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LT 

Šiame darbe vaizduojamas audringas gamtos šėlsmas, kuris smarkiai veikia visus paveikslo veikėjus. 
Pagrindinis veikėjas - geltonai apsirengęs personažas, ypatingai chaotiškoje situacijoje, ramiai ir 
ryžtingai bėga į priekį. Aplink jį galima įžiūrėti mažus žmogučius, pas kuriuos, veikiausiai, ir bėga 
pagrindinis paveikslo veikėjas. Jo delnai neproporcingai dideli, paženklinti raudonų ir mėlynų pirštų, 
dėl kurių jis panašėja į burtininką. Didelės rankos ir į priekį palinkusi  figūra simbolizuoja žmogų norintį 
padėti mažiesiems žmogeliukams, užkluptiems audros. Šiame darbe metaforiškai įamžinau svarbią 
asmeninę patirtį, tačiau kūrinys taip pat atliepia kiekvienam žmogui, kurio gyvenimą šiais metais 
paveikė netikėta "audra". Pagrindinis personažas - gelbėtojas, primena pasiaukojančius gydytojus, ir 
kitus gerus žmones, skubančius gelbėti nelaimės užkluptuosius, net kai jiems patiems gresia pavojus.  

EN 

The main artwork represents a moment of a stormy, chaotic and wild weather by which all of the 
characters are affected.The main character ( yellow coated man ) is caught by this storm, yet, he is 
running forward in a calm manner. There are little human-like figures around him (he is probably 
running towards them). His hands are disproportionately large, marked by red and blue fingers. These 
traits make him look almost like a wizard. Large hands and a figure leaning forward symbolizes a 
person who wants to help those little people in trouble depicted in the painting. I created this painting 
to metaphorically perpetuate an important personal experience. Yet it definitely speaks to all of the 
people who were "struck by a storm" the past year by all the events they had no control over. It also 
resembles the brave doctors who are saving people by risking their own well - being.       
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KŪRYBINĖ VEIKLA 

Samanta Augutė 2018 – 2020 m.  

Personalinės parodos 

1) 2020 05 15 virtuali galerija “PA” http://pagalerija.vdakf.lt/esamos-parodos/ Personalinė virtuali 
paroda „Kasdienybės tikrovė“; pristatomas magistro baigiamųjų darbų ciklas. 

Grupinės parodos 

2) 2018 03 09 d. – 04 15 d. „11 vilties žvilgsnių“  VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų 
darbų parodos atidarymas ir performansas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai; Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Laisvės al. 57.  

3) 2018 04 12 – 05  „JAUNA KAUNO IR RYGOS TAPYBA’18“  Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės 
muziejaus paveikslų galerija. Donelaičio g. 16, Kaunas 

4) 2018 06 16 – 07 16  3-Alytaus tarptautinė jaunųjų kūrėjų meno bienalė “ LT 100. JAUNIEJI 
MENO KODAS “ : Alytaus miesto teatro galerija, Rotušės a. 2, Alytus. 

5) 2018 07 13 - 08 09 VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros 2018 m. bakalauro studijų 
absolventų paroda (Parodos rengimas ir dalyvavimas su darbais „Albumas“ 2018 m; „Laiškas“ 
2018 m. ). Jonavos kultūros centro galerijoje HOMO LUDENS, Žeimių g. 15, Jonava;  

6) 2018 08 15 „Karklė live music beach 2018“  Pleneras + paroda; Straipsnis: http://
www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-04-vizualieji-menai-organiskai-isiliejo-i-festivali-karkle-
live-music-beach-2018/171600?
fbclid=IwAR2HPbWBXtb8B6yZJAx4BDF9dfGGFpnZoezpc5EcBPJssoFLF-
shAMOOOOs#.W44rj1OYAok.facebook 

7) 2018 11 20 – 12 02 „SLUOKSNIAI“; Parodos organizatorė ir viena iš trijų autorių. Darbai: 
„Aukso ieškotoja“ 2018 m; „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 2018; VDA Kauno dailės 
fakulteto galerija „Fojė“ , Muitinės g. 4;  Straipsnis apie parodą: http://m.diena.lt/naujienos/
kaunas/menas-ir-pramogos/parodoje-vienas-procesas-ir-trys-skirtingos-patirtys-891264?
fbclid=IwAR0P_U7glqIT8MdmzrFzMZd42HNl2sfTLOQVzUNGXGs8VJU9fNrSijitEck 

8) 2019 01 10 – 01 31 VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros absolventų darbų paroda „Panašūs 
skirtumai“ + 2019.01.15 d. edukacija parodos metu dailės mokyklos mokiniams.  A. 
Martinaičio dailės mokykla, Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas; Darbas „Kultūros paveldo 
išsaugojimo pajėgos“  

9) 2019 01 16 - 09  VDA Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų paroda. Kauno "Varpo" 
gimnazija, Varpo g. 49, Kaunas; Darbai:  „Partizanai“ 2018m. ir „Kartu“ 2018 m.  

10)  2019 01 27 – 02 16 Paroda „Geriausias metų kūrinys“ . Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės 
muziejaus paveikslų galerija. Donelaičio g. 16, Kaunas; Paveikslas „Noras“.  
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11)  2019 02 28 – 03 28 Paroda „Archeologiniai sapnai: menas ir status quo“, VDA Kauno fakulteto 
Tapybos katedros virtuali galerija „PA“. Darbai: „Paplūdimy“ 2019; „Situacija su vilko agurkais“ 
2019;  

12)  2019 02 28 – 03 28 Paroda Kolektyvinė vaizduotė: sistemos perdirbinys, VDA Kauno fakulteto 
Tapybos katedros virtuali galerija „PA“. Darbas „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ 2018; 

13)  2019 03 07 Paroda „Praeities portretai“ ŠMMC centras, Sandėlių g. 7, Kaunas ( šešių autorių 
paroda senovinių portretų temoje) Interviu apie kūrybą ir parodą:https://www.facebook.com/
smmcentras/videos/1955544581407381/ 

14)  2019 05 11 „pArty“ grupinis renginys su paroda, galerija „Meno parkas“; darbai: „Aukso 
ieškotoja“; „Ačiū Dievui. Kas nelaimingas, tas neišmintingas“  

15)  2019 11 09 „Jaunojo tapytojo prizas“ konkurso finalininkų paroda; Darbas „Ačiū Dievui. Kas 
nelaimingas, tas neišmintingas“ Galerija „Titanikas“  

16)  2020 02 11  „Jauna Kauno tapyba’20“ VDA galerija „Akademija” (Pilies g. 44, Vilnius) 

17) 2020 08 21 „Penkioliktasis Šilavoto Davatkyno pleneras“ (+paroda)   

https://www.facebook.com/smmcentras/videos/1955544581407381/

