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„Vakarinis“ – tai tam tikras apšvietimas, kelias akimirkas trunkantis
sublizgėjimas ant kasdienio daikto ar netikėto radinio paviršiaus arba erdvę
permainantis šešėlis ar atspindys. Vaizdo nykimas laipsniškai besileidžiant prieblandos
užsklandai ar tiesiog yrant materijai. Tai nujautimas nebūties, laikinumo suvokimo
atšvaitas.
Tam tikri dalykai tiesiog paveikia emociškai; mėginu perteikti, įvaizdinti
atmosferą, nuotaiką to laiko pajautimo. Nors mane „pagauna“ momentinis įspūdis,
trumpalaikis

reginys,

tačiau

pats

darbo

vyksmas

dažniausiai

yra

ilgalaikis,

daugiasluoksnis. Kūrinys kaip prisiminimas. Šis procesas – tai buvimas (su) savimi, kuris
leidžia prisiminti, susikaupti, apmąstyti einantį laiką.

[EN]

"Vespertine" - is a kind of light, few moments lasting shining on an everyday object or
unexpected finding surface, a shadow or reflection transforming the space.
Disappearing view - gradually sinking into twilight or simply the decomposition of
matter. This is premonition of nothingness, the perception of temporality.

Certain things just emotionally affect; I try to convey the atmosphere of the image,
mood, feeling of the time. While I am "coght" by an instant impression, short sight, the
labor process is usually long-term, multi-layered. Work as a memory. This process - it is
the presence of self, which enables us to remember, concentrate, contemplate passing
time.
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Rosanda Sorakaitė (1988)

Kūrybinė biografija:

2014 – 5-oji tarptautinė akvarelės bienalė „Baltijos tiltai. Rezonansas“, Nacionalinio M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerija, Kaunas
2014 – „Paroda be pavadinimo“, personalinė piešinių paroda, galerija „si:said“, Klaipėda
2014 – Tarptautinės menininkų grupės KaNiBaL‘HoPoX simpoziumas ir paroda
„Menininkas ir pieštukas“, galerija „Meno forma“, Kaunas
2014 – Grupinė paroda „Mitas ir menas“, V tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis
„Kaunas mene. Pažintys. Sklaida“, galerija „Meno parkas“, Kaunas
2014 - Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „Art Vilnius‘14”, Vilnius (galerija „Meno
forma“, Kaunas)
2014 – Grupinė jaunųjų Lietuvos menininkų paroda „The Other Thinking“, galerija
„Stalowa“, Varšuva, Lenkija
2014 – Bendradarbiavimas Židrijos Janušaitės performanse „Absent presence“,
tarptautinis performanso ir gyvo meno festivalis „CREATurE“, Kaunas
2014 – Grupinė paroda „Kurk“, galerija „Meno forma“, Kaunas
2014 – VDA studentų meno dienos „Kosminė odisėja 2014”, ekspozicijų erdvė „5 Mills”,
Vilnius
2014 – Personalinė paroda „Tapyba ir piešiniai“, galerija „Homo ludens“, Jonava
2014 – Grupinė paroda „Tas pats ma(ąs)tymo būdas“, VDU menų galerija „101”, Kaunas
2014 - Bendradarbiavimas Židrijos Janušaitės performanse „...gyvenimas susideda iš
tokių mažyčių vienatvių...“, galerija „Meno parkas“, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė
„Art14 London”, Londonas, Jungtinė Karalystė
2013 – Grupinė paroda "Carrément", galerija "4,Barbier", Nimas, Prancūzija
2013 – Grupinė paroda “Rudens salonas”, galerija “Meno parkas”, Kaunas

2013 – Personalinė piešinių paroda, VDA Kauno fakultetas, Kaunas
2013 – VDU menų galerijos “101” projektas “Laisvės alėjos bohema: atminties vietos” –
“Istorijos prie kavos: pokalbiai su jaunaisiais menininkais”, Kaunas
2013 – Bendradarbiavimas Židrijos Janušaitės performanse „...gyvenimas susideda iš
tokių mažyčių vienatvių...“, galerija „Meno parkas“, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė
„Art Vilnius‘13”, Vilnius
2013 – Bendradarbiavimas Židrijos Janušaitės performanse „...gyvenimas susideda iš
tokių mažyčių vienatvių...“, galerija „Meno parkas“, Kaunas
2013 – Grupinė paroda “27 ketvirtadieniai”, galerija „Vartai”, Vilnius
2012 – “Jaunojo tapytojo prizas” finalininkų paroda, “A galerija” ir J. Miltinio dramos
teatras, Panevėžys
2012 – “Jaunojo tapytojo prizas” finalininkų paroda, Šiuolaikinio meno festivalis „Virus
17“, Šiaulių dailės galerija, Šiauliai
2012 – “Jaunojo tapytojo prizas” finalininkų paroda, VDA ekspozicijų salė “Titanikas”,
Vilnius
2012 - Tapybos darbų peržiūra – paroda, galerija „Vartai”, Vilnius
2012 – VDA KF tapybos bakalauro absolventų diplominių darbų paroda, galerija “Homo
ludens”, Jonava
2012 – Dueto tapybos darbų paroda, J.Vienožinskio menų fakultetas, Kaunas
2012 – VDA studentų grafikos paroda „Pasportas“, galerija „Meno parkas“, Kaunas
2012 – VDA studentų grafikos paroda „Pasportas“, galerija „Kairė – dešinė“, Vilnius
2011 – VDA KF studentų tapybos paroda, VDU menų galerija “101”, Kaunas
2011 – VDA KF studentų piešinių paroda viešose erdvėse „Gyvastis“, Kaunas
2011 – VDA KF fondo darbų paroda, Šiaulių dailės galerija, Šiauliai
2010 – VDA KF studentų plenero paroda, Įvairių tautų kultūrų centras, Kaunas
2009 – Kūrybinės dirbtuvės, Tarptautinis ES projektas „Youth in action. Art in action“,
Utena
2007 – Tapybos darbų paroda, Šiaulių universiteto galerija, Šiauliai

Išsilavinimas:

2012 – 2014 VDA Kauno fakultetas, tapybos magistrantūros studijos, suteiktas dailės
magistro laipsnis
2008 – 2012 VDA Kauno fakultetas, tapybos bakalauro studijos, suteiktas dailės
bakalauro laipsnis
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Rosanda Sorakaitė (1988)

Creative biography:
2014 – 5th International watercolour biennial “Baltic bridges. Resonance”, Kaunas
Picture Gallery of M. K. Čiurlionis National Art Museum, Kaunas
2014 – “Untitled exhibition”, personal exhibition of drawings, “si:said” gallery, Klaipėda
2014 – Symposium and exhibition of international artists’ group KaNiBaL‘HoPoX, „Artist
and a pencil“, „Meno forma“ gallery, Kaunas
2014 – Group exhibition “Myth and Art”, contemporary art festival “Kaunas in art”,
“Meno parkas” gallery, KAunas

2014 – Group exhibition of young Lithuanian artists “The Other Thinking”, “Stalowa”
gallery, Warsaw, Poland
2014 – collaboration in a performance of Židrija Janušaitė “Absent presence”,
international performance and live art festival “CREATurE”, Kaunas
2014 – Group exhibition “Create”, “Meno forma” gallery, Kaunas
2014 – VAA students’ art days “Cosmic odyssey 2014”, exhibition space “5 Mills”, Vilnius
2014 – “Drawing and painting”, gallery “Homo ludens”, Jonava
2014 – Group exhibition “Same way of seeing/thinking”, VMU art gallery “101”, Kaunas
2014 - collaboration in a performance of Židrija Janušaitė „...life consits of these little
touches of solitude“, “Meno parkas” gallery, international contemporary art fair “Art14
London”, London, United Kingdom
2013 – Group exhibition “Carrement”, “4,Barbier”, Nimes, France
2013 – Group exhibition “Autumn salon”, “Meno parkas” gallery, Kaunas
2013 – Drawing exhibition, VAA Kaunas faculty, kaunas
2013 - collaboration in a performance of Židrija Janušaitė „...life consits of these little
touches of solitude“, “Meno parkas” gallery, international contemporary art fair “Art
Vilnius’13”, Vilnius
2013 – collaboration in a performance of Židrija Janušaitė „...life consits of these little
touches of solitude“, „Meno parkas“ gallery, Kaunas
2013 – 27 Thursdays, “Vartai” gallery, Vilnius
2012 - “Young Painter Prize” finalists’ exhibition, “A galerija” gallery and J. Miltinis
dramatheater, Panevėžys
2012 - “Young Painter Prize” finalists’ exhibition, Contemporary Art Festival “Virus 17”,
Šiauliai Art gallery, Šiauliai
2012 – “Young Painter Prize” finalists’ exhibition, VAA exposition hall “Titanikas”, Vilnius
2012 – Review – exhibition, “Vartai” gallery, Vilnius
2012 – Group exhibition of painting BA graduates of VAA KFA, “Homo ludens” gallery,
Jonava
2012 – Duo exhibition of BA diploma paintings, J.Vienožinskis Faculty of Art, Kaunas
2012 – VAA students’ exhibition of Graphics „Pasportas“, „Meno parkas“ gallery, Kaunas
2012 – VAA KFA students’ exhibition, Culture centre, Jurbarkas
2012 – VAA students’ exhibition of Graphics „Pasportas“, Kairė – dešinė“ gallery, Vilnius

2011 – Painting exhibition of VAA KFA students, VMU Art gallery “101”, Kaunas
2011 – Drawing exhibition of VAA KFA students in public spacesstudentų „Gyvastis“,
Kaunas
2011 – VAA KFA students’ exhibition, Šiauliai Art gallery, Šiauliai
2010 – VAA KFA students’ exhibition, Cultural Centre of Various Nations, Kaunas
2009 – EU project „Youth in action. Art in action“, Utena
2007 – Painting exhibition, Šiauliai University gallery, Šiauliai

Education:
2012 – 2014 VAA Kaunas Faculty of Art MA painting studies, Master of Fine Arts
2008 – 2012 VAA Kaunas Faculty of Art BA painting studies, Bachelor of Fine Arts

