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CURRICULUM VITAE
Vardas: Gintarė Stokonytė
Kontaktai: +370 686 56069

gintare@artaviva.lt
Trumpai: Esu kūrybinės agentūros „Artaviva“ įkūrėja. Reklamos rinkoje dirbu

daugiau nei 25 metus. Tuo pačiu esu menininkė, turinti savo originalų
kūrybos stilių. Pastoviai dirbu su stabilia patyrusiu 7 kolegų komanda, su
kuria esame sukūrę daug įdomių ir sėkmingų projektų. Mes vertiname
nuolatinių klientų pasitikėjimą ir stengiamės kuo greičiau ir kokybiškiau
atlikti visas užduotis.
Be tiesioginės veiklos nemažai laiko skiriu savanorystei ir įvairiems
socialiniams projektams.
Mano devizas: „Meilė auga tik dalijantis. Daugiau gali turėti tik
atiduodami tai kitiems. “-  Brian Tracy

Darbo patirtis:
2003 – iki dabar Darbovietė: Kūrybos agentūra ARTAVIVA

Pareigos: Kūrybos direktorė
Vieta: Vilnius
Veikla:  Reklamos projektų kūrimas;

 Kūrybinė socialinė veikla;
 Mokymas ir konsultavimas;
 Vadovavimas dizainerių komandai;

2001 – 2003 Darbovietė: Freelancer
Pareigos: Menininkas/grafikos dizaineris
Vieta: Lietuva, Netherlands
Veikla:  Reklamos projektų kūrimas;

 Kūrybinė socialinė veikla;
2001 – 2000 Darbovietė: Reklamos agentūra LEO BURNETT

Pareigos: Kūrybos direktorė
Vieta: Vilnius
Veikla:  Reklamos projektų kūrimas;

 Kūrybinė socialinė veikla;
 Komandinis kūrybinis darbas;

2000 – 1997 Darbovietė: Leidykla-spaustuvė “Sapnų sala”
Pareigos: Dailinkė/ dizainerė
Vieta: Vilnius
Veikla:  Grafikos kūrybiniai darbai;

 Reklamos projektai;
1997–1993 Darbovietė: S. Jokužio leidykla-spaustuvė 

Pareigos: Dailininkė/ grafikos dizainerė
Vieta: Klaipėda
Veikla:  Grafikos kūrybiniai darbai;

 Kūrybinė socialinė veikla;
 Grafikos darbų paruošimas spaudai

Išsilavinimas:
1995-1990 Vilniaus Dailės akademijos grafinio dizaino studijos. Dailininkės-

dizainerės diplomas.
1998 Marketingo ir efektyvios reklamos kursas, KTU Verslo mokymo centras ir 

Norvegijos vadybos institutas.
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Prodos/projektinė veikla
1997 Personalinė batikos darbų paroda. Klaipėda, galerija “Dailė”
1998 Ekspocicija jungtinėje dailės ir fotografijos parodoje "Durys" Klaipėdos 

parodų rūmai

1999 Personalinė paroda/projektas "Tema" (batikos darbai pristatyti apjungiant
šiuolaikinį šokį, šviesos meną ir muziką, projekto režisierius V. 
Pauliukaitis, choreografija – J.Sodytės).

2000 LRT programa “Kūrybos metas” : Gintarė Stokonytė, 1999
2005 Baltijos jūros šalių reklaminių prekių katalogų konkurse 1 vieta už grafinį

dizainą ir parengimą / „Officeday biuro prekių katalogas/
2006 2 vieta grafikos dizaino konkurse. SOS-Kinderdorf International Baltic 

countries, CIS and Central and Eastern European countries.
2010-2013 Socialinis projektas "Būk draugas"
2012 Respublikinė vaikų piešinių paroda "Rudens taku". Vilnius.
2017 Personalinė batikos paroda LRT galerija – daugiau nei 10-ies metų 

kelionių įspūdžiai virtę batikos darbais;
2018 Batikos darbų paroda "Spalvų kalba", AP galerija.


