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Viena iš mano kūryboje nagrinėjamų temų – tai negalingumo, nereikšmingumo, negebėjimo (ar nenorėjimo) daryti svarią 
įtaką aplinkai problema. Tokia nuostata iš dalies yra reakcija į visuomenėje aptinkamą ir patiriamą žmogiškųjų galių 

išaukštinimą ir garbinimą. Savo kūryboje atsisakau idealizuoti žmonijos nuopelnus, reikšmingumą ir vertę. Vietoje to 
žvilgsnį nukreipiu į kartais visai nereikšmingai atrodančias kasdienybės akimirkas, įsimintus vaizdinius. Tapyboje tuos 
vaizdinius transformuoju į trapius, ištirpti, dingti ir kitaip savo struktūrą pakeisti gebančius objektus. Tokiu būdu įprasminu 

tiek savo, tiek viso žmogiškojo prado laikinumą ir abejoju nemirštančia individo svajone būti amžinam ir gyvenime nuveikti 
ką nors prasmingo.  

Tapybos darbas „Kai visai nesitikėjau“ – vienas iš aptartos temos pavyzdžių. Juo atskleidžiu laikinumo, tylaus egzistavimo 
ir atsisakymo šokiruoti esmę. Ne vienerius metus matytas megztos virtuvinės servetėlės šešėlis šiame tapybiniame 
kontekste virsta žmogaus pastangų ir bandymų įprasminti savąją kasdienybę abejone. Jautrus, nežymus, virpantis potėpis 

iš kartos į kartą perduodamus įpročius, arba kitaip tariant raštus, paverčia pažeidžiamais ir silpnais. Persipindami su 
gamtoje aptinkamu cikliškumu, tam tikru pasikartojimu, šie raštai nurodo į nuolatinį egzistencinį vyksmą, kuriame  
žmogaus gyvenimo ritmas tampa toks pat pažeidžiamas ir trapus kaip ir iširti gebančių medžiagų. 

/ EN 

One of the topics that I investigate in my creative project is the issue of weakness and inability to do significant influence 
on the outside environment. This attitude is partly a reaction to social exaltation and worship of human powers. In my art I 
refuse to idealize the significance and value of humanity. Instead, I try to focus my gaze on seemingly insignificant 

everyday moments. While painting I transform those moments into fragile, dissolving and disappearing objects. By doing 
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so, I impart the temporality of both myself and the whole human origin and doubt the immortal dream of accomplishing 
something meaningful in this life.  

Painting “When I Did Not Expect” speaks about my previously discussed topic. It reveals the essence of temporality, quiet 
existence and refusal to shock. The shadow of a knitted kitchen napkin that has been seen for many years, in this context 
brings doubts about human efforts and strength. Sensitive, insignificant and shimmering strokes make generational 

habits, or, in other words, patterns, look vulnerable and weak. Together with cycles of nature these patters point to a 
continuous existential process in which the rhythm of human life becomes as fragile as materials that have a tendency to 
vanish and disappear. 
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