
[LT] 
 
“Ištirpti erdvėje” 
 
 
…žiūrėti į jį ir paskęsti jame ... ištirpti erdvėje ...sustabdyti laiką... 
pasinerti giliai į svajones, troškimus, norus ... širdyje kurioje  gyvena meilė ir skamba muzika... 
kurti, rašyti, mylėti, svajoti...tapyti. 
 Tapyti jausmus spalvomis, kurie kurs ateitį rašydami meilės himną...alsuos gyvenimu, o sieloje 
kunkuliuojantys jausmai pieš raštą... 
galėčiau tonas knygų prirašyti, aprašyti jį... kuriam negailo laiko. Padovanoti pasaulį, visatą, 
begalybę ir visą savo esybę... jei tik galėčiau nuskinčiau žvaigždes nuo bemiegio dangaus, kurios 
paskendusios tamsos begalybėje šoka... 
 ...tarp realybės ribos ir paskęsti amžinybėje, kur svajonė tikra... 
 
 
 
 
[EN] 
 
“Melt in space” 
 
 
... Look at it and sink in it... Melt in space... Stop the time...  
Dive deep into the dreams, desires and wishes... Deep in heart where love lives and music 
sounds... 
Create, write, love, dream... Paint. 
Paint feelings in colors, which will create the future while writing the anthem of love... 
Will breath with life, and feelings seething in soul will paint the pattern... 
Could write a ton of books, describe him... The one for whom you don’t mind the time. Give the 
world, galaxy, eternity and the entire myself... If I only could, I would pick the stars from the 
sleepless sky which dances in the eternity of darkness... 
...On the verge of the limits of reality... sink into eternity, where the dream is real... 
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Gyvenimo aprašymas   

 

 

Asmeninė informacija 

Vardas, pavardė  Inga Rebrova 

Gyvenamoji vieta  Vilnius, Lietuva 

   

   

Gimimo data  1985 11 18 

 

Darbo patirtis  

Datos   Nuo 2005 metų iki dabar 

Kompanijos pavadinimas  VšĮ Asmenybės ugdymo 
institutas „Rafaelis“ 

Kompanijos veikla  Dienos centras/Dailes 
terapija 

Pareigos  Konsultantė 

Veikla kompanijoje  Konsultantė dizaino ir stiliaus 
klausimais, stiliaus ir dailės 
pamokos vaikam. 

 

Darbo patirtis 2 

Datos   Nuo 2006 metų iki 2007 

Kompanijos pavadinimas  UAB Paciflora 

Kompanijos veikla  Rūbų parduotuvė 

Pareigos  Stilistė – konsultantė – 
pardavėja 

Veikla kompanijoje   

 

Asmeniniai pasiekimai 

Dailė 

 1997 m. Dalyvė piešinių 
parodoje „Palangos 
botanikos parkui 100 metų“  
 
 



1998 m. Dalyvė Palangos 
Stasio Vainiūno muzikos 
okyklos parodoje – koncerte 
„Pirmūnų šventė“. 
 
1998 m. Laureato diplomas. 
V Lietuvos vaikų velykinių 
piešinių konkursas. 
 
1998 m. Padėkos raštas už 
dalyvavimą pašto ženklo 
kūrimo konkurse Japonijoje: 
„50 th Anniversary of the 
Universal Declaration of 
Human Rights“ Postage 
Stamp Designe Contest 
Office Ministry of Posts and 
Telecommunications. 
 
1998 m. Dalyvė parodoje 
„Palangos Stasio Vainiūno 
mokyklai 40 metū“ 
 
1999 m. Laureato diplomas. 
VI tarptautinis vaikų piešinių 
ir plakatų konkursas tema: 
„Gamtos pasaka 1999. Upė, 
jūra, vandenynas“. Komisijos 
pirmininkas prof. 
J.Gudmonas. 
 
2000 m. Laureato diplomas. 
Lietuvos vaikų piešinių 
konkurso „2000 metų po 
Betliejaus žvaigžde“, skirto 
krikščionybės jubiliejui. 
 
2007 - 2008 m. Kinų tapybos 
studijos, „Bambukų sodai“ 
Dalyvė parodoje.  
 
2011 Kinų tapybos studijos 
“Bambukų sodai” Dalyvė 
parodoje. 
 
2010 Dalyvė XIII Vilniaus 
aukcione. Du kuriniai kurie 
dalyvavo buvo parduoti 
“Sakura” ir diptikas “Moteris 



angelas” 
 
 

 

 
 
 

                                                

 

 2006 m. Vieno modelio 
pasirodymas Šv.Valentino 
dienos proga „Conti“ 
viešbutyje, „Terminalo“ klube 
ir Litexpo“ rūmuose. Tema: 
„Interpretacija Tulūz Lia 
Trek“  
 
2006 m. Jungtine kolekcija. 
Vieno modelio pasirodymas. 
Tema: „Džiazze tik merginos“. 
„Helios“ klubas. 
 
 2007 m. VDA Renginys. 
Tema: „Mamos diena“. 
Jungtinė kolekcija. Vieno 
modelio pasirodymas 
(porcelianinė lėlytė).  
 
 2007 m. VDA ir 
visuomeninės organizacijos 
Jungtinė kolekcija. Vieno 
modelio pasirodymas „Šiltų 
širdžių klubas“ labdaros 
renginys tema „Ir vaikai ir 
paukščiai gali skristi“ 
 
 2008 m. Vaikų kolekcija 
„Svajonės pildosi“. Kolekcijos 
stilistika –  XVIII amžiaus 
šiuolaikinė interpretacija. 
Iniciatorius VšĮ Asmenybės 
ugdymo institutas „Rafaelis“ 
(UNESCO narys) 
 
 2009 m. Vyriška kolekcija 
“Shneka” 
 
2009 m. Jungtinis kolekcijos 
pristatymas tarptautinėje 
parodoje “Baltijos Tekstile ir 
Oda” 
 
 2009 m. Dalyvė su kolekcija 



„Shneka“ pirmoje „Mados 
naktis“ rugsėjo 10 Vilnius. 
 
  2009 m. Dalyvė/stilistė 
„Klaipėdietiška mados 
naktis“ Kolekcija “Pudrine” 
boutique (Stiliste) 
 
2010 m. Moteriška kolekcija 
“In Mo” 
“Mados naktis Vilnius” 
 
2009– 2011 m. Kurti rūbai  
„Beža“ galerijai  Vilnius ir 
„InžI“ mados galerijai Kaunas 
 
2010 – 2011 Kurti rūbai 
“Krautuvėlė” boutique 
 
2011 – 2012 Rūbų kūryba. 
Darbas su privačiais klientais. 
 

 

  2010 m. Moteriška kolekcija 
“In Mo” “Mados 
naktisVilnius”  

 



 

Išsilavinimas 

Vidurinė mokykla  

 1992 – 1997 m. Palangos 
pradinė mokykla 
 
1997 – 1999 m. Palangos 
„Baltijos“ vidurinė  mokykla  
 
1999 – 2005 m. Vilniaus 
Tuskulėnų vidurinė mokykla 
(sustiprinta dailės klasė) 

Dailės mokykla 

 1997 – 1999 m. Palangos 
Stasio Vainiūno muzikos 
mokykla, dailės skyrius  

2000 – 2004 m. Vilniaus 
J.Vienažinskio dailės mokykla 
Baigiamasis tapybos darbas 
„Egzistencinis laisvės 
troškimas“ 

Universitetas 

 2005 – 2009 m. Vilniaus 
Dailės Akademija, 
Architektūros ir Dizaino 
fakultetas, Kostiumo Dizaino 
Katedra (Bakalauro 
Diplomas) 

Universitetas 

 2005 – iki dabar Vilniaus 
Dailės Akademija, 
Architektūros ir Dizaino 
fakultetas, Kostiumo Dizaino 
Katedra (Magistro Studijos) 
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Life resume 

 

 

 

Personal information 

Name, surname  Inga Rebrova 

Hometown  Vilnius, Lithuania 

 

Date of  birth  1985 11 18 

 

Work experience 

                                     Date   Since 2005 till now 

Name of the company  Institute of personality 
development “Rafaelis” 

Companys activity  Day – centre/art therapy 
studio 

Position  Consultant 

Activity in the company  Consultant  for design and 
style questions. Art lessons 
for children. 

 

Work experience 2 

Date  Since 2006 till 2007 

Name of the company  UAB Paciflora 

Companys activity  Clothing store 

Position  Stylist – shop-assistant 

   

 

Personal achievement 

ART 

 1997 Participant in art 
exhibition „Palanga botanical 
park 100 years anniversary“. 
 
1998 Laureate diploma. V 
Lithuanian children drawing 



contest for Easter. 
 
1998 Letter of thanks for 
participating in 50 th 
Anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights 
Postage Stamp Design 
Contest Office Ministry of 
Posts and 
Telecommunications in 
Japan. 
 
 
1998 Participant in Stasys 
Vainiūnas school for 40 years 
anniversary art exhibition  
 
1999 Laureate diploma. VI 
international children 
drawings and posters 
contest. Theme :„Nature tale 
1999. River, sea, ocean.” 
 
 
2000 Laureate diploma 
Lithuanian children drawing 
contest. Theme: „2000 years 
under the Bethlehem star” 
 
 
2007 - 2008  Participant of 
Chinese painting  art 
exhibition „Bamboo garden“. 
 
 
2011 Participant of Chinese 
painting art exhibition 
“Bamboo garden” 
 
2010 Participant  of XIII 
Vilnius art auction . Two 
paintings were sold “Sakura” 
and diptic “Woman angel” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Works/Collections 

 

 2006 Combined collection / 
the one model presentation 
on the St. Valentine day 
occasion in „Conti“ Hotel, 
„Terminalo“ club and 
Litexpo“ exhibition hall. 
Theme: „ Interpretation  
Tulūz Lia Trek“  
 
2006 Combined collection. 
The one model presentation 
Theme: „Only girls in jazz“. In 
„Helios“ club. 
 
2007 VDA Event. Theme: 
„Mothers day“ Combined 
collection/ the one model 
presentation (porcelain doll).  
 
2007 VDA and Social 
organization „Šiltų širdžių 
klubas“ charity event 
„Children and birds can fly 
“Combined Collection/ the 
one model presentation. 
 
2008 Children Collection 
„Dreams come true “ XVIII 
century nowadays 
interpretation. Initiator  
„Rafaelis“ (UNESCO member) 
 
2009 Men Collection “Deal” 
 
2009 Combined Collection 
presentation in International 
Exhibition “Baltic Textile and 
Leather” 
 
2009 Combined Collection 
presentation for first 
“Fashion night out Vilnius” 
 
2009 Participant of „Klaipeda 
fashion night out” Collection 
for “Pudrine” boutique 
(Stylist) 



 
2009 – 2011 Designed 
clothes for  „Beza“ fashion 
galery Vilnius and for „InzI“ 
fashion galery Kaunas 
 
2010 – 2011 Designed 
clothes for “Krautuvele” 
boutique 
 
2010. Woman Collection “In 
Mo” 
 
in “Fashion night out Vilnius” 
 
2011 – 2012 Work on clothes 
design. Private costumers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Education 

High School 

 1992 – 1997 Palanga primary 
school  
1997 – 1999 Palanga „Baltic “ 
high school  
1999 – 2005 Vilnius 
“Tuskulėnų” high school 
(reinforced art class) 

Art School 

 1997 – 1999 Palanga Stasys 
Vainiūnas music  school, art 
section. 

2000 – 2004 m. Vilnius J. 
Vienazinskio art school   

University 

 2005 – 2009 m. Vilnius 
Academy Of Art, Faculty of 
Architecture and 
Design,Department of 
Costume Design  BA 

University 

 2005 – till now Vilnius 
Academy Of Art, Faculty of 
Architecture and 
Design,Department of 
Costume Design MA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


