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LT 

Tam tikri daiktai gali sukurti ryšį tarp fiziškai viename laike negalinčių susitikti asmenų. Vienas artefaktas 

gali atstovauti vieno žmogaus dabartį ir taip pat kito praeitį ar ateitį, suvienijidamas viską į bendrą laiko 

kontinuumą. Kaip tokį artefaktą pasirenku lėlę, kuri metaforiškai „vaizduoja” patį žmogų ar tam tikrus 

gyvenimo etapus ir būsenas.  

Vaikystėje lėles naudodavome suaugusiųjų gyvenimo imitavimui. Ar kaip režisierius stebintis iš šono 

(viršaus), ar patiems dalyvaujant spektaklyje, tampant vienu iš veikėjų. Lėlės išgyvendavo įvairius 

scenarijus, kartu per jų kūnus, žaidimą išgyvenome ir mes. 

Skirtingi gyvenimai – viena baigtis. Šiuos nutapytus žaislus apjungia bendra lemtis – dėžė sendaikčių 

turguje. Darbo pavadinimas “dėžutė nr.8” išlaiko objektų anonimiškumą, nesureikšmina individualių 

lėlių istorijų ir taip leidžia susikoncentruoti ties bendra jų patirtimi. 



EN 

Certain objects can create a link between people who cannot meet in the same time frame. A single 

artefact can represent one person‘s present as well as another‘s past or future, colliding it in to single 

continuum of time. As such artefact I‘ve chosen a doll wich, through metaphore, depicts the human 

themself as well as certain stages of life. 

In childhood we use dolls to imitate the adult life. Either as a play director observing from a distance, 

either through including ourselves in the game and becoming one of the characters. Through dolls 

bodies we would experience diverse scenarios.  

Different lives have the same end result. The painted dolls are related through the same fate – a box in 

a flea market. The title of the painting „box no.8“ maintains the anonimity of these objects and prevents 

emphasis on the individual stories of the dolls. In return that allows one to concentrate on their shared 

experience. 



LT 

Viktorijos Burlėgaitės kūrybinė biografija. 

Viktorija Burlėgaitė gimusi Vilniuje. Nuo 2017 metų pradėjo tapybos bakalauro studijas Vilniaus Dailės 

Akademijoje. 

Jos kūrybos nagrinėjamos temos aprėpia kultūrinius bei asmenius išgyvenimus ir patirtis. Domisi 

žmogaus psichologija bei nagrinėja jo vystimasi. Tapybą naudoja savianalizei bei potyrių 

kontekstualizavimui ir apibendrinimui. 

 Viktorija Burlėgaitė yra dalyvavusi grupinėje parodoje „Krateris“ VDA parodų erdvėje „Kreatoriumas | 

meno krosnys“, kultūros ministerijos projekte „Aktuali kultūra“. Taip pat yra surengusi personalinę 

parodą „Play dead“ Beatričės Grincevičiūtės namuose-muziejuje. 

EN 

Creative biography of Viktorija Burlėgaitė. 

Viktorija starting 2017 enrolled into painting studies for Bachelor’s degree in the Vilnius Academy of 

Arts. 

The themes of young painters works include cultural and personal experiences. Her topics of interest 

range from human psychology and interactions to the development of the mind. She uses painting as 

a medium of self-analysis, bringing context to emotional sensations as well as a summarisation of 

individual experiences. 

Viktorija Burlėgaitė paintings have participated in a group exhibition “Krateris”, which took place in one 

of Vilnius Academy of Arts exhibition spaces “Creatorium | art furnace”, as well as in a project organised 



by the Ministry of Culture “Relevant culture”. she has also held a solo exhibition “Play dead” in Beatričė 

Grincevičiūtė house – museum.


