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This year I was going to Croatia. I saw people who can talk abaut war that they've seen. There was 
so much pain so I decided to draw those feelings. I called it phantoms of life because when 
people do something bad like war and after a while it ends we can still see, feel and remember 
everything that we left behind, it's still living in every street, and home. I used apple symbol like 
the beginning, and places which I saw in my journey and which I think is still “talking” something 
that we should never repeat again. But we are people who made mistakes… 

LT 

Šiais metais važiavau į Kroatiją. Mačiau ten žmones, kurie galėjo papasakoti apie karą. 
Kiekviename ištartame žodyje galėjai pajusti skausmą, todėl nutariau nupiešti kiekviena išgyventą 
jausmą. Pagrindinį paveikslą pavadinau gyvenimo fantomais, nes kai žmonės padaro kažką blogo 
kaip pavyzdžiui sukelia karą, ir kai po kiek laiko jis baigiasi mes vis dar jaučiame, matome ir 
prisimename viską ką palikome ir netekome, ir tas kiekvienas prisiminimas vis dar gyvena gatvėse, 
namuose. Panaudojau obuolį kaip simboli pradžios, taip pat vietas kurias mačiau kelionėje ir 
kurios, mano nuomone, vis dar byloja apie kažką tokio, ko nevertėtų kartoti dar kartą. Bet mes 
žmonės, kurie daro klaidas... 
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2005 – 2008m. Kretingos meno mokykla 
2007m. Dalyvavimas projekte ir parodoje “Bendri krantrai” 
2010m. Lietuvos mokinių dailės olimpiada, III vieta. 
2010m. Personalinė darbų paroda Kretingos rajono kultūros centre „59 šeštadieniai“ 
2010 – 2014m. Dailės bakalauro studijos Klaipėdos universitete 
2011m. Dalyvavimas projekte “[Bord]less – Portrait of Europe’s first generation” 
2012m. Jungtinė paroda Gargždų krašto muziejuje 
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2005 – 2008m. Kretinga art school. 
2007m. Project and exhibition “Bendri krantai”. 
2010m. Lithuanian student of Fine Arts Olympiad, III place 
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2010m. Personal exhibition in Kretinga cultural center exhibition hall “59 Saturdays“. 
2010 – 2014m. Bachelor of fine arts in Klaipėda university 
2011m. Project “[Bord]less – Portrait of Europe’s first generation” 
2012m. Exhibition of students of KU Faculty of Arts Fine Arts speciality in Garždai museum.


