
XI YPP 

Edvinas Mikulskis   |  ’93 / LT 

| Dark waters. 111,5x70cm, paper, ink, watercolor, wooden frame with a galss. 2018 

/ LT 

Peizažas, horizontas, herojus, pasąmonė, gamta ir žmogus, menininkas ir kasdienybė, jausmas ir kultūra- tai kertinės 
sąvokos kurios mane domina ir esminiai kelrodžiai sukurtuose paveiksluose. 

„Tamsūs vandenys“ yra kūrinys iš darbų ciklo „Ikaras siekiantis saulės“, tai buvo mano magistrinio kūrybinio darbo dalis. 

Pasąmonė ir tamsus kolektyvinis vandenynas išlieka svarbiu simboliu mano kūryboje. Kartais neįmanoma atskirti ar 
vaizduojamas peizažas yra žemė ar dangus, galbūt tamsus vanduo, taip siekiant sukurti abejonę, neužtikrintumo jausmą, 
kurį galima prilyginti nesvarumo būsenai, kai bandymas atsispirti nuo atpažįstamo vaizdo žiūrovą tik paklaidina. 

Konkretūs atsakymai apie būties ar pasąmonės slėpinius nepateikiami, tačiau stengiamasi išryškinti tam tikrus vaizdinius, 
motyvus, kurie skatintų žiūrovą ieškoti sprendimo pačiam, taip atrasti savo individualų santykį su kūriniu. 

 Galima sugrįžti prie vandens simbolio ir jo archetipinės prasmės. G. Bachelard aprašinėja vandenį kaip tyrumo, 
skaistumo, moteriškumo simbolį, akcentuojant atspindį, veidrodį, narciziškumo kompleksą. Vandens simbolis neretai kalba 
apie paviršių, išvaizdą, atspindį, ir tuo pačiu – apie gilumą, tamsą, paslaptį. Mano, kaip menininko, žvilgsnis krypsta į 
gilesnį patyrimą, archetipų apmąstymus. Tamsus vanduo tarsi sugeria į save atmintį ir patirtis, kartais suspindėdamas 
nauja galimybe, nauja banga. 

Šį motyvą susieju su įkvėpimo problema. Tamsus stovintis vanduo simbolizuoja statiškumą ir kūrybinį „bloką“, o jo masė – 
galimą potencialą. 



/ EN 

Landscape, horizon, hero, subconscious, nature and man, artist and everyday life, feeling and culture are the 
cornerstones that interest me and the essentials in the paintings I create. 

“Dark Waters” is a work from the cycle “Icarus reaching the Sun”, which was part of my Master's creative work. 

The subconscious and the dark collective ocean remain an important symbol in my creation. Sometimes it is impossible to 
distinguish or depict a landscape as earth or sky, possibly dark water, to create doubt, a feeling of uncertainty that can be 
equated with a state of weightlessness while trying to find recognizable image merely misleads the viewer. 

No specific answers are given about the mysteries of being or the subconscious, but efforts are made to highlight certain 
visual motives that would encourage the viewer to seek a solution for themselves, thus discovering their individual relation 
to the work. 

 One can go back to the water symbol and its archetypal meaning. G. Bachelard describes water as a symbol of purity, 
chastity, femininity, with an emphasis on reflection, a mirror, a complex of narcissism. The symbol of water often speaks of 
surface, appearance, reflection, and at the same time - depth, darkness, mystery. My gaze as an artist goes into deeper 
experience, reflection on archetypes. Dark water absorbs memory and experience, sometimes glimpsing with a new 
opportunity, a new wave. 

I associate this motif with the problem of inspiration. Dark standing water symbolizes static and a creative "block", and its 
mass represents potential.  



Kūrybinė biografija/ Creative biography. 

Personalinė paroda „Nuotaikos“ Trakų Vokės dvaras  2013m./ Solo exhibition „Moods“ Manor of Trakų Vokė 2013m. 

Skaitmeninės grafikos dirbtuvės ir paroda su kanadiečių menininke Davida Kidd 2014m./ Digital printmaking workshop 
and exhibition with Canadian artist Davida Kidd 2014m. 

Personalinė paroda „Disonansas. Pasidavimo strategijos“ užupio menų inkubatorius 2017m. / Solo exhibition 
„Disonance.Strategies of surrender“ užupis art incubator 2017m. 

Grupinė grafikos paroda „Šimtmečio lakštai“ galerija “Arka” 2018m. /  Group exhibition of printmaking „Sheets of the 
century“ gallery „Arka“ 2018m. 


