
1944 m. su mama pasitraukė į Vakarus. 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Čikagoje.

1961 m. baigė Ilinojaus universitetą, kur įgijo meno pedagogo  
bakalauro laipsnį.

1961 – 1964 m. dėstė dailę Čikagos mokyklose, studijavo grafiką ir tapybą.
1962 m. pradėjo dalyvauti parodose.
1964 m. apsigyveno Niujorke, kur tęsė dailės studijas Pratto institute.
1967 m. baigė Pratto institutą meno magistro laipsniu.
1963 ir 1966 m. apdovanota pirmosiomis premijomis Kultūros kongreso 

ir Jaunųjų dailininkų parodose. Lietuvos išeivijos spaudoje rašė apie 
Amerikos dailę, A. Galdiko, V. Žiliaus, K. Zapkaus kūrybą. Yra surengusi 
personalines parodas JAV (Čikagoje, Niujorke, Hatforde, Klivlende), 
Kanadoje (Toronte) ir Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, Palangoje, Šilalėje, 
Rietave, Laukuvoje). Dalyvavo grupinėse parodose JAV galerijose: Čikagoje, 
Niujorke, Italijoje (Asyžiuje), Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, Laukuvoje).

Dailininkės kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus Vilniuje, Nacionalinis 
M.K. Čiurlionio dailės muziejus, V. K. Jonyno galerija Druskininkuose, 
Vatikano Apaštališkoji nunciatūra Vilniuje. Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejuje veikia pastovi tapybos ekspozicija. 

Kūrybą įtakojo lietuvių išeivijos avangardistai, ekspresionizmas, Niujorko 
mokyklos abstraktusis ekspresionizmas. Meistriškai įvaldyta figūrinė tapyba, 
portreto, natiurmorto, peizažo žanras. Autorė turi įgimtą spalvos pojūtį. 
Tapyba pasižymi veržliu potėpiu, originalia paveikslo faktūra, grafika –  
dramatišku šviesios ir tamsios spalvų kontrastu, piešiniai – ekspresyvia, 
virtuoziška linija. Paveiksluose įtaigiai ekspresionizmo stilistika vaizduojami 
asmeniniai išgyvenimai: tėvo mirtis patirta vaikystėje, namų praradimas, 
šeimos drama karo sūkuriuose, artimų draugų netektys; sudėtingas vidinių 
būsenų pasaulis: meilė, nuodėmė, atgaila; gamtos stichijos galių pojūtis. 
Kūriniuose atsiskleidžia ir dailininkės dialogas su Dievu maištaujant ar ieškant 
nusiraminimo. Darbai atviri ir drąsūs, aukšto meninio lygio.

G R A F I K A    TA P Y B A    P I E Š I N I A I

Karo šešėlyje gimiau. Karo šešėlyje 
ir gyvenau, nes dar kūdikystėje sugėriau 
nerimą į save, stebėdama motiną 
slaugančią iš kalėjimo išėjusį, džiovos 
pakirstą mirštantį tėvą, nenorėjusį 
tarnauti okupantui.

Ketverių metų, palaidojusi tėvelį, 
išbėgau į gamtą norėdama pamiršti 
liūdesį. Piešiau sniege pirštuku. Ir buvo 
gražu. Vokietijos lageriuose per karo 
lėktuvų antskrydžius, tarp sirenų garsų, 
toliau piešiau pirštuku didžiulį žmogų 
sniege. 

Atsidūriau didmiesty. Gavau 
magistro laipsnį leidžiantį dėstyti 
universitete. Dėsčiau negrų mokykloje. 
Ėjau į muziejus. Stebėjau paveikslus. 
Daug mačiau. Daug patyriau.

Neužmiršau, kaip karo vaikas 
piešiau sniege, nors krito bombos. 
Neužmiršau ir grįžtu prie darbų išlieti  
nerimą ir pasisakyti už gyvybę, už 
žmogų.

A. Žižiūno nuotr.

Viršelyje: Tiek saulės, tiek mirties. 1961. Litografija

Parengė Irena Feldmanaitė,
Fotografavo ir apipavidalino Eglė Jokūbonytė.

TIEK SAULĖS, 
TIEK MIRTIES

Niujorkas

Paroda veiks 2014 07 03–2014 08 17 Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse Viniuje, Žirmūnų g. 1F

VIDA 
KRIŠTOLAITYTĖ

Viskas praeina. 1961. Litografija

Kalinio vizija. 1966. Litografija


