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LT 

Vizionierius (-ė) – vizijų kūrėjas. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas [naujazodziai.iki.lt]  

Kurdama šį portretą bandau atrasti šiuolaikinės moters atvaizdą/viziją. Kaip atspirties tašką pasitelkiu 
madą, tiksliau, pagrindinius jos atributus – rūbą ir aksesuarus. Tuo pat metu kuriu mados reklamos 
parafrazę, kurioje mano vaizduojama moteris, aprengta mados ženklo Dice Kayek nėriniuota suknele, 
kviečia žiūrovą ne tiesiogiai žvelgti į rūbą, bet priimti išvaizdą kaip simbolį ir jį tyrinėti. Kuriu ne 
priešpriešą tarp stereotipinės švelnios mergaitės įvaizdžio ir fetišo atributiką primenančios spygliuotos 
Gucci kaukės, o šių dviejų kraštutinumų derinį. Šaltas, nuasmenintas interjeras, kuriame įsitaisiusi ši 
persona, tarsi galėtų tikti bet kuriai iš mūsų, o vynuogės rankoje, akivaizdžiai demonstruojamos kaip 
kvepalų buteliukai reklamose, tik maža detalė, primenanti būties trapumą ir laikinumą.  

---  

Populiarioji kultūra mano kūryboje vaidina labai svarbų vaidmenį – paveikslų pagrindu tampa mados 
fotografijos, kurias kiekvieną kartą perfrazuoju ir transformuoju suteikdama joms kasdienybės pojūtį. Tai 
atviras žvilgsnis į save pačią ir modernią šių laikų moterį apskritai: per paveikslus nagrinėju moters 
identiteto, seksualumo, motinystės, netekties, laisvės temas. Svarstau, kaip šiandien moterims taikomi 
dvigubi standartai veikia jų tapatybę.  

https://www.instagram.com/iandmarine/


EN 

The Visionary – creator of visions. Database of Lithuanian New Words [naujazodziai.iki.lt]  

By creating this portrait, I try to discover the image / vision of a modern woman. I use fashion as a 
starting point, more precisely, its main attributes - clothes and accessories. At the same time, I create a 
paraphrase of a fashion advertisement in which my depicted woman, dressed in the lace dress of the 
fashion brand Dice Kayek, invites the viewer not to look directly at the clothes, but to explore a look as 
a symbol. This is not a contrast between the stereotypical image of a lovely girl and a spiky fetish-like 
Gucci mask, but a combination of these two extremes. The cold, depersonalized interior which could 
suit any of us [women], and the grapes in girl‘s hand, evidently displayed as perfume bottles in 
advertisements – these are just small details that reminds of the fragility and temporality of being.  

---  

Popular culture plays a very important role in my work - fashion photographs become the basis of 
paintings, which I paraphrase and transform every time, giving them a sense of everyday life. It is an 
open look at myself and the modern woman of modern times in general: through the paintings I 
examine the themes of female identity, sexuality, motherhood, loss, freedom. I am considering how the 
double standards applied to women today affect their identity.  



LT 

 
 
2011 – 2015 m. Dailės bakalauras. VDA Kauno fakultetas, grafikos katedra. 2015 – 2018 m. Dailės 
magistras. VDA Kauno fakultetas, grafikos katedra.  

PERSONALINĖS PARODOS:  

2019 m.:  

  �  Pop – up mados iliustracijų paroda. „Menų spaustuvė“, Vilnius.  

  �  Personalinė mados iliustracijų paroda. Klaipėdos mados savaitė.  

  �  Personalinė mados liustracijų paroda + knygos „Iliustruota jaunoji Lietuvos mada“ 
pristatymas. Meno galerija „Portfolio“, Biržai.  
2018 m.:  

  �  Personalinė mados iliustracijų paroda. Klaipėdos mados savaitė.  

  �  Personalinė mados liustracijų paroda ir knygos „Iliustruota jaunoji Lietuvos mada“ 
pristatymas. Jonavos meno galerija.  
2015 m.:  

� Personalinė grafikos darbų paroda „Nuo“. Jonavos meno galerija. GRUPINĖS PARODOS:  

2018 m.:  

  �  Grupinė Jonavos rajono menininkų paroda. Jonavos meno galerija.  

  �  Grupinė paroda „Žirgas dailėje“. Dusetų dailės galerija.  
2017 m.:  

� Grupinė Jonavos rajono menininkų paroda. Jonavos meno galerija.  



2016 m.:  

  �  Grupinė paroda, meninis – socialinis tyrimas „FRGMNT II“, Jonavos meno galerija.  

  �  Grupinė paroda, meninis – socialinis tyrimas „FRGMNT“, VDA Kauno fakulteto meno galerija 
M2.  
2014 m.:  

� Kauno grafikų paroda „Message en Lituanie“, Galerie des Escuries, Montagnac, Prancūzija.  

2013 m.:  

  �  Grafikos ir skulptūros paroda „Potencija“. Kauno paveikslų galerija, Šiaulių dailės galerija.  

  �  Kauno grafikų paroda „Message en Lituanie“, Grenoblis, Prancūzija.  
KITI PROJEKTAI:  

  �  Mados iliustravimo kūrybinės dirbtuvės, Klaipėdos mados savaitė 2019;  

  �  Atviros mados iliustravimo dirbtuvės, Kauno kolegijos Menų akademija, 2019.  



EN 
 
2011 – 2015 m. BA of Arts. Vilnius Academy of Fine Arts, Kaunas Faculty, Departments of Graphics. 
2015 – 2018 m. MA of Arts. Vilnius Academy of Fine Arts, Kaunas Faculty, Departments of Graphics.  

SOLO EXHIBITIONS:  

2019 m.:  

  �  Pop-up Fashion Illustration Show. Art Printing House, Vilnius.  

  �  Fashion Illustration Exhibition. Klaipeda Fashion Week.  

  �  Fashion Illustration exhibition + presentation of the book Illustrated Young Lithuanian 
Fashion. Portfolio Art Gallery, Birzai.  

  �  2018 m.:  

  �  Fashion Illustration Exhibition. Klaipeda Fashion Week.  

  �  Fashion Illustration exhibition + presentation of the book Illustrated Young Lithuanian 
Fashion. Jonava Art Gallery.  
2015 m.:  

� Personal graphic art exhibition From. Jonava Art Gallery. GROUP EXHIBITIONS:  

2018 m.:  

  �  Group show of Jonava artists. Jonava Art Gallery.  

  �  Group show Horse in Fine Art. Dusetos Art Gallery.  
2017 m.:  

� Group show of Jonava artists. Jonava Art Gallery.  



2016 m.:  

  �  Group show / social research FRGMNT II, Jonava Art Gallery.  

  �  Group show / social research FRGMNT, Gallery M2, Vilnius Academy of Fine Arts, Kaunas 
Faculty.  
2014 m.:  

� Kaunas Graphic Artists‘ show „Message en Lituanie“, Galerie des Escuries, Montagnac, France.  

2013 m.:  

  �  Graphics and sculpture exhibition Potention. Kaunas Picture Gallery; Siauliai Art Gallery.  

  �  Kaunas Graphic Artists‘ show „Message en Lituanie“, Grenoble, France.  
OTHER PROJECTS:  

  �  Fashion Illustration workshop, Klaipeda Fashion Week 2019.  

  �  Fashion Illustration workshop, Kaunas University of Applied Sciences, Faculty of Arts and 
Education, 2019.  


