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Sv
et
ur Maskvoje – 

Mstislavo  
Dobužinskio 
kūriniai iš  
Lietuvos  
muziejų rinkinių 
Skaistis MIKULIONIS

2007  m. spalio 14 d. privačioje  
 galerijoje „Mūsų 

dailininkai“ („Наши художники“) 
atidaryta paroda „Mstislavas 
Dobužinskis. Nuo Lietuvos iki 
Amerikos“, kurioje žiūrovams pristatyta 
150 dailininko kūrinių iš Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino, Nacionalinio  
M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir 
privačių Maskvos kolekcijų.  
22 spektaklių kostiumų ir dekoracijų 
eskizus, sukurtus Kauno, Paryžiaus, 
Diuseldorfo, Amsterdamo, Londono, 
Niujorko teatruose rodytiems 
spektakliams, parodai atrinko pati 
parodos kuratorė – Maskvoje  
gyvenanti Julija Girba. Daugelis  
M. Dobužinskio grafikos ir tapybos 
kūrinių buvo eksponuojami  
pirmą kartą. 

D augelį metų Maskvos verslininkai Natalija Kurnikova ir  
 Andrejus Filkovas renka rusų dailininkų emigrantų kūrinius. 

Moderni, puikią saugojimo ir eksponavimo įrangą turinti privati 
galerija „Mūsų dailininkai“ yra surengusi įspūdingas temines XX a. 
pirmosios pusės Prancūzijoje dirbusių menininkų A. Lanskojaus, 
S. Šaršuno, S. Poliakovo, N. Tarchovo, L. Siurvažo ir daugelio 
kitų iškilių menininkų parodas. Čia jau buvo eksponuojami ir 
vadinamųjų „kairiųjų“ tapytojų – P. Končialovskio, A. Ševčenko, 

Maskvos dailės galerija „Mūsų dailininkai“ M. Dobužinskio kūrybos 
parodos atidarymo dieną

LIETUVOS MUZIEJAI 2007’4

Works by Mstislav Dobuzhinskij from Lithuanian museum 
collections exhibited in Moscow 
Skaistis MIKULIONIS

In October 2007 in a private Moscow (Russia) gallery „Our 
Artists“ („Наши художники“) there was an exhibition  
„Mstislav Dobuzhinskij. From Lithuania to America“, where 
150 paintings by M. Dobuzhinskij from Lithuanian theatre, 
music, cinema and the National M. K. Čiurlionis museums as 
well as from private Moscow collections were presented to 
visitors. 22 costumes and scenery drawings for the  
performances played in Kaunas, Paris, Düsseldorf,  
Amsterdam, London and New York theatres were selected 
for the exhibition by Julija Girba, the exhibition curator from 
Moscow. Many of graphic art works and paintings by  
Dobuzhinskij were exhibited for the first time. 
The M. Dobuzhinskij exhibition in Moscow received great  
attention of the Mass Media. The publications claimed that 
the works of the artist can be considered as a great incre-
ment to the world art treasury, as they surpassed the time 
and acquired the social value. The insights on the front  
newspaper pages and on line were astonishing. The cultural 
Russian elite  regarded the exhibition as a great Project  
fostering and promoting the national art, emphasized the 
significance of the artists work and the exclusive importance 
of the  activity of the gallery „Our Artists“.
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N. Gončiarovos, šestidesiatnikų (O. Celkovo, E. Šteinbergo,  
V. Jakovlevo) – paveikslai. Galerija koordinavo privačių kolekcijų 
dalyvavimą parodose „Rusiškas Paryžius“ (Valstybinis rusų 
muziejus) ir „Susitikimo vieta: Paryžius“ („Ludwig Museum“, 
Koblencas). 2005 m. didelio pasisekimo sulaukė jos surengta 
paroda, skirta 1960–1980 m. avangardinio meno kolekcininkui 
S. Šusteriui atminti. Šiai bene vienintelei Rusijoje privačiai galerijai 
paveikslus skolina Valstybinė Tretjakovo galerija, Valstybinis rusų 
muziejus ir daugelis kitų valstybinių muziejų. Šie didieji Rusijos 
muziejai, rengdami parodas, taip pat negali išsiversti be galerijos 
„Mūsų dailininkai“ savininkų ir kitų Maskvos ir Sankt Peterburgo 
kolekcininkų pagalbos. 

Prieš kelerius metus Paryžiuje buvo parduota M. Dobužins-
kio sūnaus Rostislavo kolekcija. Iš po R. Dobužinskio mirties 
surengto aukciono reportažų paaiškėjo, kad nė vienas Rusijos 
ar Lietuvos muziejus neįsigijo parduodamų šedevrų – „Medi-
nių lėlių“, F. Dostojevskio „Baltųjų naktų“ iliustracijų, unikalaus 
1911 m. „Meno pasaulio“ raidyno“, kuriame kiekviena raidė yra 
šios grupuotės dalyvių portretas šaržas. Visa M. Dobužinskio ir 
jo sūnaus Rostislavo kolekcija pateko į privačius rinkinius. Ko-
mercinis M. Dobužinskio kūrinių reitingas po Paryžiaus aukciono 
pakilo. Naujos „Meno pasaulio“ dailininkų darbų kainos paaiškės 
po netrukus „Christie’s“ ir „Gazprombank“ Maskvoje rengiamo 
aukciono (parduodama 15 K. Somovo, N. Gončiarovos, J. An-
nenkovo ir kitų rusų dailininkų kūrinių). Tai bus rekordinė pre-
kyba, nes kalbama apie Rusijos ir Europos dailininkų šedevrus, 
pinigų sumas, kurios siekia 250–300 milijonų JAV dolerių. 

M. Dobužinskis, kaip ir visi „Meno pasaulio“ grupuotės daili-
ninkai, mėgstamas Rusijoje. Tačiau amerikietiškas menininko kū-
rybos etapas dėl suprantamų priežasčių ilgą laiką buvo žinomas 
tik siauram M. Dobužinskio kūrybos specialistų ir kolekcininkų 
ratui. Dažniausiai kalbama ir rašoma apie laikotarpį iki 1924 m., 
kai menininkas, padedant Lietuvos Respublikos pasiuntiniui Ru-
sijoje J. Baltrušaičiui, grįžo į Lietuvą. Lietuviškasis laikotarpis Ru-
sijoje pažįstamas geriau, nes M. Dobužinskio parodų iš Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių jau buvo surengta Mas-
kvoje, Sankt Peterburge, Nižnij Novgorode ir Kaliningrade. Lie-
tuvos dailės muziejaus paveikslas „Tilto gatvė“ (apie 1907 m.) 
nuo 2007 m. gegužės 22 d. iki liepos 29 d. buvo eksponuotas 
Maskvos valstybinėje Tretjakovo galerijoje veikusioje parodoje 
„Europa–Rusija–Europa“, kuriai visos Europos valstybės pateikė 
daugiau kaip 100 nacionalinių šedevrų. 

Parodos Lietuvoje ir Rusijoje galutinai paneigė stereotipus, kad 
M. Dobužinskio kūryba Lietuvoje ir emigracijoje turi mažesnę vertę 
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nei jo rusiškojo laikotarpio kūryba. Tik gaila, kad šio dailininko re-
trospektyvinė paroda, kurioje matytumėme pagrindinius kūrinius 
iš didžiausių Rusijos, Lietuvos, kitų Europos šalių ir JAV muziejų 
bei privačių kolekcijų – tik miglotas ateities kultūrinis vaizdinys. 
Neaišku, nei kas imsis tokios iniciatyvos, nei kiek kainuotų toks 
projektas. Tačiau jau šiandien dviejų Lietuvos muziejų, Natalijos 
Kurnikovos ir Andrejaus Filkovo šeimos, kitų Maskvos kolekci-
ninkų ir Lietuvos kultūros atašė J. Budraičio rūpesčiu, parėmus 
Lietuvos Respublikos ambasadai Rusijos Federacijoje, Lietuvos 
institutui, UAB „Lietuvos paminklai“ ir architektūrinei bendrovei 
„Ampir“, parodoje „Mstislavas Dobužinskis. Nuo Lietuvos iki 
Amerikos“ buvo pateiktas toks retrospektyvinės parodos pirma-
vaizdis. Lietuvoje ir emigracijoje sukurtus M. Dobužinskio kūrinius 
nuo 2007 m. spalio 15 d. iki 2008 m. sausio 20 d. gali pamatyti 
kiekvienas kantrybės turintis maskvietis, nebijantis kelių valandų 
spūsčių ir „malonių“ įspūdžių, kuriuos patirs važiuodamas paskui 
elitinių verslininkų limuzinų kolonas ir švyturėliais padabintų vy-
riausybinių kortežų kavalkadas į 19-ąjį Rubliovkos kilometrą, kur 
kelio ženklas tarp Berlyno sieną primenančių tvorų kviečia į ga-
leriją „Mūsų dailininkai“. Įsukęs iš Rubliovo–Uspenskio trasos ir 
pabendravęs su apsaugos vyrukais, lankytojas patenka į rusiškos 
žiemos atviruką primenčią aplinką, kur lengva suprasti, už ką šias 
vietas taip mėgsta Rusijos vadovai. Naujas trijų aukštų galerijos 
pastatas buvo atidarytas 2005 m. vasario mėnesį (galerija veikia 
nuo 1995 m.). Projekto autorius architektas Jevgenijus Assas ir 
dizainerė Jekaterina Fedorčenko sukūrė išskirtinį statinį, kuris iš 
karto sudomino architektūros kritikus. Statinys – nedidelis, gerai 
suplanuotas, talpus, patrauklus. Galerijos plotas – 600 kv. m, pa-
rodų erdvės – 350 kv. m, galerijoje įrengta moderniausia šviesos, 
drėgmės ir temperatūros palaikymo sistema. 

M. Dobužinskio kūrinių paroda eksponuojama visuose trijuose 
šio pastato aukštuose. Pirmojo aukšto pagrindinėje salėje rodo-
mi eksponatai iš Lietuvos muziejų. Iš tapybos ir grafikos kūrinių 
paminėtini: „Medinės lėlės“ (1927 m., M. Krasnovo kolekcija, 
Ženeva), „Naktis virš Temzės“ (1935 m., privati kolekcija, Mas-
kva), „Bažnyčia Bostone“ (1940 m., privati kolekcija, Maskva), 
„Niujorko stogai“ (1942 m., privati kolekcija, Maskva), serija 
amerikietiškų interjerų. Didžiausia parodos dalis skirta darbams, 
sukurtiems Kaune, Valstybės teatre, Niujorko M. Čechovo teatre, 
„Metropolitan Opera“, kituose JAV ir Vakarų Europos teatruose. 

Parodos atidarymo metu pristatytas katalogas, kuriame iš-
spausdinami N. Kurnikovos, R. Lopienės, V. Krištopaitytės, ilga-
mečio M. Dobužinsko kūrybos tyrinėtojo ir monografijos apie šį 
dailininką autoriaus G. Čiugunovo, parodos kuratorės J. Girbos ir 
Ž. Ambrasaitės straipsniai. Dailininko kūrybos apžvalgoje supa-
žindinama ir su Lietuvos dailės muziejuje saugomais kūriniais, 
kuriuos neseniai Lietuvai dovanojo ir Nacionaliniam Lietuvos dai-
lės muziejui perdavė JAV lietuvių fondas. 

Maskvoje surengta M. Dobužinskio kūrybos paroda sulaukė 
didžiulio spaudos dėmesio. Dailininko kūryba apibūdinama kaip 
praturtinanti pasaulinio meno lobyną, pranokusi laiką ir įgijusi vi-
suotinę reikšmę. Nuostabą kelia profesionalios įžvalgos pirmuo-
siuose laikraščių ir elektroninių leidinių puslapiuose. Kultūrinis 
Rusijos elitas parodą įvertino kaip didį nacionalinio meno puose-
lėjimo ir populiarinimo projektą, akcentavo ir dailininko kūrybos 
reikšmingumą, ir išskirtinę galerijos „Mūsų dailininkai“ veiklos 
svarbą.            
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Parodos kuratorė N. Kurnikova pristato ekspoziciją Juozui Budraičiui

S. Mikulionio nuotr.
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