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Išsilavinimas:
1999 – 2001 Vilniaus lengvosios pramonės ir buitinių paslaugų mokykla. Fotografija
1998 – 2000 Vilniaus dailės akademija. Tekstilė (magistro laipsnis).
1994 – 1998 Vilniaus dailės akademija. Tekstilė (bakalauro laipsnis).
1991 – 1993 J.Stauskaitės privati dailės mokykla „Jaunimo dailės studija“ (dabar Vilniaus vaikų ir  
jaunimo dailės mokykla).
1990 – 1993 Vilniaus aukštesnioji lengvosios pramonės mokykla. Rūbų konstravimas ir modeliavimas. 
1987 – 1990 Vilniaus 33-čia profesinė technikos mokykla. Vidurinis išsilavinimas ir moteriškų drabužių 
siuvėjos specialybė.
1984 – 1988 Vilniaus dailės mokykla (dabar J.Vienožinskio dailės mokykla).
1979 – 1987 Vilniaus 22 vidurinė mokykla.

Narystė: Nuo 2010 metų Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė.

Stažuotė:
1998 – Cite Internacionale des Arts, Paryžius, Prancūzija, Vilniaus dailės akademijos rektorato skirta
rezidencija.

Darbo patirtis:
Nuo 2003 Vilniaus universiteto Botanikos sodo informacinis centras. Dailininkė, meno parodų 
organizavimas ir kuravimas.
1999 – 2003 „Fashion hause“ J.Statkevičiaus madų namai. Kolekcijų siuvinėjimas.
2001 – 2002 AB „Kilimai“ (Lentvaris). Dailininkė – projektų ruošėja.

Organizacinė veikla:
Nuo 2003 Žemės ir aplinkos meno parodų Vilniaus universiteto Botanikos sode  organizavimas ir 
kuravimas. Dalyviai - įvairiausių sričių menininkai. 
Žemės ir aplinkos meno parodos: 
2013 „Metamorfozės“
2012 „Identitetas“
2010 „Išlikimas“
2009 „Utopija“
2008 „Dialogas“ (įtrauktas į projektą „Menas netikėtose erdvėse“ Vilnius europos kultūros sostinė)
2007 „Ženklai“
2006 „Klonai“
2005 „Iliuzijos“
2004 „Invazija“
2003 „Dvaro objektai“

2006 – Žemės ir aplinkos meno darbų foto paroda „Gamta ir menas“ Vilniaus miesto savivaldybėje, 
konferencijos „Žaliasis miestas“ proga.
Nuo 2009  Parodų organizavimas Vilniaus universiteto Botanikos sodo Gamtos muziejuje.
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Bendros parodos:
2011 - „Monologai“ iš parodų ciklo „Sugrįžimai“. Galerija „Artifex“. Vilnius      
2010 - „Tekstilė technika energija“. Tekstilės darbų paroda Energetikos ir technikos muziejuje. Vilnius.
2010 - IV Lietuvos tekstilės paroda „Jungtys“ (kartu su Ž.Višinsku ir A.Yaruninu). Galerija "Arka", 
Vilnius
2006 - „Bendraautorystė“ (kartu su V.Višinskaite). Prekybos miestelis Urmas. Kaunas
2003 - „Paralelinės progresijos 3“. Šiuolaikinis meno centras. Vilnius 
2003 - „Sugrįžimai“ Tekstilės paroda. Maironio g. 3 (buvusi “Tiesos” spastuvė), Vilnius
2002 - Baltijos jūros šalių šiuolaikinio meno bianalė Argenda, Hamburgas.  
2002 - “Izveni nepozvanili”, galerija Mastatstva, Minsk, Baltarusija.
2000 - „Reanimacija“ (kartu su V. Šileikiene) Maironio g. 3 (buvusi “Tiesos” spastuvė), Vilnius
2000 - Tekstilės paroda. Galerija „Akademija“. Vilnius. 
1999 - „Identifikacija“ meninis projektas Vilniaus miesto troleibusuose, (kartu su grupe „Troika“:  
            V.Šileikienė, A.Kačinskaitė).
1999 - Instaliacijų paroda (vadovas V.Tarasovas) Maironio g. 3 (buvusi “Tiesos” spastuvė), Vilnius  
         (kartu su grupe „Troika“: V. Šileikienė, A. Kačinskaitė)
1999 - „ArMada“, Tarptautinis meno ir madų festivalis. Užupis, Vilnius. (kartu su grupe „Troika“ V.  

    Šileikienė, A. Kačinskaitė)
1999 - „Nesaugūs“  Šiuolaikinio meno centro WC, Vilnius (kartu su  grupe „Troika“ V.Šileikienė,  
            A.Kačinskaitė). 
        -  „Nesaugūs“  Šiuolaikinis meno centras. Vilnius
1998 -   Studentų meno dienos. Vilniaus dailės akademija. Vilnius.
1998 - „Išlaisvinti daiktai“. Šiuolaikinis meno centras. Vilnius.
1997 -  Studentų meno dienos, Vilniaus dailės akademija. Vilnius.
1997 - Tekstilės parodos. Panevėžio, Mažeikių parodų rūmai. 
1996 - Tekstilės paroda Galerija „Akademija“.Vilnius
1994 - Galerija „Koridorius“. Vilnius

Konkursai: 
1998    Studentų meno dienos. Vilniaus dailės akademija (Rektorato premija) 
1997    Studentų meno dienos. Vilniaus dailės akademija (I vieta)
1996 Madų šou „Šaldyti manekenai“. Vilniaus dailės akademija (I vieta)
1996    A.Tomošaičio konkursas, skirtas lietuvių liaudies menui (I vieta)

Žemės ir aplinkos meno parodos VU Botanikos sode:
https://www.facebook.com/LandArt.Lt/photos_albums?ref=hl
http://www.botanikos-sodas.vu.lt/gallery/main.php/v/renginiai/menas/

Parodos VU Botanikos sodo Gamtos muziejuje:
https://www.facebook.com/pages/Paroda-Gamtos-muziejuje/128084890591150?sk=photos_albums
http://www.botanikos-sodas.vu.lt/gallery/main.php/v/muziejus/ekspozicijos/parodos/
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