[LT]
Skambantys kosminiai miltai
Tavo rytai pasitikti rūke su dažais, krentant ledinei rasai. Basomis kojomis ir rankomis liesdamas
dažus dėlioji ritmą-pasaulį. Matydamas lapę ar balandį, tu šypsaisi ir tapai.. Laisvė kuri tą
akimirką supa tave, užmirštas pasaulis. Tik ritmas ir spalva, atsiskleidžiančios įvairiausios
atodangos. Lietus kuris nuglosto pirmą akrilo sluoksnį, palikdamas save ir lašelių įspaudussniegas krentantis į terpentiną ir ratilais sprogstantis-o tu basas basas tapai. Tau nešalta, mąstai
apie spalvą ir potepį.
Atlėkęs apsėstas balandis pradeda lesti geltoną dažą. O tu guli rasoje ir toliau gyvendamas
tapai. Pasprukęs laisvėje ir neapkraudamas tapybos konceptais. Išgyvena kūrinys savus
konceptus gimdamas, o tada kintamoje šviesoje, pasitarus su žeme jis būna baigtas ir
paleidžiamas keliauja toliau. Kur gyvena ,kvėpuoja pats,pats žmogui, pats kuria, pats tampa
spalvų poezija.
Spalva, potepis ir ritmas- Skambantys kosminiai miltai.
Kuriuos interpretuojame visi skirtingai įkvėpdami tolimesnę spalvingą ateitį. Aš matydama jame
savas paslaptis, o Jūs savas.

[EN]
The Sounding Cosmic Flour
Your mornings were greeted in fog with the paint, while falling a frosty dew. Bare feet and
hands; touching the paints you are creating the beat- the world. Seeing a fox or dove, you are
smiling and painting... Freedom, which is surrounding you at that moment; the world is left
behind. Only the beat and the color- unfolding in various outcrops. Rain which caress the first
layer of acrylic, leaving itself and droplets imprints- snow falling in turpentine and bursting in
halos; and you barefoot, barefoot are painting. It is not cold, you only think about color and
stroke. Rushed obsessed dove begins to peck the yellow dye. And you're lying in the dew and
continue painting and living in the same... Still unloaded, nearly empty creature, escaped to
freedom overcomes own painting concepts by birth, and then, in variable light, after
consultation with the Earth, it has been completed and released to continue its journey, where
it is living, breathing, creating and becoming the poetry of the colors itself.
The color, the stroke and the beat- The Sounding Cosmic Flour.
That all of us interpret differently, inspiring a far-off colorful future. And we all see our own
secrets in it.
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Mokslas
09/1997-08/2009

Lukšių Vinco Grybo gimnazija

09/2001-08/2005

Šakių dailės mokykla

09/2005-08/2007

Neakivaizdžiai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
menų mokykla
Gamtos vadymos mokla

09/2005-08/2006

09/2009-08/2013

Vilnaius dailės akademija (Bakalauro studijos)
Freska-mozaika

09/2013-dabar

Vilniaus dailės akademija (Magistro studijos)
Vitražas

Praktinė patirtis ir Parodos

2007
2008
2008
2009
2010
2011
2011

Paroda Lukšiuose “Balos” Lietuva;
Paroda Šakių kultūros centre, Lietuva;
Keramikos Pleneras Molėtuose, Lietuva;
Seminaras “Graffiti” Šakiai, Lietuva;
Grupinė paroda VDA “Dievukai”;
Praktika “Stained glass manufacture”;
Pleneras Nidoje, Lietuva;

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Grupinė “jaunojo piešėjo” paroda, Vilnius,
Lietuva;
Grupinė vasaros darbų paroda VDA, Vilnius,
Lietuva;
Grupinė paroda Kaliningrad, Rusija;
Baigimo bakalauro paroda “Aidas” gelerijoje,
Vilnius,Lietuva;
Meno celės, Vilnius, Lietuva;
Asmeninė paroda “Atodangos” “Aidas” galerijoje,
Vilnius, Lietuva;
Paroda "Du", Vilnius, Lietuva;
Performenso laboratorija , paroda "kosminė
odisėja‘‘ Vilnius, Lietuva;
Grupinė paroda Lenkijoje Ilava ir Torune ''Vėjas
burėje'';
Tarptautinis tapybos pleneras ''Vėjas burėje''
Lenkija, Ilava;
Grupinė paroda ‘‘Džiazuojanti tapyba‘‘; Klaipėda,
Lietuva;
Tebūnie naktis, projektas ‘‘Space book“ Vilnius,
Lietuva;
Meno Celės, VDA, Vilnius, Lithuania;
Paroda Zanavykų muziejuje, Lukšiai, Lietuva,
Paroda Olandijoje (dabar)

http://www.lagalerija.lt/parodos.php?full=1&lang=eng&paroda=400

