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Išsilavinimas

2011 m. Vilniaus dailės akademija, tapybos specialybės magistrantūros studijos.

2009 m. Nordplus programa, UMEA Universitetas, UMEA dailės akademija, Švedija.

2007 m. Vilniaus dailės akademiją, tapybos specialybės bakalauro studijas.

2006 m. Socrates/Erasmus programa, Castilla - La Mancha universitetas, menų fakultetas, Cuenca, 

Ispanija.

2003 m. baigusi Vilniaus „Versmės“ vidurinę mokyklą.

Parodos

Personalinės

2013 Ketvirtadienio peržiūra galerijoje Vartai (darbai iš koliažų ciklo „Kosminė operacija“).

2012 „Technokūnai‘12“, jaunojo menininko prizas. Klaipėdos kultūrų komunikacijų     centras, parodų 

rūmai.  

2011 „techno KŪNAI“, galerija „Akademija“.

2007  „GABĖ07“, galerija „Artima“ (piešiniai, tapyba).

2006  „GRACIAS POR SU VISITA“, Ispanija (Cuenca) – Castilla - La Mancha universitetas, menų 
fakultetas (tapyba, piešiniai, fotografija).

Grupinės

2013 „Atvirkščia perspektyva“, Vilniaus grafikos meno centras, galerija „Kairė – dešinė“.

2012-2013 Kauno bienalė „Unitekstas“, jaunųjų menininkų projektas.

2012 Tarpdisciplininis jaunųjų menininkų projektas – paroda PRO- (kuratorė, dalyvė), Jono Meko 

vizualiųjų menų centras, Vilnius.

2011 „Meno celės“, VDA galerija „Titanikas“.

2010-2011 „Zugzwang“ – jaunųjų Baltijos šalių menininkų paroda , Vilnius, Šiauliai, Talinas.

2009 “Brigada Kormoran“. Tapybos ir video darbai. Vilniaus geležinkelio stotis. 

2007 „(Ne)matoma“.Vilniaus dailės akademijos absolventų darbų paroda, Vilnius.

Meniniai socialiniai interakciniai projektai: 

2011 „Grožio antologija“ (tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Teatras be stogo“, Vilnius).projekto 



2010 teatrinė interakcija „Angelų judėjimai. Socialiniai mobilumai“ (Sostinės dienos)

2008 „Pašvęstojo gimimas“ (Lietuvos neįgalių žmonių sąjunga bei Bernardinų neįgaliųjų bendruomenė, 

sostinės dienos)

2007 – 2008  Fotografijos projektas "Cheeeese" (ES projektas „Jaunimas“)

2007 „Grožio kontūrai“ (tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Teatras be stogo“, Vilnius).

2005 „Katedra“ (pagal V. Hugo romaną „Paryžiaus Katedra“, tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Teatras  

be stogo“, Vilnius), (kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė, scenografė ir dailės terapeutė Audra Brazauskaitė,  

muzikė ir muzikos terapeutė Vilmantė Aleksienė, režisierius Valdas Pranulis.)

2004 „Pasaulio sukūrimas“ (tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Teatras be stogo“, Savivaldybės aikštė, 

Vilnius.)

Narystė 

Nuo 2012 m. Tarpdisciplininio meno sąjungos narė.

Nuo 2003 m. Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė.

Darbo patirtis:

2013 02-2013 10  Pal.J.Matulaičio socialinio centro neįgaliųjų padalinio "Atvira bendruomenė" meninių 

užsiėmimų vadovė, socialinė darbuotoja.

Savanoriška darbo patirtis

Nuo 2008 m. -  2013 m. Pal.J.Matulaičio socialinio centro neįgaliųjų padalinio "Atvira bendruomenė" 

meninių užsiėmimų vadovė.

2004-2006 m. Pal.J.Matulaičio socialinio centro neįgaliųjų padalinio "Atvira bendruomenė" projekto 

"Kiemas" koordinatorė. 

Papildomas išsilavinimas   (seminarai, kursai)  

Meno terapijos seminarai:

2012 (03 30-31 d.) „Atminties ir užmaršties objektai“,  Dr. Margaret Hills de Zarate (dailės terapeutė, 
dailės psichoterapijos magistro programos vadovė Queen Margaret universitete, Edinburgas, Škotija) – 18 
ak. val.

2012 (01 27-29 d.)  „Dailės terapija ir pyktis:  darbas su stipriais  jausmais“,  Dr. Marian Liebmann 
(dailės terapeutė, rašytoja, pedagogė, Jungtinė Karalystė) – 23 val. 

2011 (08 04-07) Dailės terapijos vasaros mokykla:
Supervizijos – 22 ak. val.  
Dailės terapijos paskaitos: „Sutelkto dėmesingumo įgūdžiai ir dailės terapija“, „Dailės terapija, anapus  
simboliškumo“ – 4 ak. val.

2011 (02 10)  „Kur stichijos  veda“ - meninių  metodų taikymo seminaras pedagogams,  dirbantiems su 
vaikais,  turinčiais  protinę  negalią.  Franz  Maurer -  teatro  mokytojas;  improvizacijų  teatro  aktorius  ir 



vadovas; būgnininkas ir Sabine Maurer - protinę negalią turinčių vaikų mokytoja; dailės, šokio ir judesio 
terapijos specialistė; improvizacijų teatro aktorė. – 8 val.

2008 (03 29-30) 1-oji tarptautinė menų terapijos konferencija „Menų terapija Lietuvoje“. 

2008 (08 04-08 d.) Dailės terapijos vasaros mokykla  (šis kursas įgyvendintas bendradarbiaujant Vilniaus 
pedagoginiam universitetui, LDTTA ir Roehampton universitetui, Londonas, Jungtinė Karalystė), Jonathan 
Isserow  (dailės  terapeutas,  Roehamptono  universitetas,  Londonas),  Philippa  Brown  (dailės  terapeutė, 
Hertfordshire  universitetas,  Londonas),  S.  Hastilow  (dailės  terapeutas,  Roehamptono  universitetas, 
Londonas) – 5 dienos.

2007 (06-10 d.)  Dailės terapijos vasaros mokykla   (šis kursas įgyvendintas bendradarbiaujant Vilniaus 
pedagoginiam universitetui, LDTTA ir Roehampton universitetui, Londonas, Jungtinė Karalystė), Dr. J. K. 
Dubowski (psichoterapeutas, dailės terapeutas, Roehamptono universitetas, Londonas), Jonathan Isserow 
(dailės terapeutas, Roehamptono universitetas, Londonas), Philippa Brown (dailės terapeutė, Hertfordshire 
universitetas, Londonas) - 5 dienos.

2005 m. (04 01) „Dailės terapijos ištakos ir taikymas“ (lektorius – psichoterapeutas, dailės terapeutas iš 
Roehamptono universiteto Londone dr. J. K. Dubowski, (2005 04 01) – 6 ak. val.

Kiti išklausyti seminarai:

2007 m. savanorystė jaunimo darbuotojams. Latvija (11/19-25)

2005 m. Europos savanorių tarnybos seminaras supervizoriams Baltijos šalyse, Vilnius, Lietuva (01/24–28 

d., 30 val.).

2004 m. Jūrmala, Latvija. Mokomasis seminaras savanorių mentoriams Europos savanorių tarnyboje 

(02/23-27).


