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LT 

Autoportretas. Įkvėpimas kilo iš vidinės būsenos sutiktos savyje ir pas kitus žmones. Kai esame keistai 
ramūs iš išorės, sunkiai nuspėjami kas dedasi mumyse. 

Nekarta po nelaimingų atsitikimų tarp mums artimų žmonių, stebimės kodėl aukos, kurios pakėlė ranką 
prieš save, su nieko nekalbėjo apie jų psichologine sveikata. 

Susidūrusi pačiai su sunkumais artimoje aplinkoje ir asmeniškai, noriu teigti, kad pasipasakoti kartą 
nesunku. Bet pasakoti tai diena iš dienos, persunku.  

Todėl nereatas lieka su savais vidiniais tamsos draugais. Kurie gasdina, neduoda ramybės, bet niekam 
jie nėra matomi. Tai būsena, patogi kitiems tamsi man. 

https://www.facebook.com/monekiele
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KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA (LT) 

Mone Kielė -  tapytoja, kuri 2017 metais baigė bakalauro studijas VDA Kauno fakultete. 

Mone Kielės pagrindinis tyriamasis objektas - žmogus bei jį supanti aplinka. Tapyboje nemažai 
autoportretų, tai pasakojimai apie pačios menininkės asmeninę patirtį, tačiau taip pat kūrėją inspiruoja 
realybeje egzistuojantys žmonės. 

  Paveiksluose dominuojantys pagrindiniai motyvai: žmogaus išvaizda, ryški jo apranga, kūno kalba, kuri 
kartais išreiškiama grakščia bei plastiška, arba priešingai -  grubia maniera. Taip pat tapyboje aiškiai 
perteiktos emocijos, vidiniai išgyvenimai apimantys įvairaus spektro jausmus. Menininkei įdomi grožio 
problematikos klausimas.  

Taip pat Kielės tapyboje netrūksta gamtos ir miesto peizažų, kuriuose aiškiai matomas žmogaus 
pedsakas. 

Peizažai, figūros ir portretai liejasi aliejiniais dažais, plataus teptuko potėpiais, drąsiomis 
kontrastyngomis saplvomis, dažniausiai ant didelio formato drobių. 

Menininkė šiuo metu gyvena ir aktyviai kuria Čekijos Respublikoje. 2020 surengusi personalinę 
parodą ,,The Look'' Velešino mieste, bei dalyvavo grupinėje parodoje Kontr-Arguentas III Meno Parko 
galerijoje, Kaune.  



EN 

Painter Mone Kielė finished VDA Faculty of Fine Arts in 2017. 

Mone Kiele's main research object - human and it's surroundings. In her portfolio you can find quite a 
lot of self-portraits. These portraits are inspired by her own personal experiences and she also gets 
ideas from other people who exist in reality. 

. 

The main dominating motifs in her paintings are human appearance/look, vibrant outfits, body 
language and manners( sometimes graceful and plastic or on the contrary - rough and rude). In her 
artwork you can clearly see emotions and internal experiences of the artist that cover different feelings. 
Painter is also interested in perception of beauty. 

In her paintings you can find quite a lot of urban  landscapes and nature in which the human footprint 
is clearly visible. 

Landscapes, figures and portraits are created on wide canvases using oil colours, wide strokes of a 
brush and bold contrastic colours. 

The artist currently lives and actively works in Czech Republic. In 2020, she had her personal exposition 
called "The Look" in the city Velešin. She also participated in a group exposition "Kontr-Argumentas" in 
III Meno parkas gallery in Kaunas, Lithuania.


