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| Thank God (who is unhappy, is unwise). 30x25cm, oil on cancas, collage, sewing. 2019 
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Dažnai klausinėju savęs ar kelias, kuriuo einu, man tinkamas. Ieškau atsakymų į pagrindinius būties klausimus ir atradusi 

atsakymus labai nudžiungu. Tiesą, kurią atrandu, tvirtai saugau ir ja gyvenu. Net jei laikui bėgant ją pamatau vis kitomis 

akimis, o kartais ji visai išslysta ir pranyksta, naiviai tikiu, kad visur yra tinkama kryptis ir tinkamas kelias. Mėgstu rinkti 

įkvepiančias citatas, liaudies patarles, kuriomis save drąsinu ar net auklėju. "Kas nelaimingas, tas neišmintingas" 

pavadinimo dalis kilo iš seno lietuvių posakio: žmogus nelaimingas, paprastai skaitos už neišmintingą . Šis pasakymas 

man buvo neįprastas, beveik radikalus, bet geriau pagalvojusi, pamačiau jame slypinčią tiesą.  

/ EN 

Often I question myself if the path that I've chosen fits me. I am constantly looking for answers to main questions of being. 

If I find those answers I become joyful. I protect the truth that I descover and try to live accoridingly. Even if time passes 

and I start seeing that thruth in a different light, or even loose it, I naively believe that there is a right path and a right 

destination. I love collecting inspiring quotes and proverbs. I use them for self encouragement and cultivation. "Who is 

unhappy, is unwise" part of the title came from an old lithuanian proverb "A person who is unhappy is usually considered 

for an unwise one." This statement apeared to me as very unfamiliar and even radical but I could not deny it's truth. 
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VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros II kurso magistrantė 

Kūrybinė veikla 

• 2018 03 09 d. – 04 15 d. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Laisvės al. 57. 

VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų darbų parodos „11 vilties žvilgsnių“ atidarymas ir performansas, 
skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

• 2018 04 12 – 05   Paroda JAUNA KAUNO IR RYGOS TAPYBA’18 Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus 
paveikslų galerija. Donelaičio g. 16, Kaunas 

• 2018 06 16 – 07 16  3-Alytaus tarptautinė jaunųjų kūrėjų meno bienalė LT 100. JAUNIEJI MENO KODAS:  

Alytaus miesto teatro galerija, Rotušės a. 2, Alytus. 

• 2018 07 13 - 08 09 VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros 2018 m. bakalauro studijų absolventų PARODA. 
Jonavos kultūros centro galerijoje HOMO LUDENS, Žeimių g. 15, Jonava   

Parodos rengimas (ir dalyvavimas su darbais „Albumas“2018; „Laiškas“2018 ).  

• Festivalis „Karklė live music beach 2018“  – Pleneras + paroda Karklėje  

Straipsnis:  

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-04-vizualieji-menai-organiskai-isiliejo-i-festivali-karkle-live-music-
beach-2018/171600?fbclid=IwAR2HPbWBXtb8B6yZJAx4BDF9dfGGFpnZoezpc5EcBPJssoFLF-
shAMOOOOs#.W44rj1OYAok.facebook 

• 2018 11 20 – 12 02 paroda SLUOKSNIAI. VDA Kauno dailės fakulteto galerija Foje, Muitinės g. 4 

Parodos organizatorė ir viena iš trijų autorių. Darbai „Aukso ieškotoja“ 2018m; „Kultūros paveldo išsaugojimo 
pajėgos“ 2018;  (Tapybos paroda apie vasarą vykdytą praktiką Zapyškio bažnyčios vidaus restauracijoje) 
2018.11.20 

• Straipsnis apie parodą „Sluoksniai“ „Kauno diena“ laikraštyje pavadinimu „Parodoje – vienas procesas ir trys 
skirtingos patirtys“  

http://m.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/parodoje-vienas-procesas-ir-trys-skirtingos-
patirtys-891264?fbclid=IwAR0P_U7glqIT8MdmzrFzMZd42HNl2sfTLOQVzUNGXGs8VJU9fNrSijitEck 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-04-vizualieji-menai-organiskai-isiliejo-i-festivali-karkle-live-music-beach-2018/171600?fbclid=IwAR2HPbWBXtb8B6yZJAx4BDF9dfGGFpnZoezpc5EcBPJssoFLF-shAMOOOOs#.W44rj1OYAok.facebook
http://m.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/parodoje-vienas-procesas-ir-trys-skirtingos-patirtys-891264?fbclid=IwAR0P_U7glqIT8MdmzrFzMZd42HNl2sfTLOQVzUNGXGs8VJU9fNrSijitEck


• 2019 01 10 – 01 31 VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros absolventų darbų paroda „Panašūs skirtumai“ + 
2019.01.15 d. edukacija parodos metu dailės mokyklos mokiniams.  A. Martinaičio dailės mokykla, Šv. Gertrūdos 
g. 33, Kaunas 

Darbas „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“  

• 2019 01 16 - 09  VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų paroda. Kauno "Varpo" gimnazija, Varpo g. 49, 
Kaunas 

             Darbai „Partizanai“ 2018m. ir „Kartu“ 2018m.  

• 2019 01 27 – 02 16 Paroda „Geriausias metų kūrinys“ . Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus paveikslų 
galerija. Donelaičio g. 16, Kaunas 

Paveikslas „Noras“.  

• 2019 02 28 – 03 28 Paroda „Archeologiniai sapnai: menas ir status quo“, VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros 
virtuali galerija „PA“.  

Darbai: „Paplūdimy“ 2019; „Situacija su vilko agurkais“ 2019;  

• 2019 02 28 – 03 28 Paroda Kolektyvinė vaizduotė: sistemos perdirbinys, VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros 
virtuali galerija „PA“.  

Darbas „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 2018; 

• 2019 03 07 Paroda „Praeities portretai“ ŠMMC centras, Sandėlių g. 7, Kaunas 

• ( šešių autorių paroda senovinių portretų temoje) Interviu apie kūrybą ir parodą: 

• https://www.facebook.com/smmcentras/videos/1955544581407381/ 

• Alytaus „Jaunųjų“ tapybos katalogas (dalyvė) (Pagal 2018 06 veikusią parodą Alytuje ) Darbai                 
„Partizanai“2018m. ir „Alfonso albumas“ 2018m. 

• Vieno vakaro paroda „Performance party“ 2019 04 25 Galerija „Meno parkas“ 

•  „Kintantis peizažas“ praktikos paroda Nidoje ir Kauno jaunimo ir meno skyriaus bibliotekoje  

https://www.facebook.com/smmcentras/videos/1955544581407381/
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Creative projects 

• 2018 03 09 d. – 04 15 d. Kauns Vinco Kudirkos public library, Laisvės al. 57. 

• VDA Kaunas faculsy Painting student‘s art exibition „11 looks of hope“ opening and performance  

• 2018 04 12 – 05   Paroda YOUNG PAINTING OF KAUNAS AND RYGA‘18 National M.K.Čiurlionis art museum 
Donelaičio g. 16, Kaunas 

• 2018 06 16 – 07 16  third international Alytus bienal LT 100 YOUNG  

• Alytaus miesto teatro galerija, Rotušės a. 2, Alytus. 

• 2018 07 13 - 08 09 VDA Kaunas faculsy final bachelor works exibiion in Jonava cultural centre gallery HOMO 
LUDENS, Žeimių g. 15, Jonava    

• Festival „Karklė live music beach 2018“  – Plein air + exibition 

• http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-04-vizualieji-menai-organiskai-isiliejo-i-festivali-karkle-live-music-
beach-2018/171600?fbclid=IwAR2HPbWBXtb8B6yZJAx4BDF9dfGGFpnZoezpc5EcBPJssoFLF-
shAMOOOOs#.W44rj1OYAok.facebook 

• 2018 11 20 – 12 02 exibition SLUOKSNIAI. VDA Kaunas faculsy gallery Foje, Muitinės g. 4 

• A two person exhibition.  2018.11.20 http://m.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/parodoje-vienas-
procesas-ir-trys-skirtingos-patirtys-891264?
fbclid=IwAR0P_U7glqIT8MdmzrFzMZd42HNl2sfTLOQVzUNGXGs8VJU9fNrSijitEck 

• 2019 01 10 – 01 31 „Similar differences“  + 2019.01.15 d. Education for art school students at Martinaitis art 
school, Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas 

• 2019 01 16 - 09  exibition student exibition. Kaunas "Varpo" gymnasium Varpo g. 49,  

• 2019 01 27 – 02 16 „Best work of the year“ . National M.K. Čiurlionis art museum. Donelaičio g. 16, Kaunas 

• 2019 02 28 – 03 28  „Archeological dreams: art and status quo“,  

• 2019 02 28 – 03 28 Exhibition „Colective imagination: a system remake“ VDA Kaunas faculsy virtual gallery „PA“. 

• 2019 03 07 Exhibition „Portraits from the Past“ ŠMMC centre, Sandėlių g. 7, Kaunas 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-04-vizualieji-menai-organiskai-isiliejo-i-festivali-karkle-live-music-beach-2018/171600?fbclid=IwAR2HPbWBXtb8B6yZJAx4BDF9dfGGFpnZoezpc5EcBPJssoFLF-shAMOOOOs#.W44rj1OYAok.facebook
http://m.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/parodoje-vienas-procesas-ir-trys-skirtingos-patirtys-891264?fbclid=IwAR0P_U7glqIT8MdmzrFzMZd42HNl2sfTLOQVzUNGXGs8VJU9fNrSijitEck


• https://www.facebook.com/smmcentras/videos/1955544581407381/ 

• One evening exibition „Performance party“ 2019 04 25 Galery „Meno parkas“ 

• „Changing Landscape“ Exibition in Nida art colony and Kaunas art and youth library 

https://www.facebook.com/smmcentras/videos/1955544581407381/

