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KODAI

Kančia sielai – penas menui. Šis darbų ciklas yra mano asmeninė potrauminė patirtis. Įvairūs
negatyvūs išgyvenimai, kurie dažnai išnyra kaip abstraktūs vaizdiniai taip trikdantys kasdienybę.
Tačiau įgyjant naują gyvenimišką patirtį, senoji formuojasi į jau konkretesnes, suvokiamas esmes
ir jų priežastis. Taip leidžianti nesąmonigąjam minčių turiniui surasti kelią į sąmonę, ir išsilaisvinti
iš ribotos sąmonės.
T.y. išsivaduoti nuo persekiojančių įkyriųjų minčių.
Darbuose „Kodai“ yra simboliais išreikšta realybė. Kiekvienas darbas individualus savo
pasakojimu, raiška ir simboliu. Mano darbuose jų santykiai yra skirtingi, bei raiška yra individuali
kiekvienam darbui, nes kiekvienas darbas yra kurtas per jutiminę patirtį. Simboliai tai
kolektyvinės pasąmonės turiniai, naudojami dar nesuvokiant jų reikšmės, nors kolektyvinė
pasąmonė juos suvokia.

[EN]

Cycle CODES

The suffering of a soul is a source of inspiration for art. Ever since I can remember, I have been
interested in this phenomenon, where the adverse effects of mental disorders may positively affect
the process of creativity and possibly become a cure for psychological misbalance. Notwithstanding,
dissociate from the effects of destructive psychological disorder. Thereby, I present my series of
artwork „Codes“. The series of paintings reflect my personal post-traumatic experience, which is
compiled of various negative life events that often occur in a form of an abstract vision. However, as
my experience accumulates, I unconsciously feel how the cognitive process refines the abstraction
into more specific issues. In this way, it allows the subconscious thoughts to materialize into our
conscientiousness, hence liberating us from intrusive thoughts. Given a brief introduction of the
phenomenon, I intend to resemble reality through symbols in the series of my artwork.
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