
P rzygotowywana przez Muzeum Na-
rodowe w Szczecnie we współpracy 
z Muzeum Narodowym im. M.K. 

Čiurlionisa w Kownie wystawa sztuki litewskiej 
pierwszej połowy XX wieku jest pierwszą w Pol-
sce panoramiczną prezentacją zjawisk arty-
stycznych w sztuce litewskiej przełomu XIX i XX 
wieku oraz pierwszych dekad ostatniego stule-
cia, intensywnie rozwijającej się równolegle do 
polskiego modernizmu i wczesnej awangardy.  
   W przestrzeni wczesnomodernistycznego 
gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie 
kuratorzy zdecydowali się zaprezentować blisko 
100 starannie wyselekcjonowanych ze zbiorów 
kowieńskich dzieł takich artystów, jak Petras 
Kalpokas, Antanas Žmuidzinavičius, Antanas 
Samuolis, Adomas Galdikas i Antanas Gudaitis 
czy Victoras Vizgirda. Nie brakuje także repre-

zentacji twórczości najsłynniejszego twórcy 
litewskiego przełomu XIX i XX wieku – uznawa-
nego za narodowego wieszcza litewskiego  –  
Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. 

W czasie swego krótkiego życia 
Čiurlionis – przedstawiciel środ-
kowoeuropejskiego symboli-

zmu, uważany za prekursora abstrakcji i surre-
alizmu, poszukując charakterystycznej dla fin 
de siècle’u syntezy malarstwa i muzyki, stworzył 
indywidualny język i styl wypowiedzi artystycz-
nej. Artysta, nawiązując do starych litewskich 
bajek i opowiadań, w komponowanych na wzór 

utworów muzycznych malarskich poematach 
krajobrazu starał się przedstawić archety-
piczne poczucie związku Litwinów z naturą. 
Skomponował około 400 utworów oraz 300 
obrazów, liczne grafiki, rysunki i szkice, a także 
utwory literackie, zarówno pisane wierszem, jak 
i prozę poetycką. 

N a wystawie można dostrzec obok 
cech narodowej szkoły litewskiej, 
licznych odmienności, ale także 

analogii ze sztuką polską, również rozmaite 
biograficzne wątki związane z Polską, których 
choćby u obu twórców pojawiających się w ty-
tule wystawy – nie brakuje. Dość wspomnieć 
o warszawskich studiach Čiurlionisa w pracow-

ni Ferdynanda Ruszczyca i Kazimierza Stabrow-
skiego, jego licznych polskich przyjaźniach, 
a w przypadku Vytautasa Kairiūkštisa o zorgani-
zowanej przez niego wspólnie z Władysławem 
Strzemińskim w Wilnie pierwszej Wystawie 
Nowej Sztuki i związkach artysty z ugrupowa-
niami Blok i Praesens.

W kontekście Pomorza oraz daw-
nych zbiorów szczecińskich 
warto odnotować obecność na 

wystawie dzieł Pranasa Domšaitisa (Franza 
Domscheita) – interesującego ekspresjonisty, 
wystawiającego początkowo z Maksem Lieber-
mannem, Edvardem Munchem, Käthe Kollwitz 
i Lovisem Corinthem.  
   Po dojściu do władzy nazistów dzieła Domša-
itisa uznane zostały za sztukę zwyrodniałą, 
wówczas zostały skonfiskowane bądź usunięte 
ze zbiorów muzealnych – także w Szczecinie 
(Museum der Stadt Stettin). Wystawiający 
w latach 20. i początkach lat 30. XX wieku m.in. 
w Berlinie, Hamburgu, Lubece i Szczecinie Pra-
nas Domšaitis w 1939 roku wyjechał do Austrii, 
a w 1949 roku wyemigrował do Kapsztadu. 

W dziełach twórców litewskich 
kolejnych dwu generacji obec-
nych na wystawie można prze-

śledzić proces kształtowania się narodowej 
sztuki litewskiej, co wydaje się szczególnie inte-
resujące w kontekście odzyskania przez Litwę 

niepodległości i ogłoszenia 16 lutego 1918 roku 
Aktu Niepodległości Republiki Litwy. Ciekawym 
i ważnym aspektem wystawy jest również moż-
liwość przyjrzenia się licznym koincydencjom 
stylistycznym i formalnym ze sztuką zachodnio-
europejską, głównie francuską i niemiecką, i – 
co zważywszy na wielowiekowe bliskie sąsiedz-
kie więzy dość oczywiste – ze sztuką polską. 
O tych licznych europejskich powinowactwach 
można się było dobitnie przekonać podczas 
niedawnej (2018), zorganizowanej z wielkim 
rozmachem wystawy symbolizmu krajów 
nadbałtyckich w paryskim Musée d’Orsay. 
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S zczecińska wystawa została pomy-
ślana jako swoisty wizualny leksykon 
sztuki litewskiej obejmujacy 24 twór-

ców dwu generacji działajacych w pierwszej 
połowie XX wieku. Jest cenną okazją, aby 
przekonać się, jak w istocie niewiele wiemy 
w Polsce o sztuce naszych sąsiadów, wreszcie 
pozwala zweryfikować dość powszechnie pa-
nujące przekonanie o jej postromantycznym 
charakterze.   
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T he exhibition of Lithuanian art of the 
first half of the 20th century arranged 
by The National Museum in Szczecin 

in cooperation with M. K. Čiurlionis National 
Museum of Art in Kaunas is Poland’s first ge-
neral presentation of artistic phenomena in 
Lithuanian art of the verge of the 19th and 20th 
centuries and of the first decades after 1900; 
in art that was intensely developing at that 
time, along with the Polish Modernity and early 
Avant-Garde.  
   Using the space of early-Modernist building 
of The National Museum in Szczecin, the cura-
tors have decided to present nearly 100 works 
of art carefully selected among the Kaunas 
collection. The paintings were created by such 
artists as Petras Kalpokas, Antanas Žmuidzi-
navičius, Antanas Samuolis, Adomas Galdikas 

and Antanas Gudaitis or Victoras Vizgirda. The 
exhibition includes also a representation of the 
output of the most famous Lithuanian artist of 
the verge of the 19th and 20th centuries, con-
sidered Lithuanian national artistic prophet, 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 

D uring his short life, Čiurlionis, a re-
presentative of Middle-European 
Symbolism, recognised as a forerun-

ner of abstraction and Surrealism, in search for 
synthesis of painting and music – which was ty-
pical of fin de siècle – created his individual lan-
guage and style of artistic expression. Referring 
to old Lithuanian fairy tales and stories, he tried 
to present archetypical sense of Lithuanians’ 
relation with nature in landscape painting “po-

ems” composed similarly to pieces of music. 
He composed around 400 pieces of music and 
300 paintings, numerous prints, drawings and 
wrote both poetry and narrative-poem prose.  

T he works of two generations of Lithu-
anian creators present at the exhi-
bition show the process of shaping 

Lithuanian national art, which seems particu-
larly interesting in the context of restitution 

of independence and proclamation of Act of 
Independence of Lithuania on February 16th 
1918.  There is also an interesting and important 
aspect of the possibility of observing numerous 
stylistic and formal coincidences with art of 
Western Europe, mainly of France and Germa-
ny, and – what may be obvious if one considers 
ages of vicinity and close relations – with Polish 
art. These frequent European relations could 
be clearly seen in recent (2018) epic exhibition 
of Symbolism of the Baltic Countries held by 
Musée d’Orsay in Paris. 

I n the context of Pomerania and old col-
lections of Szczecin, it is worth to notice 
that the exhibition includes works of art 

by Pranas Domšaitis (Franz Domscheit) – an 
interesting expressionist painter exhibiting 
initially with Max Liebermann, Edvard Munch, 
Käthe Kollwitz and Lovis Corinth. After the Na-
zis rose to power, the works by Domšaitis were 
considered degenerate art and confiscated 
or removed from museum collections, also in 
Szczecin (Museum der Stadt Stettin). After his 
exhibitions in 1920s and early 1930s in, among 
others, Berlin, Hamburg, Lübeck and Szczecin, 
Pranas Domšaitis left to Austria in 1939 and to 
Cape Town in 1949.   

A part from characteristics of natio-
nal Lithuanian school, numerous 
dissimilarities but also similarities 

to Polish art, the exhibition presents various 
biographic plots related to Poland, frequent for 
example as far as both artists, whose names 
appear in the title of the exhibition, are concer-
ned. One may mention Čiurlionis’s Warsaw stu-
dies at the workshops of Ferdynand Ruszczyc 
and Kazimierz Stabrowski, his numerous Polish 
friendships, and, as regards Vytautas Kairiūkš-
tis, first Exhibition of New Art carried out in 
Vilnius by him and Władysław Strzemiński and 
the artist’s connections with Blok and Praesens 
groups.

T he Szczecin exhibition concept 
involves the idea of a kind of lexicon 
of Lithuanian art including 24 artists 

of two generations active in the first half of the 
20th century. It is a valuable opportunity to see 

how little we actually know in Poland about the 
art of our neighbours. It also makes it possible 
to verify common belief of its post-Romantic 
character. 
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19 lipca 2020 roku – w ostatniej fazie przygotowań wystawy – zmarł 
jej współkurator, Osvaldas Daugelis, wieloletni dyrektor Muzeum 
Narodowego im. M.K. Čiurlionisa w Kownie. Wszyscy uczestniczący 
w pracach przy tym projekcie wystawiennczo-wydawniczym dedy-
kujemy wystawę i towarzyszący jej katalog Jego pamięci. 

On July 19th 2020, at the last stage of the exhibition preparation, 
its co-curator, longstanding Director of M. K. Čiurlionis National 
Museum of Art in Kaunas, Osvaldas Daugelis passed away. All 
those who have been taking part in work on the exhibiting and 
publishing project would like to dedicate the exhibition and the 
accompanying catalogue to his memory.

Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa  
do Kairiūkštisa. Sztuka litewska  
pierwszej połowy XX wieku

Muzeum Narodowego w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 3   
4 września – 29 listopada 2020

kuratorzy: 
Osvaldas Daugelis , dr Dariusz Kacprzak
współpraca kuratorska: Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė

organizatorzy:  
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe  
im. M.K. Čiurlionisa w Kownie (Nacionalinis  
M.K. Čiurlionio dailės muziejus)

patronat honorowy:  
Eduardas Borisovas, Ambasador Repuliki Litewskiej  
w Rzeczypospolitej Polskiej,  
Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodnipomorskiego 

I See Your Beauty. From Čiurlionis to Kairiūkštis.  
Lithuanian Art of the First Half  
of the 20th Century 

The National Museum in Szczecin 
ul. Wały Chrobrego 3 
September 4th – November 29th 2020

curators: 
Osvaldas Daugelis , Dariusz Kacprzak, PhD
curatorial cooperation: Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė

organizers: 
The National Museum in Szczecin (Muzeum Narodowe w Szczeci-
nie), M.K. Čiurlionis National Museum of Art in Kaunas (Nacionalinis 
M.K. Čiurlionio dailės muziejus)

honorary patronage:  
Eduardas Borisovas, The Ambassador of The Republic of Lithuania 
in The Republic of Poland, 
Olgierd Geblewicz, Marshal of West-Pomeranian Voivodeship 


