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LT 

„Atradimų fragmentas“ – vizualizuoti jausminiai minčių, atradimų bei patyrimų tekstai, kuriuose 
spontaniškai gimę elementai ne tik atėję jau iš buvusių, žinomų tekstų, bet juose gebantys sukurti 
savąją mozaiką, taip tampantys naujais intertekstais. Tokia savų ir svetimų tekstų sąveika sukuria 
rezultatą, kuris pripildytas autorės anksčiau pamatytų, paritų ar kurtų meno (literatūros, šokio, 
architektūros, tapybos, grafikos, fotografijos ir kt.) kūrinių intertekstų. Visi šie elementai ir emocijos 
koliažo principu, lyg dėlionė, sugulė į bendrą kūrinį, kuriantį naują kokybę su nuorodą į buvusią. 
Naudojamos tapybinės medžiagos antro panaudojimo – nuo remonto darbų užsilikusio gipsinio tinko 
bei cemento iki dėžių nuo siuntų. 

EN 

„Fragments of Discoveries“  – the painting is a text of visualised feelings, thoughts, discoveries and 
experiences. It is filled with spontaneously born elements which not only came from previouse, known 
texts, but individualy create their own mosaic and become new intertexts. The interaction of texts 
creates a result wich is filled with intertexts from previously seen, experienced or created works 
(literature, dance, architecture, painting, grphics, phtography, etc.). All these elements and emotions, 
by the collage method, lays to one wholesome work, which creates new quality but also has a link to 
the previuose ones. Used materials is second use - gypsum plaster and cement from home renovation, 
cardboard from the boxes of packages. 



LT 

Kūrybinė biografija 

Dalia Traškinaitė architektė/architektūros menotyrininkė 

▪ 2018 – iki dabar Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto, Architektūros 
pagrindų, teorijos ir dailės katedros doktorantė 

▪ 2014 – 2016 Architektūros istorijos ir teorijos studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete; įgytas 
menotyros magistro laipsnis 

▪ 2010 – 2014 m.  Architektūros studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete, įgytas architektūros  
bakalauro laipsnis, suteikta architekto kvalifikacija 

Parodos: 

▪ Personalinė paroda „Intertekstai“ salone „Jaukūs namai“, Kaune, 2020 m. 

▪ Paskatinamoji premija „Už prasmių ir atlikimo daugiasluoksniškumą“ Lietuvos studentų architektūrinio 
piešinio konkurse/parodoje 2016 m. 2015 m. dalyvavimas parodoje 

▪ Piešinių paroda ISM vadybos ir ekonomikos universitete paroda „X +1“, darbas pakliuvo į parodą; 
2014 m. 

Architektūriniai konkursai:  

▪ Gyvenamojo komplekso „Misionierių sodai“ Subačiaus g. Vilniuje konkursas (Bendrautoriai: V. 
Obolevičius, S. Kliūčiūtė, O. Runovič); 2014 m. Darbo kodas: 322626, „Mano kiemas“  

▪ Sąjungos aikštės vizijos urbanistinio architektūrinio supaprastinto atviro projektos konkursas – 5 vieta 
(Bendrautoriai: V. Obolevičius, O. Runovič, J. Jakaitis, M. Aidukaitė, G. Ratavičius, M. Ratavičius); 2015 
m. Darbas: „Dvasia. Protas. Kūnas“ 

▪ Konkursas skvero tarp Bokštų ir Puodžių gatvių Klaipėdoje su paminklu Vydūnui koncepcijai sukurti – 
3 vieta (Bendrautoriai: O. Runovič, E. Radėnaitė, M. Savickas, A. Savickas) 

Kūrybinės dirbtuvės: 

▪ Tarptautinis projektas “Playful Architect“, projekto vykdytoja Lietuvoje kartu su I. Vilkaityte, 
bendradarbiaujant su Šiaulių „Sandoros“ progimnazija; Organizatoriai: “Architecture Week“ , Praha, 
Čekija 2016 m., 2017 m., 2018m., 2019m., 2020m. 

▪ Projektas „Pažinti ir suprasti neregį“ 2013 m. rugpjūtis 26-28 ir 21 -23d. Kūrybinės dirbtuvės/mokymai 
Šventojoje „Spindulys“. Organizacinės komandos narė, meno terapijos užsiėmimų vadovė; 

▪ „Pamatykite vieni kitus“ projektas maketukui – prototipui, padedančiui neregiui orientuotis mieste sukurti, 
garsinių orientyrų kūrimas. Taip pat žymių Lietuvos žmonių mini 3D portretų kūrimas, Parodos pristatymas 
„Mint Vinetu“.  2013 m. gegužė 

▪ Projekto „Pažinti ir suprasti neregį“ parodomieji mokymai „Užupio galeroje“  2013 08 10; Kūrybinės 
dirbtuvės „Užupio galeroje“  Kultūros naktų programoje. 2013 birželis. 



LT 

Creative biography 

Dalia Traškinaitė architect / architectural researcher 

▪ 2018 - until now PhD student at the Faculty of Architecture, Vilnius Gediminas Technical University, 
Department of Fundamentals of Architecture, Theory and Art 

▪ 2014 - 2016 Architecture History and Theory Studies at Vilnius Gediminas Technical University; 
master's degree in art Architecture History and Theory 

▪ 2010 - 2014 Architecture studies at Vilnius Gediminas Technical University, bachelor's degree in 
architecture, architect's qualification 

Exhibitions: 

▪ Personal exhibition “Intertexts” in the salon “Cozy Home”, Kaunas, 2020. 

▪ Incentive prize “For the multilayered meaning and performance” in the Lithuanian students' 
architectural drawing competition / exhibition in 2016. Participation in the exhibition 2015. 

▪ Exhibition of drawings at ISM University of Management and Economics exhibition “X +1”, the work 
was selected for the exhibition; 2014 

Architectural competitions: 

▪ Residential complex "Missionary Gardens" Subačiaus str. Competition in Vilnius (Co-authors: V. 
Obolevičius, S. Kliūčiūtė, O. Runovič); 2014 Work code: 322626, "My yard" 

▪ Union Square Vision Urban Architectural Simplified Open Project Competition - 5th place (Co-
authors: V. Obolevičius, O. Runovič, J. Jakaitis, M. Aidukaitė, G. Ratavičius, M. Ratavičius); 2015 Work: 
“Spirit. Mind. Body" 

▪ Competition for the development of the concept of the square between Bokštų and Puodžių streets 
in Klaipėda with a monument to Vydūnas 3th place (Co-authors: O. Runovič, E. Radėnaitė, M. Savickas, 
A. Savickas) 

Workshops: 

▪ International project “Playful Architect”, project executor in Lithuania together with I. Vilkaityte, in 
cooperation with Šiauliai “Sandora” progymnasium; Organizers: Architecture Week, Prague, Czech 
Republic 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

▪ Project “Know and understand the blind” in 2013. August 26-28 and 21 -23d. Creative workshops / 
trainings in Šventoji "Spindulys". Member of the organizational team, leader of art therapy classes; 

▪ “See each other” project for a model - a prototype that helps the blind to orient themselves in the 
city, the creation of sound landmarks. Also creation of mini 3D portraits of famous Lithuanian people, 
presentation of the exhibition at Mint Vinetu. 2013 May 

▪ Demonstration trainings of the project “Know and understand the blind” in “Užupis Gallery” 
10/08/2013; Creative workshops at the Užupis Gallery in the Culture Nights program. June 2013.


