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se vienu siurrealizmo pradininkų (reikšmingas jo parašytas ir ilius-

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-
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nius. Paroda suteikė galimybę ne tik apžvelgti Domburgo, Nidos ir 
Ahrenshoopo dailininkų kolonijų kūrybinio palikimo dalį, palyginti 
jų menines tendencijas, bet ir pajusti spalvingą ir nepakartojamą 
menininkų bendruomenių atmosferą. 

XIX a. dailininkai pradėjo ieškoti kūrybai nuošalių ir ramių kai-
mo vietovių, civilizacijos nepaliestoje gamtoje rasdami įkvėpimą 
ir naujus motyvus. Jie būrėsi į bendruomenes, kuriose gyvenda-
vo ir kurdavo, patirdami bendraminčių pažiūrų artumo ir bendro 
tapymo džiaugsmą. Pirmąja Europos dailininkų kolonija laikomas 
Barbizono kaimelis Paryžiaus priemiestyje, kuriame nuo 1830 m. 
rinkosi prancūzų tapytojai. Barbizono pavyzdžiu dailininkų kolo-
nijos ėmė burtis visoje Europoje: Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlan-
duose, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vengrijoje, 
Lenkijoje, Lietuvoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Rumunijoje, Angli-
joje ir kt. XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje daugiau nei 130 koloni-
jų, neatsižvelgiant į geografinius atstumus ir skirtingų kultūrinių 
tradicijas, buvo sukurti Europos tapybos atsinaujinimą paskatinę 
darbai.

1994 m. penkių istorinių dailininkų kolonijų atstovai – Bar-
bizono, belgų Tervureno, vokiečių Worpswede‘s, Kronbergo ir 
Ahrenshoopo – įsteigė Briuselyje Europos dailininkų kolonijų 
susivienijimą „EuroArt“, kurio tikslas – rūpintis istoriniu kolonijų 
paveldu ir skatinti plėstis šiuolaikinių dailininkų kūrybos cent-
rus. 2006 m. susivienijimui priklausė 46 organizacijos tikrųjų ir 
24 – asocijuotųjų narių teisėmis. 21 Europos valstybę vienijantis 
„EuroArt“ koordinuoja kolonijų istorinius tyrimus, rengia bendras 
parodas, organizuoja dailininkų mainus, tarpininkauja užmezgant 
kultūrinius miestų ryšius ir plėtojant kultūrinio turizmo bendradar-
biavimą. Susivienijimas siekia įtraukti į bendrą veiklą itin savita ir 
įdomia raida pasižyminčias Vidurio ir Rytų Europos šalyse vei-
kusias dailininkų kolonijas, pristatyti šių regionų kultūros lobius  
visai Europai, atskleisdamas vieningo Europos dailininkų kolonijų 
paveldo įvairovę. 

XIX a. pabaigoje Šiaurės ir Baltijos jūrų pakrančių žvejų kaime-
liuose – Domburge, Nidoje, Ahrenshoope – įsikūrė trys dailinin-
kų kolonijos. Jų svarba XIX a. pab.–XX a. pr. Europos tapybos 
raidai toli peržengė Olandijos, Lietuvos ir Vokietijos ribas. Trijų 
dailininkų kolonijų keliai modernaus stiliaus link buvo skirtingi, 
tačiau visas jas siejo viena ypatybė – nepakartojamas iš visų 
pusių vandens plotų supamoms vietovėms būdingas apšvieti-
mas. Garsus olandų tapytojas Janas Tooropas (1858–1928 m.), 
sužavėtas Domburgo kraštovaizdžio, rašė: „Spalvos, spalvos, 
spalvos ir saulė!“.
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Paulas Müller-Kaempffas. 
1861–1941 m. „Valstiečių 
trobelės su beržais prie 
įlankos“. Apie 1900 m. 
Drb., al., 42,5 × 50,5.  
Ahrenshoopo rėmėjų 
draugija (Vokietija)
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Colors and Sun! Artists’ Colonies at the Sea: Domburg, Nida, 
Arenshoop
Kristina JOKUBAVIČIENĖ

The article describes the mobile exhibition “Colours and Sun! 
Artists` Colonies at the Sea: Domburg, Nida, Ahrenshoop”, 
which was open on 3 – 31 May, 2007, at Pranas Domsaitis 
Gallery of Lithuanian Art Museum. The exhibition was organi-
zed by EuroArt, the European Federation of Artists’ Colonies 
(Brussels, Belgium) together with the following partners: 
Inter:est (Berlin, Germany), Thomas Mann Cultural Centre 
(Nida), Goethe Institute (Vilnius), Ahrenshoop Kunstkaten 
(Germany), Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburge 
(the Netherlands) and Domsaitis Gallery of Lithuanian Art 
Museum. The exhibition exposed works of three artists’ colo-
nies having lived in coastal fishermen villages on the Baltic 
and the North Sea, and oil paintings and watercolors created 
around the same time: at the end of the 19-th – beginning of 
the 20-th century. The exhibits of great artistic value were 
collected from Dutch and German state-owned museums 
and private collections. All the works were demonstrated in 
Lithuania for the first time. The article describes the fate of 
each particular artists’ colony from a small fishermen village 
having turned into popular resort, presents their most promi-
nent artists having lived and created there.
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kūrė mažuose žvejų kaime-
liuose, kurie gana greitai 
tapo populiariais kurortais. 
Dailininkų gyvenimas toje 
aplinkoje, parodos, meni-
nio gyvenimo užuomazgos 
turėjo įtakos kurortų popu-
liarumui, didino jų trauką. 
Juolab kad visose koloni-
jose lankėsi garsūs, Euro-
pos meno centruose gerai 
žinomi dailininkai. Vis dėlto 
į Domburgą, Arenshopą ar 
Nidą plūstančios šurmuliuo-
jančios poilsiautojų masės 
lėmė ir dailininkų bendruo-
menių gyvenimo pobūdį, 
keitė esminį jų susibūrimo 
nuošaliose, nuo pasaulio 
atskirtose vietose, principą. 

Dailininkų kolonijų, feno-
menalaus Europos meno ir kultūros istorijos reiškinio tyrinėjimai 
prasidėjo XX a. pab. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, plėtėsi ir 
gilėjo Nidos dailininkų kolonijos istorijos tyrimai. Lietuvos dailės 
muziejuje ir jo padalinyje, Prano Domšaičio galerijoje, buvo su-
rengtos kelios su Nidos kolonijoje kūrusių tapytojų darbais supa-
žindinusios parodos, tarp jų – Nidos kolonijos puoselėtojo Ernsto 
Molenhauerio pokario metų kūrybos paroda (2001 m.). Turtingą 
Nidos kolonijos dailininkų tapybos rinkinį pristatė 2006 m. su-
rengta Liuneburgo Rytprūsių krašto muziejaus (Vokietija) paroda. 

Kiek mažiau žinomos Domburgo ir Arenshopo dailininkų kolo-
nijos ir jų atstovų kūryba. Domburgo dailininkų kolonijos pradžia 
laikoma XIX a. pab., kai į Walchereno salą pirmą kartą atvyko  
J. Tooropas, kartu su Pietu Mondrianu (1872–1944 m.) ir Ja-
coba van Heemskerck (1876–1923 m.) suformavęs koloni-
jos meninį stilių. Vokiečių gydytojo Johanno Georgo Mezgerio 
Domburge įkurtas kurortas greitai tapo populiarus tarp Europos 
elito. Domburge vasarodavo rašytojai, poetai, teatro ir muzikos  
pasaulio atstovai, meno gerbėjai, mecenatai ir kritikai, o nuo 
1911 iki 1921 m. buvo nuolat rengiamos parodos. Domburgo 
dailininkų kolonijos darbuose skleidėsi plati stilistinė skalė – nuo 
natūralizmo iki impresionizmo, neoimpresionizmo, liuminizmo, 
kubizmo ir ekspresionizmo. 1922 m. žiemą siautusios vėtros 
sugriovė parodų salę, kartu su šiuo įvykiu baigėsi ir Domburgo 
dailininkų kolonijos gyvavimas. Po Antrojo pasaulinio karo buvo 
pastatyta tiksli senojo parodų paviljono kopija. 1994 m. šiame 
pastate įsikūrė Marie Tak van Poortvliet muziejus. 

Domburgo dailininkų kolonijai parodoje atstovavo du  
J. Tooropo darbai: XX a. pradžioje sukurti „Nėrėja iš Dom-
burgo“ (1903 m.) ir „Domburgo paplūdimyje“ (1907 m.), 
kai dailininkas buvo pačioje šlovės viršūnėje ir kartu su 
P. Mondrianu atstovavo ir populiarino kolonijos dailinin-
kams liuminizmo kryptį. Eksponuotas tapytojos Euphrosine  
Beernaert (1831–1901 m.), dar 1870 m. vasarą pirmą kartą 
atvykusios į Walchereno salą ir tapusios nuolatine jos lankyto-
ja, paveikslas „Domburgo kopose“ (1873 m.). Pristatyti Jano 
Heyse‘s (1882–1954 m.), prie kolonijos Pirmojo pasaulinio 
karo metais prisijungusio vengrų kilmės dailininko Maurice  
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Gótho (1873–1944 m.), 
Mies Elout-Drabbe (1875– 
1956 m.) kūriniai ir nuotai-
kingi, mirguliuojančios švie-
sos kupini Paulo Schultze‘s 
(1893–1974 m.) portretai ir 
peizažai. 

Dailininkų kolonija Ah-
renshoope, nuostabių kopų 
apsuptame Šiaurės Vokie-
tijos Baltijos pajūrio žvejų 
kaimelyje, įsikūrė 1892 m. 
Ypatingas šviesos spindulių 
žaismas gausiose įlankose 
tiesiog užbūrė dailininkus. 
Paulas Müller-Kaempffas 
(1861–1941 m.) pirmasis 
pagal savo projektą pa- 
sistatė Ahrenshoope vietos 
stiliaus vasarnamį, „me-
nininko namą“, ir atidarė 
dailės mokyklą. Į Ahrens-

hoopą atvykstantys dailininkai apsistodavo motušės Schuma-
her pensione, savotiškame Hermanno Blode‘s viešbučio Nidoje 
analoge, vėliau statėsi vietos architektūros stiliaus vasarna-
mius. Ahrenshoopas greitai tapo populiariu pajūrio kurortu, 
kurį garsino ir dailininkai. Parodų paviljone, jaukiai pavadinta-
me „Meno trobele“ (Kunstkaten), 1909–1918 m. nuolat vyko  
parodos.

Parodoje buvo eksponuojami du Ahrenshoopo kolonijos įkūrė-
jo P. Müller-Kaempfo paveikslai – „Valstiečių trobelės su beržais 
prie įlankos“ (apie 1900 m.) ir „Tinklinė valtis žydinčioje kopoje“, 
atskleidžiantys būdingą tapymo manierą, šviesos efektų pomėgį. 
Savo dvasia jiems artima ir gero P. Müller-Kaempfo bičiulio Os-
karo Frenzelio (1855–1915 m.) kompozicija „Karvės smėlėtame 
take“ (apie 1900 m.). Kolonijos veikloje nuo pradžios dalyvavu-
sio Carlo Manchino (1838–1923 m.) kompozicija „Čiuožėjai prie 
kaimo“ (apie 1890 m.) puikiai perteikia šaltos ir vaiskios žiemos 
dienos atmosferą. 1911 m. vasarą į Arenshopą pirmą kartą atvy-
ko tapytoja Dora Koch-Stetter (1881–1968 m.). Jos sukurti eks-
presionistiniai portretai (kaip ir parodoje eksponuotas dvigubas 
portretas „Pora iš žvejų kaimelio“) ir peizažai tapybos naujumu 
pralenkė kitų kolonijos dailininkų kūrinius, kuriuose dar jaučiama 
stipri natūralizmo įtaka. Ahrenshoopo kolonijai parodoje atstovavo 
ir Fritzo Grebe‘s (1850–1924 m.), Elisabeth von Eicken (1862– 
1940 m.), Hermanno Abekingo (1882–1939 m.), Hedwigos 
Woermann (1879–1960 m.) ir Fridos Löber (1910–1989 m.) 
paveikslai. 

Pirmojo pasaulinio karo metais gyvenimas dailininkų koloni-
joje apmirė, daugelis menininkų buvo priversti parduoti vasar-
namius. Vis dėlto šiandien dailininkų kolonijos dvasia Ahrens-
hoope gyva ir ypač puoselėjama. Ahrenshoopas yra viena iš 
nedaugelio vietų, kurioje išsaugota istorinė kolonijos praeitis, 
būdinga „menininkų namų“ architektūra, tradicinė menininkų 
sambūrio atmosfera, veikia daugybė meno galerijų, meninin-
kų namų, dirbtuvių. Arenshopo „Meno trobelė“, vėl atidaryta 
1946 m., yra ne tik seniausia dailės galerija Šiaurės Vokieti-
joje, bet ir vienas iš gausiausiai turistų lankomų Ahrenshoopo  
objektų. 
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Dora Koch-Stetter. 1881–1968 m. Pora iš žvejų kaimelio. 
Drobė, al., 43,5 × 50. J. Klünderio (Vokietija) nuosavybė
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jos jūros pakrantėse. XIX a. pabaigoje nuošalų žvejų kaimelį Nidą 
pirmieji atrado rašytojai. Prie jų prisijungė Karaliaučiaus meno 
akademijos profesoriai ir jų mokiniai, taip pat garsūs dailininkai ir 
kultūros atstovai iš Vokietijos. Nida tapo vokiečių intelektualų bū-
rimosi vieta: tapytojai, fotografai, rašytojai, aktoriai, kompozitoriai 
Hermanno Blode‘s viešbučio „dailininkų verandoje“ diskutuoda-
vo aktualiais meno klausimais. Iki 1945 m. Nidoje kūrė daugiau 
nei 200 dailininkų, pusė jų buvo kilę iš Rytprūsių. Nidos dailininkų 
kolonijoje dalyvavo įvairių stilistinių pakraipų – impresionizmo, 
realizmo, simbolizmo, natūralizmo atstovai, o po Pirmojo pa-
saulinio karo ekspresionistinė tendencija kolonijoje tapo pagrin-
dinė. Ją propagavo ir tapytojas Ernstas Mollenhaueris (1892– 
1963 m.), susirgus uošviui H. Blode‘i perėmęs viešbutį. Jo pas-
tangomis trečiąjį–ketvirtąjį dešimtmetį kolonija vėl suklestėjo. 
Nors E. Mollenhauerio kūriniai jau ne kartą buvo eksponuoti 
Lietuvoje, prieškario kūrybos pavyzdį (kompozicija „Žiemą“, 
1920 m.) pamatėme pirmą kartą. 

Parodoje buvo eksponuotas vieno iš Nidos dailininkų kolo-
nijos pradininkų, Karaliaučiaus meno akademijos auklėtinio 
Ernsto Bischoff-Culmo (1870–1917 m.) nutapytas „Hermanno 
Blode‘s portretas“(apie 1905–1910 m.). Gana anksti prie daili-
ninkų kolonijos prisijungė iš Karaliaučiaus kilęs tapytojas Hansas 
Beppo-Borschke (1888–1914 m.), kurio ryškiomis, kontrastin-
gomis spalvomis nutapytas paveikslas „Mirštantis briedis“ (iki 
1914 m.) alsuoja ekspresionistine dvasia. 1905 m. Nidoje pirmą 
kartą apsilankė tuomet dar teisės studentas Hansas Kallmeyeris 
(1882–1961 m.). Baigęs dailės mokslus, nuo 1911 iki 1944 m. 
jis kiekvieną vasarą praleisdavo tapydamas Kuršių nerijoje ir 
subtiliai perteikdamas gamtos motyvus, kaip antai akvarelėje 
„Aukštoji kopa Rasytėje“. Nuotaikingos, šviesos žaismo kupinos 
Edith Wirth-Sukkau (1881–1941 m.) akvarelės su Bulvikio rago, 
Purvynės motyvais ir garsiuoju „Itališku vaizdu“. 1914–1918 m. 
Nidoje lankėsi ir Pranas Domšaitis (1880–1965 m.).

Antrasis pasaulinis karas nutraukė Nidos dailininkų kolonijos 
gyvavimą, o H. Blode‘s viešbutyje sukaupta kolonijos dailininkų 
paveikslų kolekcija 1945 m. pradžioje buvo sunaikinta. Dailininkų 
kolonijos nariai išsaugojo ypatingą ilgesį Kuršių nerijos gamtai ir, 
po karo negalėdami atvykti į Nidą, tapė „prisiminimų paveikslus“.

Dar 2005 m. Prano Domšaičio galerijoje vykusioje tarptautinė-
je konferencijoje, skirtoje dailininkų kūrybos centrams ir jų bend-
ruomenėms Vidurio ir Rytų Europoje, kurios metu ir gimė šios 
dailininkų kolonijų parodos idėja, „EuroArt“ generalinis sekreto-
rius dr. Benno Rischas teigė: „Reikia atkurti Europos menininkų 
bendradarbiavimą parodant, kad garsiosios menininkų kolonijos 
vis dar gyvos šiandien ir toliau bus gyvybingi intelektualios ir kū-
rybinės veiklos kultūriniai centrai“. 

Paroda, kuriai reikėjo ilgo ir kruopštaus parengiamojo dar-
bo, sulaukė ir daugelio rėmėjų pagalbos: Lietuvos Respublikos 
kultūros ir sporto rėmimo fondo, Europos Parlamento nario  
dr. Eugenijaus Gentvilo ir Liberalų ir demokratų aljanso už Europą, 
Nyderlandų Karalystės ambasados Lietuvoje ir įvairių Nyderlan-
dų institucijų, fondų, Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos ir Meklenburgo-Aukštutinės Pomeranijos že-
mės institucijų ir draugijų. 

Pradėjusi veikti Klaipėdoje, paroda vėliau bus eksponuojama 
Marie Tak van Poortvliet muziejuje Domburge (Nyderlandai), o 
nuo 2007 m. spalio 14 d. iki 2008 m. sausio 6 d. – Ahrenshoopo 
„Meno trobelėje“ (Vokietija).        
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Edukacinė  
paroda  
„Lietuvių dailės 
atgimimo  
šimtmetis“  
keliauja per  
Lietuvą
Laima BIALOPETRAVIČIENĖ

2007  m. kovo 14 d. Lietuvos  
 Respublikos Vyriausybės 

rūmuose visuomenei buvo pristatyta 
Lietuvos dailės muziejaus parengta 
edukacinė paroda „Lietuvių dailės 
atgimimo šimtmetis“, skirta pirmosios 
lietuvių dailės parodos atidarymo 
ir Lietuvių dailės draugijos įkūrimo 
šimtmečiui. 

Š i paroda, keletą savaičių eksponuota Vyriausybės rūmuose,  
 vėliau pradėjo savo kelionę po Lietuvos apskritis – Kauno, 

Marijampolės, Alytaus, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Panevėžio, 
Šiaulių, Utenos – ir buvo eksponuojama muziejuose. 

2007  m. sukako 100 metų, kai Vilniuje buvo  
 surengta pirmoji lietuvių dailės paroda (1907 m. 

sausio 9 d.) ir įkurta Lietuvių dailės draugija (1907 m. rugsėjo 
15 d.). Lietuvių dailės draugijos įkūrimas ir veikla XX a. pradžioje 
buvo natūrali tąsa procesų, kurie visose kultūrinio gyvenimo srityse 
iškėlė tautinio identiteto paieškas, nacionalinio savarankiškumo 
viltis. Lietuvių dailės draugijos įkūrimas tapo akstinu susitelkti 
jaunoms lietuvių profesionaliosios dailės pajėgoms, paskatino 
steigti kitas kultūros, švietimo ir mokslo srities draugijas – 
Vilniaus mokslo bičiulių draugiją, Lietuvių mokslo draugiją, Meno 
ir mokslo muziejaus draugiją, Vilniaus dailės draugiją. 

Šiam Lietuvos dailės gyvenimo jubiliejui norėta baigti rekons-
truoti Nacionalinės dailės galerijos pastatą, tačiau dėl objektyvių 
priežasčių nespėta to padaryti ir darbus tikimasi atlikti iki Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo ir Vilniaus, 2009 m. Europos kultūros 
sostinės, renginių pradžios. 
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