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Tapyboje seku pralekiančią tikrovę, skaitau jos ženklus. Tai tampa sudėtinga užduotimi dėl kasdien 
patiriamos vaizdų gausos ir jų intensyvumo. Siekdama atsirinkti kas svarbu pasitikiu vaizdiniais surištais 
su patirtimi, vaizdiniais kuriuos (prisi)menu. Jie yra į atmintį įsiliejusių reikšmingų įvykių liudytojai, daiktų 
ar reiškinių atspindžiai jau be konkretaus laiko ar vietos, tačiau atpažįstami. Tapyboje jie tampa ženkliški. 
Motyvai — kiautai, talpinantys nutikusį realybės momentą. 


Mano paveikslų personažai yra pažymėti žmogaus prisilietimo pėdsaku. Sekdama juo noriu atrasti, ką 
svarbaus galima sužinoti apie patirtį, išryškėjusią šiuolaikinio gyvenimo sąlygomis. Čia tapyba pasiūlo 
būdą pastebėti. Pabrėždama fenomenologines motyvų savybes: dydį, spalvą, medžiagiškumą ir 
konceptualizuodama tapybos raiškos elementus, konstruoju paveikslus, kuriais kreipiuosi į žiūrovo 
vaizduotę. Raidės paveikslo skaitymui — varijuojantis drobės paviršius, spalvų sluoksniai, dėmių dydžiai, 
kultūrinės nuorodos. 


Tapydama paveikslą „Švarkas“ dažą dengiau voleliu. Kitaip nei šiltas teptuko prisilietimas, mechaniškas 
volelio drobe ridenimosi gestas pasiūlo į švarką pažiūrėti kaip į šarvą, kiautą. Svarbi yra šio paveikslo ir 
žiūrovo akistata, kurioje paaiškėja, kad nutapytas švarkas yra pusantro karto didesnis už įprastą jo dydį. 
Dėl bendro žinojimo kokie asmenys įprastai dėvi švarkus paveikslu siūloma pažvelgtii į švarką kaip į 
rolės, atsakomybės, su(si)reikšminimo simbolį. O šiandienos kontekste paveikslu klausiama, kokia yra 
galia ir jėga? Koks mano santykis su ja? 


EN 


In painting I follow the passing reality and read its signs. This becomes a difficult task because of the 
abundance and intensity of the images that are experienced daily. In order to find what is important, I 
rely on images that are tied to experience, images that I (re)remember. They are witnesses of significant 
events that have become embedded in memory, reflections of objects or phenomena that are no longer 
specific in time or place, but are recognisable. In painting, they become symbolic. Motifs as shells that 
contain a moment of reality that has happened. 


The characters of my paintings are marked by the trace of human touch. By following it, I want to 
discover what significant aspects can be learnt about human experience that has emerged in the 
conditions of contemporary life. Painting offers a way of research. By emphasising the 
phenomenological qualities of motifs: size, colour, materiality, and by conceptualising the elements of 
painting, I construct images that appeal to the viewer's awareness. The varying surface of the canvas, 
layers of colour, spot sizes and cultural references are the letters to read my painting. 




In the process of creating the painting "Jacket" I applied the paint with a roller. In contrast to the warm 
touch of the brush, the mechanical gesture of rolling the roller on the canvas suggests looking at the 
jacket as an armour, a shell. The encounter between this painting and the viewer is significant (the 
painted jacket turns out to be one and a half times its normal size). Because of the common knowledge 
of situations where people normally wear jackets, the painting suggests to perceive the jacket as a 
symbol of role, responsibility, importance. In today's context, the painting asks what is power and 
strength? What is my relationship to it? 
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Išsilavinimas / Education 


2021 – dabar Vilniaus dailės akademija, tapybos magistrantūros studijos 
/ 2021 – now Vilnius Academy of Arts, Department of Painting, Master of Fine Arts 2017 – 2021 Vilniaus 
dailės akademija, tapybos bakalauras 
/ Vilnius Academy of Arts, Department of Painting, Bachelor of Fine Arts 
2013 – 2017 baigta Panevėžio dailės mokykla 
/ Graduated Panevėžys Art School 


Parodos 
/ Exhibitions 


2021 Grupinė paroda Perekšlių kultūros namuose 
/ Group exhibition, Perekšliai Cultural Centre 
2021 „37,5”, grupinė paroda Vilniaus dailės akademijos (VDA) parodų erdvėje „Tapybos koridorius” / 
„37,5”, group exhibition, Vilnius Academy of Arts (VAA) exhibition space „Tapybos koridorius” 2020 “Po 
vieną”, grupinė paroda VDA parodų erdvėje „Tapybos koridorius” 
/ „One of each”, group exhibition, VAA exhibition space „Tapybos koridorius“ 
2020 “Krateris” - grupinė paroda VDA parodų erdvėje “Kreatoriumas/Meno krosnys” 
/ „The Crater”, group exhibition, VAA exhibition space „Kreatoriumas/Meno krosnys” 
2017 “Tarp būties ir buities” - personalinė tapybos darbų paroda Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės bibliotekos parodų erdvėje 




/ “Between being and material” - solo exhibition, Panevėžys Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Library Gallery 


2016 Personalinė tapybos darbų paroda - Perekšlių kultūros namuose / Solo exhibition of paintings at 
Perekšliai Cultural Centre 


Apdovanojimai / Awards 


2019 įteikta Justino Vienožinskio premija / Justinas Vienožinskis award 



