
Gruodžio 17 d. (penktadienį) 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks XVII Vil-
niaus aukcionas. Aukcionui teikiamus meno kūrinius galima apžiūrėti aukciono ekspozicijoje Tole-
rancijos centre gruodžio 15-16 d. nuo 10:00 iki 18:00 val. ir gruodžio 17 d. nuo 10:00 iki 14:00 val.

Reguliariai vykstantis Vilniaus aukcionas šįsyk jau XVII-asis. Prieš didžiąsias Metų šventes įvyksiantis renginys 
visus meno mylėtojus kvies įvertinti rimtos ir sakralios kūrybos grožį. Aukciono rinkinyje pristatomos litvakų, 
religinė, Lietuvos ir Europos dailė bei grafika. 

Viena įdomiausių rinkinio temų – religinė dailė. Tai – sunkus išmėginimas dailininkui, nes sakralinis menas yra 
ypatingas, jis reikalauja aukšto meistriškumo bei gilaus išmanymo. Šioje skiltyje pristatomi kūriniai  turi gilią 
simbolinę prasmę, sušildo savo ypatinga atmosfera. Pristatomi skirtingų laikotarpių kūriniai priklauso tiek 
žymiems autoriams –  Viktorui Petravičiui, Liucijai Balzukevičiūtei,  naiviojo meno atstovei Elenai Kniūkštaitei, 
tiek nežinomiems XIX a. meistrams.

Kita intriguojanti šio rinkinio tema skirta litvakų dailei. Iš Lietuvos kilusių pasaulinio garso žydų dailininkų kūri-
niai mūsų šalyje pristatomi itin retai, galbūt, todėl apie juos yra mažiau žinoma. Tačiau šių dailininkų kūryba iš-
siskiria savita pasaulėjauta bei misticizmu. Šioje rubrikoje bus galima įsigyti tokių autorių, kaip Samuelis Bakas, 
Rafaelis Chwolesas, Maksas Bandas, Theo Tobiasse, Elias M. Grossmanas, Yehezkelis Streichmanas, darbų.

Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos dailės temai. Joje pristatomi mūsų modernizmo klasikai  ir vėlesnės kar-
tos atstovai – Adolfas Valeška, Vytautas Kasiulis, Algirdas Petrulis, Vincas Kisarauskas, Leonas Katinas, Jonas 
Vaitys, Raimundas Sližys, Algis Skačkauskas, Stasys Eidrigevičius ir kt. Grafikos skiltis gausi tokių autorių kaip 
Pranas Gailius, Vytautas Ignas, Stasys Krasauskas, Petras Repšys, Domicelė Tarabildienė, Sofija Veiverytė, So-
fija Romerienė įvairių laikotarpių kūriniais.

Aukciono rinkinį užbaigia Europos dailė. Šioje skiltyje pristatoma prancūzų, švedų, vengrų bei gausiausiai – 
lenkų autorių kūryba: tai Timono Niesiolovskio, Teodoros Helenos Bukowskos, Marianos Klaklik, Różės Farbisz 
Kijankowos ir kitų darbai.

Vilniaus aukciono direktorė Simona Makselienė teigia, jog – „Šį sykį norėjosi būti konservatyviems. Tiek litva-
kų, tiek religinės dailės rubrikų kūriniai dažnai liudija dramatiškas gyvenimo patirtis. Rinkinys yra ganėtinai 
vientisas, didžioji dalis kūrinių – figūratyviniai, žanro požiūriu – dominuoja peizažai, portretai. Šiame aukcione 
yra nemažai pirmą kartą Vilniaus aukcione pristatomų autorių: A. Žmuidzinavičius, Š. Šimulynas, B. Cukerma-
nas, L. Balzukevičiūtė, T. Tobiasse ir kiti. Visi autoriai yra žinomi, vertinami tiek menotyrininkų, tiek kolekcio-
nierių“.

Aukciono rinkinį sudaro 100 lotų, kurių kainos svyruoja nuo 300 Lt iki 19 800 Lt.  
Registruotis, peržiūrėti  aukciono katalogą galima internete - www.menorinka.lt.
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