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| No storm today, only silence. 100x70cm, oil on canvas. 2018 
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Savo paveikslais tarsi iš fragmentų dėlionės kuriu begalinio pasaulio, dvelkiančio intymumu ir mistika, vaizdą. Kūrinys 

"Šiandien tyla, audros nebus" - šio pasaulio fragmentas. Jis apibrėžia mentalinių sutrikimų apipintą gyvenimo būdą, 

nuolatines ramybės ir laimės paieškas, nuotaikų kaitą ir trigubo gylio akimirką, kai sugebama atitolti nuo viso to, kas 

gyvenime kelia chaosą. Mano kūriniuose dažniausiai vaizduojama akimirkos amžinybė. Jei tai būtų fotografija - tai būtų 

daug arčiau 'akimirkos' , tačiau smulkmeniškai tarpininkaudamas vaizdinio įgyvendinime, suteikiu motyvui tąsos, jis 

nebetrunka sekundės, ar bent jau atsikrato laiko stigmos apskritai. Pagrindinis tikslas - tuščio "autopilotinio" žvilgsnio ir 

pasidavimo akimirksnio tėkmei sureikšminimas. 

/ EN 

My paintings are like fragments, constructing a vision of an endless world, reaking of intimacy and mystique. "No Storm 

Today, Only Silence" is a fragment of that world. It speaks of a lifestyle, ruined by erratic mood changes and poor mental 

health, constant pursuit of happiness and calmness, when suddenly one succeeds to float away from the tiresome chaos. 

Usually my paintings aim to capture the eternity of a moment. If it were photography - it would be much more 'momental' 

and less eternal. However, since I'm meticulously involved in implementing of the painting, in a way it loses a sense of 

time altogether.. My main goal is to highlight the richness and profoundness of that "autopilot" moment of surrendering to 

the flow of the moment with a blank stare. 
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Tapytojas ir muzikantas iš Kauno. Muzikinę karjerą pradėjęs apie 2010-uosius, tapybinę karjerą vysto nuo 2017-ųjų 
vasaros, kai baigė Vilniaus Dailės Akademiją. Menininkas jau yra surengęs keturias asmenines parodas, bei dalyvavęs 
keletoje grupinių. Daujoto tapybos technika savotiškai konservatyvi ir senamadiška, tačiau paveikslų turinys alsuoja 

šiuolaikiško pasaulio informacijos kiekio sukeltu nerimu. Autoriaus darbų motyvai varijuoja nuo architektūrinių fragmentų, 
iki virtuvinių įrankių ar albinoso krokodilo. Pagrindinė paveikslų misija – parodyti užsklęsto vidinio pasaulio gylį, įtampą, 
nuoskaudas, grožį, permainas, nerimą, ir svarbiausia – įvairialypiškumą. Žvelgiant į nutapytus tuščius interjerus bei 

eksterjerus, kategoriškas šešėlių formacijas bei atmosferišką šviesos sklidimą, nesunku rasti sąsajų su tokių menininkų, 
kaip Edward Hopper, Rene Magritte, Jake Longstreth, Mitchell Johnson kūryba.  

2005 – 2012 mokėsi Kauno dailės gimnazijoje, baigė tapybos specialybę. 

2013 – 2017 studijavo tapybos specialybę Vilniaus dailės akademijoje. 

Parodos: 

2016 05 Dalyvavo parodoje “Atstumai be ribų” Kauno paveikslų galerijoje, skirtoje paminėti Kauno dailės gimnazijos 

septyniasdešimtmetį 

2017 02 Pirmoji asmeninė paroda, pavadinimu “Štilis”, Trakų Vokės dvare. 

2017 06 Dalyvavo tarptautiniame jaunų menininkų graffiti plenere “The Baltic Wild Walls” Zarasuose 
2017 11 Antroji asmeninė paroda, pavadinimu “Laukimas”, “Nyčės ūsų” galerijoje Kaune 

2018 01 Dalyvavo grupinėje parodoje “Kontr-argumentas” “Meno parko” galerijoje Kaune 

2018 02 Dalyvavo grupinėje “Balto darbo parodoje” galerijoje “Balta” Kaune 

2018 02 Su darbu “Naktį dangus sunkesnis, o tu kitur” laimėjo jaunojo tapytojo apdovanojimą, konkurse “Geriausias 2017 
metų kūrinys” Kauno paveikslų galerijoje 

2018 05 Kartu su Petru Lincevičiumi galerijoje “Menų tiltas“ atidarė parodą „Prietemos“ 

2018 05 Dalyvavo grupinėje parodoje „<35“ galerijoje „TSEKH“ 

2018 11 Kartu su Migle Kosinskaite galerijoje „Grafo“ atidarė parodą „Kraujo ryšys“ 

2019 01 Dalyvavo grupinėje parodoje „LeeduMaal“ Estijoje, Tartu Meno Namuose  

2019 05 Trečioji asmeninė paroda kultūros centre „GODO“ Kaune 
2019 06 Ketvirtoji asmeninė paroda „MUMPSIMUS“ galerijoje „Arka“ Vilniuje 

2019 08 Grupinė paroda „Pulsas“ Žaliojoje galerijoje Kaune, „Urmo“ prekybos miestelyje 
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Mantas Daujotas is a musician and painter based in Kaunas, Lithuania. While musical activities began around 2010, 
painting career started developing in 2017, right after graduation from Vilnius Academy of Arts.  The artist has already held 

four personal and several group exhibitions. Daujotas‘ painting technique is somewhat conservative and oldschool, 
however the content of his paintings has a pulse that is overdriven with the anxiety of the vast amounts of information of 
the modern world. The authors‘ painting subjects vary from architectural fragments, to kitchen utensils or an albino 

crocodile. The main goal is to illustrate the depth, tension, setbacks, beauty, changes, anxiety – and most importantly – 
diversity, of the reclusive inner mind. Looking at the painted empty interiors and exteriors, drastic shadow formations and 
an atmospheric light flow, the influence of such artists as Edward Hopper, Jake Longstreth, Mitchell Johnson, Rene 

Magritte, is quite evident.  

2005 – 2012 studied in Kaunas Art Gymnasium, finished with the specialty of painting 

2013 – 2017 studied painting in Vilnius Academy of Arts 

Exhibitions: 

2016 05 participant in exhibition "Distances without Boundaries" - dedicated to the 70th anniversary of Kaunas Art 
Gymnasium 

2017 02 first personal exhibition, called „Shtil“ in Trakų Vokė Mansion 

2017 06 participant in international young artist graffiti gathering „The Baltic Wild Walls“ 

2017 11 second personal exhibition, called "The Longing" in Nyčės Ūsai Gallery 

2018 01 participant in group exhibition, called "Counterargument" in Meno Parkas Gallery 

2018 02 participant in group exhibition/contest, based o the premise of a white art piece in The White Gallery 

2018 02 winner of Young Artist Award and prize set up by The Musical Theater of Kaunas in exhibition/contest "Best Piece 

of the Year Awards" in Kaunas Picture Gallery 

2018 05 duet exhibition with Petras Lincevičius called „Dusk“ in „Arts Bridge“ gallery in Vilnius 

2018 05 participant in group exhibition, called „<35“ in „TSEKH“ gallery in Vilnius 

2018 11 duet exhibition with Miglė Kosinskaitė called „Blood type“ in „Grafo“ gallery in Vilnius 

2019 01 group exhibition „Leedu Maal“ in Tartu, Estonia 

2019 05 solo exhibition in „GODO“, Kaunas 



2019 06 solo exhibition „MUMPSIMUS“ in „Arka“ gallery in Vilnius 

2019 08 group exhibition „Pulse“ in „Green gallery“, Kaunas 


