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„Irrelevant portrait“. Right side. 2013 

I‘m intrested in simple everyday objects and daily views which surrounds me. Usually I‘m observer and sometimes in 

a recorder role. Every work is created in time interval.  My opinion about this work is changing in this time interval. 

This transformation is natural and I‘m inparting it into the work. 

When I was observing surroundings, I started to realize that objects are living in their own rhytme and it is 
irrespective from people time perceptions. Every moment is unique and inimitable. The best way to see why it‘s 
unique, it‘s to follow plant growing. Plant is always changing its visual form. This changing you can see very quickly, 
because the plant is growing in every moment and quit fast. To capture exactly view I‘m using woodcut technique. 
Woodcut technique is repeating plant moving in the period of time, because it‘s time – consuming process. The 
specific of woodcut helps me fixate layers in visible way. The creation of layers is a very important part of the 
process since it allows us to record the process. A flat view absorbs all the layers and forms an integrated view that 
is visible at the moment of viewing. It’s a documentation of the process. 
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„Nebeaktualus portretas”. Dešinė dalis. 2013 

Pagrindinis mano domėjimosi laukas yra kasdieniai daiktai ir vaizdai, kurie supa. Atlieku aktyvaus stebėtojo, kartais, 

ir fiksuotojo vaidmenį. Kiekvienas kūrinys gimsta per tam tikrą laiko tarpą, tame tarpe keičiasi ir mano pačios požiūris 

į jį. Tas pokytis yra natūralus dalykas, kurį perteikiu kūrinyje.  

 Ilgainiui stebėdama aplinką, pradėjau suvokti, kad kai kurie dalykai gyvena savo ritmu, nepriklausomai nuo žmogaus 

laiko tekmės suvokimo. Kiekviena akimirka yra unikali ir nepakartojama. Ypač tai galima pastebėti stebint augalus. 

Augalas visada keičiasi ir savo ritmu keičia savo vaizdinį pavidalą. Jo pokyčius galima pastebėti labai greitai, kiekviena 

diena/akimirką/sekundę jis paauga, tad labai dažnai keičiasi. Kiekviena akimirka tampa nepakartojama. Užfiksuoti 

kuo tikslenį vaizdą man padeda medžio raižinio technika. Ši technika reikalauja laiko ir atkartoja tą judėjimą laike, 

kaip šiuo atveju augalo. Šios techniko ypatybė yra tai, kad įmanoma ižvelgti kiekvieną prieš tai buvusį sluoksnį, kuris 

užfiksuoja tą akimirką ir tampa nejudinama, tuo pačiu priimdamas ant saves dar viena nejudinamą sluoksnį ir taip 

abu jie nejudėdami užfiksuoja judėjimą. 

 Visas kūrinys „Nebeaktualus portretas“ susideda iš dviejų dalių. Pirminėje idėjoje jis turėjo papildyti kitą dalį, tačiau 

ilgainiui jis pradėjo gyventi savo gyvenimą ir šiuo metu gali būti savarankiškas. 
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