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The object of my study is reality and fiction, the gap between real and unreal (a doubt of view).
In my works I explore the moment of haunt. I am raising the question what is more real: is it
what you see ordinary or is it something that just glimpse through the sight.
Gaze after Glance
At first glance your subconscious is provoked by an unusual view which logic rejects. Look for a
second time, to make certain that it is what you thought you saw.
I doubt that which I see, I doubt the reality of reality.
For me a painting is a document, but at the same time a camouflage for the reality that lies
behind it.
Text is a camouflage behind which lies the painting (view).
Reality is gloss.
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Mano tyrimo objektas yra tikrovė ir fikcija, riba tarp tikro ir netikro(abejonė vaizdu).
Savo darbuose aš tyrinėju pasivaidenimo akimirką, keldama klausimą kas yra tikriau, ar tai ką
matai įprastai ar tai kas tik šmėsteli pro šalį.
Žvilgsnis po žvilgtelėjimo
–
kai pirmą kart žvilgtelėjęs pamatai pasąmonės išprovokuotą neįprastą vaizdą, logika jį atmeta ir
tu žvelgi antrą kart, kad įsitikintum tuo ką matai.
Aš abejoju tuo ką matau, aš abejoju tikrovės tikroviškumu.
Man paveikslas yra dokumentas, bet tuo pačiu jis yra maskuotė už kurios slypi tikrovė.
Tekstas yra maskuotė už kurios slypi paveikslas(vaizdas).
Tikrovė yra blizgesys.
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