LIII VILNIAUS AUKCIONE – VĖJAS, JŪRA IR KAI KAS NETIKĖTO

Rugpjūčio 4 d. (šeštadienį) 19 val. A. Mončio namuosemuziejuje (S. Daukanto g. 16, Palanga) įvyks Vilniaus
aukciono namų organizuojamas jau LIII meno kūrinių
aukcionas.
Šį kartą aukciono rinkinį sudaro 200-ų lotų kolekcija,
suskirstyta į temines rubrikas: Labdaros aukcionas:
Benas Šarka; Marinistika, pajūris, prieplaukos; Lietuvos
dailė; Išeivijos dailė; In Focus: Vytautas Kazimieras
Jonynas; Lietuvos grafika; Varia lituanica; Kitų šalių
dailė.
Žinoma, Palangoje vykstantis aukcionas tarsi savaime asocijuojasi su jūra, kopomis ir saule.
Šie motyvai dominuoja kolekcijos rinkinyje, tačiau ne tik jie diktuoja aukciono vėjo kryptį.
Aukciono vakaras startuos nuo labdaros aukciono, kuriame pristatomos menininko,
akcionisto Beno Šarkos guašo improvizacijos. Visos surinktos lėšos už parduotus kūrinius bus
skirtos Antano Mončio namams-muziejui paremti.
Marinistinio žanro gerbėjai turės galimybę išvysti chrestomatinius pajūrio peizažus A.
Žmuidzinavičiaus, Č. Janušo, J. Vaičio drobėse. Gausus J. Buračo akvarelių rinkinys, S. Gračiovo
Baltijos pakrančių tapyba. Išsiskiria monumentali J. Čeponio drobė su laivų uoste motyvu.
O štai rubrika Lietuvos dailė prasideda nuo ankstyvąjį pavasarį vaizduojančio Petro
Kalpoko kūrinio. Tai viena ankstyviausių klasiko drobių, sukurta 1905 m. Miunchene. Kūriniui
būdinga melancholiška atmosfera bei secesinis dekoratyvumas.

Petras Kalpokas (1880–1945)
Peizažas su upeliu
1905, drb., al., 57,3 x 79,5
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Kajetonas Sklėrius (1876–1932)
Venecija, Šv. Morkaus aikštė
1929, pop., akv., 20 x 15

Stilistiškai visai kitokia – lengva ir skaidri – Kajetono Sklėriaus
Venecijos šv. Morkaus aikštės akvarelė. Aukcione nemaža ir
Kazio Šimonio darbų. Ryškaus kolorito, melancholiškas A.
Petrašiūnaitės paveikslas, šį kartą eksponuojamas šalia gerai
pažįstamos A.Gudaičio drobės „Veidas ir gėlės“. Galima išskirti
L. Surgailio, A. Savicko ekspresija pulsuojančius kūrinius.
Dailininko, poeto E. Juchnevičiaus darbų mini-retrospektyva
leidžia atidžiau pažvelgti į šio, tarsi nuošalėje esančio, talentingo
lietuvių dailininko kūrybą. O tikras rubrikos netikėtumas yra
ankstyvas, bet jau demonstruojantis ikoninę jo stilistiką, Šarūno
Saukos kūrinys „12 mergelių ir kiaušinis“.

Šarūnas Sauka (g. 1958)
12 mergelių ir kiaušinis (1979, drb., al., 150 x 150)

Jau tradiciškai susiklostė, kad Vilniaus aukciono rubrikoje Išeivijos dailė dominuoja V.
Kasiulio, K. Žoromskio, J. Rimšos, P. Domšaičio, A. Galdiko drobės, kurias organiškai papildo P.
Gailiaus grafikos darbai iš serijos „Incablock“.
Rubrikoje In Focus dėmesys atkreiptas į grafiko, skulptoriaus, vitražisto ir pedagogo V. K.
Jonyno kūrybą. Jūsų dėmesiui pristatomi 10 autoriaus darbų, tarp kurių – ofortai, litografijos,
medžio raižiniai, piešiniai tušu.
Rubrikos Lietuvos grafika puslapį atveria S. Romerienės ofortas, I. Kačenauskaitės dokų
šurmulio litografijos ir D. Tarabildienės lino raižiniai taip pat L. Lagausko kūriniai, atlikti
autoriaus 7 d-metyje ištobulinta minkštojo lako technika.
Rubrikoje Varia Lituanica kviečiame atkreipti dėmesį į iškirtinę Kriaunų bažnyčios 1888
m. inventorinę knygą, su Žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio (1834–1908)
Kriaunų bažnyčios vizitacijos ataskaita.
Taip pat šiame aukcione pristatoma nedidelė, bet rafinuota XIX a. Vakarų Europos
antikvaro skiltis, leidžianti mums konstatuoti labai aukštą XIX a. peizažistų profesionalumą.
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Vytautas Kairiūkštis (1890–1961)
Ant Palangos tilto
XX a. 4 d–metis, pop., piešt., past., 22,2
x 27,7

Jonas Buračas (1898–1977)
Žvejų valtys pajūry, Palanga
1939, pop., akv., 24 x 33

Giuseppe Giardiello (1887–1920,
Italija)
Vaizdas į Neapolio įlanką
XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 59 x 77

LIII Vilniaus aukcionas įvyks š. m. rugpjūčio 4 d. (šeštadienį) 19 val. Palangoje, A.
Mončio namuose-muziejuje (S. Daukanto g. 16). Aukciono ekspoziciją galima apžiūrėti
rugpjūčio 1–4 d. 13–19 val. ten pat.
Aukciono popierinį katalogą galima įsigyti galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4,
Vilnius), o kūrinius peržiūrėti galima ir internetiniame puslapyje: www.menorinka.lt

Daugiau informacijos:
Meno rinkos agentūra │Vilniaus Aukcionas │Galerija Kunstkamera
tel. +5 2307 200 │mob. +370 615 29023, +370 685 76500,
el. p. info@menorinka.lt
Tinklapis: www.menorinka.lt
Facebook: Vilniaus aukcionas
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