
REMIGIJUS KRIUKAS 

 

Stiklo dailininkas (Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1992 m.) 

 

Gimė 1961 m. kovo 14 d. Panevėžyje. 

1980–1985 m. mokėsi ir baigė Lietuvos Valstybinį dailės institutą ir, įgijęs stiklo dailininko 

specialybę, pradėjo dirbti AB „Panevėžio stiklas“. Nuo 1993 m. iki 2000 m. dirbo dizaineriu 

meninio stiklo ceche. 

2000 m. įkūrė savo meninio stiklo studiją „Glasremis“ Panevėžyje. 

 

1993 m. stažavosi Danijoje, Bornholmo saloje, pas meninio stiklo meistrus Charlie Maeker 

(„Snogebaek Glashutte“ studija) ir Pete Hunner („Baltic Sea Glass“ studija). Yra gerai 

susipažinęs su Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos meninio stiklo mokyklomis. 

 

Nuo 1985 m. aktyviai dalyvauja parodose Lietuvoje, Bulgarijoje, Danijoje, Estijoje, JAV, 

Latvijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, 

Japonijoje, Pietų Korėjoje ir kt. šalyse bei kūrybiniuose simpoziumuose Lietuvoje, Čekijoje, 

Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Liuksemburge, Bulgarijoje ir 

Vokietijoje. 

 

Autorinius darbus yra įsigiję:  

 Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Lietuva)  

 Evald Okas muziejus (Haapsalu, Estija) 

 Ningbo stiklo muziejus (Ningbo, Kinija)  

 Rygos stiklo muziejus (Latvija) 

 Livani stiklo muziejus (Latvija) 

 Kuskovo rūmai (Maskva, Rusija) 

 Rusijos dekoratyvinės-taikomosios ir liaudies meno muziejus (Maskva, Rusija) 

 K.A. Savitskio galerijos Penzos filialas Stiklo ir krištolo muziejus (Nikolskas, Rusija) 

 Nacionalinis Andrejaus Šeptyckio vardo muziejus Lvove (Ukraina)  

 Lvovo stiklo muziejus (Ukraina) 

 Suomijos stiklo muziejus (Riihimäki, Suomija)  

 Budapešto meno muziejus (Vengrija)  

 Frauenau stiklo muziejus (Vokietija) 

 Alter Hof Herding stiklo muziejus (Vokietija) 
 

2019 m. tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘19“ – „Žiūrovų  rinktinis  

menininkas“ („Volfas Engelman“ premija) – Remigijus Kriukas (atstovavo Dusetų dailės 

galeriją). 

2017 m. menininkų duetas – Remigijus Kriukas ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė 

tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘17“ be konkurencijos tapo „Žiūrovų 

rinktiniais menininkais“ (atstovavo Dusetų dailės galeriją.) 

2014 m. Remigijui Kriukui – už aktyvią kūrybinę veiklą (2013 m.), šiuolaikinio stiklo 

meno propagavimą Lietuvoje ir užsienyje suteiktas Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinis 

ženkliukas (Nr. 43). 

2014 m. Suteiktas Ukrainos Menų akademijos užsienio nario vardas.  

2013 m. Suteiktas Rusijos menų akademijos garbės nario vardas. 

2012 m. Rusijos federacijos kultūros ministerijos, Visos Rusijos dekoratyvinės-

taikomosios ir liaudies meno muziejaus diplomas „Už šiuolaikinį vizualinį sprendimą“. 



2011 m. išrinktas Metų panevėžiečiu už reikšmingą eksporto didinimą, įspūdingas 

kūrybines parodas, nuolat veikiančias meno ekspozicijas, aktyvų Panevėžio verslo ir meno 

bendruomenės interesų atstovavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 

2010 m. už kūrybinius pasiekimus apdovanotas Ukrainos Nacionalinės meno 

akademijos sidabro medaliu. 

2009 m. parodoje „Panevėžio dailės dienos 2009“ tapo nominacijos „Už kūrybinę 

brandą“ laureatu.  

2006 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas – Profesijos riterio 

sertifikatas ir ženklas „Už šalies garsinimą įvairiose parodose“. 

1993 m. Bardudvarnok, Vengrija, vykusiame tarptautiniame stiklo simpoziume 

Remigijaus Kriuko darbas buvo pripažintas geriausiu. 

 

PERSONALINĖS PARODOS 

 

2021 m. 

Personalinė ekspozicija. Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘21“. LITEXPO, 

Vilnius. Atstovavo Panevėžio miesto dailės galeriją. 

Personalinė ekspozicija. Paroda „ArchZona 2021“. LITEXPO, Vilnius. 

Autorinė meninio stiklo paroda „Miško dvasios“ kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Utenos 

kraštotyros muziejus, Utena. 

Personalinė paroda. „Sugrįžimas“. Livani stiklo ir amatų centras. Livani, Latvija. 

 

2020 m.  

Ekspozicija „Premjera – In memoriam“, kartu su Algimantu Aleksandravičiumi. Tarptautinė 

šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘20“, LITEXPO, Vilnius. Atstovavo „A Galeriją“. 

 

2019 m.  

Personalinė paroda. „Dykumos vėjas“. LDS galerija „Arka“, Vilnius. 

Personalinė ekspozicija „Kelionė laiku“. Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė 

„ArtVilnius‘19“. LITEXPO, Vilnius. Atstovavo Dusetų dailės galeriją. 

 

2018 m.  

Personalinė paroda iš ciklo „Monologai“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Gallery van 

Dun, Oisterwijk, Nyderlandai.  

Autorinių darbų paroda „Monologai”, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Žemaičių dailės 

muziejus, Mykolo Oginskio rūmai, Plungė.  

 

2017 m.  

Autorinė meninio stiklo paroda „Tarp dangaus ir žemės”, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. 

J. Monkutės-Marks muziejus-galerija, Kėdainiai. 

Personalinė paroda „Stiklo šokis“. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius. 

Autorinė meninio stiklo paroda „Monologai”, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Lietuvos 

nacionalinis dailės muziejus, Vilnius. 

Instaliacija iš ciklo „Riedantys mėnesienoje“. Panevėžio miesto dailės galerija, Panevėžys. 

Autorinė ekspozicija „4 dienos Marse“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Tarptautinė 

šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘17“. LITEXPO, Vilnius. Atstovavo Dusetų dailės 

galeriją. 

Autorinė ekspozicija „Pajūris“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Palangos gintaro 

muziejus, Palanga. 



Autorinė paroda „Ugnies medžioklė“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Šiaurės Bohemijos 

muziejus, Liberecas, Čekija. 

 

2016 m. 

Autorinė paroda iš ciklo „Švytėjimas”, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Suduroyar 

Sparikassi, Vagur, Farerų salos. 

Autorinė paroda iš ciklo „Švytėjimas”, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Kupiškio 

etnografijos muziejus, Kupiškis. 

 

2015 m. 

Indrės Stulgaitės Kriukienės ir Remigijaus Kriuko meninio stiklo paroda. Lietuvos 

kulinarinio paveldo muziejus, Vilnius. 

Autorinė paroda iš ciklo „Švytėjimas”, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. KKKC Parodų 

rūmai, Klaipėda. 

 

2014/2015 m.  

Autorinė meninio stiklo paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Biznio centras „Vertas“, 

Vilnius. 

 

2014 m. 

Autorinė paroda iš ciklo „Šviesos poezija“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene“. J. Monkutės-

Marks muziejus-galerija, Kėdainiai. 

 

2013/2014 m. 

Autorinė paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Galerija BB, Krokuva, Lenkija. 

 

2013 m. 

Autorinė paroda iš ciklo „Šviesos poezija“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Ukrainos 

menų akademija, Kijevas, Ukraina. 

Autorinė paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Stiklo muziejus, Lvovas, Ukraina. 

Autorinė paroda iš ciklo „Šviesos poezija“ , kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Stiklo ir 

keramikos galerija, Vroclavas, Lenkija. 

Autorinė paroda iš ciklo „Šviesos poezija“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Dizaino 

institutas, Kielce, Lenkija. 

Autorinė paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. J. Vachtangovo teatras, Maskva, Rusija. 

Autorinė paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Lietuvos Respublikos ambasada, 

Maskva, Rusija. 

 

2012/2013 m. 

Autorinė paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Vilniaus pirklių klubas, Vilnius, 

Lietuva. 

 

2012 m. 

Autorinė paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. PATRO galerija, Olomouc, Čekija. 

Autorinė paroda, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Dusetų dailės galerija, Dusetos, Zarasų 

rajonas. 

 

2011 m. 

Autorinė paroda „Stiklo poezija“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Kaliningrado meno 

galerija, Kaliningradas, Rusija. 



Personalinė paroda. Autorinių darbų albumo pristatymas Panevėžio miesto dailės galerija, 

Panevėžys.  

Personalinė paroda. Suomijos stiklo muziejus, Riihimaki, Suomija. 

 

2009 m. 

Autorinė paroda „Pokalbiai“, kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene. Jurgio Baltrušaičio namai, 

Maskva, Rusija. 

 

 

2007 m. 

Personalinė paroda Meninio stiklo galerija „Baltijas Stikls“, Ryga, Latvija. 

 

2006 m. 

Autorinė, kartu su Ivo Lill. Galerija „Stiklo gyvenimas“, Maskva, Rusija. 

Personalinė paroda. „Glasshouse“ studija, Sietlas, JAV. 

 

2005 m. 

Personalinė paroda. Evald Okas muziejus, Haapsalu, Estija. 

 

1993 m. 

Personalinė paroda. Galerija „Arka“, Vilnius, Lietuva. 

 

 

GRUPINĖS PARODOS 

 

2021 m. 

Paroda „Panevėžio dailės dienos 2021. Laisvės antologija“ (Panevėžio miesto dailės galerija, 

Lietuva. 

Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai 26“ (Kultūros centras Dusetų dailės 

galerija, Dusetos, Zarasų r.). 

 

 

2020 m. 

Paroda „Aukštaitijos dailė 2020. Asmenybių kartoteka“ (Panevėžio miesto dailės galerija, 

Lietuva. 

Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai 25“ (Kultūros centras Dusetų dailės 

galerija, Dusetos, Zarasų r.). 

Tarptautinė modernaus meno, amato ir dizaino mugė COLLECT (Somerset House, 

Londonas, Jungtinė Karalystė). Atstovavo Vessel Gallery. 

 

2019 m. 

OPENING WEEKEND paroda (Van Dun Gallery, Oisterwijk, Olandija). 

Taikomosios dailės mugė ART BREDA (Breda, Nyderlandai).  

Projekto „X: Atmintis“ paroda (M. Rothko meno centras, Daugpilis, Latvija). 

Tarptautinė stiklo meno paroda „Baltic Glass: Dialogue of Wind and Rain“ (Nacionalinis 

Ukrainos liaudies dekoratyvinės dailės muziejus, Kijevas, Ukraina). 

Q19: Memorabilia. Įrašyta į atmintį (Klaipėdos kultūros komunikacijų centras, Klaipėda). 

Vaizduojamojo meno paroda IMAGINARIUM (LDS galerija  ARKA, Vilnius). 

III tarptautinio meninio stiklo simpoziumo „GlassJazz‘18“ paroda („PORTFOLIO ART 

studio/cafe“, Biržai). 



Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda GALERIJAI 24 (Dusetų dailės galerija, Dusetos, 

Zarasų r.). 

 

2018 m. 

Tradicinė Dusetų krašto menininkų paroda „Galerijai dvidešimt trys“ (Dusetų dailės galerija, 

Dusetos). 

III tarptautinio meninio stiklo simpoziumo paroda „GlassJazz‘18“ (Panevėžio miesto dailės 

galerija, Panevėžys).  

Baltic Art Glass Exhibition dedicated to the 100th anniversary of the independence of the 

countries „Transparency. Baltic Confession“ (ArtClub Kalita, Kijevas, Ukraina).  

Tarptautinė stiklo meno paroda „Peace and Freedom“ (Waldmuseum, Zwiesel, Vokietija). 

 

2017/2018 m. 

Projektas „X:Pa/Likimas“ (J. Miltinio dramos teatras, Panevėžys. Galerija „Meno parkas“, 

Kaunas. M. Rothko meno centras, Daugpilis, Latvija). 

 

2017 m. 

Tarptautinė stiklo meno paroda (Cape meno centras, Etelbriukas, Liuksemburgas). 

Tradicinė Dusetų krašto menininkų paroda „Galerijai dvidešimt du“ (Dusetų dailės galerija, 

Dusetos, Zarasų r.). 

 

2016 m. 

Tarptautinė stiklo paroda Kanazawa 2016 (Kanazawa, Notojima, Japonija). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Zwiesel Glass Days 2016“ (Cvyzelis. Vokietija). 

Vitražo ir meninio stiklo paroda „Skaidri jungtis“ (Gardino parodų rūmai, Gardinas, 

Baltarusija). 

Dusetų dailės galerijos 20-ies metų jubiliejaus paroda (Galerija „Arka“, Vilnius). 

 

2015/2016 m. 

Kalėdinė miniatiūrų paroda (Dusetų dailės galerija, Dusetos, Zarasų r.). 

 

2015 m. 

„Panevėžio dailės dienos 2015“ (Panevėžio miesto dailės galerija, Panevėžys). 

2014 m. 

Tarptautinė taikomojo meno mugė Craft Vilnius (LITEXPO, Vilnius). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Zwiesel Glass Days 2014“ (Cvyzelis, Vokietija). 

Meninio stiklo paroda „Odė stiklui“ (Kuskovo rūmai, Maskva, Rusija). 

Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai 19“ (Dusetų dailės galerija, Dusetos, 

Zarasų r.). 

Tarptautinis stiklo meno projektas „Vitrum Balticum VI. Optical Outlook“ (Nacionalinis 

M.K. Čiurlionio dailės muziejus, galerija „Aukso pjūvis“, Kaunas). 

 

2013 m. 

Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai 18“ (Dusetų dailės galerija, Dusetos, 

Zarasų r.). 

X tarptautinė paroda „Stiklas ir keramika peizaže“ (Peterburgas, Rusija). 

XIII stiklo meno festivalis – šiuolaikinio stiklo meno paroda (Galerija Minea, Karlovy Vary, 

Čekija). 



Anda Munkevica (Latvija), Ivo Lill (Estija), Remigijus Kriukas, Indrė Stulgaitė-Kriukienė 

(Lietuva) „Kontrastai“ (Rusijos dekoratyvinės-taikomosios ir liaudies meno muziejus, 

Maskva, Rusija). 

 

2012 m. 

Tarptautinė meninio stiklo paroda (Jūrmalos meno muziejus, Jūrmala, Latvija). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Cvyzelio stiklo dienos“ (Cvyzelis, Vokietija). 

XII stiklo meno festivalis – šiuolaikinio stiklo meno paroda (Galerija Minea, Karlovy Vary, 

Čekija). 

Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda „Galerijai 17“ (Dusetų dailės galerija, Dusetos, 

Zarasų r.). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Tervitades, Teie.../Sincerely, Yours“ (Parnu naujojo meno 

muziejus, Parnu, Estija). 

 

2011/2012 m. 

Penktoji Rusijos stiklo meno trianale GLASS-2011 (Rusijos dekoratyvinės-taikomosios ir 

liaudies meno muziejus, Maskva, Rusija). 

Tarptautinis stiklo meno projektas „Vitrum Balticum V. Image Memory“ (Kauno fotografijos 

galerija, Kaunas) 

„Panevėžio dailės dienos 2011“ („Galerija XX“, Panevėžys. Klaipėdos kultūrų komunikacijų 

centro Parodų rūmai, Klaipėda). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda (Konschthaus Beim Engel galerija, Liuksemburgas). 

XI stiklo meno festivalis – šiuolaikinio stiklo meno paroda (Galerija Minea, Karlovy Vary, 

Čekija). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Voice of Glass“ (Latvijos dailės akademija, Ryga, 

Latvija). 

 

2010 m. 

Aukštaitijos menas 2010. Meno paroda „Ženklai“ (Panevėžio miesto dailės galerija, 

Panevėžys). 

Tarptautinė stiklo meno paroda „Glass Connections 2010“ (Centre Culturel Schongfabrik, 

Tetange, Liuksemburgas). 

Meninio stiklo paroda (kartu su Indre Stulgaite-Kriukiene) (Loes Reek galerija, Alkmaar, 

Nyderlandai). 

X stiklo meno festivalis (Galerija Minea. Karlovy Vary, Čekija). 

Paroda „Gloria“ (Latvijos dailininkų sąjungos galerija, Ryga, Latvija). 

Meninio stiklo paroda „R. e V. I. z i J. a“ („Telšių parodų salė“, Telšiai). 

Meninio stiklo paroda „R. e V. I. z i J. a“ („Galerija XX“, Panevėžys). 

 

2009 m. 

Stiklo dailininkų kūrybos paroda, skirta profesionalios stiklo meno edukacijos Lietuvoje 30 – 

mečiui pažymėti (Keramikos muziejus, Kaunas). 

II Lietuvos šiuolaikinio meno kvadrienalė (LITEXPO, Vilnius). 

„Panevėžio dailės dienos 2009“ (Panevėžio miesto dailės galerija, Panevėžys). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Spring Collonade“ (Karlovy Vary, Čekija). 

 

2008/2009 m. 

Tarptautinė stiklo paroda „Vitrum Balticum IV. New and young“ (Kaunas, Klaipėda, 

Kėdainiai, Alytus, Telšiai). 

 



2008 m. 

Tarptautinė stiklo paroda „Vitrum Balticum IV. New and young“ (Keramikos muziejus, 

Kaunas). 

Tarptautinė paroda „Humoras ir politika, žmonės ir energija transkripcijoje stikle“ 

(Kunstforening meno muziejus, Stavangeris, Norvegija). 

LDS Panevėžio skyriaus jubiliejinė paroda (Panevėžys). 

Paroda „Lietuva: Panevėžio menas“ (Valstybinis istorijos ir meno muziejus, Kaliningradas, 

Rusija). 

 

2007 m. 

Cheongju tarptautinė meno bienalė „Kūrybos evoliucija – giliai ir lėtai“ (Korėja). 

Meninio stiklo paroda (VanLoon & Simons galerija, Vught, Nyderlandai). 

Meninio stiklo paroda, skirta Lietuvos stiklo 460 metų pažymėti (Parlamento galerija, 

Vilnius). 

 

2006 m. 

Tarptautinė paroda „Stiklo sodas“ („Galerija XX“, Panevėžys). 

Tarptautinė paroda „Stikla Balss“ (Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Ryga, Latvija). 

Tarptautinė stiklo paroda „Stiklų pasaulis“ (Marie-Christin Marschalek galerija, Viena, 

Austrija). 

Paroda Panevėžys-Jelgava (Istorijos ir meno muziejus, Jelgava, Latvija). 

 

2005 m. 

Tarptautinė stiklo paroda „Vitrum Balticum III“ (Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės 

muziejus, Keramikos muziejus, Kaunas). 

Tarptautinė paroda „Rytai pasitinka vakarus“ (Brugge, Belgija). 

I Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė (Vilnius). 

Paroda „Techno-etno“ (Maskva, Rusija). 

Paroda „Panevėžio dailės dienos 2005“ (Panevėžio miesto dailės galerija, Panevėžys). 

Paroda „Taikomoji dailė‘ 2005“ (LDS galerija „Arka“, Vilnius). 
 

2004 m. 

Stiklo paroda (Dizaino salonas, Kaunas). 

Paroda „Vitražai“ (Galerija „Vitražo manufaktūra“, Vilnius). 

Paroda „Meno parkas“ (Kaunas). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Taurės“ (Sietlas, JAV). 

 

2003 m. 

Tarptautinė meninio stiklo paroda (Maskva, Rusija). 

 

2002 m. 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Vitrum Balticum-2“ (Keramikos muziejus, Kaunas). 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Nordic Glass“ (Danija, Suomija, Švedija, Latvija, Estija, 

Norvegija). 

 

2001 m. 

Tarptautinė meninio stiklo paroda (Taikomosios dailės galerija, Vilnius). 

 

2000 m. 

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Vitrum Balticum-1“ (Keramikos muziejus, Kaunas). 



 

1998 m. 

Tarptautinė meninio stiklo paroda (Ryga, Latvija). 

II meninio stiklo paroda (Maskva, Rusija). 

 

1995 m. 

I meninio stiklo paroda (Maskva, Rusija). 

 

1993/1994 m. 

„Nuo Svajonių iki Realybės“, Baltijos ir Skandinavijos dizaino ir kūrybos paroda (Talinas, 

Estija; Vilnius, Lietuva; Ryga, Latvija; Gothenburg, Švedija). 

 

1989/1991 m.  

Tarptautinė meninio stiklo paroda „Baltijos stiklas“ (Vilnius, Lietuva; Ryga, Latvija). 

 

 

 

LEIDINIAI 

 

2020 m.  

Remis. Remigijus Kriukas/GLASS ART. Anglų k. 

2019 m.  

Remis. Remigijus Kriukas/GLASS ART. Anglų k. 

2011 m.  

Remis. Stiklo menininko Remigijaus Kriuko autorinių darbų albumas. Lietuvių-anglų k. 

/Kriukas, Remigijus. Remis : [stiklo menininko Remigijaus Kriuko autorinių darbų albumas / 

sudarytoja Indrė Stulgaitė-Kriukienė]. Vilnius : Pro omnia, 2011. 151, [1] p. : iliustr/ 

 

SIMPOZIUMAI, PLENERAI, FESTIVALIAI 

 

2021 m. 

Projektas „Grojantis stiklas“ (Kultūros centras Dusetų dailės galerija, Anykščių kultūros 

centras, Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios požemių menė).  

1-oji tarptautinė meno trienalė „NENUSPĖJAMOS ATEITYS“ (Molėtų krašto muziejus, 

Molėtai). 

IX tarptautinis stiklo festivalis Liuksemburge (Atelier d'Art du Verre Emeringer, Asselborn, 

Liuksemburgas). 

 

 2020 m. 

IV tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz'20“ (Meninio stiklo studija 

„Glasremis“, Panevėžys). 

 

2019 m. 

XI tarptautinis pūsto stiklo simpoziumas (Lvovas, Ukraina). 

VIII tarptautinis stiklo festivalis Liuksemburge (Atelier d'Art du Verre Emeringer, Asselborn, 

Liuksemburgas). 

Projektas „X: Atmintis“ (Panevėžys).   

 

2018 m. 



III tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz'18“ (Meninio stiklo studija 

„Glasremis“, Panevėžys). 

Stiklo magija. Tarptautinė šiuolaikinio stiklo paroda (Buvusi Hostert stotis, Hostertas 

(Niederanven), Liuksemburgas).  

 

2017 m. 

VII tarptautinis stiklo festivalis Liuksemburge (Atelier d'Art du Verre Emeringer, Asselborn, 

Liuksemburgas). 

I tarptautinė Ningbo stiklo konferencija ir paroda (Ningbo, Kinija). 

 

2016 m. 

X karšto stiklo simpoziumas (Lvovas, Ukraina). 

II tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz“ (Meninio stiklo studija „Glasremis“, 

Panevėžys). 

 

2015 m. 

VI tarptautinis stiklo festivalis Liuksemburge (Atelier d'Art du Verre Emeringer, Asselborn, 

Liuksemburgas). 

X tarptautinis karšto stiklo simpoziumas „Haapsalu stiklo dienos“ (Evald Okas muziejus, 

Haapsalu, Estija). 

 

2014 m. 

I tarptautinis meninio stiklo simpoziumas „GlassJazz“ (Meninio stiklo studija „Glasremis“, 

Panevėžys). 

 

 

2013 m. 

XXXVII kasmetinė Filadelfijos Meno muziejaus šiuolaikinio meno-amatų mugė (Filadelfija, 

JAV) 

IX tarptautinis pūsto stiklo simpoziumas (Lvovas, Ukraina). 

Tarptautinis meninio stiklo festivalis „GlassНавігацыя“ (Minskas, Baltarusija). 

Tarptautinis meninio stiklo festivalis (Liuksemburgas). 

Tarptautinis karšto stiklo simpoziumas „Impression“ (Evald Okas muziejus, Haapsalu, 

Estija). 

Tarptautinis meninio stiklo simpoziumas (Nikolskas, Penzos apskr., Rusija). 

 

2012 m. 

Europos stiklo festivalis „Play with Glass“ (Vroclavas, Lenkija). 

Tarptautinis stiklo simpoziumas (Lednicke Rovne, Slovakija). 

 

2011 m. 

IV tarptautinis meninio stiklo festivalis (Liuksemburgas). 

 

2010 m. 

Tarptautinis stiklo festivalis – Sofia 2010 (Galerija „Sklada“, galerija „Vitra“, Nacionalinė 

taikomojo meno mokykla, „St. Lucas“, Sofia, Bulgarija). 

VIII tarptautinis pūsto stiklo simpoziumas (Lvovas, Ukraina). 

VIII tarptautinis karšto stiklo simpoziumas „Stiklo poezija“ (Evald Okas muziejus, Haapsalu, 

Estija). 

Projektas „Meninis stiklas virtualioje/viešoje erdvėje (Lietuva). 



 

2009 m. 

I tarptautinis meninio stiklo festivalis „Olimpinis Sočis“ (Sočis, Rusija). 

III tarptautinis meninio stiklo festivalis (Liuksemburgas). 

Archainės stiklo technologijos stiklo karolių simpoziumas (Kunilepa, Estija). 

VII tarptautinis karšto stiklo simpoziumas (Evald Okas muziejus, Haapsalu, Estija). 

X tarptautinis stiklo simpoziumas (IGS) (Novy Bor, Čekija). 

 

2007 m. 

II tarptautinis meninio stiklo festivalis (Liuksemburgas). 

Penktasis meninio stiklo simpoziumas „Šviesos objektai“ (Haapsalu, Estija). 

 

2006 m. 

Antrasis stiklo pleneras „Stiklo sodas“ (Kartanų sodyba, Linkės k., Panevėžio r.). 

 

2005 m. 

Pirmasis stiklo pleneras „Stiklo sodas“ (Kartanų sodyba, Linkės k., Panevėžio r.). 

III tarptautinis karšto stiklo simpoziumas „Balto stiklo dienos“ (Haapsalu, Estija). 

 

2004 m. 

Tarptautinis VI stiklo simpoziumas (Lvovas, Ukraina). 

 

2003 m. 

Tarptautinis stiklo simpoziumas „Ugnis ir vanduo“ (Haapsalu, Estija). 

Kasmetinė Meninio stiklo asociacijos konferencija, darbo technikos demonstravimas (Sietlas, 

JAV).  

 

1998 m. 

Tarptautinis IV stiklo simpoziumas (Lvovas, Ukraina). 

 

1995 m. 

Tarptautinis III stiklo simpoziumas (Lvovas, Ukraina). 

Tarptautinis stiklo simpoziumas (Bardudvarnok, Vengrija). 

Tarptautinis stiklo simpoziumas (Fraenau, Vokietija). 

 

1994 m. 

Tarptautinis stiklo simpoziumas (Bardudvarnok, Vengrija). 

 

1993 m. 

Tarptautinis stiklo simpoziumas (Bardudvarnok, Vengrija). 

 

 

 

 

 

 

STIPENDIJOS 

 

2021 m . 

 Lietuvos kultūros tarybos individuali kultūros ir meno stipendija 



Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendija 

2017 m. 

Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendija 

2006 m. 

Edukacinė valstybės stipendija 

2003 m. 

Edukacinė valstybės stipendija 

 

 


