
 
LT 

Užmiršti miesteliai, kuriuose nieko svarbaus jau nevyksta. Gyventojų mažėja, jaunų darbingų, 
talentingų žmonių nutekėjimas kažkur svetur, nedarbas ir t.t. Itin didelis besikeičiantis informacijos 
kiekis trukdantis susikoncentruoti. Gyvenimo tempas verčiantis nuolatos skubėti, patirti stresą, bei 
noras uždirbti daugiau pinigų, tam, kad patenkinti nebeišgydomą vartotojiškumo priklausomybę.  

Todėl man svarbu įžvelgti mano mažo miestelio grožį, užfiksuoti jo pasikeitimą ar užsistovėjimą. 
Parodyti laikinumo grožį, miestelio ramybę. Nereikia dairytis kažkur toli, viskas ko reikia turime, 
visas grožis prieš akis ir ranka pasiekiamas dabar ir čia.  

„Buvo laikai be el. laiškų“ tapybos darbe siekiu atkreipti dėmesį į tai, kad keičiantis informacijos 
pateikimo greičiui nebe suteikiame turiniui tiek daug asmeniškumo ir prasmės. Viskas tampa 
laikina. Per kelias sekundes vienu ar kelių mygtukų spustelėjimų galim pradanginti visą turimą 
informaciją, laiškus ir t.t.  
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In small towns , where nothing much is already happening. Population decline in the ablebodied, 
young, talented people leak somewhere abroad , and unemployment , etc. A very large amount of 
information interferes with the changing focus . The pace of life is constantly drives the rush , 
stress, and the desire to earn more money to meet no longer curable addictive consumerism .  

Therefore, it is important for me to see my smalltown beauty , capturing movement or stagnation. 
Return to the beauty of the quiet city of transience . No need to look somewhere far , we have 
everything you need, all in front of your eye for beauty and a hand here and now .  

I want to get more atention with painting “There was time without email” to the fact that the 
information exchange rates are no longer present content both personality and meaning. 
Everything is temporary. Within seconds , one or more of the Delete key clicks are likely to 
disappear all available information , letters , etc  
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Išsilavinimas: 
2010 rugsėjis – 2012 vasaris dailė(tapyba), magistras. Šiaulių universitetas, menų fakultetas, Aušros 
al. 50, Šiauliai  
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2007 09 – 2008 02 studijos pagal erasmus mainų programą Maria CurieSkłodowska, Liublinas, 
Lenkija  

2006 09 – 2010 06 dailė (tapyba), bakalauras. Šiaulių universitetas, menų fakultetas, Aušros al. 50, 
Šiauliai  

Parodos:  

2015m. – personalinė tapybos paroda „Ekspresijos“. Kultūros baras kablys. Palanga 

2015m. – 54  oji Šiaulių dailininkų paroda. Šiaulių dailės galerija 
2015m. – Tapybos paroda "Erdvės variacijos". Menų tiltas. Vilnius 
2015m. – Paroda "Aš". Šiaulių universiteto galerija 
2015m. – Paroda: 1/1. Vienas autorius  vienas kūrinys. Šiaulių dailės galerija 2015m. – personalinė 
tapybos paroda “Joniškio peizažai" . Joniškio Kultūros centras 

2014m. – 53  oji Šiaulių dailininkų paroda. Šiaulių dailės galerija  

2014m. – personalinė tapybos paroda “Asmeninis paviršius”. Klaipėdos meno bibliotekos galerija  

2014m. – personalinė tapybos paroda “Asmeninis paviršius”. Joniškio Kultūros centras 

2013m. – tapybos paroda “Nuo peizažo iki abstrakcijos”. Joniškio Kultūros centras 

2013m. – personalinė tapybos paroda. Tauragės kultūros rūmai  

2013 m. – 52  oji Šiaulių dailininkų paroda. Šiaulių dailės galerija  

2013 m. – Abstrakti vizija. Kelmės r. savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka  

2012m. – personalinė tapybos paroda “Nuobodos dienoraštis”. Telšių menų inkubatorius 

2012m. – Žiemgalos dailininkų paroda. Joniškio KC 
2012m. – 51  oji Šiaulių dailininkų paroda. Šiaulių dailės galerija 
2012m. – "Antra pamaina". Šiaulių dailės galerija. 
2012m. – Šiaulių dailininkų paroda "Erozija". Šialių kultūros centras 
2012m.  Dailės magistrantų darbų paroda. Šiaulių dailės galerija 
2011m. – 50oji  Šiaulių dailininkų kūrybos paroda. Šiaulių dailės galerija 2011m. – Studentų darbų 
paroda. CH. Frenkelio vila 
2011 m. – I k. Magistrantų tapybos darbų paroda. Šiaulių dailės galerija 
2011 m. – Šiauliu dailininkų paroda „MOTERS ŽENKLAS”. Šiaulių kultūros centras 

2008 m. – Pirmoji personalinė paroda. ŠPRC  
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Education: 

In 2010 september – 2012 january Art (painting), Master. University of Šiauliai, Faculty of Arts, Fine 
Arts Department. Aušros al. 50, Šiauliai, Lithuania.  

In 2007 09 2008 02 Studies under the Erasmus exchange program. Maria CurieSkłodowska 
University, Lublin, Poland In  

2006 september – 2010 june Bachelor’s Degree, Art (painting). University of Šiauliai, Faculty of 
Arts, Fine Arts Department. Aušros al. 50, Šiauliai  

Since 2008 participating in various exhibitions.  
In 2015. Solo painting exhibition”Expressions".Culture bar Kablys.  Palanga 

In 2015 .  54  th Siauliai artists' exhibition . Siauliai Art Gallery 
In 2015 .  Painting exhibition “Spatial Variations” . Menų tiltas . Vilnius 
In 2015 .  The exhibition "I " . Siauliai University gallery 
In 2015 .  Exhibition: 1/1 . One author  one artwork. Siauliai Art Gallery 
In 2015 .  S olo e xhibition of paintings “Joniškis landscapes” . Joniškis Cultural center 

In 2014 – 53 – th Siauliai artists exhibition . Siauliai Art Gallery  

In 2014 – Solo exhibition of paintings “Personal surface” Klaipėda municipal public art library 
galery  

In 2014 – S olo e xhibition of paintings “Personal surface”. Joniškis cultural center 

In 2013 – Exhibition  from landscape to abstraction. Joniskis cultural center In 2013 . – S olo e 
xhibition of paintings . Taurage Palace of Culture  
In 2013 . – 52th  Siauliai artists exhibition . Siauliai Art Gallery  

In 2013 . – Abstract vision . Kelme district . Žemaitės municipal public library In 2012 . – S olo e 
xhibition of paintings ''The diary of bore''. Telsiai arts incubator 

In 2012 . – Žiemgala artists . Joniškis cultural center 
In 2012 . – 51  th Siauliai artists . Siauliai Art Gallery  
In 2012 . – “The second shift” . Siauliai Art Gallery. 
In 2012 . – Siauliai artists association " erosion". Siauliai cultural center 
In 2012 . – Art exhibition of postgraduate work . Siauliai Art Gallery 
In 2011 . – 50th  Siauliai artists' exhibition. Siauliai Art Gallery 
In 2011 . – Student Works Exhibition . CH . Frenkel villa 
In 2011 . – I t. Masters' painting exhibition . Siauliai Art Gallery  
In 2011 . – Siauliai artists association " WOMAN mark" . Siauliai cultural center 

In 2008 . – The first s olo e xhibition. SPRC  


