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L. ALMA-TADEMA. GLAUKAS IR NIDIJA

Britø dailininkas Laurens Alma-Tadema (1836-
1912) gimë Nyderlanduose, notaro ðeimoje. Buvo
ðeðtas vaikas. Tëvas mirë, kai Laurensui buvo ket-
veri. Á savo ðeimà berniukà priëmë tëvo pirmoji þmo-
na. Kadangi buvo silpnos sveikatos (átarta dþiova) ir
manyta, kad ilgai negyvens, Laurensui buvo leista
uþsiimti pieðimu ir tapyba. 1852 m. jis ástojo á Antver-
peno karaliðkàjà akademijà. Tapybos mokësi pas
K.G. Wappersà. Studijuodamas uþ darbus gavo ke-
letà apdovanojimø. 1855 m. buvo paskirtas istorinio
kostiumo meistro profesoriaus Luiso Jano de Taeye
dailininko padëjëju. 1861 m. jo paveikslas �Chlod-
vigo vaikø auklëjimas� buvo puikiai meno kritikø áver-
tintas - tai buvo geras pagrindas tolesnei karjerai.

Tapytojas ypaè mëgo vaizduoti Egipto, Graikijos
ir Romos senovæ. Dailininkas turëjo daug apdova-
nojimø. Finansiðkai buvo vienas sëkmingiausiø to
meto menininkø.

1867 m. dailininkas Laurensas nutapo drobæ
�Glaukas ir Nidija�. Glaukas ir Nidija - anglø raðytojo
Edvardo Bulverio - Litono istorinio romano �Paskuti-
nës Pompëjos dienos� herojai. Glaukas - jaunas, þa-
vus turtingas pompëjietis, kurá beviltiðkai ásimyli pas
já gëlininke dirbanti neregë Nidija. Paveiksle daili-

ninkas pavaizdavo Glaukà, prigulusá ant aukðto ið-
taigingo gulto, ðalia ant grindø sëdinèià ir gëliø vai-
nikà pinanèià Nidijà. Glaukas ranka pasirëmæs gal-
và stebi besidarbuojanèià merginà. Èia tapytojas,
kaip ir kitose drobëse, puikiai pasinaudojo savo mo-
kytojo L.J. de Taeye kostiumo pamokomis - Glauko
sniego baltumo tunikà puoðia subtilûs graikø orna-
mentai, Nidijos suknia ir ant keliø uþmesta skraistë
krinta dailiomis klostëmis. Kaip ir daugelyje pa-
veikslø, menininkas rado vietos jo mëgstamam mar-
murui. Tolesniame paveikslo fone nesunku áþiûrëti
ornamentais iðmargintà postamentà, ant kurio - net
kelios balto marmuro skulptûros. Dailininkas net tris
kartus lankësi Pompëjoje - ten rinko etnografinæ me-
dþiagà. Kiekvienas ornamentas - ar ant lovos uþtie-
salo, ar ant marmuro grindø, ar kilimo pieðinys uþ
Glauko nugaros - dvelkia autentika. Dailininkas ne-
pabrëþia Nidijos aklumo - jam svarbiausia to meto
dvasia. Ir tai pavaizduoti jam ið tiesø pavyko.

Ðis nedidelis (39 x 64,2 cm) aliejumi ant drobës
tapytas paveikslas puoðia vienà ið daugelio Klivlan-
do (JAV) meno muziejaus sienø.
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