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LT  

Sapnavau, kad tėvas paprašė pasaugoti jo šunį. Man jį besaugant – staiga nukrito jo galva.  

----- 
Jau kuris laikas galvoju, jog nėra nieko, ką galima pamatyti akimis.  

EN 

I had a dream that my father asked me to watch over his dog. While I was watching the dog – his head 
suddenly fell off.  

------ 
Quite some time I am wondering about this simple idea, that there is nothing to be seen with the eye.  



KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA  

Sandra Kvilytė gimė 1990 m. liepos 1 d. Kaune. 2016 m. aukščiausiu įvertinimu baigė tapybos studijas 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete ir įgijo tapybos bakalauro laipsnį. 2019 m. įgijo tapybos 

magistro laipsnį – tiek teorinės, tiek praktinės dalys buvo apgintos aukščiausiais įvertinimais. Autorės 

tapybinis braižas pasižymi drąsa ir naiviu atvirumu, nevengiama tiesmukiškų, sodrių spalvų. Nuo 2020 

m. autorės darbai papildė XXI a. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekciją.  

Sandra Kvilytė was born in 1990 07 01 in Kaunas city. In 2016 she accomplished bachelors degree in 

painting at Vilnius Academy of Arts Kaunas faculty with highest marks. In 2019 she acquired master’s 

degree in the same field, also in VDA KDF. Author‘s painting manner can be distinguished by her 

courageous and naive/open style, straightforward, abundant colors. From 2020 Sandra‘s works were 

added to the XXI century National M. K. Čiurlionis Art Museum‘s collection.  

Išsilavinimas:  

2019 Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas, Tapybos magistras 2016 Vilniaus dailės akademija, 

Kauno fakultetas, Tapybos bakalauras  

Grupinės parodos :  

2020 „Jauna Kauno Tapyba ’20 ”, Akademijos galerija, Vilnius 2020 „Kontr-argumentas lll “, Meno Parko 

galerija, Kaunas 2019 „Kūrinio genomika“, Kauno paveikslų galerija 
2018 Alytaus meno bienalės dalyvė  

2018 „Jauna Kauno ir Rygos tapyba`18 “, Kauno paveikslų galerija 2018 „ Corpus anima/ Laikolizė“, 

Meno Parko galerija, Kaunas 2017 ,,Kosmoso garsai”, „LARGO” , Kaunas 
2016 ,,Aš. Kūrybinė stagnacija”, galerija Kabinetas , Kaunas  

2016 ,,Aš. Kūrybinė stagnacija”, Šiauliai  

2015 ,,Nida: praeitis ir ateitis“, Nida  
2014 ,,Tapybos praktika”, Kauno įvarių tautų kultūrų centras  

Bibliografinis sąrašas:  

2016 ,,Aš. Kūrybinė stagnacija“ katalogas;  

Straipsniai laikraštyje „Kauno diena“ ir kitur -  



https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/skirtingos-kartos-tapybos-trauka-ta-pati- 

8604244 

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/parodoje-neatskleistos-kurybos-proceso-

paslaptys-914433 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-07-11-alytaus-bienale-jaunieji-profesionalai/170798 
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