Arūnas Augutis
Gimė 1957 12 04 Mosėdyje (Skuodo raj.). Dailininkas tapytojas, pedagogas
1976 m. baigė vidurinę mokyklą Pakruojyje. 1976-1980 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių
universitetas) dailės fakultete. 1980-1985 dirbo Dusetų K. Būgos vidurinėje mokykloje dailės mokytoju. 1985 m.
atvyko gyventi į Rokiškį. Muzikos mokykloje įsteigė dailės skyrių, šiam atsiskyrus, keletą metų vadovavo Dailės
mokyklai. Sujungus Dailės mokyklą su Rokiškio jaunimo centru, šiuo metu VšĮ Rokiškio jaunimo centro mokytojas.
Moko moksleivius piešimo, tapybos, keramikos, erdvinės plastikos ir dailėtyros dalykų. 2006 m. suteikta
pedagoginė neformalaus dailės ugdymo mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. Parodose dalyvauja nuo 1993
m. Kuria tapybos, scenografijos, keramikos, grafikos (ekslibrio) ir dizaino (reklama ir firminiai ženklai) srityse.
Surengė 14 personalinių parodų Šiaulių, Panevėžio, Rokiškio, Anykščių, Biržų, Zarasų, Dusetų galerijose, grupinėse
parodose savo darbus rodė Vilniaus, Šiaulių, Pasvalio, Utenos, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo parodinėse erdvėse.
Tapyba ir asambliažai eksponuoti ir užsienyje: 1996 m. Italijoje, 2002 m. Latvijoje – Kruspilyje ir Rygoje. Prisideda
prie langinių tapymo plenerų (buvo idėjos autorius ir kuratorius) 2005-2014 m. Rokiškio mieste. Nuo 1998 m.
dalyvauja Rokiškio dailininkų grupės "RODA" veikloje, 2007 04 išrinktas jos vadovu. Rašo eiles, keletas jų
išspausdinti Rokiškio literatų klubo almanache „Vaivorykštė" (2006). Knygų iliustratorius, bukletų rengėjas,
sudarytojas Išleido knygą „Baltų keramikos tradicija – švilpynė"(2014). Bendradarbiauja leidiniuose „Gimtasis
Rokiškis", „Prie Nemunėlio" ir kt.
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