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Šis kūrinys, pagrindis naujausioje paveikslų serijoje "Girdžiu, kaip vėjui rūpi žemė", vaizdingai 
apibendrina mano jausmus, kuriuos jaučiu šiandien. Kalbu apie tai, kaip žmonės yra smarkiai pasimetę 
sintetinėje realybėje, aklai vaikščiodami bei pamiršę savo autentiškumą, nepriklausomybę ir dvasinę 
ramybę. Daugeliui tai galbūt gali skambėti kvailai, tačiau aš tvirtai jaučiu, kad įvairios „parazituojančios” 
programos (tarsi virusai) veikia mūsų kūnus ir protus pasireikšdamos labiausiai neįtikėtinais būdais. 
Palikdamos pėdsakus ir randus, kurie dažnai lieka su mumis amžinai. Istorijos apie karūnas ir karalius bei 
visas jų geogra nes dramas ir karus. Apie „skruzdėliškas”modernias kultūras su savo nepajudinamomis 
teisėtvarkomis ir neišnarpliojamomis biurokratinėmis sistemomis. Apie neįtikėtinus „Maculinea Rebeli“ 
drugius ir jų išgyvenimą bandant visą savo gyvenimą apsimesti kitais. Apie sintetinę ir ateivišką energiją, 
kuri siekia mūsų žmogiško fraktalinio prado... Atsidūstu ir suprantu, kad visa tai nėra išgalvota 
„bestsellerinė“ sci- knyga, o tai vyksta kasdien. Ir kaip svarbu yra apie tai kuo daugiau šnekėti, kad tai 
taptų visiems matoma ir vyktų pokyčiai į geresniąją pusę. Kaip svarbu įkvėpti žmones daugiau domėtis 
gamta, jos išsaugojimu ir propagavimu. Menininko užduotis yra rasti geriausią vizualų būdą 
užprogramuoti evoliuciją skatinančias potekstes paveiksle, jo kompozicijoje ir spalvyne. Man asmeniškai 
tai yra miškų ir paukščių, žmogaus kūno ir augalų sintezė. Taip labiausiai išjaučiu kaip „vėjui rūpi žemė“. 
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This painting, main artwork of newest painting series "I Hear How Wind Cares for Earth", visually sums 
up my feelings I feel these days. I talk about how severely humans are lost in a synthetic reality, walking 
blindly and forgetting their own authenticity, independence and spiritual ful llment. For many it may 
sound weird, but I strongly feel how various „parasitic“ programs (like viruses) are impacting our bodies 
and minds revealing themselves in most peculiar ways. Leaving footprints and scars behind which 
usually stay with us for eternity. Stories about crowns and kings and all their geographical drama and 
wars. About ant-like modern cultures with their unshakable law and order, and all bureaucracy systems. 
About incredible „Maculinea Rebeli“ butter ies and their survival pretending being others for their entire 
life. About synthetic and alien energy which seeks our fractal human nature... I simply sigh and realize, 
that all this is not a made up best-selling sci- book, but happens every day. And how important it is to 
talk about it as much as possible in this way making it known to everyone so that changes could take 
place to the better direction. How important it is to inspire people to be interested in nature, it’s 
protection and propagation. Artist’s task is to nd the best way possible to encode evolution-causing 
implications into painting, it’s composition and it’s color. To me personally, it is a synthesis of the forest, 
birds, human body and plants. This is how „I Hear How Wind Cares for Earth“. 
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