
 

Zarasų krašto muziejuje liepos 3 d., penktadienį, 15 val., vyks dusetiškio dailininko ir fotografo Alvydo 
Stausko akvarelės ir pastelės parodos ,,Nostalgija peizažui“ atidarymas.   

Maloniai kviečiame dalyvauti.  

SVARBU! Laikantis saugumo reikalavimų renginio dalyvių skaičius ribojamas. Lankytojai, 
turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių, į renginį neįleidžiami. Dalyviams 
rekomenduojama dėvėti apsaugines veido priemones. Atsiprašome už nepatogumus. 

Paroda veiks iki rugpjūčio 12 d. 

ALVYDAS STAUSKAS  
Gimė 1965 m. kovo mėn. 15 d. Jaskoniškių kaime, Dusetų seniūnijoje, Zarasų rajone. 1972–1983 m. 

mokėsi Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje (dabar Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija), 
sustiprinto dailės mokymo klasėje. 1989 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar Vilniaus 
dailės akademija). 1989–2018 m. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos dailės mokytojas (nuo 1994 m. 

mokytojas metodininkas). 1996–2012 m. buvo Dusetų dailės galerijos vadovas, o nuo 2012 m. – 
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius. Lietuvos meno galerininkų asociacijos narys (nuo 
1995 m.). Lietuvos dailininkų sąjungos narys (nuo 1997 m.).Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (nuo 

2000 m.). Gamtos fotografų klubo ŽALIAS SKĖTIS narys (nuo 2009 m.). Dailininkų grupės 
INDIVIDUALISTAI narys (nuo 2016 m.) Utenos apskrities Regioninės kultūros tarybos narys (nuo 2018 
m.) 2004 m. pagerbtas Zarasų rajono meno ir kultūros premija. 2005 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas. 
Lietuvos radijo išrinktas 2008-ųjų Metų žmogumi. 2008 m. apdovanotas garbės medaliu „Už nuopelnus 
Dusetų kraštui“. Pelnė M. K. Čiurlionio fondo „Lietuvos šviesuolis 2009“ apdovanojimą. 2015 m. XV 
kasmetinėje tarptautinėje gamtos fotografijų parodoje Utenoje, skirtoje žemės dienai paminėti, 
apdovanotas Didžiuoju prizu. 2016 m. įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija. 2019 m. 

Lietuvos kultūros centrų asociacijos  įteiktas geriausio metų kultūros ir meno kūrėjo diplomas  ir 
„Auksinio fenikso“ apdovanojimas.   Lieja akvareles, tapo aliejumi,  kuria menines fotografijas.  

 

Per trisdešimt kūrybinės veiklos metų menininkas dalyvavo per 100 grupinių parodų Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Rusijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Surengė daugiau kaip keturiasdešimt tapybos ir 

fotografijų personalinių parodų Lietuvoje ir Latvijoje. Dalyvavo ir kūrė  Lietuvoje ir Latvijoje, Lenkijoje 
surengtuose 42 tapybos pleneruose. Buvo 12 tapybos plenerų organizatorius – projektų vadovas. Kūrinių 



įsigijo Zarasų, Kupiškio, Rokiškio krašto muziejai, Daugpilio (Latvija) miesto istorijos ir dailės muziejus, 
įvairios įstaigos, kolekcionieriai bei meno mėgėjai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, Vokietijos, 
Prancūzijos, JAV, Norvegijos, Švedijos ir kitų šalių.  

El. paštas alvydas.stauskas@gmail.com  
Tel. +370 686 65142  
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