
 
Vita Eidimtaitė 

[EN] Concept description 
I – You – You – Me 
In my painting work isn‘t the main motive , the general main, direct cues or conceptual meanings. Priority I give to 
expression, second fiction and visual expression. For me like a creator is very important emocional experience for 
me like a painter, and wiever/watcher for who is this art. Composition, technical connections and their combination, 
general mine creation start point, from who is first creation ideas. Painting for me is myself shout/cry influenced by 
other, peoples, enviromental and myself them among. I want to say, that  isn‘t enviroment impact – is‘nt inspiration 
to paint. Work „ I – You – You – Me“  reason – visual community research and no painting limitation or canons. 
Create who you are, create what you feel... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV 
 
Born 1990  
Education 
2009 graduated Klaipeda Eduardas Balsys gymanazium of art‘s 
2009 -2013 graduated Vilnius Academy of art‘s, scenography speciality 
2012/2013 Erasmus studies in Latvian Academy of art‘s 
2013 conduct practice in Latvian National Opera 
2013 started postgraduate studies in Vilnius Art Academy, scenography speciality 
Works in theatre/film making 
2009-2012 m. Cooperation with Lithuanian Music and Theatre Academy students, created 8 short films (Director 
Ieva Veiverytė „Balius“ („Party“), Director  Andrius Paškevičius „36,7“ („36,7“), Director  Robertas Nevecka „Vienatvė 
dviese“( „Solitude for Two“...t.t.) 
2010 m. Lithuanian Music and Theatre Academy bachelor students spectacle  „Anaerobai“ („Anaerobes“), Director  
Juozas Javaitis. 
2012 m. Lithuanian Music and Theatre Academy bachelor students spectacle  N. Gogol „Nuotrupa“ („Fragment“) , D. 
Selendžer „ Glasai: Simoro link“ („Glas: Seymour toward“) Director  Dalia Storyk 
Exibitions 
2010 costume exibition in festival „Supa Devynios“ („ Swinging Nine“) 
2011 Nida Art Colony students from Vilnius Art Academy 
2012 scenography exibition Energy and Technical Museum 
2013 scenography exibition in festival „Tylos!“ („Silence!“) 
 



*LT+ Koncepcijos aprašas 
Aš - Tau – Tu -Man 
Mano darbe nėra pagrindinio motyvo, pagrindinės minties,  tiesioginių užuominų ar konceptualių prasmių. 
Pirmenybę teikiu ekspresyvumui, sekundės fikcijai ir vizualiajai išraiškai. Man kaip kūrėjui asmeniškai svarbiausia 
emocinis išgyvenimas tiek mano kaip tapytojo, tiek žiūrovo/stebėtojo kuriam ir yra adresuota kūryba. Kompozicija, 
technikų jungimas ir jų „suvedimas“, pagrindinis mano kūrybos atspirties taškas, iš kurio kyla pirminės idėjos. Tapyba 
man, tai savęs šauksmas įtakotas kito, žmonių, aplinkos ir savęs jų tarpe. Noriu pasakyti, jog nebūtų aplinkos vyksmo 
ir jos įtaigos/įtakos man – nebūtų ir man inspiracijos tapyti. Darbo „Aš- Tau- Tu- Man“ pagrindas- vizualinės visumos 
ieškojimas ir neapsiribojimas jokiais kanonais bei tapybos išraiškos standartais. Kurk taip kas esi, kurk kaip jauti... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV 
Gimė 1990m, Klaipėdoje 
 
Išsilavinimas 
2009 m. Klaipėdoje baigė Eduardo Balsio menų gimnaziją 
2009 m. įstojo į Vilniaus dailės akademiją, scenografijos bakalauro studijas 
2012/2013 m. rudens semestre mokėsi Latvijos dailės Akademijoje 
2013 m. atliko praktiką Latvijos Nacionalinėje Operoje 
2013 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, scenografijos specialybę, įgijo dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 
2013m. įstojo į scenografijos magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje 
 
Darbai teatre/kine 
2009-2012 m2009-2012 m. Bendradarbiaujant su Muzikos ir Teatro Akademijos studentais sukūrėme 8 
trumpametražius filmus (Rež. Ieva Veiverytė „Balius“, Rež. Andrius Paškevičius „36,7“, Rež. Robertas Nevecka 
„Vienatvė dviese“...t.t.) 
2010 m. LMTA bakalauro studentų spektaklis „Anaerobai“, Rež. Juozas Javaitis. 
2012 m. LMTA bakalauro studentų spektaklis N. Gogolis „Nuotrupa“, D. Selendžeris „ Glasai: Simoro link“ Rež. Dalia 
Storyk 
 
Parodos 
2010m. Kostiumų paroda festivalyje „Spartakiada“, „Supa Devynios“ 
2011m. dalyvavo Nidos Meno kolonijos parodoje 
2012 m. Scenografijos paroda Energetikos ir technikos muziejuje. 
2013 m. Scenografijos paroda festivalyje „Tylos!“ 
 


