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Elenos, iš Dnipro Skyi(Ukraina) garbei, kuri su pomidorų stiklainiu, sunaikino okupantų, šnipinėjantį 
droną. Stiklainis, mestas iš daugiabučio balkono, pataikė į taikinį ir dronas nukrito. Elena su vyru sutrypė 
nuolaužas, išmesdami nuolaužas į įvairias šiukšliadėžes – bijojo, kad rusų kareiviai gali susekti atliekas. 


Elena sako nežinanti, kodėl žmonės manė, kad tai buvo stiklainis su agurkais, kuriais buvo numuštas 
dronas. Istorija suteikia patikimumo tam, kas anksčiau buvo laikoma moralę skatinančiu karo mitu, kai 
kurie iš jų atsirado po Rusijos invazijos į Ukrainą, 2022 metų vasario 24 dieną. 


Konservuotų daržovių ir vaisių stiklainiai yra Slavų bei Baltijos šalių, kultūros ‘paveldas’. Tai kilo nuo to 
laiko, kai žydai gyveno getuose ir konservuodavo maisto produktus, kad būtų lengviau iškęsti sudėtingą 
žiemos laikotarpį. 


Šiais laikais konservuotų „daiktų“ stiklainiai priimami ironiškai, ypač jauniausios kartos. Tai vienas iš 
ikoniškiausių vaizdų, atvaizduojantis postsovietinį „dvelksmą“, kartu su babūška (tai reiškia „močiutė“ 
arba „pagyvenusi moteris“) užsiklojusią antklodę ant kojų per šeimos šventes, istorijomis, kur tėvai 
kasdien keliaudavo į mokyklą 20 kilometrų pėsčiomis per sniegą, kilimais puoštomis sienos, šaltiena ir 
t.t. 


P1ge3on auto ironiškai naudojamas kaip kompiuterio vartotojo prisijungimo(log-in) arba video žaidimo 
vartotojo vardas(username). P1ge3on yra šiuolaikinės kartos kontekstų ir populiariosios kultūros įtakos 
jai atspindys. Slapyvardžiais piktnaudžiaujama asmenų, kurie socialinėse medijose provokuoja tuščias 
diskusijas ir kivirčus yra vadinami - ‘troliais’. P1ge3on - yra meno erdvės ‘trollinimo’ forma, kuria 
stengiamasi tyrinėti kičo ir šiuolaikinės tapybos ribas. Atsisakius įprasto piešimo teptuku P1ge3on, 
kiekvieno mintyse atkuria atpažįstamus vaizdinius, tačiau jie stilizuojami ir priartinami prie 
kompiuterizuoto 2D vaizdo, lyg tai būtų personalinio kompiuterio kietajame diske kaupiami failai. Failų 
arsenale gausu : šiukšlių(trash), sausainių(cookies), virusų iš pornografinių svetainių, tuščių failų su 
keistais pavadinimais, nuotraukų iš šeimos baliaus, piratinių torentų(torrent’s) ir t.t. 
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In honour for Elena, from Dnipro Skyi, who destroyed occupiers spying drone with tomatoes jar. The jar 
hit the target and the drone came crashing down. Elena and her husband then trampled the wreckage, 
disposing of the machine’s parts in various garbage cans – afraid that the Russian soldiers may be able 
to track down the remains. 


Elena says she doesn’t know why people thought it was a jar of cucumbers that were used to take down 
the drone. Story brings credibility to what had previously been thought of as a morale- boosting war 
myth, several of which have emerged since Russia's invasion. 


Jars of preserved vegetables and fruits are a cultural heritage for Slavic, Baltic countries. It comes from 
the time the Jews lived in ghettos, and preserved foods to make them last throughout a long and brutal 
winter. 


In modern days jars of preserved ‘things’ observed ironically, especially to youngest generations. It’s one 
of the iconic images that depicts post-soviet ‘vibe’, also with babushka’s (meaning "grandmother" or 
"elderly woman) with blanket on her legs during family celebrations, parents going to school 20 
kilometres by foot in winter every day, carpets decorated walls, meat jellies, sweet soups, etc. 


P1ge3on auto ironically used as a username for a computer log in or a video game avatar. P1ge3on is a 
reflection of the context of this generation's growth and the influence of popular culture. Nicknames are 
misused by persons who provoke empty discussions and quarrels in online communication and are 
called trolls. P1ge3on is a form of trolling the art space, defining the boundaries between kitsch and 
contemporary painting. Rejecting conventional brush painting P1ge3on creates familiar images in 
everyone's mind, but stylizes them and brings them closer to a computerized, 2D image. The arsenal of 
files is full of: trash, cookies, viruses from pornographic websites, empty files with strange names, 
photos from a family ball, pirated torrents, etc. 


#hubbabubba #runescape #windows #segamega #spaceimpact #grunge #trashaesthetics 
#musicforplants #chupachups #lego #ageofwars #vicecity #gungame #dragonslayer #godzilla #tekken 
#youareawizardharry #georgemichaelamazing #yugioh #ps1 #hotmodels #mariosky 
#nicolascageinacage #vogue #meatjellie #wolfenstein #drumandbass #kaunasbeer #digitallanscape 
#spiritualawakening #buymyfeet #aliens 




P1ge3on KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA / CURRICULUM VITAE 


Solo exhibition “Trash-Aesthetics”, 12-02-2022 / 26-02-2022, Kalkman Antwerp 


Group exhibition “Counter-argument V” Meno Parkas, Kaunas, curators - K. Brazdžiūnas ir V. Opolskytė 
Brazdžiūnienė (2022-07-15-2022-07-26) 


Naujosios kartos tapytoj paroda „Kontr-argumentas V“ galerijoje „Meno parkas“ - artnews.lt 


https://m.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/galerijoje-meno-parkas-penktas-%20kontr-
argumentas-1090091 


2017 – 2021 Bakalauras Vilniaus Dail s Akademija – Kauno Fakultetas 
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