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[LT]
Didžioji mano kūryba tam tikra dalimi susijusi su mano Seneliu, iš kurio nuolat mokausi gyvenimo
meno. O Jis savo gyvenimo patirtimi ir išmintimi su kitais dalijasi jau devyniasdešimt metų, kuriuos
paminės šių metų – spalį. Nemažai savo kūryboje naudoju tam tikrą išraiškos priemonę – vašką, medų
pasitelkiu ir bites. Vaškas - kūryboje tai priemonė atskleisti žmogaus ryšį su bitės dvasine galia. Bitės –
tai, kas Seneliui suteikia stiprybės. Bitininkystė - Jo, iki šiol neatsiejama gyvenimo dalis. Nepaslaptis,
kad bitė yra bendruomenės gyvis, gyvenantis šeimoje. Taigi bičių pasaulyje šeima yra viskas, kurioje ji
gimsta, šeimos nariai ją augina, po to ji augina kitus šeimos narius ir galiausiai prireikus už ją miršta. Dėl
to, manau, per kūrybą dar stipriau galiu pajausti Senelio vidinį pasaulį, kuris sustiprina ir mane...
Tad ,,Senelio natiurmortas“ tai, kas atspindi Jį... žibalinė lempa, lininis rankšluostis, skrybėlė,
lagaminas.... apie kiekvieną iš jų reikšmę ir svarbą būtų galima kalbėti ir kalbėti... bet palieku tai
pamąstyti TYLOJE...

[EN]
Most of my work to some extent related to my grandfather, from which constantly learning the art of
living. And he his life experience and wisdom with other shares already ninety years to celebrate this
year - in October. A number of his works use a means of expression - the wax, honey and bees invoke.
Wax - works is a tool to reveal the human relationship with bees spiritual power. Bees - what
grandparents gives strength. Beekeeping - Yeah, until now an integral part of life. Secret that the bee is
a sucker community living in the family. So the bee world family is everything, where it is born, the
family members to grow, then it is raising other family members, and finally, if necessary, to die. As a
result, I think, through the works even more strongly I feel Claus inner world, which strengthens me ...
So ,,Grandfather still life‘‘ something that reflects his ... kerosene lamp, linen towel, hat, suitcase ....
about each of their meaning and importance can talk and talk ... but I leave it to reflect SILENCE...

I NGA LAUŽONYTĖ
b. 1992, Lithuania
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