamas savo paties, turbūt galime tai pavadinti – 
kūniškąja instinktyviąja savo pusę. Taigi, kai aš pradedu tapyti iš dalies aš esu chaosas. Dalelytės, daugelio dalykų, idėjų, 
jausmų ar įžvalgų kurios nebūtinai gali būti sudėtos kartu į krūvą ir dažnai prieštarauja viena kitai. Tapymo proceso metu 
visada interpretacija mano pačio veiksmų, interpretacija kuri kuria pasakojimą paveikslui – paveikslas gimsta man kaip 
pasakojimas. Pasakojimas kuris kalba man. Pasakojimas kuris paaiškina man kažką apie mane patį arba išorinį pasaulį. 
Pasakojimas  kuris gali būti interpretuojamas kitų, savaip.
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Hello,

In my studies we once had a task to do this artistic statement. When I was asked to say my artistic statement I 
spontaneously said:

Painting is like “kinder surprise”, you never want to know what sort of a toy you will get.

One of my teachers once told me, do you want to be controlled by the painting or do you want to control the painting. I 
said that it might seem that the paintings are controlling me, or in other words I never ever know what’s at the end of the 
tunnel - what sort of concrete ending I will reach with any painting I do. Everything I do comes out in the process.

Of course in order to create a painting before it is made on canvas is a great skill. But in my mind, that means to create an 
underlying “message or idea” that means choosing a set of rules and boundaries, a thought system and presenting it for 
the crowd. A system that could be realized either consciously or unconsciously. I feel and think that I am not able to put 
any sort of grandiose system which would be ‘’IT” unquestionable and beautiful in its nature. I simply do not know. Of 
course that does not mean, that I am not seeking, I seek and try to understand many different interpretation systems of 
the world, yet I see that every thought system fades away and is unable to withstand the actual very moment of presence 
of life. So therefore I try to trust myself - in the moment, watching and just trusting my own I guess we can call it - carnal 
instinctive side of myself. So, when I start to paint in a way, I am chaos. Pieces of many things, ideas, feelings or insights 
which could not be placed together and usually contradict each other. And as the process of painting proceeds there’s 
always an interpretation of my own doing, which creates a story for the painting - painting comes into being for me as a 
story. A story which talks to me. A story which explains me something about myself or the outer world. A story which can 
be interpreted by others in their own way.
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Mano vardas Benas Gedvilas ir aš studijuoju Freską/mozaiką Vilniaus dailės akademijoje. Šie metai man bus paskutiniai.
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My name is Benas Gedvilas and I am studying Fresco/mosaic in the academy of arts of Vilnius. This year will be my last 
year. 




