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keRAMikAs vACLOvAs Miknevičius
vACLOvAs Miknevičius (1910–1989) – vienas Lietuvos profesionaliosios keramikos pradininkų. Šią dailės 
sritį studijavo dar tarpukariu kauno meno mokykloje. kilęs iš Zanėnų kaimo (Molėtų raj.), didžiąją gyvenimo 
ir kūrybos dalį praleido kaune. Buvo itin produktyvus menininkas. v. Miknevičius įgyvendino daugybę seri-
jinės gamybos etalonų, sukūrė unikalių parodinių darbų, stambių monumentaliosios keramikos objektų. 
Dailininkas žinomas ir kaip Lietuvos keramikos pramonės organizatorius, nenuilstantis išradėjas, technologas, 
nuolat tobulinęs gamybos procesus, eksperimentavęs su vietiniais moliais ir glazūrų sudėtimis. nemažai 
savo laiko jis skyrė ir parodų organizavimui, edukacinei bei visuomeninei veiklai Dailininkų sąjungoje. 

v. Miknevičiaus kūryba skirstoma į tris raidos tarpsnius. Dailininko pirmojo laikotarpio (1933–1958) 
darbuose ryškiausiai skleidžiasi lietuvių liaudies keramikos formų, tautinių ornamentų įtaka, perteikta indų 
puošyboje. Antruoju tarpsniu (1958–1970) menininkui aktualesnis buvo modernus dizainas, saikingas, 
stilizuotas dekoras, išraiškinga faktūra, ir tai matyti vazose ir dekoratyvinėse skulptūrėlėse. nuo 1970 m. 
prasidėjo ir iki 1989 m. tęsėsi trečiasis tarpsnis, kai autoriaus kūryboje įsivyravo monumentalūs architek-
tūriniai ir skulptūriniai keramikos darbai.

Didelė dalis v. Miknevičiaus kūrinių yra saugomi nacionaliniame M. k. čiurlionio dailės muziejuje kaune, 
Lietuvos dailės, taip pat Lietuvos nacionaliniame muziejuje vilniuje, privačiose bei šeimos kolekcijose.

Ceramic Artist vaclovas Miknevičius

vACLOvAs Miknevičius (1910–1989) is esteemed as one of the pioneers of the professional ceramic art 
in Lithuania.  He studied this field of art during the interwar period in kaunas Art school.  Born in Zane-
nai village (Moletai district), he spent and created most of his life in kaunas. A prolific artist throughout 
his lifetime, he created numerous models for serial production, along with independent exhibition pieces 
and ceramic objects in monumental scale for indoor spaces. Because of his inventive nature, the artist was 
constantly improving production processes and experimenting with various compositions of clay and glaze. 
He significantly contributed to the Lithuanian ceramic industry. He also dedicated considerable time to art 
education, organization of exhibitions and social outreach.
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vaclovas Miknevičius. Mergaitės skulptūrėlė. 1937. Turkio glazūra, lieta h 26

The creative career of Miknevičius falls into three stages of development The first stage (1933–1958) 
was strongly influenced by the form and ornamentation of Lithuanian folk pottery. However, vases, table-
ware sets and decorative sculptures created from 1958 through 1970 show a modern-design-inspired style, 
more restrained and marked by stylized décor together with the search for expressive textures. During his 
last stage of creative work, from 1970 until 1989, the artist turned to monumental-scale projects integrated 
into architecture as well as ceramic sculpture pieces.   

A large part of his art is kept in the Lithuanian Art Museum, the national museum of Lithuania in 
vilnius, the national Art Museum of M. k. čiurlionis, and in private collections of his family.
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vaclovas Miknevičius. Dekoratyvinė skulptūrėlė Šuo. 1942. Gelsva ir žalsva glazūra, h 13

vaclovas Miknevičius. vaza. 1966. Terakota, emaliai, h 24
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vaclovas Miknevičius. Dekoratyvinė kompozicija Ferma. 1983 
Fajansas, emaliai, kraklė glazūra, h 36, h 35, h 28, h 19, h 7

vaclovas Miknevičius. Grafinai. Apie 1973. Terakota, h 25, h 20, h 15
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vaclovas Miknevičius. vaza su rankenomis. 1982. Gelsva glazūra, h 60
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vaclovas Miknevičius. skulptūrėlė Lietuva. 1977. Žalsva matinė glazūra, įrėžimai, h 39


