














Šiame piešinyje aš vaizduoju 
trijų sferų ąžuolą. 

Ąžuolas – tautos gyvybės ženk-
las. Po žeme – praeitis, istorija – 
tautos šaknys: sagė, kalavijas, su-
skilusi puodynė, apyrankė, audimo 
šaudyklės, kalavijas, pagonių skept-
ras. Senoviniai daiktai, per laiką 
įgavę prasmę, simbolizuoja Lietu-
vos istoriją. Praeities stiprybė ka-
mienu ateina iki mūsų. Šakomis 
medis neša žinią į pasaulį apie 
stiprią tautą, nepamiršusią pra-
eities. 



Nuo pat mažens galvodavau, kad pati esu savo likimo kalvė. Ta mintis 
mane spausdavo, dusindavo, galvodavau, kad turiu būti atsakinga ir 
rimta, nešvaistyti laiko. Viskas pasikeitė, kai mano gyvenime atsirado 
tapyba. Ji mane išmokė vidinės ramybės. Tapyba mane atpalaiduoja, o kai 
esu pernelyg išsiblaškiusi, pastato mane ant žemės. Ji moko mane į 
gyvenimą žiūrėti paprasčiau, mėgautis akimirka. Todėl ir šiame darbe 
norėjau perteikti akimirkos grožį. Jame palikau visą savyje kauptą 
ramybę ir įkvėpimą. Taip pat tai savotiška odė Kaunui, kuris nuolat mane 
sužavi iš naujo. Seni troleibusai, vienodi pastatai man puikiai pažįstami. 
Nors jų pilkumas gali pasirodyti nykus, man jis artimas, nes visą gyvenimą 
augau tokioje aplinkoje. Turbūt todėl ir atrandu Kaune tiek poezijos - 
gerai susipažinus su šiuo miestu, galima atrasti daug naujų, stebinančių ir 
žadą atimančių lobių. Piešiny pavaizduotas mokinys – aš. Mano 
uniformuota, bet ryžtinga figūra kone veržiasi iš drobės, rodo ambicijas. 
Laikau tušinuką – vieną galingiausių dvidešimt pirmojo amžiaus ginklų. 
Drobėje aš nebebijau būti savo likimo kalve. Joje aš tespurdu noru savo 
gyvenime padaryti šį tą nepaprasto. 
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Baigiamajam darbui pasi-
rinkau konkrečią raiškos formą 
– apskritą veidrodį. Aplink 
apskritimą specialiais klijais 
suklijavau spalvotus lašelius, 
kuriuos pagaminau pats. Dar-
bas kruopštus, nes visus lašelius 
reikėjo gaminti atskirai. Sudė-
jus tris stiklus, juos tarpusavy 
suklijavus ir krosnyje susily-
džius į vientisą masę, gimė 
spindintys lašeliai. Derindamas 
stiklo formas, sukūriau mozai-
ką. Joje spindės daugybė spalvų, 
esančių gamtoje... Žalia ir ruda 
– medžių laja, geltona – rugių 
spalva, mėlyna – žydra padan-
gė, Baltijos jūros banga. 
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