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| Composition with two bodies. 130x150cm, oil on canvas. 2019 

/ LT 

Pastaruoju metu vykstantis greitai besikeičiančių vaizdų ir technologijų kišimasis į žmogų “nupigino realybę”. Man jau 
senokai nebėra įdomūs mus supantys daiktai ir kasdieniai objektai. Reikia ieškoti daugiau.  
Savo tapyboje atsisakau vaizduojamo objekto. Mane domina spalvos ir dėmės. Iš to ir konstruoju paveikslą. Kartais tos 
dėmės virsta į kažką numanomo, bet nematyto. Du kūnai - tai Golgotos  kalno žmogžudžiai. 

/ EN 

In the times of constant change of images and technology the reality becomes “artificial”. I’m not interested in daily things 
and objects in my paintings.  
The only thing that interests me is colour and form. That is how I build my art. 
The form can remind of something familiar, but never seen before. Two bodies are the two murdereds at Golgotha.  



/ LT 

Gimiau Vilniuje, 1992 metais. Nuo pat mažų dienų pradėjau domėtis menu, anksti supratau, kad tai bus mano kasdienis 
palydovas gyvenime. Penkiolikos pradėjau privačias tapybos, kompozicijos, piešimo ir meno istorijos pamokas. 2010 
metais pradėjau studijuoti Interjero dizainą, bet studijuodamas  niekada neapleidau tapybos.  
2018 metų rugsėjį surengiau pirmą personalinę savo tapybos ant popieriaus parodą Menų spaustuvėje, Vilniuje. 
2019 rugpjūčio pabaigoje, kartu su keturiais belgais menininkais dalyvavau bendroje parodoje Antverpene, galerijoje De 
Wael 15. 

/ EN 

I was born in Vilnius, 1992. Since my early days I got interested in art and from my young age I knew it will be my daily 
way.  When I was fifteen I started private drawing, painting, composition ant art history classes. At 2010 I started Interior 
design studies but during studies I never stoped painting. 
2018 I did my first solo show where I showed my paintings on paper at Arts Printing  House, Vilnius. 
2019 I was at the group show in Antwerp, Belgium, at Art Gallery De Wael 15.


