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Tapybinėse intaliacijose susitelkiu į atsiminimus apie namus, artimą erdvę, sukolekcionuotus vizualius elementus. 
Naudoju RGB spalvas - kurios kompiuterio ekrane kuria visų spalvų iliuziją - kad būtų pabrėžtas atsiminimų trapumas ir 
laikinumas, taip pat ir paties gyvenimo iliuzija ir netikrumas. Vaizdai sluoksniuojami norint parodyti atsiminimų 
persipynimą, jų skirtingus stiprumus ir reikšmes. 
          Tapyboje tyrinėju santykį tarp to kas tikra ir ne, tarp tiesos ir melo bei realybės ir fikcijos; vyrauja dvejonė dėl 
realybės. Naudoju nusileidimo Mėnulyje sąmokslo teorijas kaip atspirties tašką realumo ir fiktyvumo santykio tyrinėjimui. 
Taip pat remiuosi asmeniniais, pažįstamais, dažnai namų vaizdais, kurie atspindi tikrumą ir autentišką realybę. Tačiau 
kūriniuose šie motyvai keičiasi tarp ryškių, aiškių ir nebeatpažįstamų. 

Kūryboje konstruoju naują realybę, kurioje susiduria asmeninė tikrovė bei prielaidos, teorijos ar dvejonės iš 
internetinės erdvės, kolektyvinės vaizduotės ar individualios pasąmonės. Taip pat kūriniuose jungiami konkretūs 
elementai, pavyzdžiui, brėžiniai su virtualiais, fiktyviais vaizdiniais, taip juos integruojant į realybę, kuriant tikrumo iliuziją. 
Naudojant skirtingų sluoksnių erdves bandau suklaidinti žvilgsnį ir kelti klausimus apie tikrumą. Čia persipina tiesos 
ieškojimas ir noras niekada jos nesurasti. 
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In pictorial installations I concentrate on memory about home, familiar space, collected visual elements. I use 
RGB colors to emphasize the fragility and temporality of memories as well as the illusion and opacity of life itself. Images 
are being layered to show the intertwining of memories' visuals, their different intensities and meanings. 
         In my work I try to explore the relation between what’s real and what’s not, between truth and lie, reality and fiction; 
there is a hesitation about reality. I employ conspiracy theories about the moon landing as a reference point to research 
the relationship between certainty and fiction. I also rely on personal, familiar, often images of home, to reflect reliability 
and authentic reality. Although visually these motifs’ presentation varies between bright, explicit and unrecognizable. 
       As a whole in my creative works I try to construct a new reality where personal actuality and presumptions, theories or 
doubts from online space, collective imagination or individual subconscious collide. Furthermore, by combining concrete 
elements such as schemes with virtual, fictional images I integrate them into reality, creating the illusion of realness. 
Similarly, by using the spaces between different layers of the work, I try to mislead the gaze and question certainty. 
Overall, the need to look for the truth and the wish to never find it go hand in hand in my work. 
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Išsilavinimas: 

2014 – 2018 Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas, Tapyba BA, Lietuva 

2018 – 2020 Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas, Tapyba MA, Lietuva 

  

Grupinės 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) 

2016. „Pilis”, Vilniaus Dailės Akademijos Kauno Fakulteto Galerija „M2”, Kaunas 

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

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

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



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

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

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

2014 – 2018 Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty, Painting BA, Lithuania 

2018 – 2020 Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty, Painting MA, Lithuania 

Exhibitions:  

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

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

2016. „Castle”, Vilnius Academy of Arts Kaunas Faculty gallery „M2”, 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 

  


