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[LT] 

Didžioji mano kūryba tam tikra dalimi susijusi su mano Seneliu, iš kurio nuolat mokausi gyvenimo 
meno. O Jis savo gyvenimo patirtimi ir išmintimi su kitais dalijasi jau devyniasdešimt metų, kuriuos 
paminės šių metų – spalį. Nemažai savo kūryboje naudoju tam tikrą išraiškos priemonę – vašką, medų 
pasitelkiu ir bites. Vaškas - kūryboje tai priemonė atskleisti žmogaus ryšį su bitės dvasine galia. Bitės – 
tai, kas Seneliui suteikia stiprybės. Bitininkystė -  Jo, iki šiol neatsiejama gyvenimo dalis. Nepaslaptis, 
kad bitė yra bendruomenės gyvis, gyvenantis šeimoje. Taigi bičių pasaulyje šeima yra viskas, kurioje ji 
gimsta, šeimos nariai ją augina, po to ji augina kitus šeimos narius ir galiausiai prireikus už ją miršta. Dėl 
to, manau, per kūrybą dar stipriau galiu pajausti Senelio vidinį pasaulį, kuris sustiprina ir mane... 

Tad ,,Senelio natiurmortas“ tai, kas atspindi Jį... žibalinė lempa, lininis rankšluostis, skrybėlė, 
lagaminas.... apie kiekvieną iš jų reikšmę ir svarbą būtų galima kalbėti ir kalbėti... bet palieku tai 
pamąstyti TYLOJE... 

[EN] 

Most of my work to some extent related to my grandfather, from which constantly learning the art of 
living. And he his life experience and wisdom with other shares already ninety years to celebrate this 
year - in October. A number of his works use a means of expression - the wax, honey and bees invoke. 
Wax - works is a tool to reveal the human relationship with bees spiritual power. Bees - what 
grandparents gives strength. Beekeeping - Yeah, until now an integral part of life. Secret that the bee is 
a sucker community living in the family. So the bee world family is everything, where it is born, the 
family members to grow, then it is raising other family members, and finally, if necessary, to die. As a 
result, I think, through the works even more strongly I feel Claus inner world, which strengthens me ... 

So ,,Grandfather still life‘‘ something that reflects his ... kerosene lamp, linen towel, hat, suitcase .... 
about each of their meaning and importance can talk and talk ... but I leave it to reflect SILENCE... 



INGA LAUŽONYTĖ   
b. 1992, Lithuania 
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Biografija: 

Inga Laužonytė gimė Alytuje. 1999 – 2011 m baigė Alytaus, Butrimonių gimnaziją. 2010 m. Alytaus 
dailės mokykla.Gyvena Vilniuje. 2011 – 2015 m. Vilniaus dailės akademija, Taikomųjų ir vizualinių menų 
fakultetas, Tekstilės katedra (bakalauras). Šiuo metu studijuoju grafikos magistro specialybę VDA. Nuo 
2008 m. dalyvavimas pleneruose (kaip dalyvė, vadovė), parodose.  
Kuriu tarpdisciplininį meną. Rašau meninius straipsnius. Domėjimosi laukas: kultūra, kinas, teatras, 
meno istorija, tarpdisciplininis menas, tekstilė,  grafika, baltų kultūra, etnologija, Rytų filosofija, estetika, 
Skandinavijos mitologija, simboliai, ženklai, , sveika gyvensena.  

Plenerai:  

2008 m ,,Nutapyk savo ateitį‘‘- pleneras -Šventoji. 
2009 m. ,,Mes dailininkai“ – pleneras – Šventoji. 
2014 m. ,,Žvirblių vasara“ – pleneras – Alytus. 

Simpoziumai: 

2014 m . Tarptautinio skaitmeninio siuvinėjimo simpoziumas: ,,Images of Memory“ – Nida. 

Grupinės parodos: 

2009 m. ,,Visa Lietuva: žemėlapis be baltų dėmių“ – Kaunas 
2010 m. ,,Erdvės transformacija“- Alytus 
2010 m. ,,Akys – sielos veidrodis‘‘ – video filmas  - Šiauliai 
2013 m. ,,Vizualus menas Alytus 2013‘‘ Jaunieji menininkai – AKKC – Alytus 
2014 m. ,,Station Vilnius“ , (tarptautinio bendradarbiavimo projektas su Paryžiuje įsikūrusi                         
Caravansaraï meno mainų organizacija). Vilniaus parodų salėse - ,,Titanikas“ 

2014 m. ,,VELtinys jaunai ir nerūpestingai“ Vilniaus galerijoje – ,,Artifex‘‘ 

2014 m. ,,Algimantą Švėgždą atminti“ VDA- ,,Šachmatinės“ salės erdvėse. 



2014 m . Tęstinis kultūros projektas ,,Vizualus menas Alytus 2014‘‘ – AKKC – Alytus 

2015 m.  „IŠ DĖŽĖS / OUT OF THE BOX“ ,,Arkos’’  galerija - Vilnius 

2015 m. ,,Meno celės”  - Kultūros naktis, VDA tekstilės katedra – Vilnius 

2015 m. ,,TARP<TAUT>ĖJIMAS“ – tarptautinė paroda, Vilniaus parodų salėse - ,,Titanikas“. 

2016 m. „TRADICIJA IR DABARTIS. BALTŲ ŽENKLAI TEKSTILĖJE“ LDS Kaunas  

2016 m. ,,100 HOURS OF ART’’ - ,,Museums Quartier’’- Viena (Austrija). 

2016 m. ,,PROGRAMA 621W10001“ - Panemunės pilis 

Personalinės parodos: 

2016 m. ,,Apsisiautusi baltai“ – Vilniaus inžinerijos licėjus - Vilnius 

Kūrybinės dirbtuvės: 

2012 m. Tarptautinis seminaras ,,Tradiciniai kinų karpiniai” su Kinijos Liaoning provincijos Jianping 
apygardos nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo centro direktore p. Yang Zhihong. 

2013m. Foto laboratorija su ,,Karavan Gallery‘‘ atstovais iš Prancūzijos  Shalva Khakhanashvili ir Jacques 
Crenn. 

2013m. Išmanioji , elektroninė tekstilė  su profesore Barbara Layne  (Konkordijos universitetas, Kanada). 

2014m. Raportinių audinių kūrimas su dizainere Teija Puranen (Suomija). 

2014m. Kūrybinės (mezgimo) dirbtuvės su menininke Freddie Robins. 

Kinas, Reklama: 

2015 m. Filmas - ,,Emilija”, rež. Donatas Ulvydas. 

2016 m. Reklaminio plakato veidas  ,,OKTO photography” 

2016 m. Filmas ,,Tarp pilkų debesų’’, rež. Marius Markevičius. 

2016 m. Reklama ,,Huawei“ – Korėja 



[EN] 

Plein Air: 

2008 ,, paint a their future '' - Symposium Sventoji. 

2009. ,, We are artists "- Symposium - Holy. 

2014. ,, Sparrows summer "- Symposium - Alytus. 

Symposiums: 

2014. International digital embroidery Symposium: ,, Images of Memory "- Nida. 

Group exhibitions: 

2009. ,, All Lithuania: map without white spots "- Kaunas 

2010. ,, Spatial transformation "- Alytus 

2010. ,, Eyes - mirror of the soul '' - a video film - Siauliai 

2013. Visual art Alytus ,, 2013 '' Young artists - ACCC - Alytus 

2014. Vilnius ,, Station "(an international cooperation project with the Paris-based art Caravansaraï 
exchange organization). Vilnius exhibition halls - ,, Titanic 

2014. ,, Felt young and careless "in the gallery - ,, Artifex '' 

2014. ,, Algimantas Švėgžda note "VDA- ,, chess" hall spaces. 

2014. Continuing the cultural project ,, Visual art Alytus 2014 '' - the ACCC - Alytus 

2015. "Out of the box / OUT OF THE BOX ,, Arch '' gallery - Vilnius 

2015. ,, Art Cells - Night of Culture, VDA textile Cathedral - Vilnius 



2015. BETWEEN ,, <TAUT> WALK "- an international exhibition of the Vilnius exhibition halls - ,, Titanic. 

2016. "TRADITION AND PRESENT. Whitespace TEXTILE "LAA Kaunas 

2016. ,, 100 HOURS OF ART '' - ,, Museums Quartier '' - Vienna (Austria). 

2016. ,, PROGRAM 621W10001 - Panemunė Castle 

Solo exhibitions: 

2016. ,, Clothed in white "- Vilnius Engineering Lyceum - Vilnius 

Workshop: 

2012. International Seminar ,, Traditional Chinese paper cutting with Chinese province of Liaoning 
Jianping County of intangible cultural heritage protection center director p. Yang Zhihong. 

2013m. Photo lab with Karavan Gallery ,, '' representatives of the French Shalva Khakhanashvili and 
Jacques Crenn. 

2013m. Smart, electronic textiles with Professor Barbara Layne (Concordia University, Canada). 

2014m. Raportinių fabric development with designer Teijo Puranen (Finland). 

2014m. Creative (knitting) workshop with the artist Freddie Robins. 

Cinema, Advertising: 

2015. The film - ,, Emilia, dir. Donatas Ulvydas. 

2016. Promotional poster face ,, OKTO photography " 

2016. The film ,, Between Shades of Gray '', dir. Marius Markevičius. 

2016. Advertise ,, Huawei - Korea 


