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[LT] 

Kodas F48.1 nurodo depersonalizacijos ir derealizacijos sutrikimą. Tarptautinė ligų klasifikacija tai 
apibūdina kaip sutrikimą, kurio metu asmuo spontaniškai išsako nusiskundimus, kad jo/s  protinė 
veikla, kūnas ir aplinka yra pasikeitę, tarsi būtų nerealūs, nutolę ar automatizuoti, taip pat 
išreiškiamas pakitęs savęs suvokimas. Tai jausmas, subjektų apibūdinamas lyg sapno būsena, 
netikrumo jausmas, miglotumas. Pasaulis gali atrodyti  plokščias ir sustingęs kaip atvirukas . Kartais 
viskas atrodo lyg nepažįstama, matoma lyg pirmą kartą. Tyrimai rodo, kad trumpos tokios būklės 
epizodus yra patyrę apie 70 procentų žmonių. 

Darbus kuriu koliažiniu principu dėliodama skirtingus fotografinius elementus , kurių iš tiesų realybėje 
niekada nebuvo kartu. Taip sukuriamas fiktyvios realybės įspūdis, kuris yra pagrindinis simptomas 
bandant įvardinti depersonalizacijos sutrikimą. 

[EN] 

Code F48.1 represents depersonalization and derealisation disorder. It is classified by international 
disease classification as a disorder when subject spontaneously expresses complaints that his mind, 
body or surroundings have changed in a way that they feel unreal, detached or automated. It is often 
associated by changes in self-awareness as well. F48.1 is a dream-like, foggy state when one feels 
unreal. World can even look as if it is flat and static, postcard-like. In some cases, everything looks 
unfamiliar, as if seen for the first time. Interestingly, research states that around 70% of society have 
experienced such state for at least brief periods. 

I employ collage technique in order to combine various photographic elements which in reality have 
never coexisted together. This method allows me to create sensation of fictional reality – main 
symptom of depersonalisation disorder. 



[LT] 

Išsilavinimas: 

2014- 2018  Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, tapybos bakalauras 

2017 Erasmus mainų studijos vaizduojamųjų menų akademijoje Zagrebe (Akademija likovnih 
umjetnosti u Zagrebu) 

2018- LSMU ir VDA jungtinės studijos, dailės terapijos magistras 

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 Pelėdos 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 

2018 VDA KF tapybos katedros studentų paroda „11 vilties žvilgsnių“, 

2018 grupinė paroda „Jauna Kauno ir Rygos tapyba‘18“ Kauno paveikslų galerija, Kaunas 

2018 3- Alytaus tarptautinė jaunųjų kūrėjų bienalė MENO KODAS: LT 100 

2018 Tapybos katedros absolventų paroda, Jonavos kultūros centras 

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 pleneras"Nikodemo Ivanausko kelias 2016", Paragių dvaras, Lazdynų Pelėdos muziejuje 
(Akmenės raj.) 

2016 VDA studentų tapybos praktikos pleneras. Vytėnai 

2018 pleneras"Nikodemo Ivanausko kelias 2018", Paragių dvaras, Lazdynų Pelėdos muziejuje 
(Akmenės raj.) Nikodemo Ivanausko vardo premija ( I vieta). 



2018 tapytojų pleneras Karklėje ir plenero darbų paroda Karklė live music beach festivalyje 

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: 

2014- 2018 Vilnius academy of arts (VDA), Faculty of Kaunas (KF), bachelor of painting 

2017 Erasmus study exchange student at Academy of fine arts in Zagreb (Akademija likovnih 
umjetnosti u Zagrebu) 

2018- LSMU and VDA joint art therapy master’s studies 

Exhibitions: 

2015 VDA KF painting department student exhibition “Nida: past and future”. Fisherman’s village. Nida 

2016 VDA KF students’ and professors’ joint exhibition “The Castle”. Gallery M2. Kaunas 

2016 VDA KF students’ sketch exhibition-contest “Sketch 2”. Gallery M2. Kaunas 

2016 group exhibition „Perspectives. Art, liver disease and Me“ Gallery of Ministry of Health; gallery of 
National Health Insurance Fund under the Ministry of Health. Vilnius 

2016 group exhibition “Nikodemo Ivanausko kelias”. Lazdynų Pelėda memorial museum. Paragiai 

 2016 VDA KF painting department student exhibition “11 views of Kaunas”. Cultural center of various 
nations. Kaunas 



2016 Two days group exhibition “Rebirth” in Umiatovskiai palace. Vilnius 

2016 VDA KF tapybos students’ and professors’ joint exhibition "Zoo sodas". Kaunas 

2017 Competition and Exhibition „Create and win“ I place, Kaunas 

2017 VDA KF students’ and professors’ joint exhibition "Zoo".  Gallery of Department of Culture. 
Naujoji Akmenė 

2017 Akvilinos Šimkevičiūtės and Ievos Jaruckytės exhibition “Mom, look what I've drawn “ art 
department of Klaipėda’s public library. Klaipėda 

2018 VDA KF painting department student exhibition “11 views of hope”, Kaunas 

2018 joint exhibition “Youthful Painting of Kaunas and Riga’18” Kauna’s painting gallery, Kaunas 

2018 Alytus the 3rd International Biennial of Young Creators “MENO KODAS: LT 100” 

2018 Painting department absolvents’ exhibition, culture center of Jonava 

Pleinairs: 

 2015 VDA KF student painting plein air. Nida 

2015 Plein air of the day Šančinės'15 (Cabbage field-friendly zone). Kaunas 

2016 VDA KF student painting plein air. Nida 

2016 plein air "Nikodemo Ivanausko kelias 2016", Paragiai manor, Lazdynų Pelėda memorial museum, 
Paragiai 

2016 VDA student plein air, Vytėnai 

2018 plein air “Nikodemo Ivanausko kelias 2018”, Paragiai manor, Lazdynų Pelėda memorial museum, 
Paragiai (Akmenės raj.). Nikodemas Ivanauskas name award (1st place). 

2018 painters’ plein air in Karklė and exhibition in Karklė live music beach festival 

Projects: 

2015 VDA KF painting department painting therapy project “You can not – art can” painting workshop 
in social care home of Venta. Venta 

2016 VDA KF painting department painting therapy project “You can not - art can” painting workshop 
in social care home of Venta. Venta 

2016 Project to improve imprissioned persons artistic skills. Educational activities with professional 
artists. Kaunas interrogation isolator. Kaunas 

2017 Sand sculpture festival, Lopar, Croatia


