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[LT]  

Žmogaus, kaip baigtinės būtybės erdvėje ir laike horizontas yra daiktiškas. Net ir labai stengiantis, mes 
niekaip negalime pabėgti nuo daiktų. Išėjus už namų sienų rodosi, jog visi keliai veda į krautuvių ir 
gargariškų prekybcentrių zonas, kur daiktų pertekliuje manasis ,,aš‘‘ paskęsta. Čia jaučiu kaip esu 
stebima masės žvilgsnių, tykančių įvairiaspalvių formų pavidaluose. Šie kūnai trokšta būti suvalgyti 
(akimis) visi ir vienu metu. O kaip pamatyti save šiame pertekliuje? Kaip susistabdyti? 

[EN] 

Humans as finite beings in space and time horizon ir material. We can‘t seem to run from the material 
in this world. When we leave the confines of our homes, all roads seem to lead to stores and mega 
malls filled with ‘‘stuff‘‘ that we are told all ‘‘need‘‘. I find myself dworing in such excess. I feel like I am 
lurked upon by the masses in their multicolor forms. These beings seek to be consumed with their 
eyes, whole and all at once. And how can you see yourself in this excess? How to stop yourself? 
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Išsilavinimas: 

2013 - 2017 Vilniaus Dailės Akademija, tapybos bakalauras, Kauno fakultetas  

2017 - Vilniaus Dailės Akademija, tapybos magistras, Vilniaus fakultetas 

Personalinės parodos: 

2018 ,,Out of there’’ šiuolaikinio meno galerija ,,12-14’’, Viena, Austrija 

Grupinės parodos: 

2016 19-os autorių tapybos paroda WUNDERKAMERAden. Galerija "Meno forma". Kaunas 

2016 Tarptautinė jaunųjų kūrėjų bienalė ,,Meno intencija suvokimai‘ Alytaus parodinėse erdvėse. Alytus 

2016 XVI tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė ,,Nomadiški vaizdai: Lietuvos šiuolaikinė tapyba‘‘ Kauno 
paveikslų galerijoje. Kaunas 

2016 Geriausio metų kūrinio rinkimų paroda Kauno paveikslų galerijoje (parodos laureatė). Kaunas 

2017 Piešinių paroda ,,Selfis menui‘‘ galerijoje Meno parkas. Kaunas 

2017 VDA ir Štiglico meno instituto dėstytojų, studentų paroda "Dvi akademijos" Sankt peterburge. 
Rusija 

2017 ,,Meno celės 2017: Meilė. Geriausi'“ darbų ekspozicija kultūros ministerijoje. Vilnius 

2017 VI-oji tarptautinė Algimanto Švėgždos piešinių konkurso paroda galerijoje ,,Titanikas“ (konkurso 
laimėtoja). Vilnius 

2018 Tarptautinė grupinė tapybos paroda ,,Jauna Kano ir Rygos tapyba‘‘ Kauno paveikslų galerijoje. 
Kaunas 

2018 Grupinė tapybos darbų paroda ,,Žaidžiame klases’’. Galerija ,,555’’.Vilnius 

2018 Grupinė paroda ,,MMM. Moterys apie moteris moterims (ir kitiems). Tekstilės galerija ,,Artifex’’. 
Vilnius 
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Education:  

2013 - 2017 Vilnius Academy of Arts, Painting Bachelor‘s degree Kaunas Fakulty  

2017 - Vilnius Academy of Arts, Painting Master‘s degree, Vilnius Fakulty 

Solo exhibition: 

2018 ,,Out of there’’ Contemporary art gallery ,,12-14’’, Vienna, Austria 

Group exhibitions: 

2016 19 authors exhibition WUNDERKAMERAden. Gallery "Meno forma". Kaunas 

2016 International young artist Biennial in Alytus exhibition spaces. Alytus 

2016 XVI international Vilnius Painting Triennial ‘’Contemporary paintings of Lithuania’’ in Kaunas 
painting gallery. Kaunas 

2016 Best of the year work competition exhibition in Kaunas painting gallery (laureate). Kaunas 

2017 Drawing exhibition ‘’Selfie for art’’. Gallery ‘’Meno parkas’’. Kaunas 

2017 VDA and Štiglic art lectors and students group exhibition ,,Two Academies‘‘ St. Petersburg. Russia 

2017 ‘‘Art Cells 2017” Ministry of Culture. Vilnius 

2017 VI international Algimantas Švėgžda drawing competition exhibition in the gallery 
“Titanikas” (winner). Vilnius 

2018 International group painting exhibition ,,Young painting of Kaunas and Ryga’’ in Kaunas painting 
gallery (2018). Kaunas 

2018 Paintings exhibition ,,Playing classes. Gallery ,,555’’.Vilnius 

2018 ,,MMM‘‘ Textile gallery ,,Artifex’’. Vilnius 

  


