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Unikali galimybė šioje parodoje išvysti Alytuje gimusio, 

garsaus Niujorko kineziterapeuto, Samuelio Taco 

privačios, analogų neturinčios meno kolekcijos dalį.

Pirmą kartą Lietuvoje, Alytuje, vienoje ekspozicijoje 

– du pasaulinės šlovės sulaukę XX a. meno korifėjai, 

tapę garsiosios Paryžiaus mokyklos (L’École de Paris) 

„Soutine yra vienas iš tų retųjų pasauliui žinomų 
„religinių“ tapytojų, kurio paveikslų materija yra 
viena kūniškiausių tapybos istorijoje.“

Alytuje – du pasaulinio garso 
modernizmo grandai

Elie Faure, meno istorikas 

(Soutine, Paris: Editions Cres, 1929)

antrosios dailininkų kartos pagrindinėmis figūromis, 

simbolizavusiomis naujas  slinktis modernizmo 

tapyboje – tai Chaïm Soutine (1893–1943) ir Amedeo 

Modigliani (1884–1920). Abiejų menininkų  darbai 

saugomi didžiausiuose pasaulio muziejuose bei 

solidžiausiuose privačiuose rinkiniuose.

Chaïm Soutine – XX a. tapytojas ekspresionistas, 

litvakas, Vilniaus piešimo mokyklos auklėtinis, kūręs 

Prancūzijoje. Soutine gestiška tapyba ir stora impasto 

technika paskatino kritikus ir parodų kuratorius paskelb-

ti jį Amerikos abstrakčiojo ekspresionizmo „pranašu“.

Parodoje – reti, vieni iš paskutiniųjų Soutine kūrybinio 

etapo paveikslai, išsiskiriantys nedideliais formatais. 

Išraiškingą paveikslą ,,Avis už tvoros“ (1940) Soutine 

nutapė slapstydamasis Prancūzijos kaime po nacių 

įsiveržimo į Paryžių. Paveiksle subtiliai išryškinama 

prieštaringa paties Soutine gyvenimo būsena: 

neišvengiama lemtis – artėjanti mirtis, dvasios nerimas, 

tylus sielos klyksmas ir orus besipriešinimas  situacijai 

– žmogiškas noras gyventi. Už tvoros vykstanti scena 

– tai ,,liepsnojančio“ Soutine gyvenimo scena, ,,čia ir 

dabar“ sukrečianti nesuvaidintomis emocijomis, nuoga 

tiesa ir net mistiniais atsivertimais. Ne veltui Soutine 

paveikslai vadinami vienintele tikrąja jo biografija – pats 

menininkas nebuvo palikęs jokių atsiminimų įrašų. 

Chaïm Soutine paskutinieji 
gyvenimo kūriniai

Paveikslas ,,Antys Champigny tvenkinyje“ nutapytas 

1943 m. liepos mėn., likus vos mėnesiui iki Soutine 

mirties. Tai gali būti vienas iš paskutinių dailininko 

sukurtų kūrinių. Paveikslas kitokios nuotaikos, nei 

dauguma dramatiškų Soutine paveikslų. Atrodo, kad 

pagaliau dailininkas nugalėjo visas gyvenimo audras. 

Menininkas prieš mirtį pasąmoningai grįžta į vaikystę – 

gimtuosius Smilovičius (Vilniaus gubernija) ir 

tarsi paskęsta gamtinėje apoteozėje. Abstraktėjanti 

paveikslo kompozicija, švelnūs potėpiai, subtilus 

koloritas perkelia Soutine stilistiką į globalų postūmį 

meno istorijoje – lyrinės abstrakcijos įsigalėjimą. 

Paveikslas pranašauja naująjį Soutine stilistinį etapą, 

kurio suklestėjimo jis pats niekada jau nebesulauks...

Abu šie Soutine paveikslai buvo sėkmingoje, kritikų 

plačiai spaudoje įvertintoje parodoje Niujorke “Chaïm 

Soutine: Flesh“ ( ,,Chaïm Soutine: Mėsa“), Žydų 

muziejuje, 2018 m.



Parodoje taip pat eksponuojami patyrusių Soutine 

tapybos įtakas ar su juo tiesiogiai bendravusių 

amžininkų litvakų darbai, tokių kaip Yakov Chapiro 

(Jacques Chapiro) (1887–1972), Pinchus Krémègne 

(1890–1981), Michel Kikoïne (1892–1968), Emmanuel 

Mané-Katz (1894–1962), Neemija Arbit Blat (1908–

1999), Menachem Shemi (1897–1951), Benn (Bencjon 

Rabinowicz) (1905–1989), Max Band (1900–1974), 

Samuel Rozin (1926–2006), Lasar Segall (1889– 1957) 

ir vieno iškiliausių XX a. litvakų skulptoriaus, dailininko 

Jacques Lipchitz (1891–1973) kūryba.

Žydų misticizmo atspindžiai  
litvakų dailėje

Amedeo Modigliani – žydų kilmės italų dailininkas ir 

skulptorius, naujai interpretavęs renesansinę dailę, 

sukūrė individualistinį stilių. Neprisišliejęs nė prie 

vienos modernistų grupuotės, dailininkas pasaulinę 

šlovę įgavo savo tapytais aktais, portretais su 

pailgintais veidais, kaklais ir kūnais.

Modigliani buvo ištikimiausias Soutine draugas, nuolat 

visus tikinęs, kad Soutine – genialus dailininkas. 

Amedeo Modigliani
,,Soutine portretas“ (1917)

Modigliani sukūrė keturis draugo portretus – kelis iš jų 

pieštuku. Parodoje galima pamatyti vieną iš šių retų 

piešinių – charakteringą, dar niekur neeksponuotą 

Modigliani ,,Soutine portretą“ (1917). Portretas pieštas 

tuomet, kai Soutine dar nebuvo žymus, skurdo. 

Modigliani sugebėjo pavaizduoti visiškai kitą Soutine 

asmenybės pusę – tą, kurią retai kas pastebėdavo. Čia 

Soutine - jaunas patrauklus, ramus ir net simpatiškas.

Dauguma litvakų dailininkų buvo gimę ir augę 

religingose žydų šeimose nedideliuose Rytų Europos 

miesteliuose – štetluose. Litos kultūrinėje erdvėje 

gyvenę litvakai laikė save vieninteliais tikrųjų 

ortodoksinio judaizmo tradicijų saugotojais, griežtai 

laikėsi realaus pasaulio nevaizdavimo įstatymo. 

Menininkai, išėję iš griežtų religinių rėmų, patyrę 

įvairias modernių meno krypčių įtakas, savitai 

interpretavo hebrajiško misticizmo idėjas. Unikalios, 

ekstatinės jausenos, savitų kūrinių skleidžiamą 

mistiką parodoje galėsite patirti ir patys.
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