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„Čia kvietė jųdviejų balsai.  

Leisk man tau šit ką pasakyti:  

Valdykis, jei esi valdovas,  

Ir jei tikrai ruošies valdyti,  

Nes gal dabar tiktai sapnuoji.“  

Iš Pedro Kalderono de la Barkos pjesės „ Gyvenimas – tai sapnas“  

„Sapnuoti ar pabusti?“ – tai man niekada nebuvo tas klausimas į kurį galėčiau rišliai atsakyti sapne. Sapnuodama įlimpu 
saldume. 
Sapnuodama save, neapibrėžtą laiką, nejučiomis paleidžiu į aplinką visą saldėsį, karameles ir keptus konditerinius 
grybukus, kurių valgymą atsimenu kaip didžiausią bairį, visą pilnut pilnutėlį saldumą, kurio vienaip ar kitaip vis tiek pavyko 
prikaupti atsiminimuose.  

Prisandėliuoju saldėsių gausiai, tiek, kad galų gale gebu visą nepriešvestuvinį kraitį nunešti iki pasakos. O tuomet. 
Ištinka pradžių pradžia, archetipinis kūrybos džiaugsmas. Pasakoju ir sapnuoju. Tokiu laiku norėtųsi klykti Kalderonui, jog 
jis nė pats nežino, kokią painiavą suvėlė savuoju „Gyvenimas – tai sapnas“, bet negaliu, neturiu jokios teisės – pati 
įpuoliau į sapnavimą, pati vynioju savo pasaką, kuriai anglų kalboje netgi prireikia artikėlio.  

Pasaka tęsiasi, nematyti galo, ir belieka tik aiškinti, jog čia save sapnuoju, kitus sapnuoju ir visus toje pačioje, netikėtoje, 
nuolat persiliejančioje istorijoje. Tenka. 
Aiškinti, jog tikrai tikrai, susigaudau siužetinėse linijose, kurias esu priversta išmokti kurti arba bent jau nujausti esant. 
Nėra pasakos be mistifikuotų, atgyjančių daiktų, nėra sapno, be įkričio į dabartį, perlietą viskuo, ką teko truputį pažinti, 
nebegebant kontroliuoti visiškai nieko.  

Todėl. Manoji pasaka, prakeikta pati savimi. 
Prakeikta saldėsiu, karamelėmis ir konditerinias grybukais. Todėl valau valau valau, o kažkas vis šnabžda, kad gyvenimas 
– tai sapnas.  
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The accents of this voice, however weak,  

To tell you to restrain  

Your passions, if as King you wish to reign,-  

Not to be cruel, though you deem  

Yourself the lord of all, for all may be a dream  

From „Life Is A Drea“, by Pedro Calderon de la Barca 

  

„To dream or to wake up?“ – for me it was never that question in witch I could answer in easy way expecialy during 
dreaming.  

When I dream, I stuck in and stick in sweetness.  

When I dream the image of myself and indeterminate time, I unconsciously let in my surroundings every little bit of 
sweetness, caramels and pastry-mushrooms. The eating of those, I remember, was a biggest quirk ever made in my 
home. And every, every little bit of sweetness, which I contaned in my memories, I let out during dreaming.  

I contain many sweets, so many, that in the end I can take it on my shoulders and carry it as my nesver-happened-
wedding-dower and put it into farytale. And then.  

The beginig of everything happens, archetypical joy of creation. I tell stories and I dream at the same time. At this point I 
woud be happy If I could shout out loud to Kalderons‘ face, that he doesn‘t even know, how much uncertainty he brought 
to this world with his „Life is a Dream“, but I can‘t do it. I don‘t have right to do it – I brought that thougt to myself and by 
myself. I brougth a dreaming to myself and I continue my farytale.  

The Farytale continues, there is no end, I can‘t see the end. And I can only say, that I dream the image of myself, the 
image of others and every single one in my dream participate in the same unexpected story. It happens to.  

To explain, that clearly I know every sugget line, which I supposed to know. Sugget line, which I must lern to built or to feel 
where and how it should turn out. There is no farytale whithout mistificated, resurgent things, there is no farytale whithout 
hopless sticking in the moment. There is no farytale whithout lose of control.  

Thats why. My farytale is forsaken by itself.  

My farytale is forsaken by sweetness, caramel and pastry-mushrooms. Thats why I clean and clean and clean and I hear, 
how undefined-someone whispers, that Life is a dream.  
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2003 – 2010        Kretingos meno mokykla  

2005 – 2010        Pranciškonų gimnazija  

2010. – 2011                    Graf-Anthon-Günter Schule (mainų metai Vokietijoje)  

2011. – 2014                    Pranciškonų gimnazija  

2014 – 2017                                        Bakalauro pakopos studijos Viniaus dailės akademijos  

Monomentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje, scenografijos specialybė  

2018 – 2018                                        Semestras „Die Angewandte“ (Universität für angewandte  

Kunst) akademijoje Vienoje, scenografijos specialybė  

2018                                                    Bakalauro pakopos studijos Vilniaus dailės akademijos  

Monomentaliosios tapybos ir scenografijos katedoje, scenografijos specialybė  

2018 – dabar                                       Magistro pakopos studijos Vilniausi dailės akademijos  

Monomentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje, scenografijos specialybė  

  

Parodos  

1                                                          Grupinė paroda „Prie durų“ Kuršių Nerijos istorijos                                                                 

                                                            muziejus, Nida; 2015  

2                                                          Grupinė paroda „Orkestro repeticija“ galerija „Kalnas“   

Vilnius; 2015   

3                                                          Grupinė paroda „Be pavadinimo“ Monomentaliosios   

 tapybos ir scenografijos katedros parodinė erdvė,          

 Vilnius; 2016   

4                                                          Grupinė paroda „Be pavadinimo“ Balstogės lėlių teatras,         

                                                             Balstogė, Lenkija; 2017  

5                                                          Grupinė kostiumo paroda „I can fly“ „Die Angewandte“                                                              
                                                            parodinė erdvė Viena, Austrija; 2018   
6                                                          Grupinė paroda „Įtampos“ menų spaustuvės   

kavinė, Vilnius; 2018  

7                                                          Grupinė paroda „Erdvės iliuzija“ Kuršių Nerijos istorijos                                                              
                                                            muziejus Nida; 2018  
8                                                          Grupinė paroda „Be pavadinimo“ (Instaliacija) Balstogės   

lėlių teatras, Balstogė, Lenkija; 2018  



9                                                          Grupinė paroda „Be pavadinimo“ galerija   

Kretingos pranciškonų vienuolyne, Kretinga; 2018  

  

  

Spektakliai  

  

1                                                           „Norėčiau būti princese“ Kretingos vaikų ir  

            jaunimo teatras „Atžalynas“, premjera 2018  

2                                                          „Ar nori dangaus?“ Kretingos vaikų ir jaunimo   

                                                             teatras „Atžalynas“, premjera 2019  

3                                                          „Namai“ Klaipėdos lėlių teatras, premjera 2019 
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2003 – 2010        The Art School of Kretinga  

2005 – 2010        Franciscan gymnasium  

2010. – 2011                    Graf-Anthon-Günter Schule (Exchange year in Germany)  

2011. – 2014                    Franciscan gymnasium  

2014 – 2017   BA Vilnius Academy of Arts MTSK, scenography department  

2018 – 2018   Semester in „Die Angewandte“ (Universität für angewandte  

Kunst) Vienna, scenography department  

2018                                                    BA Vilnius Academy of Arts MTSK, scenography department  

2018 – now                                         MA Vilnius Academy of Arts MTSK, scenography  

department  

  

Exibitions  

1                                                          Group exibition „Prie durų“ Curonian Spit history   

museum, Nida; 2015  

2                                                          Group instalation „Orkestro repeticija“ gallery„Kalnas“   

Vilnius; 2015   

3                                                          Group exibition „Be pavadinimo“ Vilnius Academy of Arts     

                                                            MTSK space of exibitions, Vilnius; 2016   

4                                                          Group exibition „Be pavadinimo“ Puppet theater of   

                                Białystok, Białystok, Poland; 2017  

5                                                          Group exibition of costume „I can fly“ „Die Angewandte“                                                                                            
                                                            space of exibitions Vienna, Austria; 2018   
6                                                          Group exibition „Įtampos“ Arts printing house cafe,   

                                Vilnius; 2018  

7                                                          Group exibition „Erdvės iliuzija“ Curonian Spit history   

museum, Nida; 2018  

8                                                          Group exibition „Be pavadinimo“ (Instalation) Puppet   

theater of Białystok, Białystok, Poland; 2018  



9                                                          Group exibition „Be pavadinimo“ gallery   

 in Franciscan monastery, Kretinga; 2018  

  

  

Theater plays  

1                                                          „Norėčau būti princese“ colaboration with children and                                                                                  
                                                            youth theater „Atžalynas“; Kretinga; premiere 2018  
2                                                          „Ar nori dangaus?“ colaboration with children and youth   

             theater „Atžalynas“; Kretinga; premiere 2019  

3                                                          „Namai“ colaboration with Puppet theater of Klaipėda,   

 premiere 2019 


