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[LT] 

Kuriniu norėta interpretuoti Salmano Rušdė debiutinį istorinį-fantastinį romaną "Nakties vaikai", 
perteikiant siužeto seką komiksinio stiliaus trikotažu. 

Priešakiniame sluoksnyje esanti kojų-kelių forma ant saves turi romano įvykių atkartojimą, kuriuos 
romano kulminacijoje antagonistas (taip pat vadinamas keliais) paverčia nereikšmingais. Paveiksiulai 
sukmponuoti vakarietiško stiliaus komiksu sekos tvarka, atsižvelgiant į minėtų super galių turinčių 
vidurnakčio vaikų(dievybių reinkarnacijų) panašumą į kaukėtuosius superherojus. Stengiausi pasiekti 
egiptietišką Keito Heringo simboliškumą tuo perteikiant dualistinį jausmą tarp individų kakafoniško 
tragiškumo ir didesnės istorijos - Indijos rimties, ką, mano nuomone,  ir perteikė Rušdė. 

[EN] 

By the piece I wanted to interpret Salman Rushdie's debut fantasy-historical novel "Midnight's 
children" by conveying progression of the plot thru comic-like knitwear. 

The on frontal layered of legs-knees has the depicts the succession of events in the novel, witch the 
antagonist (also called - knees)  discredits in the culmination. Images are sequenced in the western 
comic book style, taking into the account the likeness of mentioned midnight children's 
(reincarnation's of god's) to the masked super heroes. I tried to achieve Egyptian-like Keith Herring's 
symbolikalness, by witch to convey the feeling of duality between cacophonic individual tragedy and 
the tranquility of bigger story of India, which was, in my opinion, Salman Rushdie's intent. 



[LT] 

Kūrybinė biografija 

2004 - Surengta personalinė darbų iškaba Vienožinskio dailės mokykloj (nevadinu to paroda dėl 
sklaidos stokos); 

2006 - Baigiau Vienožinskio dailės mokyklą; 

2011 - Grupinė paroda fliuksus ministerijoj; 

2012 - Įgautas Vilniaus dailės akademijos meninko - tapytojo diplomas ir dalyvavimas meno celių 
parodoj. 

[EN] 

2004 - I arranged a personal work presentation in the Vienožinskis art school (I'm not calling it an 
exhibition for the lack of accessibility); 

2006 - Graduated from Vienožinskis art school; 

2011 - Group exhibition in the fluxus ministry; 

2012 - Acquired Vilnius academy of arts artist - painters degree and participated in art cells  exhibition.


