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„Baltoji naktis“ kitaip nei dauguma mano darbų yra šviesus, tačiau jame kaip ir kituose nagrinėju nakties kuriamų „šešėlių“ 
žaismą. Nagrinėju naktį ne tik kaip paros metą, bet ir kaip pasąmonės būseną. Naktis paklūsta formos manipuliacijai kur 
kas organiškiau ir akivaizdžiau nei diena, kuri išryškindama visas detales šviesoje tarsi užkerta galimybę žaisti matomais 
vaizdiniais, interpretuoti juos kitaip nei diktuoja matomas vaizdas - šia nakties „savybe“ bandau manipuliuoti savo 
paveiksluose. Daugumos savo kuriamų darbų formatus renkuosi didelius tam, kad žiūrovą pasiglemžtų vyraujantis tamsus 
koloritas, taip pat tam, kad žiūrovas kartais imtų ilgėtis spalvos. Paveikslus sieja ir jų „neišbaigtumas“. Tai darau 
sąmoningai, nes dažnai idėjų darbams semiuosi iš sapnų, o sapnai dažniausiai būna neišbaigti, tad paveikslų 
neužbaigtumas yra nuoroda į sapnus. Savo paveikslais siekiu perteikti savo emocinį pasaulį, parodyti žiūrovui nihilistinę 
pasaulio pusę ir kviečiu sudvejoti, ar visada yra šviesa tunelio gale. 
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“White night” differently than most of my works is bright in color, but despite that this painting still speaks about “shadow 
play” that is created by night. I analyze night not only as time of day but as state of consciousness too. Night is submissive 
to the manipulation of form more organically and evidently than day which, by exposing the details in daylight, prevents 
from the opportunity to play with details differently than the visual dictates. This is the ‘quality’ of night I am trying to 
manipulate in my paintings. Mostly I choose large format canvases so the viewer would be usurped by dark tones and 
would start to miss colors. Paintings are linked by their incompleteness it’s symbolic link to dreams because sometimes I 
use my dreams as inspiration for paintings. In my paintings I try to convey my world of emotions, to show nihilistic side of 
life and I invite to doubt if there always is light at the end of the tunnel. 
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