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Dailininkas Artūras 
Braziūnas gimė 1970 m. 
Vilniuje. Mokėsi Vilniaus M. 
K. Čiurlionio menų mokyklo-
je. Studijavo tapybą Vilniaus 
dailės akademijoje. Tapytojas 
yra surengęs 10 personalinių 
parodų Lietuvoje. Jo darbai 
eksponuoti daugiau nei 20 
grupinių parodų Tėvynėje ir 
Lenkijoje. Dailininkas savo dro-
bes pristatė atrankinėse paro-
dose-konkursuose Lietuvoje, 
Makedonijoje, kitose Europos 
šalyse bei JAV. Menininko 
darbus galima išvysti Lietuvos, 
Lenkijos, Vokietijos, Suomijos, 
JAV ir kitų šalių meno mylėtojų  
privačiose kolekcijose. Šiuo 
metu dailininkas gyvena ir 
kuria Vilniuje. 

Dailininkui gamta yra 
vienas svarbiausių įkvėpimo 
šaltinių. Laisvai improvizuoda-
mas jis kuria įtaigius vaizdus, 
kuriuose jaučiamas jausmų 
trapumas bei erdvės nuotaika. 
Nuoseklūs ieškojimai atspindi 
ryškų ir savitą Artūro Braziūno 
tapybos stilių. Skleisdami gėrio 
ir grožio spindulius, jo kūrybos 
darbai išryškina gamtos har-
monijos esmę.

Dailės istorikas Dalius 
Baltranas teigia: „Artūras Bra-
ziūnas kuria griežtai konser-
vatyvios tapybinės technikos 
ribose, likdamas ištikimas 

Skaidrių emocijų harmonija 
gamtos vaizdiniuose

The painter Artūras 
Braziūnas was born in 1970 in 
Vilnius. He finished to Vilnius 
M. K. Čiurlionis Art School, 
studied painting in Vilnius 
Academy of Arts. The painter 
organized 10 solo exhibitions 
in Lithuania. His works were 
exhibited in over 20 group 
expositions in Lithuania and 
Poland. The painter showed 
his canvases in selective 
exhibitions-competitions in 
Lithuania, Macedonia, other 
European countries and the 
USA. His works are inclu-
ded in private collections in 
Lithuania, Poland, Germany, 
Finland, the USA and other 
countries. Today, the painter 
lives and creates in Vilnius. 

Nature is one of the 
main sources of inspiration 
for A. Barziūnas. He is free 
in improvisation to create 
suggestive images which 
pulsate in the fragility of fee-
lings and the mood of space. 
Bright and individual Artūras 
Braziūnas’ painting style is 
achieved by never-ending se-
arching. By sending out rays 
of goodness and beauty, his 
artworks unveil the harmony 
of nature.

The art historian Dalius 
Baltranas says, “Artūras Bra-
ziūnas works strictly within 
the conservative pictorial 
technique and stays loyal to 

traditional easel painting. 
He is closest to colouristic 
painting characterized by 
clear colouristic expression, 
rich expressive colouristic 
combinations. The artist com-
bines impulsive, passionate, 
spontaneous and emotional 
painting with well thought-
of figures, perspective, 
light-changing effects. The 
painter’s colouristic environ-
ment is full of bright-coloured 
contrasting combinations 
of warm and cold, pure and 
subtlety shaded colours. The 
rich textural and finishing 
relief are created by turgid 
‘thick-layered’ strokes, lucid 
watercolour glazes, casual 
escapes of the paint. It is this 
relief which intensifies the 
expressive colouristic aspect 
of pictures.

“Though artist’s creation 
is marked by continuous sty-
listic searches and intensive 
development of pictorial 
touch, he avoids drastic and 
radical experiments. The 
artist has chosen the reser-
ved mode by cultivating the 
individual stylistics of wide-
ranging colouristic painting 
characteristic to the end 
19th - beginning 20th century 
impressionists, post-impres-
sionists, fauvists, abstractio-
nists and Lithuanian painting 
of 7th-9th decades.”

tradicinei molbertinei tapybai. 
Jo pasaulėjautai artimiausia 
koloristinė tapyba, išsiskirianti 
švaria spalvine raiška, skam-
biais ekspresyviais spalviniais 
deriniais. Tapyboje dailininkas 
dažnai derina impulsyvų, ugnin-
gą, spontanišką, emocionalaus 
pobūdžio tapymą su racionaliai 
apgalvotu piešiniu, perspek-
tyva, šviesokaitos efektais. 
Tapytojo koloristikoje mėgsta-
mi ryškiaspalviai kontrastingi 
šiltų ir šaltų grynųjų ar subtiliai 
niuansuotų spalvų deriniai. 
Pastoziškais „storasluoksniais“ 
potepiais, skaidriomis akvare-
liškomis lesiruotėmis, atsainiais 
dažo nutekėjimais kuriamas 
turtingas paveikslų tekstūrinis 
ir faktūrinis reljefas, sustipri-
nantis jų ekspresyvią koloristinę 
traktuotę. 

Nors dailininko kūryboje 
pastebimi nuolatiniai stilisti-
niai ieškojimai bei intensyvi 
tapybinio braižo plėtotė, tačiau 
dailininkas vengia drastiškų 
radikalių eksperimentų. Žengia-
ma santūriu kūrybinių ieškojimų 
keliu, rutuliojant individualią 
plataus žanrinio spektro kolo-
ristinės tapybos stilistiką, kur 
pastebima XIX a. pab. - XX a. pr. 
impresionistų, postimpresio-
nistų, fovistų, abstrakcionistų 
ir Lietuvos 7-9 dešimtmečio 
tapybos įtaka“.

The harmony of lucid emotions in 
nature paintings
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