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Pierwsza i jedyna prywatna Polska Galeria
Artystyczna „Znad Wilii” na Litwie została założona 3
maja 1995 roku. W ramach urodzin PGA „Znad Wilii”
zaprasza na wystawę Simonasa Skrabulisa
„Horyzonty” zamykającą okres wystawienniczy przed
sezonem ogórkowym.

Nieprzypadkowo ta wystawa personalna artysty malarza
Simonasa Skrabulisa nosi nazwę „Horyzonty”. Element linii
horyzontu dostrzegalny jest prawie w każdym obrazie Simonasa. Zdaniem autora – to symbol
przyziemności , stabilności, które zdają się otwierać przed nami poznanie, znajdujące się między niebem a
ziemią, między zanurzeniem się a wynurzeniem...

Mimo że obrazy są ekpresywnie abstrakcyjne, można w nich dostrzec wiele motywów i szczegółów
elementarnego pejzażu. Kolory obrazów zestawione z pozostałymi elementami dzieła i abstrakcyjne
kompozycje dzięki szczegółom tworzą jedyne w swoim rodzaju, ciągle od nowa tworzące się życie. Zestawy
barw, linie różnych grubości, plamy i punkty zdają się wyrażać różną energię ruchu, otwierają przestrzeń dla
f antazji i nowych poszukiwań. Wystawa nasycona jest wrażliwością uchwyconych momentów światła i
kolorów, przekonującą f akturą i znakami.

Simonas Skrabulis urodził się w 1976 r. w Wilnie. Skończył szkołę sztuk M.K. Čiurlionisa, studiował na
Akademii Sztuk Pięknych w Islandii, na Akademii Sztuk Pięknych w Malm (Szwecja). Od roku 2001 jest
członkiem Związku Artystów Litwy. Brał udział w wystawach zbiorowych na Litwie, w Islandii, Danii, Polsce,
Rosji, Grenlandii, Irlandii, Hiszpanii. W 1994 r. na międzynarodowym konkursie rzeźby w Japonii otrzymał
specjalną nagrodę. W roku 2010 był państwowym stypendystą Ministerstwa Kultury Litwy. Prace artysty
znajdują się w zbiorach kolekcjonerów sztuki i osób prywatnych na Litwie, we Włoszech, w Islandii, Danii,
Szwecji, Niemczech, Chinach, USA i innych krajach.

Wernisaż wystawy odbędzie się 4 maja (sobota) o godzinie 16.00.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych,
w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI
zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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