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Kaktusas . 2012. Mišri technika, drobė. 160x100 cm.
Vaizduoju buitines scenas, kurios man yra ypatingos: man artimiausi žmonės savuose namuose
eilinę dieną. Neskubus dėmesys, atidumas, švelnumas – tuo žavi močiutė. Kasdieniai namų ritualaitai ir ryškūs mano vaikystės prisiminimai, ir tai, ką matau dabar. Paprastas buvimas. Tai - ne
paradinė gyvenimo pusė. Ji įdomi ir iš tiesų svarbiausia.
[EN]
Cactus. 2012. Mixed technique on canvas. 160x100 cm.
I show everyday scenes which are very special for me: the closest relatives in my own home on an
ordinary day. Slow attention, care, tenderness is the charm of my Grandma. The daily rituals of
home are also vivid memories of my childhood. It is a routine world just in front of our eyes. It is
the simple presence which is interesting and really important.
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