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| I have buried the mountains in the black soil. 3 boxes 56x47cm each, oil canvas & black soil, 2019 
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Pradėsiu mandagiai atsiprašydamas, jog nerašau apie save trečiu asmeniu ir mano aprašyme nebus nei Badiou, nei 
Deleuze ir Baudrillard, o ir simuliakrų nebus. Nebus nei sociologijos, feminizmo taip pat nebus. Nebus sapnų, veidrodžių, 
nebus ir postmodernios realybės atspindžių. Nei tyrimo, nei mokslo ir jokio tapatinimosi su šiuolaikiniu meniniu kontekstu.  

Galiausiai atsiprašau už tai, jog tai galbūt skamba arogantiškai. Tikrai neturiu jokios intencijos būti arogantišku. 
Paprasčiausiai sąmoningai stengiuosi išlikti paprastas bei individualus. Šiaip ar taip, mūsų (menininkų) darbas iš dalies 
yra kažkam priešintis ir kažką atmesti ir daryti viską atvirkščiai nei yra liepiama.  

Dabar, kai visi reikalingi atsiprašymai padaryti, metas pažvelgti į mano kūrinį. Ir išties – nepatingėkite pažvelgti, galite net 
nebaigti skaityti šio teksto, tai viso labo etiketė kuri galbūt sutrukdys jūsų asmeninį, intymųjį dialogą su kūriniu.  

Kartą žiūrėjau seną vokišką filmą apie povandeninį laivą. Jame buvo trumpas epizodas, įstrigęs mano galvoje iki šiol: 
laivas skęsta, grimzta į dugną, lemputės sproginėja, sienos traška nuo slėgio. Jūreivis išsprogusiomis akimis godžiai žiūri į 
mažą nespalvotą Austrijos kalnų nuotraukėlę.  

Štai ir viskas. Aš palaidojau kalnus juodžemyje. Galėčiau vardinti ir vardinti įvairias asociacijas bei jausmus kurių galėtų 
būti be galo daug, tačiau to nedarysiu. Tai lieka jums.  

O aš viso labo palaidojau kalnus juodžemyje...  

https://www.kiprascerniauskas.com/
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I will start by apologising politely, because I do not write about myself in third person. And that in my text there will be no 
Badiou nor Deleuze and Baudrillard; there will be no simulacrum; There will be no sociology; even feminism will not be 
there. There will be no dreams or dreamlike states, no mirrors, no reflections of postmodern reality. No research, no 
science, and no identifying with modern art context.  

And last but not the least I apologise for if my tone might seem arrogant. I have no intention of being arrogant. I just simply 
try to stay simple and individualistic. Anyway, our (artists) work is partially to resist something, to refuse something and to 
do everything completely opposite of how we are told to do it.  

Finally, now as all the necessary apologies are made, it is time to look at my artwork. I mean - just look at it, you can even 
stop reading right now. This text is a mere label which might disturb your personal, intimate dialogue with the artwork. 

Once, I was watching an old German movie about a submarine. In that movie there was a short episode that had been 
stuck in my mind up until today: the submarine is sinking. It is going down fast. The lightbulbs are exploding, the walls are 
cracking because of the enormous pressure. A sailor has his eyes fixed on a small black & white photograph of Austrian 
mountains. His look is full of greed. 

That is it. I have buried the mountains in the black soil. Now I could name and name various associations and feelings and 
there could be no end to it. But I will not do it. I leave it to you. 

I have buried the mountains in the black soil…  
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Freska knygyne "Mint Vinetu" , Vilnius 
2016 
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Exhibition “Portretai nežiniai nugalėti”, VDA galerry “Akademija”, Vilnius 
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young painters prize 2017 
Exhibition "pertvarkant" Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Vilnius 
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Exhibition „Pasviręs medis kavos puodelis“ VDA galerry „Akademija“, Vilnius 
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International project “In the trails of Baltic refugees” Baltic Art Center, Gotland, Sweeden 
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2015 
Fresco in Vadžgiris school, Vadžgiris, Lithuania 
International „LitPol link“ Plen-air „Light Factor“, Druskininkai, Lithuania.


