
ŽIVILĖ ANTANINA BRAZAUSKAITĖ-MAČIONIENĖ 

 

Architektė Živilė Antanina Brazauskaitė-Mačionienė gimė 1933 11 21 Utenoje, bet laiko save 

tikra kupiškėne, nes 1936 m. ji su tėvais persikėlė gyventi į Kupiškį. Nuo 1940 m. mokėsi Kupiškio 

pradžios mokykloje, o 1952 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Jos klasės auklėtoja buvo Felicija 

Jakutytė. 1952–1958 m. studijavo Vilniaus dailės institute ir įgijo architektės dailininkės specialybę. 

Nuo 1958 m. Miestų statybos projektavimo instituto „Lietprojektas“ architektė. Nuo 1965 m. 

Techninės estetikos mokslinio tyrimo instituto grupės ir sektoriaus vadovė, vėliau – Komunalinio 

ūkio projektavimo instituto grupės vadovė. 1973–1991 m. Paminklų restauravimo projektavimo 

instituto projektų vyriausioji architektė. Nuo 1994 m. individualios įmonės savininkė. Dirbdama 

Miestų statybos projektavimo institute paruošė pirmuosius Alytaus, Kelmės, Kupiškio (1963) 

miestų generalinius planus, dalyvavo projektuojant Vingio parko dainų estradą ir pirmąjį 

stambiapanelinių gyvenamųjų namų kvartalą Vilniuje. Techninės estetikos mokslinio tyrimo 

institute parengė Medžio pluošto plokščių gamyklos Vilniuje, Prekybos uosto ir Gelžbetonio 

gamyklos Klaipėdoje, Linų fabriko ir „Lietkabelio“ gamyklos Panevėžyje teritorijų planus ir 

apželdinimo projektus. Dirbdama Komunalinio ūkio projektavimo institute suprojektavo tribūnas 

Vilniaus Kalnų parke, projektavo parkus Šiauliuose, Varėnoje, Ukmergėje, Uljanovske (Rusija), 

skverus Palangoje, Molėtuose, Vilniuje, kapines Šiauliuose, Ukmergėje, Vilniuje (Rokantiškes). Iš 

viso įgyvendinta 15 projektų. Dirbdama Paminklų restauravimo projektavimo institute parengė 

Klaipėdos senamiesčio, Aukštaitijos nacionalinio parko trijų paminklinių kaimų regeneravimo 

projektus, senųjų dvarų ir parkų Rokiškyje, Pandėlyje, Renave, Beržėnuose, Plungėje, Pikeliškėse, 

Antašavoje, senųjų kapinių Plungėje, Nirtaičiuose (Radviliškio r.), Vilniuje (Rasų Piromonto), 

memorialinių sodybų Druskininkuose (M. K. Čiurlionio), Alvite (S. Nėries), Jurbarke (V. Grybo, 

K. Glinskio), Anykščių rajone (J. Biliūno, A. Vienuolio-Žukausko, Didžiulių) restauravimo 

projektus. Parengė kelis paminklų ir skulptūrų restauravimo konservavimo, taip pat Stelmužės 

bažnyčios, parko ir ąžuolo (Zarasų r.), Ginučių vandens malūno (Ignalinos r.) restauravimo 

projektus. Dirbdama individualiai projektavo ir restauravo antkapinius paminklus Vilniaus Rasų, 

Bernardinų, Saulės, Antakalnio senosiose kapinėse. Taip pat projektavo ir restauravo 

nepriklausomybės kovų karių, sukilėlių, partizanų, Lietuvai nusipelniusių garsių žmonių paminklus. 

Rasų kapinėse kūrė Lietuvos ir Vilniaus krašto okupacijų aukų memorialą. Nuo 1991 m. atliko 

daktaro Jono Basanavičiaus memorialinės sodybos Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.) atkūrimo 

restauravimo darbus. Už šį darbą 2012 m. tapo Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureate. 

 


