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Šio darbo motyvas egzistuoja mano kasdieniniame gyvenime ir mintyse- tai vaizdas, matomas pro 
mano namų langus. Tapau ant permatomos plėvelės, kad kuo tiksliau perteikčiau skaidrią ribą tarp 
vidaus ir išorės. 
     Langų tema mano tapyboje atsirado, pradėjus lango rėmą matyti kaip paveikslo rėmą, kuriantį 
vaizdus, panašiai kaip fotoaparato objektyvas. Namų aplinka, iš tam tikro žiūrėjimo taško, sukuria vis 
kitokią kompoziciją. Todėl darbe „Už lango“ rėmas tampa svarbiu- jis pavirsta į lengvai persimatantį 
porėmį. Tapydama, ypač žiemą, jaučiu susipriešinimo jausmą tarp šalčio ir šilumos, vidaus ir išorės. 
Motyvus išgyvenu būdama viduje ir neturėdama tiesioginio kontakto su jais tuo momentu, nors ir gerai 
juos pažįstu. Netikėtumo elementas šiame darbe- tai šešėlis, krentantis nuo nutapyto silueto ant sienos. 
Jis sukuria trečią paveikslo sluoksnį. Tai siejasi su darbo procesu- tapant mano žvilgsnis keitė kryptį nuo 
tapomo paviršiaus iki motyvo, matomo pro stiklą. Tai lyg idėja perkelti paveikslo kūrimosi procesą į kitą 
erdvę ir paversti jį nuolat besikuriančiu, nes kiekvienoje erdvėje šis šešėlis bus vis kitoks. 

[EN] 

This motive exists in my daily life and mind- the view coming from the windows of my home. I paint on 
a translucent sheet to depict as clearly as possible the transparent limit between inside and outside. 

The topic of windows in my paintings has begun when I started seeing windows’ frames as frames of a 
picture, similarly to the process of viewing through the lens of a camera. The house surroundings from 
a certain point of view create a different composition each time. That’s why in the work “Beyond the 
window” the frame becomes very important- it converts into a clearly visible underframe. While 
painting, especially in the winter, I feel conflicted between cold and warmth, indoors and outdoors. I 
experience the motives while being inside and not having a direct contact with them, even though I 
know them very well. The unexpected element in this work is the shadow falling from the painted 
silhouette onto the wall. It creates a third layer to the painting. It is linked to the work process- while 
painting my sight varied from the painted surface to the view, seen through the layer of glass. It’s an 
idea to transfer the development process to another space and make it constantly self-creating 
because the shadow will be different in separate spaces. 
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2014-2018 VDA KF Tapybos bakalauro studijos 

Parodos: 

2016. „11 Kauno vaizdų“, Įvairių tautų kultūrų centras, Kaunas 

2016. „Zoo sodas“, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (jaunimo, meno ir muzikos skyrius) (A. Mapu 
g. 18) 

2017. „Zoo sodas“, Kultūros rūmų parodų salonas, Naujoji Akmenė 

2017. „Žiūrėti, Matyti, Regėti“, Nacionalinis Kauno Dramos Teatras 

2018. Paroda ir performansas „11 vilties žvilgsnių“, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (Laisvės al. 
57) 

2018. „Jauna Kauno ir Rygos Tapyba“, Kauno Paveikslų Galerija 

2018. „Alytaus tarptautinė jaunųjų kūrėjų bienalė“, Teatro galerija, Alytus 

2018. VDA Kauno Fakulteto Tapybos katedros bakalauro studijų absolventų paroda, Homo Ludens 
galerija, Jonava 

[EN] 

2014-2018 Painting studies in Vilnius Academy of Arts, Faculty of Kaunas, BA 

Exhibitions: 

2016. „11 sights of Kaunas“, Center of various nations and cultures, Kaunas 

2016. „Zoo“, Public Library of Vincas Kudirka, Kaunas 

2017. „Zoo“, Exhibition Hall of the Palace of Culture, Naujoji Akmenė 

2017. „(to) Watch, see, behold“, National Drama Theater of Kaunas 

2018. Exhibition and performance „11 glances of hope“, Public Library of Vincas Kudirka, Kaunas 

2018. „Young Painting of Kaunas and Riga“, M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Kaunas 

2018. „Alytus International Biennial of Young Creators“, Alytus Theater Gallery 

2018. Vilnius Academy of Arts, Faculty of Kaunas Painting Cathedral, bachelor studies‘ graduates‘ 
exhibition, Homo Ludens gallery, Jonava


