LV VILNIAUS AUKCIONAS – ŽINGSNIS Į ŽIEMOS DŽIAUGSMUS

LV Vilniaus aukcionas gruodžio 7 d., kartu su kruopščiai
atrinkta kūrinių kolekcija kvies žengti į žiemos
džiaugsmus. Artėjančiame aukcione pirkėjų dėmesiui
bus pristatyta 160 lotų, kuriuos sudaro dailės kūriniai ir
kolekcinės vertybės, suskirstytos į rubrikas: In focus:
moterų svajos, In focus: Algis Skačkauskas, Lietuvos
dailė, In focus: socrealizmas, Litvakų dailė, Išeivijos
dailė, Lietuvos grafika, In focus: Leonas Lagauskas, Varia
lituanica. Kūrinių kainos svyruoja nuo visiškai prieinamų
iki ženklesnių.

Neužilgo įvyksiantis LV Vilniaus aukcionas žada ypatingą nuotaiką. Netruks praėjusio laiko
istorijų, kurios apgyvendina kūriniuose atsiminimus, asociacijas ir jausmus. Netruks ir
dabarties ženklų, tampančių orientyrais sumaištingame šiandienos pasaulyje.
Aukcioną atidaro rubrika In focus: moterų svajos. Šioje rubrikoje pristatoma penkių
labai nesisteminių dailininkių – Nijolės Valadkevičiūtės, Zuzanos Ličkutės, Valerijos
Ostrauskienės, Elenos Kniūkštaitės, Akvilės Zavišaitės – kūryba. Autores sieja bendros maišto,
nepritapimo, skausmo temos. Visoms dailininkėms būdingas autentiškumas, stilistikos
grynumas, drąsa.

Valerija Ostrauskienė (1927–1997)
Žibutės
1959, drb., al., 80 x 60,5

Zuzana Ličkutė (g. 1947)
Vaikas
1980, kart., al., 61 x 54

Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Laisvi paukščiai
1970, drb., al., 92,5 x 73,5

Atskiroje aukciono rubrikoje žvilgsnis fokusuojamas į tapytojo Algio Skačkausko (1955–2009)
kūrybą. Ryškus koloritas, figūrų ir objektų žaismė persipina nesibaigiančios šventės
karuselėje. Vis dėlto, kiekvienoje gyvenimo šventėje autorius atranda vienišą, kenčiantį
herojų, kuris ir atsiduria autoriaus dėmesio centre.
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Algis Skačkauskas (1955–2009)
Berniukas kartojantis rolę
1994, drb., al., 145 x 61

Rubrika Lietuvos dailė gausi netikėtumų. Kolekcijoje pristatomi
skirtingų laikotarpių ir žanrų darbai, kuriuose juntami kartų ir
epochų skirtumai, pasaulėjautos virsmas ir atradimų
džiaugsmas. Aukcione bus galima įsigyti programinį arsininko
Antano Samuolio paveikslą „Liga“, taip pat Jono Šileikio
peizažą, Vytauto Mackevičiaus portretinę ir socrealistinę
tapybą, Adomo Galdiko, Leono Katino, Henriko Natalevičiaus,
Algio Griškevičiaus ir kitų autorių drobes.
Aukciono kolekciją papildo litvakų kūryba. Bus
pristatomi du kolekciniai 1970 metais sukurti Neemijos Arbit
Blato litografijų rinkiniai, iliustruojantys „Operos už tris
skatikus“ scenas ir herojus. Tikra aukciono puošmena galime
laikyti tarpukariu sukurtą Lozoriaus Krestino art deco
stilistikos „Damos portretą“ (žr. katalogo viršelį). Damos, kuri
atsainiai žvelgia į mus su cigarile rankoje.

Nepamiršti liks ir Vytauto Kasiulio kūrybos gerbėjai: aukcione bus pristatyti net aštuoni
autoriaus kūriniai – litografijos ir tapyba.

Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Šokanti pora
XX a. 7 d-metis, drb., temp., 73 x 60

Leonas Lagauskas (1928–2010)
Senamiesčio muzikantai
1978, pop., ofortas, 63 x 49,5

Atskiroje rubrikoje pristatoma grafiko Leono Lagausko kūryba, kurioje neoklasicizmas
organiškai sujungiamas su siurrealizmu. Šie darbai taip pat skleidžia sapnišką nuotaiką,
tapusią viso aukciono leitmotyvu.
Lituanistinių artefaktų skiltyje Varia Lituanica pristatomi reti kolekciniai lotai:
Pranciškaus Smuglevičiaus ofortas „Vestalė“, Petro Rimšos medalis Vytauto Didžiojo mirties
500-ųjų metinių atminimo proga, antikvarinių nuotraukų serija, išskirtiniai leidiniai ir
tarpukario Kauno juvelyrika.
LV Vilniaus aukcionas įvyks gruodžio 7 d. 18 val. Tolerancijos centre (g. 10/2, Vilnius).
Aukciono ekspoziciją galima apžiūrėti gruodžio 5–6 dienomis nuo 10 iki 18 val. bei
gruodžio 7 d. nuo 10 iki 14 val.

Banko rekvizitai: LT24 4010 0424 0165 3796
AB bankas DNB, banko kodas 40100

www.menorinka.lt, el. paštas info@menorinka.lt,
Ligoninės g. 4, LT-01134 Vilnius,
Tel./faksas (5) 2307 200, mob. tel. (8-615)29023

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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