
 

 

Godos Balbieriūtės kūrybinė biografija ir parodų sąrašas 

 

Goda Balbieriūtė (Balbiera) 

Gimusi 1983 m. 

2011 m. VDA grafikos magistras 

2004 -2006 m. ir 2008 – 2010 m. lankiau dailės klubą „Jaunystė“ pas mokytoją Viktorą Šociką ir 

dėstytoją Arūną Joniką. 

2003-2011 m. dirbau įvairius sezoninius darbus JAV ir Didžiojoje Britanijoje, keliavau. 

2012 – 2020 m. mokiausi pas įvairius Didžiosios Britanijos privačius mokytojus internetu ir kursuose 

(Dianne Sutherland, Billy Showel, Elaine Searle, Jenny Matthews, Paul Riley ir kitus). 

Daugiausia dirbu akvarelės technika. Paprastai, gan realistiškai, tapau augalus ir grybus. Esu dėkinga 

savo mokytojams/oms už supažindinimą su šia technika tiek gyvai, tiek per kursus internetu. Taip pat 

dirbu grafikos technikomis, tačiau daugiausia pastangų įdedu į akvarelinę tapybą. 

Parodos 

2001 m. dėstytojas Vytautas Narbutas atrinko savarankišką piešinį grafitu dalyvavimui piešinių 

parodoje. 

2009 m. VDA Grafikos katedra mane su kita grupioke siuntė dalyvauti tarptautiniame litografijos 

konkurse-parodoje Miunchene, Vokietijoje. 

2017 m. Lietuvos Rašytojų Sąjunga personalinė akvarelės paroda „Augalai ir grybai“. 

2017 m. Biržų krašto muziejus „Sėla“ personalinė akvarelės paroda „Augalai ir grybai“. 

2017 m. Latvijos Aizkriauklės muziejus „Kalna ziedi“ personalinė akvarelės paroda „Augalai ir grybai“. 

2018 m. Biržų muziejus „Sėla“ „Karalienės Bonos virtuvė“ pirmo leidimo (leidykla „Aukso žuvys“)  

iliustracijų akvarele paroda per knygos pristatymą. 

2019 m. Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje personalinė akvarelės paroda 

„Augalai, grybai ir pliauska“. 

2019 m. Biržų krašto muziejus „Sėla“ personalinė grafikos paroda „Midas Touch“. 

2019 m. Trakų Vokė grupinė paroda „Erotika ne pro rakto skylutę“ grafikos darbas. 

2019 m. Vilnius „Galerija 555“ grupinė paroda „Keista“ grafikos darbai. 

2020 m. Biržai galerija „Portfolio“ personalinė akvarelių paroda „Spring Is Coming. Gėlės pagal 

Elizabeth Blackadder“. 

2020 m. „Molėtų dailės galerija“ Lietuvos menininkų paroda „Miesto laikrodis“. 

2020 m. virtuali akvarelių paroda Facebook grupėje „Neatšaukti atidarymai/Not cancelled openings“. 



2020 m. personalinė paroda „Vasara 2020” Kupiškio savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

2020 m. personalinė paroda „Vasara/ruduo“ Ėriškių kultūros centre. 

2020 m. personalinė paroda „Vasara/ruduo“ Facebook grupė „Neatšaukti atidarymai/Not cancelled 

openings“ 

Papildoma informacija 

2018 – 2020 m. metais dirbau nepilnamečių neformaliojo švietimo dailės mokytoja Biržų Vlado 

Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriuje. 

2018 m. „Aukso žuvys“ išleido knygą „Karalienės Bonos virtuvė“ su akvarelės technika atliktomis 

patiekalų iliustracijomis. 

Nuo 2018 m. metų LATGA asociacijos narė. 

Nuo 2020 m. Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė. 

 Lietuvos Kultūros Tarybos 2020 metų  III pakopos stipendijos gavėja. 

https://www.instagram.com/gbalbiera/ 

 

https://www.instagram.com/gbalbiera/

