JACKEVIČIUS JONAS
Gimė 1937 05 02 Rokiškyje
Poetas, dailininkas, žurnalistas
1946 m. su tėvais išvyko gyventi į Vilnių. 1955 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą (dabar
Žirmūnų gimnazija). 1955-1960 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1986 m.
baigė VU žurnalistikos specialybės aspirantūrą.
Dirbo Šalčininkų rajono laikraštyje, Knygų prekybos valdyboje, Mokslinio tyrimo darbų koordinavimo
komitete. 1964-1984 m. Lietuvos televizijos laidų reporteris,scenaristas, vedėjas, redaktorius,
Sociologinių tyrimų skyriaus vedėjas. Dėstė Vilniaus universiteto Žurnalistikos institute.
Sovietinėje spaudoje vietos jo kūrybai neatsirasdavo, savo eilėraščius galėdavo skaityti artimųjų draugų
ir bendraminčių rate. Eilėraščius pradėjo skelbti tik 1984 m. periodinėje spaudoje. Aktyviau grožinėje
literatūroje jis ėmė reikštis Nepriklausomybės metais, jo eilėraščiai spausdinami laikraščiuose,
žurnaluose, almanachuose, rengiamos ir tapybos darbų parodos, yra menininkų klubo „Plekšnė“ narys.
Savo knygas apipavidalina, iliustruoja piešiniais, tapybos darbais. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys
nuo 1970 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2000 m. Jam suteiktas Lietuvos meno kūrėjo
statusas.
Pirmoji poezijos knyga „Demono pašventinimas“ pasirodė 1997 m. Dabar J. Jackevičius yra jau
septynių poezijos knygų autorius ir iliustratorius.
Poezija įtraukta į almanachus ir rinkinius: „Į vakaro tylą” (2002), “Poetinis Druskininkų ruduo” (2005),
„Poezijos pavasaris“ (1995; 1999; 2001), “Pro ryto vaiskumą” (2004), “Sušvieski, saule” (2014), “Šitas
aidas toli girdis…” (2012), “Už sutemų lango” (2006), “Žiemos žodžiai” (2004) ir kt.
Bendradarbiauja spaudoje: „Gairės“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, „Naujoji Romuva“, „Šiaurės
Atėnai“.
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