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CITY REFLECTIONS 

 

The city is a compact build-up populated locality, the center of authority, trade, industry and culture. The 
origin of the city was the fact that human had retired from nature. The country strongly affects human and his 
sameness. Human relates himself with concrete place and identifies himself with it. However, today we live under 
the usage of capitalism conditions and up-to-date city had become the space where uniformity, alienation and 
apathy dominate. The city is the environment created by human and serves the requirements of the quality of 
individual lifestyle alternation and new lifetime. The city always is under construction, variable and humanized.   

During the alternation of the city the lifestyle of the country, living of the human, his commonness changes 
permanently in parallel. Modern human lives depending on the lifestyle model created by the society. He is not 
dissociated from everyday routine. Therefore the time of the city is rhythmical time. Global space includes usual 
motion logic of individuals that appeals to particular sequence when human goes to work, does shopping, has dinner 
and so on. Exist the time when the streets are full of people and conversely – when silence envelopes the city and 
you can hear some of rolling wheels.    

I observe passersby walking forward and backward in busiest areas of the city. Observation of showcases and 
windows is the stimulus. While strolling around and recoding them I try to violate their even motion. People that I 
observe and try to “catch” are anonyms. In passing you see their faces expunging from memory in course of time. 
The person is only an unknown object in the space of the city. Therefore in my works I indicate people only as 
silhouettes or merge their feature and sort of borrow their sameness. Consequently dynamic lifetime of the city is 
being recorded and the person-passerby enters it. Sometimes my works include intervention of my own image. 
These are self-portraits perpetuated as a pose of observer.    

I set my own works as the tape of suspended movie shots. This is sort of experiment to record chronological 
time, epitomize the time, provide it with formal language. Chronological time includes successive moments and slim 
events that I set one after another thus providing them succession. Hereby slim events merge together into integral 
formation. 

Photography is a part of pictorial art process. It is important to record casual passersby, casual people in 
particular space (city). Photography is an initial and untreated image including substantial idea of the work inside of 
it. Gradually the photo becomes clean and clear pictorial having no unnecessary detail. This is only subsidiary image I 
invoke but it also takes important position inside of creative process:  photography process itself is the search of 
composition. During sketching and painting unreal image is being created. This image is being practically recreated 
beyond recognition without changing the matter. Therefore the photo is only initial image becoming the sketch, 
preliminary material for the painting during creative process.  

 “City Reflections” – in reflections perpetuated spaces of Kaunas city. They include recorded unknown people, 
suddenly appeared various shapes of them and sometimes the image of myself bursted into view. The city strongly 
affects the person and his sameness. Therefore we can feel increasing anonymity sense in the works. On its own 
transience the image conveys permanent movement of the city. During creative process the importance is afforded 
for recording and trying to show quickly elapsing moment, stirred and overflowed image. Reflections of the city are 
recorded short moments during the observation of city lifetime. 
 



CV 
Year of Birth: 1990 

Birth Place: Vilnius, Lithuania 

 

Education:  

Since 2013  MA, Painting, Vilnius Academy of Arts 

2009-2013    BA, Painting, Vilnius Academy of Arts  

 

Website: http://www.simona-art.lt/ 

 

Exhibitions: 

2013 „Life for God“, Šilavotas 

2013 „Cvieks“, Art Gallery „Arka“, Vilnius  

2013 „Seniors Exhibion“, Art Gallery „Homo Ludens“, Žeimių 15, Jonava  

2013 „Kaunas-Ryga VDA KDF“, „Latvia Art Academy“ in Riga 

2012 „A. Švėgžda Drawing Contest Exhibition“, „VDA Chess Hall“, Vilnius 

2012 „VDA KDF Retrospective Exhibition Mentioning the Higher Studies of Art“, „Kaunas Picture Gallery“, Kaunas 

2012 „VDA KDF Retrospective Exhibition Mentioning the Higher Studies of Art“, „Photography Gallery“, Kaunas 

2012 „From drawing to Realization“, „Seimas of the Republic of Lithuania“, the committee of education and science, 

Vilnius 

2012 „VILKAU“, KDF gallery, Kaunas 

2012 „VDA KDF Academical Drawing Exhibition“, KDF gallery, Kaunas 

2011 „Antigallery“, Gedimino 9, Vilnius 

2011 „264“, „Kaunas Cultural Centre of Various Nations“, Kaunas 

2011 „Young Painters“ (125 years anniversary for Justinas Vienožinskis), „Rokiškis Regional Museum“, Rokiškis  

2010 „Practice in Mizarai“, „Kaunas Cultural Centre of Various Nations“, Kaunas 

Solo Exhibitions: 

2013 „Piece of Art for Everyone“, Fluxus Ministry, Kaunas 

2012 „Nerija“, „Kaunas Cultural Centre of Various Nations“, Kaunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.simona-art.lt/


LT 

MIESTO ATSPINDŽIAI 

 

Miestas – kompaktiškai užstatyta gyvenamoji vietovė, administracijos, prekybos, pramonės ir kultūros centras. 
Jo atsiradimą nulėmė tai, jog žmogus nutolo nuo gamtos. Vietovė stipriai veikia žmogų, jo tapatybę. Žmogus sieja 
save su konkrečia vieta, su ja tapatinasi. Tačiau šiandien gyvename vartojimo kapitalizmo sąlygomis ir šiuolaikinis 
miestas virtęs erdve, kurioje viešpatauja vienodumas, susvetimėjimas ir apatija. Miestas yra žmogaus sukurta 
aplinka, kuri tarnauja individo gyvensenos kaitos ir naujiems gyvenimo kokybės poreikiams. Jis statomas, keičiamas, 
„humanizuojamas“.  

Besikeičiant miestui nuolatos lygiagrečiai keičiasi ir pats vietovės gyvenimas, žmogaus gyvenimo būdas, jo 
kasdienybė. Šiuolaikinis žmogus gyvena pagal sukurtą visuomenės gyvenimo modelį. Jis neatsiejamas nuo kasdienės 
rutinos. Todėl miesto laikas – tai cikliškas laikas. Globalioje erdvėje egzistuoja įprasta individų judėjimo logika, 
besiremianti tam tikra seka, kuomet žmogus eina į darbą, apsipirkti, pavalgyti ir t.t.. Egzistuoja laikas, kuomet gatvės 
pilnos žmonių ir atvirkščiai – kuomet tyla apgaubia miestą ir girdi tik vieną kitą prariedančią mašiną. 

Judriausiose miesto zonose vitrinų, langų atspindžiuose stebiu praeivius, kurie vaikšto pirmyn ir atgal. 
Klaidžiodama ir juos fiksuodama aš lyg bandau sudrumsti tolygų jų judėjimą. Žmonės, kuriuos stebiu ir bandau 
„pagauti“, yra anonimai. Praeinant pastebi jų veidus, kurie laikui bėgant išsitrina iš atminties. Žmogus miesto erdvėje 
tėra tik nepažįstamas objektas. Todėl savo darbuose žmones pažymiu tik kaip siluetus arba jų veido bruožus sulieju 
tarsi pavogdama jų tapatybę. Taigi fiksuojamas dinamiškas miesto gyvenimas, kuriame įsilieja žmogus-praeivis. 
Kartais darbuose įsiterpia mano pačios atvaizdas. Tai – autoportretai, įamžinti stebėtojos poza.  

Savo darbus delioju lyg sustabdytų kino filmo kadrų juostą. Tai tarsi bandymas fiksuoti chronologinį laiką, 
įkūnyti laiką, suteikti jam formalią kalbą. Chronologinis laikas - tai vienas po kito sekantys momentai, maži įvykiai, 
kuriuos delioju vieną po kito, taip suteikdama jiems eiliškumą. Tokiu būdu maži įvykiai susilieja į vientisą darinį. 

Fotografija – dalis tapybos proceso. Svarbu užfiksuoti tam tikroje erdvėje (mieste) atsitiktinius praeivius, 
atsitiktinius žmones. Fotografija - tai pirminis, dar neapdorotas vaizdas, kuris savyje talpina esminę darbo mintį. Po 
mažu nuotrauka virsta apvalytu, išgrynintu vaizdiniu, kuriame nėra nereikalingų detalių. Tai - tik pagalbinis vaizdas, 
kuriuo remiuosi tačiau ji užima svarbią poziciją kūrybinėje eigoje: pats fotografavimo procesas savaime yra 
kompozicijos paieška. Eskizavimo ir tapybos metu sukuriamas nerealus vaizdinys, kuris praktiškai neatpažįstamai 
perkuriamas neliečiant paties turinio. Taigi nuotrauka tėra tik pradinis vaizdas, kuris kūrybinio proceso metu virsta 
eskizu, parengiamąja medžiaga tapybai.  

„Miesto atspindžiai“ – tai Kauno miesto erdvės, įamžintos atspindžiuose. Juose užfiksuoti nepažįstami žmonės, 
staiga atspindyje pasirodantys įvairūs jų pavidalai bei retkarčiais išnyrantis mano pačios atvaizdas. Miestas stipriai 
veikia žmogų ir jo tapatybę, todėl darbuose kuriamas miesto erdvėse vis stiprėjantis anonimiškumo jausmas. Savo 
trumpalaikiškumu atspindys perteikia nuolatinį miesto judėjimą. Kūrybiniame procese teikiama svarba fiksuojant ir 
bandant parodyti greitai prabėgantį momentą, sujudėjusį ir persipynusį vaizdą. Miesto atspindžiai – tai užfiksuoti 
trumpi momentai stebint miesto gyvenimą. 
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