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GENOVAITĖ JACĖNAITĖ 
(1933-2016) 

 

Dailininkė gimė birželio 1 d. Kuršėnuose, 
čia baigė vidurinę mokyklą. 1957 m. baigusi 
keramikos studijas  Lietuvos valstybiniame 
dailės institute, iki 1999 m. dirbo čia dėstytoja 
(nuo 1990 m. - Vilniaus dailės akademijoje). 
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 kūrė keramines skulptūrėles ir jų kompozicijas, ištisus 
ciklus, pano, lauko skulptūras. 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. Jos kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Maskvos 
dailininkų sąjunga, privatūs kolekcionieriai, Nacionalinis Čiurlionio dailės 
muziejus. Keramikė nuo 1962 metų buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narė, 
Žemaičių bendrijos Vilniuje narė, o 2008 m. gyventojų išrinkta Kuršėnų miesto 
garbės piliete.  

2016 m. birželio mėn. 7-oji Pasaulio žemaičių dailės parodos vertinimo 
komisija (pirmininkas prof. Petras Gintalas) už profesionalumą, atliekant 
taikomosios dailės kūrinį „Šimtaraštė juosta - kalendorius“ (2014 m.), išrinko G. 
Jacėnaitę kaip vieną iš parodos laureačių.  

Žymi Lietuvos keramikė mirė 2016 m. liepos 21 d. Vilniuje. 
Genė (menininkė mėgo prisistatyti žemaitiškai) Jacėnaitė 1994 m. susipažino 

su mūsų muziejaus darbuotojais. Jausdama sentimentus jos šviesaus atminimo 
vyro, buvusio mažeikiškio, tėviškei ir puoselėdama užsimezgusią draugystę, dalį 
savo darbų padovanojo Mažeikių muziejui. Mūsų muziejaus fonduose saugoma 
gausi menininkės Genės Jacėnaitės  keramikos ir porceliano darbų kolekcija, jos 
eskizų, piešinių, koliažų rinkiniai, viso – 595 eksponatai.  

2016 m. išleista keramikės atsiminimų knyga „Kas lieka širdyje...“ 
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AATTEEIIKKIITTEE  ĮĮ  GG..  JJAACCĖĖNNAAIITTĖĖSS  DDAARRBBŲŲ  PPAARROODDĄĄ..  
IIŠŠSSIIRRIINNKKIITTEE  JJUUMMSS  LLAABBIIAAUUSSIIAAII  PPAATTIIKKUUSSĮĮ  DDAARRBBEELLĮĮ..  

NNUUSSIIPPIIEEŠŠKKIITTEE  JJĮĮ  AATTMMIINNČČIIAAII..  
  
  
  
  

 
 
            
             

 
 
 
 
 
 


