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Aš – klajoklė, atvykusi iš mažo miestelio į didmiestį, su giliai įsišaknijusiais, gimtinėje regėtais, (iš)gyventais vaizdiniais: 
tirštais pušynais, siaurais takeliais, lankomis, Nemunu. Sostinė medžius iškeitė į sėsliai apgyvendintą daugiaaukščių 
namų mikrorajoną, vandens telkinius išmainė į vingiuotus asfalto kelius. Rymodama virtuvės lange gėriuosi man neįprasta 
panorama, stebiu miesto pulsavimą:  

Asfalto įstrižainė, 

Lydima punktyrų, 

Nuolat glostoma 

Padangų, 

Kurias 

Pasijuntu 

Vaikystėje 

Akim vairuojanti- 

Dabar – 

Betono septintam aukšte. 

Man svarbu  būti čia ir dabar, leisti sau jausti. Gyvenamoji aplinka, kad ir kokioje bebūčiau – miestas ar gamta – 
susitraukia tiek, kiek gali mano juslės pasiekti ir tampa fonu sąmonės aktams vykti. Susilieju su aplinka: iš vidaus 
užmezgu ryšį su pasauliu, jo kūnais, būnu ne greta jų, o su jais. Taip susikuriu galimybę pažinti savastį ir esatį apskritai. 
Pažinimas prasideda dar prieš įžodinant regimybę, leidžiant ją fiziologiškai pajusti per stebėjimą, lytėjimą ir klausymąsi. 
Būtent šis realus įsitraukimas į pasaulį man tampa tuo, ką labiausiai reikia suprasti ir konceptualizuoti. Tai juslinis 
suvokimas – pagrindinė visos kūrybos strategija. 

http://www.lauraslavinskaite.com


Lyg smėlio dėžėje lipdau pamatymų, vizijų jungčių vaizdinius, gimstančius savęs ir Kito santykio analizės metu. 
Paveiksluose kuriu žmogaus psichologinės būsenos portretą, kurį įkūniju į metaforomis virtusius objektus. Melancholiški 
apmąstymai, atviras nervas, žaismė. Pasitelkdama emocines skirtybes nagrinėju triukšmo ir tylos nuolatinius susidūrimus, 
ieškau supratimo galimybių į nepažintą tiesą. 
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I am a nomadic traveler who came from a small town to a big city with deep-rooted visual images which where seen and 
felt in the motherland: dense pine forest, narrow paths, meadows, river of Nemunas. Capital changed the trees to district 
of sedentary settled multi story-ed buildings, fields of water where exchanged to winded roads of asphalt. Observing 
through the window of the kitchen I watch the pulse of city: 

Asphalts diagonal, 

Accompanied by dashes, 

Constantly flattered 

By tires 

Which 

I feel 

In the childhood 

Steering with the eyes – 

Now – 

In the seventh floor of concrete. 

It is important to me to be here and now, to let myself feel. The environment in which I live in, whatever that would be – 
nature or city – shrinks to match capabilities of my senses and becomes the background for happenings of 
consciousness. I merge with that environment: I connect from within with the world, it‘s bodies, I am not beside them, I am 
with them. I create the opportunity for myself to know the Self and the being in general. The knowing starts even before 
verbalizing peace, letting to feel it physiologically through observing, touching, and listening. This very real involvement 
with the world becomes something that I need to know and conceptualize the most. It is sensual perception – the base 
strategy for all creation. 

Like in the sandbox I glue images and visions which are born from analysis of relations with me and others. In my 
paintings I create portraits of a person's psychological condition which is embodied to objects that are turned into 
metaphors. Melancholic contemplations, open nerve, playground. Through emotional differences I analyze the constant 
collisions of noise and silence, seeking the possibilities of understanding in the unknown truth. 
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Išsilavinimas: 

2013 - 2017 Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Tapybos bakalauras 

2017 – 2019 Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakultetas, Tapybos magistras 

 Personalinės parodos: 

2018 ,,OBSERVATORija” Galerija ,,Akademija”, Vilnius 

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

Svarbiausios grupinės parodos: 

2016 Tarptautinė jaunųjų kūrėjų bienalė. Alytaus parodinės erdvės. Alytus 

2016 XVI Tarptautinė tapybos trienalė ,,Nomadiški vaizdai: Lietuvos šiuolaikinė tapyba''. Kauno paveikslų galerija. Kaunas 

2017 Geriausio 2016 metų kūrinio rinkimų paroda. Kauno paveikslų galerija. Kaunas 

2017 Piešinių paroda ,,Selfis menui''. Galerija ,,Meno parkas’’. Kaunas 

2017 VDA ir Štiglico studentų ir dėstytojų paroda ,,Dvi akademijos‘‘ St. Peterburge. Rusija 

2017 ,,Meno celės 2017” Lietuvos kultūros ministerija. Vilnius 

2017 VI Tarptautinė Algimanto Švėgždos piešinių konkurso paroda. Galerija ,,Titanikas”. Vilnius 

2018 Tarptautinė jaunųjų tapytojų paroda ,,Jauna Kauno ir Rygos tapyba''. Kauno paveikslų galerija. Kaunas 

2018 Tapybos paroda ,,Žaidžiame klases''. Galerija ,,555''. Vilnius 

2018 ,,MMM – Moterys apie moteris moterims (ir kitiems)''. Tekstilės galerija ,,Artifex’’. Vilnius 

2018 ”KOSMO Look”. Jonavos kultūros centras. Jonava 

2019 Lietuvių tapytojų paroda ”Laisva”. Verslo centras K29. Vilnius 
2019 4- toji  Lietuvos šiuolaikinė kvadrianalė. Galerija ”XX”. Panevėžys 
2019 „Nr. 4“, ”Loftas”. Vilnius 
2019 Menų festivalis ,,EmEm”. Trakų Vokės dvaras. Trakų Vokė 

Apdovanojimai: 

2017  1 vieta Tarptautinis Algimanto Švėgždo piešinių konkursas ,,Piešinys 2017'' 

2017 laureatė ,,Geriausias 2016 metų kūrinys‘‘ rinkimų paroda 

Education:  

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

2017 –  2019 Vilnius Academy of Arts, Painting Master‘s degree, Vilnius Fakulty 
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Solo shows: 

2018 ”OBSERVATORija” Gallery ”Akademija”, Vilnius, Lithuania 

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

  

Group exhibitions: 

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 

2017 Best of the year work competition exhibition in Kaunas painting gallery. 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”. 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 

2018 ”KOSMO Look”. Jonava art gallery. Jonava 

2019 Women painting exhibition ”Laisva”. Business center K29. Vilnius 
2019 The 4rd Quadrennial of contemporary Lithuanian art. Gallery ”XX”. Panevėžys 
2019 „Nr. 4“, ”Loftas”. Vilnius 
2019 Art fest ,,EmEm”. Trakų Vokė Manor. Trakų Vokė 

Awards: 

2017 1st prize – The 6th international A.Švėgžda drawing contest exhibiton ”Drawing – 2017” 

2017 laureate – The best 2016 painting public choise award 


