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Aplinka, kad ir kokioje bebūčiau susitraukia tiek, kiek gali juslės pasiekti ir tampa fonu sąmonės aktams 
vykti. Pažinimas prasideda dar prieš įžodinant regimybę, leidžiant ją fiziologiškai pajusti per stebėjimą, 
lytėjimą ir klausymąsi. Būtent šis realus įsitraukimas į pasaulį tampa tuo, ką labiausiai noriu suprasti ir 
konceptualizuoti. Tai juslinis suvokimas – pagrindinė visos kūrybos strategija.  

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. 

,,Užrašai'' fiksuoja portreto žanrą, kuriuo pasakoju ne tik apie pavienius žmones, o visą visuomenę. 
Siekiu užfiksuoti amžinybės jausmą, atskleisti giluminę stebimojo būseną, bendrauti su juo teptuko 
pagalba, labiau pažinti bei suprasti žmogų apskritai. Tikiu, jog šis atidus ,,skaitymas'' padeda skleistis 
itin siekiamam bendruomeniškumo jausmui ne tik man, o ir stebinčiajam. Teigiu, kad visos būsenos yra 
gyvybiškai svarbios ir neignoruotinos.  

Pasirinkdama vienodo kvadrato formatą atliepiu į socialinių tinklų vaizdų kultūrą, asmenukių madą, kur 
atvirkščiai žmogus demonstruoja įsivaizduojamo grožio kultą taip pasislėpdamas už daugybės kaukių. 
Paveiksluose modeliuojami grubūs, persidengiantys potėpiai - tai daugiasluoksnio charakterio, turimų 
keleto odų atspindys. Tradicinė tapyba tampa būdu įrašyti bei apmąstyti naują dienos užrašą, 
atskleidžiantį po dalelę nepažinumo. Man tai tampa sulėtinančia būtį kalba, vedančia į vidinę harmoniją 
ir išsipildymą. O šiandieniniame socialinės atskirties susiformavusiame kontekste tai apsinuoginusių 
žmogaus kintančių, itin suaštrintų būsenų refleksija. Susiskaldymas, trapumas, baimė, užsisklendimas, 
vidinių kompasų krypčių korekcijos link ramybės ir vilties.  

Ciklas ,,Užrašai'' tai taikus protestas prieš fikcijos apsigyvendinimą žmoguje ir nuorodos į akimirkos 
trapumą, amžinybės svarbą, individo išskirtinumą ir savitumą. 
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2019 Kūrybinės erdvės ,,Tapytojų studijos‘‘ įkūrėja  

Išsilavinimas: 
2013 - 2017 Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Tapybos bakalauras 2017 – 2019 Vilniaus 
dailės akademijos Vilniaus fakultetas, Tapybos magistras  

Personalinės parodos: 
2020 ,,NOTES‘‘, Galerija ,,Ramybė‘‘, Palanga  
2019 ,,OBSERVATORija” Verslo centras K29, Vilnius 
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 
2020 Tapybos paroda ,,HOT‘‘, Galerija ,,Akademija‘‘. Vilnius 
2020 Miniatiūrų paroda ,,Menininko pasas‘‘, Trakų Vokės dvaras. Trakų Vokė 2020 Tapybos 
paroda ,,Miesto laikrodis‘‘, Molėtų dailės galerija. Molėtai  

Apdovanojimai/stipendijos: 
2017 1 vieta Tarptautinis Algimanto Švėgždo piešinių konkursas ,,Piešinys 2017'' 2017 
laureatė ,,Geriausias 2016 metų kūrinys‘‘ rinkimų paroda 
2020 Lietuvos kultūros tarybos stipendija menininkams  

2019 CO-FOUNDER of Tapytoju Studijos (eng. Painters’ Studios) 6 women artists’ contemporary art 
project space in Lukiškių 9, Vilnius, Lithuania  



EN 

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  

Solo shows:  

2020 ”NOTES”, Gallery ”Ramybė”, Palanga, Lithuania 
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  

2020 Paintings exhibition ”HOT”. Gallery ”Academy”. Vilnius 
2020 Painting thumbnail exhibition ”Pasport of artist”. Trakų Vokė Manor. Trakų Vokė 2020 Painting 
exhibition ”The city clock”. Molėtai art gallery. Molėtai  



Awards: 
2017 1st prize – The 6th international A.Švėgžda drawing contest exhibiton ”Drawing – 2017” 2017 
laureate – The best 2016 painting public choise award 
2020 State Grant for Culture and Art Creators by the Lithuanian Council of culture  


