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Tapybos darbas „Nerimas“ yra apie jausmus, kurie kyla dėl neišsipildžiusių (erotinių) lūkesčių. Kai užgniaužtas pyktis, 

bejėgystės ir beviltiškumo jausmas, ilgainiui prasiveržia neadekvačiomis ir destruktyviomis formomis. Šį reiškinį perteikiu 

tokia tapybos kalba – natūralų koloritą, aiškius, anatomiškai apytikslius nuogus kūnus bei konkretų aplinkos atvaizdavimą 

derinu su grubiais, spontaniškais, kontrastingų spalvų potėpiais.  

Realistiškai ištapyti kūnai ir aplinka reiškia tikrovę – liūdnoką, įtemptą, įspraustą į uždarą erdvę tarp keturių sienų, tiesių, 

griežtų plokštumų ir briaunų. O ekspresyvūs, ryškūs potėpiai simbolizuoja realybėje nematomus ir neišsakytus dalykus: 

nerimo jausmą, ašaras, sutrikusį savo kūno ir seksualumo suvokimą, viltį susilaukti vaikų, abstrakčias baimes. Visa tai 

tarsi netelpa uždaroje erdvėje, toje tikrovėje ir, rodos, tuoj iškris iš drobės. Trumpai tariant, šis darbas išreiškia realybės ir 

lūkesčių nesutapimą, negebėjimą išsipildyti ir nematomas to pasekmes bei demonus, kurie gimsta susikaupus 

nepasitenkinimui. Trikdanti egzistuojančių ir neegzistuojančių dalykų priešprieša – viena iš mano siekiamybių.  

Be temos apie bendražmogiškas vyro ir moters santykių dramas, šiame darbe atsiskleidžia dar viena – tapybos tema. 

Tapymo, kūrimo procesas – panašiai kaip ir tikrovė – jos norisi tobulos, tačiau vengiant matyti, kad tobulybė 

nepasiekiama, vyksta gniaužimo ir neigiamų tikrovės pusių „nematymo“ procesas. Iš pradžių būna pastangos nutapyti 

viską taip, kaip turi būti, tada seka nesugebėjimas to padaryti, kurį galiausiai vainikuoja frustracija, išreikšta agresyviais ir 

pabrėžtinai grubiais tapybos elementais.  

Lydinčių darbų tema yra priešinga. Pastarieji kalba apie vasarą, smagų laiką gamtoje su draugais ir artimais žmonėmis. 

Jie sąmoningai padaryti taip, kad atrodytų lyg kadrai iš filmų, o tai taip pat reiškia tam tikrą esančių ir nesančių dalykų 

sandūrą.  

http://www.daliajuodakyte.eu
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Artwork “Anxiety” is about feelings arising from unfulfilled (erotic) expectations. Of suppressed anger, helplessness and 

hopelessness eventually erupting in inappropriate and destructive forms. I express this phenomenon through a specific 

painting language – I combine a natural color pallet, clear, anatomically correct human bodies and concrete rendering of 

environment with rude, spontaneous, strokes of contrasting colors.  

Realistically painted human bodies and the environment represent reality – a gloomy, strained, enclosed, and confined 

space between four walls, straight, strict lines, planes, and edges. The expressive, bright strokes symbolize invisible and 

unspoken things: anxiety, tears, impaired perception of your own body and sexuality, hope to have children, abstract fears. 

All these things don’t fit in this closed space, in this reality and it looks like it is going to fall out from the canvas. In short, 

this artwork is about the mismatch between reality and expectations, an inability to be fulfilled and invisible demons, born 

when dissatisfaction intensifies. One of my goals is to show a disturbing confrontation between the existent and the non-

existent.  

Besides the theme of dramas in sexual relationships, there is another – painting process. The creative process is like 

reality – you want it to be perfect, but you don’t want to admit that perfection is unachievable. The painting process goes 

from efforts to make everything right, followed by the inability to do so, and finally crowned with frustration expressed in 

aggressive and markedly rude painting elements.  

Accompanying works are the opposite. These talk about summer and pleasant times in nature with friends and relatives. 

These artworks are framed as movie shots that represent a junction between reality and fiction.  
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