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MYKOLĖ (g. 1987) studijavo Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje 
(École nationale supérieure des Beaux-Arts), kurioje įgijo bakalauro ir magistro 
laipsnius. Paryžiuje praleido daugiau kaip aštuonerius metus. Nuo 2015 iki 2017 
gyveno ir kūrė Kopenhagoje. Nuo 2017 gyvena Vilniuje. 
Viena iš Baltijos šalių meno konkurso “Jaunojo tapytojo prizas 2013” laimėtojų. 
2016 metais Andoroje vykusioje UNESCO meno stovykloje atstovavo Lietuvą. Tais 
pačiais metais Mykolės darbų serija kaip prizas įteikta geriausiems Prancūzijos 
raiteliams “Didžiojoje Fontainbleau savaitėje”. 
Yra surengusi personalinių parodų Vilniuje, Paryžiuje, Danijoj. Dalyvauja užsienyje 
vykstančiose grupinėse parodose, rezidencijose, pleneruose. 
Turėjo garbės būti pažįstama su Jonu Meku, lankėsi Prano Gailiaus studijoje, 
bendradarbiavo su Dominique Gauthier. Pilną tapybos ir piešimo darbų kolekciją 
sudaro virš 250 kūrinių.

Parodų sąrašas: www.mykole.com/exhibitions

XX a. funkcionalizmas nusikratė “nepraktiško” dekoro ir meno. Aplinka tapo nuskurdinta, šalta 
ir bedvasė. Dabar esama dviejų kraštutinumų: arba menas rezervuotas rinktinei publikai ir pa-
prastam žmogui lieka nesuprantamas; arba virsta pigiomis pramogomis, pritaikytomis plačiai 
visuomenei, ko pasekoje šiuolaikiniame pasaulyje dominuoja ne kultūra, o paikos ir neskonin-
gos pramogos.
Menas turi sugrįžti į mūsų kasdienę, artimą aplinką. Jis turi išlysti iš galerijų ir muziejų salių, 
užpildyti miesto erdves ir tapti reikšminga kokybiško ir turiningo gyvenimo sąlyga. Jis turi kelti 
gyvenimo kokybę - formuoti kultūriškai vertingą aplinką, ją įgyvinti bei tokiu būdu kelti bendrą 
žmonių erudiciją ir jų kultūrinį sąmoningumą. Šiandien meno vaidmuo ir reikšmė žmogui bei 
visuomenei turi būti suprasti iš naujo. 
Meno institucijos ir kultūros transliuotojai turi keistis ir dėti pastangas sudominant pramogų  
ir materialių džiaugsmų ištroškusį žmogų, tačiau jokiu būdu nenusižeminant iki žemiausio var-
totojo lygmens, o, atvirkščiai, pakylėjant žiūrovą į kitą suvokimo ir poreikio pakopą. Tuo tarpu 
menininkas aktyviai bendraudamas su žmonėmis turėtų keisti vyraujantį pramogų ir material-
izmo kultą. Žiūrovą formuojant nuo mažiausių dienų, nepamiršti suaugusių: dirbti su darželiais 
ir mokyklomis, vesti kūrybines dirbtuves, rengti susitikimus, vizitus į meno studijas, dalintis 
žiniomis - iš dirbtuvių ir spindinčių ekspozicinių erdvių išlysti į dienos šviesą.

Apie menininkę

Manifestas

www.mykole.com


ERDVĖ
Peizažo erdvę konstruoju tarsi uždarą patalpą, su sienomis, lubomis, grindimis. Erdvė yra tai, kas sustabdo žvilgnsnį. Tai tam tikra optinė iliuzija.

TEIGIAMA ENERGETIKA
Pasaulyje ir taip per daug negandų, tad siekiu, kad menas skleistų gerą energiją, o žiūrovas pajustų ir išsineštų kažką teigiamo.

MEDITACIJA
Mano peizažai tai opozicija šurmuliui, perkrautam ir užterštam informaciniam fonui. Peizažas mus palieka vienumoje su savimi, nuteikia 
meditatyviai.

KŪRYBINIS PROCESAS
Tai įsimylėjimas pamatyto vaizdo, kurį norisi pasiimti su savimi, atkartoti ir išgyventi dar ir dar kartą.

GAMTA
Gamtoje nėra politikos, blogų istorijų ar kokių nors intencijų apskritai - tik grynas tvarumas ir aklas bei betikslis gyvenimo troškimas. Tačiau 
tuo pat metu joje nėra nieko atsitiktinio, viskas turi savo istoriją, bet ar rūpi tai dar kam nors be žmogaus?

ATMOSFERA:
Kiekvienas elementas, net pats menkiausias, bendradarbiaudamas su peizažo laiku (rytas-vakaras, žiema-vasara) ir tam laikui būdingu koloritu, 
kuria atmosferą, kuri kaip ir upė niekada nebus ta pati, kas sekundę kinta.

RITMAS
Peizažą matau kaip vertikalių elementų masę, kuri suformuoja horizontalias formas: žolės stiebas - pieva, medis - miškas. Visa augmenija 
stiebiasi vertikaliai į viršų, tačiau kirsdama horizontą taip pat ir sminga gilyn į žemę. Vanduo dar labiau sustiprina šį pojūtį atspindėdamas ir 
pratęsdamas linijas.

REMINISCENCIJOS
Didžioji mano kūrybos dalis susijusi su gimtinės vaizdais. Tai tarsi odė Lietuvos peizažui, kupina vaikystės prisiminimų, nostalgijos ir brangaus 
jausmo gimtinei, kurį pradedi jausti išvykęs gyventi svetur, kai apima jausmas, jog gali Jos nebesusigražinti, ir tik retkarčiais, trumpam aplankant 
vėl giliai įkvėpti pažįstamo kvapo.

ĮTAKOS
Aštuoni metai gyvenimo Paryžiuje ir du Kopenhagoje. 
Paryžiaus meno mokyklos, kuriose baigiau mokslus: Prep’art ir Beaux art de Paris (ENSBA) suformavo mano stilistiką ir užvedė ant peizažo 
siužeto paieškos, kuri iki šiol nesibaigia. 
Lankymasis pasauliniuose muziejuose ir parodose įtakojo meno pasaulio suvokimą ir įkvėpė kūrybai. Susipažinau su Peter Doig, Anselm Kiefer, 
David Hockney, Caspar David Friedrich ir dar daugelio klasikų kūryba, tapusia mano kūrybinio kelio etalonu.

Požiūris į meną

www.mykole.com


Mykolės peizažai – plačiai besidriekiančios, šiaurietiškus kraštovaizdžius primenančios 
neapgyvendintos erdvės, kuriose glūdi deformacijų užuomazgos. Vaizduojamose 
scenose gamta visuomet vešli, o dangus vaiskus ir platus, bet taip pat gali pasirodyti, 
kad peizažą lyg švininis skliautas slegia tam tikras svoris. Šešerius metus Paryžiuje 
gyvenusi lietuvių dailininkė Mykolė peizažus tapyti pradėjo remdamasi geometriškai 
supaprastintomis pirmųjų kompiuterinių žaidimų 3D erdvėmis. Vėlesnė kūryba pasižymi 
didesniu organiškumu, o ritmingi potėpiai Mykolei leidžia minimaliomis priemonėmis 
išreikšti erdvę bei atmosferą tų pažįstamų vietų, į kurias ji ne kartą sugrįžta stebėti metų 
laikų kaitos. Naujausiems Mykolės darbams gyvumo teikia iš plonų varvančių dažų 
gijų sudarytas tinklas, primenantis pirmapradę gyvybinę jėgą ir gamtos atsinaujinimo 
ištakas. Tai tarsi vizuali išraiška to, ką Schopenhaueris knygoje Pasaulis kaip valia ir 
vaizdinys vadino „aklu ir betiksliu gyvenimo troškimu“ ir iš jo kildino visas materijos 
formas. Tai požeminė energija, lėtai ir nesulaikomai besiliejanti lyg magma, kartais 
išsiveržianti per kraštus ir drobėje atsiskleidžianti varvančiomis dažų gijomis. 
Mykolei ypatingai svarbu perteikti cikliškai besikartojantį, jos pačios žodžiais tariant, 
„esamajame laike visąlaik esančios“ ir praeities neprisimenančios gamtos laiką. 

[Meno kritikė Ingrid Luquet-Gad]

Mykolės kūryboje dominuoja peizažai. Žanro pasirinkimas išskiria ją iš jaunosios 
lietuvių tapytojų kartos, dažniausiai sekančios figūrinės tapybos, neretai aiškiai 
socialiai ir politiškai angažuotos, kryptį. Peizažas, ypač gamtovaizdis, dažnai siejasi 
su natūralistinėmis gamtos studijomis ar romantiškais ir idealizuotais gimtinės laukų 
vaizdeliais. Tačiau Mykolės kūryba patvirtina, kad šiuolaikiniam peizažo žanrui netrūksta 
sąlyčio su naujausiomis meno tendencijomis, kad jis gali būti įdomus ir aktualus. 

[Meno kritikė Justina Augustytė]

Mykolės meditatyvi kūryba – lyg nutapyta lyrika. Jos tapybos darbuose itin 
saviti potėpiai, turintys kryptį, kuriantys “nulyto” vaizdo efektą. Horizonte 
tarsi šydu aptraukti medžiai paklūsta gana griežtai geometrijai. Minimalistinės 
estetikos peizažuose nesunku įžvelgti gamtos architektūrą. Ploni, perregimi 
dažų sluoksniai kuria skaidrios atmosferos virpesius, nesibaigiančios erdvės 
pojūtį. Sunku būtų įsivaizduoti šiuos paveikslus, storai nuteptus tirštais dažais. 

[Meno ir kultūros žurnalas “Nemunas”]

Meno kritika
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VIDEO/AUDIO, ŽINIASKLAIDA IR KITA:
www.mykole.com/category/mass-media

www.mykole.com/about
www.mykole.com

ŽINIASKLAIDA, 
video/audio

www.mykole.com
https://youtu.be/7lUKW09Ce-s
https://youtu.be/wr2o5fjHvLw
https://youtu.be/dHAIySb_dPY
https://youtu.be/HuURK-L21hc


DAUGIAU APIE VEIKLAS: 
www.mykole.com/mass-media-news Parodos

Personalinės ir 
grupinės parodos 

muziejuose, galerijose 
ir kitose vietose

Festivaliai 
Parodos ir 

dekoracijos

Vieša veikla
Meno renginiai, 
paskaitos, meno 

mokykla

Įvairaus formato 
kopijos 
Galima užsisakyti kokybišką 
ant drobės spausdintą 
patinkančio paveikslo kopiją

Rezidencijos
Esu atvira naujoms 

kūrybinėms aplinkoms

Sienos tapyba
Interjero ir eksterjero

Originalūs darbai 
Apsilankykite studijoje 
Vilniuje

Parodos

Kūrybinės dirbtuvės
Įvairūs meno užsiėmimai vaikams ir 

suaugusiems

www.mykole.com


Aliejus ir akrilas
Kitos technikos

Ankstyvoji kūryba

Tušas

Dėl skirtumų, kuriuos 
sukuria skirtingi monitoriai 
gali būti nežymus spalvų ir 
šviesumo skirtumas.
 
S iek ian t  opt imizuot i 
šio katalogo dydį, jame 
publikuojamų darbų kokybė 
yra ribota. Jeigu jus domina 
kažkurie konkretūs darbai, 
kiek aukštesne rezoliucija  
jie pateikiami puslapyje 
www.mykole.com arba 
kviečiu atvykti į mano 
studiją Vilniuje.

Jūsų rankose  parduodamų 
darbų katalogas, taigi visi 
jame publikuojami darbai 
yra laisvi ir parduodami. 
 
Dėl kainoraščio rašykite: 
mykole@mykole.com

Taip pat galima užsisakyti 
ant drobės spausdintą  
ir ant medinio porėmio 
užtemptą kokybišką bet 
kokio dydžio paveikslą.

www.mykole.com
mailto:mykole@mykole.com
https://www.facebook.com/mykole.jenciene.ganusauskaite/


"Meadows 2", 2021. 
Oil, canvas. 195 x 146 cm
www.mykole.com



"Meadows 3", 2021. 
Oil, canvas. 195 x 146 cm
www.mykole.com



                 "Twilight", 2021. Oil, canvas. 114 x 162 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



   "Snowscape 13", 2020. Oil, canvas. 90 x 120 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



                 "Snowscape 14", 2020. Oil, canvas. 90 x 120 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



                 "Snowscape 15", 2020. Oil, canvas. 90 x 120 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



                 "Spring 7", 2020. Acrylic, canvas. 90 x 120 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



                  "Cityside 2", 2019. Acrylic, canvas. 130 x 195 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



                  "Marsh 19", 2019. Acrylic, canvas. 80 x 155 cm www.mykole.com 



                  "Marsh 21", 2019. Acrylic, canvas. 114 x 162 cm www.mykole.com 



"Orange landscape 4", 2019. 
Acrylic, canvas. 40 x 30 cm
www.mykole.com



"Orange landscape 5", 2019. 
Acrylic, canvas. 40 x 30 cm
www.mykole.com



"Orange landscape 6", 2019. 
Acrylic, canvas. 40 x 30 cm
www.mykole.com



                  "Saari 18", 2019. Acrylic, canvas. 114 x 162 cm www.mykole.com 



                  "Snowscape 11", 2019. Acrylic, canvas. 114 x 162 cm www.mykole.com 



"Snowscape 2", 2019. 
Acrylic, canvas. 120 x 90 cm
www.mykole.com



                  "Snowscape 3", 2019. Acrylic, canvas. 90 x 120 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



                 "Snowscape 4", 2019. Acrylic, canvas. 40 x 50 cm www.mykole.com www.mykole.com www.mykole.com 



                 "Snowscape 5", 2019. Acrylic, canvas. 40 x 50 cm www.mykole.com www.mykole.com 



                  "Snowscape 6", 2019. Acrylic, canvas. 40 x 50 cm www.mykole.com 



                  "Snowscape 7", 2019. Acrylic, canvas. 70 x 90 cm www.mykole.com 



                    "Snowscape 8", 2019. Acrylic, canvas. 70 x 90 cm www.mykole.com www.mykole.com 



                  "Spring 2", 2019. Acrylic, canvas. 60 x 80 cm www.mykole.com 



"Green hill", 2018. Acrylic, canvas. 70 x 90 cm
www.mykole.com 



"Marsh 11", 2018. Acrylic, canvas. 70 x 90 cm
www.mykole.com 

www.mykole.com 



"Marsh 12", 2018. Acrylic, canvas. 60 x 80 cm
www.mykole.com 



"Marsh 15", 2018. Acrylic, canvas. 100 x 150 cm
www.mykole.com 



"Marsh 16", 2018. 
Acrylic, canvas. 150 x 100 cm
www.mykole.com



"Marsh 17", 2018. 
Acrylic, canvas. 50 x 40 cm
www.mykole.com



"Marsh 8", 2018. Acrylic, canvas. 40 x 50 cm www.mykole.com 



"Sudeikiai 8", 2018. Acrylic, canvas. 40 x 50 cm
www.mykole.com 



"Cityside 1", 2017. Acrylic, canvas. 80 x 120 cm
www.mykole.com 



                      "Horses 6", 2017. Acrylic, canvas. 30 x 35 cm
www.mykole.com 



  "Marsh 3", 2017. Acrylic, canvas. 120 x 180 cm                                                                                       
www.mykole.com 



      "Marsh 4", 2017. Acrylic, canvas. 114 x 162 cm  www.mykole.com 



   "Rumšiškės 1", 2017. Acrylic, canvas. 80 x 120 cm
www.mykole.com 



"Rumšiškės 2", 2017. Acrylic, canvas. 120 x 80 cm

Solo show in Klaipeda exhibition hall.                                           www.mykole.com 



"Saari 10/14", 2017. Oil, canvas. 120 x 90 cm

New born series in the "Saari" residence (Finland) 

Solo show in Klaipeda exhibition palace.                         www.mykole.com 



"Saari 2/14", 2017. Oil, canvas. 80 x 60 cm

Solo show in Klaipeda exhibition palace.                     www.mykole.com 



"Saari 6/14", 2017. Acrylic, canvas. 80 x 60 cm

Solo show in Klaipeda exhibition palace.                      www.mykole.com 



"Saari 7/14", 2017. Oil, canvas. 80 x 60 cm

Solo show in Klaipeda exhibition palace.                       www.mykole.com 



"Seaside 2/4", 2017. 
Acrylic, canvas. 
100 x 120 cm
www.mykole.com



"Seaside 3/4", 2017. 
Acrylic, canvas. 
100 x 120 cm
www.mykole.com



"Forestside 2/2", 2016. 
Oil, canvas. 40 x 30 cm
www.mykole.com

Solo show in Klaipeda exhibition hall 



"Horses 2/4", 2016. 
Oil, canvas. 90 x 65 cm
www.mykole.com

Grande Semaine de Fontainebleau 2016. The competition of the 
best horse riders in France. 3 paintings of this series were given 
as the prize. 



"Lakeside 1/6", 2015. 
Acrylic, canvas. 30 x 24 cm
www.mykole.com

Solo show in NB gallery, 
Viborg, Denmark 



"Night 1/3", 2015. 
Acrylic, canvas. 21 x 15 cm
www.mykole.com



"Night 2/3", 2015. 
Acrylic, canvas. 21 x 15 cm
www.mykole.com



   "Outskirts autumn 6/6", 2015. Acrylic, canvas. 30 x 24 cm (x3)

www.mykole.com 



"Outskirts winter 3/5", 2015. 
Acrylic, canvas. 30 x 24 cm
www.mykole.com

Solo show in French institute, Vilnius 



"Outskirts winter 4/5", 2015. 
Acrylic, canvas. 30 x 24 cm
www.mykole.com

Solo show in French institute, Vilnius 



"Outskirts winter 5/5", 2015. 
Acrylic, canvas. 30 x 24 cm
www.mykole.com

Solo show in NB gallery, Viborg, Denmark 



"Vyžuona 2/6", 2015. 
Acrylic, canvas. 40 x 30 cm
www.mykole.com



"Vyžuona 3/6", 2015. 
Acrylic, canvas. 40 x 30 cm
www.mykole.com



"Vyžuona 4/6", 2015. 
Acrylic, canvas. 40 x 30 cm
www.mykole.com



"Orange landscape 1/3", 2013. 
Oil, canvas. 195 x 130 cm
www.mykole.com

Solo show in Klaipeda exhibition palace.                                     www.mykole.com 



"Orange landscape 2/3", 2013. 
Oil, canvas. 195 x 130 cm
www.mykole.com

Solo show in Klaipeda exhibition palace.                                   www.mykole.com 



  "Revisiting 1/6 (Lake)", 2013. Oil, canvas. 130 x 195 cm
www.mykole.com 



                 "Revisiting 2/6 (Beehive)", 2013. Oil, canvas. 145 x 180 cm www.mykole.com 



            "Revisiting 3-1", 2013. Oil, canvas. 33 x 41 cm



             "Revisiting 3-3", 2013. Oil, canvas. 33 x 41 cm

www.mykole.com 



        "Revisiting 4/6", 2013. Oil, canvas. 114 x 162 cm
www.mykole.com 



"Trees 1/4", 2013. 
Oil, canvas. 41 x 33 cm
www.mykole.com



"Trees 2/4", 2013. 
Oil, canvas. 41 x 33 cm
www.mykole.com



"Landscape 4/4", 2012. 
Oil, canvas. 162 x 114 cm

Solo show at Congress hall, Vilnius.                                  www.mykole.com 



   "Reminiscences 9/11 (Foggy summer)", 2011. Acrylic, canvas. 140 x 210 cm www.mykole.com 



                  "Reminiscences 10/11 (Fog)", 2011. Acrylic, canvas. 145 x 180 cm www.mykole.com 



   "Reminiscences 11/11 (Summer)", 2011. Acrylic, canvas. 135 x 200 cm
www.mykole.com 



           "Reminiscences 4/11", 2010. Acrylic, canvas. 150 x 200 cm
www.mykole.com 



   "Reminiscences 6/11", 2010. Acrylic, canvas. 100 x 150 cm
www.mykole.com 



"Reminiscences 7/11" 
2010
Acrylic, canvas
110 x 130 cm
www.mykole.com



                       "Landscapes 1/6", 2009. Acrylic, canvas. 110 x 130 cm
www.mykole.com 



    "Landscapes 2/6", 2009. Acrylic, canvas. 100 x 150 cm
www.mykole.com 



    "Landscapes 3/6", 2009. Acrylic, canvas. 110 x 160 cm
www.mykole.com 



"Landscapes 4/6", 2009. 
Acrylic, canvas. 100 x 100 cm
www.mykole.com



"Landscapes 5/6", 2009. 
Acrylic, canvas. 100 x 100 cm
www.mykole.com



            "Landscapes 6/6", 2009. Acrylic, canvas. 100 x 130 cm
www.mykole.com 



      "Reminiscences 2/11", 2009. Acrylic, canvas. 110 x 160 cm
www.mykole.com 



   "Reminiscences 1/11", 2009. Acrylic, canvas. 100 x 150 cm
www.mykole.com 



"2D 1/5", 2008. 
Oil, canvas. 30 x 30 cm
www.mykole.com



             "2D 3/5", 2008. Oil, canvas. 30 x 40 cm
www.mykole.com 



             "2D 4/5", 2008. Oil, canvas. 30 x 40 cm
www.mykole.com 



             "2D 5/5", 2008. Oil, canvas. 30 x 40 cm
www.mykole.com 



"Deers 1/4", 2008. 
Oil, canvas. 80 x 80 cm
www.mykole.com



"Deers 2/4", 2008. 
Oil, canvas. 60 x 60 cm
www.mykole.com



"Deers 3/4", 2008. 
Oil, canvas. 60 x 60 cm
www.mykole.com


