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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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Lietuvos dailės muziejaus direktorius R. Budrys (antras iš kairės)  
supažindina su paroda Ministrą Pirmininką G. Kirkilą (pirmas iš kairės), 
kitus Lietuvos Vyriausybės narius, parodos atidarymo Vyriausybės  
rūmuose dalyvius. 2007 m. kovo 14 d.

Lietuvos dailės muziejaus parengta kilnojamoji edukacinė 
paroda pristatė visuomenei Lietuvių dailės draugijos iniciatyvas, 
aptarė pirmąją lietuvių dailės parodą, kitas draugijos 1907– 
1914 m. rengtas parodas Vilniuje, Kaune, Rygoje. Parodos sten-
duose eksponuoti skaitmeninės spaudos būdu atkurti Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio, Antano Žmuidzinavičiaus, Petro Rimšos, 
Petro Kalpoko, Juozo Zikaro, Antano Jaroševičiaus, Justino Vie-
nožinskio, Adomo Varno, Kajetono Sklėriaus ir kitų XX a. pradžio-
je kūrybinę veiklą pradėjusių lietuvių dailininkų kūriniai. Vaizdinę 
medžiagą papildė archyvinių fotografijų, Lietuvių dailės draugijos 
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veiklą atspindinčių dokumentų, spaudos leidinių skaitmeninės 
kopijos. Informaciniai tekstai supažindino su Lietuvių dailės drau-
gijos veikla XX a. Vilniuje, draugijos narių biografijomis ir kūryba. 
Rengiant parodą talkino ir eksponatus atkurti skaitmeniniu būdu 
pateikė Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės mu-
ziejus, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos nacionali-
nė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas. 

Burdama lietuvių dailės pajėgas, ypač daug nuveikė „Rūtos“ 
draugija, kurią 1904 m. vasario 27 d. įkūrė Krokuvoje dailę studi-
javę Adomas Varnas, Kazimieras Ulianskis, Adalbertas Staneika, 
Ignas Šlapelis ir universiteto studentai Juozapas Herbačiauskas, 
Sofija Kymantaitė ir kiti. Metų pabaigoje į jos veiklą įsitraukė Pet-
ras Rimša. Šioje draugijoje gimė sumanymas įsteigti organizaci-
ją, kuri vienytų įvairiuose Europos meno centruose gyvenančius 
ir studijuojančius menininkus lietuvius, remtų juos materialiai, 
rūpintųsi parodų organizavimu ir dailės leidinių spausdinimu. 
Pirmasis šią idėją iškėlė P. Rimša straipsnyje, išspausdintame 
„Vilniaus žiniose“ 1906 m. kovo 24 d. (pagal naująjį kalendorių – 
balandžio 6 d.). Rašydamas apie draugijos būtinybės prielaidas, 
jis numatė konkrečią organizacinę formą – parodą, jos struktū-
rą (tapybos, skulptūros ir tautodailės skyrius) ir vietą („Vilniuje, 
mūsų sostapilyje“). Kiek vėliau „Vilniaus žiniose“ šiai minčiai 
pritarė Antanas Žmuidzinavičius, išryškinęs augančio meninio 
sąjūdžio reikšmę ir apibūdinęs būsimos parodos tikslą – „duoti 
gyvenimo pradžią mūsų dailei tarp kitų tautų dailės“, nes „ir pas 
lietuvius dailė egzistuoja“. Šiai idėjai pritarė ir dailininkas Antanas 
Jaroševičius, rašytoja Gabrielė Petkevičaitė ir kiti. 

Visuomenei pritarus, 1906 m. vasarą į Vilnių iš Paryžiaus tvar-
kyti lietuvių dailės parodos reikalų atvyko A. Žmuidzinavičius. Jo 
iniciatyva buvo suburta parodos rengimo grupė. 1906 m. spalio 
15 (28) d. „Vilniaus žinių“ redakcijoje įvyko pirmasis jos posėdis, 
įsteigtas komitetas, kurį sudarė Jonas Basanavičius (išrinktas pir-
mininku), „Vilniaus žinių“ leidėjas Petras Vileišis, gydytojas An-
tanas Vileišis, advokatas Jonas Vileišis, kunigai Juozapas Kukta 
ir Vladas Mironas, literatas Kazys Puida ir dailininkas Antanas 
Žmuidzinavičius. Komitetas paskelbė „Atsišaukimą į visuome-
nę“, kuriuo kvietė į būsimą parodą siųsti eksponatus ir remti ren-
ginį aukomis. Buvo išsiųsti kvietimai lietuvių kilmės dailininkams, 
pranešimai lietuvių draugijoms užsienyje, didžiausių Prancūzijos, 
Anglijos, Amerikos, Rusijos ir Lenkijos laikraščių redakcijoms. 

Dailininkai netruko atsiliepti, jie siuntė kūrinius, o provincijos 
inteligentai ir dvasininkai rinko parodai skirtus liaudies amati-
ninkų dirbinius. Su P. Vileišiu susitarus dėl patalpų neseniai pa-
statytuose rūmuose Antakalnyje (dabar – Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas) ir sukaupus pakankamai eksponatų, pra-
dėta rengti parodą. Paveikslus ir piešinius kabino, skulptūras, 
tautodailės dirbinius dėliojo pagrindiniai parodos organizatoriai 
dailininkai M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, P. Rimša, jiems 
talkino gydytojos Marija Putvinskaitė ir Sofija Gimbutaitė, literatė 
Ona Pleirytė-Puidienė. 

Pirmoji lietuvių dailės paroda atidaryta 1906 m. gruodžio  
27 d. (1907 m. sausio 9 d.) itin iškilmingai, dalyvaujant Vilniaus 
tautinių bendrijų pasiuntiniams, valdžios atstovams, susirinkus 
gausiai lietuviškai publikai. Atidarymo iškilmes pagerbė svečiai 
iš Kauno, Seinų, Varšuvos, iš Sankt Peterburgo atvyko Mairo-
nis. Kalbą pasakė J. Basanavičius: „Jei mūsų daidaliai į tą kele-
tą metų galėjo teip sustiprėti, priruošti ir pagaminti Lietuvai teip 
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Educational Exhibition “100th Anniversary of Lithuanian Art 
Revival” will Travel over Lithuania in 2007 
Laima BIALOPETRAVIČIENĖ

The article describes the educational exhibition 100th Anni-
versary of Lithuanian Art Revival developed by Lithuanian Art 
Museum to commemorate the 100th anniversary of opening 
of the fist Lithuanian art exhibition and establishment of the 
Lithuanian Art Society. This exhibition was held at the Go-
vernment building for several weeks and afterwards started 
its journey through various Lithuanian counties: Kaunas, 
Marijampolė, Alytus, Klaipėda, Tauragė, Telšiai, Panevėžys, 
Šiauliai, Utena, and was exhibited in local museums.
The mobile educational exhibition presents initiatives of 
Lithuanian Art Society to the wide public, overviews the first 
Lithuanian art exhibition and other exhibitions arranged by 
the Society in Vilnius, Kaunas and Riga in 1907–1914. The 
exhibition stands have digital reproductions of works by 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Antanas Žmuidzinavičius, 
Petras Rimša, Petras Kalpokas, Juozas Zikaras, Antanas Ja-
roševičius, Justinas Vienožinskis, Adomas Varnas, Kajetonas 
Sklėrius and other Lithuanian artists having started their 
creative activities at the beginning of the 20-th century. The 
article also depicts the establishment of Lithuanian Art So-
ciety, its role and significance to the-then Lithuanian society.
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Parodos atidarymas Plungės Žemaičių dailės muziejuje 

Danutės Mukienės nuotraukos

dailiai sutaisytą savo darbų parodą, tai praėjus ilgesniam laikui, 
tikimės, jie iškels mūsų tautos dailą į tą aukštybę, int kurią daila 
yra pakilusi pas kitas mažiau už mus nuvargintas, o labiau ap-
šviestas, tautas“. 

Paroda veikė iki 1907 m. vasario 15 d. (kovo 1 d.) ir buvo pa-
vykusi: ją aplankė daugiau nei 2 000 žiūrovų, ne mažesnis buvo 
spaudos dėmesys. Parodoje dalyvavo 23 profesionalūs dailinin-
kai, architektai ir 68 kaimo meistrai. Buvo eksponuoti 242 alie-
jumi tapyti kūriniai ir akvarelės, piešiniai, architektūros projektai, 
skulptūros darbai ir 206 tautodailės dirbiniai. 

Netikėta pirmosios lietuvių dailės parodos sėkmė padėjo 
įgyvendinti kelerius metus puoselėtą idėją – įsteigti dailinin-
kus vienijančią draugiją. 1907 m. pavasarį A. Žmuidzinavičius,  
M. K. Čiurlionis, P. Rimša ir advokatas J. Vileišis parengė būsimos 
draugijos įstatus. Rugsėjo 2 (15) d. buvo sušauktas steigiamasis 
draugijos posėdis, kuriame įregistruoti pirmieji 15 narių ir išrink-
ta valdyba: pirmininku tapo A. Žmuidzinavičius, sekretoriumi –  
J. Vileišis, iždininke – S. Gimbutaitė, nariais – M. K. Čiurlionis ir 
P. Rimša. Susivienijimo tikslai apibrėžti įstatuose („Lietuvių dailės 
draugijos įstatai“, Vilnius, 1907. Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto biblioteka): 

„ 1. plėtoti ir lavinti lietuvių dailę; 
 2. vienyti ir artinti visų dailės šakų artistus; 
 3. teikti medžiagiškąją ir doriškąją pagelbą artistams ir   
  dailininkams, ypač tiems, kurie nori lavinties savo  
  specijališkumuose; 
 4. lavinti dailės skonį tarp Lietuvos žmonių; 
 5. rinkti dailės darbus įvairiuose žmonių tvermės  
  apsireiškimuose“. 
Nariai galėjo būti visi, prijaučiantys draugijos siekiams ir no-

rintys dalyvauti jos veikloje, sumokėję nario mokestį ir pasirengę 
draugiją remti finansiškai. Ankstyvuoju veiklos laikotarpiu Lietu-
vių dailės draugija vienijo 369 narius. Daugelis jų buvo įvairių 
profesijų žmonės: mokytojai, teisininkai, gydytojai, dvasininkai, 
pramonininkai, finansininkai, gyvenę ne tik Lietuvoje, bet ir Lenki-
joje, Vokietijoje, JAV, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje. Dailininkų drau-
gijoje buvo 21. 

Ryškiausią pėdsaką XX a. pradžioje Lietuvos meniniame gy-
venime paliko viena pagrindinių draugijos veiklos formų – dai-
lės parodos, rengtos pagal pirmosios lietuvių dailės parodos 
modelį, t. y. sudarytos iš dviejų didelių skyrių – profesionaliojo 
meno ir tautodailės. Iki Pirmojo pasaulinio karo Vilniuje buvo su-
organizuotos dar septynios parodos. Trys iš jų (1908, 1911 ir  
1914 m.), papildytos vietos dailės mėgėjų rinkiniais, buvo perkel-
tos į Kauną, viena surengta Rygoje (1910 m.). 

Lietuvių dailės draugija tapo itin svarbi, išsaugodama vieno iš 
draugijos organizatorių, tuomet pripažinto išskirtinės reikšmės 
dailininku, M. K. Čiurlionio kūrybą. 1911 m. jam mirus, draugija, 
uždariusi penktąją lietuvių dailės parodą, pirmą kartą visuome-
nei pristatė beveik visą M. K. Čiurlionio tapybos ir grafikos pa-
likimą: po jo mirties surengtoje parodoje buvo eksponuoti 265 
jo kūriniai. Sujungta su penktąja lietuvių dailės paroda, ji buvo 
perkelta į Kauną. 1911 m. pab.–1912 m. Lietuvių dailės draugija 
išsiuntė dailininko kūrinius į „Meno pasaulio“ draugijos parodas 
Maskvoje ir Sankt Peterburge, į antrąją postimpresionistų paro-
dą Londone. Joms pasibaigus ir kūrinius grąžinus, Vilniuje buvo 
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įrengta nuolatinė M. K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija, veikusi  
nuo 1913 m. spalio 20 d. (lapkričio 2 d.) iki 1914 m. lapkričio 1 
(14) d. 

1913 m. sausio 13 d. prie Lietuvių dailės draugijos buvo įkurta 
Čiurlionio kuopa, kurios vienas tikslų – kaupti dailininko kūrinius, 
atidaryti Lietuvių tautos paveikslų galeriją, kurioje būtų rodo-
mi ne tik M. K. Čiurlionio, bet ir kitų lietuvių dailininkų kūriniai.  
Būtinybė išsaugoti M. K. Čiurlionio palikimą skatino greičiau  
įgyvendinti kelerius metus draugijoje gyvavusią Tautos namų – 
nacionalinio kultūros ir meno centro – idėją. Lietuvių dailės 
draugija ir Lietuvių mokslo draugija ketino pasistatyti nuosavus 
rūmus, kuriuose įsikurtų abiejų draugijų valdybos, biblioteka, 
archyvai, lietuvių dailės muziejus, paskaitų salės. 1912 m. Lie-
tuvių dailės draugijos rinkiniuose buvo daugiau nei 400 profe-
sionaliosios dailės kūrinių, tarp jų – keliolika dovanotų autorių:  
M. K. Čiurlionio, P. Kalpoko, Kazimiero Stabrausko, Tado Daugir-
do, P. Rimšos, A. Žmuidzinavičiaus. Depozito teisėmis draugijoje 
buvo saugoma per 200 M. K. Čiurlionio tapybos ir grafikos kūri-
nių, kelios dešimtys kitų dailininkų paveikslų ir skulptūrų. Draugi-
ja turėjo sukaupusi ir gausų tautodailės rinkinį, kurį sudarė bene 
1 000 dirbinių, ateityje turėjusių tapti „mūsų tautos muziejaus 
pamatu“. 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, dalis šių rinkinių buvo 
išvežta į Maskvą. 1920 m., padedant Lietuvos Respublikos vy-
riausybinei taikos delegacijai, M. K. Čiurlionio, kitų dailininkų 
kūriniai, liaudies meno kolekcija buvo grąžinti Lietuvai. Šios ver-
tybės buvo perduotos 1921 m. įsteigtai M. K. Čiurlionio galerijai 
(dabar – Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejus). 

Lietuvių dailės draugijos veiklos peripetijos, aktyviausių jos na-
rių kūryba atsispindėjo parodos stenduose. Tikimės, kad Lietuvių 
dailės draugijos ir pirmosios lietuvių dailininkų parodos šimtme-
čiui skirta ekspozicija priminė mūsų visuomenei nacionalinės 
dailės formavimosi pagrindus, lietuvių tapytojų, skulptorių, grafi-
kų kūrinius, tapusius XX a. dailės klasika.       
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