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’'Prozopopėja'', 120x170,drobė, juodas aliejinis dažas, pastelės, anglis, 2016. Paveikslo viršus - tamsioji
dalis, figūrų kaklai viršuje.
Dailės akademija. Piešykla. Rodos aplink negyvi daiktai, tačiau prie jų kažkada prisilietė žmogaus ranka,
kuri suteikė gyvybės, sukūrė daiktišką dvasią. Tai gipsinės skulptūros - statiškos, keistos, bandančios
atkartoti tikrą, gyvą būtį. Staiga netikėtai šalia atsidūręs žmogus pats save sudaiktina taip atiduodamas
savo rolę gipsinėms figūroms. Vaidmenys apkeisti. Prozopopėja įvyko.

[EN]

’'Prosopopoeia'', 120x170, canvas, black oil paint, pastels, charcoal, 2016. The top of the painting figures necks on the top.
Art academy. Drawing studio. It seems that around you are only dead things but once they were
touched by a human hand. That gave them life, created materealist spirit. Thesw sculptures made from
plaster - static, weird, just trying to replicate a real being. Suddenly, human that appeared near plaster
figures become objectified himself. Roles swapped. Prosopopoeia occurred.
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[LT]
Išsilavinimas: Nuo 2013 metų Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tapybos studentė (šiuo metu
4 kursas).
Parodos:
2013 Personalinė tapybos ir piešimo darbų paroda Kulautuvos kultūros centre.Kulautuva
2014 VDA KF tap.studentų paroda ,,8-nios perspektyvos''. Nidos istorijos muziejus.Nida
2014 VDA KF tap.studentų paroda ,,Vasaros praktika' '. VDA galerija ,,M-2''.Kaunas
2015 VDA KF tap.studentų šiuolaikinio meno projekto paroda ,,Mąstyti laiką''.Meno parkas.Kaunas
2015 VDA KF Vizualaus meno kat.studentų darbų paroda. Marijampolės kultūros centras.Marijampolė
2015 VDA KF tap. studentų paroda ,,Nida: praeitis ir ateitis''. Žvejo kiemelis.Nida
2015 Pelėdų kalno plenero ,,Akių mankšta'' paroda. J. Vienožinskio menų fakulteto kiemelis.Kaunas
2015 Pelėdų kalno plenero ,,Akių mankšta'' paroda. Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos (Aušros
padalinys).Kaunas
2015 Pelėdų kalno plenero ,,Akių mankšta'' paroda. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilika.Kaunas
2015 Pelėdų kalno plenero ,,Akių mankšta'' paroda. LR Seimo galerija.Vilnius
2015 Anykščių raj. Arklio muziejaus tapybos plenero paroda. Arklio muziejus.Niūronys
2015 VDA KF Tapybos programos studentų piešinių paroda. VDA Kauno fakulteto galerija.Kaunas
2016 VDA KF studentų eskizų paroda-konkursas (3 vieta). Galerija M2. Kaunas
2016 VDA KF studentų piešinių paroda. Homo Ludens galerija. Jonava
2016 19-os autorių tapybos paroda WUNDERKAMERAden. Galerija "Meno forma". Kaunas
2016 VDA KF III kurso studentų grupinė tapybos paroda ,,8''. Galerija M2. Kaunas
2016 2-oji tarptautinė Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė ,,Meno intencija suvokimai''. Alytaus miesto teatro
parodinės erdvės. Alytus
2016 Jungtinė Lauros Slavinskaitės ir Daivos Tankevičienės tapybos paroda ,,NATURE PORTRAITS''
Jurbarko krašto muziejaus parodų ir koncertų salėje. Jurbarkas
2016 Niūronių plenero tapybos darbų paroda klasikinės muzikos koncerte. Vytauto Sondeckio
sodyba.Anykščių rajonas
2016 Niūronių plenero tapybos darbų paroda Arklio muziejuje Žolinių šventės metu. Niūronys
2016 Tapybos plenero ,,Veliuonos sodai ir veidai" paroda. ArsTerra muziejus. Veliuona
Plenerai:
2014 VDA KF studentų tap. praktikos pleneras.Nida
2014 VDA KF studentų tap. pleneras.Čekija

2015 VDA KF studentų tap. praktikos pleneras.Nida
2015 Pelėdų kalno pleneras ,,Akių mankšta''.Kaunas
2015 VDA KF studentų tap. pleneras Anykščių raj., Arklio muziejuje.Niūronys
2015 Dienos pleneras Šančinės'15 (Kopūstų laukas-draugiška zona).Kaunas
2016 VDA KF tapybos kat. studentų žemės menų ir tapybos praktikos pleneras. Nida
2016 Niūronių pleneras. Anykščių raj.,Niūronys, Arklio muziejus
2016 Tapybos pleneras ,,Veliuonos sodai ir veidai". Veliuona
Projektai:
2014 VDA KF tap.kat. dailės terapijos projektas ,,Tu negali - menas gali'' tapybos savaitė Ventos
socialinės globos namuose.Venta
2015 VDA KF tap.kat. dailės terapijos projekto ,,Tu negali - menas gali'' tapybinių dirbtuvių diena
Ventos socialinės globos namuose.Venta
2015 HOMO LUDENS bendra instaliacija ,,Gyvenimo kryžkelė'' kartu su Indre Mikašauskaite ir Milda
Sadauskiene.Jonava
2016 ,,Įkalintų asmenų meninių įgūdžių (tapybos srityje) lavinimas bendroje veikloje su profesionaliais
menininkais. Kauno tardymo izoliatorius.Kaunas
2016 Meninė socialinė akcija - ,,Selfis- menui'' Hanzos dienos metu. Kaunas
2016 Kauno valstybinio muzikinio teatro didžiosios salės restauracija. Kaunas

[EN]

Education: 2013 - Vilnius Academy of Arts/ Kaunas faculty (Currently 4 course student).
Exhibitions:
2013 Personal painting and drawing exhibition. Kulautuva culture house.Kulautuva
2014 VDA KF painting students exhibition,,8-nios perspektyvos'' - ,,8 perspectives''. Nida history
museum.Nida
2014 VDA KF painting painting students exhibition,,Vasaros praktika'' - ,,Summer practise''. VDA
gallery ,,M-2''.Kaunas

2015 VDA KF painting students contemporary art project exhibition,,Mąstyti laiką'' - ,,Think the
time''.Meno parkas.Kaunas
2015 VDA KF Visual Arts Department students' works exhibition.Marijampolė culture
centre.Marijampolė
2015 VDA KF painting students exhibition ,,Nida: praeitis ir ateitis'' - ,,Nida: past and future''. Žvejo
kiemelis - ,, Fisherman's yard''.Nida
2015 ,,Eye exercise '' exhibition of Owl Mountains plein air. J. Vienožinskis Faculty of Arts.Kaunas
2015 ,,Eye exercise '' exhibition of Owl Mountains plein air. Vincas Kudirka Public Library (Aušra
subdivision).Kaunas
2015 ,,Eye exercise '' exhibition of Owl Mountains plein air. M. V. J. Christ's Resurrection
Basilica.Kaunas
2015 ,,Eye exercise '' exhibition of Owl Mountains plein air. LR Seimas gallery.Vilnius
2015 Painting exhibition of Horse Museum plein air. Horse museum.Niūronys
2015 VDA KF Painting department students exhibition of drawings. VDA Kaunas fakulty gallery.Kaunas
2016 Sketch exhibition-contest of VDA KF students (3rd place). Gallery M2. Kaunas
2016 VDA KF Painting department students exhibition of drawings. Homo Ludens gallery. Jonava
2016 19 authors paintings exhibition WUNDERKAMERAden. Gallery "Meno forma". Kaunas
2016 Painting exhibition ,,8'' of VDA KF 3rd course students. Gallery M2. Kaunas
2016 2nd International Biennial of young creators ,, Art intention perceptions ''. Alytus City Theatre
exhibition space. Alytus
2016 United Laura Slavinskaitė and Daiva Stankevičienė exhibition of paintings,, NATURE PORTRAIT ''.
Jurbarkas Regional Museum exhibition and concert hall. Jurbarkas
2016 ,,Niūronys plein air'' painting exhibition in classical music concert. Vytautas Sondeckis farmstead.
Anykščiai district
2016 ,,Niūronys plein air'' painting exhibition. Museum of the Horse. Niūronys
2016 Painting plein air,, Veliuona gardens and faces "exhibition. ArsTerra Museum. Veliuona
Pein airs:
2014 VDA KF students painting plein air.Nida
2014 VDA KF students painting plein air. Czech Republic
2015 VDA KF students painting plein air.Nida
2015 ,,Eye exercise '' plein air of Owl Mountains. Kaunas
2015 VDA KF students painting plein air of the Horse museum.Niūronys
2015 Plein air of the day Šančinės'15 (Cabbage field-friendly zone).Kaunas
2016 VDA KF Painting students land art and painting practice Symposium. Nida
2016 ,,Niūronys plein air''. Horse museum. Niūronys
2016 Painting plain air ,,Veliuona gardens and faces". Veliuona

Projects:
2014 VDA KF painting students art therapy project,, You can not - art can '' painting week in Venta
social care house.Venta
2015 VDA KF painting students art therapy project,, You can not - art can ''painting workshop in Venta
social care house.Venta
2015 HOMO LUDENS group installation,, crossroads of life '', together with Indrė Mikašauskaitė and
Milda Sadauskienė.Jonava
2016 ,, Imprisoned persons artistic skills (painting field) training in joint activities with professional
artists. Kaunas interrogation isolator.Kaunas
2016 Artistic social action ,, Self for art ''. Hanza day.Kaunas
2016 Kaunas State Musical Theatre Great Hall restoration. Kaunas

