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Well-worn routine. 

“Entropion games” 

Playground theme was created accidentally from everyday life , and which underpins the whole of my two- year 
work . Each day through my window I see a home game on, which is always empty. Includes strange nostalgic feeling 
, because it's the same game , from which my mother could not invite home, and now it is always empty. Daily life is 
so screwed up every one of us to even notice the things that keeps bright childhood memories. 
Works reflect the personal views of children 's playgrounds , which directs the viewer's mind towards the object , 
which remains valid, and perhaps afforded by a real or has to grow . I'm trying to find mediativ relationship with the 
minor things that every apartment overlooks the courtyard. To highlight the absurdity, which creates intrigue and 
intrigue destroyed everyday boredom , invading the sharp structures , heavy metal and colors typical of the time , 
this has a kind of charm and nostalgia as things were just things. 
My commemorate the mundane objects , but these everyday things monotony and gray highlights - the color of 
many authors, whose works were in outdoor playgrounds ( Gytis Skrudžinskas , VVStanionis , Jurate Bagdonavičiūtė ) 
recorded coated bleak melancholy mist within percolating sadness and my games site life color . Any work resulting 
false color , bright -colored covering for the shabby , unused playgrounds , it's kind of an attempt to save the life of 
the former remains. Color here have a role, she is trying to hide a past life , trying to adapt it to the present. 
So playgrounds of my childhood memories have given a slightly different imaging method. I chose the raster 
principle which forces the viewer to squint or a bit further back , we see that image that has many forget or 
remember only certain details that are revealed in their appearance , providing an entirely new form of work 
surprise . 
Felt works of pop art and op art mix , after all , and the latter is paid to the popularity of the temporariness of use , 
low cost and large scope of what I believe in parallel associated with the previous decade, children 's playgrounds . 
Meanwhile, abstract art, specifically applies to the optical phenomena disrupt the normal process of perception . 
Composed of black circles paintings shaking , sunglasses and flashes , creating moiré effect , illusion of movement or 
other images. 
By opting for a theme , I wanted to keep the slow waning the past, but fast enough invading a colorful present, the 
viewer back to his childhood playground. 
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Konkursui teikiamo darbo aprašas (pavadinimas, formatas, technika): 
 
“ENTROPIŠKI ŽAIDIMAI“ 
Žaidimų aikštelių tema gimė atsitiktinai, iš kasdienybės, kurią ir paremta visa mano dviejų metų kūryba. Kiekvieną 

dieną pro savo namų langą matau žaidimų aikštelę, kuri visada būna tuščia. Apima keistas nostalgiškas jausmas, juk 

tai ta pati žaidimų aikštelė, iš kurios mama negalėdavo parvyti namo, o dabar ji visada tuščia. Kasdienybė taip įsuką 

kiekvieną mūsų, kad net nepastebime dalykų, kurie saugo šviesius vaikystės prisiminimus.  

Darbai atspindi asmeninį požiūrį į vaikų žaidimų aikšteles, kuris nukreipia žiūrovo mintis link objektų, kurie iki šiol 

nebuvo aktualūs, o galbūt nebeįdomus ar jau išaugti. Bandau surasti mediatyvų santykį su nereikšmingais dalykais, 

kurie stūkso kiekvieno daugiabučio kieme. Išryškinti absurdą, kuris sukurtų intrigą, o intriga sunaikintų kasdienį 

nuobodulį, besiveržianti iš aštrių konstrukcijų , sunkaus metalo ir tipiško to meto kolorito, tai turi savotiško žavesio ir 

nostalgijos, kaip daiktai buvo tiesiog daiktais.  



Mano įamžinti objektai kasdieniški, bet šių kasdieniškų dalykų monotonijoje  ir pilkumoje išryškėja – spalva, daugelio 

autorių, kurių kūrybos lauke buvo atsidūrusios žaidimų aikštelės (Gytis Skrudžinskas, V.V.Stanionis, Jūratė 

Bagdonavičiūtė) fiksuojamos apsitraukusios nykiu melancholijos rūku, per kurį sunkiasi liūdesys, o mano žaidimų 

aikštelių gyvenimas spalvotas. Bet darbuose atsirandančios spalvos apgaulingos, ryškios spalvos apdengia 

aptriušusias, nenaudojamas žaidimų aikšteles, tai savotiškas mėginimas išsaugoti buvusios gyvenimo liekanas. Spalva 

čia turi tam tikrą vaidmenį, ji bando paslėpti praeities gyvenimą, mėgina jį pritaikyti dabarčiai. 

Tad žaidimų aikštelėms, iš savo vaikystės prisiminimų suteikiau kiek kitokį vaizdavimo būdą. Pasirinkau rastro 

principą , kuris priverčia žiūrovą prisimerkti ar atsitraukti kiek tolėliau, kad pamatytumėm vaizdą, kurį jau daugelis 

užmiršome ar prisimename tik tam tikras detales, kurioms išryškėjus atsiranda kitos, visiškai naujos formos 

suteikiančios darbui netikėtumo. 

Darbuose juntamas poparto ir optinio meno mišinys, juk pastarasis ir yra kreipiamas į populiarumą, laikinumą, 

naudojimąsi, pigumą ir masiškumą, kas mano nuomone lygiagrečiai siejama su praeito dešimtmečio vaikų žaidimų 

aikštelėmis. Tuo tarpu optinis menas specialiai taikomas optinius reiškinius  normaliam suvokimo procesui sutrikdyti. 

Sukomponuota iš juodu apskritimų paveikslai virpa, akina ir blyksi, sudarydami muaro efektą1, judėjimo iliuziją ar 

kitokius vaizdinius.  

Pasirinkdama tokią temą, norėjau išlaikyti lėtai nykstančia praeitį, bet pakankamai sparčiai besiveržiančią spalvingą 

dabartį, sugrąžinti žiūrovą į savo vaikystės žaidimų aikštelę.   
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