
MONIKA RADŽIŪNAITĖ

Ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus pristatanti medžiaga:

2021 – grupinė VDA Tapybos katedros studentų bei absolventų paroda „+37,5“, VDA galerijoje
„Tapybos koridorius“

2021 – Užutrakio meno festivalis „(at)kurti buvusią tikrovę / (re)create former reality“

Publikacijos apie parodą:

o Reportažas radijo laidoje „Pakeliui su vasara“, in: LRT.lt, 2021
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000162471/pakeliui-su-vasara-meinardas-valkevicius-apie-ambicija
s-lietuvai-padovanoti-oskara

2021 – Grupinė VDA magistrantų paroda „Planas yra viskas – planas yra niekas“, VDA galerijoje
„Titanikas“

Publikacijos apie parodą:
o Reportažas laidoje „Labas rytas, Lietuva“, in: LRT.lt, 2021

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000157844/parodoje-planas-yra-viskas-planas-yra-niekas-ateities-
miskas-griauciu-muziejus-ir-sugriuve-planai

2021 – Personalinė paroda „Apstybės / Superfluitates“, LDS galerijoje „Pamėnkalnio galerija“

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000162471/pakeliui-su-vasara-meinardas-valkevicius-apie-ambicijas-lietuvai-padovanoti-oskara
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000162471/pakeliui-su-vasara-meinardas-valkevicius-apie-ambicijas-lietuvai-padovanoti-oskara
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000157844/parodoje-planas-yra-viskas-planas-yra-niekas-ateities-miskas-griauciu-muziejus-ir-sugriuve-planai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000157844/parodoje-planas-yra-viskas-planas-yra-niekas-ateities-miskas-griauciu-muziejus-ir-sugriuve-planai


Publikacijos apie parodą ir autorę:
o Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, „Džiaugsmas akims yra amžinas“, in: 7md.lt, 2021

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Dziaugsmas-akims-yra-amzinas?fbclid=IwAR2D6knFZbf7AIf18vG
KzZ0W5AD6BbZaM67n2LYnwaoqQSeBAfJ1LAH5A14

2020-2021 – Grupinė paroda „XVII tarptautinė tapybos trienalė [NE]DETERMINUOTA“, kultūrinėje
erdvėje „Dūmų fabrikas“.

Publikacijos apie parodą:
o Reportažas laidoje „Ryto allegro“, in: LRT.lt, 2020

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000133745/ryto-allegro-kulturos-sostines-titula-perimanti-neringa-ka
ip-programos-planavima-keicia-karantinas

o Evelina Januškaitė-Krupavičė, „Dailėraštis“, in: ldsajunga.lt, 2020.
http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-89?fbclid=IwAR2e268mDNusk7hWwv-5cSDpCzgFi9Tm2D58zvER5
u4gXAekBVIKT5MrwXU

2020 – Grupinė paroda „Po vieną“, VDA galerijoje „Tapybos koridorius“

https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Dziaugsmas-akims-yra-amzinas?fbclid=IwAR2D6knFZbf7AIf18vGKzZ0W5AD6BbZaM67n2LYnwaoqQSeBAfJ1LAH5A14
https://www.7md.lt/daile/2021-06-25/Dziaugsmas-akims-yra-amzinas?fbclid=IwAR2D6knFZbf7AIf18vGKzZ0W5AD6BbZaM67n2LYnwaoqQSeBAfJ1LAH5A14
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000133745/ryto-allegro-kulturos-sostines-titula-perimanti-neringa-kaip-programos-planavima-keicia-karantinas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000133745/ryto-allegro-kulturos-sostines-titula-perimanti-neringa-kaip-programos-planavima-keicia-karantinas
http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-89?fbclid=IwAR2e268mDNusk7hWwv-5cSDpCzgFi9Tm2D58zvER5u4gXAekBVIKT5MrwXU
http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-89?fbclid=IwAR2e268mDNusk7hWwv-5cSDpCzgFi9Tm2D58zvER5u4gXAekBVIKT5MrwXU


Publikacijos apie parodą:
o Reportažas laidoje „Kultūros diena“, in: LRT.lt, 2020

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127347/kulturos-diena-savaites-apzvalga-siuolaikines-muzikos-i
r-kino-festivaliai-bei-koncertai-namuose-suburiantys-ziurovus-prie-kompiuterio-ekranu?jwsource=cl&fbc
lid=IwAR0DluWnO83sDdVj0_QFRFwH68tm882hvYRyJ0g5mOnCorwRjwbsEFI4Zag

2020 – Grupinė paroda ir pleneras „J. Vienožinskio 134x60“, J. Vienožinskio muziejuje

Publikacijos apie plenerą:
o Reda Milaknienė, „Arvydas Šaltenis: „Aišku, kad turi turėt viltį ir nevilty būdamas“, in: Gimtasis Rokiškis,

2020.
https://www.grokiskis.lt/sugrizimai/arvydas-saltenis-aisku-kad-turi-turet-vilti-ir-nevilty-budamas?fbclid=Iw
AR0ZJpojBsoRbHNT7DXlMfF7pK51I-M7BbY7RFPC4xFTwvwbAC4ran9ruw8

o Linas Bliškevičius, „Jis žiūri iš ten ir šypsosi“, in: 7md.lt, 2020.
https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2020-07-10/Jis-ziuri-is-ten-ir-sypsosi

2020 – Grupinė paroda „Spectrum“, galerijoje „Vartai“

https://www.grokiskis.lt/sugrizimai/arvydas-saltenis-aisku-kad-turi-turet-vilti-ir-nevilty-budamas?fbclid=IwAR0ZJpojBsoRbHNT7DXlMfF7pK51I-M7BbY7RFPC4xFTwvwbAC4ran9ruw8
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127347/kulturos-diena-savaites-apzvalga-siuolaikines-muzikos-ir-kino-festivaliai-bei-koncertai-namuose-suburiantys-ziurovus-prie-kompiuterio-ekranu?jwsource=cl&fbclid=IwAR0DluWnO83sDdVj0_QFRFwH68tm882hvYRyJ0g5mOnCorwRjwbsEFI4Zag
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127347/kulturos-diena-savaites-apzvalga-siuolaikines-muzikos-ir-kino-festivaliai-bei-koncertai-namuose-suburiantys-ziurovus-prie-kompiuterio-ekranu?jwsource=cl&fbclid=IwAR0DluWnO83sDdVj0_QFRFwH68tm882hvYRyJ0g5mOnCorwRjwbsEFI4Zag
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000127347/kulturos-diena-savaites-apzvalga-siuolaikines-muzikos-ir-kino-festivaliai-bei-koncertai-namuose-suburiantys-ziurovus-prie-kompiuterio-ekranu?jwsource=cl&fbclid=IwAR0DluWnO83sDdVj0_QFRFwH68tm882hvYRyJ0g5mOnCorwRjwbsEFI4Zag
https://www.grokiskis.lt/sugrizimai/arvydas-saltenis-aisku-kad-turi-turet-vilti-ir-nevilty-budamas?fbclid=IwAR0ZJpojBsoRbHNT7DXlMfF7pK51I-M7BbY7RFPC4xFTwvwbAC4ran9ruw8
https://www.grokiskis.lt/sugrizimai/arvydas-saltenis-aisku-kad-turi-turet-vilti-ir-nevilty-budamas?fbclid=IwAR0ZJpojBsoRbHNT7DXlMfF7pK51I-M7BbY7RFPC4xFTwvwbAC4ran9ruw8
https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2020-07-10/Jis-ziuri-is-ten-ir-sypsosi


2020 – Personalinė tapybos paroda „Hyperlink“, LDS galerijoje „Arka“.

Publikacijos apie parodą ir autorę:
o Kazimieras Brazdžiūnas, „Požiūrio taškas (V)“, in: Literatūra ir menas, Nr. 7 (3701), 2020.
o Evelina Januškaitė, „Dailėraštis“, in: ldsajunga.lt, 2020.

http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-70?fbclid=IwAR3UKcr76fn_ASrCw5aochIeC-c8IcFQxjGUTqAEBg7_
Piiy-0FfrtHM54s

o Austėja Mikuckytė-Mateikienė, „Monika Radžiūnaitė: Žinių kiekis nekoreliuoja su proto ar išminties
gausa [pokalbis su dailininke Monika Radžiūnaite ir dailėtyrininku Linu Bliškevičiumi]“, in: Pašvaistė, nr.
2, 2020.

o Emilija Vanagaitė, „Karališkos lelijos kiekvienam: Monikos Radžiūnaitės paroda „Hyperlink“ LDS
galerijoje „Arka“, in: 7 meno dienos, Nr. 13, 2020.

o Reportažas laidoje „Kultūros diena“, in: LRT.lt, 2020,
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000098061/kulturos-diena.

o Austėja Mikuckytė-Mateikienė, „Tapytoja tyčia klysta, regi viduramžius ir ieško santykio su velnio
aparatais“, in: LRT.lt, 2020,
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1150184/tapytoja-tycia-klysta-regi-viduramzius-ir-iesko-santykio-s
u-velnio-aparatais.

o „Monikos Radžiūnaitės paroda „Hyperlink“ galerija „Arka“, in: artnews.lt, 2020,
https://artnews.lt/renginys/monikos-radziunaites-paroda-hyperlink-galerija-arka

2019 – Grupinė paroda „Faximilinis dievas“, galerijoje „Arka“.

http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-70?fbclid=IwAR3UKcr76fn_ASrCw5aochIeC-c8IcFQxjGUTqAEBg7_Piiy-0FfrtHM54s
http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-70?fbclid=IwAR3UKcr76fn_ASrCw5aochIeC-c8IcFQxjGUTqAEBg7_Piiy-0FfrtHM54s
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000098061/kulturos-diena
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1150184/tapytoja-tycia-klysta-regi-viduramzius-ir-iesko-santykio-su-velnio-aparatais
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1150184/tapytoja-tycia-klysta-regi-viduramzius-ir-iesko-santykio-su-velnio-aparatais
https://artnews.lt/renginys/monikos-radziunaites-paroda-hyperlink-galerija-arka


Publikacijos apie parodą:

o Austėja Mikuckytė-Mateikienė, „Faksimilinis Dievas“. Nepraskolinta paroda“, in: Kultūros Barai, Nr. 12,
2019.

o Reportažas laidoje „Linija. Spalva .Forma.“, in: LRT.lt, 2019,
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084350/linija-spalva-forma-paroda-faksimilinis-dievas-zmogus-p
radejo-garbinti-zmogu

2019 – Meno festivalis „EMEM Art Fest“, Trakų Vokės dvare.

2019 – Grupinė paroda galerijoje „Vartai“ (projekto „Kultūros naktis“ programos dalis).

Publikacijos apie parodą ir autorę:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084350/linija-spalva-forma-paroda-faksimilinis-dievas-zmogus-pradejo-garbinti-zmogu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084350/linija-spalva-forma-paroda-faksimilinis-dievas-zmogus-pradejo-garbinti-zmogu


o Benigna Kasperavičiūtė, „Kliudžiau“, in: Literatūra ir menas, Nr. 11 (3682), 2019.
o Linas Bliškevičius, „Pictor stultus: Linas Bliškevičius kalbasi su tapytoja Monika Radžiūnaite, in: 7 meno

dienos, Nr. 25 (1304), 2019.
o „VDA tapybos katedros studentų paroda galerijoje „Vartai“, in: artnews.lt, 2019,

https://artnews.lt/vda-tapybos-katedros-studentu-paroda-galerijoje-vartai-52432
o „Jau trečią kartą naktinėti su menu kviečia renginys „Naktis galerijoje“, in: 15min.lt, 2019,

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/jau-trecia-karta-naktineti-su-menu-kviecia-renginys-nakti
s-galerijoje-29-1151404?copied

o „Naktinėti su menu kvies „Naktis Galerijoje“, in: Vilniaus kultūros centras, 2019,
https://www.vilniuskc.lt/naktineti-su-menu-kvies-naktis-galerijoje/

2019 – Grupinės parodos „Laisva“ dalyvė, galerijoje „April gallery“.

Publikacijos apie parodą ir autorę:

o Vita Opolskytė, Kazimieras Brazdžiūnas, „Dialogas apie moteris, už moteris, dėl moterų, iš moterų, per
moteris...“, in: Literatūra ir menas, Nr. 5 (3676), 2019.

2019 – Personalinė tapybos paroda „Stultus pictorem“, VDA galerijoje „Akademija“.

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/jau-trecia-karta-naktineti-su-menu-kviecia-renginys-naktis-galerijoje-29-1151404?copied
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/jau-trecia-karta-naktineti-su-menu-kviecia-renginys-naktis-galerijoje-29-1151404?copied


Publikacijos apie parodą ir autorę:

o Gediminas Jasinskas, „Monikos Radžiūnaitės paroda „Stultus Pictorem“ galerijoje „Akademija“, in: 7
meno dienos, Nr. 6 (1285), 2019,
https://www.7md.lt/daile/2019-02-08/Monikos-Radziunaites-paroda-Stultus-Pictorem-galerijoje-Akademi
ja.

o Diana Romanskaitė, „Racionaliai suvaldyta netvarka, in: 7 meno dienos, Nr. 7 (1286), 2019.

2017 – Grupinė paroda „Reformacija“, VDA projektų erdvėje „Krematoriumas“.

2016 – V tarptautinė Algimanto Švėgždos piešinių konkurso paroda, VDA galerijoje „Titanikas“.

https://www.7md.lt/daile/2019-02-08/Monikos-Radziunaites-paroda-Stultus-Pictorem-galerijoje-Akademija
https://www.7md.lt/daile/2019-02-08/Monikos-Radziunaites-paroda-Stultus-Pictorem-galerijoje-Akademija


Publikacijos apie parodą ir autorę:

o Austėja Mikuckytė, „Diskutuojanti kūryba“, in: Pašvaistė, Nr. 6, 2016.

2011 – Bendruomeninis projektas-galerija atvirame danguje „Kiemo žmonės“.

Publikacijos apie parodą ir autorę:

o „Projektas „Kiemo žmonės“ ragins telktis kūrybingai kaimynystei“ in: DELFI.lt, 2011,
https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/projektas-kiemo-zmones-ragins-telktis-kurybingai-kaimynystei.d?id
=47630247.

o „Kiemo žmonės" - meno kūriniai po atviru dangumi“, in: laikas.lt, 2011,
https://laikas.tv3.lt/lt/info/5616/kiemo-zmones-meno-kuriniai-po-atviru-dangumi/.

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/projektas-kiemo-zmones-ragins-telktis-kurybingai-kaimynystei.d?id=47630247
https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/projektas-kiemo-zmones-ragins-telktis-kurybingai-kaimynystei.d?id=47630247
https://laikas.tv3.lt/lt/info/5616/kiemo-zmones-meno-kuriniai-po-atviru-dangumi/


Spausdintinių ir internetinių šaltinių apie autorės kūrybą ir parodas bei
publikacijų sąrašas:

o Viltė Visockaitė, „Šiuolaikinė tapyba kaip įžvalgų apie pasaulį kūrėja“, in: artnews.lt, 2020,
https://artnews.lt/siuolaikine-tapyba-kaip-izvalgu-apie-pasauli-kureja-60403

o Emilija Vanagaitė, „Kas įsiminė 2020-aisiais dailėje ir ne tik?“, in: 7md.lt, 2020,
https://www.7md.lt/22532

o Dviciklio parodų projekto skaitmeninis katalogas: https://hyperlink.lt/
o Monika Radžiūnaitė, „Trium mortuorum regum“ (2020), tapyba, [straipsnio iliustracija], Linas Bliškevičius, „De

Tribus Regibus Mortuis: Apie susidūrimą su mirtimi“, in: 7 meno dienos, Nr. 13 (1334), 2002,
https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2020-03-27/De-Tribus-Regibus-Mortuis.

o Kazimieras Brazdžiūnas, „Požiūrio taškas (V)“, in: Literatūra ir menas, Nr. 7 (3701), 2020.
o Austėja Mikuckytė-Mateikienė, „Monika Radžiūnaitė: Žinių kiekis nekoreliuoja su proto ar išminties gausa

[pokalbis su dailininke Monika Radžiūnaite ir dailėtyrininku Linu Bliškevičiumi]“, in: Pašvaistė, nr. 2, 2020.
http://pasvaiste.lt/files/2020-02.pdf?fbclid=IwAR3aMI_zHW7TAd09s5IHs0nQ9GSyK7uPPxcdkyr5UvpTV8plIj_f2fa
sUlY

o Emilija Vanagaitė, „Karališkos lelijos kiekvienam: Monikos Radžiūnaitės paroda „Hyperlink“ LDS galerijoje „Arka“,
in: 7 meno dienos, Nr. 13, 2020.
https://www.7md.lt/daile/2020-04-03/Karaliskos-lelijos-kiekvienam

o Reportažas laidoje „kultūros diena“, in: LRT.lt, 2020,
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000098061/kulturos-diena.

o Austėja Mikuckytė-Mateikienė, „Tapytoja tyčia klysta, regi viduramžius ir ieško santykio su velnio aparatais“, in:
LRT.lt, 2020,
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1150184/tapytoja-tycia-klysta-regi-viduramzius-ir-iesko-santykio-su-velnio-ap
aratais.

o „Monikos Radžiūnaitės paroda „Hyperlink“ galerija „Arka“, in: artnews.lt, 2020,
https://artnews.lt/renginys/monikos-radziunaites-paroda-hyperlink-galerija-arka

o Austėja Mikuckytė-Mateikienė, „Faksimilinis Dievas“. Nepraskolinta paroda“, in: Kultūros Barai, Nr. 12, 2019.
o Reportažas laidoje „Linija. Spalva .Forma.“, in: LRT.lt, 2019,

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084350/linija-spalva-forma-paroda-faksimilinis-dievas-zmogus-pradejo-gar
binti-zmogu

o „Showroom“, in: Galerija Vartai, 2019, http://www.galerijavartai.lt/lt/index.php?menu=parodos&itemid=174.
o Benigna Kasperavičiūtė, „Kliudžiau“, in: Literatūra ir menas, Nr. 11 (3682), 2019.
o Linas Bliškevičius, „Pictor stultus: Linas Bliškevičius kalbasi su tapytoja Monika Radžiūnaite, in: 7 meno dienos,

Nr. 25 (1304), 2019.
https://www.7md.lt/daile/2019-06-21/Pictor-stultus

o „VDA tapybos katedros studentų paroda galerijoje „Vartai“, in: artnews.lt, 2019,
https://artnews.lt/vda-tapybos-katedros-studentu-paroda-galerijoje-vartai-52432

o „Jau trečią kartą naktinėti su menu kviečia renginys „Naktis galerijoje“, in: 15min.lt, 2019,
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/jau-trecia-karta-naktineti-su-menu-kviecia-renginys-naktis-galerijoje
-29-1151404?copied

o „Naktinėti su menu kvies „Naktis Galerijoje“, in: Vilniaus kultūros centras, 2019,
https://www.vilniuskc.lt/naktineti-su-menu-kvies-naktis-galerijoje/

o Vita Opolskytė, Kazimieras Brazdžiūnas, „Dialogas apie moteris, už moteris, dėl moterų, iš moterų, per moteris...“,
in: Literatūra ir menas, Nr. 5 (3676), 2019.

o Kazimieras Brazdžiūnas, „Požiūrio taškas IV: Vujeristinė, onanistinė, reakcionistinė šių metų Jaunojo tapytojo
prizo (JTP) konkurso apžvalga“, in: Literatūra ir menas,  Nr. 18 (3689), 2019.

o Austėja Mikuckytė-Mateikienė, „JTP’19: kaitos ir stabilumo balansas“, in: Pašvaistė, Nr.6, 2019.
o Gediminas Jasinskas, „Monikos Radžiūnaitės paroda „Stultus Pictorem“ galerijoje „Akademija“, in: 7 meno dienos,

Nr. 6 (1285), 2019,
https://www.7md.lt/daile/2019-02-08/Monikos-Radziunaites-paroda-Stultus-Pictorem-galerijoje-Akademija.

o Diana Romanskaitė, „Racionaliai suvaldyta netvarka, in: 7 meno dienos, Nr. 7 (1286), 2019,

https://artnews.lt/siuolaikine-tapyba-kaip-izvalgu-apie-pasauli-kureja-60403
https://www.7md.lt/22532
https://hyperlink.lt/
https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2020-03-27/De-Tribus-Regibus-Mortuis
http://pasvaiste.lt/files/2020-02.pdf?fbclid=IwAR3aMI_zHW7TAd09s5IHs0nQ9GSyK7uPPxcdkyr5UvpTV8plIj_f2fasUlY
http://pasvaiste.lt/files/2020-02.pdf?fbclid=IwAR3aMI_zHW7TAd09s5IHs0nQ9GSyK7uPPxcdkyr5UvpTV8plIj_f2fasUlY
https://www.7md.lt/daile/2020-04-03/Karaliskos-lelijos-kiekvienam
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000098061/kulturos-diena
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1150184/tapytoja-tycia-klysta-regi-viduramzius-ir-iesko-santykio-su-velnio-aparatais
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1150184/tapytoja-tycia-klysta-regi-viduramzius-ir-iesko-santykio-su-velnio-aparatais
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Gautos/laimėtos premijos ir stipendijos:

o LTKT individuali stipendija 2020 m. birželio-rugpjūčio mėnesiams;
o LDS premija 2020 m.;
o LTKT individuali stipendija 2021 m. gegužės-rugpjūčio mėnesiams;
o 2021 m. į MO kolekciją įtraukti du darbai.
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