XXXII‐ame VILNIAUS AUKCIONE GAUSU IKONINIŲ
LIETUVOS DAILĖS VARDŲ
Ką tik išleistame XXXII‐ojo Vilniaus aukciono kataloge pristatomas
100 kūrinių rinkinys, kuriame gausu ikoninių Lietuvos dailės vardų.
Šio aukciono kolekcija lituanistinė – jos kontekstai, prasmės ir
artefaktai yra suprantami ir artimi. Visa tai formuoja lokalią mūsų
meno rinką, kurioje nėra tarptautiškumo dimensijos, tačiau ji turi
aiškų savo braižą ir išskirtinumą. Būtent šie nišiniai dalykai
Europoje vertinami meno mylėtojų, ieškančių nenuvalkiotų,
unikalių, autentiškų meno scenų ir rinkų.
Gegužės 30 d. įvyksiančio aukciono kolekciją sudaro penkios
atskiros temos, skirtos miestui, Lietuvos dailei, Išeivijos dailei,
Lietuvos grafikai ir susijusiems su Lietuva kūriniams. Rinkinyje
nemažai Vilniaus miestovaizdžio fragmentų tokių žymių autorių
kaip Rafaelis Chwolesas, Adomas Miendzyblockis, Mstislavas
Dobužinskis, Jonas Čeponis, Mindaugas Skudutis, Stasys
Eidrigevičius bei kitų. Taipogi labai įdomūs užsienio miestų vaizdai
– Neemijos Arbit Blato „Florencija“, Vladimiro Kasatkino „Praha. Karolio tiltas“, Boleslovo Buikos
„Venecijos peizažas“, Jono Mackevičiaus „Kaprio peizažas“ ir kt.
Žanriniu požiūriu gausu klasikinių gamtos peizažų – Antano Žmuidzinavičiaus prieškarinis „Audrotas
saulėlydis Kuršių Nerijoj“, Adomo Varno „Pajūrio peizažas“, Algimanto Švėgždos „Belkino peizažas“,
Algirdo Petrulio „Pavasaris“, Jono Buračo „Kaune Neries apylinkė“, taip pat Vytauto Mackevičiaus,
Vaclovo Kosciuškos kūriniai.
Atskirą skiltį sudaro portretai ir natiurmortai, tarp kurių tokių žymių autorių kaip Antanas Gudaitis,
Kazimieras Alchimavičius, Bari Egizas, Leonas Katinas, Valerija Ostrauskienė, Sofija Romerienė ir kitų
kūriniai.
XXXII Vilniaus aukciono rinkinį sudaro 100 kūrinių, kurių kainos svyruoja nuo 600 litų iki 44 tūkst.
litų.
Gegužės 30 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10, Vilnius) įvyks XXXII Vilniaus aukcionas.
Aukciono ekspozicija veiks gegužės 28‐29 d. 10‐18 val., gegužės 30 d. 10‐14 val. Elektroninę aukciono
katalogo versiją galima peržiūrėti internetinėje svetainėje www.menorinka.lt. Popierinį aukciono
katalogą galima įsigyti Meno rinkos agentūros biure (Ligoninės g. 4, Vilnius).
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