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[LT]
Dažniausia tapau tamsiame rūsio kambaryje.
Šviesa tepatenka per du langus: skaidrų ir geltoną.
Rūsyje turiu dalį šviesoforo: žalią ir raudoną signalus.
Prastą dieną įsijungiu tik raudoną šviesą, geresnę – abi.
Ant stalo dažniausia guli britva, sykis prireiktų.
Iš tolimojo kampo mane nuolatos stebi mylimiausio žiurkėno iškamša.
Niūrų ir lietingą rugsėjį tapiau “Grybų lauką” raudonoj šviesoj.

[EN]
Usually I paint in the dark basement.
Light comes through two windows: transparent and yellow.
In there I have part of traffic lights: red and green lights.
When a bad day comes - I turn on red light and when I am doing great I turn on both.
On the table lies britva*, in case of urgent need.
From the furthermost corner my beloved stuffed hamster is watching me.
In September when the weather was rainy and gloomy I was painting 'The land of mushrooms' in the
red light.

*britva (LT)– in English: razor blade and superbike, a play-on-words.

[LT]

Išsilavinimas:
2007- 2011 Adomo Brako dailės mokyklą
2010- 2014 Eduardo Balsio menų gimnazija
2014 Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tapybos katedros studentė , 4 kursas
2017 Erasmus mainų studijos vaizduojamųjų menų akademijoje, Zagrebe (Akademija likovnih
umjetnosti u Zagrebu)
Parodos:
2015 VDA KF tapybos katedros studentų paroda ,,Nida: praeitis ir ateitis''. Žvejo kiemelis. Nida
2016 VDA KF studentų ir dėstytojų grupinė paroda „Pilis“. Galerija M2. Kaunas
2016 VDA KF studentų eskizų paroda-konkursas „Škicas 2“.Galerija M2. Kaunas
2016 grupinė paroda „Perspektyvos. Menas, kepenų ligos ir aš pasveikęs“. Sveikatos apsaugos
ministerijos galerija; Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos galerija. Vilnius
2016 grupinė paroda "Nikodemo Ivanausko kelias" . Lazdynų Palėdos memorialinis muziejus. Paragiai
2016 VDA KF tapybos katedros studentų grupinė paroda "11 Kauno vaizdų". Įvairių tautų kultūrų
centras. Kaunas
2016 Dviejų dienų grupinė paroda „Atgimimas“ Umiatovskių rūmuose. Vilnius
2016 VDA KF tapybos katedros studentų ir dėstytojų bendra paroda "Zoo sodas". Kaunas
2017 Paroda- konkursas „Kurk ir laimėk", I vieta. Kaunas
2017 VDA KF tapybos katedros studentų ir dėstytojų bendra paroda "Zoo sodas". Naujosios Akmenės
Kultūros rūmų parodų salonas. Naujoji Akmenė
2017 Akvilinos Šimkevičiūtės ir Ievos Jaruckytės paroda “Mama, pažiūrėk ką nupiešiau“ Klaipėdos
miesto viešosios bibliotekos meno skyrius. Klaipėda
Plenerai:
2015 VDA KF studentų tapybos praktikos pleneras. Nida
2015 Dienos pleneras Šančinės'15 (Kopūstų laukas-draugiška zona). Kaunas
2016 VDA KF studentų tapybos praktikos pleneras. Nida
2016 VDA studentų tapybos praktikos pleneras. Vytėnai
Projektai:
2015 VDA KF tapybos katedros dailės terapijos projekto ,,Tu negali - menas gali'' tapybinių dirbtuvių
diena Ventos socialinės globos namuose. Venta
2016 VDA KF dailės terapijos projekto ,,Tu negali - menas gali'' tapybinių dirbtuvių diena Ventos
socialinės globos namuose. Venta
2016 ,,Įkalintų asmenų meninių įgūdžių (tapybos srityje) lavinimas bendroje veikloje su profesionaliais
menininkais. Kauno tardymo izoliatorius. Kaunas
2017 Smėlio skulptūrų festivalis, Lopar, Kroatija

[EN]
Education:
2007- 2011 Adomas Brakas art school
2010 - 2014 Eduardas Balsys gymnasium of art
2014 - Vilnius Academy of Arts/ Kaunas faculty (Currently 4 course student).
2017 February-June ERASMUS+ studies at Akademija Likovnih Umjetnosti in Zagreb, Croatia

Exhibitions:
2015 VDA KF painting students exhibition- ,,Nida: past and future''. ,, Fisherman's yard''. Nida
2016 group exibition dedicated to Nikodemas Ivanauskas in Lazdynų Palėda memorial museum
2016 group exibition „The Castle“, Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty gallery „M2“
2016 group exibition „Sketch 2“, Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty gallery „M2“
2016 group exibition „Perspectives. Art, liver disease and Me“. Ministry of Health gallery; The state
Patient Fund under the Ministry of Health gallery
2016 VDA KF painting students exibition "11 views of Kaunas" in Kaunas Centre of Cultures
2016 Two-day group exibition „Rebirth“ in Umiastowski Palace . Vilnius
2017 VDA KF group exibition"Zoo" in Kaunas, at the Vincas Kudirka Public Library Youth, Art and Music
section
2017 Competition and Exhibition „Create and win“ I place, Kaunas
2017 VDA KF group exibition"Zoo" in Naujoji Akmenė exhibition hall, Naujoji Akmenė
2017 Akvilina Šimkevičiūtė and Ieva Jaruckytė exibition „Mom, look what I've
drawn“ , at Public Library, Art section, Klaipėda
Projects:
2015 VDA KF painting students art therapy project,, You can not - art can '' painting workshop in Venta
social care house. Venta
2016 VDA KF painting students art therapy project,, You can not - art can ''painting workshop in Venta
social care house. Venta

2016 Project to improve imprissioned persons artistic skills. Educational activities with professional
artists. Kaunas interrogation isolator. Kaunas
2015 Plein air of the day Šančinės'15 (Cabbage field-friendly zone). Kaunas
2015 VDA KF students painting plein air. Nida
2016 VDA KF students painting plein air. Nida
2016 VDA students painting plein air. Panemune
2017 Festival of sand sculptures, Lopar, Croatia

