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Σχετικά με εμένα  

Γεννήθηκα σε μια δύσκολη συγκυρία, όταν η Λιθουανία ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής 

Ένωσης και οι επαγγελματικές επιλογές για τους νέους ήταν κάπως περιορισμένες. Μετά την 

αποφοίτησή μου από το γυμνάσιο, είχα την επιλογή είτε να καταταγώ στον σοβιετικό στρατό 

είτε να γραφτώ σε πανεπιστήμιο. Οι γονείς μου ήταν σίγουροι ότι θα πήγαινα για σπουδές, ώστε 

να γίνω αρχιτέκτονας ή γιατρός, αλλά λόγω μιας σειράς απροσδόκητων γεγονότων, επέλεξα να 

καταταγώ στον στρατό και ανέβαλα τα επαγγελματικά μου σχέδια. Όταν επέστρεψα από τον 

στρατό, βρήκα την πρώτη μου δουλειά ως καλλιτέχνης σε έναν Κοινοτικό Συνεταιρισμό (σήμερα 

υπηρεσία δημόσιας διαχείρισης του Μπίρστονας). Μετά την αποκατάσταση της Ανεξαρτησίας 

της Λιθουανίας και την αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών, πήρα τη θέση του ξυλουργού, που 

δεν ταίριαζε καθόλου στην ιδιοσυγκρασία μου. Έτσι, προσπάθησα να βρω μια καλύτερη 

επαγγελματική σταδιοδρομία και έγινα διευθυντής ενός στούντιο τέχνης στο πολιτιστικό κέντρο 

Μπίρστονας, όπου εργάζομαι από τότε.   

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

 Andrius Lik / Personal archives. 



 

 

Το πάθος μου για την τέχνη ξεκίνησε στα εφηβικά μου χρόνια. Όταν ήμουν περίπου δώδεκα ή 

δεκατριών χρονών, έγινα μέλος σε μια τοπική λέσχη τέχνης και το 1981, μαζί με άλλα παιδιά 

που συμμετείχαν στη λέσχη, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας δημόσια έκθεση στην γκαλερί 

λαϊκής τέχνης στο Κάουνας. Αργότερα, ο σύλλογος μετατράπηκε σε στούντιο τέχνης και έγινα 

επικεφαλής του επί πληρωμή. Δεκάδες μέλη εντάσσονται στον όμιλο κάθε χρόνο. Με τον καιρό, 

ανέπτυξα το δικό μου καλλιτεχνικό στυλ ως γλύπτης και ζωγράφος και περνούσα τον ελεύθερο 

χρόνο μου πειραματιζόμενος με διάφορα μέσα όπως ξύλο, πέτρα, μέταλλο, αλάτι, καφέ, κ.ά.  

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής μου σταδιοδρομίας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

έχω πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 ατομικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, με τις πιο 

σημαντικές στην Ουγγαρία, τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και τη Ρωσία. Έχω επίσης λάβει μέρος σε διάφορα έργα και καλλιτεχνικές 

κατασκηνώσεις πριν η πανδημία κλειδώσει τον κόσμο, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν την 

Καλλιτεχνική Κατασκήνωση «Bakhus sculpture in Middle Europe» στην Ουγγαρία, την 

καλλιτεχνική κατασκήνωση «Playing with Head sculpture» στο  Kellokoski της Φινλανδίας, το 

«Salt Metamorphoses» στη Λιθουανία και πολλά άλλα στη Λιθουανία και σε όλο τον κόσμο. 

Ωστόσο, το πιο αξιομνημόνευτο έργο από όλα ίσως είναι το υποθαλάσσιο πάρκο γλυπτών στα 

βάθη της λίμνης Galve στο Trakai της Λιθουανίας. Το 2001, μαζί με μια λέσχη δυτών στο Trakai, 

έξι από τα γλυπτά μου ύψους 1,5 έως 2 μέτρων από βελανιδιά τοποθετήθηκαν στον πυθμένα 

της λίμνης Galve ως πόλος έλξης για τουρίστες και δύτες από όλο τον κόσμο. Ακριβώς πριν 

αρχίσει η πανδημία, μαζί με συνεργάτες από το Trakai σχεδιάζαμε να επεκτείνουμε το πάρκο 

και να προσφέρουμε νέα αξιοθέατα, αλλά δυστυχώς, αυτά τα σχέδια έπρεπε να αναβληθούν 

και τώρα κρέμονται από μια κλωστή. 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Όπως ανέφερα προηγουμένως, προκλήσεις δεν εμφανίστηκαν μόνο στην καλλιτεχνική μου 

σταδιοδρομία αλλά και στον εργασιακό μου χώρο. Όταν χτύπησε η πανδημία, ολόκληρη η χώρα 

βρέθηκε σε αυστηρό περιορισμό και κατά τη γνώμη μου αυτό είχε τον πιο μεγάλο αντίκτυπο 

στον πολιτιστικό τομέα. Όλοι έμειναν σαστισμένοι στην αρχή, χωρίς εργαλεία ή γνώσεις που θα 

βοηθούσαν στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να κρατήσουμε τα 

μέλη του στούντιο τέχνης διαδικτυακά και σύντομα αποφασίστηκε ότι όλες οι δραστηριότητες 

του στούντιο, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων χορού, της παράδοσης και των τεχνών, θα 

αναβάλλοντας έως ότου τα μέλη να μπορούν να τις παρακολουθήσουν ξανά διά ζώσης. Αυτό, 

ωστόσο, μου άφησε περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθώ στην τέχνη μου και έμεινα 

έκπληκτος  με το πόσα πολλά μπορείς να πετύχεις με το χρόνο σου, όταν είσαι σε καραντίνα,  

 



 

 

χωρίς να έχεις να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από τη δουλειά σου. Φυσικά, μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν η εξεύρεση νέων τρόπων για να πουλώ τη δουλειά μου, καθώς οι 

περισσότερες πωλήσεις γίνονταν πρόσωπο με πρόσωπο στη μίνι γκαλερί μου, που μοιραζόταν 

τους ίδιους χώρους με το στούντιο τέχνης. Ωστόσο, τώρα είχα περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ 

με αυτό και όλα λειτούργησαν ως εκ θαύματος υπέρ μου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

κατάφερα να βρω νέους συνεργάτες στο διαδίκτυο που ενδιαφέρονται να πουλήσουν τα έργα 

τέχνης μου και οι οποίοι πρότειναν ακόμη και τα άνοιγμα μιας γκαλερί στο Άμστερνταμ. Αυτή 

τη στιγμή, αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο στο οποίο δουλεύω και ελπίζω πραγματικά να πάνε 

όλα κατ’ ευχήν. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχω μάθει ότι πρέπει πάντα να εστιάζουμε πρώτα στον εαυτό 

μας και μετά στους άλλους. Υπάρχει λόγος που όταν πετάμε με αεροπλάνο μας λένε να φοράμε 

πρώτοι τη μάσκα οξυγόνου και μόνο μετά να βοηθήσουμε τους άλλους γύρω μας. Ήμουν πάντα 

τόσο πρόθυμος να βοηθήσω όλους τους άλλους, σε σημείο που αφιέρωσα πολύτιμο χρόνο σε 

έργα που φαίνονται τόσο μικρά σε σύγκριση με αυτά που κάνω τώρα. H πανδημία μου έδωσε 

την ευκαιρία να κάνω ένα βήμα πίσω και να δω τα πάντα από μια διαφορετική οπτική, και μετά 

έγινε το κλικ: «Ο κόσμος γύρω σου δεν σταματά, όταν σταματήσεις να νοιάζεσαι υπερβολικά 

για τους άλλους και αρχίζεις να εστιάζεις στον εαυτό σου». Με βοήθησε να εξελιχθώ πολύ 

περισσότερο στην καλλιτεχνική μου σταδιοδρομία σε σύγκριση με πριν και να πετύχω πράγματα 

που ήταν μόνο ένα όνειρο πριν από λίγα χρόνια. 

 

«Ο κόσμος δεν θα σταματήσει να γυρίζει, αν επικεντρωθείτε  

στον εαυτό σας πρώτα» 



 

 

Andrius Lik sculptures/ Προσωπικό αρχείο. 

 

 

 

 



 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα  

Αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία μιας γκαλερί στο 

Άμστερνταμ. Είμαι επίσης σε συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων για να πουλήσω τα έργα τέχνης  

μου και να κάνω το όνομά μου περισσότερο γνωστό στην καλλιτεχνική κοινότητα. Έχω 

αφιερώσει πολύ χρόνο μου στην παραγωγή της τέχνης μου και όχι τόσο στο να την δείξω 

πραγματικά στον κόσμο, οπότε τώρα αλλάζω την εστίασή μου και αφιερώνω τον περισσότερο 

χρόνο μου σε αυτόν τον σκοπό. 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Μην ξοδεύετε πολύ χρόνο κλεισμένοι σε ένα στούντιο για την παραγωγή της τέχνης σας ή άλλων 

πολιτιστικών προϊόντων, θα πρέπει πάντα να μοιράζετε τον χρόνο σας μεταξύ της δημιουργίας 

της τέχνης σας και της γνωστοποίησης στο κοινό/πώλησής της. Και τα δύο αυτά βήματα είναι 

εξίσου σημαντικά και δεν μπορείτε να πετύχετε κάνοντας το ένα χωρίς το άλλο. 
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Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Πώς να βάλετε τον εαυτό σας σε προτεραιότητα χωρίς να προσβάλετε τους άλλους; 

2. Εξακολουθούν να είναι οι «παλιές μέθοδοι» πώλησης των έργων τέχνης αξιόπιστες; 

3. Πώς θα πωλείται η τέχνη κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της πανδημίας; 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Πολιτιστικό Κέντρο του Μπιρστόνας 

(Birstonas Culture Center). 

 


