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Smurtas, nepasitikėjimas, savęs nuodyjimas vaistais ir chemija, baimė, nesibaigiantis vartojimas – 
tai  šiuolaikinės visuomenės atspindžiai. Meno prasmė – būti socialiai angažuotam ir nuolat ieškoti 
ir siekti žmogiškumo. 

EN 

Violence, lack of confidence, self-poisoning by drugs and chemistry, fear, endless consumption – 
this is a reflection of modern society. Meaning of art - to be socially motivated and constantly look 
and seek for humanity. 
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Išsilavinimas: 

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: 

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: 
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 – 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 
− grupinė akvarelės paroda „Baltijos tiltai“, Kauno paveikslų galerija 
− akvarelės paroda „Sąskambiai ir atspindžiai“, 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 

EN 

Education: 

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

Group exhibitions: 

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 



− group exhibition of watercolor "Baltic Bridges", Kaunas Picture Gallery 
− watercolor exhibition „Accords and reflections“, Girstutis Cultural Centre, 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


