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LT 

Šis mano kūrinys kalba apie žmogaus gyvenimo prasmę. Poetinė manifestacija 
pasireiškia dialogo tarp žmogaus būties slėpinio ir jo įprasminimo. Simboliai ir abstraktus vaizdavimo 
būdas leidžia kalbėti apie universalią tikrovę, į kurią kiekvienas patenka per asmeninę patirtį. Šiai temai 
mane įkvėpė senoviniai manuskriptai, kurie kalba užuominomis apie patirtį, kurią galima suprasti 
šiandien. Tai yra tarsi gyvenimo knygos viršeliai, apipavidalinantys edeno sodą kaip žmogiško ilgesio 
išsipildymo metaforą. Kūrybinis veiksmas man yra dialogas su savimi, santykis tarp čia ir dabar, ir su ten, 
amžinai.  

Martinas Buberis (vok. Martin Buber 1878 m. - 1965 m.) - žydų kilmės austrų filosofas egzistencialistas, 
išgarsėjęs savo dialogo filosofija, kuri nukreipia į skirtumą tarp santykių Aš-Tu ir Aš-Tai. Autoriaus knyga 
– „Dialogo principas I / AŠ ir TU“ įkvepia analizuoti savarankiškai besireiškiantį nepriklausomą meninio 
vaizdo manifestą bei kelti klausimą apie kūrinio suvokimą šiuolaikiniame pasaulyje. 

Poetinio manifesto kūrime didelės reikšmės turi archetipiniai simboliai, kuriais norima žmogui 
sudaryti galimybę sustoti, išgyventi universalią tikrovės patirtį ir tuo pačiu išgirsti save. Kuriant grafinius 
atspaudus, svarbi pati atspaudų kūrimo technologija - lėta, meditatyvi, bandanti vaizduoti kūrinio 
pavidalą, kaip žmogiškosios tikrovės metaforą. Šis kūrybinis veiksmas yra dialogo kūrimas bendrąja 
prasme, santykis tarp čia ir dabar, ir su ten, amžinai. 

Šis konkursui pateiktas meno kūrinys yra iš 33 grafinių spaudinių ciklo. 

Atlikimo technika: 
Ofortas, akvatinta, monotipija, mišri technika; 
Kiekvieno meno kūrinio formatas - 56x78cm 

https://www.behance.net/teodoraelena/
https://lt.wikipedia.org/wiki/1965
https://lt.wikipedia.org/wiki/Egzistencializmas


EN 

This work of mine speaks to the meaning of human life. The poetic manifestation manifests itself in 
the dialogue between the mystery of human existence and its meaning. Symbols and an abstract way 
of depicting allow us to speak of a universal reality that everyone enters through personal experience. I 
was inspired by ancient manuscripts on this topic, which speak with hints of an experience that can be 
understood today. These are like the covers of a book of life, shaping the Garden of Eden as a 
metaphor for the fulfillment of human longing. Creative action for me is a dialogue with myself, a 
relationship between here and now, and with there, forever. 

 Martin Buber (1878 - 1965) is an existentialist philosopher of Jewish origin, renowned for his 
dialogue philosophy, which directs the difference between relations I-You and I-i’ts. The author's book - 
Dialogue Principle I / ME and YOU - inspires to analyze an independent artistic manifest as self-
expressing and questioning how the artefact is perceived in the modern world. 
 In the creation of a poetic manifest, archetypal symbols are of great importance, which are 
intended to enable a person to stop, to experience the universal experience of reality and at the same 
time to hear himself. Graphic prints are based on the technology of printout itself, slow, meditative, 
attempting to portray the form of the coming work, as a metaphor of human reality. 
 This creative action is the creation of dialogue in the general sense, the relationship here and 
now, and with it, forever. 

This work of art submitted for the competition is from a cycle of 33 graphic prints. 

Performance technique: 
Etching, aquatint, monotype, mixed media; 
Format of each art work - 56x78cm 
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Išsilavinimas  
                                                          2002-2014m. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija 
                                                 
                                                2002-2011m. Vilniaus Karoliniškių Muzikos mokykla  

(Specialybė Fleita, Papildomas instrumentas – Pianinas/Sintezatorius)  

 2009-2013m.  J.Vienožinskio dailės mokykloje įgytas ketverių metų 
trukmės pagrindinis ugdymas. 

2014-2019 m.  Įgytas Dailės (Grafikos specialybės; Estampo krypties;) 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis su pagyrimu; Vilniaus dailės 
akademijoje. 

2018 (rugsėjis) - 2019 (sausis) m. Tarptautinės studijų mainų 
programos (ERASMUS) studentė, nurodytoje aukštojo mokslo įstaigoje 
- École supérieure des arts et industries graphiques (ESAIG)  Paryžiuje, 
Prancūzijoje. 

2019 m. – 2020 m. Profesinės pedagogikos dailės didaktikos krypties 
studijos Vilniaus universitete. 

2019 m. -... Meno magistrantūros studijos Vilniaus dailės akademijoje; 

                                                 
DARBO PATIRTIS/ SAVANORYSTĖ 

nuo 2008m. – 2014m. - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos aktyvi moksleivių parlamento 
narė, gimnazijos iniciatyvų savanorė. 

 2012m. vasaros atostogų metu savanorystė prancūzų šeimoje  
( pagerinti, įtvirtinti  kalbinius prancūzų kalbos įgūdžius). 

nuo 2012m. (lapkritis) – 2013m. (lapkritis)  – Vilniaus krašto ateitininkų valdybos narė. 

nuo 2014m. (spalis) – 2016m. (balandis) – Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkė, moksleivių 
ateitininkų sąjungos valdybos narė, Ateitininkų Federacijos valdybos narė. 

2014m. (spalis) renginio „Šokantys lapai” (Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje) vadovė ir 
organizatorė. 

2014m. (lapkritis) renginio „Ateitis gimsta šeimoje” (Vilniaus jėzuitų gimnazijoje) vadovė ir 
organizatorė. 



nuo 2014m. – 2016m.  vaikų grupės vadovo pareigos Berčiūnų Ateitininkų vasaros sezono stovyklose. 

nuo 2014m. (spalis) – 2016m. (balandis) paauglių grupės vadovo pareigos Moksleivių ateitininkų 
akademijose. 

nuo 2015m. (spalis) – 2016m. (balandis) darbo patirtis aptarnaujančiame personale Vilnelės Kultūros 
Centre. 

nuo 2018m. (sausis) – privatus darbo pasiūlymas; ( darbo pobūdis: namų tvarkymas, darbas su vaikais) 

nuo 2019m. (kovas) – (rugpjūtis) animatorės pareigos (Vilniaus prancūzų licėjus). 

DALYVAVIMAS MENO PARODOSE 

2019m. (birželis) – (rugsėjis)  personalinė paroda „Edeno sodas“ Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčios palėpėje esančioje erdvėje. 

2019m. (rugsėjis) – (spalis) –  grupinė paroda su menininke Gintare Počiūraite  
„Graphic friendship space“ Grafo galerijoje, Vilnius. 

DALYVAVIMAS KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE 

2014 m. spalio 20 – 22 d. 
Kūrybinės dirbtuvės VDA grafikos studentams su menininku David Carlson; 

2015 m. birželio 19 - liepos 3 d.  
Kūrybinės dirbtuvės / pleneras Panemunėje su menininke Jolanta Mikulskytė; 

2016 m. Lapkričio 14 – 17 d. VDA VF Grafikos katedroje svečiavosi ir iliustracijos kūrybines dirbtuves 
vedė du Latvijos dailės akademijos (Latvijas Mākslas akadēmija) dėstytojai, menininkai, iliustratoriai: 
prof. Juris Petraškevičs ir lekt. Rūta Briede. 

2018 m. Vasario 12-15 d. VDA Grafikos katedroje svečiavosi ir kūrybines dirbtuves vedė konceptualios 
knygos kūrėja, menininkė Patrizia Meinert (Vokietija). Organizatorius prof. Kęstutis Vasiliūnas. 
2019 m.   Spalio 21-25 d. Kūrybinės medžio raižinio dirbtuvės su Japonijos menininkais, profesoriais 
bei studentais iš Ukiyo-e universiteto. Organizatorius prof. Kęstutis Vasiliūnas. 
 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

2013m. Betliejaus Taikos ugnies akcijos savanorė 

2014m. (gruodis) „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ neformalios iniciatyvos tinklo ambasadorė 



2015m. Kovo 11 – osios minėjimo rengimas Katalikų pasaulio knygine su profesoriumi Vytautu 
Landsbergiu. 

2016m. (vasaris) Socialinės iniciatyvos –  „Šaukštas medaus” bendraįkūrėja. 

2017m. (vasaris)  
Lietuvos nacionalinio stendo/kūrybinės erdvės – „Ė -stendo“ pristatymas Vilniaus Knygų mugėje. 

2017m. (kovas)  Lietuvos nacionalinio stendo/kūrybinės erdvės – „Ė -stendo“ pristatymas Leipcigo 
knygų mugėje. 

2017m. (gruodis) Dirbtuvės ikimokyklinio amžiaus vaikams bei supažindinimas su klasikinėmis grafikos 
technikomis Grafikos katedroje. 

2017m. (gruodis) Dirbtuvės mokyklinio amžiaus vaikams bei supažindinimas su klasikinėmis grafikos 
technikomis VDA Grafikos laboratorijoje. 

2018m. (vasaris)  Praktika Vilniaus Knygų mugėje jaunųjų kūrėjų – „Book OK“ erdvėje, jaunųjų kūrėjų 
parodų  kuratorė. 

2018m. (gegužė) Dirbtuvės ikimokyklinio amžiaus vaikams bei supažindinimas su klasikinėmis grafikos 
technikomis „Šeimų Darželyje“. 

APDOVANOJIMAI 

Prof. Vytauto Jurkūno premija už tikėjimą grafikos menu ir atspaudu. 
Vilniaus Dailės Akademijos grafikos katedros I kurso magistrantūros studentei Teodorai Jurčytei  įteikė 
profesoriaus Vytauto Jurkūno vaikaitis Jonas Jurkūnas ir Nacionalinės premijos laureatas Grafikos 
katedros profesorius Rimvydas Kepežinskas. 
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Education  
                                                          2002-2014  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Gymnasium 
                                                 
                                                2002-2011 Vilnius Karoliniškės Music School 

(Specialty Flute, Auxiliary Instrument - Piano / Synthesizer) 
 2009-2013  J. Vienožinskis School of Art has acquired a four-year basic 

education. 

2014-2019  Obtained a bachelor's degree in Art (Graphics and 
printmaking) with honors; Vilnius Academy of Arts. 

2018 (September) - 2019 (January) Student of the International Study 
Exchange Program (ERASMUS) at a designated higher education 
institution, the École supérieure des arts et industries graphiques 
(ESAIG), Paris, France. 

2019  – 2020  Studies in the field of didactics of professional 
pedagogy at Vilnius University. 

2019  -... Master of Arts studies at Vilnius Academy of Arts; 

                                                 
WORK EXPERIENCE / VOLUNTEERING 

 2008 – 2014 - Member of the Students' Parliament of Palaimintojo Teofiliaus Matulionio Gymnasium, 
volunteer of gymnasium initiatives. 

 2012 volunteering with a French family during a summer vacation 
(improve, consolidate French language skills) 

2012 (november) – 2013 (november)  – Member of Vilnius District "Ateitis" organization. 

 2014 (october) – 2016  (april) – Chairwoman of the Union of MAS, Member of SAS, Member of the 
Board in the „Ateitis“ Federation. 

2014 (october) manager and organizer of the event „Šokantys lapai”  
(Švenčionys district Pabradė “Rytas” gymnasium). 

2014 (november) manager and organizer of the event „Ateitis gimsta šeimoje”  
(Vilnius Jesuit Gymnasium). 

2014 – 2016 children's group leader in Berčiūnai „Ateitis“ organisation summer season camps. 



2014 (october) – 2016m. (april)  
Adolescents group leader positions in „Ateitis“ organisation. 

2015 (october) – 2016m. (april) work experience of service staff in Vilnelė Culture Center. 
  
2018 (january) –private job offer; (type of work: housekeeping, work with children) 

2019 (march) – (august) position of animator (Vilnius French Lyceum). 

PARTICIPATION IN ART EXHIBITIONS 

2019 (june) – (september)  personal exhibition “Garden of Eden” at Šv. Pranciškaus Asyžiečio church 
attic. 

2019 (september) – (october) –  group exhibition with artist Gintare Počiūraitė 
„Graphic friendship space“ at the Grafo Gallery, Vilnius 

PARTICIPATION IN CREATIVE WORKSHOPS 

2014 october 20 – 22  
Creative workshops for VDA graphics students with artist David Carlson; 

2015  june 19 - jully 3  
Creative workshops / plein air in Panemunė with artist Jolanta Mikulskytė; 

2016  november14 – 17 Two lecturers, artists and illustrators of the Latvian Academy of Arts (Latvijas 
Mākslas akadēmija) visited the Department of Graphics of the Vilnius Academy of Arts and led the 
creative workshops of illustration: prof. Juris Petraškevičs is a lecturer. Rūta Briede. 

2018  february 12-15 The creator of the conceptual book, artist Patrizia Meinert (Germany), visited the 
Department of Graphics at the Vilnius Academy of Arts and conducted creative workshops. Organizer 
prof. Kęstutis Vasiliūnas. 

2019 october 21-25  Creative woodcarving workshops with Japanese artists, professors and students 
from Ukiyo-e University. Organizer prof. Kęstutis Vasiliūnas. 

PARTICIPATION IN PROJECTS 

2013 Volunteer for the Bethlehem Peace Fire Campaign 

2014 (december) Ambassador School Network Informal Initiative  



2015 Preparation of the March 11 commemoration in the Catholic World Book with Professor Vytautas 
Landsbergis. 

2016  (february) Social initiatives - co-founder of „Šaukštas medaus”  

2017 (february)  
Presentation of the Lithuanian National Stand / Creative Spaces - “E-stand” at the Vilnius Book Fair 

2017  (march)  Presentation of the Lithuanian National Stand / Creative Spaces - Ė -stendo at the 
Leipzig Book Fair 

2017 (december) Workshops for preschool children and introduction to classical graphic techniques 
at the Department of Graphics. 

2017 (december) Workshops for school-age children and introduction to classical graphic techniques 
in VAA Graphics Laboratory. 

2018 (february)  Internship at the Vilnius Book Fair in the space of young creators - Book OK, curator of 
exhibitions of young creators. 

2018  (may) Workshops for preschool children and introduction to classic graphic techniques in 
"Šeimų darželis". 

AWARDS 

Prof. Vytautas Jurkūnas Award for Faith in Graphic Art and Printmaking. 

Teodora Jurčyte, a first-year master's student at the Department of Graphics of the Vilnius Academy of 
Arts, was presented with the grandson of Professor Vytautas Jurkūnas Jonas Jurkūnas and the winner 
of the National Prize Professor Rimvydas Kepežinskas. 


