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Ciklo pavadinimas „50 minučių“ nusako laiko tarpą, kuriuo vyksta kelionė autobusu: Kaunas – 
Elektrėnai, Elektrėnai – Kaunas. Mano tapyba - apie kelionės autobusu įspūdžius, sutiktus pakeleivius: jų 
charakteringus veido bruožus, būdingas snaudžiančiųjų pozas, ypatingą kelionės šviesą, vaizdus pro 
langą, autobusų interjerus.  

        Mano akį patraukia įvairios šviesos, jos transformuoja žmonių veidus. Labai keista, bet kartu ir 
įdomu stebėti miegantį žmogų. Dažniausiai tai primena nejaukią situaciją. Mano pasakojime 
keliaujantys, nepažįstami žmonės itin svarbūs. Prie jų bandau prieiti atsargiai, tai kuria intymią paveikslų 
nuotaiką. Tapant miegantį žmogų autobuse tarsi persikeliu jį pas save į drobę ir stebiu jį toliau.  

        Kelionė mano paveiksluose ne vien tiesioginė, tai mėginimas įsiklausyti į aplinkybes, pastanga 
pajusti keliaujančiųjų egzistencinį būvį. Pasakoju apie žmonių laikinumą ne tik fizinėje kelionėje, bet ir 
egzistencinėje. Visų šių įspūdžių perkėlimas į tapybą taip pat yra kelionė.  

        Pradžioje man buvo įdomi čia ir dabar situacija – autentiškas autobuso interjeras, tuo metu 
keliaujantis žmogus, slenkantis peizažas ir t.t. Vėliau aplinka autobuse tapo labai pažįstama, todėl 
paveikslų kompozicijas ėmiausi tapyti šiek tiek nutolusi nuo realybės – tapo įdomu ne tik tiesioginis 
nepažįstamojo vaizdas, bet ir jo numanomos būsenos. Paveiksluose atsiranda peizažai, natiurmortai ar 
kitokie daiktai, kurie man primena namus arba kitas vietas, kuriose buvau. Kuriu istoriją neišeidama iš 
autobuso, kuriame per 50 minučių atsiranda pirminiai paveikslų eskizai ir pamatymai.                                                  

       Mano tapyboje emalės dažai svarbūs savo techniniais parametrais – dažo tekėjimas suteikia tam 
tikros emocijos, ekspresijos, padeda perteikti  kelionės nuotaiką. Taip pat, temos turinys ir 
technologinis sprendimas naudoti emalinius dažus konceptualiai susiję – tapau statybinėmis 
medžiagomis, kurios galimai yra naudojamos ir transporto priemonių gamyboje.  

       Šioje temoje man svarbu žmogus ir jį supančios aplinkos stebėjimas. Manau, kad ši tema man 
padėjo giliau suprasti, pajausti žmogaus laikinumo būvį.  
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        This cycle of paintings is called 50 minutes. That indicates the time it takes to take a bus trip 
Kaunas – Elektrėnai, Elektrėnai – Kaunas. I’m painting impressions of traveling by a bus and the 
passengers I see. I’m trying to recreate their characteristic features of their faces, the usual sleeping 
positions, a special lightning of journey, images through window, bus interior. 

        While traveling, I am watching the environment that surrounds me. My eye is attracted by various 
lights, they transforms people's faces. It's very strange and interesting to watch a sleeping person. This 
usually reminds of an uncomfortable situation. In my story, traveling strangers are extremely important. 
I try to "approach" them carefully. It creates an intimate picture of the mood.When I’m painting a 
sleeping person  in a bus it’s as if I’m moving him to my canvas and watching him further. 

       In  my paintings, journey is not the thing that really matters, it’s not the main thing, it's an attempt to 
listen to the circumstances, an effort to feel the state of existence of the traveler. I talk about temporality 
of the human being in their physical and existential journey. Moving all these impressions into painting 
is also a journey.  

        When I started painting  I was interested in the situation here and now. Later, the environment in 
the bus became very familiar, so I started making up new situations. There are landscapes, other things, 
that appears in the pictures and  reminds me of a home or other places I have visited. I am creating the 
story without leaving the bus, where in 50 minutes the original sketches and views of the painting 
appears. 

        In my painting, enamel paints are important by their technical parameters. The consistency of the 
enamel is more likely to flow and I think that gives some emotion to the painting of the journey. Also, 
the content of the topic and a technological solution to use enamel paint is conceptually connected - I 
paint with building materials that are also likely to be used in vehicle manufacturing.         

       In this topic, it was very important for me to observe the human and the surrounding environment. I 
think, I managed to get a little closer to the people, by observing and painting them. 
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