[LT]
Nudevėta kasdienybė.
Arba tai kas yra užmiršta ir niekam neįdomu,ne visiems matoma, bet visiems prieinama.
Gvildenu sovietinių žaidimų aikštelių likimą, kurios mūsų kasdienybėje nepastebimai nyksta.
Žvelgiant į mano pasąmonėje panirusius sovietinių žaidimų aikštelių vaizdinius priverčiu žiūrovą
susimąstyti apie savo vaikystę, kokia ji buvo iš tiesų?
Galbūt maloni ir nerūpėstinga.Galbūt priverčianti užsimerkti, o gal sugrįžta keistas pykinimo
jausmas nuo supimosi ar kabojimo aukštyn galvą.
Į tai ir remiuosi, bandau sugrąžinti mums tokias žaidimų aikšteles, kurios yra likusios atmintyje –
smagios, linksmos, spalvotos, suteikiančias įvairiausius jausmus, o ne tokias, kurios šiuo metu yra
visiems prieinamos, bet nenorimos matyti, pamirštos ir ardomos.

[EN]
Well-worn routine.
Or what is forgotten and no one interested at all visible, but accessible to all.
Dealt with the Soviet playgrounds fate of our daily lives discreetly disappearing.
Looking into my subconscious submersed Soviet playground image makes the viewer think about
your childhood, what it was really?
Maybe enjoyable and hassle-free. perhaps which allowed close your eyes, and maybe come back
on the feeling of nausea or overhanging rocking his head up.
In this and refer to, I try to bring back to us the following playgrounds that are remaining in
memory - funny, funny, colorful, giving a wide range of feelings, rather than those that are
currently open to all, but to see an unwanted, forgotten and degraded.
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