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„Tos pačios skirtingos erdvės“

Mes keliaujame. Keliaujame ir fiksuojame. Mes visi dieną iš dienos trinamės į tą patį
asfaltą, stebim tas pačias sienas. Žmonių labai daug, jie kuria prisiminimus. Prisiminimai
turi vietas. Kur vakar kažkas verkė, už mėnesio kažkas šnekėsis, susipažins, pames
pinigus, o gal protą? Man svarbi ir tyrinėjama yra laiko ir erdvės idėja. Laikas lipa ant
laiko. Taip atsiranda sluoksniai. Kiekviena erdvė darosi vis gilesnė ir sunkesnė su
kiekviena diena.
Nuorodų pagalba sukuriu erdvę, kuri nėra aiški, nuspėjama, tačiau kelia klausimą ' Gal aš
čia jau buvau' ? Gal ir buvai. O ką veikei, kai buvai? Ką ten veikė žmogus , kuris ten buvo
prieš metus?
Norėdama darbe sukurti neaiškią situaciją, kuri nebūtų lengvai atpažįstama, tapybą
jungiu su grafika. Tokiu būdu jungiu gyvą tapybos techniką, su grafikos elementais, kurie
šiuo atveju yra suvaldyti. Žiūrovas vadovaudamasis nuorodomis gali pats susikurti erdvę
ir sutapatinti ją su savo patirtimi.
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„Same different spaces“

We are on the trip and we gaze. Day after day we rub the same asphalt, we stare to the
same walls. There are many people and they create memories. Memories has it's own
place. Someone was crying yesterday, and someone will chat, make relationships, lose
money or mind after month in the same place. Time and space is very important to me.
Time climbs per time. It creates layers. Every space goes deaper and heavier each day.
By the help of links I create space, which is not clear or predictable, but it raise a
question 'Maybe I've been here'? Maybe you did. What you did when you were there?
What a man did there, who was there one year ago?
When I want to create unclear situation in my work I try to mix 'painting' and graphics.
In that way I connect vivid technique of painting with graphic elements, and in this case
they are controled. Observer can create space by himself using those links and identify it
as his own experience.
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Goda Lukaitė (1990)
Išsilavinimas
2013 – dabar
Vilniaus Dailės Akademija, Monumentaliosios tapybos ir
scenografijos katedra, magistro laipsnis, freskos – mozaikos specialybė
2010 – 2013
Vilniaus Dailės Akademija, Monumentaliosios tapybos ir
scenografijos katedra, bakalauro laipsnis, freskos – mozaikos specialybė
2009 – 2010
Vilniaus Dailės Akademija, Monumentaliosios tapybos ir
scenografijos katedra, bakalauro laipsnis, scenografijos specialybė
2006 – 2009

Vilniaus Žvėryno gimnazija

1997 – 2006

Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla

Papildomi mokymai
20042008

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla

Parodos, projektai
2014m. Birželis

Studentų meno dienos „Meno celės“

2014m. Birželis

“Kultūros naktis” instaliacija “Kosminė knyga”

2014m. Birželis
galerijoje

Grupinė tapybos paroda “Jazzuojanti tapyba” “Baroti”

2014m. Balandis
Studentų meno dienos „Kosminė odisėja“ performansų
dokumentacijos „Menininkas tarsi vonia“, „Du poliai“
2014m. Kovas
Tapybos paroda „Du“ Beatričės Grincevičiūtės
memorialiniame bute- muziejuje
2014m.

Grupinė tapybos paroda Kaliningrado dailės galerijoje

2013m. Liepa

„Kultūros naktis“ šviesos ir fotografijų instaliacija „Tai ko
nebėra“

2011m. Vasara

Vasaros praktika “Vitražo manufaktūroje“

2011m. Ruduo
Grupinė vasaros praktikos darbų paroda Senuosiuose
Vilniaus Dailės Akademijos rūmuose
2010m. Pavasaris

S.Uždavinys spektaklis „Erdvė tarp mūsų“, kostiumų
dailininkė
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Education
2013 – now
Vilniaus Academy of Arts, Monumental painting and
scenography cathedral, master degree, fresco-mosaic speciality
2010 – 2013
Vilniaus Academy of Arts, Monumental painting and
scenography cathedral, bachelor degree, fresco-mosaic speciality
2009 – 2010
Vilniaus Academy of Arts, Monumental painting and
scenography cathedral, scenography speciality
2006 – 2009

Vilniaus Žvėryno gymnasium

1997 – 2006

Vilniaus Pilaitės secondary school

Other
20042008

Vilniaus Justino Vienožinskio school of Arts

Exhibitions, projects
2014m. June

Students days of Art „Art cells“

2014m. June

“Culture night” instalation “The cosmic book”

2014m. June

Group exhibition ”Jazzy painting“ in „Baroti“ gallery

2014m. April

Performa laboratory exhibition „Space oddisey“

2014m. March
flat-museum

Exhibition „Two“ in the Beatričė Grincevičiūtė memorial

2014m.

Group exhibition in Kaliningrad Art gallery

2013m. July
„Something that’s gone“

„Culture night“ lights and photography installation

2011m.

Summer practice in stained glass manufacture

2011m.
Arts

Group summer practice exhibition in Vilnius Academy of

2010m.
designer

S.Uždavinys spectacle „Space between us“, costume

