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Konkursui teikiamuose darbuose užfiksuota nerimo išraiška. „Nerimas – subjektyviai nemaloni emocinė būsena. Tai bloga 
nuojauta, įtampa, neramumas, kai laukiama vidinio ar išorinio pavojaus. Tai labai paplitusi emocija, ją patiria kiekvienas 
ištiktas streso žmogus.“ 

Didžiąją dalį savo gyvenimo jaučiu nerimą. Jis kaip įkyrus palydovas, lydintis mane nuo paauglystės. Įvairiais būdais 
bandau jo atsikratyti, nuo jo bėgti, jį suprasti, net prisijaukinti. 

Visi šie darbai sukurti nerimui ‚paaštrėjus‘ . Kalbu savo mėgstamomis apleistų erdvių, laiko temomis. Tačiau į šiuos darbus 
įsipina stipri nerimo nuojauta. Nemažai pažįstamų turėjo ar turi įvairių psichologinių problemų. Vieni susitvarkė, kiti 
susitaikė, kitų nebėra. 

Pagrindiniu darbu noriu pasakyti koks svarbus yra pokalbis. Ir kaip mes galime susidėlioti išsimėčiusias ir palaidas mintis. 

Psichoterapijos pagalba galime suprasti, kas mums iš tikrųjų svarbu, o tai yra žingsnis į savo tikrojo „aš“ atradimą. 
Terapija padeda pažinti save. Sėdinčios dvi merginos – aliuzija į pacientą ir psichoterapeutą, o galbūt į du „aš“- 
pasimetusį, bei pradedantį save pažinti. 
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All paintings I’m submitting for the competition capture an expression of anxiety.  

“Anxiety - is a subjectively unpleasant emotional state. It’s a bad intuition, tension, and uneasiness. The feeling as if you’d 
be waiting for something dangerous to happen. It’s an emotion, that is familiar to most people when they experience 
stress”. 

Most of my life I’ve faced anxiety. It’s like an annoying companion, that I have from the time I was a teenager. I’ve tried to 
get rid of it, to run from it, to understand it, even to make friends with it. All these paintings were created when my anxiety 
was at its worst. I often talk about abandoned places, layers of time, but it also has a strong sense anxiety. Quite a few 
friends of mine have had different psychological problems. Some of them overcame it, some got used to it, and some, 
sadly, are not here anymore because of it. 

http://www.godalukaite.com


With my main painting I want to express the importance of the conversation. How it can help to bring those loose, 
scattered thoughts together. With the help of psychotherapy, we can understand what really matters to us. This is a big 
step toward finding the real “me”. Therapy can help a person better understand themselves. 

My submission is a manifestation of the interpersonal relationship between a therapist and their patient. It also reflects the 
duality of the human psyche with both girls representing the conflicting feelings of being lost, and finding one’s self. 
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Esu Goda Lukaitė. Gimiau Vilniuje. Kuriu Antakalnyje, ten turiu savo studiją. Esu jaunosios kartos tapytoja. Mano 
pagrindiniai kūrybos motyvai: užmirštos, neužimtos vietos, erdvės. Mėgstu tapyti didelio formato paveikslus. Tapyboje 
man svarbu profesionalumas, nuoširdumas, savitumas. Taip pat kuriu instaliacijas. 

 Esu surengus ne vieną personalinę parodą. Svarbiausios iš jų "Mano vidinis miestas" -"Pamėnkalnio" galerijoje, "Vis kitos 
vietos"- Vaikų ir jaunimo meno galerijoje. Nuo 2017m esu Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Jaunojo tapytojo 2015m 
publikos prizo laimėtoja, viena iš Tapybos maršrutizatorių 2018 dalyvių. Aktyviai dalyvauju parodose, bei įvairiuose 
projektuose.  

Išsilavinimas 
 
2013-2015 Vilniaus Dailės Akademija freskos-mozaikos magistras 
2010-2013 Vilniaus Dailės Akademija freskos-mozaikos bakalauras 
2009- 2010 Vilniaus Dailės Akademija , Scenografijos specialybė 
2004-2008 Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla 

Personalinės parodos 

2018 „Vis kitos vietos“ „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“, Vilnius. Paroda iš VVJMG parodų ciklo "Pristatome jaunus 
profesionalaus meno kūrėjus". 
2017 „Stebėjimai“ „Kablys: Jūra. Kultūra“, Palanga 
2017 „Mano vidinis miestas“ LDS „Pamėnkalnio galerija“, Vilnius.  Paroda yra Dailininkų sąjungos galerijos projekto 
„Rytojaus horizontai“ dalis, skirto palaikyti ir skleisti jauną profesionalią kūrybą Lietuvoje. 
Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga. 
2016 „Kitokios erdvės“ „Ramybės“ galerija, Palanga 
2016 „Urbanistinis peizažas“ Informacijos ir turizmo centras „Agila“, Nida 
2016 „(Ne)sustojęs laikas“ Pin diena: Kultūros maratonas Kablys, Vilnius 
2015„Flashback“ „Ramybės“ galerija, Palanga 
2015 „Laiko mašina“ Kultūros baras „Kablys“, Vilnius; „Kablys: Jūra. Kultūra“, Palanga 



 

Grupinės parodos, projektai 

2019 „Dingę miestai: Raigardas ir Merkinė“ tapybos pleneras ir grupinė paroda, Merkinė 

2019 tapybos pleneras ir paroda „Drama žmogaus širdyje: netektis, cinizmas ir aistra – dalyvė ir kuratorė“, Vilnius, 
Dominikonų vienuolynas 
2019 „Kaunas 2022“ pastotės apipavidalinimas, gatvės menas, Kaunas, Akademijos miestelis 
2019 Miniatiūrų paroda „Lėlė“, RA galerija, Vilnius 
2019 „Erotika ne per rakto skylutę“, Trakų Vokės dvaro sodyba 
2019 Tapybos plenero „Pradžia“ grupinė paroda, Bernardinų bažnyčia 
2018 Plenero „Švytintis pelėdų kalnas“ grupinė paroda 
2018 Šiuolaikinio meno mugė „ART Vilnius“, ekspozicija su „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“, „Litexpo“, Vilnius 
2018 Tapybos maršrutizatoriai, troleibusas NR.1, Vilnius 
2018 Miniatiūrų paroda „Gyvenimo grožis“, galerija „RA“, Vilnius 
2018 „Bundanti Lietuva. Jaunosios lietuvių menininkų kartos kūryba“, Gardinas; Lietuvos ambasada, Minskas 
2018 „Vilniaus spalvos“ grupinė plenero paroda „Karolinos“ viešbutyje 
2017-2018 Grupinė paroda skirta nepriklausomos Lietuvos valstybės šimtmečiui. „Einantis laikas“ „Akademijos“ galerija, 
Vilnius ; „Parko“ galerija, Kaunas ; „Naujoji Klaipėdos galerija“, Klaipėda ; „Parisa Kind“ galerija, Frankfurtas 
2017 Grupinė Jaunųjų tapytojų paroda „Pareiškimas“ (kuratorė,  dalyvė) SHCH galerija, Vilnius 
2017 Grupinė paroda „Baltas kambarys. Sienos be tapetų“, Marijampolės kultūros centras, M.B. Stankūnienės galerija ; 
Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Kaunas 
2017 Naujai priimtų Lietuvos dailininkų sąjungos narių kūrybos paroda, LDS būstinės parodų salė, Vilnius 
2017 Miniatiūrų paroda „Diena- Naktis“, galerija „RA“, Vilnius 
2017 „Pajūris 2017“ tapybos simpoziumo grupinė paroda, „Energetikas“, Šventoji 
2017 „Vilniaus spalvos“ grupinė plenero paroda „Karolinos“ viešbutyje 
2016 „Raigardo“ plenero grupinė paroda „Sofos“ galerija, Druskininkai 
2016 Grupinė tapybos paroda „Gallery Weekend Kaunas“ renginio metu, „Ars et mundus“ galerija, Kaunas 
2015 „Jaunojo tapytojo prizo“ finalininkų paroda Kūrybinių industrijų centras „Pakrantė“, Vilnius, Delfi publikos simpatijų 
prizas  
2015 „Laisvai kabantys garsų dažai“ Užupio meno inkubatorius, galerija „Galera“, Vilnius 
2015 Metinė Vilniaus tapytojų paroda „Ar(t)chyvas“ „Arka“, Vilnius 
2015 „Erdvės variacijos“ „Menų tiltas“, Vilnius 
2015 Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros dėstytojų ir studentų paroda „Nostalgiškos istorijos“ Užupio 
meno inkubatorius, galerija „Kalnas“, Vilnius 
2015 „Rojaus miesto ieškotojai“ Tarptautinio plenero „Raigardas“ restrospektyvinė paroda, Panevėžys 
2014 Tarptautinio plenero „Raigardas“ paroda „Mažoji galerija“, Druskininkai 
2014 „Jazzuojanti tapyba“ „Baroti“, Klaipėda 
2014 „Du“ Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus, Vilnius 
2013  II-asis Tarptautinis jaunųjų menininkų festivalis-konkursas „ART SESSION 2013“, Kaliningrado dailės galerija, 
Rusija  
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My namie is Goda Lukaitė. I was born in Vilnius. My personal studio is located in Antakalnis district. I like to paint large 
format paintings, also I create instalations. The main motives in my artworks are: forgotten, vacant locations and spaces. 
Professionalism, sincerety and peculiarity are the main things which I like in painting. I am a painter from a  younger 
generation.  
„My inner city“ at Pamėnkalnis gallery, „Always another places“  at „Children and youth art gallery“,  these exhibitions are 
the most important exhibitions where I participated with my artworks.  
In year 2017 I became a member of Lithuanian artist` association. In 2015 I`ve took a place in „Young painters prize 2015“ 
as the public most loved artist. In year 2018 I`ve participated in a project „Painting routers 2018“. I am an active participant 
in different projects and exhibitions. 

Education 

2013-2015 Vilnius Academy of Arts, Monumental painting and scenography cathedral, master degree, fresco-mosaic 
speciality 
2010-2013 Vilnius Academy of Arts, Monumental painting and scenography cathedral, bachelor degree, fresco-mosaic 
speciality 
2009- 2010 Vilnius Academy of Arts, Monumental painting and scenography cathedral, scenography speciality 
2004-2008 Vilniaus Justino Vienožinskio school of Arts 

Personal exhibitions 

2018 „All the other places“ „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“, Vilnius 
2017 „Observations“ „Kablys: Jūra. Kultūra“, Palanga 
2017 „My inner city“ LAA „Pamėnkalnio“ gallery, Vilnius 
Support by:  Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Lithuanian Council for Culture, Lithuanian Artists Association 
2016 „Different spaces“ „Ramybė“ gallery, Palanga 
2016 „Urbanistic landscape“ Culture and tourism information centre ‚Agila“, Nida 
2016 „On going time“ „Culture marathon: Kablys“, Vilnius 
2015 „Flashback“ „Ramybė“ gallery, Palanga 
2015 „Time machine“ „Kablys: Jūra. Kultūra“, Palanga 
2015 „Time machine“ , Culture bar „Kablys“ , Vilnius  
2014 „Locations. Spaces. Memories. Peoples.Links“ , Stasio Vainiūno house, Vilnius 

 

Group exhibitions 

2019 Painting pleinair „Lost cities: Raigardas and Merkinė“ group exhibition, Merkinė 
2019 Painting pleinair and exhibition „Drama in the human heart: loss, cynicism and passion – member and curator, 
Vilnius, Dominikonai monastery 
2019 „Kaunas 2022“ project, street art, Kaunas 
2019 Miniatiure exhibition „Doll“, „RA“ gallery, Vilnius 
2019 Group exhibition „Erotica: not through the keyhole “, Trakų Vokė manor house 
2019 Painting pleinair „The beginning“ group exhibition, Bernardinai church 
2018 Pleinair „Glowing mountain of owls“ group exhibition, Kaunas 
2018 Contemporary Art Fair „ART Vilnius“, exposition with „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“, „Litexpo“, Vilnius 
2018 Painting Routers, trolley NR.1, Vilnius 
2018 Miniatiure exhibition „The beauty of life“, „RA“ gallery, Vilnius  
2018 Creation of Young Lithuanian Artists' Generations, Gardin; Lithuanian Embassy, Minsk 
2018 International pleinair„Vilniaus spalvos“ group exhibition „Karolina“ hotel  
2017-2018 Group exhibition dedicated to the centenary of the independent Lithuanian state 
„Time goes by“ „Akademija“ gallery, Vilnius ; „Parkas“ gallery, Kaunas ; „Naujoji Klaipėdos galerija“, Klaipėda ; „Parisa 
Kind“ gallery, Frankfurt 
2017 Group exhibition of young painters „Statement“ (curator,  participant) SHCH gallery, Vilnius 
2017 Group exhibition „White room. Walls without carpets“, Marijampolė culture centre, M.B. Stankūnienės gallery ; 
Lithuanian Education and History Museum, Kaunas 
2017 New Members of Lithuanian Artists’ Association group exhibition, LAA, Vilnius 



2017 Miniatiure exhibition „Day- Night“, „RA“ gallery, Vilnius 
2017 International symposium„Pajūris 2017“ group exhibition „Energetikas“, Šventoji 
2017 International pleinair„Vilniaus spalvos“ group exhibition „Karolina“ hotel 
2016 International pleinair „Raigardas“ group exhibition „Sofa“ gallery, Druskininkai 
2016 Group exhibition at „Gallery Weekend Kaunas“, „Ars et mundus“ gallery, Kaunas 
2015 „Young painter prize“ finalist exhibition Creative industries center „Pakrantė“, Vilnius, Delfi Public prize  
2015 Group exhibition at „Culture night“ „Laisvai kabantys garsų dažai“ Užupis Art Incubator, „Galera“ gallery, Vilnius 
2015 Annual painters of Vilnius exhibition „Ar(t)chyvas“, „Arka“ gallery, Vilnius 
2015 „Varation of space“ „Menų tiltas“ gallery, Vilnius 
2015 Monumental painting and scenography cathedral group exhibition „Nostalgic stories“ Užupis Art Incubator, gallery 
„Kalnas“, Vilnius 
2015 „Paradise reviewers“ International painting symposium „Raigardas“ restrospective group exhibition, Panevėžys 
2014 International pleinair „Raigardas“ exhibition „Mažoji“ gallery, Druskininkai 
2014 „Jazzy painting“ „Baroti“, Klaipėda 
2014 „Two“ Beatričės Grincevičiūtės memorial flat- museum, Vilnius 
2013  International young artists festival „ART SESSION 2013“, Kaliningrad art gallery, Russia  


