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				GIEDRĖ MIKULSKAITĖ 

				

    
BENDRA INFORMACIJA 			Gimiau 1982 m. kovo 9 d. Vilniuje
				Gyvenamoji vieta: Beržų 1-22, Vilnius;



								
IŠSILAVINIMAS			2007 m. iki dabar – meno aspirantūros studijos Vilniaus dailės akademijoje (estampo specialybė, darbuose taikomos technikos – fotopolimerinė graviūra, ofsetinė litografija);

			2007 m. Vilniaus dailės akademijoje, grafikos katedroje – menų magistro laipsnis (estampo specializacija).

			2006 m. rudens semestras – studijos Valando dailės akademijoje, (Gioteborgo universitetas, Švedija);

			2005 m. Vilniaus dailės akademijoje, grafikos katedroje – bakalauro diplomas (knygos kompozicijos ir specializacija);


2000–2001 m. piešimo kursai pas A. Joniką,
tapybos – pas V. Šociką.
2000 m. baigiau Vilniaus jėzuitų gimnaziją; 
1991–1995 m.   J. Stauskaitės dailės studija;
1995–2000 m  jaunimo dailės studija „Dailės kalba“.

 

Parodos / pasiekimai:		2008 m. diplomas kasmetinėje grafikos darbų parodoje „Estampas’07“  (Vilnius, VGMC galerija „Kairė – dešinė“);
	
2007 m. 11 mėn. 9 d. – 11 d. tarptautis Šviesos festivalis LUX, darbai eksponuoti projekto „Graf‘drive“ metu (Vilnius, VGMC galerija „Kairė – dešinė);

		2007 m. I-oji premija 6-ojoje tarptautinėje mažosios grafikos trienalėje (Vilnius, „Arkos“ galerija);

	2007 m. 08 mėn. 31 d. – 09 mėn. 2 d. „Sostinės dienų“ Vilniaus grafikos meno centro renginys, skirtas demonstruoti oforto techniką (Vilnius);

	2007 m. V. K. Jonynui skirta paroda (Vilnius, VDA senieji rūmai);
	
2007 m. VDA magistrų baigiamųjų darbų paroda „(Ne)matomi“ (Vilnius, VDA, senoji spaustuvė);

2007 m. darbai eksponuojami tarptautiniame grafikos darbų rinkinyje „4 Way Porfolio“ (Škotija, Norvegija, Anglija, Lietuva);

2006 m. lankiausi ir dirbau Boros (Gioteborgas, Švedija), Falun’o (Falunas, Švedija), Bolaget Vardagsbilder (Gioteborgas, Mölnal’is) grafikos dirbtuvėse;
 
2006 m. Šiaurės šalių tarybos Sleipnir stipendija dalyvavimui tarptautiniame litografijos technikos simpoziume Litografiska Akademin Tidaholm (Tidaholmas, Švedija);

2006 m. 5-oji tarptautinė litografijų paroda (Tidaholmas, Švedija);

2006 m. grupinė spalvotų litografijų paroda (Vilnius, „Akademijos“ galerija);

2006 m.  kasmetinė grafikos darbų paroda „Estampas 2005“ (Vilnius, VGMC galerija „Kairė – dešinė“);

2005 m. jubiliejinė grafikos katedros paroda „Grafikos katedrai 200 metų“, (Vilnius, „Akademijos“ galerija);

2005 m.  bakalauro diplominis darbas (iliustruota, apipavidalinta bei maketuota knyga „Gatvė“) nominuotas Nord/LB banko premijai;

2003 m.  tarptautinė kūrybinė grafikos stovykla bei ekslibrisų paroda. (Krzyzova, Lenkija);

2003 m. „Neatlyginamos kraujo donorystės“ plakatų konkurse – viena pagrindinių prizinių vietų;



Darbas:			Nuo 2003 m.  iki dabar apipavidalinu ir maketuoju knygas, kuriu jų dizainą. Bendradarbiauju su Lietuvių kalbos instituto leidykla,  „Strofa“ ir kitomis leidyklomis.
        	 	


