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LT
Tapau Vilnių, miestą, kuriame gimiau ir užaugau. Miestą, kuriame gyvenu ir su kuriuo sieju savo
ateitį. Miestą, kurį pažįstų, kurį sapnuoju, kurį matau užsimerkusi, kuriame gimsta vizijos, idėjos,
ateina įkvėpimas.
Galvodama apie miestą aš galiu prisiminti jo vieno ar kito rajono urbanistinę horizonto liniją, pastatų
išdėstymą, gatvių schemą, architektūrines detales, ar konkrečius augalus, augančius konkrečiose
vietose. Tačiau prisiminimuose neužsilieka praeiviai, prekeivai, gatvės muzikantai ar elgetos
ištiestomis rankomis. Prisiminimuose nelieka žmonių, jie neatsiranda ir mano paveiksluose. Pats
miestas tampa pagrindinis veikėjas. Šiek tiek grėsmingas, mįslingas, keistas. Vaizduoju jį taip, lyg
būtų sustojęs laikas, lyg būtų pagauta akimirka, kai nieko nevyksta, kai gera tiesiog būti. Šitaip
išgaunu meditatyvią paveikslo nuotaiką, kurią ir bandau padovanoti žiūrovui. Ramybės salelę šių
laikų kasdienybės maratone.

EN
I’m painting Vilnius, the city where I was born and grew up. The city where I’m live and with which
I’m associate my future. The city , which I know and dreaming about when I sleep. City which I see
when I close my eyes and where my inspiration comes, borning new ideas and visions.
When I’m thinking about the Vilnius, I could remember the one or other district urban horizon line ,
buildings, streets scheme , architectural details , or specific plants growing in specific areas. But in
my memories doesn’t live people, traders, street musicians and beggars with outstretched hands.
There is no memories of the people , and they do not arise in my paintings. The city itself is the
main character. A little sinister, enigmatic and strange. I paint Vilnius as if time stands still, if caught
in a moment when nothing is happening, just good to be there. In this way I’m achieve a meditative
mood of the painting, which I’m trying to give for a viewer. An island of peace in today's daily
marathon.
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Išsilavinimas
2001 – 2005m. mokiausi Užupio gimnazijoje
2010 – 2014m. studijavau Vilniaus dailės akademijoje, tapybos katedroje, įgijau bakalauro laipsnį

Svarbiausios asmeninės parodos
2014m. personalinė paroda „Akademijos“ galerijoje, Vilnius
Svarbiausios grupinės parodos
2014m. „Kosminė odisėja“, performatyvaus meno laboratorija „Titaniko“ parodų salėje, Vilnius
2014m. grupinė paroda „Meno celės“, Vilnius
2014m. grupinė paroda „Jaunojo tapytojo prizas“, ŠMC parodų salėje, Vilnius
2014m. 3-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė („Q14“), Vilniaus bastėja, galerija „Arka“
2015m. grupinė paroda “Beating dreams”, “504 Space gallery”, Londonas
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Education
2001 – 2005 y. learned at „Užupis gymnasium“
2010 – 2014 y. „Vilnius art academy“ bachelor at painting
Individual exhibitions
2014 y. personal exhibition at „Akademy“ gallery, Vilnius
Group exhibitions
2014 y. „Kosminė odisėja“, performative art laboratory „Titanik“ exhibition centre, Vilnius
2014 y. group exhibition „Meno celės“, Vilnius
2014 y. group exhibition „Young painter prize“ (ypp.lt) at „Contemporary art centre“ Vilnius
2014 y. third „Lithuanian art Quadrennial 2014“ („Q14.lt“), Vilnius bastėja, gallery „Arka“
2015 y. group exhibition ,,Beating dreams” at “504 Space gallery”, London

