Metalo plastika
Metal plastics

RŪTA NIČAJIENĖ

DAILININKĖ RŪTA NIČAJIENĖ
Rūta Panavaitė-Ničajienė gimė 1966 m. Vilniuje. 1984–1989 m. studijavo meninį metalo apdirbimą Telšių
taikomosios dailės technikume ir įgijo dailininkės-vykdytojos kvalifikaciją. Studijas tęsė 1989–1994 m.
Lietuvos dailės akademijoje – pasirinko dailės pedagogikos specialybę. Nuo 2013 m. – Lietuvos dailininkų
sąjungos narė.
Menininkės kūrybinė veikla buvo gana įvairi, išbandytos abi specialybės, nors prioritetas visada teiktas
meniniam metalo apdirbimui. Po pirmųjų studijų R. Ničajienė aštuonerius metus dirbo Kauno „Dailės“
kombinate meninio spalvoto metalo apdirbimo specialiste (1989–1996), po to dirbo dizainere UAB „Medalis“ Kaune (1996–1997). Naujos kūrybinės patirties kaupė animacijos studijoje „Vosinta“ eidama fonų
dailininkės pareigas (1998–2001). Ėmėsi ir dailės pedagogikos praktikos – dirbo dailės mokytoja Mažeikių
„Gabijos“ gimnazijoje (2000–2001). Nuo 2003 m. vėl metalo plastika dominuoja jos veikloje, R. Ničajienė dirba dailininke-dizainere TŪB „Gurtana“ Kaune (2003–2004) ir vaškinių etalonų kūrėja UAB „Metalo
forma“ Vilniuje (2005–2009). Menininkė šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje.
Parodose menininkė dalyvauja nuo 1989 m. Eksponuoja kamerines skulptūras, juvelyrikos dirbinius,
medalius. Ne kartą yra pelniusi įvairių apdovanojimų tarptautinių parodų konkursuose. Dailininkė yra
valstybinių reprezentacinių dirbinių, įteiktų Nyderlandų karalienei Beatričei, JAV prezidentui G. Bushui,
Ukrainos prezidentui V. A. Juščenkai, nuncijui P. S. Zurbriggenui autorė. Jos sukurtu auksiniu scenos kryžiumi kiekvienais metais pagerbiami geriausi Lietuvos teatro atstovai. Ji yra autorė daugelio kolekcinių
(proginių) monetų, sulaukusių įvertinimo ne tik Lietuvoje, bet ir svetur.
Doc. dr. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė
Vytauto Didžiojo universitetas

Artist Rūta Ničajienė
Rūta Panavaitė-Ničajienė was born in 1966 in Vilnius city. During 1984–1989, she studied artistic metalwork
in Telšiai College of Applied Arts and acquired an artist-executor qualification. From 1989–1994 she
continued studies in Lithuania Academy of Arts and chose Art pedagogics as a specialty. Since 2013 she
has been a member of Lithuania Artists Asociation.
Her creative activity was quite varied. Both of the above specialties were tried, although artistic metalwork was always the priority. After her first studies, Ničajienė worked at Kaunas State Manufactory
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Rūta Ničajienė
“Daile” as an artistic coloured iron treatment specialist (1989–1996), later she worked as a designer at
UAB „Medalis“ in Kaunas city (1996–1997). Her new artistic experience was working in animation movie
studio „Vosinta“, as a background painter (1998–2001). There also was an art pedagogy practice while
working as art teacher in „Gabija“ gymnasium in Mazeikiai city (2000–2001). Since 2003 her activity in
metal plastic is dominant again. R. Ničajienė worked as an artist-designer at TŪB „Gurtana“ in Kaunas
city (2003–2004) and as a creator of wax benchmark at UAB „Metalo forma“ in Vilnius (2005–2009).
Presently, the artist is living and creating in Vilnius.
Since 1989 the artist has participated in exhibitions by displaying sculptures, jewelry, medals. She has
won various awards in international exhibitions, competitions. The artist is an author of representative
artworks, presented to Queen Beatrix of the Netherlands, the US President G. W. Bush, the President of
Ukraine V. A. Yushchenko and nuncio P. S. Zurbriggen. She has created a golden scene cross, which is
annually presented to the best annual Lithuanian theater representatives. She is the author of many collector (commemorative) coins, evaluated not only in Lithuania, but also abroad.
Assoc. Prof. Dr. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė,
Vytautas Magnus University

Rūta Ničajienė. Laivas. 2008. Sidabras, gintaras, granitas. Lietuvos prezidento V. Adamkaus dovana
JAV prezidentui G. W. Bushui. Atlikta UAB „Metalo forma“
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Rūta Ničajienė. Sostas.
2007. Sidabras, akmuo,
sidabro plokštelė. H = 240 mm
Atlikta UAB „Metalo forma“

Rūta Ničajienė. Tiltas. 2009. Sidabras, gintaras, akmuo.
Šveicarijos ambasadorės dovana nuncijui P. S. Zurbriggenui
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Rūta Ničajienė

Rūta Ničajienė. Skorpionas / Gausybės ragas. 2006. Sidabras, gintaras.
H = 225 mm. Atlikta UAB „Metalo forma“

Rūta Ničajienė. Skorpionas / Gausybės ragas. Detalė. Atlikta UAB „Metalo forma“
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Rūta Ničajienė
Auksinis scenos kryžius
2004

Rūta Ničajienė. 10 litų monetos, skirtos dailei
(iš serijos „Lietuvos kultūra“), aversas. 2012.
Sidabras. Gipsinio modelio autorius –
Giedrius Paulauskis. Moneta nukaldinta
UAB „Lietuvos monetų kalykla“

Rūta Ničajienė. 10 litų monetos, skirtos dailei
(iš serijos „Lietuvos kultūra“), reversas. 2012.
Sidabras. Gipsinio modelio autorius –
Giedrius Paulauskis. Moneta nukaldinta
UAB „Lietuvos monetų kalykla“
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