Pranešimas žiniasklaidai

XVI-ame Vilniaus Aukcione – primirštos talentingų autorių pavardės
Spalio 22 d. (penktadienį) 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks XVI Vilniaus
aukcionas. Aukcionui teikiamus meno kūrinius galima apžiūrėti aukciono ekspozicijoje Tolerancijos centre
spalio 20-21 d. nuo 10:00 iki 18:00 val. ir spalio 22 d. nuo 10:00 iki 14:00 val.
XVI Vilniaus aukcionas meno žinovus ir mylėtojus kvies prisiminti primirštus talentingus autorius ir
marginalizuotus Lietuvos dailės istorijos reiškinius, tokius kaip tarpukario Vilniaus meninė tradicija,
atspindinti lenkiškosios kultūros įtaką, ar Nidos kolonija, sintezuojanti prūsišką kultūros tradiciją su vokišku
ekspresionizmu.
Šįkart aukciono rinkinyje dominuoja darbai ant popieriaus: grafika, piešiniai, pastelės, akvarelės, kurių
esminiai bruožai – subtilumas, rafinuotumas, meistriškumas. Tai – žymių tarpukario lenkų, kurie mokėsi ar
dėstė Stepono Batoro universitete – Ludomiro Slendzinskio, Bronislovo Jamonto, Jurgio Hopeno, Stanislovo
Roličo kūryba. Nemažiau įdomūs ir žymių Lietuvos išeivių Vaclovo Rataiskio-Rato, Vytauto Igno, Prano Lapės,
Alberto Veščiūno, Kęstučio Zapkaus, Prano Gailiaus darbai. Pristatomi ir Lietuvoje kūrusių grafikų – Stasio
Krasausko, Vytauto Kalinausko, Mikalojaus Vilučio darbų ciklai.
Aukcionas intriguoja ir nuotaikingų kūrinių serija. Be tradicinių peizažų, portretų ir abstrakcijų galima išvysti
scenografijos projektų bei tokių kūrėjų, kaip Juozas Olinardas Penčyla ir Lazaris Kaganas, šaržų ar Adomo Varno
karikatūrą. Rinkinyje taip pat pristatomos vieno žymiausių XIX a. Vilniaus dailininko, universiteto profesoriaus
Jono Rustemo fantastinės kortos, kurios iliustruotos XIX a. Vilniaus miestiečių gyvenimo, buities scenomis,
atskirų profesijų tipažais bei masonų simbolikos elementais.
Aukciono rinkinio akcentus sudėlioja tokių pripažintų autorių, kaip Kazimiero Žoromskio, Rafaelio Chvoleso,
Bari Egizo, Adomo Galdiko, Vytauto Kasiulio, Stasio Eidrigevičiaus, Leopoldo Surgailio, Stasio Jusionio, Jono
Vaičio kūriniai.
Aukciono rinkinį sudaro 90 lotų, kurių kainos svyruoja nuo 250 Lt iki 44 000 Lt.
Registruotis, peržiūrėti aukciono katalogą galima internete - www.menorinka.lt.
Aukciono ekspozicija: 			
spalio 20-21 d. nuo 10:00 iki 18:00 val.
spalio 22 d. nuo 10:00 iki 14:00 val.					
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10/2, Vilnius)
XVI Vilniaus aukcionas:
spalio 22 d. (penktadienis) 18:00 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10/2, Vilnius)
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