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[LT] 

Poezija, mintys, dainų žodžiai, nugirsti sakiniai, iškalbėti pokalbiai supa mane ir įstringa atmintyje. Šie 
paveikslai tai jausmas ir nuoširdumas, viskas kuo aš gyvenu ir kas man labiausiai rūpi įkritus į šį keistą 
pasaulį. Stebiu savo aplinką, keliauju po gatves, autobusų stotis, kaimus, pievas, miškus, po šalis. 
Žmonės, žmonės, stebiu juos bėgančius gatvėms, stebiu močiutes senose trobose, vaikus kiemuose, 
šokančius neįgaliuosius, sustingusius benamius, šunis ir kates, ir skruzdėles, ir visą, kas juda. Tie 
paveikslai dažnai apie liūdesį ir vienatvę, dažnai apie meilę ir džiaugsmą. Jungti tapybą su raštu įkvėpė 
tarptautinė tapybos rezidencija Kinijoje, pamatyta šios šalies kultūra ir sutikti menininkai. 

[EN] 

Poetry, thoughts, song lyrics, sentences, dialogues that surounds me stucks in my mind. These 
paintings are my feelings and honesty, everything about how I live and what is important for me in this 
strange world. I watch my environment, I travel through the streets, bus stations, countrysides, 
meadows, forests, countries. People, people, I watch them running in the streets, I watch grandma in 
the old village, children in the yard, dancing disabled people, stagnant homeless man, dogs and cats 
and ants and everything that is moving. Those paintings are often about loneliness and sadness, often 
about love and happiness. I‘m glad that I had a honour to be invited to participate in the international 
painting residency in China. It‘s culture, traditional paintings and artists that I‘ve met inspired me to 
connect painting with words.  



[LT] 

Išsilavinimas: 

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla 2008-2012 

Privačios piešimo ir tapybos pamokos pas menininką Igną Gleixner 2012-2016 

Vilnius dailės akademija, tapyba pradėta 2016- 

Parodos: 

Jonavos menininkų grupinė parodos 2012, 2014, 2015, 2016 Jonava. 

Tarptautinė Švėgždos konkurso piešinių grupinė paroda  2017 Vilnius. 

Grupinė tapybos paroda Vilniaus dailės akademijoje, 2018. Vilnius. 

Savanoorystė: 

„Vilties“ sutrikusio intelekto žmonių stovykla, Giruliai, meno terapija, 2015, 2017, 2018. 

Vaikų stovykla „Atgaja“, meno terapija, 2017. 

Saulėtų naktų festivalis,instaliacijos 2016, 2017. 

Saulėtų naktų festivalis, Portretų piešimas 2018. 

Menininkų rezidencijos 

„Saulės šventės“ kūrybinė stovykla, Dūsetos, Lietuva, 2015. 

Tarptautinė grafiti meno „Baltic wild walls“ kūrybinė stovykla, Zarasai, Lietuva, 2016 

Tao Hua Tan tarptautinė tapybos rezidencija,Kinija, 2018 



[EN] 

Education: 

Jonavos Janinos Miščiukaitės school of arts 2008-2012 

Private painting and drawing lessons with artist Ignas Gleixner 2012-2016 

Vilnius academy of fine arts, painting  started 2016- 

Exhibitions: 

Jonava region artist group painting exhibition 2012. Jonava. 

Jonava region artist group painting exhibition 2014. Jonava. 

Jonava region artist group painting exhibition 2015. Jonava. 

Jonava region artist group painting exhibition 2016. Jonava. 

International Švėgždos  drawing group exhibition 2017 Vilnius. 

Group painting exhibition in Vilnius academy of fine arts, 2018. Vilnius. 

Volunteering: 

Children with disabilities „Viltis“ summer camp, Lithuania, Giruliai, art therapy, 2015, 2017, 2018. 

Children „Atgaja“ summer camp, art therapy, 2017. 

Sunny nights art festival, installations 2016, 2017. 

Sunny nights festival, portrait drawing. 2018. 

Art residencies 

Sun celebration artists camp, Dūsetos, Lithuania, 2015. 

International graffiti „Baltic wild walls“ summer camp, Zarasai, Lithuania, 2016 

Tao Hua Tan international artists retreat and residency, China, 2018 


