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LT 

,,The bright future of Spring Grove hospital’’ tai pirmas 7 dalių ciklo paveikslas, kuris vizualiai apjungia 
M. Pollan knygoje ,,Kaip pakeisti protą’’, nagrinėjamą psichedelinių būsenų neurologiją, psichedelikų 
tyrimų atgimimą ir jų gydomąjį potencialą. 

Serijos pirmajame darbe vaizduojamas psichiatrinės ligoninės Spring Grove realiai egzistuojantis 
projektas, kurio metu yra vykdoma psichedelikų tyrimų programa. Tyrimo dalyviai (vaizduojamos 
figūros) - nuo psichinių sutrikimų kenčiantys  ar priklausomybėmis sergantys pacientai.   

Kūrinio perspektyva yra matoma pro scenoje dalyvaujancio asmens akis, todėl yra matomas 
perspektyvos, dydžių santykių, atmosferos ar simbolių iškraipymas, kuris sugriauna pačio istorino fakto 
tikrumą. 

EN 

,,The bright future of Spring Grove hospital’’ is a first part from the set that consists of seven paintings. 
It visualises the scene from M. Pollan's book “How to Change the Mind”.  

The work series depicts a scene from a real-life project at Spring Grove psychiatric hospital which 
includes a psychedelic research program my subjects are going through. The study participants are the 
patients suffering from mental disorders or addictions. 

The overall picture is seen from the position of another person involved in the research. Therefore 
reality is distorted, it emerges through altered and unrealistic perspective, size relations, atmosphere or 
symbols. All of this destroys the reality of the historical fact itself. 



APIE | ABOUT: 

Mano, kaip kūrėjos, kelias prasidėjo 2017 metais, Justino Vienožinskio dailės mokykloje. Šis laikotarpis - 
eksperimentiniai, improvizaciniai ieškojimai, spalvų paveikumo analizė per abstrakčiąsias formas. Šiame 
laikotarpyje naudojausi savo intuityviais impulsyvumo protrūkiais, kurie padėdavo ieškoti ir veikti 
kūrybos procese, bei JVDM mokytojų: Eglės Vertelkaitės, Jono Vaitiekūno, Lino Lianzbergio patirtimis 
bei patarimais. 

Staigus kūrybinis lūžis įvyko 2020m., Vasario mėn., kuomet JVDM patalpos buvo uždarytos remontui. 
Šis įvykis pastūmėjo dar daugiau savarankiškai ieškoti ir kurti, didžiausią dėmesį skiriant 
technologinėms, skirtingų technikų: skaitmenos, tapybos ir chemijos apjungimo galimybėmis, kurių 
išmokau iš mentorės, Eglės Vertelkaitės. 

My path as a creator began in 2017 at Justinas Vienožinskis Art School. This period was experimental, 
improvisational exploration, color-based analysis through abstract forms. During this period I actively 
learned the art making process driven by the impulsive outbursts of my intuition and assisted by  JVDM 
teachers advice. 

A sudden creative breakthrough occurred in February 2020, when the JVDM premises were closed for 
repairs.  During this time , in the absence of usual art live classes, I started to put  most of my learning 
attention to these different  but supplementing each other art techniques: digital image editing, live 
painting and application of chemical elements. JVDM teacher Egle Vertelkaite helped and assisted me 
in getting my hands on the techniques. The result my latest artwork which I submit here.   

EDUKACIJA | ART EDUCATION 

 
2016 – 2020  Lietuvos muzikos ir teatro akademija: dainavimas, pedagogikos studijos |  

Lithuanian Academy of Music and Theatre: singing, pedagogical studies 

2017 – 2020  Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokykla, suaugusiųjų skyrius |  

Vilnius J. Vienožinskis art school, adult art class 



KŪRYBINĖ VEIKLA | CREATIVE ACTIVITY:  

 
2017  LED instaliacija festivaliui "Sūpynės" | LED installation for the festival ,,Sūpynės‘‘ 

2018  LED instaliacija "Šviečiantis fortepijonas" | LED installation ,,The shining piano‘‘ 

2018  Atlikėjo FreeFinga albumo pristatymui sukurtas meninis telefonas |Art item-phone creative work 
dedicated to singer FreeFinga album  

2019  Pirmoji personalinė paroda ,,SKRUZDĖS‘‘ (JVDM eskpozicinė salė, Vilnius) | First personal 
exhibition ,,ANTS'' (JVDM art hall, Vilnius) 


