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Uždanga
Idėją interpretuoju iš asmeninės pozicijos. Manau, jog vartotojų pasaulis tai tamsi, nyki
vieta, neturinti ateities perspektyvų, pati save naikinanti jėga. Nuolat ieškoti
informacijos, bendrauti virtualioje erdvėje tampa daugumos žmonių kasdienybe ir
rutina. Žmogus tarsi pasislepia po tam tikra uždanga, yra visko pertekęs. Pradeda
nebematyti esmės, praranda ramybę ir savo vidinę erdvę. Ši žmogiška uždanga prisipildo
įvairių ženklų. Ima kalbėti žmogaus kūno fragmentai ar tušti veidai. Viskas virsta ironišku
gyvenimo žaidimu.

[EN]
Curtain

I interpret the idea from my personal position. I think that the consumer world is dark,
frustrating place, has no prospects for the future, self-destructive force. Constantly
search for information, communicate in virtual space becomes most people's daily life
and routine. Humans like to hide under some cover. Begin to lose sight of fact, lose his
peace of mind, inner space. The curtain is full of various signs. Human body fragments,
empty faces begins to speak. Everything turns into ironic game of life.
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Monika Adomavičiūtė (1985)
Kūrybinė biografija
2004 – 2008 m. – tapybos bakalauras (VDA KDF), baigiamasis darbas „Vonios kambarys“,
darbo vadovė A. Petrašiūnaitė. Recenzentė J. Aukštikalnytė-Varkulevičienė.
2008 – 2010 m. – tapybos magistras (VDA KDF), baigiamasis darbas „Kelionė į kambario
vidų“, vadovė J. Aukštikalnytė-Varkulevičienė. Recenzentė A. Barzdukaitė-Vaitkūnienė.

Grupinės parodos:
2008:
– VDA KDF/VDU MF meno projektas „Jauni keliai veda į galeriją 101”, galerija „101”
– grupinė tapybos paroda „Nida“, Jurbarkas
2009:
– grupinė tapybos ir tekstilės paroda „Be sienų“, Kaunas
– grupinė paroda J. Naujalio memorialiniame muziejuje „Muziejų naktis“,
Raudondvaris
– grupinė akvarelės ir tapybos paroda „Akvarelės variacijos“, Girstučio kultūros
centras, Kaunas
– tarpdisciplininių menų paroda „Kvėpuojanti siena“, galerija „Meno Parkas“,
Kaunas
– grupinė akvarelės paroda „Vanduo ir spalva“, Kaunas
– grupinė tapybos darbų paroda, BLC (Verslo lyderių centras), Kaunas
2011:
– dailės paroda „Atgimimas”, viešoji biblioteka/ Kauno Filharmonija, Kaunas
– pleneras ir paroda „Palemono atodangos 2011”, Palemonas
2012:
-

dailės paroda „Atgimimas”, viešoji biblioteka, Kaunas

– grupinė tapybos paroda „Jauna Kauno tapyba“, Kauno paveikslų galerija, Kaunas
2014:
– tapybos paroda „Online Games“, AB Pramprojektas, Kaunas

– grupinė akvarelės paroda „Avanscena“, Girstučio kultūros centras, Kaunas
Personalinės parodos:
2011:
– Personalinė tapybos paroda „Ne|kambaryje“, Vero Cafe, Kaunas
2012:
– Personalinė tapybos paroda „Jungtys“, Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka,
Panevėžys
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Monika Adomavičiūtė (1985)
Creative biography

2004 - 2008 - Painting Bachelor (VAFA, KFFA)
2008 - 2010 - Painting Master (VAFA, KFFA)

Group exhibitions:
2008:
- Art project "Young roads lead to Gallery 101“, gallery 101
- group exhibition of paintings “Nida“, Jurbarkas
2009:
- group exhibition of paintings and textiles "Without Borders", Kaunas, Lithuania
- group exhibition in J.Naujalis Memorial Museum, "Museum Night", Raudondvaris
- group exhibition of watercolors and paintings “Watercolors variation“, Girstutis
Cultural Center, Kaunas
- Interdisciplinary Arts Exhibition "Breathing Wall", gallery "Art Park", Kaunas
- group watercolor exhibition "Water and Color", Kaunas
- group exhibition of paintings, BLC (Business Leaders Centre), Kaunas
2011:
- group exhibition “The best artwork of the year 2010“, picture gallery, Kaunas
- art Exhibition "Rebirth", public library / Kaunas Philharmonic, Kaunas
- plein air and exhibition “Palemonas outcrop 2011“, Palemonas
2012:
- group exhibition “The best artwork of the year 2011“, picture gallery, Kaunas
- art exhibition "Rebirth", public library, Kaunas
- group exhibition "Young Painting of Kaunas 2012", picture gallery, Kaunas,
Lithuania
2014:
– exhibition “Online Games“, Pramprojektas, Kaunas
 watercolor exhibition „Avanscena“, Girstutis Cultural Center, Kaunas

Solo exhibitions:
2011:
- personal exhibition of paintings, "Not | in the room“, Vero Cafe, Kaunas
2012:
- personal painting exhibition "Connections", Petkevičaitė-Bitė public library,
Panevėžys

