
Curiculum Vitae

Vardas, pavardė: Linas Liandzbergis
Gimimo data: 1965 m. gegužės 2 d.
Studijos:

1978 –1983 m. Vilniaus vaikų meno mokykla;
1983  –1989  m.  Vilniaus  dailės  institutas  (Vilniaus  dailės  akademija).  Specialybė  –  tapytojas  - 
pedagogas.

Veikla: kuria tapybos, performanso, video, instaliacijos meno srityse. Parodose dalyvauja nuo 1989 m. 
Šiuo metu dirba Vilniaus edukologijos universitete, ugdymo mokslų fakultete, dailės katedroje, bei nuo 
2007m. J.Vienožinskio meno mokykloje. Mokslinis laipsnis – docentas. LDS narys nuo 1995 m. LTMKS 
narys nuo 1999 m.

Meninė veikla:
Svarbiausios personalinės parodos:

1991 metai:
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilnius;
galerija „Akademija“, Vilnius.

1993 metai:
galerija „Langas“, Vilnius.

1994 metai:
galerija „Planunsgruppe 4“, Berlynas;
galerija „Langas“, Vilnius.

1995 metai:
galerija „Langas“, Vilnius.

1996 metai:
M. K. Čiurlionio galerija, Čikaga.

1998 metai:
galerija „M“, instaliacija „Sounded Room“, Molėtai.

2001 metai:
Lietuvos nacionalinė filharmonija, Vilnius.

2005 metai:
viešbutis „Navalis“, Klaipėda.

2006 metai:
Vilniaus Rotušė, paroda ,,Nepaiškinama trauka“.

2009 metai 
         Pamėnkalnio galerija, paroda „Paskutinė nanoversija“ Vilnius
2011 metai
       galerija„ Meno parkas“, paroda“RGB liuminoforai +“, Kaunas,

Svarbiausios grupinės parodos:

1991 metai:
Baltijos šalių jaunųjų dailininkų vaizduojamosios dailės trienalė, Dailės parodų rūmai, Vilnius.

1992 metai:
tarptautinis video meno festivalis, ŠMC, Vilnius.

1993 metai: 
„Laidojimo būdai“, ŠMC, Vilnius;
„ART – Ma Fundation“, Budapeštas;
„Tarp skulptūros ir objekto – lietuviškai“, ŠMC, Vilnius.



1994 metai:
„Pornografija“, ŠMC, Vilnius;
„Vampyro anatomija“, galerija „Akademija“, Vilnius.

1995 metai:
Gamtos meno simpoziumas, Kong – Ju, Šiaurės Korėja;
„Mums ir visiems“, Vokiečių vaistinė, Vilnius;
„Kūno dimensija“, „Meno lyga“, Vilnius (organizatorius ir kuratorius);
„48“, „Lietuvos Aido“ galerija, Vilnius.

1996 metai:
„ART genda 96“, Kopenhaga;
„Ženklas Kaunui“, Kaunas;
„Performance et Multimedia“, Kvebekas.

1997 metai:
„Nereikalingi“, „Meno lyga“, Vilnius;
„Ground Control“, Beaconsfield, Great Britain;
„Dimensija 0“, ŠMC, Vilnius (organizatorius ir kuratorius);
„Continue Brucke traditions“, Panevėžys, Nida.

1998 metai:
„Po tapybos“, ŠMC, Vilnius;
„Castle of Imagination“, Ustka, Lenkija.

1999 metai:
„Lietuvos dailė 1989 –1999“, ŠMC, Vilnius;
„Gyvenimo pagražinimai“, galerija „Kairė – dešinė“, Vilnius;
„Butas 99“, autorių dirbtuvės, Vilnius;
„Inter-Visio“, Marselis, Macerata.

2000 metai:
„Intriga – provokacija, MKČ, Kaunas.

2001 metai:
paroda „Para 24.00 - 00.00“, galerija „Vartai“, Vilnius;
paroda galerijoje „Artist's space“, Berlynas;
paroda „Interakcija“, Piotrkowtribunalskij, Lenkija.

2002 metai:
paroda „Natiurmortas“, galerija „Arka“, Vilnius;
paroda „Baimės“, A. Mončio galerija, Palanga.

2003 metai:
paroda „Žmonės dirbantys su kompiuteriais“, galerija „Artist's space“, Berlynas;
paroda „Žmonės dirbantys su kompiuteriais“, galerija „Vartai“, Vilnius;
paroda „YM“, A. Mončio namai, Palanga, Šiaulių dailės galerija, Telšiai;
paroda „Pratesiant Briucke tradicijas“, Nida;
paroda „Sakralinis menas“, galerija „Vartai“, Vilnius;
paroda „Pratesiant Briucke tradicijas“, Helsinkis.

2004 metai:
paroda „Nidos pleneras“, galerija „Arka“, Vilnius;
paroda „Naujos romantizmo taktikos“, Šiaulių dailės galerija, Šiauliai;kuratorius
paroda „Vėliavos“, A. Mončio galerija, Palanga;
paroda „Pataisos“, M. Žilinsko dailės galerija, Kaunas;
paroda „Naujas peizažas“, galerija „Baroti“, Klaipėda;
paroda „Švėkšnos motyvai“, galerija „Baroti“, Klaipėda;
paroda „Konfeti“, Druskininkai;
paroda „Naujos romantizmo taktikos“, galerija „Arka“, Vilnius,kuratorius 

2005 metai:
paroda „Dublis“, LDS galerija ,Vilnius; kuratorius



paroda 1-oji Lietuvos kvadrienalė, Vilnius;
paroda „Vilnius“, galerija „Arka“, Vilnius .

2006 metai:
paroda „Neformatas tapyboje“, galerija „Arka“, Vilnius; kuratorius
paroda „Neopopmenas lietuviškai“, klubas „Intro“, Vilnius, Šiaulių dailės galerija, kuratorius
„Dimensija 1“, ŠMC, Vilnius (organizatorius ir kuratorius)
paroda „Naujasis romantizmas“, Istorijos muziejus, Kaliningradas, Rusija, kuratorius
paroda ,,Rezervatas“, galerija „Vartai“, Vilnius;
paroda „Double pleasure“, Šiaulių dailės galerija;

2007 metai:
13 – oji Vilniaus tapybos trienalė „Dialogai“, ŠMC, Vilnius;
paroda „Salon 2007“, CDX, Maskva;
4–oji tarptautinė šiuolaikinio meno Taškento bienalė, Uzbekija;
„Dimensija 099“, Profsąjungų rūmai, Vilnius (organizatorius ir kuratorius);
„Neformatas grafikoje ir skulptūroje“, galerija „Arka“, Vilnius (organizatorius ir kuratorius);

2008 metai:
         paroda „Digressions“, nacionalinis muziejus „Šv.Angelo pilis“, Roma, Italija
         paroda „Nepriklausomos istorijos“, galerija “Soviart“ Kijevas, Ukraina(organizatorius ir kuratorius)
         paroda „1-oji Baltijos šalių bienalė“, Sankt-Peterburgas, Rusija
        „Jaunųjų Lietuvos tapytojų paroda‘‘, Latvijos dailininkų sąjungos galerija Ryga, Latvija 
         paroda „Colorfiesta“ Nacionalinė biblioteka Minske
         paroda „Be potėpio“ , galerija „Arka“, Vilnius(organizatorius ir kuratorius) 
         paroda „salon d‘automne“ Grand Palais, Paryžius, Prancūzija
         paroda „Nepriklausomos istorijos“ galerija“ XX „, Tbilisi, Gruzija(organizatorius)
2009 metai:
.........paroda  “Nepriklausomos  istorijos“  European  Commission,  Briuselis,  Belgija(organizatorius  ir 
kuratorius)
         paroda „Art Vilnius“ Litexpo rūmai, Vilnius,
         paroda „Decentristai/Paraštės:1m už paveikslo“,  geležinkelio  stotis,  Vilnius(organizatorius  ir  
kuratorius)
         paroda „Vilnius- Lisburn“, Lisburne, Airija(kuratorius)

paroda   II-oji Lietuvos kvadrienalė, Litexpo rūmai, Vilnius;
         paroda „Kasdienybės ikonografija“, geležinkelio stotis, Vilnius(kuratorius)
         paroda „Turbulencija. Trys požiūriai“, Vilniaus Rotušė,(organizatorius ir kuratorius)
         paroda „Nerimo būsena“, galerija „Arka“, Vilnius(organizatorius ir kuratorius)
         paroda „Lietuva gražiausia“, galerija „Цex“, Kijevas, Ukraina
2010metai:
         paroda „3 kartos“, galerija „Soviart“ Kijevas, Ukraina(organizatorius ir kuratorius)
         paroda  „Scenografijos paroda“, galerija „Arka“, Vilnius
         paroda „Menamos istorijos“, Užutrakio dvaras, Trakai(organizatorius ir kuratorius)
         paroda „Landpartie“, Abtei Liesborn muziejus, Wadersloh-Liesborn, Vokietija
         paroda“Lietuviškas sezonas“, Alex gallery, Vašingtonas, JAV
         paroda „ II Baltic biennial“, Diagilevo šiuolaikinio meno muziejus, Sankt Peterburgas, Rusija
         paroda“Focus –Europa“ Plassenburgo pilis, Kulmbachas, Vokietija
         paroda „3+1“, Klaipėdos parodų rūmai, Klaipėda(organizatorius ir kuratorius)
         paroda“Peizažo komufliažas ir mimikrija“, galerija „Arka“, Vilnius(organizatorius ir kuratorius)
2011metai:
         paroda „Už baltos užuolaidos“ ŠMC, Vilnius; 54 Venecijos bienalė
         paroda „Menamos istorijos. Peizažas“, Užutrakio dvaras, Trakai(organizatorius ir kuratorius)
         paroda ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“, galerija ,,Arka“, Vilnius
         paroda ,,J.Vienožinskiui- 125“Rokiškio krašto muziejus,Rokiškis,



         paroda „ArtVilnius-2011“ Litexpo rūmai, Vilnius
         paroda „remix,as 2011“ galerija ,,Arka“, Vilnius(organizatorius ir kuratorius)
2012 metai
        paroda “Kelionė- peizažai ir miražai“ Dailininkų sąjungos galerija, Vilnius
        paroda “LTOOTAPYBA”, ŠMC, Vilnius(organizatorius)
        paroda “Menamos istorijos.Figūra” Užutrakio dvaro sodyba, Trakai(organizatorius ir kuratorius)
        paroda „ArtVilnius-2012“ Litexpo rūmai, Vilnius
        paroda “Stopkadras”, galerija ,,Arka“, Vilnius(organizatorius ir kuratorius)
        paroda “Lds kolekcija’’Rokiškio krašto muziejus 
        paroda Latvijos dailininkų sąjungos galerija Rygoje 
        paroda “Lds kolekcija” Pfaffenhofen a.d. Ilm miesto galerija Vokietijoje 
        paroda “Lds Kolekcija” Andorra la Vella miesto galerija, Andoros kunigaikštystė  
        paroda  Berchtoldvilla galerija Zalcburge, Austrija 
        paroda BWA galerija, Rzeszów, Lenkija 
Plenerai:

1997 metai: Nida.
2001 metai: Druskininkai.
2002 metai: Druskininkai, prie Alaušo ežero.
2003 metai: Bitėnai, Nida.
2004 metai: Švėkšna.
2005 metai: Palanga. “Bitės meno erdvės”
2006 metai: Druskininkai.
2007 metai: Nemirseta.
2007 metai Minčia “Soutino dienos-X”
2008 metai Druskininkai 
2010 metai Frumušika-Nova,  Ukraina

Apdovanojimai ir stipendijos:

1991  metai:  Baltijos  šalių  jaunųjų  dailininkų  vaizduojamosios  dailės  trienalė,  Dailės  parodų  rūmai, 
Vilnius, premija.
1993 metai: LR Kultūros ministerijos stipendija.
1997 metai: LR Kultūros ministerijos stipendija.
2004 metai: galerija „Baroti“, paroda „Naujas peizažas“, premija.
2007  metai:  13 – oji  Vilniaus  tapybos trienalė  „Dialogai“,  ŠMC, Vilnius,  Lietuvos rašytojų sąjungos 
savaitraščio „Literatūra ir menas“ premija.
2010 metai LR Kultūros ministerijos stipendija
2012metai LDS „Auksinio ženklelio“ apdovanojimas

Meninės akcijos, scenografijos:

1997 metai:
akcija - performansas „Mums ne visvien“, Teatro aikštė, Klaipėda.

1998 metai:
muzikinė instaliacija „Kalėdiniai vakarai“ kartu su A. Gotesmanu ir L. Mockūnu, NDT, Vilnius;
scenografija, muzikinis - video performansas „Soluojantys veidai“ kartu su Šv. Kristoforo kameriniu 
orkestru ir A. Gotesmanu, Šv. Ignoto bažnyčia, Vilnius.

1999 metai:
scenografija, koncertas „Solo perkusijai“, Kauno jaunimo kamerinis muzikinis teatras;
scenografija, spektaklis „Stotis N mieste“, Kauno ir Panevėžio dramos teatrai, NDT; 
muzikinis - video performansas „Vaizdo ir garso laboratorija“ kartu su A. Gotesmanu, ŠMC, Vilnius.



2000 metai:
scenografija, tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“, Vilnius;
muzikinė instaliacija „Saulėgrąža“ kartu su A. Gotesmanu, Klaipėdos dramos teatras.

2001 metai:
scenografija, tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, kino teatras „Lietuva“, Vilnius.

2002 metai:
scenografija, tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, kino teatras „Lietuva“, Vilnius.

2003 metai:
scenografija,  tarptautinis  kino  festivalis  „Kino  pavasaris“,  kino  centras  „Coca  –  Cola  Plaza“, 
Vilnius;
scenografija, grupės „Antis“ koncertas, Vilniaus koncertų ir sporto rūmai.

2007 metai:
scenografija, video, projektas „Vėjas“ kartu su A. Gotesmanu ir J. Milašiumi, Klaipėda.

2009 metai:
        scenografija-„Anties“-25mečiui, miuziklas “Zuikis-Pleibojus“, Rusų dramos teatras, Vilnius
2010 metai:
        scenografija-„Dievo žmogaus istorija“, Nacionalinis dramos teatras, Vilnius
2012 metai:
       scenografija-„Daktaras“, Domino teatras, Vilnius
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