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Kolekcija, gimusi
iš užmaršties ir atminties
Rytų Prūsijos dailė pasižymėjo plačiais tarptautiniais meno ryšiais, senomis Europos tradicijomis, joje
glaudžiai pynėsi įvairių kultūrų bruožai. Sudėtinga krašto istorija nunešė užmarštin daugelio dailininkų pavardes, didžioji dalis dailės kūrinių negrįžtamai prarasta. O
jų – ir kūrėjų, ir kūrinių – būta išties nemažai. Apie Rytų
Prūsijos provincijos ir jos etninės teritorijos, Mažosios
Lietuvos, arba Prūsų Lietuvos, dailės paveldą pas mus
garsiau prabilta tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.
Klaipėdoje, Nidoje buvo surengtos kelios dailės parodos iš Vokietijos muziejų, pirmiausia iš Rytprūsių krašto
muziejaus Liuneburge, pristatančios Nidos dailininkų
kolonijos menininkų kūrybą. Nuo 1995 m. Nidoje kasmet
vyksta tapybos plenerai „Nidos ekspresija“, iki šiol puoselėjantys buvusio Europos masto dailės reiškinio atminimą ir tęsiantys jo tradicijas. Spaudoje pasirodė pirmieji
straipsniai, skirti unikaliam dailininkų sambūriui Nidoje.
Šiandien Lietuvos muziejuose saugomi Nidos dailininkų kolonijos laikus menantys kūriniai sudaro tik mažą
praeities fragmentą: keliolika Kuršių nerijoje ir Nidos
dailininkų kolonijoje kūrusių vokiečių dailininkų darbų
saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, po vieną kitą – Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje Klaipėdoje, Neringos istorijos muziejuje. Nidoje, dailininkų kolonijoje, lankėsi ir P. Domšaitis, bet Nidos
vaizdus įamžinusių jo darbų neišliko. Negausiai ši tema
atskleidžiama ir privačiose kolekcijose. Visas turtingas
Mažosios Lietuvos dailės paveldas, kurį, be Nidos dailininkų kolonijos menininkų kūrinių, sudaro ir Karaliaučiaus meno akademijos profesūros bei ugdytinių darbai,
taip pat gausiai į šį kraštą vykusių dailininkų paveikslai,
atrodė, yra tik kitų kraštų muziejų ir kolekcininkų turtas.
Dar 2006 m. Klaipėdoje susibūręs bendraminčių,
kraštotyros ir istorijos mėgėjų, būrelis 2009 m. pra-
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džioje įkūrė VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugiją
„Nidden“. Draugijos, kurios devyni nariai yra įvairių profesijų atstovai, tikslu tapo tapybos bei grafikos darbų,
sukurtų Rytų Prūsijoje ir vaizdingai bylojančių apie šį
kraštą, rinkimas ir propagavimas. Draugijos įkūrimas tik
įformino jau kelerius metus vykusį dailės kūrinių paieškos ir kaupimo procesą, kurio tikrasis „spiritus movens“,
be abejonės, buvo ir yra draugijos narys Aleksandras Popovas, kaip pats sakosi, „lietuviškai nekalbantis slavas“,
jau beveik penkiasdešimt metų gyvenantis Klaipėdoje.
Buvęs tolimojo plaukiojimo kapitonas, šiandien verslininkas, dosnus filantropas ir tikrų tikriausias kolekcininkas su meile kalba apie Prūsų Lietuvos praeitį, žmones,
kultūrą, puikiai ją išmano; su pietizmu pristato kolekcijos kūrinius, svarbius krašto praeities liudytojus.
2006–2013 m. Vokietijos dailės aukcionuose draugija
„Nidden“ įsigijo per tūkstantį kūrinių, kurie atstovauja
beveik 300-ams dailinininkų. Iš viso draugijos parengtuose sąrašuose yra virš 400 Rytprūsių dailininkų pavardžių, kurių darbų per draugijos atstovus nuolat ieškoma
aukcionuose Vokietijoje. Tačiau pirmasis kolekcijos paveikslas, Friedricho Behrendto aliejinė kompozicija „Vakaras Lietuvoje“, visada liks pats mieliausias ir primins
gražios idėjos, įgavusios apčiuopiamą išraišką, pradžią.
Kolekc ija , gimusi iš užmaršties ir atminties

________________________
Friedrich Behrendt
Vakaras Lietuvoje*
Apie 1890
Drobė, aliejus

________________________
* Knyga iliustruota paveikslais iš
„Nidden“ dailės kolekcijos (jeigu
nenurodyta kitaip).
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Lygiagrečiai intensyviam kūrinių paieškos ir įgijimo
procesui nuo 2009 m. draugija rengia kolekcijos parodas,
pristatydama vertingus ir iki tol nematytus dailės kūrinius plačiajai visuomenei. Vien 2009 m. parodos vyko
Nidoje, Rusnėje ir Kaliningrado srityje (Rusija). Kolekcijos
parodos buvo įtrauktos į XIII (2009 m.), XIV (2010 m.) ir
XV (2011 m.) tarptautinių Thomo Manno festivalių programą. Penkių parodų ciklas 2010–2011 m. dalimis pristatė išaugusią kolekciją Ievos Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje Klaipėdoje.
Prasmingu penkerių rinkimo metų apibendrinimu
tapo paroda „Tarp dangaus ir jūros. Kuršių nerija XIX a.
pabaigos – XX a. pirmosios pusės meno kūriniuose“,
kurią 2011 m. balandžio–birželio mėn. Kaune surengė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir draugija
„Nidden“. Draugijos kolekcijos kūriniai sudarė didžiąją parodos eksponatų dalį. Būtent pastarosios parodos
sėkmė, kolekcijos formavimo metu sukaupta nauja faktinė medžiaga, įgyta patirtis ir geri ryšiai, užsimezgę su
Rytprūsių istorijos, kultūros ir dailės tyrinėtojais Lietuvoje bei Vokietijoje, paskatino draugiją ypatingam žingsniui – leidiniui apie Mažosios Lietuvos dailės paveldą.
Nuo šiol, kai kalbėsime apie Rytų Prūsijos dailės istoriją, Nidos dailininkų koloniją, Kuršių nerijos praeitį,
nebereikės žvalgytis po svečius kraštus ar vartyti retus,
kitose šalyse išleistus leidinius. Leidinys „Kelionė į prūsiškąjį „Barbizoną“ atlieka dvigubą misiją: pristato draugijos „Nidden“ sukauptos vertingos dailės kolekcijos
kūrinius ir per juos atskleidžia Mažosios Lietuvos dailės
istorijos puslapius nuo XIX a. vidurio iki XX a. vidurio. Kolekcija orientuota ne tik į ryškiausius Rytų Prūsijos dailės istorijos reiškinius – Karaliaučiaus1 meno akademiją
1
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Šioje knygoje vartojami tradiciniai lietuviški miestų pavadinimai Karaliaučius (vietoj
aprašomojo laikotarpio vok. Königsberg) (dab. rus. Kaliningrad); Klaipėda (vietoj aprašomojo laikotarpio vok. Memel) ir pan. Kai kurie nelietuviški vietovardžiai, kurių rašyba
ir vartojimas jau yra tradiciniai ir įprasti, čia vartojami adaptuoti, pvz., Berlynas, Diuseldorfas, Liubekas, Miunchenas, Štutgartas ir pan. (vok. Berlin, Düsseldorf, Lübeck, München, Stuttgart, ...), kiti pateikiami originalūs su lietuvių kalbos kaitybos sistemai būdingais elementais – galūnėmis; asmenvardžiai pateikiami originalūs su lietuvių kalbos
kaitybos elementais, išskyrus žymių istorinių asmenybių vardus, kurie pagal tradiciją
vartojami adaptuoti.

Kolekcija , gimusi iš užmaršties ir atminties

ir Nidos dailininkų koloniją, bet apima ir visų dailininkų,
nuolat gyvenusių šiame krašte ar tik epizodiškai įvairiais
tikslais jame buvojusių, kūrybą. Todėl knygoje šalia tradicinių Kuršių nerijos motyvų – kopų, laivelių mariose,
jūroje, kurėnų, žvejų sodybų, žvejų, taisančių tinklus,
išplaukiančių ar grįžtančių iš žvejybos, juos pasitinkančių moterų ir kt. – matome ir istorinio bei buitinio žanro
kompozicijų, garsių Rytų Prūsijos asmenybių portretų,
Karaliaučiaus ir kitų Vokietijos miestų vaizdų.
Greta draugijos „Nidden“ kolekcijos eksponatų leidinyje reprodukuojami keli Rytprūsių krašto muziejuje
Liuneburge saugomi su Prūsų Lietuva susiję kūriniai papildo ir išplečia vaizdinę dalį, pristato kūrybą autorių, kol
kas neatstovaujamų draugijos rinkinyje. Ypač vertinga
tekstinė knygos dalis, kurią parašė du Rytų Prūsijos ir
Prūsų Lietuvos istorijos bei dailės paveldo žinovai. Klaipėdos universiteto docentės dr. Nijolės Strakauskaitės
įžvalgos apie Kuršių nerijos kraštovaizdį, jo kitimą ir
įtaką dailininkams įveda į unikalų, kūrybai išskirtinį vandenų, kopų ir miškų pasaulį. Pirmą kartą lietuvių kalba
skelbiami keliolikos knygų apie Rytų Prūsijos dailę autoriaus, nuoseklaus Nidos dailininkų kolonijos tyrinėtojo
dr. Jörno Barfodo (Rytprūsių krašto muziejus Liuneburge, Vokietija) tekstai apie Karaliaučiaus meno akademiją
ir Nidos dailininkų koloniją, tikimės, taps svariu pagrindu
tolesniems regiono dailės paveldo tyrimams Lietuvoje:
juk ne vienas Mažosios Lietuvos dailės istorijos puslapis
dar yra tabula rasa.
Įteikdama skaitytojams pirmąjį tokios apimties leidinį, draugija „Nidden“ tikisi, kad jis bus įdomus ir naudingas visų pirma tiems, kurie, kaip ir draugijos nariai,
domisi istorija, menu, myli savo kraštą ir rūpinasi jo kultūros paveldu, o visus kitus paskatins su juo artimiau
susipažinti.

________________________
D. Adomeit
Nidos švyturys
Drobė, aliejus

Kristina Jokubavičienė
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Kuršių nerija – tai 98 kilometrų sausumos ruožas tarp Baltijos jūros ir Kuršių
marių. Pirmą kartą Kuršių nerijos vardas – Neria – rašytiniuose dokumentuose
aptinkamas XIII amžiuje.
Nerija – Prūsijos kunigaikštystės, vėliau karalystės, po 1871-ųjų – Vokietijos imperijos dalis. Lietuvai šiaurinė jos atkarpa atiteko 1923-iaisiais, nors
1939-1945-aisiais vėl buvo grįžusi Reicho valdžion.
Lietuvai priklauso šiaurinė nerijos pusė, kita dalis su Pilkopiais
(dabar – Morskoje), Rasyte (Rybačij) ir Šarkuva (Lesnoj) –
Rusijai. Pietuose ties Zelenogradsku (buvęs Krantas)
Kuršių nerija susijungia su Sembos pusiasaliu.
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Kuršių nerija –
dailininkų įkvėpimo šaltinis

Nijolė
Strakauskaitė
Kuršių nerija yra tokia
savita...
W. von Humboldtas
1809

________________________
Eduard Kado
Pušys Kuršių nerijoje
Drobė, aliejus
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Žvelgdamas į Kuršių neriją iš „žemyno“ arba nuo
laivo denio, nesuabejosi, kad tai išskirtinio kraštovaizdžio vieta. Šis kraštovaizdis per paskutinius kelis šimtus
metų publikuotuose memuaruose, kelionių aprašymuose ir kituose tekstuose dažniausiai apibūdinamas keliais
įtikinamais argumentais: balto smėlio kalnai, tamsaus
miško juosta, atsispindinti veidrodiniame marių paviršiuje, putojanti jūros bangų pakrantė ir žydriausio
dangaus skliautas, papuoštas baltais debesimis. Šie
kraštovaizdžio charakteristikos akcentai bėgant šimtmečiams kito: XVIII–XIX a. įsisiautėjus pustomo smėlio stichijai, pagrįstai buvo pabrėžiamas dominuojantis
dykumos vaizdas. Wilhelmas von Humboldtas 1809 m.
rugsėjo 29 d. ir spalio 10 d. žmonai Karolinai rašytuose
laiškuose išreiškė kontrastingą įspūdį, kurį jam paliko
kelionė per Kuršių neriją. Šį pusiasalį jis įvardijo „tyrais“
(ode Nehrung), „siauru mirusio smėlio ruožu“, bet čia pat
pridūrė, jog kelionė per šį pusiasalį jūros pakrante buvo
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maloni, nes „Kuršių nerija yra tokia savita, kad ją būtinai
reikia pamatyti – kaip Italiją ar Ispaniją, idant siela nestokotų nuostabaus grožio vaizdų...“
Nuo XX a. vidurio iki šiol Kuršių nerijoje karaliauja žaluma – per 70 procentų šio pusiasalio padengta mišku,
daugiausia pušynais. Tokią kontrastingą Kuršių nerijos
kraštovaizdžio kaitą per porą šimtmečių lėmė žmogaus
įsikišimas: XVI–XVIII a. žmonės čia neapdairiai išnaikino miškus, o XIX a. prireikė titaniškų jų pačių pastangų
apželdinti smėlio dykuma virtusį 97 km ilgio pusiasalį.
Žvelgiant į tūkstantmečio gelmes, šiam pusiasaliui
susiformuoti svarbiausi buvo ne žmonės, o smėlis, jūra
ir vėjas. Geologiniai procesai, prasidėję Baltijos jūros regione, kur tada buvo druskingesnė Litorinos jūra, maždaug prieš 7 tūkstančius metų (ledynams tirpstant iškilo moreninių priemolio sąnašų kalvotas gūbrys), sukūrė
„karkasą“ būsimai nerijai. Ant jo susidarė grandinė salų,
kurios ilgainiui, vis „pamaitinamos“ smėliu, jūros srovės
Kurši ų nerija – dailininkų įkvėpimo šaltinis

________________________
Julius Theophil
Wentscher
Žvejai vakaro žaroje
1894
Drobė, aliejus
________________________
Archibald Bajorat
Žvejo tinkluose
Popierius, anglis
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________________________
Julius Theophil
Wentscher
Pašto kelias Kuršių
nerijoje
1898
Drobė, aliejus
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atneštu iš Sembos pusiasalio, ir sąnašų, atneštų Nemuno deltos upių srovės, jungėsi ir formavo išlenkto kardo
formos pusiasalį, kurio plotis buvo 1–1,5 km (siauriausia
vieta – 0,4 km, plačiausia – 4 km). Maždaug prieš penkis
tūkstančius metų nerijos kraštovaizdis buvo smėlio kalnai ir daugybė sąsiaurių, jungusių jūrą su mariomis. Vėliau smėlio kopos apaugo mišku. Maždaug tuo pat metu
nerijoje apsigyveno žmonės. Palankias jų egzistencijai
sąlygas (žuvų ir žvėrių gausa, saugi aplinka) liudija gerai ištyrinėta naujojo akmens amžiaus Nidos gyvenvietė (III tūkst. pr. Kr.). Kuršių nerija buvo baltų genčių
apgyventame areale, bet ryškiausią pėdsaką čia paliko
kuršiai (prie Kuršių marių jie gyveno nuo I tūkst. pr. Kr.).
VIII–XII a. Kuršių nerija patyrė vikingų invaziją, o XIII a.
atsidūrė Vokiečių ordino valdžioje, nes buvo jam strategiškai svarbi komunikacinė arterija, jungusi Karaliaučių
su Ryga. Kuršių nerijoje Vokiečių ordinas pastatė kelias
pilis: iki XV a. išliko beveik nerijos viduryje, Rasytėje,
stovėjusi pilis. XIV–XV a. Ordinas įsteigė ir smuklių, kuKuršių nerija – dailininkų įkvėpimo šaltinis

riose galėjo nakvoti pasiuntiniai, laiškus gabenę kurjeriai. Prie smuklių kūrėsi gyvenvietės: 1408 m. privilegiją
smuklei gavo Šarkuva, 1437 m. – Nida, 1447 m. – Nagliai,
1506 m. – Kuncai, 1509 m. – Karvaičiai, 1525 m. – Smiltynė. XVII a. viduryje Kuršių nerija tapo svarbia senojo
Europos pašto kelio dalimi, kurios reikšmė ypač išaugo XVIII a., kai keliavusieji iš Paryžiaus į Sankt Peterburgą apsistodavo trumpam ar su nakvyne keturiose
smuklėse-pašto stotyse: Šarkuvoje, Rasytėje, Nidoje,
Juodkrantėje. Čia pabuvojo keli Prūsijos karaliai, Rusijos
caras Petras I, Prūsijos švietimo ministras Wilhelmas
von Humboldtas ir jo brolis mokslininkas Aleksanderis,
filosofas Denisas Diderot (Didro). Tarptautinę reikšmę
Kuršių nerijos pašto kelias prarado 1833 m., nutiesus kelią iš Tilžės į Tauragę.
XVI–XVIII amžiai – tai laikotarpis, kai daugiau kaip
per penkis tūkstančius metų savaimingai formavęsis
kraštovaizdis buvo žmonių neapdairiai suniokotas (ypač
skaudžios buvo Septynerių metų karo – 1756–1763 m. –
pasekmės). XVIII a. pabaigoje šis pusiasalis įgavo dykumos vaizdą su nedideliais išlikusio seno miško intarpais
tarp Juodkrantės ir Rasytės. Nuolat čia gyvenusiems
žvejams kuršininkams toks kraštovaizdis reiškė nuolati-
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________________________
Žvejai smuklėje
Nežinomo dailininko
graviūra pagal
Maxo Rentelio paveikslą
1879 m.

________________________
Marie Seeck
Kalėdos Rytų Prūsijoje
1929
Popierius, ofortas
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________________________
Kopų tvirtinimo darbai
Kuršių nerijoje.
Nežinomo dailininko
medžio raižinys
pagal Wilhelmo Buscho
1895 m. paveikslą
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nę grėsmę jų egzistencijai: iki XIX a. vidurio daugiau kaip
10 žvejų kaimų buvo užpustyta smėliu, o 1836–1854 m.
lankiusieji neriją matė jau trečiosios per 400 metų (nuo
1447 m.) Naglių kaimo įsikūrimo vietos ištuštėjimą
(1816 m. čia gyveno 120 žmonių, 1847 m. – jau tik 15) ir
paskutinių žvejų namų čia užpustymą. XIX a. viduryje
pradėjęs formuotis Juodkrantės kurortas – pirmasis Kuršių nerijoje – traukė vis daugiau vasarotojų ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš Karaliaučiaus, Tilžės ir kitų vietų. Vasarotojus žavėjo kraštovaizdžio kontrastai (įspūdinga sengirė
ir šalia didžiuliai smėlio kalnai tarp jūros ir marių). Todėl
Juodkrantė spaudoje, reklaminiuose leidiniuose dažnai
būdavo vadinama „Šiaurės Sacharos oaze“. Jei ieškotume metaforų, kurios XX a. pirmojoje pusėje prigijo Nidai,
tai viena iš jų būtų „Kuršių nerijos Barbizonas“. Taip Nida
buvo vadinama pabrėžiant XIX–XX a. susiformavusios
dailininkų kolonijos reikšmę ir čionykščio kraštovaizdžio – kūrybinės inspiracijos – svarbą, kokią kadaise teikė
dailininkams Barbizono kaimelis netoli Paryžiaus, įstabaus Fontenblo (pranc. Fontainebleau) miško apsuptyje.
Kurši ų nerija – dailininkų įkvėpimo šaltinis

________________________
Bruno Reinbacher
Kuršių nerija prie
Šarkuvos
1938
Popierius, akvarelė
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________________________
Fritz Janowski
Kurėnai Kuršių nerijoje
Drobė, aliejus

Teisininko ir žurnalisto
L. Passarge's įspūdžiai
iš kelionės 1868 m. po
Kuršių neriją:
Kairėje į dangų kilo
baltos saulėje švytinčios
kopos, dešinėje tęsėsi
neaprėpiamos mėlynai
pilkos marios, kurių
lygų veidrodinį paviršių
vietomis nušviesdavo
ypatinga šviesa ar
sutrikdydavo žaidžianti
į orą pašokusi žuvis
arba tolumoje lėtai
su nukarusia bure be
garso slystantis vėtrunge
papuoštas kurėnas.
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________________________
Michael Mathias Kiefer
Kopos prie Rasytės
1941
Kartonas, aliejus

XIX a. paskutiniame ketvirtyje, sparčiai vykstant industrializacijos procesui, daug kas pasikeitė ir Rytų Prūsijoje, kurios šiaurrytiniame pakraštyje buvo Kuršių nerija. Geležinkelis sujungė Berlyną, Karaliaučių ir Klaipėdą,
o iš Klaipėdos pietinio Kuršių marių kranto Krancbeko
(vok. Cranzbeek) prieplaukos kasdien išplaukdavo garlaiviai, kuriais daugelis keleivių vykdavo į tuomet jau populiarų Juodkrantės kurortą. Bet taip pat patogiai būdavo
pasiekiama ir Nida. Garsas apie civilizacijos nepaliestą
ir savitą Kuršių nerijos kraštovaizdį sklido iš keliautojų
publikuotų reportažų ir knygų. Ypač minėtina 1878 m.
išleista puikaus plunksnos meistro Ludwigo Passarge‘s
(1829–1912) knyga apie jo keliones po Baltijos kraštus,
kurioje jis daug rašė ir apie Kuršių neriją, pabrėždamas:
„Taip, nuostabus žemės lopinėlis yra toji Kuršių nerija!“
L. Passarge patraukliai aprašė nepakartojamą kopų
pasaulį ir jam būdingą kintančių spalvų paletę (balta,

________________________
Gertrud Lerbs-Bernecker
Genamos vėjo
Apie 1935
Popierius, litografija
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geltona, o debesų šešėlyje violetinė), nuolatinę žmonių
kovą su smėliu, prilygindamas užpustytų smėliu kaimų
likimą antrajai Pompėjai. Jis ne kartą pabrėžė Kuršių nerijos kraštovaizdžio patrauklumą dailininkams, ypač dėl
„šviesos ir šešėlių kontrasto“, „beribės tylos“, akcentuodamas, kad tai „visai kitas pasaulis“, kurio esmė – „vienatvė ir dykuma“. Tokia tikslinė „agitacija“, be abejo, buvo
paveiki, ir nuošalų kurortinio šurmulio dar nepaliestą Nidos žvejų kaimelį ėmė lankyti vis daugiau dailininkų iš
Karaliaučiaus ir kitų Vokietijos miestų. Šie savo darbais
išgarsino Nidą, kuri XX a. pradžioje traukė vis daugiau
poilsiautojų. Ne veltui 1911 m. vienas garsiausių Nidos
dailininkų kolonijos atstovų Maxas Pechsteinas rašė,
kad Nidoje atsiranda vis daugiau vasarotojų ir naujoviškų pastatų, bet pabrėžė ir tai, jog „dailininkams čia atsiveria tikras lobynas“. Šį „lobyną“ sudarė ne tik unikalus
kraštovaizdis, bet ir savitas, miestiečių akimis žvelgiant,
gana archajiškas žvejų gyvenimo būdas. Tai atsiskleidė
jau ankstyvuosiuose (iki Pirmojo pasaulinio karo) dailininkų darbų pavadinimuose: „Kuršių mergaitė“ (Hansas
Beppo-Borscke), „Žvejų namai rudenio saulėje“, „Žvejų
flotilė“ (Danielis Staschusas) ir kt. Dailininkų dėmesį NiKurši ų nerija – dailininkų įkvėpimo šaltinis

________________________
Karl Heinz Röttger
Garlaivis, plaukiantis į
Rasytės uostą
1930
Drobė, aliejus
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________________________
Carl Knauf
Žvejų trobelė prie marių
Apie 1920
Drobė, aliejus
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doje patraukė savita žvejų namų architektūra, apranga,
kuršininkų kalba (latvių kalbos dialektas), nuoširdus religingumas. Sunkus darbas ir malda buvo žvejų kuršininkų
egzistencinė matrica. Kuršininkams šventadienio sąvoka
reiškė laiką nuo šeštadienio pavakario (kai jie grįždavo
iš žvejybos, persirengdavo ir melsdavosi namuose, o
sekmadienio rytą eidavo į bažnyčią, iš kurios grįžę vėl
melsdavosi) iki sekmadienio pavakario, kai kurėnų flotilė
vėl išplaukdavo į marias.
Kuršių nerija – dailininkų įkvėpimo šaltinis

Per šimtmečius susiklosčiusi kuršininkų etninė tradicija išliko iki Antrojo pasaulinio karo ir buvo svarbi
inspiracija XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje čia
dirbusiems dailininkams, kurių drobėse savita tapymo
maniera užfiksuoti žvejų tipažai, jų mediniai namai nendriniais stogais, kapinės su būdingais mediniais paminklais – krikštais, kurėnai, papuošti vėtrungėmis. Šie darbai turi ne tik estetinę, bet ir istorinę-pažintinę vertę,
kaip ir jų nutapyti per šimtmetį beveik neatpažįstamai
pakitusio Kuršių nerijos kraštovaizdžio su ištisine baltų
kopų virtine peizažai.

________________________
Georg
Lehmann-Fahrwasser
Burlaiviai mariose
Popierius, akvarelė
________________________
Kuršių pora šventadienį.
Nežinomo dailininko
graviūra pagal
Maxo Rentelio 1879 m.
paveikslą
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_________________________
Paul Emil Gabel
Karalių rūmai Karaliaučiuje
Popierius, litografija
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Karaliaučiaus
meno akademija

Jörnas
Barfodas
________________________
Karaliaučiaus meno
akademija 1845 m.

Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo II valdymo
metais vyresnybės nurodymu didžiuosiuose šalies miestuose pradėtos kurti įvairios meno mokyklos. 1790 m.
Karaliaučiuje įsteigta Meno ir piešimo mokykla, kurioje
buvo rengiami taikomosios-dekoratyvinės dailės specialistai, anuomet vadinti „namų dailininkais“. Užuominų
apie tapytojų arba laisvųjų menininkų rengimą nebuvo.
Šios valstybinės mokyklos paskirtis buvo kelti amatininkų dirbtuvėse parengtų dailininkų ir pameistrių išsilavinimo lygį. Vadovauti naujai lavinimo įstaigai iš Berlyno buvo pakviestas dailininkas dekoratorius Johannesas
Matthiasas Jansonas (1763–1794). Vėliau jį pakeitė taip
pat iš Berlyno atvykęs Friedrichas Andreasas Knorre
(1763–1841).
Pasibaigus Napoleono valdymo laikotarpiui ir nuslūgus ekonominei metų krizei, 1820 m. Karaliaučiaus, kuriame tuo metu buvo apie 60–70 tūkstančių gyventojų,
kultūrinis gyvenimas suintensyvėjo. 1830 m. įkurtas
muziejus, o 1831 m. – Menininkų ir amatininkų draugija.
Piešimo mokykla buvo išplėsta ir tapo bendrąja Meno ir
amatų mokykla. 1839–1841 m. išaugo naujas mokyklos
pastatas Kionigštrasėje (vok. Königstraße).
Karaliaučiaus meno akademija

________________________
Georg David
Salomon Knorr
Sveikintojai
Drobė, aliejus
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________________________
Karl Ludwig Julius
Rosenfelder
Hipokratas
prie ligonio lovos
1863—1870
Drobė, aliejus
Rytprūsių krašto
muziejus, Liuneburgas,
Vokietija*

* Toliau — RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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Baigus statybą, Rytų Prūsijos provincijos oberprezidento pastangomis gautas karaliaus Friedricho Wilhelmo IV leidimas įkurti meno akademiją Karaliaučiuje. Ji turėjo būti suformuota pagal Berlyno akademijos
modelį. Kadangi Akademija buvo karališkoji institucija,
todėl su jos veikla susiję sprendimai beveik visuomet
buvo inspiruojami Berlyne. Naujoji mokslo ir meno įstaiga Karaliaučiuje buvo atidaryta 1845 metais. Pirmuoju
Akademijos direktoriumi tapo Ludwigas Rosenfelderis (1813–1881), gana jaunas, bet jau pelnęs autoritetą
istorinių paveikslų tapytojas iš Berlyno. Visų pirma, jo
iniciatyva naujajame Akademijos pastate buvo įkurtos
menininkų dirbtuvės. L. Rosenfelderis turėjo pasirūpinti
mokymo plano sudarymu, dėstytojų parinkimu ir nuo
rugsėjo mėn. pradėti paskaitas.
Paskyrus direktorių, buvo išrinkti ir klasių mokytojai.
Peizažo klasės mokytoju tapo Augustas Behrendsenas
Karaliaučiaus meno akademija

(1819–1886), perspektyvos klasės mokytoju – Hermannas Gemmelis (1814–1868), vadinamosios gipso klasės
mokytoju – Maximilianas Piotrowskis (1813–1875), o
pradžios klasės mokytoju paskirtas grafikos docentas
Robertas Trossinas (1820–1896). Akademijos veiklos
pradžioje penki dėstytojai iš aštuonių paskirtų buvo baigę Berlyno meno akademiją. 1849 m., baigus parengiamuosius darbus, Akademijoje pradėtos visos paskaitos
ir pamokos.
Mokymo planuose buvo numatytos aštuonios parengiamosios ir dvi tapybos klasės. Pirmąsias aštuonias
klases buvo privaloma pereiti tokia tvarka: pradžios klasė, gipso klasė (gipso skulptūrų piešimas), piešimas iš
natūros, aktų piešimas, anatomija, perspektyva, peizažas, aprangos piešimas. Baigiant kiekvieną klasę buvo
privaloma išlaikyti egzaminą. Paskui buvo mokomasi
šių tapybos dalykų: figūrų tapymo portretuose, istoriKaraliaučiaus meno akademija

________________________
Heinrich Gemmel
Krikštykla Šv. Morkaus
bazilikoje, Venecijoje
1860
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Carl K. H. Steffeck
Didžiojo magistro
sutiktuvės Marienburge
1885
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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nių paveikslų kompozicijos ir žanrinės tapybos – vienoje
klasėje, peizažų tapybos – kitoje.
Ši mokymo sistema, įvesta 1845 m., Karaliaučiaus
meno akademijoje dėl įvairių priežasčių išliko itin ilgai,
iki 1901 m. Viena iš priežasčių buvo gana ilgai trukęs
L. Rosenfelderio vadovavimas Akademijai – direktoriaus
poste jis išbuvo net 29-erius metus, iki 1874 m. Jo iniciatyva Akademijoje dominavo istorinių paveikslų tapybos
mokymas. Paskutinis L. Rosenfelderio direktoriavimo
metais priimtas mokytojas – istorinių paveikslų tapytojas ir jo mokinys Johannesas Heydeckas (1835 –1910) –
tarnybą ėjo iki pat 1910 m.
Žinoma, XIX a. antrojoje pusėje sparčiai augančiame
Karaliaučiuje istorinių paveikslų tapytojams buvo kur
pasireikšti. Šiuo laikotarpiu netrūko užsakymų didelio
formato kūriniams, skirtiems visuomeninių pastatų ir
bažnyčių vidaus sienų puošybai. Paminėtini AkademiKaraliaučiaus meno akademija

jos dailininkų kūriniai, atlikti Karaliaučiaus universiteto
pastatuose. Tapybos meistrai L. Rosenfelderis ir M. Piotrowskis, padedami mokinių J. Heydecko, E. Neide's,
O. Brausewetterio, atliko sienų dekoravimo monumentaliomis freskomis darbus Universiteto naujųjų rūmų
auloje, Teologijos ir Medicinos fakultetų auditorijose.
Akademijos menininkai tapydavo sienas gimnazijų aulose, vyriausybės pastatuose ir kt. Apie tai byloja senos
nespalvotos fotografijos, ir galime tik apgailestauti
dėl unikalių kūrinių likimo. Beveik visus juos sunaikino
1944 m. paskutinėmis rugpjūčio dienomis pasipylusi
bombų kruša.
L. Rosenfelderiui 1874 m. dėl pablogėjusios sveikatos pasitraukus iš tarnybos, direktoriaus vieta šešerius
metus buvo laisva. Viena, dėl kivirčų Akademijos taryboje, kita, dėl nepaaiškinamo ministerijos Berlyne delsimo priimti sprendimą. Direktoriaus pareigas laikinai
ėjo peizažo klasės mokytojas Maximilianas Schmidtas
(1818–1901).

Karaliaučiaus meno akademija

________________________
Emil Doerstling
Nukryžiuotasis Jėzus
Drobė, aliejus

________________________
Ludwig Dettmann
Mūšio laukas
Drobė, aliejus
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________________________
Lovis Corinth
Senis didelėmis
žandenomis
1900
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija

________________________
Klaus Richter
Meno žinovas
Popierius, graviūra
(fragmentas)
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Tuo metu į Akademiją dirbti atėjo žanrinių kompozicijų tapytojas Otto Edmundas Güntheris (1838–1884).
Būdamas jauniausias iš Akademijos mokytojų, O. E. Güntheris siekė lavinimo naujovių. Viena jų – meno draugija
ugdytiniams „Dažų dėžė“. 1876 m. Akademijoje mokytis
pradėjo Lovisas Corinthas (1858–1925), tapęs žymiausiu
mokiniu šimtametėje šios Alma mater gyvavimo istorijoje. Per ketverius metus įgijęs solidų pradinį dailininko išsilavinimą, O. E. Güntherio paskatintas, jis pratęsė
mokslus Miunchene. 1880 m. O. E. Güntherio vietą užėmė L. Rosenfelderio mokinys Emilis Neide (1843–1908),
kuris XIX a. 9-ajame dešimtmetyje didelio formato paveiksluose vaizduodamas dramatiškus kasdienybės įvykius, taip pat ir nusikaltimus, sulaukė pripažinimo net už
Karaliaučiaus ribų.
1880 m. ministerija Berlyne pagaliau paskyrė naują
Karaliaučiaus meno akademijos direktorių. Juo tapo BerKaraliaučiaus meno akademija

lyno meno akademijos profesorius, figūrinės tapybos
ir portretų meistras Carlas Steffeckas (1818–1890). Jis
įnešė naujo vėjo į Akademijos gyvenimą ir taip pakėlė
jos reputaciją, kad mokinių skaičius nuo 20–30 pakilo iki
maždaug 60-ies. 1882 m. įkurta skulptūros klasė. Pirmuoju šio dalyko mokytoju tapo Johannas Friedrichas
Reuschas (1843–1906). C. Steffecko pastangomis nuo
1890 m. Karaliaučiaus meno akademijoje leista studijuoti ir moterims – daug anksčiau nei Berlyne. Žymiausiai Rytų Prūsijos dailininkei Käthei Kollwitz (1867–1945)
dailės teko mokytis privačiai pas Akademijos dėstytojus figūrinės tapybos atstovą E. Neide ir grafiką Rudolfą
Mauerį (1845–1905). C. Steffecko vadovavimo laikotarpiu į Karaliaučių atkeliavo ir naujasis natūralizmo stilius.
Po staigios C. Steffecko mirties 1890 m. Akademijos
raida sustojo visam dešimtmečiui. M. Schmidtui vėl laikinai buvo patikėtos direktoriaus pareigos. Tik 1901 m.
ministerija paskyrė naują direktorių.
XX a. pradžioje Karaliaučius ėmė sparčiai augti, suklestėjo ir menai. Vis dėlto muzika ir literatūra, teatras
ir koncertai buvo finansuojami geriau nei vaizduojamasis menas. Be abejo, tai iš dalies lėmė apribota laikiną
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________________________
Carl K. H. Steffeck
Baltijos pakrantė ties
Raušiais
1889
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Rudolf Petereit
Marių mergaitė
1864
Drobė, aliejus
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Jūra kasdien maino savo veidą. Per audrą ji pajuosta, o iškilusios bangos pasidabina žaliom
keterom. Visai kaip toje pasakoje apie žvejį ir jo pačią. (...) Eidamas toliau per tą vėjų
palenktą mišką, pasieki apžėlusias kopas; čia jau ir Baltijos paplūdimys, tokios Baltijos, kokios
iki šiolei dar visai nepažinojau!
Rašytojas Th. Mannas, 1931

________________________
Richard Pfeiffer
Šilutės evangelikų
liuteronų bažnyčios
altoriaus sienos freska
1924—1925

________________________
Heinrich Wolff
Imanuelis Kantas
1920
Popierius, litografija
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vadovą turinčios Akademijos veikla. Naujuoju Karaliaučiaus meno akademijos direktoriumi paskyrus vieną iškiliausių Berlyno menininkų, secesijos stiliaus atstovą
Ludwigą Dettmanną (1865–1944), padėtis turėjo keistis. L. Dettmannui nusišypsojo laimė: vos pradėjęs eiti
Akademijos vadovo pareigas, didžiąją dalį mokytojų jis
galėjo skirti savo nuožiūra. Su šio pažangaus menininko vardu siejamas impresionizmo suklestėjimas Rytų
Prūsijoje.
L. Dettmanno dėka buvo reorganizuota visa Akademijos veikla. Naujuoju peizažo klasės mokytoju direktorius paskyrė Diuseldorfe gyvenusį Olofą Jernbergą
(1855 –1935). Iš Miuncheno atvyko silezietis Heinrichas
Wolffas (1875–1940), vienas geriausių to meto vokiečių
Karaliaučiaus meno akademija

grafikų. Grafikos kūriniais, ypač portretais, jis sugebėjo
sužavėti Karaliaučiaus inteligentiją. Vėliau Karaliaučiaus
universiteto Medicinos fakultetas suteikė portretistui
H. Wolffui garbės daktaro vardą.
Naujuoju pagrindinių dalykų mokytoju tapo figūrinių portretų tapytojas iš Berlyno Richardas Pfeifferis (1878–1962). Yra išlikęs vienas reikšmingiausių
1924 –1925 m. jo kūrinių – Šilutės (vok. Heydekrug) bažnyčios altoriaus freska. Skulptūros klasės vadovu į Karaliaučių buvo pakviestas žymus neoklasicizmo atstovas Stalislausas Caueris (1867–1943). Jo kūrinių yra išlikę
iki šių dienų. Vienas jų – paminklas Friedrichui Schilleriui
(1759–1805) priešais dabartinį Kaliningrado dramos teatrą. 1902 m. gipso klasės mokytoju tapo Otto Heichertas (1868–1946). Jis Karaliaučiuje gyveno iki 1918 m. ir
savo darbais išpuošė Gumbinės (vok. Gumbinnen, dab.
rus. Gusev) gimnazijos sienas. Unikali freska „Zalcburgo
emigrantai Rytų Prūsijoje susitinka su karaliumi Friedrichu Wilhelmu I“, išlikusi buvusioje Gumbinės gimnazijos
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________________________
Olof August Jernberg
Rudens peizažas su
piemeniu ir avimis prie
kanalo
Drobė, aliejus
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________________________
Alfred von Brühl
Šernai miške
Drobė, aliejus
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auloje (dab. Žemės ūkio technikumo pastatas), 2008 m.
buvo restauruota.
L. Dettmanno dėka buvo pradėtas piešimo mokytojų bei menotyros dėstytojų, skirtų aukštesniosioms
mokykloms, gimnazijoms, akademinis rengimas. Tam
buvo paskirti dailininkai Karlas Storchas (1864–1954)
ir Hermannas Wirthas (1877–1956). Akademijoje buvo
įtvirtintas dar vienas naujas studijų dalykas – plokštumos ir erdvės meno mokymas. Šiam dalykui dėstyti
L. Dettmannas pakvietė genialų šios srities specialistą –
architektą Friedrichą Lahrsą (1880–1964), vėliau sukūrusį mauzoliejų Imanueliui Kantui (1924) ir išliekamosios
vertės pastatus: Meno galeriją (vok. Kunsthalle) prie
Vrangelio bokšto (1913), Meno akademiją (1914–1916).
Ryškiausias sėkmingo L. Dettmanno vadovavimo
Akademijai nuopelnas buvo 1916 m. baigtas statyti Meno
akademijos pastatas Ratslindene, netoli tvenkinio (vok.
Hammerteich). L. Dettmanno direktoriavimo metai sutampa su Karaliaučiaus meno akademijos klestėjimo laikotarpiu. Tarp žymiausių jo mokinių buvo Eduardas Bischoffas (1890–1974), Ernstas Mollenhaueris (1892–1963),

Karaliaučiaus meno akademija

________________________________________________________________________________________
Karaliaučiaus meno akademijos pastatas Rastlindene, apie 1930

________________________________________________________________________________________
Karaliaučiaus meno akademijos miestelio planas, autorius F. Lahrsas
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________________________
Eduard Bischoff
Atgailaujanti
Marija Magdalena
1933
Drobė, aliejus
________________________
Werner Riemann
Bangų mūša prie Piliavos
1935
Kartonas, aliejus
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Pranas Domšaitis (Franz Domscheit) (1880–1965), Alfredas Partikelis (1888–1945), Werneris Riemannas
(1893–1936), Alexanderis Kolde (1886–1963) ir kiti.
Dettmannui išvykus iš Karaliaučiaus, 1916–1919 m.
direktoriaus pareigas ėjo grafas Alfredas von Brühlis. Jis
tapė miško žvėris gamtovaizdžio fone, medžioklės scenas. Tokios tapybos atstovai vokiečių meno akademijų
direktoriais būdavo skiriami itin retai. Vis dėlto Karaliaučiuje toks pasirinkimas labai nestebina, nes peizažų
tapyba čia visada buvo ypač vertinama.
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Karaliaučiuje,
Rytų Prūsijoje, ėmė kilti revoliucinės nuotaikos ir neramumai, kurie tam tikromis formomis reiškėsi ir Meno akademijoje. Akademijos auklėtiniai, kurių gretas papildė iš karo
grįžę vyrai, reikalavo naujos studijų tvarkos ir daugiau balso teisių taryboje. Kadangi į paklausimus iš Berlyno neatėjo joks atsakymas, tai ir nebuvo imtasi jokių priemonių, o
A. von Brühlis pasitraukė iš direktoriaus pareigų. Jokių susitarimų su Akademijos auklėtiniais nesugebėjo pasiekti
vėliau vadovo pareigas ėję H. Wirthas ir S. Caueris.
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Tarp studentų aktyviausi buvo pripažinimą pelnę
dailininkai – Ernstas Mollenhaueris ir Karlas Eulensteinas. Jie reikalavo, kad nauju Akademijos mokytoju, galbūt net direktoriumi, būtų paskirtas modernios meno
krypties – ekspresionizmo – atstovas. Jų pageidaujamas
kandidatas buvo Maxas Pechsteinas, kurį jie pažinojo
iš viešnagių Nidoje. Deja, jis atsisakė. Galiausiai studentai pasiekė, kad būtų paskirtas Arthuras Degneris
(1888 –1972), kuris buvo gimęs Rytų Prūsijoje ir taip pat
studijavęs L. Dettmanno vadovaujamoje Karaliaučiaus
meno akademijoje iki 1914 m. A. Degneris vadovavo
peizažo klasei 1920–1924 m. Siekdama prigesinti įsiplieskusias aistras, Prūsijos kultūros ministerija 1921 m.
naujuoju direktoriumi paskyrė architektą Wilhelmą
Thielę. Jis buvo vadovavęs keletui amatų mokyklų ir
tapo pirmuoju Karaliaučiaus meno akademijos vadovu, nedėsčiusiu dailės. Nepaisant planuojamų reformų,
W. Thiele nesutarė nei su mokytojais, nei su studentais, todėl 1924 m. pabaigoje buvo atšauktas iš pareigų.
Karaliaučiaus meno akademija

________________________
Arthur Degner
Sembos kraštovaizdis
1924
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Franz Marten
Natiurmortas
1930
Drobė, aliejus

1925–1932 m. Akademijai vadovavo atsakingas miesto
valdžios pareigūnas Hermannas Nollau.
Tuo metu Karaliaučiaus meno akademijoje vyko stebėtinai sparti modernizacija. 1925 m. figūrinės tapybos
mokytoju tapo naujausios dailės krypties – Veimaro
Respublikos (1919–1933) modernizmo – atstovas Fritzas Burmannas (1892–1945). 1927 m. įvesta dar viena
naujovė: pradėtas dėstyti taikomosios dailės srities dalykas – tekstilė. Šios disciplinos dėstyti atvyko buvusi
Veimaro Bauhauzo2 (vok. Bauhaus) mokyklos auklėtinė
menininkė Marie Thierfeldt (1893–1984). 1929 m. Franzas Martenas (1898–1970) pradėjo dėstyti taikomąją
grafiką. Grynosios grafikos toliau mokė didelę pagarbą
pelnęs Heinrichas Wolffas. 1929 m. į Akademiją priimtas
peizažistas Alfredas Partikelis, kuris, kaip Veimaro Respublikos modernizmo atstovas, buvo gana revoliucingas
dėstytojas. A. Partikelis taip pat buvo kilęs iš Rytprūsių
ir studijavęs L. Dettmanno vadovaujamoje Karaliaučiaus meno akademijoje.
Dėl 1929–1932 m. ūkio krizės Prūsijos valdžios potvarkiu ekonomijos sumetimais 1932 m. balandžio mėnesį Karaliaučiaus meno akademija buvo uždaryta. Ta2 Bauhauzo mokykla – architektūros ir taikomosios dailės mokykla, veikusi Vokietijoje
1919–1933 m. Ją įkūrė architektas W. Gropius, sujungęs dvi vietines mokymo įstaigas –
Veimaro meno mokyklą ir Dailiųjų amatų mokyklą.
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čiau A. Partikelis, H. Wolffas ir F. Martenas savo dalykus
savanoriškai dėstė toliau. 1933 m. į valdžią atėjus nacionalsocialistams ir įkūrus Trečiąjį reichą, reorganizuota
ir sumažinta Akademija vėl pradėjo veikti. Naujuoju direktoriumi tapo architektas Kurtas Frickas (1884–1963),
kuris Karaliaučiuje jau seniai dirbo laisvuoju menininku, o
Akademijoje, be direktoriaus pareigų, dėstė ir architektūrą. Tapybos toliau mokė F. Burmannas, peizažo – A. Partikelis, klasikinės grafikos – H. Wolffas, o taikomosios
grafikos – F. Martenas. Skulptūros mokytoju paskirtas
Hansas Wisselis (1897–1948). 1936 m. F. Burmannas išvyko dirbti į Berlyną, o jo vietą užėmė Karaliaučiuje gyvenantis dailininkas Eduardas Bischoffas (1890–1974).
H. Wolffas 1936 m. išėjo į užtarnautą poilsį. Jo vietą užėmė Wilhelmas Heise (1892–1965). 1939 m. buvo įsteigta
dar viena grafikos mokytojo vieta, kurią užėmė H. Wolffo
mokinys Norbertas Dolezichas (1906–1996).

________________________
Eduard Bischoff
Valstietis su duonos
kepalu
1964
Popierius, spalvotas
medžio raižinys

________________________
Alfred Partikel
Kaimo gatvė žiemą
1935
Drobė, aliejus
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________________________
Wilhelm Heise
Karaliaučiaus uoste
1939
Popierius, litografija
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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Su šiuo mokytojų kolektyvu Karaliaučiaus meno akademija veikė iki oficialaus jos uždarymo 1945 m. Nors
Akademijos pastatai per 1944 m. rugpjūčio pabaigoje
vykusį bombardavimą nenukentėjo, tačiau į jos sales ir
dirbtuves iš smarkiai sugriauto Karaliaučiaus centro kėlėsi įvairios tarnybos. Nuo 1944 m. vietos nebeliko net ir
labai sumažėjusiam mokinių skaičiui. Taip 1945 m. pradžioje Karaliaučiaus meno akademijos istorija baigėsi.
Šiek tiek pertvarkytame pastate šiandien veikia mokykla. Paskutiniais Akademijos gyvavimo metais čia dirbę ir
studijavę mokytojai bei mokiniai vėliau susitiko Vakarų
Vokietijoje. Deja, karo pabaigos sulaukė toli gražu ne visi.
Vėliau, po 1949 m., Vokietijoje bandyta užmegzti
glaudesnius ryšius tarp buvusių Karaliaučiaus meno akademijos mokytojų ir mokinių. Tai pavyko tik iš dalies – per
Šiaurės Vokietijos menininkų sąjungą ir Menininkų gildiją. Vis dėlto iki pat 1970 m. ar net ilgiau buvo menininkų, išlaikiusių Rytprūsių meno tradicijas. Rytų vokiečių
meno forume Regensburge ir Rytprūsių krašto muziejuje Liuneburge yra saugomi šio krašto menininkų darbai,
jie renkami, tiriami ir eksponuojami. Taip tęsiama Rytų
Karaliaučiaus meno akademija

Prūsijos meno istorijos tradicija. Labai daug meno kūrinių šioje teritorijoje buvo sunaikinta Antrojo pasaulinio
karo metu ar pradingo dėl jo pasekmių. Džiugu, kad nuo
1990 m. istoriniame Rytprūsių krašte atgijo susidomėjimas šia Vokietijos ir Europos kultūros paveldo dalimi.
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________________________
Norbert Dolezich
Meno akademijoje
1942
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Carl Scherres
Potvynis Rytų Prūsijoje
Drobė, aliejus
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Carlas Scheressas – Karaliaučiaus meno akademijos ugdytinis 1849–1853 m.
Gyvendamas Berlyne, 1878 m. nutapė kompoziciją „Potvynis Rytų Prūsijoje“, pelniusią tapytojui pripažinimą.

Žymiausi Karaliaučiaus meno
akademijos mokytojai ir auklėtiniai

________________________
Fritz Burmann
Moteris paplūdimyje
1943
Popierius, pastelė

________________________
Eduard Bischoff
Žvejų laivai Piliavoje
1937
Drobė, aliejus
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BEHRENDSEN, August (1819 Magdeburgas –
1886 Hildesheimas). Studijavo Berlyno meno akademijoje pas J. W. Schirmerį. Nuo 1854 m. iki 1868 m. dirbo
Karaliaučiaus meno akademijoje, 1855 m. paskirtas profesoriumi. Peizažo tapybos meistras.
BISCHOFF, Eduard (1890 Karaliaučius – 1974 Soestas). 1910–1914 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas L. Dettmanną, R. Pfeifferį, H. Wolffą. Gyveno
ir dirbo gimtajame mieste iki 1945 m. Nuo 1936 m. –
Meno akademijos profesorius, mokė figūrinės, žanrinės
tapybos. 1970 m. apdovanotas nusipelniusio valstybės
veikėjo I laipsnio kryžiumi.
BRÜHL, Alfred, Graf von (1862 Pförtenas (dab.
lenk. Brody) – 1922 Weizenrodau (dab. lenk. Pszenno)).
Studijavo Diuseldorfo meno akademijoje pas A. Baurą, Ch. Krönerį ir Karlsruhe's meno akademijoje pas
H. Baischą. 1916–1919 m. buvo Karaliaučiaus meno aka-
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demijos direktorius. Nuo 1919 m. paskirtas valstybės
pareigūnu meno reikalams.
BURMANN, Fritz (1892 Wiedenbrückas – 1945 Berlynas). 1910–1914 m. ir 1919–1924 m. studijavo Diuseldorfo ir Miuncheno meno akademijose. Daug keliavo,
1926–1936 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius, vėliau dirbo Berlyno aukštojoje vaizduojamųjų
menų mokykloje. Buvo įvaldęs įvairius tapybos žanrus.
Vyraujanti kūrybos tema – Kuršių nerija.
CAUER, Stanislaus (1867 Kreuznachas – 1943 Karaliaučius). Tęsdamas šeimos tradiciją, pasirinko skulptoriaus specialybę. Nuo 1882 m. mokėsi skulptūros pas
savo tėvą R. Cauerį Romoje. 1905 m. grįžo į Vokietiją.
1907 –1933 m. – Karaliaučiaus meno akademijos skulptūros profesorius.
CORINTH, Lovis (1858 Tepliava (vok. Tapiau, dab. rus.
Gvardeisk) – 1925 Zandvoortas, Olandija). Karaliaučiaus
meno akademijoje studijavo 1876–1880 m. (O. E. Guenterio mokinys), vėliau Miunchene. 1884–1886 m. mokėsi
Paryžiuje, privačioje Juliano akademijoje (pr. Academie
Karaliaučiaus meno akademija

________________________
Arthur Degner
Prie ežero
Kartonas, aliejus

Buvo gana rimtai žiūrima
į linksmo menininkų
gyvenimo prievolę. Per
Jonines rengdavome
iškylas į Sembos pusiasalio
pakrantes, esančias už
trisdešimties kilometrų
nuo Karaliaučiaus. Saulei
tekant, pagerbdami
žvaigždes, be maudymosi
kostiumų, kurie nebuvo
populiarūs, tik vidinės
šilumos kaitinami,
susiliedavome su vėsiomis
bangomis.
A. Degneris
1963
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________________________
Ludwig Dettmann
Trakėnai
Apie 1920
Kartonas, pastelė
RKM, Liuneburgas,
Vokietija

Dettmanno kūryba
išsiskyrė materialumu ir
iššūkiu; nepadailintais,
šiurkščiais potėpiais
ji veržėsi į natūrą.
Nepaisant paveikslų
„nedvasiškumo“, jų
aiškumas ir virtuoziška
šviesos refleksija turėjo
kažką kerinčio, verčiančio
jais žavėtis.
A. Degneris
1963
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Julian3). Po studijų gyveno Karaliaučiuje, nuo 1891 m. –
Miunchene, 1900 m. persikėlė į Berlyną. Dalyvavo Berlyno secesijos4 (Berliner Sezession) veikloje, o 1915–1925 m.
jai vadovavo. Nuo 1917 m. – Berlyno meno akademijos
profesorius. Vienas žymiausių vokiečių impresionistų,
bene garsiausias Rytprūsių dailininkas.
DEGNER, Artur (1888 Gumbinė (vok. Gumbinnen,
dab. rus. Gusev) – 1972 Berlynas). 1906–1909 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas O. Heichertą,
O. Jernbergą ir L. Dettmanną, vėliau – Miuncheno meno
akademijoje. Gyveno Berlyne, tobulinosi pas L. Corinthą, M. Liebermanną, dalyvavo Secesijos (Freie Sezession) meno parodose. 1920–1924 m. dėstė Karaliaučiaus
meno akademijoje, profesorius. 1925 m. grįžo į Berlyną.
Nuo 1940 m. iki 1956 m. – Berlyno taikomosios dailės
3 Juliano akademija – privati dailės mokykla Paryžiuje, įsteigta 1873 m. tapytojo R. Juliano
(1839–1907). Pradžioje vyravo akademistinė mokymo pakraipa, vėliau ugdymo metodas
tapo laisvesnis.
4 Secesija (vok. Sezession) – XIX a. pab. Vokietijos ir Austrijos antiakademistinių meninių grupuočių pavadinimas. Pirmoji įsteigta Miunchene (1892), Vienoje (1897), Berlyne
(1899).
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instituto profesorius. Apdovanotas Nusipelniusio valstybės veikėjo kryžiumi.
DETTMANN, Ludwig (1865 Adelbye prie Flensburgo – 1944 Berlynas). Lankė Hamburgo dailiųjų amatų
mokyklą. 1885–1889 m. studijavo Berlyno meno akademijoje pas F. Skarbiną, E. Brachtą, A. von Wernerį.
Nuo 1895 m. – Berlyno meno akademijos profesorius.
1900 –1916 m. – Karaliaučiaus meno akademijos direktorius. Realistiškų mūšio lauko scenų tapytojas
1914–1918 m. kare. Vėliau gyveno ir kūrė Berlyne.
DOLEZICH, Norbert (1906 Bielschowitzas, Silezija –
1996 Recklinghausenas). Studijavo Karaliaučiaus universitete, vėliau – Karaliaučiaus meno akademijoje pas
H. Wolffą ir F. Burmanną, Berlyne pas W. Jaeckelį. Meno
dėstytojas Rytų Prūsijoje, nuo 1941 m. – grafikos dėstytojas Karaliaučiaus meno akademijoje. Nuo 1946 m. iki
1971 m. – meno pedagogas ir rašytojas Burgsteinfurte
ir Recklinghausene. 1979 m. apdovanotas Nusipelniusio
valstybės veikėjo kryžiumi.
FRICK, Kurt (1884 Karaliaučius – 1963 Bad-Reichenhallas, Bavarija). Architektūros mokėsi H. Muthesiuso
studijoje Berlyne. Dirbo Dresdene, Karaliaučiuje. Nuo
1933 m. paskirtas Meno akademijos direktoriumi. Architektūros klasės mokytojas. Pagal K. Fricko projektus
buvo pastatyta nemažai administracinių, bankų pastatų ir kt., taip pat bažnyčia (vok. Christuskirche) Rasthofe,
Karaliaučiuje.
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________________________
Norbert Ernst Dolezich
Karaliaučiaus uostas
1934
Popierius, raižinys

________________________
Käthe Kollwitz
Autoportretas
Popierius, litografija
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Hugo Knorr
Nedidelis krioklys miške
Drobė, aliejus
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GEMMEL, Hermann (1813 Barčiai (vok. Barten; dab.
rus. Dubrovka) – 1868 Karaliaučius). Studijavo architektūrą Berlyno meno akademijoje, kartu mokėsi dailės
pas F. Krügerį, A. Schirmerį. Karaliaučiaus akademijoje
dėstė nuo pat įkūrimo. Perspektyvos klasės mokytojas.
1855 m. paskirtas profesoriumi.
JERNBERG, Olof August (1855 Diuseldorfas –
1935 Berlynas). 1872–1879 m. studijavo Diuseldorfo meno
akademijoje pas E. Dückerį. 1880 ir 1882 m. mokėsi meistriškumo Paryžiuje, ten jo kūrybai įtakos turėjo J. B. Corot ir Ch. Daubigny. 1901–1918 m. – Karaliaučiaus meno
akademijos profesorius, nuo 1918 m. dėstytojavo Berlyno
aukštojoje vaizduojamųjų menų mokykloje. Dažnai lankydavosi Kuršių nerijoje ir Sembos pusiasalyje.
KOLLWITZ, Käthe (1867 Karaliaučius – 1945 Moritzburgas). Pirmieji mokytojai – G. Naujokas ir R. Maueris Karaliaučiuje. 1885–1890 m. dailės mokėsi Berlyne
pas K. Staufferį-Berną ir Miunchene pas L. Herterichą.
1887 m. mokėsi pas Karaliaučiaus meno akademijos profesorių E. Neide. 1891 m. ištekėjo už gydytojo K. Kollvit-
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zo. 1898–1908 m. dėstė Berlyno meno mokykloje. Buvo
pirmoji moteris, pakviesta dirbti Berlyno meno akademijoje, o 1919 m. tapo meno profesore. 1928 m. paskirta šios akademijos grafikos dirbtuvių vadove. Atėjus į
valdžią nacionalsocialistams, jos darbai buvo uždrausti
kaip neatitinkantys dvasios – „degeneratyvūs“. Įžymi
Vokietijos dailininkė, grafikė, skulptorė.
KNORR, Georg (1844 Löbau, Vakarų Prūsija –
1916 Karaliaučius). Nuo 1863 m. mokėsi Karaliaučiaus
meno akademijoje pas K. Rosenfelderį. Vėliau studijavo
Berlyne ir Diuseldorfe. Dėstytojauti pakviestas 1885 m.,
o 1887 m. paskirtas profesoriumi. Kartu su prof. M. Piotrowskiu freskomis išdekoravo kelias Karaliaučiaus universiteto auditorijų sienas. Rytprūsių peizažo tapytojas.
LAHRS, Friedrich (1880 Karaliaučius – 1964 Štutgartas). 1898–1902 m. studijavo Aukštojoje technikos
mokykloje Berlyne. 1905 m. – valstybinis architektas,
1908–1934 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Pagal jo projektą buvo pastatytas Meno galerija (1913) ir naujasis Akademijos pastatas (1914–1916).
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________________________
Olof August Jernberg
Kopose
Drobė, aliejus
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________________________
Richard Pfeiffer
Vasaros vakaras prie upės
Rytų Prūsijoje
Drobė, aliejus
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1924 m. sukūrė I. Kanto mauzoliejų šalia Karaliaučiaus
katedros. Po 1945 m. gyveno Štutgarte.
NEIDE, Emil (1842 Karaliaučius – 1908 Dresdenas).
Iki 1872 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje
pas K. Rosenfelderį, paskui Diuseldorfe ir W. Diezo studijoje Miunchene. 1882–1902 m. – Karaliaučiaus meno
akademijos profesorius. Buvo ištapęs Įsruties (vok. Insterburg, dab. rus. Černiachovsk) gimnazijos aulą, nutapė
keletą freskų Karaliaučiaus universiteto ir Wilhelmo
gimnazijos aulose.
PARTIKEL, Alfred (1888 Geldapė (vok. Goldap, dab.
lenk. Goldap) – 1945 Ahrenshoopas). 1905–1907 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje (prof. L. Dettmannas). 1908 m. – Miunchene ir Veimare, 1911–1914 m. –
Berlyne, dalyvavo secesijos veikloje. Nuo 1925 m. turėjo
namą-studiją Ahrenshoope. 1929–1944 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Vadovavo savo
auklėtinių kūrybinėms kelionėms po Rytprūsius. Žymus
savitos tapymo manieros peizažistas.
PFEIFFER, Richard (1878 Breslau (dab. lenk. Wroclaw) – 1962 Berlynas). Studijavo Breslau, vėliau Miuncheno meno akademijose. 1910 m. paskirtas Karaliaučiaus
meno akademijos profesoriumi. Ten dirbo iki 1932 m.
Miunchene leidžiamo meninės pakraipos žurnalo „JuKaraliaučiaus meno akademija

gend“ bendradarbis. Žinomas kaip garsus to meto freskų
tapytojas Elbinge, Tilžėje (vok. Tilsit), Karaliaučiuje, Šilutėje (vok. Heydekrug). Nuo 1932 m. gyveno Berlyne.
PIOTROWSKI, Maximilian Anton (1813 Brombergas
(dab. lenk. Bydgoszcz) – 1875 Karaliaučius). Studijavo
Berlyno meno akademijoje pas W. Henselį. Nuo 1849 m.
pakviestas dėstyti į Karaliaučiaus meno akademiją,
1855 m. paskirtas profesoriumi, vadovavo istorinės tapybos klasei. Garsėjo sienų dekoravimu freskomis. Kartu su L. Rosenfelderiu ištapė Karaliaučiaus universiteto
naujają aulą (1863–1871), kt. auditorijų sienas.
REUSCH, Friedrich (1843 Siegenas – 1906 Agrigentas, Italija). Nuo 1863 m. studijavo Berlyno meno aka-

________________________
Daniel Staschus
(R. Trossino mokinys)
Karaliaučiaus
turgaus prekeivės
1924
Popierius, medžio raižinys

________________________
Hans Simoleit
(A. Partikelio mokinys)
Karaliaučiaus katedra
apie 1930
Popierius, akvarelė
Karaliaučiaus meno akademija
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________________________
Alfred Partikel
Lojerio ežeras tėviškėje
1937
Drobė, aliejus

Nutraukiu užuolaidą
į šalį, ir išvystame
Rytprūsių miesteliuką.
Maži žmogučiai stropiai
pluša visą dieną; jie tiki,
kad Ponas Dievas visatą
sukūrė tik jiems.
L. Corinthas
Žymusis Rytprūsių
dailininkas jau
buvo išėjęs anapilin,
kai kraštovaizdžio
meistras Karaliaučiaus
meno akademijos
prof. A. Partikelis sau
būdinga „racionalia“
maniera komponavo šį
spalvingą žiemos peizažą.
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________________________
Carl Steffeck
Raitelis raudonu švarku
Drobė, aliejus

________________________
Otto Brausewetter
Jūreiviai
1857
Drobė, aliejus
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demijoje, vėliau mokėsi skulptoriaus amato A. Wollto
studijoje. Gavo valstybinę stipendiją studijoms Italijoje.
Nuo 1882 m. – skulptūros klasės dėstytojas Karaliaučiaus meno akademijoje, profesorius. Sukūrė daug darbų patriotine tematika.
ROSENFELDER, Ludwig (1813 Breslau – 1881 Karaliaučius). 1832–1836 mokėsi dailės Berlyne pas W. Henselį. Nuo 1843 m. dirbo Berlyno meno akademijoje. Nuo
1845 m. paskirtas naujai įkurtos Karaliaučiaus meno
akademijos direktoriumi. Vadovavo jai iki 1874 m. Tapė
religine ir istorine tematika. Karaliaučiaus visuomeninių
pastatų sienų dekoravimo monumentaliomis freskomis
meistras. 1871 m. suteiktas Karaliaučiaus universiteto
garbės daktaro vardas.
SCHMIDT, Maximilian (1818 Berlynas – 1901 Karaliaučius). Studijavo Berlyno meno akademijoje, C. Begas,
K. Krügerio, W. Schirmerio mokinys. Po studijų – kūrybinės stažuotės užsienyje. Nuo 1868 m. dėstytojavo
Veimaro meno mokykloje, nuo 1872 m. – Karaliaučiaus
meno akademijoje. 1874–1880, 1890–1901 m. vadovavo
akademijai. Buvo daug kartų apdovanotas, 1895 m. suteiktas Karaliaučiaus universiteto garbės daktaro vardas.
STEFFECK, Carl (1818 Berlynas – 1890 Karaliaučius).
Studijavo dailę Berlyno meno akademijoje pas F. KrügeKaraliaučiaus meno akademija

________________________
Heinrich Wolff
Pokalbis prie stalo
1922
Popierius, pieštukas

rį, C. J. Begas, mokėsi tapybos Paryžiuje (1839), Romoje
(1840–1842). Išgarsėjo tapydamas didelio formato darbus istorine tematika. Nuo 1859 m. – Berlyno akademijos
profesorius. 1880 m. paskirtas Karaliaučiaus meno akademijos direktoriumi. Meistriškai tapė žirgus ir šunis.
TROSSIN, Robert (1820 Brombergas – 1896 Berlynas). Studijavo dailę Berlyno meno akademijoje pas
L. Buchhorną, E. Mandelį. Nuo 1849 m. – Karaliaučiaus
meno akademijos grafikos dėstytojas, nuo 1860 m. paskirtas profesoriumi. Loviso Corintho mokytojas.
WIMMER, Franz Xaver (1881 Krefeldas – 1937 Karaliaučius). 1895–1900 m. mokėsi litografijos amato
Krefelde. 1902–1908 m. lavinosi Diuseldorfo dailiųjų
amatų mokykloje Diuseldorfe pas H. Reifferscheidtą, iki
1922 m. – piešimo mokytojas. Nuo 1922 m. iki 1932 m. –
Karaliaučiaus meno akademijos profesorius.
WOLFF, Heinrich (1875 Nimptschas, Silezija –
1940 Miunchenas). Mokėsi Breslau (1891–1893), Berlyno
(1893–1896) ir Miuncheno (1896–1900) akademijose pas
O. Brausewetterį ir P. Halmą. 1900 m. įkūrė privačią grafikos mokyklą Miunchene. Nuo 1902 iki 1935 m. – Karaliaučiaus meno akademijos grafikos profesorius.

Karaliaučiaus meno akademija

________________________
Franz Wimmer
Drama
Popierius, litografija
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Jörnas
Barfodas

Nidos
dailininkų kolonija

________________________
Friedrich Behrendt
Ant marių kranto
1899
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija

Dailininkų kolonijos dažniausiai įsikurdavo idiliškose,
jaukiose vietovėse, kuriose palankiu metų laiku menininkai susirinkdavo pasimėgauti vaizdingu kraštovaizdžiu, atsikvėpti nuo didmiesčių šurmulio bei triukšmo ir
pasisemti įkvėpimo kūrybai.
Pirmoji ir, be abejo, žymiausia vadinamųjų dailininkų kolonijų yra Barbizonas prie Paryžiaus. Šios vietovės
pavadinimas dabar yra siejamas su prancūziškuoju impresionizmu. Viena pirmųjų Vokietijos menininkų kolonijų atsirado vaizdingose Vorpsvėdės (vok. Worpswede)
apylinkėse. Iki XX a. pradžios vyraujantis Vorpsvėdės
dailininkų stilius buvo natūralizmas, vėliau įsivyravo
modernizmas. Panašiai susikūrė ir Skageno dailininkų
kolonija Danijoje. Tačiau ne visada vien tik vyraujantis
kūrybos stilius lėmė kolonijų formavimąsi. Tuo labiau
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Nidos dailininkų kolonija

________________________
Daniel Staschus
Žvejų namai pakrantėje
Drobė, aliejus

kad vadinamosios dailininkų kolonijos gyvuodavo ilgiau
nei mene dominuodavo vienas ar kitas stilius. Kolonijos
samprata dažniausiai nėra siejama ir su žinomų dailininkų vardais.
Dailininkų lankomoje Nidoje, gana atokiai įsikūrusioje žvejų gyvenvietėje, kolonija susiformavo ne tiek dėl
kokios nors vyravusios meno srovės ar suburta garsaus
menininko, kiek dėl pačios vietovės ir kraštovaizdžio
ypatumų. Lankytojams daug kas galėjo atrodyti egzotiškai – Kuršių nerijos kopos dar XIX a. buvo vadinamos
Prūsijos Sachara. Čionykščiai žmonės buvo labai neturtingi, o izoliuota padėtis įgalino juos išsaugoti senąją
kuršių kalbą, išlaikyti namų architektūros, burvalčių
statybos tradicijas ir t. t. Sunkios kasdienybės atsvara
jiems buvo gilias šaknis turintis tikėjimas.
Esminę reikšmę menininkams turėjo Kuršių nerijos
nuošalumas, gamtos formų atšiaurumas ir ypatingi
kraštovaizdžio, kopų, pakrantės bei vandens šviesos
atspalviai. Labiausiai kūrybai juos įkvėpė žmonių ir
gamtos spinduliuojamas paprastumas.
Išliko mažai rašytinių šaltinių, liudijančių menininkų viešnages Nidoje. Žinoma, kad čia lankėsi ir kūrė per
200 dailininkų, ir jų sąrašas vis dar ilgėja.
Nidos dailininkų kolonija

________________________
Ernst Bischoff-Culm
Kuršė su žabų ryšuliu
1912
Popierius, ofortas
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________________________
Bruno Bielefeld
Kurėnas prie
Didžiosios kopos
Drobė, aliejus

...man rodėsi, lyg pusiau
sapne artėju prie Afrikos
kranto. Nepaprastas
šviesos ir spalvų
intensyvumas akinte
akino. „Spalvų“ – būtų
ne visai tiksliai pasakyta.
Iš tikrųjų tai buvo viską
nustelbianti giedrutėlio
dangaus mėlynė virš <...>
gelsvai baltų milžiniškų,
beveik kaip Afrikoje,
toli nutįstančių smėlio
kopų, garsiųjų slenkančių
Kuršių nerijos kopų.
Rašytojas
H. Reisigeris
1965

Nidos dailininkų kolonija
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________________________
Hans Julius Kallmeyer
Briedžiai ryto rūke
1934
Drobė, aliejus

Nidos briedžiai plačiai
garsėja. Šiaip jau
Europoje vargu besutiksi
laisvą briedį.(...)
Nuostabu regėti šiuos
didžiulius laukinius
gyvulius tokioje
nepaprastoje aplinkoje.
Nė krislelio baimės
žmonių akivaizdoje, ir
todėl šį keistą gamtos
kūrinį galima atidžiai ir
neskubant apžiūrėti...
Rašytojas
Th. Mannas
1931
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Pirmieji menininkai Nidoje apsilankė maždaug
1850 m. Jie atvykdavo iš netolimo Karaliaučiaus ir šiaurinės Rytų Prūsijos dalies. Karaliaučiaus meno akademijoje
Augusto Behrendseno, Maximiliano Antono Piotrovskio
ir Maxo Schmidto dėstoma peizažų tapyba buvo labai
svarbi ir populiari. Specifiniai meniniai poreikiai ir užduotys skatino dailininkus ieškoti ypatingo kraštovaizdžio.
Nenuostabu, kad jie surado Kuršių neriją, paversdami ją
savo darbų motyvu. Vienas iš ankstyviausių menininkų,
kurių veiklą Kuršių nerijoje liudija palikti darbai, buvo iš
Karaliaučiaus kilęs Julius Siemeringas (1837–1908), įamžinęs Nidos vaizdą, matomą nuo vandens. Yra išlikę
Klaipėdoje gimusio Roberto Gleicho (1859–1912) tapyti
tipiškų žvejų laivelių vaizdai. Vienas pirmųjų nuolatinių
svečių buvo dailininkas animalistas Heinrichas Krügeris
(1863–1901), kuris nuo XIX a. 9-ojo dešimtmečio vidurio
tapydamas apėjo kopas nuo Rasytės iki Nidos. 1888 m. jis
į Kuršių neriją atsivežė ir dailininkus Eduardą Andersohną
(1873–1947) bei Ernstą Bischoffą-Culmą (1870 –1917).
Paprastai dailininkai nerijoje pasisemdavo motyvų
savo kūriniams. E. Bischoffui-Culmui ši vietovė tapo savojo stiliaus paieškos šaltiniu. Jis mėgo tapyti vietinius
žmones erdviame kopų, marių ir dangaus fone. Meno
studijos Berlyne ir Paryžiuje E. Bischoffą-Culmą suformaNidos dailininkų kolonija

vo kaip dailininką impresionistą. Jis priklausė nuolat į Kuršių neriją grįžtančių menininkų branduoliui, iš kurio vėliau
susiformavo šis fenomenas – Nidos dailininkų kolonija.
Pradedant E. Bischoffo-Culmo apsilankymu Nidoje
XIX a. 9-ajame dešimtmetyje, dailininkų kolonijos istorijoje atsiranda ir Blodės viešbučio sąvoka, susijusi su jo
šeimininku bei menininkų mecenatu Hermannu Blode.
Šiuose 1867 m. įkurtuose svečių namuose apsistodavo
daugelis menininkų. Blode, dažnai dėl pinigų stygiaus
svečių kišenėse, leisdavo jiems atsiskaityti paveikslais,
tuo dailininkus paremdamas. XX a. 3-iajame dešimtmetyje padidėjus lankytojų srautui, svečių namai buvo išplėsti: pristatytas kambarių korpusas ir didžiulė veranda į marių pusę. Joje buvo įrengtas specialus „dailininkų
kampelis“ su daugybe paveikslų, nutapytų čia gyvenusių dailininkų. Vėliau jame pradėtos rengti parodos.
1890 ir 1893 m. Blode's svečių namuose gyveno ir
Lovisas Corinthas, 1893 m. nutapęs įspūdingą Nidos

Nidos dailininkų kolonija

________________________
„Dailininkų kampelis“
Blodės viešbutyje
Apie 1930 m.

________________________
Lothar Malskat
Žvejų kaimelyje
1937
Drobė, aliejus
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________________________
Wilhelm Eisenblätter
Kurėnai Pilkopiuose
Drobė, aliejus
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žvejų kapinių paveikslą – reikšmingą vokiečių impresionizmo kūrinį. Šiuo stiliumi tapė daugelis anuomet Nidoje viešėjusių dailininkų. Be E. Bischoffo-Culmo, dar
reikėtų paminėti Hansą Beppo Borschke (1888–1914),
Berthą Schütz (g. 1868 m.) ir Elfriedę Thum-Lauckner
(slapyvardžiu Erich Thum, 1886–1952).
Gerokai didesnę grupę sudaro natūralizmo pakraipos dailininkai, kurių dėka Nida tapo žinoma: Wilhelmas Eisenblätteris (1866–1934), Rudolfas Heinrichas
Krauskopfas (g. 1867), Luise Dannehl (1864–1930),
Danielis Staschusas (1872–1953) ir jo žmona Paula Staschus-Floess (1879–1954), Helene Neumann
(1874–1942), Arwedas Seitzas (1874–1933), Anna Natalie Sinnhuber (1864–1947). Daugiau nei keturiasdešimt
metų „ištikimi“ Kuršių nerijai liko Hermannas Wirthas
(1877–1956) ir jo žmona Edith Wirth-Sukkau (1881–
1941). Ypač žinomas buvo Hansas Julius Bernhardas Kallmeyeris (1882–1961), pramintas „elnių tapytoju“. Jis nuo
1911 iki 1944 m. kasmet atvykdavo į Nidą. Kartu su proNidos dailininkų kolonija

fesionaliais dailininkais nerijoje tapė ir nemažai mėgėjų,
kurių pavardės literatūroje neminimos.
1906 m. leistame regioniniame kelionių vadove „Baltijos jūros kurortai“ apie Nidą rašoma: „Nidos bažnytkaimis yra tikras Kuršių nerijos žvejų kaimas, įsikūręs
vaizdingame amfiteatre (kurį apjuosia Urbo kalnas su
23 m aukščio švyturiu ir Angių kalnas), pamėgtas kraštovaizdžio dailininkų.“ Tačiau Nidoje lankydavosi ir literatai, muzikantai, teatro artistai, kitų sričių menininkai.
Didelių patogumų Nidoje nebuvo. Išgarsėję kurortai tuo
metu buvo Krantas (vok. Cranz) (nuo 1816 m.) ir nerijos
šiaurėje esanti Juodkrantė (vok. Schwarzort).
Paskatintas Berlyne matytų E. Bischoffo-Culmo darbų, 1909 m. birželio pabaigoje į Nidą atvyko Maxas Pechsteinas (1881–1955), turbūt žymiausias Nidos menininkas
po 1900 m. Pirmojo apsilankymo metu jį sužavėjo pirmykštė nerijos gamta, Baltijos pakrantės tuštuma ir vienatvė. Savo kolegai ir draugui Erichui Heckeliui 1909 06 25
jis rašė: „Vakar atvažiavau į Nidą (Rytų Prūsija) – tiesiog

Nidos dailininkų kolonija

________________________
Hermann Max
Pechstein (?)
Žvejai ruošia tinklus
Drobė, aliejus
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________________________
Ernst Bischoff-Culm
Jauna pora pakeliui į
bažnyčią
Apie 1904
Drobė, aliejus

Jų rimtumas dera su
jėga, o dar jų ramybė ir
taikingumas –
tai elementai, kurie
šiandien mums susidūrus
su jais yra labai
simpatiški.
Lingvistas,
etnografas, istorikas
prof. A. Bezzenbergeris
1914
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Nidos dailininkų kolonija

________________________
Leidinio apie
K. Schmidto-Rottluffo
viešnagę Nidoje viršelis
Štutgartas. 1963
________________________
Gory von Stryk
Nidoje prieš audrą
1943
Popierius, akvarelė
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nuostabu: vienoje pusėje gėlas įlankos vanduo, kitoje –
Baltijos jūra; jūros pusėje gali tapyti nuogas – tokia tuštuma. Čia iš viso tik keturi vasarotojai.“ Tačiau apie kitą
atsilankymą 1911 m. jo įspūdžiai jau kitokie: „...kaip labai
čia viskas pasikeitė per tuos dvejus mano nebuvimo metus. Čia daug daugiau vasarotojų, ir tai nemalonu, taip
pat nedžiugina ir naujoviški pastatai. Tačiau, nepaisant
visko, dailininkui čia atsiveria tikras lobynas...“
M. Pechsteinas Nidoje leisdavo savaičių savaites,
gyvendavo paprastai, kartu su žvejais, bendraudavo su
menininkais Blode‘s svečių namuose. Po 1909 ir 1911 m.
jis Nidoje lankėsi dar 1912, 1919, 1920 ir 1939 m. – iš viso
šešis kartus.
Kitas ne mažiau žymus dailininkas ekspresionistas,
grupės „Tiltas“ („Die Brücke“5) narys Karlas Schmidtas-Rottluffas Nidoje lankėsi 1913 m. Tai buvo įvykių
kupinas laikas, kas atsiskleidė ir jo kūryboje. „Jaučiu
5 „Die Brücke“ – Vokietijoje 1905–1913 m. veikusi dailininkų ekspresionistų grupuotė
(E. Kirchneris, K. Schmidtas-Rottluffas ir kt.) Būdinga disharmoniška, ekspresyvi raiška, šiurkštūs, deformuoti tikrovės pavidalai, ryškių spalvų koloritas.

Nidos dailininkų kolonija

<...> nepaaiškinamą ilgesį išreikšti tai, ką matau ir jaučiu, rasdamas tam pačią gryniausią formą“, – rašė menininkas.
Kai kurie dailininkai gana anksti pasirinko Nidą savo
beveik nuolatine atsilankymų vieta, o Georgas Knorras
(1844–1916), Karaliaučiaus meno akademijos tapybos ir
modeliavimo klasės profesorius, atvyko čionai 1902 m.,
išėjęs į pensiją. Čia jis atsidavė peizažo tapybai vietoj
įprastų sau žanrinių ir figūrinių kompozicijų. Profesoriaus posūkį į impresionizmą greičiausiai lėmė nerijos
gamtos atspalvių įvairumas, švelnios ir vaiskios vasaros
kopų bei vandens spalvos. Tai buvo priežastis, dėl kurios
Meno akademijos studentai pasirinkdavo Kuršių neriją
plenerams. Kita vietovė Sembos pusiasalio pakrantėje, kur vasarą (nuo 1905 iki 1919 m.) buvo galima sutikti
Akademijos auklėtinių, buvo Mažieji Kuršiai (vok. Klein
Kuhren, dab. rus. Filino). Pagrindiniai Mažųjų Kuršių
grupės iniciatoriai buvo Theodoras von Brockhusenas
(1882–1919) ir Waldemaras Rösleris (1882–1916).
Nidos dailininkų kolonija

________________________
Hans Beppo Borschke
Žvejyba žiemą
Apie 1905
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Fritz Kempe
Gyvenvietė kopose
Poperius, litografija

Karaliaučiaus Meno galerijoje 1914 m. buvo surengta paroda pavadinimu „Kuršių nerija dailėje“ („Die Kurische Nehrung in der Kunst“). Parodos atidarymo proga
poetas Walteris Heymannas pranešime kalbėjo apie
neriją ir menininkų santykį su ja. Nors jis ir paminėjo
E. Bischoffą-Culmą, pirmenybę teikė M. Pechsteinui,
„drąsiajam novatoriui“. 1916 m. išleista W. Heymanno
knyga apie M. Pechsteiną yra svarbus dokumentas, liudijantis šio garsaus dailininko ekspresionisto, kuris savo
kūrybos pradžioje buvo veikiamas impresionizmo, ryšį
su Kuršių nerija. Kuršių nerijos poetas W. Heymannas
teigė, kad tik ekspresionizmas yra pajėgus susidoroti
su šio kraštovaizdžio teikiamomis formomis ir užduotimis. Kaip pavyzdį autorius pateikia E. Bischoffą-Culmą.
„Vidinė įtampa jo (Pechsteino) nepaleido. Tai buvo pirmapradis, įvairovės kupinas peizažas ir visai nedaug civilizacijos. Žemė, tokia skurdi žemdirbystei, leido sudygti
naujos kultūros daigams. <...> Iki Pechsteino to padaryti nepavyko nė vienam dailininkui, kad ir kiek daug jis
čia būtų dirbęs. Toks apdovanotas impresionistas kaip
E. Bischoffas-Culmas atvykdavo čionai kasmet... Visi
buvo priversti išeikvoti savo kūrybines jėgas.“ W. Heymannui pavyko tiksliai perduoti tą bendrą įspūdį, kuris
likdavo po apsilankymo nerijoje. Jis rašė: „tam, kurį Kuršių nerija pašventino, jokia gelmė nebebaisi“.

________________________
Julius Freymuth
Namas kopose
Fanera, aliejus
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Nidos dailininkų kolonija

________________________
Ernst Bischoff-Culm
W. Heymannas
Kuršių nerijoje
Apie 1905
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija

Pirmasis pasaulinis karas Nidos kurortui buvo ekonominio pakilimo metas, tą bylojo išaugęs poilsiautojų
skaičius. Tačiau dailininkų kolonijai karas sudavė skaudų smūgį: E. Bischoffas-Culmas, H. Beppo Borschke ir
W. Heymannas žuvo fronte. Tapytojas Ernstas Mollenhaueris (1892–1963), kuris 1920 m. vedė svečių namų
šeimininko Hermanno Blode's dukterį ir 1923 m. visam
laikui įsikūrė Nidoje, šiems trims kare žuvusiems bičiuliams dailininkams atminti iš smaluoto ąžuolo kamieno
1925 m. pastatė paminklą. Ant jo mėlyname fone aukso raidėmis buvo įrašyti šio trejeto vardai. Tai tam tikra
prasme buvo paminklas ir ankstyvajai Nidos dailininkų
kolonijai. 1939 m. nacionalsocialistai jį sunaikino.
Nidos kolonija, maždaug nuo 1909 iki 1920 m. atspindėjusi ekspresionistines tendencijas dailėje, buvo
Karaliaučiaus meno akademijos opozicija. Tačiau nuo
1920 m. Akademijoje pradeda dėstyti pripažintas ekspresionistas Arthuras Degneris, ir padėtis ima keistis.
Nidos dailininkų kolonija
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________________________
Ernst Mollenhauer
Po dienos darbų
Popierius, medžio raižinys

Mažame „nidiečių“ būryje Ernstas Mollenhaueris ir
Karlas Eulensteinas (1892–1981) buvo tie menininkai,
kurių kūryboje ekspresionizmas ypač išryškėjo. Tiesa,
K. Eulensteino kūryboje ekspresionizmo bruožai atsiskleidė jo vėlesniuose darbuose, tik po 1945 m., kai jis
jau nebegalėjo lankytis Nidoje. Tuo tarpu E. Mollenhauerio perėjimas į ekspresionizmą buvo nuoseklus. Prie
ekspresionizmo atstovų reikia priskirti ir L. Dettmanno
mokinį Praną Domšaitį.
Išlikę Karlo Eulensteino užrašai, kuriuose jis aprašo
savo išgyvenimus Kuršių nerijoje ir atskleidžia Nidos padarytą įspūdį: „Keliauju kopų viršūnėmis išilgai nerijos.
Prieš daugelį metų išvydau kopas pirmą kartą. Buvo
pavasaris. Tie supustyti smėlio kalnai tiesiog stūksojo
kaitrioje saulėje. Tirpsmo vanduo, paliktas atšiaurios
žiemos, kopų daubose sudarė mėlynus ežerėlius, juosiamus drėgno, violetiniai rudo smėlio. Pirmykštė gamta –
didinga ir nejaukiai paslaptinga, tarsi pirmąją pasaulio
sutvėrimo dieną. Šiandien dangus apniukęs, smėlis pilkai geltonai violetinis, miškas tamsus. Toli driekiasi raibuliuojančios marios. Štai žvejoti traukia laivelių būrys.
Aptakūs juodi laiveliai su aukštyn iškeltais lenktais snapais ir pilkomis burėmis. Tarsi priešistorės reliktas. Kažkur atremtas molbertas su tapančia būtybe. Turbūt at-

________________________
Karl Eulenstein
Kopos
1925
Popierius, akvarelė
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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Nidos dailininkų kolonija

________________________
Ernst Mollenhauer
Nida
1949
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija

siras dar vienas mažas nuotaikingas paveikslėlis, kurių
kone tuzinais nukabinėtos Kuršių nerijos užeigų sienos.
Kaip visada puikus verslas, nors šis pseudomenas tik
dar labiau menkina ir taip jau lėkštą atitinkamos publikos skonį.(...) Beveik visi mano bandymai tapyti gamtą
buvo nesėkmingi. Buvau negailestingai prislėgtas, ypač
pačios nerijos. Tik tylos valandomis, kai gamtos pilnatvė
ribotų tapytojo raiškos galimybių nebegalėdavo suvilioti bevaisiams eksperimentams, atsirasdavo kažkas kita,
savarankiška vidinės būsenos išraiška. Ir formos to turinio būdavo tik menkai susijusios su gamta. Taip, manau,
gamta duoda tik slaptažodį, lyg impulsą meninei iškrovai dailininko viduje...“ Šie žodžiai užrašyti apie 1930 m.
Po 1918 m. poilsiautojų Nidoje labai sumažėjo. Ekonominė ir politinė situacija buvo nepalanki. 1920 m.
vietovė buvo prijungta prie prancūzų kontroliuojamo
Klaipėdos krašto, o 1923 m. drauge su juo atiteko Lietuvai, kurios sudėtyje išbuvo iki 1939 m. kovo ultimatumo. Visos šios aplinkybės negalėjo sustabdyti Nidos
dailininkų kolonijos gyvavimo, tačiau tik 3-iojo dešimtmečio pabaigoje menininkai Nidoje pradėjo lankytis
dažniau. Vyraujanti kryptis tebebuvo ekspresionizmas,
tačiau netrukus pasirodė ir kitų srovių atstovų, kurie
šiandien apibendrintai vadinami neorealistais (VeimaNidos dailininkų kolonija
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ro Respublikos modernistais). Žymiausias tarp jų buvo
Fritzas Burmannas, A. Degnerio įpėdinis Karaliaučiaus
meno akademijoje. Nuo 1926 m. F. Burmannas atstovavo grupei Karaliaučiaus dailininkų, kurie taip pat dažnai
lankydavosi Kuršių nerijoje. Tarp jų buvo Gerhardas Eisenblätteris (1907–1975), Erika Eisenblätter-Laskowski
(1908–2003), Ingrid Wagner-Anderson (1905–1970).
F. Burmanno ir daugelio kitų menininkų darbai rodo, kad
vėlyvuoju Nidos dailininkų kolonijos gyvavimo laikotarpiu tas pats kraštovaizdis ir žmonės vaizduoti kitu aspektu bei kitomis priemonėmis ir kad tuo pasiekta įspūdingų rezultatų.
Dalykinis F. Burmanno stilius, atmieštas romantiniu melancholišku atspalviu, būdingas ir Dresdeno akademijos mokiniui Richardui Theodorui Birnstengeliui
(1887–1968). Nuo 1930 m. jis pradėjo lankytis Nidoje, o
1939 m. čia pasistatė dirbtuves. Prieš keletą metų Ni________________________
Fritz Burmann
Moterys kopose
1942
Drobė, aliejus
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________________________
Carl Knauf
Gatvelė Nidoje
1930
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija

doje jau buvo įsikūręs iš Reino krašto kilęs Karlas Knaufas (1893–1944). K. Knaufas ir E. Mollenhaueris Nidoje
gyveno ilgiausiai. Jie laikomi vienais iš geriausiai Kuršių
nerijos bruožus atskleidusių dailininkų.
Daugelis iš daugiau kaip dviejų šimtų Kuršių nerijoje
kūrusių tapytojų tenkindavosi epizodiškomis viešnagėmis atostogų metu. Vienas iš tų, kurie Kuršių nerijoje lankydavosi ištisus metus, buvo Gustavas Boese
(1878 –1943), pagarsėjęs kaip „Klaipėdos krašto tapytojas“ (Hausmaler des Memellandes).
Lyg atsvara ryškiam spalvų margumynui ir aiškiam
kontrastui buvo nuosaikūs Alfredo Partikelio darbai.
Šis menininkas nuo 1929 m. Karaliaučiaus meno akademijoje dėstė „grynojo peizažo tapybą“. A. Partikelio
kūryba yra puikus Kuršių nerijos vaizdavimo pavyzdys.
Žinoma, jis į Nidą atsiveždavo ir savo mokinių, kurių
dalis buvo ir F. Burmanno mokiniai, pvz., Ruth Faltin
(1906–1993), Ingrid Wagner-Anderson, Horstas Skodlerrakas (1920–2001).
Kitą kryptį – vėlyvąjį impresionizmą – atskleidžia
Eduardo Bischoffo, kuris 1936 m. pradėjo profesoriauti
Karaliaučiaus meno akademijoje, darbai. Jis Akademijoje pakeitė F. Burmanną ir dirbo iki 1944 m. E. Bischoffą
sužavėjo Kuršių marios, nerija ir jos žmonės. Jis plaukdavo žvejoti, vėlyvomis vasaromis apsigyvendavo žvejų
Nidos dailininkų kolonija

73

________________________
Carl Knauf
Kurėnai marių pakrantėje
1930
Drobė, aliejus

Kurėnai plūduriuoja įlankoje, o šią suformavo smėlio
iškyšuliai, dažniausiai priešais savininko namą. Dėl to kurėnai
išsirikiavę vienas šalia kito kaip ir namai ant kranto. Ši kurėno
vieta pakrantėje ir vandenyje vadinama „valgumu“– laivo,
arba inkaro, vieta. Atvykėlį, kol jis svarsto, kaip čia jam
nusigauti į kurėną, laivininkas be ilgų kalbų pakelia ant rankų
ir nuneša per vandenį.
Teisininkas, keliautojas, vertėjas
L. Passarge
1878
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________________________
Eduard Bischoff
Kopose prie Pilkopių
1944
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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namelyje Pilkopiuose. Menininkas puikiai jautė kraštovaizdį, pažinojo žmonių būdą ir mokėjo tai įamžinti paveiksluose. Jo peizažai, nuspalvinti romantizmo gaidele,
prašosi lyginami su kito pagrindinio Karaliaučiaus meno
akademijos tradicijų tęsėjo – Alfredo Partikelio – kūryba. Nors paskutinį Akademijos gyvavimo dešimtmetį šis
ryšys ne toks ryškus. Jo dinamiška, uždeganti tapymo
maniera labiau primena Maxo Pechsteino, Waldemaro
Rösslerio arba Loviso Corintho veržlius potėpius, sustiprindama savito stiliaus bruožus. E. Bischoffas užkrėtė meile Kuršių nerijai ir savo mokinius: Karlą H. Buchą
(1910–1988), Heinzą Sprengerį (1914–1984), Heinrichą
Brommą (1910–1941), Karlą Leo Herbertą Guttmanną
(1907–1978), Augustą Hermanną Stollį (1911–1991) ir
Helenę Strizke (g. 1920).
Daugelis dailininkų ir tapybos mėgėjų suvažiuodavo
į Kuršių neriją 3-iajame dešimtmetyje, o dar daugiau –
4-ajame ir 5-ojo dešimtmečio pradžioje iš visų Vokietijos kampelių. Beveik neįmanoma jų sugrupuoti pagal
kokius nors būdingus meninius požymius ar ryšius. BenNidos dailininkų kolonija

dri visiems buvo šios vietovės gamtovaizdžio ir vietinių
gyventojų perteikti įspūdžiai, kurie jų paveiksluose įgydavo visiškai skirtingą išraišką, priklausančią ir nuo meninio perteikimo priemonių.
Per paskutinius dešimt-penkiolika menininkų kolonijos gyvavimo metų jos narių skaičius sparčiai išaugo.
Į koloniją atvykdavo jau ne tik vaizduojamojo meno atstovai, pvz., Georgas Hermannas Gelbke (1882–1947),
Heinrichas Amersdorfferis (1905–1986), Fritzas Moelleris-Schlünzas (1900–1990), Werneris Riemannas
(1893–1936), Osvaldas Petersenas (1903–1992), Willis
Sohlis (1909–1969), Erichas Waske (1889–1978), Hansas Schmuckeris (1899 –1965) ir Hermannas Geiseleris
(1903–1975), Käthe‘s Kollwitz marti Ottilie Ehlers-Kollwitz (1900–1963), Alfredas Teichmannas (1903–1980) ir
Helge Tanck (1904–1960).
Nuo 4-ojo dešimtmečio pradžios atvykdavo daugybė kitų įvairių sričių menininkų. Žymiausias iš jų, susižavėjęs Nida ir nepriklausęs vaizduojamojo meno atstovams, be jokios abejonės, buvo Thomas Mannas. Jis
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________________________
Georg Gelbke
Prie marių
1935
Popierius, akvarelė

________________________
Franz Martin Lünstroth
Paplūdimys Krante
(vok. Cranz)
1924
Drobė, aliejus
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________________________
Alfred Teichmann
Į įlanką grįžtantys žvejai
1956
Drobė, aliejus
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1929 m. atvyko į Nidą ir pasistatydino vasarnamį, kuriame praleido kelias vasaras iki 1933 m. Dabar čia įsikūręs
rašytojo memorialinis muziejus, tapęs vienu didžiausių
vietovės lankytojų traukos centrų. Rašytojas itin gyvai
apibūdino Nidą: „Savotišką charakterį turi šis žemės
ruožas – regis, niekam nepataikauja, neglosto akies...
tačiau Kuršių nerijos grožis gali širdį pavergti. Apie ją
galėčiau dainą padainuoti...“
Menininkų kolonijos egzistavimo pabaiga sutapo su
karo pabaiga 1945 m. Kartu su H. Blode's viešbučiu neliko ir jo didelės paveikslų kolekcijos, atskleidžiančios visą
Nidos dailininkų kolonijos raidą. Dešimtmečius trukęs
Nidos ir Šiaurės Rytprūsių uždarumas lėmė ypatingą
daugelio iš ten kilusių dailininkų kūrybos raidą. Kai kurie per karą prarado beveik viską, ką buvo sukūrę. Tačiau
širdyje jie išsaugojo atsiminimus, ir ilgai atminty išnešioti, subrandinti vaizdai drobėse tapo dar įspūdingesni.
Atsiminimų paveikslus tapė E. Mollenhaueris, K. Eulensteinas, E. Bischoffas, Erichas Behrendtas (1899–1983),
Nidos dailininkų kolonija

A. Degneris, Alexanderis Kolde (1886–1963) ir kiti. Ši
fenomenali kūryba vien tik iš atmintyje įstrigusių įspūdžių – būdingas Rytprūsių tapybos tąsos po 1945 m.
bruožas.
Kuršių nerijos ir Nidos meninė svarba nesumenko.
Tik praėjus keliems dešimtmečiams menininkai vėl ėmė
lankytis dabar jau Lietuvos teritorijoje esančioje Nidoje.
Dabar jau daugiausia lietuvių menininkai puoselėja čionykštes meno tradicijas. Lietuvių dailininkų Kuršių nerijoje buvo ir iki 1945 m., bet nedaug. Šia tema reikėtų taip
pat atlikti nuoseklius tyrimus.

________________________
Jonas Buračas
Nida. J. Sakučio kavinė
1933
Drobė, aliejus
Buračų šeimos archyvas

Iš rašytojo ir dailininko prof. W. Girnaus prisiminimų:
Ant sienos – nutapytos kopos, išdidūs briedžiai. Čia sueidavo
pasėdėti seni žvejai, meistrai, medžių pirkliai. Prie stalų
buvo šnekučiuojamasi, aptariami dienos įvykiai, politika,
sudarinėjami sandėriai. Sakučio svetainė, tikriau, alinė, irgi
turėjo savo „menininkų verandą“. Į ją užsukęs, netekdavai
žado: atrodė, kad atsidūrei Paryžiaus dailininkų kvartale
Monmartre. Šis senas nidiškis išnuomodavo dailininkams
ir savo žvejo pirkią už paveikslus. Ant sienų kabojo tikras
„Pechšteinas“, tikras „Šmidtas Rottluffas“.
Nidos dailininkų kolonija
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Nidos kolonijos
dailininkai
________________________
Archibald Bajorat
Saulėlydis
1981
Popierius, spalvotas
medžio raižinys

ABRAMOWSKI, Ehrhard (1900 Lieberose prie Frankfurto – 1944 Rusija). 1925–1927 m. mokėsi Karaliaučiaus
meno akademijoje pas K. Storchą ir K. Richterį. Gyveno
Karaliaučiuje, dailininkų bendrijos „Der Ring“ narys. Kuršių nerijoje, Nidoje lankydavosi su studijų draugais, dažniausiai liejo akvareles.
AHLERS, Wilhelm (1899 Nordenholzas prie Oldenburgo – 1992 ?). Dirbo dėstytoju: 1922–1924 m. Berlyno aukštojoje meno mokykloje, nuo 1925 m. – Ostholsteine ir Liubeke. 1943 m. lankėsi Klaipėdos krašte ir Kuršių nerijoje.
ALBRECHT, Carl (1862 Hamburgas – 1926 Karaliaučius). 1884 m. studijavo Veimaro meno akademijoje,
prof. Th. Hageno mokinys. 1906–1925 m. dirbo dėstytoju Karaliaučiaus meno akademijoje. Jo darbai keliskart
apdovanoti Miuncheno, Berlyno meno parodose. Po
1906 m. lankydavosi Nidoje su savo ugdytiniais.
AMERSDORFFER, Heinrich (1905 Berlynas –
1986 Miunchenas). Mokėsi Berlyno valstybinėje meno
mokykloje pas W. Jaeckelį. Gyveno Berlyne, vėliau Niurnberge. Nidoje lankėsi 1934 m.
ANDERSON, Eduard (1873 Prūsų Olandija (vok. Pr.
Holland, dab lenk. Paslęk) – 1947 Stadė). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas E. Neide, G. Knorrą,
R. Mauerį. Ilgai vadovavo Karaliaučiaus meno draugijai
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(Kunstverein), nuo 1927 m. – miesto Istorijos muziejaus
direktorius. Nidoje pirmą kartą apsilankė kartu su pusbroliu dailininku H. Krügeriu.
BAEDELT, Fritz (1882 Sorau (dab. lenk. Žary) – ?).
Žinoma, kad Karaliaučiuje buvo apsistojęs 1941 m. Tais
pačiais metais savo akvareles Nidos motyvais pristatė
miesto Meno draugijos parodoje.
BAJORAT, Archibald (1923 Klaipėda (vok. Memel) –
2009 Oberurselis). Gimnaziją baigė Šilutėje (vok. Heydekrug). Baigiantis karui išvyko į Vokietiją. 1948–1953 m.
Braunšveige mokėsi tapybos ir grafikos. Esslingeno
dailininkų gildijos narys. Gyveno Eschborne. 1989 m.,
1993–1998 m. rengdavo savo kūrinių parodas Klaipėdoje
Nidoje, Vilniuje.
BALZER, Thuro (1882 Marienwerderis (dab. lenk.
Kwidzyn) – 1976 Rostokas). 1902 m. studijavo Breslau
akademijoje. Nuo 1908 m. gyveno ir dirbo Rostoke. Nidoje lankydavosi 3-iajame dešimtmetyje. Vėliau apsistodavo Ahrenshoope ir Wustrowe.
BARTH, Carl (1896 Haanas prie Solingeno – 1976 Diuseldorfas). 1925–1930 m. studijavo Meno akademijose
Miunchene ir Diuseldorfe (prof. H. Naueno tapybos klasėje). 1926 m. lankėsi Nidoje.
BAUM, Adolf Wilhelm (1891 Berlynas – 1977 Berlynas). Mokėsi Berlyno dailiųjų amatų mokykloje ir meno

________________________
Carl Barth
Autoportretas
1921
Popierius, graviūra

________________________
Eduard Anderson
Vieškelis Pomeranijoje
Drobė, aliejus
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________________________
Carl Barth
Gyvenimas prie upės
Popierius, mišri technika

akademijoje, daugiausia domėjosi grafika. Nuo 1914 m.
lankydavosi Nidoje.
BEHRENDSEN, August (1819 Magdeburgas –
1886 Hildesheimas). 1854–1868 m. dirbo Karaliaučiaus
meno akademijoje, profesorius. Nidoje su savo mokiniais lankydavosi iki 1869 m.
BEHRENDT, Erich (1899 Vėluva (vok. Wehlau, dab.
rus. Znamensk) – 1983 Langlau). 1918–1924 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas A. Degnerį ir
R. Pfeifferį. Nuo 1924 m. gyveno Berlyne, nuo 1951 m.
persikėlė į Hamburgą, dirbo iliustratoriumi. Dažni kūryboje Rytprūsių motyvai. 1924–1939 m. lankydavosi
Nidoje.
BEHRENDT, Friedrich (1863 Klaipėdos apskr. (vok.
Kreis Memel) – 1946 Fürstenfeldbruckas). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas K. Albrechtą, vėliau
Karlsruhe's meno akademijoje. 1903–1940 m. gyveno
Grafrathe prie Miuncheno, turėjo savo dažų fabriką. Nidoje buvodavo nuo 1905 m. kartu su Oskaru Mollu.
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BEHRING, W. (? – ?). Karaliaučiaus dailininkas. Apie
1867–1871 m. dalyvaudavo Meno draugijos parodose,
1869 m. buvo eksponuojami paveikslai Kuršių nerijos
motyvais.
BERNECKER, Kurt (1896 Karaliaučius – 1974 Liuneburgas). Mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje, vėliau – meno akademijoje pas H. Wolffą, C. Albrechto mokinys-meistras. Nuo 3-iojo dešimtmečio vidurio
lankydavosi Nidoje.
BINGMANN-DROESE, Lotte (1905 Danzigas (dab.
lenk. Gdansk) – 1966 Giessenas). Pradėjo tapyti paveikta C. Rohlfso kūrybos, mokėsi dailės F. Pfuhle studijoje
Danzige. Vėliau gyveno Giessene, kur dirbo mokytoja.
1939–1944 m. lankydavosi Nidoje.
BIRNSTENGEL, Richard Theodor (1887 Dresdenas –
1968 Dresdenas). Nuo 1901 iki 1909 m. studijavo Dresdeno meno akademijoje pas G. Kuehlą ir O. Zwintscherį.
Gyveno Dresdene. 1930–1944 m. kasmet keletą mėnesių praleisdavo Nidoje, ten 1939 m. nusipirko namą.
BISCHOFF-CULM, Ernst (1870 Culmas (dab. lenk.
Chelmno) – 1917 ?). Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas C. Steffeką, G. Knorrą ir Berlyno meno akademijoje. Gyveno ir dirbo Berlyne. Pakviestas H. Krügerio, 1888 m. pirmą kartą apsilankė Kuršių nerijoje. Nuo

________________________
Richard Theodor
Birnstengel
Motina su vaiku
Popierius, akvarelė

________________________
Gustav Boese
Mieste
Drobė, aliejus
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________________________
Ernst Bischoff-Culm
Skaitymo valandėlė. Nida
Drobė, aliejus

1890 m. nuolat lankydavosi Nidoje su draugais ir ugdytiniais. Nuo 1901 m. kūrinius Nidos motyvais eksponuodavo parodose Karaliaučiuje. Žuvo kare.
BISCHOFF, Eduard (1890 Karaliaučius – 1974 Soestas). Karaliaučiaus meno akademijos profesorius nuo
1936 m. Kuršių nerijoje apsilankė 1919 m. kartu su J.
Schmischke ir D. F. Kudnigu. Iki 1944 m. dažnai buvodavo Nidoje ir ypač Pilkopiuose (vok. Pillkoppen, dab. rus.
Morskoje), kur turėjo namą.
BISCHOFF, Rudo (1882 Geldapė – 1964 Wolfenbüttelis). 1898–1899 m. mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje, vėliau, iki 1904 m., – Karaliaučiaus meno
akademijoje pas m. Schmidtą, L. Dettmanną, įgijo piešimo mokytojo išsilavinimą. Nuo 1917 m. dirbo dėstytoju
Geldapėje, nuo 1946 m. – Wolfenbüttelyje.
BLOCK, Fritz (1889 Warburgas – 1955 Los Andželas,
JAV). Nuo 1915 m. dirbo architektu atstatant Rytų Prū-
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sijos miestus, vėliau – Karaliaučiaus miesto architektu.
1917–1919 m. Karaliaučiaus meno parodose pristatė savo
kūrinius Nidos motyvais.
BLOCK, Max (1890 Karaliaučius – po 1960 Hamburge). Karaliaučiaus meno akademijoje – H. Wolffo,
R. Pfeifferio mokinys, portretistas. Nuo 1945 m. gyveno Hamburge.
BOESE, Gustav (1878 Šverinas – 1943 Berlynas). Mokėsi Berlyno dailiųjų amatų mokykloje. Gyveno ir dirbo
Berlyne. Kuršių neriją „atrado“, kai 1914 m. buvo pašauktas į karinę tarnybą Klaipėdoje. Nuo 1919 m. nuolat
lankydavosi Klaipėdos krašte ir Kuršių nerijoje.
BORSCHKE, Hans Beppo (1888 Karaliaučius –
1915 Rusija). Įgijo išsilavinimą Karlsruhe's ir Miunheno
meno akademijose. 1910–1914 m. lankydavosi Nidoje.
Žuvo karo metu.
BRASSE, Otto Adolf (1901 Berlynas – 1988 Ščecinas).
Mokėsi tapybos pas P. E. Gabelį Elbinge (dab. lenk. Elbląg), studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas
K. Richterį, Berlyne – pas Ph. Francką. Dirbo Berlyno valstybiniame teatre, nuo 1928 m. – laisvasis dailininkas.
BRENDEL, Karl Alexander (1877 Veimaras – 1945 Berlynas). Studijavo Veimaro meno akademijoje, Juliano
akademijoje Paryžiuje. Berlyne – A. Hertelio mokinys. Iki

________________________
Gustav Boese
Kareivis B.
1917
Kartonas, akvarelė

________________________
Hermann Dienz
Žvejų valtys Kuršių
nerijoje
1939
Drobė, aliejus
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________________________
Eduard Bischoff
Karvės Pilkopiuose
Apie 1960
Drobė, aliejus

Moderniosios dailės
kūrinys privalo
spinduliuoti vidiniu
gyvenimu. Kompozicija
ir spalvų parinkimas tėra
tik priemonės, kuriomis
dailininkas išreiškia
savąją pasaulio sąrangos
vidinę sampratą. Todėl
moderniajai tapybai
nederėtų vien kopijuoti
gamtą tokią, kokią mums
atskleidžia fizinės akys. Ir
kuo stipresnė menininko
intuicija, tuo jis pajėgesnis
ištyrinėti tiek daiktų esmę,
tiek dieviškosios tvarkos
sąryšingumą – Absoliutą.
Dailininkas
P. Domšaitis
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________________________
Emmy Brode
Nidoje
Apie 1920
Popierius, anglis

1924 m. dirbo Veimaro aukštosios vaizduojamųjų menų
mokyklos vyr. dėstytoju. Vėliau gyveno ir dirbo Berlyne
grafiku, knygų dailininku-iliustratoriumi.
BRINCKMANN-SCHMOLLING, Ute (1924 Įsrutis – ?).
1942–1944 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas E. Bischoffą. Po karo pasitraukusi iš Rytprūsių,
gyveno ir dirbo Elmshorne, nuo 1950 m. – Frankfurte
prie Maino. Nuo 1959 m. gyvena Darmstadte. Nidoje
lankėsi studijų metais.
BROCKHUSEN, Theo, von (1862 Marggrabowa (dab.
lenk. Olecko) – 1919 Berlynas). Studijavo Karaliaučiaus
meno akademijoje pas M. Schmidtą ir O. Jernbergą. Nuo
1904 m. gyveno Berlyne, nuo 1906 m. – Berlyno secesijos
narys. Nidoje buvodavo lankydamasis Mažuosiuose Kuršiuose kartu su W. Rössleriu, A. Degneriu, P. Domšaičiu.
BRODE, Emmy (1890 Klein-Beerenas prie Berlyno –
1967 Hamburgas). Dailininkė, piešimo mokytoja. 4-ajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
BROMM, Heinrich (1911 Mühlhausenas (dab. rus.
Gvardeiskoje) – 1941 ?). Studijavo Karaliaučiaus meno
akademijoje pas F. Burmanną, E. Bischoffą, F. Marteną ir
R. Pfeifferį. Į Nidą atvykdavo tapyti 1936–1939 m. kartu
su Eduardu Bischoffu.
BRÜCKNER, Gerhardt (1897 Christianstadtas (dab.
lenk. Krystkowice) – ?). 1937–1941 m. gyveno Karaliau-

________________________
Heinrich Bromm
Miško ežeras
Apie 1935
Popierius, akvarelė
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čiuje. Nuo 1937 m. dalyvavo parodose, eksponuodamas
savo kūrinius Nidos motyvais.
BRUST, Hans (1911 Šilutė – ?). Gyveno Karaliaučiuje,
nuo 1933 m. eksponuodavo savo kūrinius miesto meno
parodose.
BUBLITZ, Karl (1866 Karaliaučius – 1932 Karaliaučius). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas
C. Steffecką, E. Neide. L. Corintho bičiulis, kartu su juo
lankydavosi Kuršių nerijoje.
BUCH, Karl H. (1901 Marggrabova – 1988 Wiesbadenas). Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas F. Burmanną, A. Partikelį, nuo 1937 m. meistriškumą lavino
mokydamasis pas E. Bischoffą. Nuo 1950 m. studijavo
Štutgarto meno akademijoje (K. Rössingo mokinys). Po
studijų gyveno ir dirbo Wiesbadene.
BUCHHOLZ, Gerhard (1898 Mockrau (dab. lenk.
Czersk) – 1970 Berlynas). Mokėsi Karaliaučiaus meno
akademijoje, A. Degnerio mokinys-meistras. Po Pirmojo pasaulinio karo lankėsi Nidoje kartu su E. Mollenhaueriu.
BÜLOW DENNEWITZ, Friedrich Willhelm, von
(1856 Karaliaučius – po 1918 ?). Studijavo Miuncheno ir
Dresdeno meno akademijose, gyveno Diessene, Bavarijoje. Karaliaučiaus meno draugijos 1907 m. parodoje
eksponavo paveikslą su Nidos vaizdu.

________________________
Carl Bublitz
Jauna arfininkė
Apie 1900
Drobė, aliejus

________________________
Friedrich Wilhelm
Bülow von Dennewitz
Kaimelis žiemą
Apie 1910
Drobė, aliejus
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________________________
Arthur Degner
Vaikai prie upės
Drobė, aliejus

BUDZINSKI, Robert (1876 Klein-Schläfkenas (dab.
lenk. Slawka Mala/Nidzica) – 1955 Marburgas). Studijavo Karaliaučiaus ir Berlyno meno akademijose. Gyveno
Karaliaučiuje, dirbo piešimo mokytoju, vėliau – laisvai
samdomu dailininku. Nuo 1919 m. lankydavosi Nidoje,
daugiausia 1930-aisiais.
BUDZINSKI, Walther (1884 Freystadtas (dab. lenk. Kožuchow) – ?). Studijavo Meno akademijose Karaliaučiuje ir
Miunchene, parodose eksponuodavo savo kūrinius. Apsigyveno Tilžėje. 3-iajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
BURCHARD, Rolf (1914 Ciurichas – 1983 Hofas). Studijavo Berlyno meno akademijoje pas A. Kanoldą, W. Jaeckelį, G. Schrimpfą ir Karaliaučiaus meno akademijoje.
Dirbo piešimo mokytoju Įsrutyje ir Karaliaučiuje. Po
1952 m. vadovado mokymui Hofo gimnazijoje.
BURDENSKY, Gustav (1904 Berlynas – 1971 Berlynas). Rytprūsių peizažo tapytojas. Žinoma, kad 1936 m.
dalyvavo Karaliaučiaus meno draugijos parodoje.
BURMANN, Fritz (1892 Wiedenbrückas – 1945 Berlynas). 1926–1936 m. – Karaliaučiaus meno akademijos
profesorius. Atvykdavo į Nidą su savo auklėtiniais.
CORINTH, Lovis (1858 Tepliava – 1925 Zandvoortas,
Olandija). Karaliaučiaus meno akademijos ugdytinis.
Berlyno meno akademijos profesorius. Vienas žymiausių
vokiečių impresionistų, bene garsiausias Rytprūsių dailininkas. Nidoje lankydavosi iki 1880-ųjų, 1890, 1893 m.
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DANNEHL, Luise (1864 Zatzkowenas prie Sensburgo – 1930 Gumbinė). Mokėsi Berlyne ir Karaliaučiaus
meno akademijoje. Gyveno netoli Gumbinės. Žinoma
kaip dailininkė animalistė.
DASSOW BÜCHLER, Ilse, von (1905 Recklinghausenas – ?). Nuo 1924 m. gyveno Rytų Prūsijoje. Nuo 1912 m.
lankydavosi Nidoje.
DASSOW, Walter (1907 Juodvaris prie Vilkaviškio –
?). Nuo 1920 m. gyveno Rytų Prūsijoje, lankydavosi Kuršių nerijoje.
DEGNER, Arthur (1888 Gumbinė – 1972 Berlynas).
1920–1924 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Daugiausia tapė Mažuosiuose Kuršiuose. Iš ten
nuvykdavo ir į Nidą.
DETTMANN, Ludwig (1865 Adelbye prie Flensburgo – 1944 Berlynas). 1900–1916 m. – Karaliaučiaus meno
akademijos direktorius. Dažnai lankydavosi Nidoje.
DIKREITER, Heiner (1893 Ludwigshafenas prie Reino – 1966 Würzburgas). Studijavo Miuncheno ir Berlyno
meno akademijose, nuo 1921 m. – laisvasis dailininkas
Würzburge, kur 1941 m. įkūrė miesto dailės galeriją ir jai
vadovavo. 4-ojo dešimtmečio pabaigoje atvykdavo tapyti į Nidą.
DIENZ, Hermann (1891 Koblenzas – 1980 ?). Studijavo Diuseldorfo meno akademijoje ir Berlyno aukštojoje
meno mokykloje. Nuo 1945 m. gyveno Bonoje.

________________________
Ludwig Dettmann
Portretas
Kartonas, pastelė

________________________
Hermann Dienz
Žvejų valtys Kuršių
nerijoje
1936
Popierius, akvarelė
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________________________
Ottilie Ehlers-Kollwitz
Valtys su šienu
Pilkopiuose
1930
Popierius, linoraižinys

DILL, Hildegard (1911 Karaliaučius – ?). Gyveno Karaliaučiuje, 1941 m. surengė akvarelių Nidos motyvais
parodą.
DOBRZINSKI, Richard (1896 Bischofsburgas (dab.
lenk. Biskupiec) – ?). Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje. Po studijų gyveno Karaliaučiuje. Keliaudavo tapyti į Aistmarių neriją, nuo 1918 m. lankydavosi Nidoje.
DOERSTLING, Emil (1859 m. Ščecinas – po 1939 Karaliaučius). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje
pas C. Steffecką ir E. Neide. Piešimo mokytojas Karaliaučiuje. Nidoje lankydavosi iki 1914 m.
DOLEZICH, Norbert (1906 Bielschowitzas –
1996 Recklinghausenas). Karaliaučiaus akademijos auklėtinis, nuo 1941 m. – grafikos dėstytojas akademijoje.
Kuršių nerijoje lankydavosi studijų, vėliau dėstytojavimo metais.
DOMŠAITIS, Pranas (1881 Kropynos (vok. Cropiens,
dab. rus. Gajevo) – 1965 Keiptaunas, PAR). Gimė ir augo
Rytų Prūsijoje, ūkininko šeimoje. 1907–1910 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas L. Dettmanną.
1910–1913 m. – L. Corintho mokinys Berlyne. 1914–1918 m.
atvažiuodavo į Nidą, tapė kartu su A. Degneriu, W. Rössleriu ir T. Brockhusenu. 1920 m. Kaune priėmė Lietuvos
pilietybę, iki 1938 m. kūrinius pasirašinėjo vokiška pavardės forma – Franz Domscheit. 1949 m. kartu su žmona
persikėlė į Pietų Afrikos Respubliką.
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DRENGWITZ, Erich (1904 Georgenburgas (dab. rus.
Majovka) – 1981 Diuseldorfas). 1921–1924 m. mokėsi
Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje pas H. Weberį
ir E. Grüną. 1924–1928 m. gyveno Berlyne, vėliau persikėlė į Įsrutį. Po 1945 m. gyveno ir dirbo Bayreuthe, nuo
1966 m. – Diuseldorfe.
DUGGEN, Erich (1910 Šlezvigas – 1989 ?).
1928–1933 m. mokėsi Berlyno valstybinėje meno mokykloje, nuo 1934 m. dėstytojavo Kylyje. Nuo 1964 m.
gyveno St. Peter-Ordinge. 1933–1941 m. atvykdavo tapyti į Nidą.
DUMPIES, Wilhelm (1905 Nibrai (vok. Nibbern), Klaipėdos apskr., – ?). Nuo 1922 m. studijavo Karaliaučiaus
meno akademijoje pas S. Cauerį, A. Wisselį. Po 1945 m.
gyveno Coesfelde prie Miunsterio.
EHLERS-KOLLWITZ, Ottilie (1900 Berlynas –
1963 Berlynas). Mokėsi Berlyne pas M. Hertwigą, E. Orliką
ir E. Böhmą. Ištekėjo už Dr. Hanso Kollwitzo (K. Kollwitz
sūnus). Nidoje lankydavosi 1936–1944 m. dažniausiai kūrybinių kelionių (stažuočių) į Rytų Prūsiją metu.
EHMANN, Konrad (1919 Niurnbergas – ?).
1937–1944 m. studijavo Niurnbergo ir Miuncheno meno

Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Pranas Domšaitis
Natiurmortas
Drobė, aliejus

________________________
Emil Doerstling
Pelkėta vietovė
Drobė, aliejus
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________________________
Hermann Dienz
Burvaltės Nidoje
1930. Kartonas, tempera

Norėdamas išreikšti
susižavėjimą Dievo
tvariniais, turiu leisti
suskambėti sielai. Kiekvienas
paveikslas, kurį sukuriu
savo siela, turi būti skirtas
Dievo garbei. Kūryba ateina
iš vidinio instinkto, ir, tiesą
sakant, negaliu paaiškinti, iš
kur tai ateina ir kas tai yra.
Tačiau paveikslai perteikia
ne vien išorę, bet atskleidžia
ir mūsų skausmo, džiaugsmo
bei liūdesio būsenas. Tai ir
yra meno dvasingumas.
Dailininkas
E. Mollenhaueris
1948
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________________________
Gerhard Eisenblätter
Kurėnai marių pakrantėje
Popierius, akvarelė

________________________
Ottilie Ehlers-Kollwitz
Vaikas prie marių
1938
Popierius, medžio raižinys
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akademijose, nuo 1946 m. – laisvasis menininkas.
1939 m. lankėsi Nidoje.
EICHHORN, Gertrud (1883 Salvaršėnai (vok. Salvarschienen), Ylavos apskritis, – ?). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje, gyveno Berlyne. Nidoje lankėsi
apie 1909 m.
EICKE, Friedrich (1883 Dortmundas – 1975 Berlebeckas prie Detmoldo). Nuo 1898 m. studijavo Diuseldorfo, vėliau Berlyno meno akademijose. Dailės mokytojas Geldapėje iki 1920 m., vėliau – Berlebecke. Apie
1910–1918 m. lankydavosi Nidoje.
EISENBERG, Alexander (1906 Tilžė – 1990 Berlynas).
1928–1929 m. mokėsi dailės Berlyne, 1930 m. – Paryžiuje, po 1945 m. – laisvasis dailininkas Kamenze ir Vakarų
Berlyne. 1930–1940-aisiais atvykdavo tapyti į Nidą.
EISENBLÄTTER-LASKOWSKI, Erika (1908 Försterei
Grenzwaldas, Pilkalnio apskr. (dab. rus. Pugačiovo), –
2003 Regensburgas). 1927–1933 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje, K. Storcho, F. Burmanno mokinė, meistriškumą lavino pas A. Partikelį. Ištekėjo už
Gerhardo Eisenblätterio. Po 1945 m. gyveno Liubeke, nuo
1975 m. – Regensburge. Nidoje lankydavosi nuo 1926 m.
EISENBLÄTTER, Gerhard (1907 Karaliaučius –
1975 Liubekas). Pirmasis mokytojas – tėvas Wilhelmas
Eisenbläteris. Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoNidos kolonijos dailininkai

________________________
Otto Emmerling
Žvejų namai kopose
apie 1940
Drobė, aliejus

je 1926–1934 pas K. Storchą, F. Burmanną. Dirbo įvairia
technika, kūrė vitražus, freskas, mozaikas, skulptūras.
Nuo 1945 m. gyveno Liubeke. Lankydavosi Nidoje kartu
su tėvu, dažniausiai 4-ajame dešimtmetyje, iki 1944 m.
EISENBLÄTTER, Hermann (1916 Karaliaučius –
2007 ?). 1933–1936 m. mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje pas R. Schöną ir E. Grüną, 1937–1938 m. –
Karaliaučiaus meno akademijoje F. Marteno, E. Bischoffo,
A. Partikelio mokinys. Nuo 1950 m. dirbo grafiku Štutgarte. 4-ajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
EISENBLÄTTER, Wilhelm (1866 Duisburgas –
1934 Karaliaučius). Nuo 1882 m. mokėsi scenografijos
meno pas J. Lechnerį Berlyno karališkajame teatre, ten ir
dirbo, 1898 m. persikėlė į Karaliaučių, dirbo Karaliaučiaus
teatro dailininku. Išgarsėjo Ryprūsių peizažais, sienų tapyba. Apie 1900 m. pirmą kartą atvyko į Kuršių neriją.
EMMERLING, Otto (1916 Kembergas prie Dessau –
?). Studijavo Leipcigo grafikos meno akademijoje. Gyveno ir dirbo Leipcige. Nuo 1939 m. lankydavosi Nidoje.
ENDRUSCHAT, August (1899 Waldbergas, Tilžės-Ragainės apskr. (vok. Kreis Tilsit-Ragnit), – ?). Po
1918 m. apsigyveno Berlyne, mokėsi Meno mokykloje,
dirbo dekoratoriumi. 1931 m. surengė pirmąją parodą.
4-ajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje. Nuo 1945 m.
gyveno Vakarų Berlyne.
Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Johannes Endruschat
Prieplauka Nidoje
Drobė, aliejus
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________________________
Richard Eschke
Trobelė viržynuose
Drobė, aliejus

________________________
Karl Eulenstein
Šienpjoviai
Kartonas, aliejus
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ENDRUSCHAT, Johannes (1898 Waldbergas, Tilžės-Ragainės apskr., – 1979 Karbenas). Nuo 1927 m. mokėsi Berlyno dailiųjų amatų mokykloje. 4-ajame dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
ESCHKE, Richard (1859 Berlynas – 1944 ?). Dailės
mokė tėvas Hermannas Eschke, 1878–1882 m. studijavo Berlyno ir Miuncheno meno akademijose. Lavinosi
Karlsruhėje 1882–1883 m. pas F. Kallmorgeną, privačioje
Kolarossi akademijoje (pranc. Academie Colarossi) Paryžiuje. 1904 m. eksponavo savo paveikslus Kuršių nerijos
motyvais Stiklo rūmuose (vok. Glaspalast) Miunchene ir
Didžiojoje Berlyno meno parodoje.
ESSLINGER, Katharina (1914 Karaliaučius –
2003 Herrenbergas prie Štutgarto). 1933–1935 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas H. Wolffą,
1935–1937 m. studijavo menotyrą Berlyno aukštojoje
mokykloje, W. Jaeckelio mokinė.
EULENSTEIN, Karl (1892 Klaipėda – 1981 Berlynas).
1919–1923 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje
pas R. Pfeifferį. Iki 1926 m. gyveno Karaliaučiuje, vėliau
Berlyne – laisvai samdomas dailininkas. 1919–1944 m.
kiekvienais metais lankydavosi Nidoje. Bičiuliavosi
su M. Pechsteinu ir E. Mollenhaueriu. Beveik visa kūryba
dingo per Antrąjį pasaulinį karą. Dalį paveikslų po karo
dailininkas atkūrė.
Nidos kolonijos dailininkai

EWERT, Ernst (1886 Ylava (vok. Pr. Eylau, dab. rus. Bagrationovsk) – ?). Lavinosi mokykloje prie Berlyno meno ir
amatų muziejaus, iki 1945 m. dirbo Karaliaučiaus meno
akademijoje. Jaunystėje atvykdavo piešti į Nidą.
FALTIN, Ruth (1906 Karaliaučius – 1995 Wolfsburgas).
1930–1931 m. mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje pas E. Grüną, O. Ewelį, 1932 m. – Meno akademijoje F. Burmanno, X. Wimmerio mokinė. Nuo 1934 m. meistriškumą lavino pas A. Partikelį. Iki 1945 m. gyveno Rytų
Prūsijoje, 1946–1950 m. dirbo piešimo mokytoja Oranienbaume, 1950 m. persikėlė į Hanoverį, vėliau gyveno Hamburge, Wolfsburge. 1932–1944 m. lankydavosi Nidoje.
FECHTER-VOCKERADT, Emma (1878 Paderbornas –
1970 Berlynas). Nuo 1901 m. mokėsi Berlyno meno mokykloje, nuo 1904 m. praktikavosi Steglitzo spaustuvėje
pas Ch. Kleukensą ir A. Mohrbutterį. 1907 m. ištekėjo už
dr. P. Fechterio.
FEDERMANN, Margarethe (1882 Žuvininkai (vok.
Fischhausen, dab. rus. Primorsk) – 1965 Ratzeburgas).
Įgijo pedagogės išsilavinimą. Berlyno meno akademijoje
pas L. von Königą studijavo tapybą. Gyveno Berlyne. Nidoje lankydavosi 2-ajame dešimtmetyje.
FENKOHL, Gustav (1872 Barškiai (vok. Barschken),
Klaipėdos apskr., – 1945 Berlynas). Jaunystėje gyveno
Juodkrantėje, Klaipėdoje. Studijavo Berlyne, ten 1895 m.
________________________
Gustav Fenkohl
Lietuvos uostamiestis
Klaipėda
Kartonas, aliejus
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________________________
Richard Friese
Vežimas su nendrėmis
1900
Kartonas, guašas
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apsigyveno, mokė tapybos privačiai. Nuo 1918 m. – Berlyno dailininkų sąjungos narys. Nidoje lankydavosi apie
1914 m., vėliau – 1941 m.
FINCKE, Carl (1875 Karaliaučius – 1944 Karaliaučius).
1896–1907 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas O. Jernbergą ir L. Dettmanną. Nidoje lankydavosi
nuolatos – iki 1914 m. ir po 1918 m.
FINSTERER, Alfred (1908 Niurnbergas – 1996 Niurnbergas). Mokėsi Taikomosios dailės mokykloje Niurnberge. Nuo 1939 m. apsigyveno Leipcige, dėstytojavo Valstybinėje grafikos meno akademijoje. 4-ojo dešimtmečio
viduryje lankydavosi Nidoje.
FISCHER, Hans (1902 Karaliaučius – 1986 Mülheimas prie Ruhro). Nuo 1918 m. studijavo Karaliaučiaus
meno akademijoje pas R. Pfeifferį, H. Wolffą ir S. Cauerį, 1922 m. lavinosi Dresdeno meno akademijoje pas
R. Müllerį, 1923 m. pratęsė studijas Karaliaučiuje. Nuo
1929 m. – laisvasis dailininkas. Dirbo dailininku dekoratoriumi. Po 1945 m. gyveno Mülheime.
FREYER, Heinz (1909 Karaliaučius – 1939 Lenkija).
1929–1930 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje
pas F. X. Wimmerį ir A. Partikelį. Pasimokęs kelis semestrus Miuncheno akademijoje, grįžo į gimtinę, toliau lavinosi pas A. Partikelį. Nuo 1935 m. – laisvasis dailininkas.
Žmona Erika Henkel gimusi Nidoje (H. Blode‘s anūkė).

Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Julius Freymuth
Karvės kalvotoje vietovėje
Drobė, aliejus

FREYER-HENKEL, Erika (1910 Nida – 1997 Gelsenkirchenas). Dailės mokėsi 1930–1936 m.: Karaliaučiaus
meno akademijoje pas F. X. Wimmerį, vėliau universitete, meno mokyklose Kelne ir Berlyne (W. Jaeckelio
mokinė). 1937 m. ištekėjo už Heinzo Freyerio. Berlyno
secesijos narė. Po 1945 m. dirbo dailės mokytoja Gelsenkirchene.
FREYMUTH, Julius (1881 Kelnas – 1961 Nusdorfas, Austrija). Mokėsi Diuseldorfo dailiųjų amatų mokykloje, vėliau Kelne, Berlyne (L. Corintho mokinys).
1924 –1926 m. – Berlyno secesijos narys. Nuo 1918 m.
gyveno Karaliaučiuje, tuo pačiu metu „atrado“ Kuršių
neriją.
FRIESE, Richard (1854 Gumbinė – 1918 Bad-Zwischenahnas). Nuo 1871 m. gyveno Berlyne, 1877–1980 m. studijavo Berlyno meno akademijoje. Dailininkas animalistas, dažnai lankydavosi Rytų Prūsijoje ir Kuršių nerijoje.
GABEL, Paul Emil (1875 Elbingas (dab. lenk. Elbląg) –
1938 Hamburgas). Studijavo Diuseldorfo meno akademijoje pas E. von Gebhardtą, A. Kampfą, P. Jansseną.
Vėliau apsigyveno Elbinge.
GAWELL, Oskar (1888 Hawlodno – 1955 Viena). Studijavo Breslau (1909 m.) ir Veimaro (1911–1912 m.) meno
akademijose. 1913–1914 m. dailės mokėsi L. Corintho
Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Hans Fischer
Perintis kragas
Popierius, linoraižinys
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________________________
Oskar Gawell
Žvejų namai Nidoje
Kartonas, guašas

Žvejų kaime daugelis
namų švytėte švyti
ypatinga mėlyna spalva.
Tai vadinamasis Nidos
mėlis. Jis pirmiausia
naudojamas tvoroms
dažyti ir kitiems
pagražinimams. Visų
namų stogai dengti
šiaudais arba švendrėmis.
Juos puošia ant kraigo
pagoniškai sukryžiuoti
žirgeliai.
Rašytojas
Th. Mannas
1930
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studijoje. Iki 1937 m. dirbo dėstytoju Berlyne, 1941 m.
persikėlė į Vieną. Nidoje pirmą kartą apsilankė 1912 m. ir
atvykdavo ten iki 1920 m.
GECELLI, Johannes (1925 Karaliaučius – 2011 ?).
1943–1955 m. studijavo Karaliaučiuje, Diuseldorfe, vėliau
užsienyje. Ilgą laiką dėstytojavo Hamburge, Berlyne.
GEHRMANN, Artur (1879 Karaliaučius – ?). Dailės
mokėsi Karaliaučiuje pas F. Daeglingą, vėliau A. Schreyerio ir L. Ubbelohde mokinys. Gyveno Karaliaučiuje. Iki
1914 m. lankydavosi Nidoje.
GEISELER, Hermann (1903 Hamburgas – 1975 ?).
Mokėsi pas A. Schinnererį Miunchene, ten vėliau ir apsigyveno. Apie 1936–1937 m. lankydavosi Nidoje.
GELBKE, Georg Hermann (1882 Rochlitzas –
1947 Dresdenas). Nuo 1902 m. studijavo Dresdeno meno
akademijoje pas R. Müllerį, O. Zwintscherį ir G. Kuehlą,
vėliau Miunchene ir Paryžiuje. Kartu su R. Birnstengeliu
nuo 1930 m. lankydavosi Nidoje (iki 1944). Dažnai buvodavo Pilkopiuose ir Rasytėje (vok. Rossitten, dab. rus.
Rybačij).
GERLACH, Hans (? – ?). 1905–1910 m. tapydavo Kuršių nerijoje. Susijęs su Rasytės ornitologijos stotimi.
GINDLER, Erich (1903 Karaliaučius – 1995 Liubekas).
1918–1920 m. mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje, vėliau – Meno akademijoje R. Pfeifferio ir A. Degnerio mokinys. Nuo 1925 m. – laisvasis dailininkas,
Nidos kolonijos dailininkai

1928–1930 m. dirbo dailininku dekoratoriumi Karaliaučiuje, po 1945 m. gyveno Murnau, Bavarijoje, nuo 1963 m. –
Liubeke. 3–4-uoju dešimtmečiais lankydavosi Nidoje.
GIROD, Charles (1897 Lyckas (dab. lenk. Elk) –
1945 Bad-Köstritzas). 1915 m. ir po 1919 m. studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje pas A. Degnerį. Nuo
1925 m. gyveno Berlyne, dirbo žurnalų iliustratoriumi.
1943 m. apsigyveno Silezijoje. Nuo 1919 m. atvykdavo
tapyti į Nidą.
GLASOW, Ernst, von (1897 Partėnai (vok. Partheinen, dab. rus. Moskovskoje) – 1969 Bakumas prie Oldenburgo). Fermeris, savamokslis dailininkas. Po 1945 m.
gyveno Oldenburge, vėliau įsikūrė ramesnėje vietovėje
prie Bakumo.
GLEICH, Robert (1859 Priekulė (vok. Gut Kölmisch
Prökuls) – 1912 Klaipėda). Pirmas žymesnis Klaipėdos
krašto dailininkas. Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje, Miunchene ir Diuseldorfe. Vėliau – marinisto
W. Peterseno studijoje Hamburge, dirbo kaip laisvasis
menininkas. Iliustravo ichtiologo Karaliaučiaus universiteto prof. B. A. Benecke‘s knygą „Žuvys, žvejybos

Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Paul Emil Gabel
Žiema Elbinge.
Drobė, aliejus

________________________
Robert Gleich
Atodrėkis kaime
Drobė, aliejus
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________________________
Emil Grau
Karaliaučiaus valstiečiai
Kuršių nerijoje
Drobė, aliejus

įrankiai ir žvejyba Rytų ir Vakarų Prūsijoje“ („Fische, Fischerei u. Fischzucht in Ost- u. Westpreußen“, 1881).
GRAU, Emil (1877 Karaliaučius – 1945 Karaliaučius).
Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje. Kuršių nerijoje
lankydavosi iki 1914 m.
GRISARD, Rudolf (1911 Karaliaučius – 1979 Berlynas).
Studijavo Meno akademijose Karaliaučiuje (F. Burmanno mokinys), paskui Berlyne. Gyveno ir dirbo Berlyne.
1932 m. Nidoje jam paskirta E. Mollenhauerio įsteigta
Blode‘s vardo stipendija.
GROSS, Eva (1866 Šventapilės (vok. Heiligenbeil,
dab. rus. Mamonovo) apskr. – ?). Mokėsi Karaliaučiaus
meno akademijoje pas G. Knorrą, Miuncheno meno
akademijoje pas H. von Bartelsą. Gyveno Karaliaučiuje.
Paminėtina jos 1927 m. studija iš Kuršių nerijos – „Rytų
Prūsijos dailininkų katalogas“.
GRUNAU, Paul (1902 Skötschenas (dab. lenk. Skocze), Geldapės apskr., – 1959 ?). Mokėsi Karaliaučiuje
(K. Storcho mokinys) ir Leipzige. Iki 1939 m. gyveno
Braunsberge, Rytprūsiuose.
GUTTMANN, Karl Leo Herbert (1907 Klaipėda –
1978 Diuseldorfas). Jauno Kuršių nerijos tapytojo talentą pastebėjo peizažistas prof. K. Storchas, paskatinęs
jį mokytis akademijoje. Studijas pradėjo tik 1935 m.
Šešeri metai meno mokslų Karaliaučiaus akademijoje

________________________
Wenzel Hablik
Jūra
Popierius, ofortas
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Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Rudolf Hammer
Moterys kambaryje su
Nidos vėtrunge
Drobė, aliejus

pas E. Bischoffą, F. Marteną, A. Partikelį, kūrybinės kelionės išugdė jį žymiu Rytprūsių dailininku. Po 1945 m.
išvyko į Diuseldorfą, dirbo grafiku.
HABLIK, Wenzel (1881 Bruexas (dab. ček. Most) –
1934 Itzehoe prie Hamburgo). Mokėsi Vienos dailiųjų
amatų mokykloje, Prahos akademijoje. 1907 m. gyveno
Dresdene, nuo 1908 m. – Itzehoe. Turėjo ten savo dirbtuves, studiją. Tapytojas ekspresionistas, grafikas, dizaineris. Nuo 1907 m. lankydavosi Kuršių nerijoje.
HAMMER, Rudolf (1882 Hohensteinas (dab. lenk.
Olstynek) – 1957 Gernrodė prie Kvedlinburgo). Studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje, Miunchene ir Paryžiuje. Po 1918 m. laisvasis dailininkas Karaliaučiuje, vėliau
Hamburge. Nuo 1945 m. gyveno Stassfurte ir Kelne. Nidoje tapydavo iki 1914 m.
Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Georg Gelbke
Trys žaidžiančios
mergaitės
1919
Popierius, ofortas
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________________________
Wilhelm Heise
Ankstyva diena
Apie 1922
Popierius, litografija

...pirmą kartą įžengiau į neriją
1896 m. liepos 18 d. Mes plaukėme
Kuršių mariomis, pakeliui
tolumoje buvo matyti geltonų kopų
grandinė, kol pagaliau buvome
vietoje. Rasytėje aš gavau patogų
kambarį namelyje su šiaudiniu
stogu, kurį supo sodas. Tas vaizdas
iki šiol išliko mano širdyje.
Svečias pamena, kad tai nebuvo
labai išpuoselėtas sodas, greičiau
jis priminė laukinį sodą, bet
jame buvo pilna vešliai žydinčių
kaimo gėlių. Pasidėjęs daiktus jis
žvilgtelėjo pro langą ir pamatė visai
šalia, ant tvoros, tupinčią gegutę, ir
net ne vieną.
Aš atvykau iš didmiesčio. O, kaip
toli man teko nukeliauti, kad
įvyktų ši mano akistata su gegute.
Kokia nuostabi žemė.
Ornitologas
prof. J. Thienemannas
1928
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________________________
Hans Hartig
Senas miestelis
Popierius, mišri technika
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HARDER-KHASAN, Alexander (1901 Samara, Rusija, – 1985 Hanau). 1919–1921 m. mokėsi Elbingo dailiųjų amatų mokykloje, iki 1924 m. – Karaliaučiaus meno
akademijoje, 1925 m. – Miunchene ir Paryžiuje. Po studijų gyveno Berlyne, 1927–1935 m. – JAV, nuo 1945 m. –
Braunschweige, nuo 1949 m. – Hanau. 1922–1927 m. lankydavosi Nidoje.
HARTIG, Hans (1873 Carvinas, Pomeranija, – 1936 Berlynas). Studijavo Berlyno meno akademijoje pas E. Brachtą, vėliau Dresdeno meno akademijoje. 1916 m. įkūrė Pomeranijos dailininkų sąjungą. 1916 m. lankėsi Nidoje.
HARTMANN, Erich (1886 Elberfeldas – 1974 Hamburgas). 1903–1906 m. studijavo Diuseldorfo meno
akademijoje, 1906–1908 m. – Miuncheno meno akademijoje. Daug keliavo. Hamburgo secesijos narys.
1946 –1952 m. – Hamburgo valstybinės meno mokyklos
vyr. dėstytojas. Nidoje lankėsi 1942 m.
HASSEL, Gertrud, von (1908 Dar es Salaamas, Tanzanija, – 1999 Meldorfas). Studijavo Kasselio ir Berlyno
meno akademijose. Dirbo mokytoja. 4-ajame dešimtmetyje dažnai lankydavosi Pilkopiuose.

Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Erich Hartmann
Svečių palydos
Popierius, akvarelė

HAUPTMANN, Ivo (1886 Berlynas – 1973 Hamburgas). 1903 m. mokėsi pas L. Corinthą Berlyne,
1904–1907 m. studijavo Veimaro meno akademijoje,
1908–1912 m. – Paryžiuje. Nuo 1913 m. gyveno Hamburge, 1928–1933 m. vadovavo Hamburgo secesijos dailininkų grupei, 1945–1951 m. dėstytojavo Valstybinėje
meno mokykloje. Nidoje lankydavosi iki 1910 m.
HAUNSCHILD, Will (1911 Bremenas – 1999 Bremenas). Mokėsi Hildesheimo dailiųjų amatų mokykloje.
1927 –1937 m. dirbo grafiku Stralsunde. 1939 m. lankėsi
Kuršių nerijoje, Nidoje.
HEICHERT, Otto (1868 Gröningenas prie Magdeburgo – 1946 m. Berchtesgadenas). 1882–1889 m. studijavo
Diuseldorfo meno akademijoje pas H. Crolà, P. Jansseną,
E. von Gebhardtą ir W. Sohną, 1894 m. Juliano akademijoje Paryžiuje. 1902–1918 m. – Karaliaučiaus meno
akademijos profesorius, vėliau apsigyveno Berlyne. Nuo
1913 m. lankydavosi Nidoje.
HEIDEL, Heinrich (1906 Kylis – ?). Studijavo Miuncheno, Karaliaučiaus, Berlyno meno akademijose. Nuo
1933 m. dirbo mokytoju, 1935 m. apsigyveno Heidėje
prie Kylio. Kuršių nerijoje tapydavo studijų Karaliaučiuje
laikotarpiu.
HEIDINGSFELD, Fritz (1907 Sopotas – 1973 Niurnbergas). Danzige lankė F. Pfuhle‘s studiją, mokėsi
Dresdeno meno akademijoje pas O. Dixą. Nuo 1934 m.
gyveno Danzige. Daug keliavo, ieškodamas vaizdingų
Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Fritz Heidingsfeld
Javų laukas ir
tamsūs debesys
Drobė, aliejus

Paveikslo fragmentas
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________________________
Max Heilmann
Kaimas žiemą
Drobė, aliejus

kraštovaizdžių. 1955 m. apsigyveno Heroldsberge prie
Niurnbergo. 1934–1942 m. lankydavosi Nidoje.
HEILMANN, Max (1869 Schmiedebergas (dab. lenk.
Kovary), Silezija, – 1956 Frankfurtas prie Oderio). Studijavo meno akademijose Breslau ir Veimare. Gyveno
Frankfurte prie Oderio. 3-iajame dešimtmetyje atvykdavo tapyti į Nidą.
HEIN-NEUFELD, Max (1874 Elbingas – 1953 Haimhausenas). Miuncheno meno akademijoje M. Wienholdo, J. Hertericho ir H. von Zügelio mokinys. Gyveno ir dirbo Rytprūsiuose, vėliau – Bavarijoje. Nidoje lankydavosi
iki 1914 m.
HEISE, Willhelm (1892 Wiesbadenas – 1965 Miunchenas). Kaselyje lankė piešimo mokytojų kursus, vėliau iki 1915 m. studijavo meno akademijose Veimare
ir Kaselyje (H. Olde’s mokinys). Nuo 1918 m. gyveno
Miunchene. 1937–1943 m. – grafikos profesorius Karaliaučiaus meno akademijoje, 1943–1953 m. dėstytojavo
Aukštojoje vaizduojamųjų menų mokykloje Frankfurte prie Maino (vad. Städelschule), 1953–1958 m. dirbo
Miuncheno meno akademijoje. Nidoje ne tik tapė, raižė,
bet ir fotografavo.
HELBERGER, Alfred (1871 Frankfurtas prie Maino –
1946 Berlynas). 1889–1890 m. mokėsi J. F. Städelio įkurtoje vaizduojamųjų menų mokykloje Frankfurte prie Maino,

________________________
Gertrude Helmholz
Kurėnai marių pakrantėje
Drobė, aliejus
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________________________
Hans Hentschke
„Itališkas vaizdas“. Nida
Drobė, aliejus

vėliau Karlsruhe's meno akademijoje (G. Schönleberio ir
C. Grethe’s mokinys). 1892–1898 m., 1901 m. – kūrybinės
stažuotės Norvegijoje. Nuo 1900 m. gyveno Berlyne, turėjo savo dirbtuves. Nidoje buvodavo nuo 1901 m., kūrinių
Kuršių nerijos motyvais eksponavo po 1919 m.
HELLINGRATH, Berthold (1877 Elbingas – 1954 Hanoveris). Mokėsi meno mokykloje Danzige, Dresdeno ir
Miuncheno meno akademijose. 1907 m. Dresdene įsikūrė dirbtuves. Bendravo su E. Heckeliu, M. Pechsteinu.
Nuo 1925 m. dirbo dėstytoju Hanoverio aukštojoje technikos mokykloje. Į Kuršių neriją atvykdavo gyvendamas
Danzige, apie 1900 m.
HELMHOLZ, Gertrude (1884 Skaisgiriai (vok. Groß
Skaisgirren, dab. rus. Bolšakovo) – 1967 Wunsiedelis).
Mokėsi Berlyno meno akademijoje pas K. von Bosynskį,
H. Gleissnerį. Iki 1945 m. gyveno Berlyne, vėliau persikėlė
į Wunsiedelį. 1930–1940 m. lankydavosi Kuršių nerijoje.
HENTSCHKE, Hans (1889 Gubenas, Vokietijos–Lenkijos pasienis (dab. vok. Guben, lenk. Gubin) – 1969 BreNidos kolonijos dailininkai

Tuomet tai buvo ne per
seniausiai sustingusi kopa,
ant kurios stiebėsi pušelės.
Nuostabus vaizdas
atsiverdavo nuo jos į
Kuršių marias, į Purvynės
namelius. O čia pat dar
stovėjo palinkusi pušis,
kuri visa tai įrėmino.
Panašų vaizdą galima
išvysti arti Florencijos.
Rašytojas
L. Stepanauskas
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________________________
Fritz Kempe
Žvejo žmona
Apie 1930
Popierius, litografija

merhavenas). Mokėsi Šveicarijoje, Liucernos meno mokykloje, vėliau mokytojavo. 1920–1945 m. dirbo piešimo
mokytoju Bremerhavene. 1920–1940 m. – kūrybinių kelionių (taip pat ir po Kuršių neriją) laikotarpis.
HEYDECK, Johannes (1835 Sakučiai (vok. Sakuthen), Klaipėdos apskr., – 1910 Karaliaučius). Studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje pas L. Rosenfelderį,
1875 –1901 m. dirbo ten profesoriumi. Nidoje tapydavo
su savo ugdytiniais.
HÖSE-MÜLLER, Charlotte (1899 Karaliaučius –
1982 Braunschweigas). Dirbo mokytoja Krante.
HOFFMANN-SALPIA, Robert (1887 Gut Salpia, Sensburgo apskr. (dab. lenk. Prazmowo) – 1983 Berchtesgadenas). 1914 m. ir 1919–1924 m. studijavo Karaliaučiaus
meno akademijoje, peizažistas ir portretistas. Iki 1945 m.
gyveno Seedrankene, Treuburgo apskr., dirbo dėstytoju.
HOLLSTEIN, Erwin (1892 Schlochau, Pomeranija
(dab. lenk. Czluchow) – 1966 Remagenas). Studijavo Berlyno meno akademijoje pas istorinio žanro meistrą prof.
A. Kampfą. Gyveno ir dirbo Berlyne.
HORNBURG, Hedwig (1885 Braunschweigas –
1975 Braunschweigas). Mokėsi dailiųjų amatų mokykloje Braunschweige, vėliau – Berlyne ir Magdeburge,
nuo 1912 m. – meno mokytoja Braunschweige. Nuo
1948 m. – laisvai samdoma dailininkė grafikė.

________________________
Frida Itzenplitz
Žydinti akmenuota
pakrantė
1902
Kartonas, aliejus
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________________________
Olof August Jernberg
Miško ežeras
Drobė, aliejus

ITZENPLITZ, Frida, von (1869 Herzbergas prie Poseno (dab. lenk. Poznan) – 1921 Danzigas). Studijavo Berlyno ir Karaliaučiaus (L. Dettmanno mokinė) meno akademijose, vėliau – Miunchene ir Paryžiuje. Gyveno ir dirbo
Danzige. Iki 1909 m. lankydavosi Nidoje.
JACKSTEIN, Gertrud („Tutti“) (1879 Berlynas –
1960 Potsdamas). Studijavo Veimaro ir Karaliaučiaus
meno akademijose (H. Wolffo mokinė). Gyveno Berlyne,
priklausė M. Beckmanno ir W. Röslerio draugų būriui.
JAKUSCH, Willi (1914 Chwallowitzas, Silezija, –
1939 Lenkija). 1933–1936 m. mokėsi Karaliaučiaus meno
akademijoje pas A. Partikelį. Žuvo per karą. Nidoje tapydavo studijų metais.
JANKE, Robert (1897 Karaliaučius – ?). Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje. 1937–1939 m. eksponavo paveikslus
Kuršių nerijos motyvais Karaliaučiaus meno draugijos
parodoje.
JANSEN, Fritz (1892 Hamburgas – 1974 Hamburgas).
O. Czeschkos mokinys Hamburgo dailiųjų amatų mokykloje 1919–1924 m. Gyveno ir dirbo Hamburge, dalyvavo parodose, mokytojavo. 1937 m. lankėsi Nidoje.
JERNBERG, Olof August (1855 Diuseldorfas –
1935 Berlynas). 1901–1918 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Dažnai lankydavosi Kuršių nerijoje
ir Sembos pusiasalyje.
Nidos kolonijos dailininkai
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________________________
Hans Julius Kallmeyer
Marių mergaitė
Drobė, aliejus

________________________
Paul Kuhfuss
Uogų rinkėjai
Kartonas, pastelė
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KADO, Eduard (1875 Klaipėda – 1946 Liubekas).
1892 –1899 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje, paskui Paryžiuje ir Miunchene. Gyveno Karaliaučiuje,
dirbo piešimo mokytoju. Nuo 1941 m. gyveno Liubeke.
Iki 1914 m. lankydavosi Nidoje.
KALLMEYER, Hans Julius Bernhard (1882 Erfurtas – 1961 Bayreuthas). Nuo 1908 m. mokėsi Dresdeno meno akademijoje pas R. Müllerį ir O. Zwintscherį,
1909 –1913 m. – pas E. Hegenbarthą. 1918–1944 m. gyveno Karaliaučiuje. Pirmąkart Nidoje apsilankė 1905 m.
Nuo 1911 iki 1944 m. Kuršių nerijoje buvodavo nuolatos,
piešė ir fotografavo gamtą bei laukinius žvėris, pramintas „briedžių tapytoju“.
KEMPE, Fritz (1898 Leipcigas – 1956 Dresdenas).
Studijavo grafikos meną Leipcigo akademijoje. Gyveno ir
dirbo Leipcige, dailės mokytojas, knygrišyklos vadovas,
meno profesorius. Nuo 1952 m. gyveno Dresdene. Apie
1937 m. lankėsi Nidoje.
KEUDELL, Kurt, von (1896 Breslau – 1978 ?). Igijo
išsilavinimą Berlyne, H. Baluscheko ir W. Jaeckelio mokinys. Vėliau gyveno ir dirbo Hanoveryje. 1940 m. lankėsi
Nidoje.
Nidos kolonijos dailininkai

KEUDELL, Marie, von (1838 Gut Launinckenas, Gumbinės apskr., – 1918 Berlynas). Mokėsi tapybos Berlyne
pas E. Pape, O. von Kameke, A. Dresslerį. Ten gyveno ir
dirbo. Nidoje lankydavosi iki 1900 m.
KEYSER, Charlotte (1890 Rusnė (vok. Ruß) –
1966 Oldenburgas). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. Iki 1945 m. gyveno Tilžėje, vėliau Oldenburge.
Mokytoja, rašytoja ir dailininkė.
KLEIN, Bernhard (1888 Hamburgas – 1967 Berlynas).
1908–1912 m. mokėsi Hamburgo dailiųjų amatų mokykloje pas O. Czeschką. Nuo 1915 m. gyveno Berlyne,
„Novembergruppe“ narys. 1924–1928 m. dirbo dailininku
dekoratoriumi Karaliaučiuje. 1929 m. gyveno Berlyne,
1933 m. – Augsburge. Po 1945 m. – amato meistrų mokyklos, įkurtos prie Berlyno meno dirbtuvių, mokytojas.
1924–1928 m. lankydavosi Nidoje.
KLEINERT, Dore (1912 Tilžė – 1997 Hamburgas).
1932 –1934 m. mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų
mokykloje, studijavo Meno akademijose Miunchene
(1934–1938) ir Karaliaučiuje (1939–1941). Nuo 1945 m.
dirbo grafike Hamburge.
KLUMBIES, Heinrich (1905 Neutomischelis (dab.
lenk. Nowy Tomysl) – 1994 Karlsruhe). Studijavo Štutgarto, Karaliaučiaus (1926–1928) ir Berlyno meno aka________________________
Fritz Kempe
Žvejai
Apie 1930
Popierius, litografija

Nidos kolonijos dailininkai
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________________________
Heinrich Kohnert
Upelis rudenėjančiame
miške
Drobė, aliejus
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demijose. Gyveno Karlsruhe'je, 1960–1971 m. vadovavo Meno akademijos grafikos klasei. Nidoje buvodavo
2-ajame dešimtmetyje.
KLUTH, Elmar (1910 Deutsch-Krone (dab. lenk. Valcz) – ?). Juristas, dailininkas savamokslis. Iki 1945 m. gyveno Elbinge, vėliau – Liuneburge, Berlyne. Apie 1940 m.
lankydavosi Nidoje.
KNAUF, Carl (1893 Godesbergas – 1944 Nida). Kilęs
nuo Reino. Mokėsi meno akademijoje Diuseldorfe. Peizažistas. Nuo 1931 m. gyveno Nidoje, kur turėjo namą
su dirbtuvėmis.
KNORR, Georg (1844 Löbau, Vakarų Prūsija, –
1916 Karaliaučius). Karaliaučiaus meno akademijos auklėtinis, 1885–1902 m. – akademijos profesorius. Išėjęs į
pensiją 1902 m., apsigyveno Nidoje.
KNORR, Hugo (1834 Karaliaučius – 1904 Karlsruhe).
Nuo 1852 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas A. Behrendseną. Kraštovaizdžio dailininkas. Nuo
1873 m. Karlsruhe's aukštosios technikos mokyklos vyr.
dėstytojas. Tapydavo Kuršių nerijoje iki 1873 m., ten sukūrė savo garsųjį paveikslą „Paplūdimys prie Sarkau“.

Nidos kolonijos dailininkai

KÖNIG, Arno (1894 Karaliaučius – ?). Gyveno Kelne.
1939 m. pristatė savo paveikslus Kuršių nerijos motyvais Karaliaučiaus meno draugijos parodoje.
KOHNERT, Heinrich (1850 Tilžė – 1905 Berlynas). Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas A. Behrendseną, M. Schmidtą. L. Corintho studijų draugas, su juo
keliavo po Kuršių neriją.
KOLDE, Alexander (1886 Neuhaldenslebenas, Saksonija, – 1963 Flensburgas). 1906 m. pradėjo studijuoti Berlyno meno akademijoje, lavinosi Miunchene pas
A. Janką ir Karaliaučiuje pas H. Wolffą bei R. Pfeifferį,
1913 m. – L. Corintho mokinys. 1918 m. įkūrė Karaliaučiaus dailininkų bendriją „Der Ring“. 1940 m. apsigyveno
Graudenze (dab. lenk. Grudziądz). Nuo 1945 m. gyveno
Flensburge. Nuo 1918 m. lankydavosi Nidoje.
KOLLER, Else (1897 Tilžė – 1955 Berlynas). Studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje. Po studijų apsigyveno
Berlyne. Nidoje tapydavo 3-iajame dešimtmetyje.
KOLM, Georg (1895 Įsrutis – 1930 Karaliaučius). Gyveno Karaliaučiuje. Studijavo Meno akademijoje, H. Wolffo
mokinys. 3-iajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Alexander Kolde
Didžioji kopa
1931
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Max Komm
Kuršių mariose
Kartonas, tempera

KOMM, Max (1887 Rosengartenas, Rytprūsiai, – ?).
Dailės mokėsi privačiai. Gyveno Krante. Dailininkas peizažistas.
KRAUSKOPF, Heinrich Rudolf (1867 Karaliaučius – 1945 Karaliaučius). Nuo 1882 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas R. Trossiną, E. Neide,
R. Heydecką. Nuo 1889 m. meistriškumą lavino būdamas M. Schmidto mokiniu. Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje,
parašas: Krauskoff. Nidoje lankydavosi iki 1900 m.
KRAUSKOPF, Bruno (1892 Marienburgas (dab. lenk.
Malbork) – 1960 Berlynas). 1910–1915 m. mokėsi mokykloje-studijoje, įkurtoje prie Berlyno meno dirbinių muziejaus. Dailininkas dekoratorius, 1918–1933 m. – „Novembersgruppe“ narys. 1933 m. emigravo į Norvegiją,
nuo 1948 m. – į Niujorką, 1957 m. grįžo į Berlyną.
KRÜGER, Heinrich (1863 Gumbinė – 1901 Rasytė). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas
C. Steffecką ir R. Trossiną. Dailininkas animalistas. Nuo
1880 m. lankydavosi Nidoje. 1888 m. į Kuršių neriją atvažiavo kartu su E. Bischoffu-Culmu.
KUHFUSS, Paul (1883 Berlynas – 1960 Berlynas).
1902–1907 m. mokėsi Berlyno meno mokykloje. Nuo
1909 m. dirbo mokytoju. Daug laiko praleisdavo kūrybinėse kelionėse. Su M. Pechsteinu keliaudavo Baltijos
pakrantėmis, buvodavo Ahrenshoope. Darbams įtakos
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turėjo M. Liebermanno, L. Corintho kūryba. Nidoje lankėsi 1939 m.
KÜHN, Paul (1885 Erfurtas – 1981 Wuppertalis-Elberfeldas). Mokėsi dailės Erfurte, Diuseldorfo meno
akademijoje. Gyveno ir dirbo Elberfelde. 4-ajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
KÜHNAPFEL, Erwin (1910 Rosenau, Alnaštyno (vok.
Allensteino, dab. lenk. Olsztyn) apskr., – ?). Nuo 1935 m.
dirbo Bischofsburge meno mokytoju. 4-ajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
KUHNAU, Arthur (1891 Thornas (dab. lenk. Torun) – 1966 Bendestorfas). 1910–1912 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje, vėliau tobulinosi Berlyne,
L. Corintho dirbtuvėse. Grįžęs į Karaliaučių, 1919–1921 m.
meistriškumą lavino pas A. Degnerį. Po 1945 m. apsistojo Allgäu, nuo 1959 m. apsigyveno Bendestorfe prie
Hamburgo. Nuo 1919 m. lankydavosi Nidoje.
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________________________
Paul Kuhfuss
Džiūstantys tinklai
1937
Kartonas, tempera
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________________________
Karl Kunz
Žiemos peizažas su
žmonėmis ant ledo
Drobė, aliejus
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KUNZ, Karl (1904 Herzogswaldas prie Morongo
(vok. Mohrungen, dab. lenk. Morąg) – 1969 Berlynas).
Mokėsi Danzige pas F. Pfuhle, Dresdeno meno akademijoje. 1935–1945 m. kūrybinių stažuočių periodas. Nuo
1945 m. gyveno Berlyne. Nidoje lankydavosi 1930–1944
metais.
KUREN, Sven (tikroji pavardė Fritz Bartsch-Hofer)
(1915 Karaliaučius – ?). Studijavo Karaliaučiaus meno
akademijoje pas F. Marteną, E. Bischoffą, W. Heise. Po
1945 m. gyveno Hessene, nuo 1960 m. – Bad Nauheime.
LAHRS, Friedrich (1880 Karaliaučius – 1964 Štutgartas). 1908–1934 m. Karaliaučiaus meno akademijos
profesorius. Iki 1912 m. lankydavosi Nidoje, daugiausia
liejo akvareles.
LAHRS, Maria (1880 Karaliaučius – 1917 Karaliaučius). 1900–1903 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje (H. Wolffo mokinė). Ištekėjo už F. Lahrso.
1912 m. pristatė paveikslus Kuršių nerijos motyvais
Meno parodų salėje Berlyne.
Nidos kolonijos dailininkai

LANGE, Otto (1879 Dresdenas – 1944 Dresdenas). Igijo dailininko dekoratoriaus išsilavinimą. Mokėsi Dresdeno
dailiųjų amatų mokykloje, Meno akademijoje pas O. Gussmaną. 1915–1919 m. dirbo dėstytoju Brombergo dailiųjų
amatų mokykloje. 1919 m. grįžo į gimtąjį miestą. Vienas
iš Dresdeno secesijos įkūrėjų. 1916 m. lankėsi Nidoje.
LASCHAT, Fritz, dr. (slapyvardis „Pritte“) (1914 Patimbernas, Įsruties apskr., – ?). Studijavo Karaliaučiaus
universitete, 1938–1943 m. – Meno akademijoje pas
A. Partikelį. Po 1945 m. gyveno Rosenheime, Bavarijoje.
LASKOWSKI (Lasko), Hans (l900 Trakiai (vok. Trakies), Įsruties apskr., – 1979 Jena). Nuo 1919 m. mokėsi
Karaliaučiaus meno akademijoje, A. Degnerio mokinys.
1932–1944 m. gyveno Isrutyje, po 1945 m. – Jenoje. Iki
1944 m. tapydavo Nidoje.
LAUCKNER, Elfriede (slapyvardis: Erich Thum)
(1886 Berlynas – 1952 Berlynas). 1905–1906 m. studijavo Lozanos universitete. Dresdene lankė Ch. Palmie’s
dailės studiją. 1913 m. ištekėjo už rašytojo Rolfo Laucknerio. 1909 m. lankėsi Nidoje.
LEHMANN-CARWY, Wilhelm (1901 Berlynas –
1944 Prancūzija). Mokėsi Berlyne pas Ph. Francką ir
F. Spiegelį. Nuo 1929 m. – dailės mokytojas Hamelne,
Saksonijoje. 1934–1942 m. lankydavosi Nidoje.

________________________
Otto Lange
Kolibris
1915
Popierius, spalvotas
linoraižinys

________________________
Hans Laskowski
Žvejų žmonos Kuršių
nerijoje
1930
Kartonas, tempera
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________________________
Erich Kux
Kuršių nerija su Terese
skėčio kairėje
1930
Kartonas, guašas
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Iš 1930-ųjų liepos 17 d. laikraščio „Memeler Damfboot“:
Nidos gyventojus taip nustebino šiemetinis poilsiautojų srautas, kad jie tai tegali paaiškinti
tuo, jog į savo vasarnamį atvyko Th. Mannas, ir iš tikrųjų šimtai patraukė į Nidą būtent todėl,
kad ten gyvena Th. Mannas.

________________________
Gertrud Lerbs-Bernecker
Nelaimės nuojauta
1949
Popierius, litografija

LENGRÜSSER, Rudolf (1894 Viena – 1959 Leobenas,
Austrija). 1912–1914 m. įgijo teatro dailininko išsilavinimą
prie Vienos karališkosios operos. 1919–1939 m. gyveno
Karaliaučiuje, studijavo Meno akademijoje. 1939 m. grįžo
į Austriją. 3–4-uoju dešimtmečiais tapydavo Nidoje.
LENSKI, Ernst (1894 Marienwerderis – ?). Studijavo
Miuncheno ir Karaliaučiaus meno akademijose. Gyveno Varnikuose (vok. Warnicken, dab. rus. Lesnoje). Po
1918 m. lankydavosi Nidoje.
LENSKI-SCHWEERS, Erna (1884 Saalfeldas (dab.
lenk. Zalewo) – ?). E. Bischoffo-Culmo ir M. Brandenburgo mokinė Berlyne. Gyveno Varnikuose. Iki 1914 m.
Nidoje lankydavosi kartu su E. Bischoffu-Culmu, atvykdavo ir po 1918 m.
LENZ, Clara (1863 Inowrazlawas – ?). 1901–1903 m.
mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje, L. Dettmanno,
O. Jernbergo mokinė. Apie 1910 m. lankėsi Nidoje.
LERBS-BERNECKER, Gertrud (1902 Rogehnenas
(dab. lenk. Rogajny) – 1968 Liuneburgas). Studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje, H. Wolffo mokinė.
1928 m. ištekėjo už Kurto Berneckerio. Nuo 2-ojo dešimtmečio vidurio lankydavosi Nidoje.
LINDENAU, Heinrich (1858 Liebemühlis (dab. lenk.
Milomlyn) – ?). Studijavo Meno akademijoje Karaliaučiuje.
Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje. Nidoje tapydavo iki 1918 m.
LINDH, Max (1890 Karaliaučius – 1971 Berlynas).
1917 –1918 m. mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mo-

________________________
Heinrich Lindenau
Aistmarių nerija
Kartonas, aliejus
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________________________
Kurt Dietrich Losch
Katalikų bažnyčia
Karaliaučiuje
1912
Popierius, ofortas

kykloje, 1919–1924 m. studijavo Meno akademijoje pas
A. Degnerį. Karaliaučiuje dirbo dailės mokytoju, vėliau –
laisvasis dailininkas. Dėstytojavo Aukštojoje meno
mokykloje Lauenburge, Pomeranijoje. 1946–1955 m.
Rostocko universiteto profesorius. 1958 m. persikėlė į
Berlyną, nuo 1961 m. gyveno Vakarų Berlyne. 2-ajame
dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
LINDNER, Franz (1895 Hamburgas – 1945 ?). Mokėsi
Valstybinėje meno mokykloje Hamburge. 1943 m. lankėsi Nidoje.
LOTTBERG, Helene, merg. Baum (1901 Rendsburgas – 1986 ?). Mokėsi Berlyne Degnerio-Klemmo meno
mokykloje, 1932–1935 m. – W. Jaeckelio ugdytinė. Nidoje
lankydavosi 1936, 1939–1941 metais.
LÖWENGARD, Kurt (1895 Hamburgas – 1940 Anglija). 1909–1914 m. tapybos mokėsi pas A. Siebelistą
Hamburge, 1920 m. lavinosi Bauhauzo mokykloje Veimare. Hamburgo secesijos narys. 1935 m. lankėsi Nidoje.
LOSCH, Kurt Dietrich (1889 Berlynas – 1944 Berlynas). 1909–1913 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas H. Wolffą, 1913–1914 m. – Berlyno meno
akademijoje. 1912 m. parodoje pristatė savo darbą „Kopose“, vaizduojantį Nidos didžiąją kopą. Kuršių nerijoje
tapydavo iki 1914 m.
LÜNSTROTH, Friedrich Martin (1880 Berlynas –
1968 Berlynas). Mokėsi Berlyno meno akademijoje. Iki
Nidos kolonijos dailininkai
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Pirmojo pasaulinio karo dažnai keliaudavo po Italiją.
Lankydavosi Willingshauseno dailininkų kolonijoje, vienoje seniausių Europoje. Kūrė portretus, žanrines kompozicijas, peizažus. Nuo 1939 m. tapydavo Kuršių nerijoje, Sembos pusiasalyje.
LYCK, Friedrich (? – ?). Karaliaučiaus dailininkas.
1869 –1889 m. eksponuodavo ten savo darbus. 1869 m.
parodoje pristatė paveikslus Kuršių nerijos motyvais.
MALSKAT, Lothar (1913 Karaliaučius – 1988 Wulfsdorfas prie Liubeko). Mokėsi Karaliaučiaus meno ir
amatų mokykloje, Meno akademijoje. Po 1945 m. gyveno Liubeke. Tapytojas, grafikas, bažnyčios dailininkas.
3-iajame dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
MANZAU, Emil (1892 Gilija (vok. Gilge, dab. rus. Matrosovo) – ?). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje
(R. Pfeifferio mokinys), vėliau – akademijose Miunchene ir Diuseldorfe. Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje. Nidoje
tapydavo iki 1935 m.
MARTEN, Franz (1898 Gelsenkirchenas – 1970 Gelsenkirchenas). Mokėsi dailiųjų amatų mokykloje Gelsen________________________
Lothar Malskat
Rudens spalvos
1958
Kartonas, pastelė
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kirchene, Diuseldorfo meno akademijoje. Nuo 1929 m. –
taikomosios grafikos dėstytojas Karaliaučiaus meno
akademijoje. Iki 1945 m. gyveno Karaliaučiuje, vėliau –
Gelsenkirchene.
MATHEY, Georg Alexander (1884 Hermannstadtas
(dab. rum. Sibiu) – 1968 Buchendorfas, Bavarija). Pasimokęs architektūros Budapešto aukštojoje technikos
mokykloje, nuo 1911 m. lavinosi Berlyno dailiųjų amatų
mokykloje (B. Paulio mokinys), vėliau tobulino kaligrafijos įgūdžius pas E. R. Weissą. 1920–1928 m. gyveno ir
dirbo Leipcige. 1953–1957 m. vadovavo Klingsporo6 muziejui Offenbache.
MESECK, Felix (1883 Danzigas – 1955 Holzmindenas). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas
L. Dettmanną ir H. Wolffą. 1924–1930 m. – Veimaro
akademijos profesorius. 1930–1940 m. gyveno Berlyne,
vėliau Danzige. Nuo 1946 m. įsikūrė Holzmindene. Nidoje lankydavosi iki 1914 m., 1918–1944 m.
MICHELAU, Anna (1872 Karaliaučius – 1931 Karaliaučius). Studijavo Berlyno meno akademijoje pas C. Stö-

________________________
Felix Meseck
Rudens arimai
1927
Drobė, aliejus

6 Specializuotas muziejus, pristatantis tarptautinius knygų ir raštijos meno kūrinius.
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________________________
Anna Michelau
Kurėnas Nidos pakrantėje
Popierius, akvarelė

wingą ir F. Skarbiną bei Karaliaučiaus meno akademijoje.
Gyveno Karaliaučiuje. Nidoje lankydavosi iki 1911 m.
MOELLER-SCHLUNZ, Fritz (1900 Schwaanas prie
Mecklenburgo – 1990 Liubekas). Dailininkas, dainininkas. Studijavo dekoracijų tapybą, nuo 1918 m. mokėsi
Valstybinėje dailės mokykloje Hamburge. Nuo 1924 m.
dirbo Šverine dekoracijų tapytoju. Pablogėjus sveikatai,
mokėsi vokalo, nuo 1934 m. pradėjo baritono karjerą
Liubeko miesto teatre, bet tapybos neatsisakė. Nidoje
lankėsi 1937 m.
MOLL, Margarethe, merg. Haffner (1884 Mülhauzenas
(dab. pranc. Mulhouse) – 1977 Miunchenas). L. Corintho
mokinė, 1907–1908 m. mokėsi Paryžiuje, vėliau Diuseldorfe. 1938–1939 m. lankydavosi Nidoje su vyru O. Mollu.
MOLL, Oskar (1875 Briegas (dab. lenk. Brzeg) –
1947 Berlynas). Po gamtos mokslų studijų mokėsi dailės
Berlyne pas L. Corinthą, W. Leistikową ir J. Hübnerį. Paryžiuje 1907 m. su H. Purrmannu įkūrė H. Matisso dailės
mokyklą (pranc. Academie Matisse). 1908–1918 m. gyveno Berlyne. 1918 m. pakviestas dėstytojauti į Breslau
meno akademiją, 1926–1931 m. – šios akademijos direktorius. Apie 1898–1900 m. ir 1938–1939 m. lankydavosi
Nidoje, pirmąkart atvyko kartu su E. Bischoffu-Culmu ir
F. Behrendtu.
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MOLLENHAUER, Ernst (1892 Tepliava – 1963 Diuseldorfas). 1913–1914 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas L. Dettmanną ir R. Pfeifferį, 1919–1922 m. –
A. Degnerio mokinys. 1920 m. vedė Hedwigą Blode
(viešbučio savininko Nidoje Hermanno Blode‘s dukrą).
Po 1945 m. gyveno Kaarste, paskui Diuseldorfe ir Keitume, Sylto saloje. Prieš 1914 m., 1919–1922 m., 1923–
1945 m. lankydavosi Nidoje.
NATH, Friedrich (1859 Stalupėnai (vok. Stallupönen, dab. rus. Nesterov) – po 1925 ?). Studijavo Danzige
(W. Stryowskio mokinys) ir Berlyne ( H. Eschke‘s mokinys). Gyveno Berlyne. Jau prieš 1890 m. lankėsi Nidoje.
NAUJOK, Gustav (1861 Götzendorfas (dab. rus.
Detskoje) – 1940 ?). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas O. Güntherį, R. Heydecką, C. Steffecką.
L. Corintho studijų draugas. Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje. Prieš 1918 m. lankydavosi Nidoje.
NEIDE, Emil (1842 Karaliaučius – 1908 Dresdenas).
1882–1902 m. Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Nuo 1902 m. lankydavosi Nidoje.
NERN, H. B. (1895 Lyckas (dab. lenk. Elk) – ?). Apie
1940 m. gyveno Alnaštyne (vok. Allenstein, dab. lenk.
Olsztyn). 1941–1943 m. eksponavo savo paveikslus Kuršių nerijos motyvais Karaliaučiaučiaus parodose.
________________________
Friedrich Nath
Prie Meklenburgo
Kartonas, aliejus
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________________________
Alfred Partikel
Moteris su vaiku
Fanera, aliejus

NEUMANN, Friedrich Emil (1842 Pagirstyčiai (vok.
Pojerstiten, dab. rus. Kolodcy) – 1908 Kasselis). Studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje, tapo dailės dėstytoju.
Tęsė studijas Kasselio meno akademijoje, nuo 1891 m.
dirbo ten profesoriumi. 1880–1890 m. lankydavosi Nidoje.
NEUMANN, Helene (1874 Karaliaučius – 1942 Raušiai/Rūsiai (vok. Rauschen, dab. rus. Svetlogorsk) – ?).
1897–1900 m. studijavo Miunchene, 1902 m. grįžo į Karaliaučių, mokėsi pas H. Wolffą. Vėliau gyveno Raušiuose. Nuo 1903 m. lankydavosi Nidoje.
NEUMANN, Max (1885 Karaliaučius – 1973 Hamburgas). 1904–1907 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas L. Dettmanną, O. Heichertą, 1908 m. mokėsi – Belgijoje. 1910–1953 m. gyveno Berlyne, dažnai
vykdavo į Italiją. Berlyno secesijos narys. Nidoje tapydavo studijų metais.
NICOLAI, Martin (1904 Treuenbrietzenas prie Brandenburgo – 1993 Herfordas). Apie 1941 m. gyveno Karaliaučiuje, mokėsi tapybos E. Bischoffo studijoje. Eksponavo paveikslus Kuršių nerijos motyvais.
NIETHAMMER, Friedrich (1898 Kelnas – 1945 Lehrtas). 1921–1922 m. studijavo Štutgarto dailiųjų amatų
mokykloje, nuo 1932 m. mokytojavo amatų mokykloje
Lehrte. 1935–1944 m. lankydavosi Nidoje.

________________________
Hermann Max Pechstein
Žvejai trobelėje
Popierius, medžio raižinys
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________________________
Friedrich Emil Neumann
Žvejų turgus pakrantėje
prie Ševeningeno
Drobė, aliejus

NOACK, Wilhelm (1891 Berlynas – 1939 ?). Mokėsi
Berlyno meno mokykloje pas P. Francką. Grafikos įgūdžius lavino Georgo Tapperto studijoje Berlyne. Nuo
1919 m. gyveno ir dirbo Elbinge.
OHSER, Erich, slapyvardis: e. o. plauen (1903 Untergettengrünas, Fogtlando reg., – 1944 Berlynas). 1920–1927 m.
studijavo Leipcigo grafikos meno akademijoje. Nuo 1934 m.
dėl politinių aplinkybių pasirašinėdavo slapyvardžiu. Suimtas gestapo, nusižudė. 1928 m. lankėsi Nidoje.
ORLOWSKY, Hans (1894 Įsrutis – 1967 Berlynas).
Nuo 1911 m. mokėsi Dailiųjų amatų mokykloje Charlottenburge, Berlyno meno mokykloje. 1922–1945 m. dėstytojavo Charlottenburge, nuo 1945 m. dirbo vyr. dėstytoju Berlyno aukštojoje vaizduojamųjų menų mokykloje.
Po 1918 m. lankydavosi Nidoje.
PAHLKE-MITZLAFF, Käthe (1906 Danzigas –
1970 Kitzebergas prie Kylio). Mokėsi Karaliaučiaus meno
akademijoje. Nidoje lankydavosi iki 1928 m.
PARTIKEL, Alfred (1888 Geldapė – 1945 Ahrenshoopas). 1929–1944 m. – Karaliaučiaus meno akademijos
profesorius. Su savo mokiniais 1929–1943 m. lankydavosi Nidoje.
PAUKSTADT, Hans (1904 Įsrutis – ?). Gyveno Karaliaučiuje.
PECHSTEIN, Max (1881 Zwickau – 1955 Berlynas).
1900–1906 m. mokėsi Dresdeno dailiųjų amatų mokykNidos kolonijos dailininkai
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________________________
Liselotte Plangger-Popp
Kaimelis prie Kuršių
marių
1943
Popierius, linoraižinys
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loje, Dresdeno meno akademijoje pas O. Gussmaną. Nuo
1908 m. – Berlyne. 1906–1912 m. – dailininkų ekspresionistų grupės „Brücke“ narys. Vienas iš Berlyno secesijos
ir grupės „November“ (Novembergruppe) įkūrėjų. 1909,
1911, 1912, 1919, 1920, 1939 m. lankėsi Nidoje.
PENNER, Hermann (1825 Elbingas – 1912 ?). Iki
1870 m. lankydavosi Nidoje.
PERKUHN, Edwin (1861 Lisettenfeldas (dab. rus. Koševoje) – 1943 ?). G. Schönleberio ir H. Baischo mokinys,
gyveno Miunchene. Karaliaučiuje 1901 m. parodoje eksponuotas paveikslas, vaizduojantis Kuršių neriją.
PETEREIT, Rudolf (1847 Karaliaučius – ?). Mokėsi
Karaliaučiaus meno akademijoje, 1870 m. lavinosi Miuncheno akademijoje, W. Diezo mokinys. 1874 m. apsigyveno Dresdene. Nidoje lankydavosi iki 1869 m.
PETERSEN, Oswald (1903 Diuseldorfas – 1992 ?).
Studijavo Diuseldorfo ir Miuncheno meno akademijose,
1926–1933 m. – Paryžiuje A. Lhote įkurtoje meno mokykloje (pranc. Academie Lhote). Vėliau gyveno Diuseldorfe. Nidoje buvodavo nuo 1939 m.
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PFEIFFER, Richard (1878 Breslau – 1962 Berlynas).
1910–1932 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Nuo 1910 m. su savo mokiniais lankydavosi Nidoje.
PFEIFFER-KOHRT, Gertrud (1875 Breslau – ?). Ištekėjo už Richardo Pfeifferio, Miuncheno žurnalo „Jugend“
bendradarbė. Nuo 1910 m. lankydavosi Nidoje.
PIOTROWSKI, Maximilian Anton (1813 Brombergas – 1875 Karaliaučius). 1849–1875 m. Karaliaučiaus
meno akademijos dėstytojas, profesorius. XIX a. 6-ajame dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
PLANGGER-POPP, Liselotte (1913 Karlsfeldas (dab.
lenk. Msciszewo) – 2002 Meranas, Italija). 1933–1936 m.
studijavo Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje.
1938 m. išvyko į Hanoverį, mokėsi grafikos (medžio raižinių) pas K. Dröge, karo metais dirbo Insbruke laikraščio
redakcijoje. Nuo 1946 m. tęsė grafikos studijas Miuncheno meno akademijoje pas W. Geigerį. Vėliau apsigyveno Bozene, nuo 1985 m. – Merane. Medžio raižiniais
iliustravo knygas: H. G. Bucholzo „Kuršių nerijos magija“
ir Agnes Miegels „Nidos moterys“. Reikšmingą kūrybos
dalį sudaro medžio raižiniai Rytprūsių miestų ir Kuršių
nerijos motyvais. 1982 m. apdovanota Rytprūsių kraštiečių kultūros premija.
PLEW, Frieda (1887 Tilžė – ?). Mokėsi Meno ir amatų mokykloje Breslau 1908–1909 m. Gyveno Šverine.
1935 m. eksponavo paveikslus Karaliaučiuje.
PLUMP, Hermann A. F. (1892 Bremenas – 1971 Laubachas). Studijavo Karlsruhe's meno akademijoje, nuo
1912 m. – Berlyne pas W. Gerstelį, L. Corinthą, M. BecNidos kolonijos dailininkai

________________________
Rudolf Petereit
Įlanka Kuršių nerijoje
1876
Popierius, graviūra

________________________
Maximilian Anton
Piotrowski
Mergaitė su gėlių puokšte
Drobė, aliejus
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________________________
Stephan Preuschoff
Žvejys ant marių ledo
Popierius, medžio raižinys

kmanną, nuo 1919 m. – laisvasis dailininkas. Po 1925 m.
dirbo grafiku. 1945 m. grįžo į Bremeną, vėliau gyveno
Hamburge, nuo 1956 m. – Laubache. 2-ojo dešimtmečio
pradžioje lankėsi Nidoje.
PLUQUET, Hans (1903 Wertheimas, Gumbinės
apskr., – 1981 Bremenas). 1924–1926 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas F. X. Wimmerį,
1926–1928 m. – Breslau akademijoje O. Müllerio, A. Kanoldto mokinys. Nuo 1928 m. gyveno Hamburge, po
1945 m. – Bremene. 3–4-uoju dešimtmečiais lankydavosi Nidoje.
POWILEIT, Heinz (1907 Tilžė – ?). Gyveno Tilžėje. Paveikslus su Kuršių nerijos vaizdais eksponavo 3-iajame
dešimtmetyje Karaliaučiaus dailės parodose.
PREISS, Walter (1908 Unruhstadtas (dab. lenk.
Kargowa) – 1990 Wesslingas). Litografas. Nuo 1927 m.
gyveno Danzige, mokėsi F. Pfuhle's dailės studijoje,
1930 –1936 m. – Berlyne, Miunchene ir Veimare. Nuo
1945 m. gyveno ir dirbo Miunchene. 4-ajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
PREUSCHOFF, Stephan (1907 Prūsa (vok. Braunsberg, dab. lenk. Branievo) – 1994 Berlynas). 1927–1931 m.
mokėsi Kasselio meno akademijoje, Berlyno valstybinė-

________________________
Heinz Powilleit
Ežeras prie Alnaštyno
1930
Kartonas, aliejus
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je meno mokykloje. Nuo 1946 m. gyveno ir dirbo Berlyne. 2-ajame dešimtmetyje lankydavosi Nidoje.
RADTKE, Gertrud (1880 Zipperkenas (dab. lenk.
Czyprki) – ?). Mokėsi dailės Karaliaučiuje, M. Heymanno
meno mokykloje Miunchene, F. Dorscho studijoje Dresdene. Nuo 1911 m. gyveno Karaliaučiuje, po 1935 m. –
Krante. Iš ten nuvykdavo tapyti į Nidą.
RAFETZEDER-LACH, Ursula (1915 Mielkiemis (vok.
Melkehmen, dab. rus. Kalinino) – 1994 Burgwedelis). Dailės mokėsi pas H. Wolffą Karaliaučiuje, nuo 1939 m. –
Berlyne ir Vienoje. Sugrįžo į Karaliaučių, 1944 m. ištekėjo. 1945 m. persikėlė į Žemutinę Saksoniją. Nidoje
lankydavosi iki 1944 m., buvo atvykusi po 1991 m.
REHAHN, Albert (? – ?). Gyveno Karaliaučiuje. Žinoma, kad 1899 m. parodoje pristatė savo darbą su Kuršių
nerijos motyvais.
REINBACHER, Bruno (1913 Šeidiškiai (vok. Scheidischken, dab. rus. Barvenkovo) – ?). 1934–1936 m. mokėsi
Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje, 1936–1942 m.
studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas E. BischoNidos kolonijos dailininkai

________________________
Bruno Reinbacher
Kopos prie Šarkuvos
Popierius, akvarelė
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________________________
Max Rentel
Raštininkas
Kartonas, aliejus

ffą, A. Partikelį, F. Marteną. Nuo 1942 m. dalyvaudavo
parodose Karaliaučiuje. Po 1945 m. gyveno Wiesbadene.
REINER, Maria (1879 Klaipėda – ?). Mokėsi Berlyno
dailininkių draugijos įsteigtoje moterų meno mokykloje.
Gyveno Karaliaučiuje, ten 1919 m. parodoje eksponavo
paveikslus Kuršių nerijos motyvais.
RENTEL, Max (1850 Karaliaučius – 1911 Karaliaučius).
Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas O. Güntherį, vėliau - Miunchene. Po studijų gyveno Karaliaučiuje.
L. Corintho studijų draugas. Su juo Kuršių nerijoje lankydavosi 1877–1879 m.
RICHARD, Heinrich (? – ?). Dailininkas animalistas.
Tapydavo briedžius Kuršių nerijoje.
RICHTER, Klaus (1887 Berlynas – 1948 Berlynas). Tapybos mokėsi pas dėdę Robertą Richterį ir L. Corinthą.
1919–1922 m. dėstė Charlottenburgo dailiųjų amatų mokykloje, 1922–1927 m. – Karaliaučiaus meno akademijoje. Tuo metu lankydavosi Nidoje.
RICHTER-RETHWISCH, Konrad (1908 Magdeburgas – ?). 1933–1936 m. studijavo Karaliaučiaus meno
akademijoje pas F. Burmanną, A. Partikelį. Dirbo Karaliaučiuje, vėliau – dailės mokytoju Mainze. 1971 m. persikėlė į Wiesbadeną. Studijų metais lankydavosi Nidoje.
RIEMANN, Werner (1893 Karaliaučius – 1936 Piliava (vok. Pillau, dab. rus. Baltyjsk). Nuo 1910 m. studija-
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vo Karaliaučiaus meno akademijoje pas L. Dettmanną,
H. Wolffą. Studijas tęsė Berlyno meno akademijoje.
1914–1918 m. tarnavo kariuomenėje. Po 1918 m., grįžęs
į gimtinę, mokėsi pas A. Degnerį. Dirbo dailės mokytoju
Karaliaučiuje, nuo 1927 m. – Piliavoje. Nuo 1913 m. kartu
su E. Mollenhaueriu lankydavosi Nidoje.
RIETDORF, Alfred (1912 Gumbinė – 1943 Stalingradas (dab. Volgograd), Rusija). 1931–1933 m. studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje, paskui iki 1936 m.
mokėsi Halės (vok. Halle) meno mokykloje. Dirbo Leipcige dailininku dekoratoriumi. Nuo 1930 m. lankydavosi
Nidoje.
ROESENBERGER, Heinz (1912 Karaliaučius – ?). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas F. Burmanną, E. Bischoffą. Lankydavosi Nidoje, iki 1944 m. Karaliaučiuje parodose eksponuodavo peizažus. Po 1945 m.
gyveno Miunchene.
RÖSSLER, Waldemar (1882 Striesenas prie Dresdeno – 1916 Arysas (dab. lenk. Orzysz)). Iki 1904 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas M. Schmidtą,
E. Neide ir L. Dettmanną. 1905 m. persikėlė į Dresdeną,
1906–1914 m. gyveno Berlyne. Nuo 1906 m. lankydavosi Nidoje. Kartu su V. Brockhusenu įkūrė Mažųjų Kuršių
dailininkų grupę, kuriai priklausė A. Degneris, P. Domšaitis, A. Partikelis, L. Tiefenbachas ir kt.

________________________
Klaus Richter
Kompozitoriaus
R. Vagnerio portretas
1936
Drobė, aliejus

________________________
Werner Riemann
Piliavos uostas
Kartonas, aliejus
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________________________
Ernst Schaumann
Smagia risčia
Kartonas, aliejus

ROTHER, Leo (1903 Mehlsackas (dab. lenk. Pienienžno) – ?). Apsigyveno Rastenburge (dab. lenk. Kętrzyn).
3-iajame dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
SCHADWINKEL, Gertrud (1874 Mühle Bärwaldas,
Žuvininkų apskr. (vok. Fischhausen, dab. rus. Primorsk) –
1934 Raušiai). Grafikė. Mokėsi Karaliaučiaus meno ir
amatų mokykloje, Karaliaučiaus meno akademijoje. Gyveno Raušiuose. Prieš 1918 m. lankydavosi Nidoje.
SCHAUMANN, Ernst (1890 Karaliaučius – 1955 Ribnitzas-Damgartenas). 1909–1914 m. studijavo Berlyno
ir Karaliaučiaus meno akademijose, L. Dettmanno ir
O. Heicherto mokinys. Vėliau gyveno Varnikuose (vok.
Warnicken, dab. rus. Lesnoje), po 1945 m. – Berlyne.
SCHATZ, Manfred (1925 Bad Stepenitzas (dab. lenk.
Stepnica) prie Štetino – 2004 ?). Studijavo Štetino dailiųjų amatų mokykloje, Berlyno aukštojoje meno mokykloje. Po 1945 m. gyveno Bielefelde, nuo 1959 m. persikėlė į Meerbuschą. Meno profesorius, žinomas laukinių
žvėrių, medžioklės scenų tapytojas.
SCHEPLER, Hermann (1911 Neukarstädtas prie Šverino – 1985 ?). Dailininkas savamokslis, gyveno Techentine. Nidoje lankydavosi apie 1940 m.
SCHERRES, Alfred (1864 Danzigas – 1924 Berlynas). Dailininko Carlo Scherreso sūnus. Mokėsi Ber-
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lyno (1885 –1886 m.), Karaliaučiaus (1886–1889 m.) ir
Karlsruhe's (1889–1892 m.) meno akademijose. Nidoje
tapydavo iki 1914 m., dažniausiai atvykdavo studijų Karaliaučiuje ir Berlyne metais.
SCHERRES, Carl (1833 Karaliaučius – 1923 Berlynas). Nuo 1849 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas A. Behrendseną. 1858–1866 m. gyveno
Danzige, paskui apsistojo Berlyne, mokytojavo Berlyno
Dailininkių draugijos mokykloje. Vėliau mokė tapybos
privačiai, 1878 m. paskirtas profesoriumi. 1861 m. pristatė savo darbą „Didžioji kopa rudens dieną“ Karaliaučiaus parodoje.
SCHILLING, Bertha (1870 Arnsbergas – 1953 Fischerhude). Mokėsi tapybos Berlyne pas H. Balusheką.
1911 m. persikėlė į Fischerhude prie Bremeno. Dažniausiai
________________________
Alfred Scherres
Bažnyčių bokštai Danzige
Drobė, aliejus
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________________________
Elisabeth Schmidt
Medžiotojas su šunimi
1915
Kartonas, pastelė

tapė Šiaurės Vokietijos kraštovaizdžius, gėlių puokštes.
1936–1939 m. vasarodavo Kuršių nerijoje Nidoje.
SCHLACHA-SAMUEL, Maria (1902 Hohensteinas,
Rytprūsiai – ?). 1919–1923 m. studijavo Karaliaučiaus
meno akademijoje pas A. Degnerį, K. Storchą, H. Wirthą.
3–4-uoju dešimtmečiais lankydavosi Nidoje.
SCHMIALEK, Bruno (1888 Mittel Laziskas, Silezija (dab. lenk. Laziska-Gorne) – 1963 Erlangenas).
1919 –1922 m. studijavo Breslau meno akademijoje pas
O. Muellerį ir A. Endellį. 1923 m. Elbinge dirbo dailės
mokytoju, nuo 1930 m. – Beutheno (dab. lenk. Bytom)
aukštojoje mokykloje, vadovavo vaizduojamojo meno
mokymui. 1923–1943 m. lankydavosi Nidoje.
SCHMIDT, Elisabeth (1882 Sophienburgas, Ylavos
apskr. – ?). Gyveno Haimhausene, Bavarijoje, M. Bergmanno mokinė. 1941 m. Karaliaučiuje parodoje buvo
eksponuotas paveikslas su Nidos vaizdu.
SCHMIDT, Max (1818 Berlynas – 1901 Karaliaučius).
1872–1901 m. dirbo profesoriumi – Karaliaučiaus meno
akademijoje. Vadovavo akademijai 1874–1980 m. ir
1890–1900 m. Gyvendamas Karaliaučiuje atvykdavo tapyti į Kuršių neriją.
SCHMIDT, Reinhold (1893 Pilkalnis (vok. Pillkallen,
dab. rus. Dobrovolsk) – ?). Gyveno Karaliaučiuje. 1935

________________________
Karl Schmidt-Rottluff
Moters portretas
Popierius, medžio raižinys
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ir 1937 m. čia eksponavo darbus Kuršių nerijos motyvais.
SCHMIDT-ROTTLUFF, Karl (1884 Rottluffas prie
Chemnitzo – 1976 Berlynas). 1905–1906 m. studijavo
architektūrą Dresdeno aukštojoje technikos mokykloje. Vienas iš dailininkų grupės „Brücke“ (1905 m.) įkūrėjų. 1911 m. persikėlė į Berlyną. Dažnai lankydavosi
kūrybai įkvepiančiose vietovėse prie Šiaurės ir Baltijos
jūrų. 1947–1954 m. – Berlyno aukštosios vaizduojamųjų
menų mokyklos vyr. dėstytojas. 1913 m. apsilankė Nidoje, kur nutapė apie 30 paveikslų.
SCHMISCHKE, Julius (1890 Rasytė – 1945 Karaliaučius). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas
H. Wolffą ir R. Pfeifferį. Nuo 1923 iki 1937 m. gyveno
Brazilijoje. 1919 m. kartu su E. Bischoffu ir F. Kudnigu
keliavo po Kuršių neriją.
SCHMISCHKE, Kurt (1923 Osterodė (dab. lenk. Ostroda) – 2004 Hamburgas). Studijavo Berlyno aukštojoje
vaizduojamųjų menų mokykloje pas C. Hoferį, O. Nerlingerį ir F. Stabenau. 1943 m. lankėsi Nidoje.
SCHMOLLING, Paul (1892 Brandenburgas –
1965 Darmstadtas). Studijavo Berlyno dailiųjų amatų
mokykloje, 1920–1944 m. dirbo mokytoju Įsrutyje. Po
1945 m. gyveno Elmshorne, nuo 1960 m. – Darmstadte.
Nuo 2-ojo dešimtmečio lankydavosi Nidoje.
SCHMUCKER, Hannes (1899 Egeris (dab. vengr.
Eger) – 1965 Miunchenas). Mokėsi Miuncheno meno
akademijoje pas F. Stucką, taip pat Berlyne ir Paryžiuje.
Apsilankęs Rytprūsiuose 1934 m. surado „savo kraštovaizdį“, antrąją tėvynę. Čia gyveno per dešimtį metų.
Mėgo tapyti Kuršių nerijoje, Nidoje.
SCHNEIDER, Ilse (1910 Viena – 1991 Glückstadtas).
1930–1933 m. studijavo Berlyno aukštojoje vaizduojamųjų menų mokykloje pas C. Lahsą, W. Jaeckelį, K. Kardorffą. Nuo 1933 m. dirbo dailės mokytoja Berlyne.
1938–1940 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas A. Partikelį. 1941 m. vėl dirbo Berlyne. Nuo
1945 m. – laisvoji dailininkė Reinbeke, nuo 1951 m. dirbo
Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Hannes Schmucker
Moters portretas
Fanera, tempera
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________________________
Hans Schulz
Dr. Hanso Schulz’o
exlibrisas

dailės mokytoja Glückstadto gimnazijoje. 1938–1940 m.
lankydavosi Nidoje kartu su studijų draugais.
SCHÖNFELDT, Oskar (1908 Karaliaučius – 1975 Wetzlaras). Studijavo Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje,
Meno akademijoje pas K. Storchą ir R. Pfeifferį. Nuo 1931 m.
gyveno ir dirbo Karaliaučiuje, nuo 1945 m. – Wetzlare.
SCHÖNLEBER, Gustav (1851 Bietigheimas prie Štutgarto – 1917 Karlsruhe). Įgijęs techninį išsilavinimą,
1870–1873 m. studijavo peizažo tapybą A. Liero meno
mokykloje Miunchene. Tapybos įgūdžius tobulino keliaudamas po Italiją, Olandiją. Nuo 1880 m. – Karlsruhe's
meno akademijos profesorius ir direktorius. Jo kūrybinėse kelionėse nutapytais Rytprūsių, Pomeranijos kraštovaizdžiais buvo iliustruota garsioji E. Hoeferio knyga
„Kelionės Šiaurės ir Baltijos jūrų pakrantėmis“ (1881),
kuri ilgą laiką darė įtaką vėlesnėms dailininkų kartoms.
Kuršių nerijoje lankėsi ir tapė 1875–1876 m.
SCHUBERT, Marie (1898 Gnesenas (dab. lenk. Gniezno) – ?). Gyveno Berlyne. 1939 m. Karaliaučiaus parodoje
eksponavo savo darbą Nidos motyvais.
SCHÜTZ, Bertha (1868 Lippstadtas – po 1933 ?).
E. Bischoffo-Culmo mokinė Berlyne, kur gyveno iki
1930 m. Kartu su juo prieš 1905 m. lankėsi Kuršių nerijoje. 1912 m. Karaliaučiaus parodoje eksponavo savo
paveikslą „Eigulio namelis Nidoje“.

________________________
Gustav Schönleber
Pušynas Kuršių nerijoje
1880
Popierius, ofortas
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SCHULTZ, Harry (1874 Elbingas – 1958 Haushamas).
Studijavo Karaliaučiaus ir Miuncheno meno akademijose, gyveno Miunchene, po 1945 m. – Haushame, Bavarijoje. Nidoje lankydavosi iki 1909 m.
SCHULTZ, Hans (1896 Karaliaučius – 1945 ?). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. Nuo 1933 m. gyveno Gilijoje.
SCHWARZ, Otto (1852 Prūsa – 1927 Karaliaučius).
Studijavo Karaliaučiaus ir Berlyno meno akademijose,
nuo 1878 m. gyveno Karaliaučiuje. Peizažistas. Jau iki
1900-ųjų tapė paveikslus Nidoje.
SCHWARZE, Helmuth (1909 Krefeldas – 1972 Krefeldas). Studijavo Kasselio meno akademijoje pas K. Nebelį. 5-ajame dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
SCHWENK, Adolf (1900 Unna – 1987 Wiesbadenas).
1919–1923 m. studijavo Kasselio meno akademijoje pas
K. Witte, K. Nebelį. 1925–1930 m. – Göttingeno universiteto dailės dėstytojas, 1930–1932 m. – Altonos
aukštosios meno mokyklos dėstytojas, nuo 1933 m. –
Karaliaučiaus universiteto dailės dėstytojas, po
1945 m. – Wuppertalio aukštosios mokyklos dėstytoNidos kolonijos dailininkai

________________________
Otto von Schwarz
Miškas
Drobė, aliejus
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________________________
Eva Schwimmer
Sėdinti mergina
Kartonas, aliejus

________________________
Werner Sieloff
Miško upelis
Drobė, aliejus
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jas. Nuo 1965 m. gyveno Wiesbadene. 4-ajame dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
SCHWIMMER, Eva (1901 Kalksteinas (dab. rus.
Uspešnoje) – 1986 Berlynas). 1919–1922 m. studijavo
Leipcigo grafikos meno akademijoje, gyveno Berlyne. Atvykdavo į Kuršių neriją, Nidą. Buvo ištekėjusi
už M. Schwimmerio.
SCHWIMMER, Max (1895 Leipcigas – 1960 Leipcigas). Studijavo filosofiją ir meno istoriją Leipcigo universitete, 1926–1933 m. mokytojavo Dailiųjų amatų mokykloje. Nuo 1933 m. – jo darbus uždrausta eksponuoti.
Nuo 1946 m. – Valstybinės grafikos ir knygų leidybos
akademijos profesorius (VDR). 4-ajame dešimtmetyje
lankėsi Nidoje.
SEBBA, Sigfrid (1897 Tilžė – 1975 Hofheimas).
1916–1919 m. studijavo architektūrą Danzigo aukštojoje
technikos mokykloje, nuo 1919 m. – tapybą ir grafiką Karaliaučiaus meno akademijoje. 3-iajame dešimtmetyje
buvodavo Nidoje.
SEECK, Marie (1861 Karaliaučius – 1935 Karaliaučius).
Tapytoja ir grafikė. Nuo 1901 m. studijavo Karaliaučiaus
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________________________
Max Schwimmer
Mergina savo kambaryje
Popierius, akvarelė

meno akademijoje. Keliavo po Kuršių neriją, Sembos
pusiasalį. Gyveno Karaliaučiuje, 1927 m. dalyvavo „Ostpreussenkunst“ parodoje Berlyne su trimis raižiniais
Kuršių nerijos tematika.
SEELENMEYER, Klaus (1918 Elbingas – 2010 Liuneburgas). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas
H. Wisselį. Po 1945 m. – dailininkas, skulptorius, meno
dėstytojas Liuneburge. 4-ajame dešimtmetyje lankėsi
Nidoje.
SEITZ, Arwed (1874 Karaliaučius – 1933 Karaliaučius). Mokėsi peizažo tapybos Karaliaučiaus meno akademijoje pas E. Neide, G. Knorrą. Studijas tęsė Paryžiuje,
Romoje. Iki 1920 m. lankydavosi Nidoje.
SENGER, Felix (1908 Danzigas – 1994 ?). Gyveno
Karaliaučiuje, nuo 1935 m. dalyvaudavo Karaliaučiaus
meno draugijos parodose. Nuo 1940–1941 m. gyveno
Berlyne, Dahlemo rajone. 4–5-uoju dešimtmečiais lankydavosi Nidoje.
SENGER-HEUSE, Emma (1910 Berlynas – ?). Gyveno
Berlyne. 1934 m. ištekėjo už F. Sengerio. 1935–1943 m.
Karaliaučiaus meno draugijoje eksponuodavo savo darbus Kuršių nerijos motyvais.
SIELOFF, Werner (1899 Berlynas – 1974 Berlynas).
1920–1924 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje
pas A. Degnerį, vėliau Miunchene, Dresdene, Berlyne.
Buvo pažįstamas su M. Pechsteinu. Susiformavo kaip
Nidos kolonijos dailininkai
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________________________
Hans Simoleit
Kurėnai ant sniego
1940
Drobė, aliejus

________________________
Anna Natalie Sinnhuber
Rudenėjančiame miške
Popierius, akvarelė
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tapytojas ekspresionistas. Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje,
vėliau – Diuseldorfe, nuo 1946 m. – Berlyne.
SIEMERING, Julius (1837 Karaliaučius – 1908 Karaliaučius). Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas
L. Rosenfelderį ir A. Behrendseną, vėliau – Diuseldorfo meno akademijoje. 1871 m. grįžo į Karaliaučių, dirbo
piešimo mokytoju. Vienas iš pirmųjų dailininkų, tapiusių Kuršių nerijoje. 1870 m. eksponavo savo paveikslą
„Kuršių marios“, 1880 m. – porą kūrinių iš Nidos, Kuršių
nerijos.
SIERS, Fritz (1903 Dorumas – ?). Gyveno Įsrutyje,
1933–1943 m. eksponavo paveikslus Kuršių nerijos motyvais Karaliaučiaus meno draugijos parodose.
SIMOLEIT, Hans (1908 Narkyčiai (vok. Norkitten,
dab. rus. Meždurečje) – 1975 Bremerhavenas). 1928–
1932 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje
pas A. Partikelį ir H. Wolffą, vėliau įgūdžius tobulino
O. Ewelio studijoje. Nuo 2-ojo dešimtmečio pabaigos
lankėsi Kuršių nerijoje, Nidoje. Po 1945 m. apsigyveno
Bremerhavene.
SINNHUBER, Anna Natalie (1864 Klaipėda –
1947 Berlynas). Dailininkė grafikė. Mokėsi pas peizažistą
F. Däglingą Karaliaučiuje, vėliau – Berlyne ir Miunchene.
Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje, po 1908 m. – Berlyne. Nuo
XIX a. pabaigos lankydavosi Kuršių nerijoje.
Nidos kolonijos dailininkai

SINNHUBER, Margarethe (1876 Klaipėda –
1953 Berlynas). Tapybos mokėsi pas savo seserį dailininkę Anną Sinnhuber. Turėjo fotografės išsilavinimą.
Gyveno ir dirbo Berlyne kartu su seserimi. Nuo XIX a.
pabaigos dažnai lankydavosi Nidoje.
SKODLERRAK, Horst (1920 Juknaičiai (vok. Jugnaten) – 2001 Liubekas). Šilutėje baigė Herderio gimnaziją.
1937–1939 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje
pas E. Bischoffą ir A. Partikelį. 1939–1940 m. dėstytojavo Kintų ir Šilutės liaudies mokyklose. Antrojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas. 1945 m. paleistas
iš amerikiečių nelaisvės apsigyveno Vokietijoje, prie
Liubeko įlankos. Galiausiai įsikūrė Travemiundėje. 1937–
1940 m. lankydavosi Nidoje.
SOHL, Will (1906 Ludwigshavenas – 1969 Heidelbergas). Studijavo Diuseldorfo meno akademijoje, 1928 m.
tobulino meistriškumą pas H. Naueną. Mokėsi meno
istorijos ir archeologijos. Nuo 1935 m. apsigyveno prie

________________________
Horst Skodlerrak
Mauduolė prie jūros
Fanera, aliejus

________________________
Will Sohl
Burlaiviai Nidos
krantinėje
1940
Kartonas, pastelė
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________________________
Daniel Staschus
Žvejų kaimelis
Popierius, spalvotas
medžio raižinys

Gamtos didybė, jos
ypatinga ramybė, kasdien
gresiantys pavojai
žvejyboje ir mažos
beišmirštančios tautelės
tradicija suformavo šiuos
žmones, jų gyvenimo
tvarką.
Menininkas
H. Wilhelmi
1908
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Heidelbergo. Daug laiko praleisdavo Sylte. Nuo 1937 m.
lankydavosi Nidoje.
SPIRGATIS, Arno (1900 Karaliaučius – ?). Gyveno
Karaliaučiuje. Miesto meno draugijos 1941 m. parodai
pristatė savo darbą su Kuršių nerijos vaizdais.
SPRENGER, Heinz (1914 Krantas – 1984 Timmendorfer Strandas prie Liubeko). Mokėsi Karaliaučiaus
meno ir amatų mokykloje, paskui Meno akademijoje,
E. Bischoffo mokinys. Nuo 1945 m. iš pradžių gyveno
Wiedenbrücke, vėliau Timmendorfer Strande. Dažnai
kartu su E. Bischoffu lankydavosi Nidoje ir Pilkopiuose.
SPRICK, Richard (1901 Herfordas – 1968 Bad Salzuflenas). Studijavo Bielefeldo dailiųjų amatų mokykloje,
paskui Kasselio meno akademijoje pas K. Nebelį. Gyveno
ir dirbo Berlyne, Worpswedėje, Pilkopiuose, Bochume. Po
1945 m. – Schötmare. 1939–1943 m. tapė Pilkopiuose.
STASCHUS, Daniel (1872 Girininkai (vok. Girreninken) –
1953 Lindau). 1887–1894 m. studijavo Karaliaučiaus meno
akademijoje, 1900–1904 m. – Miunchene ir Dachau. Gyveno Karaliaučiuje, Berlyne, po 1945 m. – Lindau. Priklausė
nuolatiniams Nidos lankytojams nuo 1900 metų.
STASCHUS-FLOESS, Paula (1879 Frankfurtas
prie Maino – apie 1955 ?). 1909–1913 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas O. Jernbergą ir
Nidos kolonijos dailininkai

H. Wolffą, 1913 –1914 m. – Miunchene ir Berlyne pas
E. Bischoffą-Culmą. 1918 m. Karaliaučiuje ištekėjo už
D. Staschuso. 1912 m. Karaliaučiaus parodoje eksponavo paveikslą „Įlanka Nidoje“. Priklausė nuolatiniams Nidos lankytojams nuo 1911 metų.
STEIWENDER, Karl (1908 Hasenbergas (dab. rus.
Prigorodnoje) – ?). Gyveno Įsrutyje. Karaliaučiaus meno
draugijos parodoje 1935 m. eksponavo savo darbą Kuršių nerijos tema.
STENDEL-DABINNUS, Clara (1889 Jučiai (vok. Judtschen, dab. rus. Veselovka) – ?). Nuo 1905 m. studijavo
Karaliaučiaus meno akademijoje pas C. Albrechtą, L. Dettmanną, O. Jernbergą, H. Wolffą. 1911 m. persikėlė į Poseną, kur tęsė studijas pas K. Zieglerį. 1957 m., būdama
68-erių, tobulino meistriškumą O. Kokoschkos studijoje
Zalcburge.
STOBBE, Johann Heinrich (1802 Karaliaučius – ?).
Nuo 1822 m. mokėsi Karaliaučiaus meno ir amatų mokykloje pas S. B. Weidnerį ir J. E. Wolffą, nuo 1835 m.
studijavo meno akademijoje Diuseldorfe. Po studijų grįžo į gimtinę, ten dirbo iki 1875 m. Žinoma, kad 1850 m.
Karaliaučiaus parodoje buvo eksponuojamas jo darbas
su Kuršių nerijos vaizdu.
STOCK-SCHMILINSKY, Gabriele (1903 Hamburgas –
1984 Hamburgas). Mokėsi Hamburgo valstybinėje meno

________________________
Richard Sprick
Belaukiant
grįžtančių žvejų
Drobė, aliejus

________________________
Gabriele
Stock-Schmilinsky
Kurėnai Nidoje
1941
Popierius, akvarelė
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________________________
Karl Storch (vyresn.)
Sodas Pr. Arnau
1931
Drobė, aliejus
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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mokykloje, taip pat lankė F. Ahlers-Hestermanno studiją. Gyveno Hamburge. 5-ajame dešimtmetyje ne kartą
lankėsi Nidoje.
STÖRMER, Wilhelm Ferdinand (1915 Miswaldė (dab.
lenk. Myslice, Morongo apskr., – ?). Gyveno Berlyne.
5-ajame dešimtmetyje lankėsi Nidoje.
STOLL, August Hermann (1911 Dillenburgas –
1991 Dillenburgas). 1933–1939 m. mokėsi Miuncheno,
Karaliaučiaus meno akademijose (E. Bischoffo mokinys). 1945 m. grįžo į gimtąjį miestą. Pilkopiuose ir Nidoje
buvodavo 1938–1939 m.
STORCH, Karl, vyresnysis (1864 Segebergas –
1954 Segebergas). 1883–1887 m. mokėsi Berlyno meno
akademijoje pas G. Hellquistą, P. Meyerheimą, F. Skarbiną. Nuo 1888 m. dirbo Berlyne. 1902 m. pakviestas
mokyti Karaliaučiaus meno akademijoje, dirbo profesoriumi iki 1928 m. Karaliaučiuje gyveno iki karo pabaigos.
Vasarodavo Rasytėje. Ilgą laiką Šarkuvoje nuomojosi
namą, iš ten lankydavosi ir Nidoje.
Nidos kolonijos dailininkai

STORCH, Karl, jaunesnysis (1899 Berlynas –
1991 Wohltorfas prie Hamburgo). Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas tėvą K. Storchą ir
1925 –1928 m. Berlyne. Po 1945 m. gyveno Bad Segeberge ir Wohltorfe. Dažnai lankydavosi Kuršių nerijoje.
STRITZKE, Helene (1920 Jeschewo (dab. lenk. Jezewo) – ?). 1940–1943 m. studijavo Karaliaučiaus meno
akademijoje pas E. Bischoffą, 1943–1945 m. įsikūrė savo
dirbtuvėse-studijoje Marienwerderyje. Nuo 1953 m. gyveno Neu-Ravensburge prie Allgäu.
STRYK, Gory, von (1907 Tartu (vok. Dorpat) –
1975 Berlynas). Mokėsi Berlyno dailiųjų amatų mokykloje ir A. Reimanno meno mokykloje. Gyveno Berlyne.
Vasaras leisdavo Hiddensee, 1940–1944 m. lankydavosi
Nidoje.
STUMPP, Emil (1886 Neckarzimmernas prie
Karlsruhe's – 1941 Stuhmas). Studijavo Karlsruhe's dailiųjų amatų mokykloje, po 1918 m. – Karaliaučiaus meno
akademijoje. Meno mokytojas, apie 1924 m. įsidarbino
dailininku laikraštyje. Gyveno Karaliaučiuje. 3–4-uoju
dešimtmečiais vasaromis dažnai lankydavosi Nidoje.
SZITNICK, Martha (1875 Neuhof-Grabowkenas prie
Sensburgo (dab. lenk. Mrągowo) – ?). Apsigyveno Georgenswaldėje (dab. rus. Otradnoje). 1911–1933 m. dalyvaudavo Karaliaučiaus meno draugijos parodose, o
1919 m. eksponavo paveikslus su Nidos vaizdais.
SZITNICK, Paul (1885 Wehlackas (dab. lenk. Barciany) – ?). Gyveno Karaliaučiuje. 1933–1943 m. dalyvaudavo Karaliaučiaus meno draugijos parodose, eksponuotuose kūriniuose – Kuršių nerijos motyvai.
TANCK, Helge (1904 Karaliaučius – 1960 Diuseldorfas). 1923–1927 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas H. Wolffą, 1927–1928 m. pas F. Legerį Paryžiuje. Gyveno Karaliaučiuje, po 1945 m. – Diuseldorfe.
3-iajame dešimtmetyje ir 4-ojo dešimtmečio pabaigoje
atvykdavo tapyti į Nidą.
TEICHMANN, Alfred (1903 Gersdorfas – 1980 Dresdenas). Įgijo tapytojo (dažytojo) ir lakuotojo profesijas DresNidos kolonijos dailininkai

________________________
Emil Stumpp
Portretas
1925
Popierius, litografija
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________________________
Ingrid WagnerAndersson
Kraštovaizdis
1952
Popierius, akvarelė

deno ir Berlyno dailiųjų amatų mokyklose. Nuo 1925 m.
gyveno užsienyje. 1933–1936 m. studijavo klasikinį meną
Dresdeno meno akademijoje, kurią baigė su pagyrimu.
Laisvasis dailininkas. 1934 m. pirmąkart atvyko į Klaipėdos kraštą ir Kuršių neriją, iki karo pabaigos lankėsi čia
kasmet. 1937 m. vedė Marytę Misiulytę, kilusią iš Jakų
kaimo. Nuo 1955 m. lankydavosi Ahrenshoope.
THÄMER, Otto (1892 Altona – 1975 Hamburgas).
Išsilavinimą įgijo Hamburge, paskui mokėsi Berlyne,
Miuncheno, Romos meno akademijose. Trečiojo reicho
metais buvo laikomas vienu svarbiausių Šiaurės Vokietijos dailininkų.
TIEGS, Hermann (1909 Schwetzas (dab. lenk. Świecie) – ?). 1928–1929 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas F. Burmanną, R. Pfeifferį, F. X. Wimmerį,
1929–1930 m. – Berlyne pas G. Haslerį ir H. Reifferscheidtą. 2-ojo dešimtmečio pabaigoje lankėsi Nidoje.
TOMUSCHAT, Erika (1898 Rusnė (vok. Russ) – ?).
Studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. Gyveno
Krante.
TÜPKE-GRANDE, Helene (1891 Reudchenas (dab.
lenk. Rudno) – 1944 Breslau). Gyveno Breslau. 1937 m.
eksponavo savo paveikslą su Pilkopių vaizdu Karaliaučiaus meno draugijos parodoje.
UNGEWITTER, Hugo (1869 Waldeckas – 1944 ?).
Mokėsi Diuseldorfo meno akademijoje pas P. Jansseną,
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vėliau gyveno Berlyne. Tapė karo ir medžioklės temomis. Jau prieš 1907 m. lankydavosi Nidoje.
VOLPRECHT, Elly (1883 Wiersbau prie Mikolaikų
(lenk. Mikolajki) – ?). 1908 – 1910 m. mokėsi Karaliaučiaus
meno akademijoje. Iki 1924 m. gyveno Karaliaučiuje, dirbo piešimo mokytoja. Ten 1918–1921 m. Meno draugijos
parodose eksponuodavo savo darbus Nidos motyvais.
WAGNER-ANDERSSON, Ingrid (1905 Alnaštynas –
1970 Hochstettenas, Bavarija). Nuo 1931 m. mokėsi
Karaliaučiaus meno akademijoje pas F. Burmanną, nuo
1933 m. tobulinosi A. Partikelio klasėje, 1932 m. mokėsi
Berlyno mokytojų seminarijoje. Gyveno Karaliaučiuje,
nuo 1944 m. – Hochstettene. 4-ajame dešimtmetyje ir
5-ojo dešimtmečio pradžioje lankydavosi Nidoje.
WAHNER, Hildegard (1912 Graudenzas – ?). Gyveno
Karaliaučiuje, ten Meno draugijos parodoje 1943 m. pristatė darbą Nidos tema.
WASKE, Erich (1889 Berlynas – 1978 Berlynas). Lavinosi Berlyno meno mokykloje, 1908, 1909 m. mokėsi
Miunchene, 1913 m. – Paryžiuje. 1918 m. apsigyveno Ber________________________
Hugo Ungewitter
Kavalerijos raitelis
1919
Popierius, akvarelė
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________________________
Margaret Wedel
Vienuolyno kiemelis
Drobė, aliejus
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lyne, dalyvaudavo secesijos parodose, grupės „Brücke“
veikloje. 1943–1944 m. buvodavo Nidoje.
WEDEL, Margarete (1863 Karaliaučius – ?). Mokėsi
Karaliaučiaus meno akademijoje pas L. Dettmanną, taip
pat – Berlyne ir Miunchene. Gyveno Karaliaučiuje. Lankėsi Nidoje iki 1912 m.
WEISS-RUDAU, Arthur (1866 Rūdava (vok. Rudau,
dab. rus. Melnikovo) – ?). Mokėsi Karaliaučiaus ir Berlyno
meno akademijose. Nuo 1900 m. gyveno Karaliaučiuje.
1903–1919 m. – ten rengiamų Meno draugijos parodų dalyvis, eksponavo darbus Kuršių nerijos tematika.
WEISS, Erwin (1899 Klotzsche prie Dresdeno –
1962 Erfurtas). 1919–1923 m. studijavo Dresdeno meno
akademijoje, M. Feldbauerio, O. Kokoschkos mokinys.
Nuo 1929 m. gyveno ir dirbo Leipcige. Nuo 1946 m. –
dėstytojas Berlyne. Karaliaučiaus meno draugijos parodoje 1943 m. eksponavo darbą, vaizduojantį Nidą.
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WENNER, Ursula (1912 Neuendorfas (dab. lenk.
Nowa Wieś Kętrzynska) – ?). Gyveno Karaliaučiuje, ten
1941–1943 m. Dailininkų draugijos parodose eksponuodavo savo darbus, tarp jų ir Nidos tematika.
WENTSCHER, Herbert (1900 Graudenzas – ?).
1926 –1928 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje,
vėliau, 1929–1931 m., – Breslau meno akademijoje. Dirbo
dailės mokytoju Danzige, nuo 1946 m. – Oldenburge ir
Hanoveryje. Nuo 1963 m. gyveno Schopfheime. 1930 m.
lankydavosi Kuršių nerijoje.
WENTSCHER, Julius Theophil (1842 Graudenzas –
1918 Berlynas). 1869–1971 m. mokėsi Karaliaučiaus
meno akademijoje. 1883 m. išvyko į Berlyną. Peizažų tapytojas, meistriškai tapė Baltijos jūros pakrantes. Nuo
1870 m. atvykdavo tapyti Kuršių nerijoje.
WIEHLER, Edith (1887 Karaliaučius – ?). Gyveno Karaliaučiuje. Ten nuo 1919 m. dalyvaudavo Meno draugijos
parodose su kūriniais, vaizduojančiais Kuršių neriją.
WIMMER, Franz Xaver (1881 Krefeldas – 1937 Karaliaučius). 1922–1932 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Nidoje lankydavosi 3–4-uoju dešimtmečiais.
Nidos kolonijos dailininkai

________________________
Julius Theophil
Wentscher
Baltijos pakrantė su
besimaudančiais vaikais
1896
Fanera, aliejus
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________________________
Ida
Wolfermann-Lindenau
Valtys Kuršių nerijoje
Kartonas, aliejus

WIRTH, Edith, merg. Sukkau (1881 Karaliaučius –
1941 Karaliaučius). 1902–1905 m. mokėsi Karaliaučiaus
meno akademijoje pas H. Wirthą. 1921–1932 m. – piešimo mokytoja Karaliaučiuje. Susituokė su H. Wirthu.
Nidoje buvodavo nuo 1910 m.
WIRTH, Hermann (1877 Zoaras, Labradoro pus., –
1956 Neuwiedas). Mokėsi Berlyno meno mokykloje pas
Ph. Francką, 1899–1901 m. – meno akademijoje pas
C. Fehrą. 1902–1932 m. – Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Nuo 1953 m. gyveno Neuwiede. Kuršių
nerijoje ir Nidoje nuolatos lankydavosi 1908–1944 m.
WNOROWSKI, Martin, von (1916 Karaliaučius –
1999 Beckumas). Nuo 1945 m. – dizaino mokytojas Beckumo profesinėje mokykloje, interjero architektas. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą dažnai buvodavo Nidoje, vėl apsilankė po 1990 m.
WOLFERMANN, Willy (1887 Hamburgas – 1945 Karaliaučius). Mokėsi Hamburgo dailiųjų amatų mokykloje.
Gyveno ir dirbo Karaliaučiuje. Įpusėjus 3-iajam dešimtmečiui lankydavosi Nidoje.
WOLFERMANN-LINDENAU, Ida (1886 Karaliaučius – ?). Mokėsi Veimaro meno akademijoje. Gyveno
Karaliaučiuje. Apie 1920 m. lankėsi Nidoje kartu su vyru
W. Wolfermannu.
WOLFF, Heinrich (1875 Nimptschas (dab. lenk.
Niemcza) – 1940 Miunchenas). 1902–1935 m. – Kara-

156

Nidos kolonijos dailininkai

liaučiaus meno akademijos grafikos profesorius. Nidoje
lankydavosi gyvendamas Karaliaučiuje.
WOLFF-ZIMMERMANN, Elisabeth (1876 Posenas –
1952 Wiesbadenas). Lavinosi meno mokykloje Breslau,
privačioje H. Wolffo mokykloje Miunchene. Nuo 1902 m.
su vyru H. Wolffu gyveno Karaliaučiuje, po 1935 m. –
Miunchene.
WORRINGER, Martha (1881 Kelnas – 1940 Miunchenas). 1899–1907 m. mokėsi tapybos Meno mokyklose ir
privačiai Diuseldorfe, Miunchene, Berne (C. Amiet mokinė). 1928–1944 m. gyveno Karaliaučiuje, nuo 1946 m. –
Hallėje, nuo 1950 m. – Miunchene. Meno istoriko, Karaliaučiaus universiteto lektoriaus W. Worringerio žmona.
Nidoje lankėsi 4–5-ajame dešimtmetyje.
ZECHLIN, Margarethe (? – ?). Gyveno Karaliaučiuje.
1903 m. dalyvavo Meno draugijos parodoje su savo kūriniais, vaizduojančiais Nidą.
________________________
Edith Wirth
„Itališkas vaizdas“
1918
Popierius, akvarelė
RKM, Liuneburgas,
Vokietija
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________________________
Julius Teophil Wentscher
Iškyla valtimi
1899
Popierius, akvarelė

Joks tapytojas nesugebėtų šį
tūkstančio spalvų, šviesų ir
šešėlių stebuklą užkerėti savo
paveiksluose. Joks poetas negalėtų
šią begalinę sakmę aprėpti
savo kūrinyje. Didingai stovi
menininkas, vėl ir vėl bebandąs
perteikti tuos nenusakomus
įspūdžius. – Ne veltui Nidos
kaimas vadinosi tapytojų rojumi.
Taip. Ši žemė tikrąja to žodžio
prasme buvo rojus, nes vedė
žmogų į patį save, į jo dvasios
gelmę ir kartu
prie jo dieviškos prigimties.
Poetas
F. Kudnigas
1930
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Lietuvos dailininkai
Kuršių nerijoje

________________________
Jonas Buračas
Nida. Marių pakrantės
kelias ir žvejų laivai
1933
Popierius, akvarelė
Buračų šeimos archyvas

Lietuvos menininkai magiškąją Kuršių neriją surado tik apie 1920 m. Yra žinoma, kad pirmasis čia apsilankė Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966). Vėliau,
po 1926 m., Kuršių nerijoje buvojo Petras Kalpokas
(1880–1945) ir Olga Dubeneckienė (1891–1967). Šie menininkai buvo mokęsi ar lankęsi Vokietijoje, todėl šio krašto kultūra jiems buvo pažįstama. Vis dėlto, Rytprūsių
krašto tyrinėtojos dr. N. Strakauskaitės teigimu, „Lietuvai gana sunkiai sekėsi „atrasti“ Kuršių neriją: apie ją
buvo mažai žinoma, o vokiškas šių vasarviečių įvaizdis,
sukurtas per pusę amžiaus, Lietuvos visuomenei buvo
nepatrauklus“. Tik 4-ajame dešimtmetyje įspūdingą ir
įkvepiantį nerijos kraštovaizdį atrado ir pamilo daugiau
žymių lietuvių dailininkų: K. Sklėrius (1876–1932), V. Kairiūkštis (1890–1961), J. Buračas (1898–1977), A. Gudaitis
(1904–1989), G. Bagdonavičius (1901–1986) ir kt. Šiomis
pavardėmis turbūt negalėtume pailginti Nidos kolonijos
dailininkų sąrašo. Tačiau sugretinus skirtingų kultūrų
menininkų darbus, kadaise kurtus Kuršių nerijoje, arba
prūsiškajame „Barbizone“, abejonių nekyla – meno kalba yra universali. Laimingi tie, kurie ją supranta.

________________________
Gerardas Bagdonavičius
Briedžiai ir turistai
1936
Popierius, akvarelė
Neringos istorijos
muziejus
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Apie autorius

Jörnas Barfodas – menotyros daktaras.
Gimė 1956 m. Kylyje. 1975–1984 m. Kylyje ir Vienoje
studijavo meno istoriją, folkloristiką, pirmykštės visuomenės ir senovės istoriją.
Nuo 1985 m. dirba vyriausiuoju fondų saugotoju
Rytprūsių krašto muziejuje Liuneburge.
Pagrindiniai darbo barai – meno istorija ir Rytų Prūsijos folkloras.
Nijolė Strakauskaitė – docentė, istorijos mokslų
daktarė.
1980 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.
Nuo 1991 m. dirba Klaipėdos universitete, yra Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji
mokslo darbuotoja.
Mokslinių interesų sfera – Rytų Prūsijos ir Prūsų Lietuvos istorijos problemos.
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Vietovardžių rodyklė
Knygoje
vartojamas pavadinimas
Vokiškas pavadinimas
Dabartinis pavadinimas
Alnaštynas
Allenstein
Olstyn
Brombergas
Bromberg
Bydgoszcz
Elbingas
Elbing
Elbląg
Gilija	Gilge
Matrosovo
Graudenzas	Graudenz	Grudziądz
Gumbinė	Gumbinnen	Gusev
Hohensteinas
Hohenstein
Olstynek
Ylava
Pr. Eylau
Bagrationovsk
Įsrutis
Insterburg
Černiachovsk
Juodkrantė
Schwarzort
Juodkrantė
Karaliaučius
Königsberg
Kaliningrad
Krantas	Cranz
Zelenogradsk
Kulmas	Culm	Chelmno
Margrabova
Marggrabowa
Olecko
Marienburgas
Marienburg
Malbork
Marienverderis
Marienwerder
Kwidzyn
Piliava
Pillau
Baltyjsk
Pilkalnis
Pillkallen
Dobrovolsk
Pilkopiai
Pillkoppen
Morskoje
Posenas
Posen
Poznań
Prūsa
Braunsberg
Braniewo
Ragainė
Ragnit
Neman
Rasytė
Rossitten
Rybačij
Raušiai/Rūsiai
Rauschen
Svetlogorsk
Stalupėnai
Stalluponnen
Nesterov
Šarkuva
Sarkau
Lesnoj
Šventapilė
Heiligenbeil
Mamonovo
Tepliava
Tapiau	Gvardejsk
Tilžė
Tilsit
Sovietsk
Treuburgas
Treuburg
Olecko
Varnikai
Warnicken
Lesnoje
Vėluva
Wehlau
Znamensk
Žuvininkai
Fischhausen
Primorsk
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Eine Sammlung, die aus Vergessenheit und
Erinnerung stammt
Die bildende Kunst Ostpreußens zeichnete sich aus durch einen breiten internationalen Zusammenhang; die Merkmale verschiedener Kulturen sind hier eng verbunden. Infolge der komplizierten Geschichte des Landes sind die meisten Namen
der Kunstmaler in Vergessenheit geraten. Der größte Teil der Kunstwerke ist unumkehrbar verloren gegangen, obwohl viele Künstler eine große Anzahl davon geschaffen hatten. Dennoch, nach dem Wiederaufbau der litauischen Unabhängigkeit
wurde das Kunsterbe der Provinz Ostpreußen und ihres ethnischen Territoriums,
des Kleinen Litauens oder Preußischen Litauens, in die Öffentlichkeit gebracht.
In den heutigen Sammlungen der Museen Litauens ist nur ein kleiner Teil von
Gemälden der Niddener Künstlerkolonie vertreten. Auch in Privatsammlungen
wird das Thema nicht ausreichend dargestellt. 2006 schloss sich in Klaipeda eine
Gruppe von Gleichgesinnten, Heimatkundlern und Liebhabern der Geschichte zusammen. Anfang des Jahres 2009 gründete sie die öffentliche Gesellschaft der
Pfleger und Liebhaber der Malerei Ostpreußens – den Verein „Nidden“. Sein Ziel
ist das Sammeln von Gemälden und graphischen Werken, die in Ostpreußen geschaffen wurden, sowie das Werben für sie. Der eigentliche „spiritus movens“ der
Suche nach diesen Werken ist Aleksandr Popov, der schon seit 40 Jahren in Klaipėda lebt. Der ehemalige Kapitän der Handelsmarine ist heute Unternehmer, ein
großzügiger Philanthrop und echter Sammler, der die Vergangenheit, die Kultur
und die Menschen des ostpreußischen Litauens in sein Herz geschlossen hat und
sie zu schätzen weiß. Die Werke der Sammlung und die Zeugen der Vergangenheit
werden von ihm mit Pietismus vorgestellt.
Im Zeitraum 2006 – 2012 erwarb der Verein „Nidden“ in Gemäldeauktionen
mehr als neunhundert Werke, die fast dreihundert Maler vertreten. In der Sammlung spiegeln sich nicht nur die wichtigsten Erscheinungen der Malereigeschichte
Ostpreußens wider – Kunstakademie Königsberg und Niddener Künstlerkolonie –
sondern man findet in ihr auch Werke von Malern, die ständig in diesem Land
lebten oder sich nur zeitweise hier aufhielten.
Seit einigen Jahren veranstaltet der Verein Repräsentationen der Sammlung
für die Öffentlichkeit; so fanden Ausstellungen in Nida, in Rusnė und im Kaliningrader Gebiet (Russland) statt. Sie wurden in das Programm des 13. (2009), des
14. (2010) und des 15. (2011) internationalen Thomas Mann Festivals in Nida einbezogen. 2010 – 2011 wurde die Sammlung im Zyklus von fünf Ausstellungen in
der öffentlichen I. Simonaitytė – Kreisbibliothek in Klaipėda vorgestellt.
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Eine sinnvolle Zusammenfassung der fünfjährigen Sammelarbeit war die
Ausstellung „Zwischen Himmel und Meer. Kurische Nehrung in den Kunstwerken
Ende des 19.Jh. – erste Hälfte des 20. Jh.“, veranstaltet in Kaunas vom M.K. Čiurlionis – Nationalmuseum für bildende Kunst und dem Verein „Nidden“. Den größten
Teil der Exponate bildeten die Werke der Sammlung des Vereins. Der Ausstellungserfolg, der Umfang der Sammlung, Kontakte zu den Forschern der ostpreußischen Kultur und Malerei in Litauen und Deutschland – all das führte den Verein
zu der Anregung, das Buch „Die Reise ins preußische Barbizon“ vorzubereiten. Diese Veröffentlichung stellt die vom Verein „Nidden” gesammelten Werke dar und
deckt dabei die Geschichte der bildenden Kunst Kleinlitauens von der Mitte des 19.
Jh. bis zur Mitte des 20. Jh. ab. Nebenbei werden auch die Werke der Sammlung
des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg reproduziert gezeigt, in denen
diejenigen Autoren vorgestellt werden, die noch nicht in der Sammlung des Vereins vertreten sind.
Besonders wertvoll ist der Textteil, der von zwei Kennern der Geschichte
und des Erbes der bildenden Kunst Ostpreußens und des preußischen Litauens
geschrieben ist. Die Einblicke der Dozentin der Universität Klaipėda Dr. Nijolė
Strakauskaitė in die Landschaft der Kurischen Nehrung, ihre Wandlung und ihren
Einfluß auf die Maler führen den Leser in die einzigartige Welt des Wassers, der
Dünen und der Wälder. Die Texte über die Königsberger Kunstakademie und die
Künstlerkolonie Nidden von Dr. Jörn Barfod (Ostpreußisches Landesmuseum in
Lüneburg, Deutschland), dem Autor von dutzenden Büchern über ostpreußische
Malerei, dem erfolgreichen Forscher über die Künstlerkolonie Nidden werden im
Weiteren von großer Bedeutung für die Forschung über das regionale Kunsterbe
in Litauen sein.
Das Überreichen der ersten Ausgabe an den Leser verbindet der Verein „Nidden“ mit der Hoffnung, dass sie vor allen Dingen für diejenigen nützlich und hilfreich sein wird, die sich genau wie die Mitglieder des Vereins für die Geschichte
und Kunst interessieren, ihr Land lieben und sein Kulturerbe pflegen. Die anderen
sollte das Buch zu einem näheren Kennenlernen anregen.
Kristina Jokubavičienė
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Коллекция,
рождённая из забвения и памяти
В изобразительном искусстве Восточной Пруссии тесно переплелись и взаимодействуют различные культуры. Сложная история края послужила причиной того, что большое количество художественных произведений безвозвратно утрачено, а имена их создателей забыты. Тема художественного наследия
провинции Восточной Пруссии и её этнической территории, называемой также
Малой Литвой или «Прусской Литвой» широко прозвучала лишь после восстановления независимости Литовского государства.
Произведения художников Нидской колонии, хранящиеся в музеях Литвы,
составляют лишь небольшую часть богатого наследия края. Достаточно слабо
эта тема представлена и в частных коллекциях.
В 2006 году в Клайпеде объединилась группа единомышленников, любителей истории и краеведения, которые в 2009 организовали некоммерческую
организацию: Общество любителей искусства Восточной Пруссии « Нидден».
Цель общества: поиск, сохранение и популяризация произведений живописи и графики Восточной Пруссии. Настоящим подвижником,“spiritus movens”
в поиске художественных произведений является член общества Александр
Попов, в прошлом капитан дальнего плавания, ныне предприниматель, истинный коллекционер и щедрый филантроп, вот уже 40 лет проживающий в
Клайпеде. А. Пoпов прекрасно знает и с любовью говорит о прошлом, культуре
и традициях Прусской Литвы и с глубоким уваженим представляет произведения искусства - отражение истории края.
В 2006-2012 гг на аукционах Германии общество «Нидден» приобрело
более 900 произведений почти трёхсот авторов. В собрании отражены такие
важнейшие явления культуры Восточной Пруссии, как Кёнисбергская академия художеств (Kunstakademie Königsberg) и колония художников в Ниде
(Kunstlerkolonie Nidden), но не только. Здесь представлены работы художников
постоянно живших, или, эпизодически посещавших Восточную Пруссию.
На протяжении последних лет общество «Нидден» регулярно представляет
свою коллекцию на обозрение общественности. Выставки состоялись в Ниде,
Русне, Калининградской области. Картины коллекции были включены в программы XIII, XIV, XV Международных фестивалей Томаса Манна в Ниде (в 2009,
2010, 2011 гг). Цикл из пяти выставок уже достаточно выросшей коллекции
прошел в 2010-2011 г. в Клайпедской библиотеке им. Е.Симонайтите. Важным
событием, итогом пятилетней работы общества стала выставка «Между не-
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бом и морем. Куршская коса в изобразительном искусстве конца 19 - первой
половины 20 века», которую в Каунасе совместно с обществом «Нидден» организовал Национальный художественный музей М. К. Чюрлёниса. Основную
часть экспонатов составили произведения из собрания «Нидден». Успех выставки, её объём, наладившиеся контакты со специалистами, занимающимися историей и культурой края в Литве и Германии - всё это послужило толчком
к выпуску издания «Путешествие в Барбизон Пруссии»
В альбоме - произведения собранные обществом «Нидден», благодаря
которым раскрываются страницы истории Малой Литвы с середины 19 по середину 20 века. Наряду с работами, принадлежащим обществу «Нидден», в
издании представлены работы и других художников, хранящиеся в Краеведческом музее г.Люнебурга (Германия).
Особую ценность представляет текстовая часть книги, написанная двумя
знатоками исторического и культурного наследия Восточной Пруссии и Прусской
Литвы. Доцент Клайпедского университета доктор Нийоле Стракаускайте пишет о
природе Куршской косы, рассказывает об уникальном мире воды, леса и дюн и их
воздействии на художников.
Тексты о Кёнисбергской академии художеств и Нидской колонии доктора
Йорна Барфода, сотрудника музея г. Люнебурга, автора множества книг, посвящённых искусству Восточной Пруссии, известного исследователя колонии художников в Ниде несомненно послужат дальнейшим изысканиям культурного
наследия региона в Литве.
Представляя на суд читателей своё первое издание, общество «Нидден» надеется, что оно будет интересно прежде всего тем, кто, как и члены общества, интересуется историей, искусством, любит свой край и заботится о его культурном
наследии, остальных же привлечёт к более тесному знакомству.
Кристина Йокубавичене
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