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Stiklas
Glass

SIGITA
GRABLIAUSKAITĖ

Stiklo dailininkė
Sigita Grabliauskaitė
Sigita Grabliauskaitė gimė 1962 m. Marijampolėje, čia augo, lankė mokyklą. Mokėsi vaikų dailės
mokykloje. 1980–1985 m. Vilniaus dailės instituto (dabar VDA) Kauno skyriuje studijavo meninio stiklo
specialybę. Baigusi studijas gavo paskyrimą į Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą. Technikumas pamažu keitė savo institucinį statusą. Dabar tai Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas. Dailininkė čia iki šiol eina docentės pareigas, jauniesiems menininkams dėsto įvairias stiklo disciplinas, vadovauja bakalauro baigiamiesiems darbams. Stiklo srities žinias savo studentams stengiasi perteikti išsamiai,
praktiškai. Nuo 1987 m. S. Grabliauskaitė pradėjo aktyviai dalyvauti parodose: surengė nemažai personalinių ekspozicijų, buvo daugelio Lietuvos ir užsienio grupinių parodų ir simpoziumų dalyvė. 1999 m.
menininkė tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare. Nors yra sukūrusi stiklo indų ir vitražų, vis dėlto daugiausia kuria parodinius darbus. Dailininkės stiklo meno raiška apima dvi pagrindines sritis – stiklo plokštes ir skulptūras. Menininkės darbuose gausu asociacijų ir simbolių, kurie padeda suvokti ir interpretuoti
S. Grabliauskaitės kūriniuose perteikiamas idėjas.

Glass Artist Sigita Grabliauskaite
Sigita Grabliauskasite was born in 1962 in Marijampole city where she was raised, attended a school.
She also went to children’s art school. From 1980 to 1985 she studied glass art specialty in Kaunas department
of Vilnius Art Academy. After graduation Sigita was assigned to work in Stepas Zukas applied arts technical
college. The before mentioned facility slowly changed its status. Nowadays it is called Art and Education
faculty of University of Applied Sciences Kauno Kolegija. The artist works there thus far as a docent, gives
lectures to the young artists on various glass related specialties, curates graduating works of bachelor’s studies.
From 1987 S. Grabliauskaite commenced an active life in exhibitions: organized quite a few personal displays,
also participated in numerous group expositions and symposia in Lithuania and abroad countries. From 1999
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Sigita Grabliauskaitė
she is a member of Lithuanian artists’ union. Even though she has realized many glass crockery and stainedglass pieces, her main focus is exhibitional artwork. Artist’s range of professional interests engulfs mainly two
fields – glass plaques and sculptures. Her creation is full of associations and symbols, which facilitate the realization and interpretation of ideas that are locked in S. Grabliauskaite artworks.
Raimonda Simanaitienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Vytautas Magnus University, Lithuania

Sigita Grabliauskaitė. Stiklo skulptūra iš ciklo Balti veidai. 2011
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Sigita Grabliauskaitė. Stiklo skulptūra Miegantys laike. 2008

Sigita Grabliauskaitė. Stiklo plokštė iš ciklo Tulpės naktyje. 2009
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Sigita Grabliauskaitė

Sigita Grabliauskaitė. Stiklo skulptūra Siekiamybė. 2008
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Sigita Grabliauskaitė. Stiklo skulptūra Moteris, bėganti pakrante. 2014
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Sigita Grabliauskaitė

Sigita GrabliauskaitĖ. Stiklo reljefas Istorijos mamos rankose. 2017

Sigita GrabliauskaitĖ. Stiklo reljefas Pasikartojantys praeities fragmentai (detalė). 2018
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Sigita Grabliauskaitė. Stiklo plokštė Mylėjau laisvę kaip Lietuvą. 2018
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Sigita Grabliauskaitė

Sigita Grabliauskaitė. Stiklo plokštė Mylėjau laisvę kaip Lietuvą. 2018
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