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Apie mane  

Gimiau sunkiais laikais, kai Lietuva dar buvo Sovietų Sąjungos dalis, o jaunų žmonių karjeros 

galimybės buvo pakankamai ribotos. Baigęs vidurinę mokyklą, turėjau du pasirinkimus: tarnauti 

Sovietinėje armijoje arba stoti į universitetą. Mano tėvai buvo įsitikinę, kad pasirinksiu 

architektūros arba medicinos studijas ir būsiu architektas arba gydytojas, tačiau daugybė 

netikėtų įvykių lėmė, jog pasirinkau tapti kariu ir atidėjau savo karjeros planus. Grįžęs iš 

kariuomenės, Komunalinių įmonių kooperatyve (dabar – Birštono miesto tvarkymo tarnyba) 

susiradau pirmą apmokamą menininko darbą. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir 

kooperatyvų pertvarkos užėmiau staliaus pareigas, kurios buvo visiškai ne man. Šios aplinkybės 

lėmė, jog pasiryžau ieškoti labiau man tinkančio karjeros kelio ir tapau Birštono kultūros centro 

meno studijos, kurioje dirbu iki šiol, vadovu.  

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus (KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki 

pandemijos  

Potraukį menui pajutau paauglystėje. Būdamas dvylikos ar trylikos metų, įstojau į vietos meno 

klubą ir tapau klubo nariu, o 1981 metais kartu su kitais būrelį lankiusiais vaikais surengėme 

pirmąją viešą parodą Tautodailininkų sąjungos galerijoje Kaune. Vėliau klubas tapo meno 

studija, kuriai vadovauju ir už tai gaunu atlyginimą. Kasmet prie klubo prisijungia dešimtys naujų 

narių. Laikui bėgant išsiugdžiau savo, kaip tapytojo ir skulptoriaus, meninį stilių, o laisvalaikį 

leisdavau eksperimentuodamas su įvairiomis medžiagomis ir mineralais, pavyzdžiui, mediena, 

akmenimis, metalu, druska, kava ir kt.  



 

Andrius Lik /Asmeninio archyvo nuotr. 

Per savo meninės karjeros laikotarpį, dirbdamas KKS sektoriuje, surengiau daugiau nei 20 

asmeninių parodų visame pasaulyje, iš kurių labiausiai įsiminė parodos Vengrijoje, Suomijoje, 

Danijoje, Vokietijoje, JAV ir Rusijoje. Prieš pandemijai sukaustant visą pasaulį, taip pat dalyvavau 

įvairiuose projektuose bei meno stovyklose, pavyzdžiui, menininkų stovykloje Vengrijoje 

(„Bakcho skulptūra Vidurio Europoje“), „Kellokoski“ menų stovykloje Suomijoje (skulptūra 

„Žaidžiame su galva“), Lietuvoje  („Druskos metamorfozės“) ir daugelyje kitų stovyklų Lietuvoje 

bei visame pasaulyje. Vis dėlto, pats įsimintiniausias mano sukurtas projektas yra povandeninis 

skulptūrų parkas Lietuvoje, Trakuose, Galvės ežero gelmėse. 2001 metais, bendradarbiaujant su 

narų klubu, Trakuose šešios mano 1,5–2 metrų aukščio ąžuolinės skulptūros buvo panardintos į 

Galvės ežero dugną, kad jas galėtų aplankyti turistai ir narai iš viso pasaulio. Prieš pat pandemiją 

kartu su partneriais iš Trakų planavome plėsti skulptūrų parką ir pasiūlyti naujų atrakcijų. Deja, 

šiuos planus teko atidėti ir dabar jie kabo ant plauko.  

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Kaip jau minėjau, iššūkių iškilo ne tik mano kūrybinėje srityje, bet ir darbo vietoje. Atsiradus 

pandemijai, visa šalis buvo griežtai uždaryta ir tai, mano galva, buvo labai stiprus smūgis 

kultūros sektoriui. Iš pradžių visi buvo pasimetę, neturėjo jokių priemonių ar žinių, kurios 

padėtų susitvarkyti su situacija, su kuria dabar susiduriame. Buvo itin sunku išlaikyti meno 

studijos narius ir jos veiklą internetinėje erdvėje, todėl netrukus buvo nuspręsta, jog visą klubo 

veiklą, įskaitant šokių, liaudies ir meno klubus, reikia atidėti iki tol, kol klubų nariai vėl galės 

juose lankytis gyvai. Nepaisant to, dėl minėtų priežasčių atsirado daugiau laiko, kurį galėjau 

skirti savo meno kūriniams kurti, ir net nustebau, kai suvokiau, kiek daug visko galima nuveikti, 

kai turi daug laiko, atsiduri uždaroje erdvėje ir neturi nieko kito, išskyrus savo darbą. Žinoma, 

vienas iš didesnių iššūkių buvo iššūkis rasti naujų būdų parduoti savo meno kūrinius, nes didžioji 

dalis pardavimų vykdavo tiesiogiai, mano mini galerijoje, kuri dalijosi tomis pačiomis patalpomis 

su meno studija. Tačiau, viskam užsidarius, turėjau daugiau laiko išspręsti visas problemas ir 

viskas man išėjo tik į naudą. Nuo pandemijos pradžios internete man pavyko rasti naujų 

partnerių, kurie domisi mano meno kūrinių pardavimais ir netgi siūlo atidaryti galeriją 

Amsterdame. Šiuo metu tai yra didžiausias projektas, prie kurio dirbu ir labai tikiuosi, kad viskas 

pavyks taip, kaip norime.  

Pandemijos metu supratau, kad pirmiausia visada reikia rūpintis savimi ir skirti dėmesio sau, o 

tik paskui – kitiems. Ne veltui skrendant lėktuvu ištikus nelaimei pirmiausia liepiama deguonies 

kaukę užsidėti pačiam ir tik po to padėti kitiems aplink esantiems keleiviams. Visada labai 

norėjau padėti kitiems ir tai darydamas labai daug savo laiko išnaudojau projektams, kurie 

atrodo tokie maži, palyginti su įvykiais, kurie vyksta dabar. Pandemija man suteikė galimybę šiek 

tiek atsitraukti ir pažvelgti į viską iš kitos perspektyvos, o tada atėjo suvokimas, jog „tave 

supantis pasaulis nenustoja suktis, kai nustoji rūpintis kitais ir susikoncentruoji į save.“   



 

Toks požiūris man padėjo karjeros srityje nuveikti daug daugiau, nei buvau padaręs anksčiau bei 

įgyvendinti planus, kurie prieš kelerius metus buvo tik svajonė. 

Andriaus Lik skulptūros/Asmeninio archyvo nuotr. 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Šiuo metu vedu rimtas derybas dėl patalpų, kurios bus skirtos galerijai Amsterdame. Taip pat 

nuolat ieškau naujų būdų, kaip parduoti savo meno kūrinius ir garsinti savo vardą meno 

bendruomenėje. Daug laiko skyriau savo meno dirbinių kūrimui, o ne jų demonstravimui 

„Pasaulis nenustos suktis, jei pirmiausia galvosite apie save“ 



 

plačiajai visuomenei, todėl dabar savo dėmesį ir didžiąją dalį savo laiko skiriu pastarajam tikslui 

įgyvendinti.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS  

Nebūkite visą laiką užsidarę studijoje, kurdami savo meno kūrinius arba užsiimdami kita su KKS 

sektoriumi susijusia veikla: visada turite mokėti paskirstyti savo laiką ir jį skirti tiek meno 

dirbinių/meninės veiklos kūrimui, tiek jų/jos demonstravimui plačiajai visuomenei bei savo 

darbų pardavimui. Abu šie etapai yra vienodai svarbūs: nebūsite sėkmingi, jei atliksite vieną 

etapą, bet neatliksite kito.  
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Klausimai savianalizei 

 

1. Kaip išmokti pirmiausia skirti dėmesio sau neįžeidžiant kitų? 

2. Ar „senieji“ meno kūrinių pardavimo metodai vis dar yra patikimi? 

3. Kaip meno kūriniai bus parduodami pandemijos metu ir pasibaigus pandemijai? 
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