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Trumpa biografija

Menotyrininkas, kritikas, pedagogas.
1999 m. Vilniaus dailės akademijos Menotyros katedroje įgijo meno
istorijos ir teorijos specialybę. 1991–1993 m. dirbo Šiaulių vaikų dailės
mokyklos dėstytoju, 1993–1994 m. dėstė Šiaulių muzikos
konservatorijoje, 1995–1996 m. dirbo asistentu Vilniaus dailės
akademijos Menotyros katedroje, 1999–2000 m. – Šiaulių universiteto
humanitarinio fakulteto Filosofijos katedroje, o 2000–2014 m. buvo
Šiaulių universiteto humanitarinio fakulteto Antropologijos ir filosofijos
katedros lektoriumi. Taip pat 2002–2003 m. dėstė Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos katedroje. 2002–2010 m.
bendradarbiavo kuriant laidą „ARTstudija“ Šiaulių kabelinėje
televizijoje „Splius“, 2003–2004 m. – laidą „Regimybės“ LRT radijuje, o
2005–2008 m. kūrė autorinę laidą „Kultūros metas“ Saulės radijuje.
2010–2014 m. dėstė Šiaurės Lietuvos kolegijoje. 2015–2017 m. buvo
Vito Luckaus fotografijos centro kuratorius.
Nuolat aktyviai dalyvauja visuomeninėje, ekspertinėje ir taikomojoje
menotyrinėje veikloje, yra inicijavęs ir įgyvendinęs daugiau nei šešias
dešimtis tarptautinių, respublikinių ir Šiaulių miesto kūrybinių-meninių
projektų, dalyvavęs daugiau nei dvidešimtyje tarptautinių ir
respublikinių meninių projektų, parodų ir meninių akcijų. Be to, yra
parašęs kelis šimtus teorinių, kultūrologinių ir kritinių straipsnių,
išleidęs tris monografijas, sudaręs keletą leidinių. Šiuo metu eina Šiaulių
dailes galerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas (nuo 1992 m.) ir dėsto
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete (nuo 2010 m.).
Visuomeninė veikla

2003–2008 m. Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyriaus dailės
ekspertas.
Nuo 2004 m. Šiaulių universiteto kultūros mėnraščio „Parkas“
redakcinės kolegijos narys.
Nuo 2004 m. Šiaulių universiteto mokslinio žurnalo „Inter-studia
Humanitatis“ redakcinės kolegijos narys.
2004–2005 m. Lietuvos dailininkų sąjungos almanacho „Dailė“
redakcinės kolegijos narys.
2008 m. Šiaulių miesto Meno ir kultūros tarybos narys.
2009 m. programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektų
vertinimo ekspertas.
Nuo 2011 m. Šiaulių miesto įvaizdžio darbo grupės narys.
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2011–2012 m. ir nuo 2015 m. tarptautinės šiuolaikinio meno mugės
„ArtVilnius“ vertinimo komisijos narys, o 2012 m. ir 2017 m. –
pirmininkas.
Nuo 2015 m. Šiaulių miesto kultūros tarybos pirmininko pavaduotojas.
Nuo 2016 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Algirdo Juliaus
Greimo metų programos komisijos narys.
Nuo 2017 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kolegijos narys.
Narystė asociacijose
ir kitose
organizacijose

Monografijos

Nuo 2005 m. Tarptautinės meno kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos
sekcijos narys.
Nuo 2005 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Nuo 2015 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys.
Kinčinaitis Virginijus 2001, Interpretacijos: postmodernizmas,
vizualinė kultūra, dailė, Šiauliai: Saulės delta.
Kinčinaitis Virginijus 2007, Vizualinės kultūros kon/tekstai, Šiauliai:
Saulės delta.
Kinčinaitis Virginijus 2014, Fotoregos pratimai, Vilnius: Lietuvos
fotomenininkų sąjungos leidykla.

Sudaryti leidiniai

Apdovanojimai /
įvertinimai

Kinčinaitis Virginijus (sud.) 1997, Postmodernizmo landšaftai 1,
Vilnius.
Kinčinaitis Virginijus (sud.) 2005, Inter-studia Humanitatis 2, Šiauliai:
Šiaulių universiteto leidykla,.
Kinčinaitis Virginijus (sud.) 2016, Lietuvos fotometraštis 2016, Lietuvos
fotomenininkų sąjunga.
2008 m. Šiaulių miesto savivaldybės metų premija menotyrininkui.
2010 m. Šiaulių miesto mero padėka už „Už ilgametį šiuolaikinio meno
puoselėjimą Šiaulių mieste“.
2010 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėka „Už ilgametį
šiuolaikinio meno puoselėjimą Šiaulių mieste“.
2010 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
padėka „Už dalyvavimą Šiaulių miesto kultūros tarybos veikloje“.
2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės metų premija menotyrininkui.
2014 m. Skirmanto Valiulio premija (Lietuvos fotomenininkų sąjunga).
2015 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėka „Už šiuolaikinio
meno puoselėjimą Šiaulių mieste“.
2015 m. Šiaulių miesto mero padėka „Už ilgametį šiuolaikinio meno
puoselėjimą Šiaulių mieste“.
2016 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.
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