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Kristina Ališauskaitė (b. 1984) is a young artist that has finished her MA-level painting studies at Vilnius Academy of 
Arts just recently. Yet her consistently cultivated individual style distinguishes her works in the context of Lithuanian 
painting and makes them instantly recognisable. 
Painter K. Alisauskaite invites to explore her subconscious experiences and remember one‘s own. The latest series of 
Kristina’s works, called Rapid Eye Movement, refers to the fifth stage of sleep is a state when a person sees the most 
vivid sights and remembers them best when awake. However, those images can‘t be recreated exactly the same as 
they began to fade away and what remain are just the memories of the dreams. Every night a person spends 4-5 
cycles in REM state. During this time eyes are shut but move intensively and the sights are extremely bright. The 
most part of the muscles are completely numb but the neurons in the brain are as active as awake. So REM stage is 
sometimes called the paradoxical sleep. The irrational phenomenon of dreams was the interest of scientists and 
artists from old times but still remains hardly tangible. It is not clear if dreams are a key to a deeper understanding 
of human experience, the world of restricted wishes or maybe the dreams are just minor products of the mind 
which we should dispose in order to think clearly when awake. Dreams were very significant for psychoanalysis. 
Sigmund Freud explained them as a fullfilment of secret desires and able to act as a solution for a conflict through 
subconscious. Carl Jung saw dreams as a way to understand the world of collective subconscious and universal 
archetypes. Kristina Alisauskaite also thinks that dreams are worth of close examination. But her sight is detached 
from psychoanalysis. She doesn‘t care to express intimate details about herself. 
The artist seeks to recreate the atmosphere of dreams, their narrative qualities, visual codes and emotional charge. 
Kristina often fixates one object in a particular moment or a short frame from a larger scene. Motives and situations 
are left as links to mysterious stories. The artist invites to actively participate and extend the scenes by yourself. She 
wonders if there is a universal commonality between our dreams? 
 
 
 
 
 
 
 
Education 
• 2007-2009 Vilnius Academy of Arts, Master program of Painting studies; 
• 2003-2007 Vilnius Academy of Arts, Bachelor program of Painting studies; 
• 1991-2003 Klaipeda Eduardas Balsys Gymnasium of Arts; 
 
Exhibitions 
• 2013 september. International contemporary art fair ART MOSCOW’13, The Rooster 
gallery, Central House of Artists, Moscow, Russia; 
• 2013 august. ‘Stories of holiday resort: transparency’ - exhibition of young artists at Nida 
art colony, Lithuania; 
• 2013 june. International art fair ARTVILNIUS '13, The Rooster gallery, Litexpo, Vilnius, 
Lithuania; 
• 2013 june. XV Vilnius Painting Triennial - Contexts of painting, Contemporary art center, 
Vilnius, Lithuania; 



• 2013 may. ‘Rapid eye movements’ - solo exhibition, The Rooster gallery, Vilnius, 
Lithuania; 
• 2012 july. International art fair ARTVILNIUS’12, Vilnius, Lithuania; 
• 2012 june. Exhibition of Lithuanian painters in Dinard, France, at Galerie Mirko Maria 
Calderone; 
• 2011 january. ‘Zugzwang’ - exhibition of the youngest generation of Baltic artists, Tallinn, 
Estonia; 
• 2010 october. ‘Zugzwang’ - exhibition of the youngest generation of Baltic artists at 
‘CommuneArt’, Vilnius, Lithuania; 
• 2009 october. ‘Young Painters Prize’, - exhibition of the international competition for 
young painters, held at ‘Pamenkalnio’ gallery by national Lithuanian artists union, Vilnius, 
Lithuania; 
• 2009 may. ‘Distance’ - the personal exhibition at ‘The Rooster Gallery’ (Galerija Gaidys), 
Vilnius, Lithuania; 
• 2007 november. ‘Estranged paintings’ - exhibition of the youngest generation of 
Lithuanian and Polish artists at ‘Telsiai exhibitions hall’, Telsiai, Lithuania; 
• 2007 july. ‘Faces of Vilnius’ - the festival of noncommercial art at ‘Church of Saint Spirit’, 
Vilnius, Lithuania; 
• 2007 june. ‘*In+visible’ - exhibition of the best students of Vilnius Art Academy at ‘Arts 
Printing House’, Vilnius, Lithuania; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LT 
 
Kristina Ališauskaitė (g.1984) – jauna menininkė, neseniai baigusi magistrantūros studijas Vilniaus dailės 
akademijoje. Tačiau nuosekliai vystomas tapytojos braižas išskiria jos kūrybą lietuviškos tapybos kontekste ir leidžia 
žiūrovui, vos išvydus, atpažinti savitus Kristinos darbus. 
Pateikdama savo naujausius kūrinius, kuriuose analizuoja sapnus, Kristina Ališauskaitė, leidžia žiūrovui klaidžioti jos 
pasąmonės labirintais ir taip kviečia prisiminti savas, galbūt jau užmirštas patirtis. 
Greitieji akių judesiai arba penktoji miego fazė tyrinėtojų įvardijama kaip būsena, kai žmogus mato ryškiausius 
vaizdinius ir būtent šios fazės metu patirtus įvykius geriausiai prisimena pabudęs. Tačiau vis tiek neatkartoja tų 
vaizdinių taip ryškiai, o šie bundant blėsta, išlieka tik apytikriai sapno atsiminimai. 
Iracionalus ir sunkiai apčiuopiamas sapnų fenomenas domino mokslininkus ir menininkus nuo senų laikų bei toks pat 
sunkiai apčiuopiamas išlieka ir mūsų laikais. Diskutuojama ar sapnai tai raktas į gilesnį žmogaus pažinimą, jo 
iracionalių ir užslopintų troškimų pasaulį ar galbūt tai tik beprasmiški dariniai, šalutiniai sąmonės produktai, kurių 
miego metu atsikratoma, jog būtų įmanoma reikiamai funkcionuoti pabudus. 
Kristinos Ališauskaitės nuomone sapnų pasaulis vertas atidesnio žvilgsnio. Tačiau menininkė atitolsta nuo 
psichoanalitinio žvilgsnio ir neišreiškia pernelyg asmeninio savianalizės gesto. Ji žvelgia iš distancijos ir stengiasi 
atkurti sapno atmosferą. Jos paveiksluose sutinkamos patirčių nuotrupos, sustingdytos akimirkos. Atskiri kadrai 
jungiasi į bendros istorijos neturinčią, chaotišką visumą. 
Paveiksluose sutinkami kasdienės realybės elementai, tačiau jie patekę į neįprastą erdvę. Kai kur galime atpažinti 
pažįstamą sceną, tačiau atšiauri ir bauginanti erdvė ir sustingdytos emocijos verčia pasijausti ne itin patogiai. Kituose 
paveiksluose minimalioje erdvėje esantis objektas veikia kaip ženklas ar nuoroda. Ališauskaitė remdamasi 
individualiomis patirtimis provokuoja žiūrovą įsitraukti į klaidų vaizdinių labirintą ir atrakinti savo prisiminimų klodus. 
Nors tapytojos darbams netrūksta poetiškumo ir mistikos, juose galima įžvelgti ir socialinių užuominų. Menininkei 
rūpi tyrinėti konkrečiai patiriamos ir įsivaizduojamos realybės ribas ar jų susipynimą. Menininkė klausia kiek 
įsivaizduojama realybė ir sapnuojant patiriami vaizdiniai svarbūs mūsų gyvenime? Gal tai vienintelis momentas kada 
galime būti iš tiesų laisvi ir nepriklausomi nuo aplink mus sukonstruotų taisyklių? 
 
 
 
Išsilavinimas 
• 2007-2009 Vilniaus dailės akademija, Tapybos magistrantūros studijų programa; 
• 2003-2007 Vilniaus dailės akademija, Tapybos bakalauro studijų programa; 
• 1991-2003 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija; 
 
Parodos 
• 2013 rugsėjis. Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ART MOSCOW’13, Mobili Galerija 
Gaidys, Central House of Artists, Maskva; 
• 2013 rugpjūtis. “Kurorto istorijos: skaidrumas” - jaunųjų menininkų paroda, Nidos meno 
kolonija, Lietuva; 
• 2013 birželis. Tarptautinė Vilniaus meno mugė ARTVILNIUS’13, Mobili Galerija Gaidys, 
Litexpo, Vilnius; 
• 2013 birželis. XV Vilniaus Tapybos Trienalė, ŠMC, Vilnius; 
• 2013 gegužė. “Greitieji akių judesiai” - personalinė tapybos darbų paroda, Mobili Galerija 
Gaidys, Vilnius, Lietuva; 
• 2012 liepa. Ekspozicija tarptautinėje meno mugėje ARTVILNIUS’12, LITEXPO parodų 
rūmai, Vilnius, Lietuva; 
• 2012 birželis. Jaunųjų Lietuvos tapytojų paroda Mirko Maria Calderone galerijoje, Dinard, 
Prancūzija; 
• 2011 sausis. “Zugzwang” - jaunosios kartos Baltijos šalių menininkų paroda, Talinas, 
Estija; 
• 2010 rugsėjis. “Zugzwang” - jaunosios kartos Baltijos šalių menininkų paroda, 
“CommuneArt”, Vilnius, Lietuva; 
• 2009 spalis. “Jaunojo tapytojo prizas”, - tarptautinio konkurso laureatų paroda 



Nacionalinės dailininkų sąjungos “Pamėnkalnio galerijoje”, Vilnius, Lietuva; 
• 2009 gegužė. “Distancija” - personalinė tapybos darbų paroda. “Mobili Galerija Gaidys”, 
Vilnius, Lietuva; 
• 2007 lapkritis. “Nesvetima tapyba” - jaunosios kartos Lietuvos ir Lenkijos menininkų 
paroda Telšių parodų salėje, Telšiai, Lietuva; 
• 2007 liepa. “Vilniaus veidai” - nekomercinio meno festivalis Šv. Dvasios bažnyčioje, 
Vilnius, Lietuva; 
• 2007 birželis. “*Ne+matoma” - geriausių Vilniaus dailės akademijos studentų paroda Menų 
spaustuvėje, Vilnius, Lietuva; 


