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Alfredas  
Kubinas (1877– 
1959 m.) – kita 
realybės pusė
Ilona MAŽEIKIENĖ

Lietuvos dailės muziejus jau antrus 
metus dalyvauja programoje 

„Vilnius – Europos kultūros sostinė 
2009“. Rengdamas ir įgyvendindamas į šią 
programą įtrauktus projektus, muziejus 
siekia Lietuvos gyventojus ir šalies 
svečius supažindinti su vertingiausiu 
Europos kultūros paveldu, iškiliomis 
meno asmenybėmis ir jų kūryba. 

B endradarbiaujant su antrąja Europos kultūros sostine Lincu  
 ir Aukštutinės Austrijos žemės muziejais, 2007 m. birželio 

21 d. Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje 
buvo surengta paroda „Alfredas Kubinas (1877–1959 m.) – kita 
realybės pusė“, kurioje pirmą kartą Lietuvoje sudaryta galimybė 
dailės gerbėjams susipažinti su pasaulinio garso austrų menininko 
grafikos kūriniais ir piešiniais. Ši paroda – vienas pirmųjų 
kultūros sostinės programos projektų. Ja buvo pradėtas bendras 
dviejų Europos sostinių – Vilniaus ir Linco – kultūros renginių 
ciklas. Šios parodos kuratorė – Lietuvos dailės muziejaus rinkinių 
saugotoja, menotyrininkė Ilona Mažeikienė. 

Aukštutinės Austrijos žemės muziejai ir Linco galerija kartu su 
„Albertinos“ muziejumi Vienoje ir Cviklete turi didžiausias Alfredo 
Kubino darbų kolekcijas, nuolat tyrinėja ir skatina visuomenę jo-
mis domėtis. Aukštutinės Austrijos muziejai yra išleidę monogra-
fijų, surengę A. Kubino parodas Austrijoje ir kitur. Palyginti gerai 
žinoma vokiškos kultūros erdvėje (buvo analizuojama Miunche-
no, Berlyno ir Vienos meno spaudoje), A. Kubino kūryba kitose 
Europos šalyse atrandama iš naujo. 2005–2006 m. jo darbų 
ekspoziciją „Fantazijos paveikslai“, atskleidžiančią originalią jo 
vaizduotę ir įvaizdžius, galėjo išvysti Nacionalinio dailės istorijos 
muziejaus lankytojai Liuksemburgo sostinėje, o 2006 m. vasarą 
Briuselio rotušės lankytojams surengta paroda „Apsėdimas (ma-
nija)“ supažindino su fantastine Austrijoje ir kaimyninėse šalyse 
po 1900 m. sukurta daile. Į Lietuvą atvežta vertinga darbų kolek-
cija pristatė Lietuvos žiūrovams dailininką kaip vieną įdomiausių 
ir originaliausių savo laikmečio piešėjų ir iliustratorių, įsimintinos 

� Alfredo Kubino parodos atidaryme kalba Lietuvos dailės muziejaus  
direktorius R. Budrys

Alfredas Kubinas. „Aklas litaurininkas“. 1940 m. Popierius, litografija.  
48,9 × 36,5 cm

Alfredo Kubino parodos salėse
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metaforiškos realybės kūrėją. Ir šiandien A. Kubino sukurtas vi-
zijų pasaulis tebėra toks pat paslaptingas, prieštaringas ir įtai-
gus, skatinantis diskutuoti. Parodoje Vilniuje buvo eksponuojama 
įvairiapusė 70 piešinių ir grafikos kolekcija, atspindinti Europos 
moderniosios dailės raidos kryptis nuo 1910 iki 1955 m. Eks-
ponatus Vilniaus parodai atrinko Aukštutinės Austrijos muzie-
jaus direktorius Peteris Assmannas ir parodos kuratorė Monika 
Oberchristl. 

A. Kubino asmenybė buvo ypač svarbi XX a. pradžios Europos 
moderniosios dailės istorijoje. Jis padarė įtaką amžininkams ir 
pateikė drąsią meno raidos perspektyvą. Tai vienas įdomiausių 
austrų tarpukario menininkų, supynęs kūryboje simbolizmo, 
ekspresionizmo ir fantastinio realizmo estetiką. Jo darbai išreiš-
kia dekadanso nuotaikas, pesimizmą, destrukciją, netikėjimą 
civilizacijos pažanga, šalinimąsi nuo europietiškos civilizacijos 
(kartais – ir nuo civilizacijos apskritai), nepasotinamą gyvenimo 
geismą. Ypač ankstyvoje kūryboje A. Kubinas plėtoja drastišką 
moters įvaizdį, atverdamas jos prigimties prieštaringumą (ji – ir 
gundytoja, ir sugundytoji, motina, gatvės moteris ir nekaltoji). 

Kūryba dailininkas mėgino atsakyti į jam rūpimus egzisten-
cinius klausimus, įkūnijo niūrią apokaliptinę pasaulio viziją. Dėl 
jo darbams būdingų sapnų ir pasąmonės vaizdinių jis laikomas  

�
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Alfred Kubin (1877–1959) – Reverse Side of Reality 
Ilona MAŽEIKIENĖ

Taking part in the programme “Vilnius – European Capital of 
Culture” and aiming to make Lithuanians and country visitors 
familiar with the most valuable European cultural heritage, 
prominent art personalities and their creative works, on 21 
June, 2007 Lithuanian Art Museum, in cooperation with mu-
seums of the second European Capital of Culture Lintz, Upper 
Austrian State, has organized the exhibition “Alfred Kubin 
(1877–1959) – Reverse Side of Reality”, in Vilnius Picture 
Gallery of Lithuanian Art Museum. Kubin’s personality has 
left a distinct imprint in European modern art history of the 
beginning of the 20-th century. He had an impact on contem-
poraries and defined a courageous art development perspec-
tive. He is one of the most interesting and unique artists of 
the interwar Austria, whose creative work integrates symbo-
list and expressionist aesthetics, and fantastic realism. The 
painter’s creative work was his preferred answer to existen-
tialist questions he was concerned with, and the embodiment 
of the gloomy vision of the apocalyptic world. He is conside-
red to be one of the fathers of surrealism due to characteris-
tic dreams and subconscious constructs. The article on the 
exhibition of his works in Lithuania presents the life of this 
personality and the exclusiviness of his creativity.

Alfredas Kubinas. „Galų riteris“. Apie 1913–1915 m. Kadastrinis popierius, akvarelė, tušas. 20 × 31,5 cm
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truotas romanas „Kita pusė“ („Die andere Seite“), 1907 m.), o 
dėl klaustrofobiškų absurdo nuotaikų gretinamas su Franzo Kaf-
kos literatūriniais kūriniais ir vokiečių fantastinės literatūros rašy-
tojais. Pabrėžiama A. Kubino dailės motyvų įtaka Luiso Buñuelio 
kūrybai ir chrestomatiniam filmui „Andalūzijos šuo“. Raciona-
laus pasaulio centre atsiranda iracionalių atsitiktinumų, kuriuos 
išreiškiantys dailininko darbai verčia jausti nuolat mus tykančią 
grėsmę. A. Kubino kūryba priklauso modernizmo klasikos aukso 
fondui. 

Mūsų simbolistinis menas su liūdesio ir melancholijos pusto-
niais įkūnija panteistinio pasaulio suvokimą. Metaforos būdingos 
M. K. Čiurlionio darbams – jo vaizdinius realybės ir vizijų paribyje 
galima įvairiai interpretuoti, svarbus ir pasakojimo momentas. 
A. Kubino kūryboje vizijos virsta ne tik niūriais, bet ir grasiais 
vaizdiniais, sklando po Europos didmiesčio žmogaus prigimties 
bedugnes: erotizmą ir juslingumą, pereinantį į pornografiją, atviro 
žiaurumo scenas, juodąjį humorą, linksmybes. 

A. Kubinas gimė nedideliame Bohemijos miestelyje Litomer-
žicėse, tačiau didžiąją vaikystės dalį praleido Celyje, Zalcburge. 
Profesionalaus meno mokėsi Miunchene. Tenykštė dailės akade-
mija subrandino jį kaip menininką. 

Alfredas Kubinas buvo įtakingų dailės draugijų (Naujojo Miun-
cheno dailininkų susivienijimo, „Mėlynojo raitelio“) steigėjas, ak-
tyviai dalyvavo jų veikloje. Kaip grafikas jis buvo nepaprastai pro-
duktyvus. Išliko daugiau nei 20 000 jo piešinių. Kūrybos pobūdį 
nulėmė bendravimas su rašytoju Thomu Mannu, susirašinėjimas 
su Hermanu Hesse, iliustracijoms pasirinkta literatūros klasika – 
E. A. Poe, F. Dostojevskio, W. Hauffo ir kitų rašytojų kūriniai. 

Dailininkas bičiuliavosi su Pauliu Klee (jo parodoje 1913 m. 
parodyta 50 A. Kubino darbų), Maxu Klingeriu, Odilonu Redonu, 
Augustu Macke‘u, Franzu Marku, Gabriele Munter, rusų kilmės 
vokiečių dailininkais Vasilijumi Kandinskiu, Aleksejumi Javlens-
kiu, Mariana Veriovkina. 1913 m. A. Kubinas kartu su tarptautinio 
avangardo atstovais eksponavo savo kūrinius didžiausioje ben-
droje parodoje, surengtoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Jis buvo 
tikrasis Prūsijos dailės akademijos narys. 

Kūrybinio kelio pradžioje Alfredo Kubino biografiją gaubė ypa-
tinga paslaptingumo ir keistumo aura. Jis buvo laikomas vieni-
šiumi, atsiskyrėliu, keistuoliu. Dailininkas atskleidė savo kūryboje 
tamsiąją žmogaus prigimtį, dėl to buvo vadinamas austrų Goja. 

Piešiniams rinkosi lengvai gaunamą kadastrinį žemėlapiams 
braižyti skirtą popierių. Juo dailininką aprūpindavo tėvas geode-
zininkas. Kubinas mėgo nedidelio formato kartonus, rankų darbo 
popierių, tapė tempera, akvarele, piešė tušu, kinišku pieštuku, 
darbų fonus praturtindavo purškiamais efektais (juo A. Kubinas 
gaudavo panašų rezultatą kaip ir M. Klingeris savo akvatintose). 
Kubinas buvo laikomas grafiku virtuozu, už kūrinius gavo reikš-
mingų apdovanojimų. Alfredas Kubinas mirė 1959 m. Cviklete, 
palaidotas Vernšteino kapinėse.        
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„Spalvos ir  
saulė!  
Dailininkų  
kolonijos prie 
jūros:  
Domburgas, 
Nida,  
Arenshopas“
Kristina JOKUBAVIČIENĖ

Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerijoje Klaipėdoje  

2007 m. gegužės 3–31 d. veikė kilnojamoji 
tarptautinė paroda „Spalvos ir saulė! 
Dailininkų kolonijos prie jūros: 
Domburgas, Nida, Arenshopas“. Parodą 
organizavo Europos dailininkų kolonijų 
susivienijimas „EuroArt“ (Briuselis, 
Belgija) kartu su partneriais: „Inter:est“ 
(Berlynas, Vokietija), Thomo Manno 
kultūros centru (Nida), Geothe‘s institutu 
(Vilnius), Ahrenshoopo „Kunstkaten“ 
(Vokietija), Marie Tak van Poortvliet 
muziejumi Domburge (Nyderlandai) 
ir Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Domšaičio galerija.

P arodoje eksponuoti Šiaurės ir Baltijos jūrų pakrančių žvejų  
 kaimeliuose veikusių trijų dailininkų kolonijų dalyvių kūriniai, 

aliejiniai paveikslai ir akvarelės, sukurti panašiu metu, XIX a. pab.–
XX a. pr. Meniniu požiūriu neįkainojami parodos eksponatai buvo 
surinkti iš Nyderlandų, Vokietijos valstybinių muziejų ir privačių 
kolekcijų. Visi kūriniai Lietuvoje buvo rodomi pirmą kartą. 

Tai buvo reta proga pamatyti garsių olandų tapytojų – Jano 
Tooropo, Mies Elout-Drabbe, Jacoboso van Heemskercko, taip 
pat vokiečių Ernsto Bischoff-Culmo, Hanso Beppo-Borschke’s, 
Paulo Müller-Kaempffo, Doros Koch-Stetter ir kitų dailininkų kūri-

�D. Mukienės nuotraukos


