Pranešimas žiniasklaidai

XLI VILNIAUS AUKCIONE PIRMĄ KARTĄ PRISTATOMA OLGA
DUBENECKIENĖ–KALPOKIENĖ

Š.m. kovo 18 d. (penktadienį) 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks XLI
Vilniaus Aukcionas. Aukcionui teikiamus meno kūrinius bus galima apžiūrėti aukciono
ekspozicijoje Tolerancijos centre kovo 16–17 d. nuo 10 iki 18 val., taip pat kovo 18 val. nuo 10 iki
14 val., bei tinklapyje www.menorinka.lt.

Šis XLI Vilniaus aukciono rinkinys kontrastingas: viena vertus,
ramus ir kiek konservatyvus, kita vertus, – šelmiškas.
Pirmiausia, jame pristatomi naujokai – tai Olga
Dubeneckienė‐Kalpokienė
– dailininkė, balerina
ir
choreografė. Aukciono rinkinyje pateikiamas jos darbas 1926
m. „Butkų Juzė (poeto Juozo Butkaus (1893‐1947) portretas“.
Taip pat Vincas Dilka ir jo ankstyvosios kūrybos romantinis
darbas „Saulėlydis“ bei primityvistė Petronėlė Gerlikienė,
išsiskirianti savo nuoširdumu ir ekspresyvia raiška. Ir, žinoma,
pristatomi klasikai: A. Žmuidzinavičius, K. Šimonis, A.
Gudaitis, V. Karatajus, A. Martinaitis ir kiti.
Atskira aukciono rubrika in focus skirta Vilniui: tapybos ir grafikos darbams, inspiruotiems Vilniaus
miesto motyvų. Pristatomi panoraminiai miesto peizažai, nutapyti Mindaugo Skudučio, Aloyzo
Stasiulevičiaus, Algirdo Šiekštelės bei kamerinės, jaukios miesto erdvės, kaip: Vinco Norkaus
„Kiemelis Savičiaus gatvėje“ 1986 m.
Atskiroje dalyje išskiriama ir Lietuvos grafika. Pateikiama rubrika įvairialypė, joje pratęsiami miesto
motyvai (Jonas Buračas, Sofija Romerienė), kartu pristatomi lietuvių liaudies – tarp jų Viktoro
Petravičiaus „Pavasaris. Merginos pievoje“, Adomo Galdiko „Grybautoja“, ar religine tematika –
Vytauto Kazimiero Jonyno „Nuėmimas nuo kryžiaus“, Vytauto Igno „Senoje žemaičių koplyčioje“,
sukurti darbai. Šioje rubrikoje atrandame ir Audrių Puipą, aukcione galima įsigyti jo 1991 m.
spalvotos litografijos darbą „Dvi draugės“, bei Danutę Jonkaitytę, Nijolę Šaltenytę.
Tradiciškai pateikiamoje Varia srityje pristatomi Lietuvos žydų kilmės JAV kūrėjas Ben Shahn,
Bencionas Cukermanas, Leon Weisse. Be to, šioje rubrikoje galima atrasti ir bažnytinės liturgijos
objektą – pacifikalą bei religinės tematikos drobę, nutapytą XIX a. vid. Lietuvoje.
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XLI Vilniaus aukciono rinkinį sudaro 139 kūriniai. Jų kainos svyruoja nuo 30 iki 15750 eur.
Elektroninę aukciono katalogo versiją galima peržiūrėti internetinėje svetainėje
http://www.menorinka.lt. Popierinį aukciono katalogą galima įsigyti Meno rinkos agentūros
biure (Ligoninės g. 4, Vilnius).

Papildoma informacija:
Meno rinkos agentūra
t. +5 2307 200
m. +370 615 29023, +370 685 76500,
e. p. info@menorinka.lt
Tinklapis: www.menorinka.lt
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