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Parallels 
The chosen whereabouts – Tadas Ivanauskas Zoological museum, located in Kaunas. All the time 
while drawing sketches, photographing the place, observing visitors, I had been exploring these 
surroundings. I desired to find the right proportions of this lively, volatile crowd of visitors and the 
space surrounding them. Reviewing all the visual material I discovered quite the opposite process. 
The process, in which visitors are the ones being observed by mysterious jackstraws, through the 
panes of glass. This is how the inspiration to paint the series „Parallels“ came to me. 
Every time I had been coming back to the museum to gather more visual material, I was also 
anxious to spare more and more time just to be there. Although, all this time I was comparing 
exhibits to their spectators. That very first impression of the half-empty hall, disturbed by the very 
few visitors in the separate groups of two or three people and very rare excursions, disturbing the 
silence and bringing in their hustle and bustle, though not staying for long and leaving just with the 
same noise they had entered with. The impression of these separate subjects influenced my 
compositions a lot. 
I portrayed spectators as silhouettes, using that as a reference to an individual being with none of 
his personal information revealed. At some point the silhouettes are fading, due to the never stoping 
movement, they become just a trasient memory in the space and time. When the museum is empty, 
it is way easier to experience the environment, existing space, easier to play with reality and 
analyze it. It felt like I had been dragged into the game of images, asked to change, connect and 
manipulate them, to play with everything what is live and what is not, and then suddenly discover 
parallels. In an instant, I perceveid the reshaping reality, strange and wild spirits found their home in 
the jackstraws. This is how, intentionally, the mistified reality in the paintings was born. 
For the series of paintings and the realisation of the idea my first tool was photography. Then I 
played with the pictures, combining them together and constantly changing them. These digital 
montages were printed and painted on, removing all the unnecessary details. From all of my 
sketches I chose about ten and they became the prototypes of my drawings. Photography was only 
my way of making sketches, that were to change from the start till the end of the creation, leaving 
just as much place for reality as it was really needed. 
Discovering various effects of the view, I was also searching for a way to make the paintings, to 
break through the gates of reality in the photographs. As for the technique – I didn‘t choose a very 
difficult one. I decided to use oil-colour. 
The painting series „Parallels“ – a border between the reality and fiction. Even though I have 
created reality of my own, I can not call it fiction, since it has a clear connection with reality. When a 
human and an animal become somewhat identic, yet they pass by each other in the space and 
time, it is parallels. This exact relation is realized on the canvas. In almost all of the drawings, 
humans are portrayed with the help of the lines and silhouettes. All the attention is spared to the 
exhibits, animals, in which I had moved some little wild spirits. Even though a jackstraw is in no way 
a sign of life, in my paintings they become alive. They can now observe their own spectators. The 
whereabouts of the museum are extremely essential in these series. The excursions and separate 
groups of people, as well as the world of animals, create the breath-taking, live, volatile space. 
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Paralelės 
Pasirinkta erdvė – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Šią aplinką tyrinėjau eskizuodama, 
fotografuodama fiksavau erdvę, stebėjau lankytojus. Mano dėmesys buvo skirtas gyvam, kintančiam 
žmonių srautui ir erdvės santykio paieškoms. Peržiūrėjus visą surinktą vaizdinę medžiagą atradau, 
kad egzistuoja atvirkštinis procesas, kuomet muziejinėje erdvėje ne žmonės stebi įvairius, keistus 
eksponatus, bet patys lankytojai yra stebimi, sekami anapus stiklo paslaptingai pasirodančių iškamšų. 
Taigi kilo idėja padaryti tapybos darbų ciklą tema „ Paralelės“. 
Kas kartą grįždama į muziejų rinkti tapybos darbams vaizdinės medžiagos norėjau kuo daugiau 
skirti laiko tiesiog buvimui ten. Visą tą laiką lyginau eksponatus su lankytojais . Pirmas įspūdis kai 
atrodo, jog muziejaus erdvės pustuštės, vaikšto pavieniai žmonės, šeimomis po du ar tris, tik kartais 
praveria duris ekskursijų grupelės sugriaudamos tylą ir įnešdamos šurmulio, tačiau jos užtrunka 
neilgai, su tokiu pat šurmuliu uždaro duris ir vėl tyla. Toks pavienių žmonių įspūdis padarė įtaką 
tapybos darbų kompozicijai. Vaizduojamus žmones perteikiu silueto forma, kaip užuomina apie ką tik 
praėjusius be informacijos apie individą, kai kur siluetas nyksta, nes nuolat kintant judėjimui, žmogus 
erdvėje ir laike lieka tik kaip trumpalaikė atmintis. Kai muziejaus salės pustuštės, tada lengviau yra 
pajusti aplinką, kaip tik egzistuojančią erdvę, žaisti su realybe ir ją analizuoti. Tarsi buvau įtraukta į 
žaidimą vaizdais, kai keiti, jungi, manipuliuoji kas gyva kas negyva, tuomet netikėtai atrandi paraleles. 
Tuojau pat pastebi kaip tikrovė pasikeičia, gyvūnų iškamšose apsigyvena dvasia "pasiutusi", keista. 
Tuomet sąmoningai sukuriama mistifikuota realybė. 
Tapybos darbų ciklui ir idėjos įgyvendinimui iš pat pradžių naudojau fotografiją. Atrinktas nuotraukas 
kompiuterio pagalba jungiau, tiesiog žaidžiau vaizdais. Darytus skaitmeninius montažus atspausdinau 
ant popieriaus ir ant viršaus piešiau, taip atmesdama nereikalingas detales. Iš visų padarytų eskizų 
išrinkau apie dešimt vienetų, kuriais remdamasi tapiau. Fotografija yra tik pirminė medžiaga, kuri 
darbo eigoje kinta ir nuo kūrinio užuomazgos iki pabaigos, tapybos darbas palieka fotografijai vietos 
tik tiek kiek svarbi yra užuomina į natūrą, į tikrovę kaip pirminį vaizdavimo objektą, kuri užfiksuojama 
nuotraukoje ir pakeičiama kūrybos procese. Spręsdama vaizdinio įtaigumą, ieškojau paveikslo 
sukūrimo būdų, bandydama išsiveržti iš pirminio užfiksuoto vaizdo. Iš tapybinės technologijos pusės 
nesirinkau sudėtingų medžiagų, nusprendžiau tapyti aliejiniais dažais. 
Tapybos darbų ciklas „Paralelės“ – tai riba tarp tikrovės ir fikcijos. Nors kuriu savo sugalvotą tikrovę, 
vis dėl to tai nėra fantastinis kūrinys, nes išgalvotas vaizdinys turi sąryšį su realybe. Paralelės - tai 
kuomet žmogus ir gyvūnas yra tapatūs, bet tuo pačiu prasilenkiantys erdvėje ir laike. Šis santykis 
perteikiamas drobėje. Beveik visuose tapybos darbuose žmonės vaizduojami eskiziškai, naudojant 
siluetą ir liniją. Didesnis dėmesys skiriamas eksponatams, gyvūnams, juose tarsi apgyvendinu keistas 
dvaseles. Iškamša – tai kas negyva, tačiau mano darbuose vaizduojami gyvūnai atgyja. Jie gali 
stebėti ir akimis sekti paraleliai juos stebinčius žmones. Svarbus muziejinės aplinkos santykis, kur tiek 
lankytojai ar viena po kitos besikeičiančios eksursijų grupelės, tiek įvairus gyvūnijos pasaulis sukuria 
gyvą, kintančią erdvę. 
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