
 

[LT] 

Projektą "Nežinomi" pradėjau 2010m. vasarą, iškart po tapybos bakalauro diplomo gavimo Vilniaus 
dailės Akademijoje. Tarptautinei Baltijos šalių jaunųjų meninkų parodai "Zugzwang" nutapiau du 
autoportretus, tyrusius identiteto, asmeniško ir viešo ribas.  

Grįžusi prie šio projekto 2016m., darbų serija pradėjau vėl autoportretu, nuosekliai plėsdama meninio 
tyrimo lauką. Idėjų vystimas ir meninis tyrimas buvo įtakotas mano asmeninių išgyvenimų ir 
nacionalinio/etninio/istorinio paveldo. 

Tapybos darbas "Nežinomas V: Pokemon Go" vaizduoja nusirenginėjatį vyrą, intymią ir trapią situaciją, 
atskleidžiančią individo trapumą, tačiau neleidžianti tiksliai atspėti jo asmenybės. 

Paveikslo struktūra kontempliuoja nykstančias ribas tarp realaus ir įsivaizduojamo, privatumo ir 
viešumo, realybės ir virtualumo. 

[EN] 

I started the "Unknown" project in summer of 2010,  just after I got my Bachelor degree in painting 
from the Vilnius art Academy. For an international young Baltic artists show called "Zugzwang" (a 
German term for a situation in which the obligation to make a move in one's turn is a serious, often 
decisive, disadvantage). I painted to self portraits, investigating the boundaries of self, personal and 
public, personality and identity. 

I resumed the project in 2016, starting with a self portrait again, and expanding the field of 
investigation. My personal experiences as well as ethnic and historic background inspired my creative 
investigations and the development of ideas.  

The painting "Unknown V: Pokemon Go" depicts a portrait of a man undressing, a vulnerable and 
intimate situation, yet without fully revealing the face and the identity of a model. The structure of the 
painting contemplates the blending boundaries between real and imaginative, personal and public, 
the real, surreal and virtual. 
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