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| Sand from the beach. 100x130cm, oil on canvas. 2019 
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Motyvus paveikslams randu stebėdama, kaip keičiasi kasdien matomos vietos ir jose aptinkami objektai. Matyti daiktai, 
įsirašę atmintyje, tampa tarsi butaforiniais ir visai atsitiktinai, tarsi koliažuojant imami gretinti su kitais daiktais bei vietomis, 
pradeda kelti įvairias asociacijas.  

Paveikslo kūrimas man – tai tam tikra vaizdinių ir vaizdų režisūra, paveiksluose kuriu absurdiškas situacijas, 
balansuojančias tarp realybės ir fantazijos, tiksliau, tarp to, kas yra ir to, ko nėra. Nebuvimas arba sąlyginis buvimas - 
viena iš pagrindinių kūrybos temų. Paveiksluose vaizduojamas vietas apibrėžia tik horizontas-linija, kurianti tuščią ir atvirą 
erdvę, tam tikrą nejaukumo, neramumo ir melancholijos būseną. Taip pat atvira erdvė tampa savotišku nestabilumo, 
klajonės, efemeriškumo – nomadiškumo simboliu. Paveikslo erdvė tampa vieta naratyvui, kurį kiekvienas žiūrovas gali 
įsivaizduoti savaip, remdamasis savo praeities išgyvenimais ar vaizduote. Žiūrovui leidžiama susikurti įvykių aplinkybes ir 
kontekstą.  

Pagrindiniame darbe „Smėlis iš paplūdimio“ asociacija kyla iš vaikiško naivumo, galvojant ir klausiant iš kur dėžėse 
atsiranda smėlis, skirtas šaligatviams žiemą barstyti. Ar jis atvežamas iš paplūdimio, kuriame buvome saulėtą vasarą? 
Nepaaiškinamas atostogų ilgesys, priverčia visuose objektuose matyti jų dalį.   
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Motives for the paintings I find observing, how are changing everyday visible places and in them detectable objects. Seen 
objects, recorded in the memory, become as if props and quite accidentally, as if making collages are getting compared 
with other things and places, begin to raise various associations. 

Creating of painting to me – that certain images and views direct, in the paintings I create absurd situations, balancing 
between reality and fantasy, more precisely, betweet that, what is and that, what isn‘t. Absence or conditional presence – 
one of the main creation theme. In the paintings depicted places define only a horizon - a line, making empty and open 
space, certain discomfort, uneasiness and melancholic state. Also open space becomes a peculiar place of instability, 
wandering, ephemerality – a nomadism symbol. Space of the painting becomes a place for a narrative, which each viewer 
can imagine in his own way, based on his past experiences or imagination. To a viewer it is allowed to create 
circumstances and a context of events.  

In the main work „Sand from the beach“ association raises from childish naivety, thinking from where in the boxes appears 
sand, for strewing on the sidewalks in the winter. Is he brought from beach, where we have been in the sunny summer? 
Inexplicable longing of vacation forces to see in all objects a part of them. 
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Nuo 2017 tapybos bakalauro studijos Vilniaus dailės akademijoje 

2013-2017 Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla 

PERSONALINĖ PARODA 

2019. "Palmių giraitė". Elska coffee. Vilnius, Lietuva  

GRUPINĖS PARODOS 

2019. Marina biennale. Jurmalos miesto muziejus. Jurmala, Latvija 

2019. "Meno menės". Panemunės pilis. Pilis I, Lietuva 

2018. "Meno menės". Panemunės pilis. Pilis I, Lietuva 
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From 2017 studying in the BA painting program at Vilnius Academy of Arts 

2013-2017 Vilnius Justinas Vienožinskis Art School 

SOLO EXHIBITION 

2019. "Palmių giraitė". Elska coffee. Vilnius, Lithuania  

GROUP EXHIBITIONS 

2019. Marina biennale. Jurmala city museum. Jurmala, Latvia 

2019. "Meno menės". Panemunes castle. Pilis I, Lithuania 

2018. "Meno menės". Panemunes castle. Pilis I, Lithuania 


