GERBIAMI LDS NARIAI,
Su liūdesiu pranešame, kad liepos 21 d. (ketvirtadienį) anapilin iškeliavo
žymi keramikė ir pedagogė GENOVAITĖ JACĖNAITĖ.

(1933.06.01 – 2016.07.21)
Dailininkė Genovaitė Jacėnaitė gimė 1933 m. birželio 1 d. Kuršėnuose. Mirė 2016 m. liepos
21 d. Vilniuje. 1939-1951 m. mokėsi Kuršėnų pradinėje, vėliau - vidurinėje mokykloje. 1957 m.
baigė keramikos studijas Lietuvos valstybiniame dailės institute. Jos mokytojai – Lietuvos dailės
korifėjai - Liudvikas Strolis, Juozas Mikėnas, prof. L.Žuklys, J. Mackonis, docentė L.Vaineikytė,
prof. K. Morkūnas, J. Kėdainis, docentė T. Miknevičienė. 1957–1999 m. dirbo dėstytoja šiame
institute (nuo 1990 m. - Vilniaus dailės akademijoje), o nuo 1996 m. - docentė. Nuo 1994 m. ir
Pedagogų profesinės raidos centro dėstytoja, kur dailės mokytojams dėstė piešimą ir erdvinių
formų pagrindus.
Dailininkė G. Jacėnaitė sukūrė keraminių skulptūrėlių ir jų kompozicijų („Piemenaitės“ 1970
m., „Žemaičių karys“ 1971 m., „Kerdžius“ 1980 m., ciklai „Cirkas“ 1973–1974 m., „Iš
kareiviško gyvenimo“ 1977 m., „Sodininkai“ 1980 m., „Poliklinikoje“ 1982 m., „Neišaiškinti
gamtos reiškiniai“ 1983 m., pano (Marijampolio, Alytaus ir kt. mokyklose). Kūriniai dažniausiai
iš šamoto, raiškių formų, ekspresyvios lipdybos, įvairių faktūrų, matinių glazūrų, humoristiniai,
vėlesni – istorinės mitologinės tematikos.

G. Jacėnaitė nuo 1957 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė 28 individualias
parodas: Vilniuje 1973 m., 1974 m., 1983 m., 1995 m., 1998 m., 2000 m., 2002 m., 2005 m. ir
kitur. Jos kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Maskvos dailininkų sąjunga, privatūs
kolekcionieriai, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus.G. Jacėnaitė didžiulę savo keramikos
darbų kolekciją (apie 300 vnt.) yra padovanojusi Mažeikių muziejui.
Dailininkė G. Jacėnaitė nuo 1962 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Žemaičių
bendrijos Vilniuje narė, o 2008 m. gyventojų išrinkta Kuršėnų miesto garbės piliete.
2010 m. I-joje Vilniaus keramika meno bienalėje G. Jacėnaitė buvo pelnė Prof. L. Strolio vardo
premijos III vietą, 2016 m. birželio mėn. 7-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos vertinimo
komisija (pirm. prof. Petras Gintalas) už profesionalumą, atliekant taikomosios dailės kūrinį
„Šimtaraštė juosta-kalendorius“ (2014 m.) išrinko Genovaitę Jacėnaitę kaip vieną iš parodos
laureačių.

G. Jacėnaitė. Šimtaraštė juosta-kalendorius. 2014

Atsisveikinti su dailininke bus galima nuo liepos 23 d., 12 val. penktojoje šarvojimo salėje,
adresu: Olandų g. 22, iki sekmadienio (liepos 24 d.), 12 val.
Lankymo valandos: 12-22 val. Urna bus išnešama sekmadienį (liepos 24 d.), 12:00 val.
Dailininkė bus palaidota Rokantiškių kapinėse, Vilniuje.
Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės giminaičiams, kolegoms bei visiems
pažinojusiems dailininkę.

