
Perregima erdvė I 

 

 

„Aš esu klausimas į kurį turiu rasti atsakymą: jei jo nerasiu, turėsiu 
pasitenkinti tuo atsakymu, kurį man pasiūlys gyvenimas.“ (C.G.Jungas) 
 
 
Tapybos darbuose pasakoju apie žmogų, kuris ieško sau vietos. Savęs įprasminimo, įtvirtinimo 

vietos. Žmogus blaškosi po savo vidinius „interjerus“, siekdamas atrasti atsakymus į pačius 

svarbiausius klausimu: kas aš? kur aš einu? kas manęs laukia? 

Darbuose nėra laiko tėkmės, įvykių kaitos – tiesiog sustingusi akimirka – vidinio „interjero“ 

fragmentas. Vidinės būsenos įamžinimas, praskleidimas, tačiau ne „nuogas“ pastatytas faktas. 

Tai pajautimų, būsenų konstravimas drobėje. Iš geometrinių formų sustatytas vidinės erdvės 

atspindys. Tarsi projekcija: ne visiškai tiksli, aiški, reali... 

 

 

 

Transperrent place I 

 
 

„I am the question and I must find out the answer into it, if I will not find the 
answer, I should satisfy the answer which life would give to me.“ (C.G. Jung) 
 
 
 I am telling about person, who is looking for his place, in this painting. Hi is finding the 

sense, fortitude, blessedness. Person is flouceing into his intimate interiors, makeing the reach 

for most important questions: Who am I? Where am I going? Who is waiting for me?  

 There is no stream of time, no alternation of event, in the picture. It is just stagnant 

moment – fragment of intimate interior. Record of intimate condition, revelation of it, but not 

„nude“ fact.  

 It is construction of   sensation, state in the canvas. Intimate places reflekcions put 

together from geometrical forms. It is like projection – not completely obvioulsy, accurate, real... 
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