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LT 

Manau, kad istorijas „kas nutiko“, „kas ką pasakė“, žmonės pasakoja kasdien. Trumpas, nevaizdingas, be 
„peizažo“. Todėl paveiksluose nekuriu scenarijų. Mane domina psichologizuota erdvė, kuri veikia tarsi 
scena. Jaučiama praeities įvykių įtampa, ar ateities veiksmo potencialas. Nors paveiksluose nėra 
veikėjo, juo tampa žiūrovas. 

Dažnai pasirenku pažįstamą motyvą, tačiau jį perkonstruoju. Atsisakau nereikalingų detalių, vizualaus 
triukšmo, kartais redukuoju spalvinę gamą, keičiu perspektyvą. Pasirinkimas, ką eliminuoti, tampa 
dalimi paveikslo koncepcijos.  

Tapyboje vengiu greitai kintančių, „dramatiškų“ būsenų (kaip rytas ar vakaras), simbolikos – tikiu, kad 
šiuolaikinė tapyba turėtų suardyti vizualiojoj kultūroj įprastas, nusibodusias, klišines reikšmes. Labiausiai 
mane domina tuščios erdvės dieną, kuomet esame įpratę sutikti žmones. Apima jausmas, kad kažkas 
„ne taip“, „neveikia“ – kaistantis guminis baseinas, savo funkcijos nebeatliekantis švyturys ar į krantą 
išstumtas katamaranas.  

Apie erdves mąstau ne tik paveiksluose – sienų tapybos darbu „eskalatorius“ tyrinėjau aplinką, kurioje 
jis yra, fizinį tos vietos patyrimą. 

Nors erdvės mano tapyboje dominuoja – vien tik jomis neapsiriboju. Kartais tiek peizažu, tiek portretu 
bandau pavaizduoti tas pačias abstrakčias būsenas. Mano paveikslų personažai tarsi statiški, nieko 
neveikiantys veikėjai, tačiau nebūtinai iš tų tuščių scenografijų. 



EN 

I think that people tell stories like “what was said” or “what happened”  every day. They are short, 
indescribable, and have no visual background. So I was never interested in creating a scenario, a mind-
blowing plot twist. One of my main interests is the psychology of space. I try to depict scenery, which 
has a potential of the upcoming action, or tension from previous events. 

Usually, I choose a familiar motif but rearrange its elements. I eliminate unnecessary details, visual 
noise, reduce colors sometimes, change perspective. The decision of what to eliminate becomes part 
of the painting concept. 

I try to avoid transitional evening or morning atmospheres, symbols in my paintings (I believe, that 
contemporary painting should change common, out-of-date, cliché meanings which appear in visual 
culture). I am interested in depicting empty spaces in the daytime when it is common to meet people. 
It leads to the feeling that something is “not working” – unoccupied swimming pool, the lighthouse 
which is no longer functional, or catamaran standing on the shore. 

I think about space not only through paintings. When I painted a mural “Escalator” I was also exploring 
its environment, physical experience of it. 

While I created many landscape paintings, I do not restrict myself from other motifs. Sometimes I 
depict both architecture and people to express the same abstract atmospheres. Characters in my 
paintings are still, like actors without their role, but not necessarily from those empty sceneries. 
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Išsilavinimas: 

2009 – 2017 m. Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilnius 

2017 – 2021 m. Vilniaus dailės akademija, Įvietinto meno bakalauras 

2019 – 2020 m. Štutgarto valstybinė dailės ir dizaino akademija, tapyba (prof. Holger Bunk klasė) 

Parodos: 

Grupinė virtuali paroda „Rundgang“, Štutgartas, 2020. „Eskalatorius“ buvo išskirtas Štutgarto 
valstybinės galerijos direktorės, prof. dr. Christiane Lange, kaip vienas geriausių parodos darbų. 

Sienų tapybos paroda „Pop Up Austellung“, Štutgartas, 2019 

Teatre Tri-bühne pristatyta video instaliacija „Extended“, performansų renginys „AUSWEITUNGEN“, 
Štutgartas, 2019 

Grupinė paroda „Smėlis“, Krematoriumas, Vilnius, 2019 

Tarptautinio A. Švėgždos piešinio konkurso paroda, Galerija Akademija, Vilnius, 2019 

Grupinė paroda „Dailė ne architektūroje“, Galerija Akademija, Vilnius, 2019 

Grupinė paroda „Erdvės iliuzija“, Galerija Akademija, Vilnius, 2018 
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Education: 

2009 – 2017 National M. K. Čiurlionis School of Arts, Vilnius 

2017 – 2021 Vilnius Academy of Arts, BA Site-specific art programme 

2019 – 2020 Stuttgart State Academy of Art and Design, painting (class of prof. Holger Bunk) 

Exhibitions: 

Online group exhibition “Rundgang”, Stuttgart, 2020. Mural “Escalator” was highlighted by the head of 
Staatsgalerie Stuttgart, Prof. Dr. Christiane Lange. 

Pop Up Austellung, Stuttgart State Academy of Art and Design, Stuttgart, 2019 

Performance event “AUSWEITUNGEN”, Theater Tri-Bühne, Stuttgart, 2019 

Group exhibition “Smėlis”, Krematoriumas, Vilnius, 2019 

International A. Švėgžda’s drawing contest finalists exhibition, 2019 

Group exhibition “Dailė ne architektūroje”, Gallery “Akademija”, Vilnius, 2019 

Group exhibition “ERDVĖS ILIUZIJA”, Curonian Spit History Museum, Nida, 2018 


