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| Honey, I'm home. 140x150cm, acrylic, oil on canvas. 2019  
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Realybės problema yra neišvengiama, tiek dėl sąvokos painumo, tiek dėl skirtingų diskursyviai sukonstruotų realybių, 
tiesų manifestavimo. Sąvoka taip pat keičiasi, kuomet mes kalbame apie realybės simuliaciją, kuri pakeičia tikroviškąjį 
pasaulį ir paverčia jį pseudo-pasauliu, ištrindama skiriamąją ribą. Jean Baudrillard išskiria hipertikrovės sąvoką, 
nurodančią medijų ir simuliakrų sukonstruotą realybę, tikresnę už realybę, iš kurios ji kilo. Susimuliuotą realybę paverčiu 
savo kūrybinio tyrimo lauku. Aš oponuoju impozantiško vaizdinio kultui, evakuodama kasdienybę ir buitį, kaip realybę, kuri 
išnyksta simuliuojant savąjį aš komunikacijos tinkluose. Kūrybinis kontekstas – įvaizdžio kultas, besireiškiantis kaip 
nuoseklus, strategiškai apgalvotas įvaizdžio ir prestižo (arba ne) kūrimas internetinėje erdvėje. Pateiksiu hipotetišką 
pavyzdį, kildintą iš stereotipinių analogų, pastebimų soc. tinkluose: vartotojas keliautojas (viskas įskaičiuota; poilsis istorija 
dvelkiančioje Puloje) mėgaujasi savo profilį pildydamas pina colada kokteilių bei įdiegusių kūnų Adrijos jūros fone 
nuotraukomis. Tačiau tikėtina, jog koliažas nebus papildytas riebaus čevapi persivalgymo arba dramatiško nesutarimo dėl 
vakaro filmo situacijomis. Vartotojas stebėtojas, prieš valandą sugrįžęs į nuomojamą butą Eiguliuose, gali susidaryti 
įspūdį, jog stebimojo kelionė, o jei ši kelionė antra per pastaruosius metus, tuomet greičiausiai ir gyvenimas, yra 
nesiliaujanti avantiūra, nes jokia kasdieniškumo ir buitiškumo apraiška, taip pateikiamu formatu, nėra įmanoma. Tokiose 
situacijose,  bet kokia rutinos užuomazga išsitrina ir antrasis vartotojas, tuo momentu nepatiriantis reklamuojamojo 
malonumo, trenkia kaktomuša į atsibodusią buitį. Tačiau betrapiškų situacijų kritika nėra mano kūrybos ir darbų siužeto 
esmė. Reikšmingu tampa pirmame plane iškylantis atotrūkis, pabrėžiantis situacijos komiškumą – atskirtį tarp realybės ir 
fasadinės (ne)realybės. Žvilgsnis nėra suabsoliutintas ir akcentuotas į įvardintą kontekstą, tai labiau žvilgsnio nukreipimas 
į situaciją už siužeto.  
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The reality itself is a problematic sphere because of the complicated understanding of concept and manifestation of 
different truths concerning it. The uncertainty of reality begins then we face simulation of reality or reality fiction which can 
remove the clear border where one ends and the other begins. Jean Baudrillard suggests the term hyperreality, which 
describes virtual reality becoming more real than physical reality which is, in fact, the original one. This is an issue which I 



am personally interested in and the essential context is the cult of the image - sequential, strategic construction of image 
and prestige on social media. I will submit a hypothetical example which is originated from stereotypical analogues 
noticeable in social media. For example: consumer traveler is absolutely joyful by sharing his pictures from “all inclusive” 
holiday in Pula which are mainly the pictures of pina colada cocktails and stunning tanned bodies near the Adriatic sea. 
But there is no doubt that the storyline will not reveal to us how romance in the hotel can be turned into a nightmare when 
disagree about the perfect evening movie emerges. Still, the perfect image can make the viewer feel stuck in everyday life 
and so, the pleasures he does not experience at the moment can become a big issue. Yet, not the criticising exact 
stereotypes and situations is the marrow, but the gap between reality and facadic (un)reality which can turn situations into 
comic ones. I oppose the impozant cult of image by emphasizing everyday life situations as pure reality, which is 
distinguished from simulating self’s presentation on social media.  
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