Pranešimas žiniasklaidai
XV-asis Vilniaus aukcionas stebins kolekcinių eksponatų gausa
Rugsėjo 25 d. (šeštadienį) 14 val. galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius) įvyks XV-asis
Vilniaus aukcionas. Rugsėjo 21-24 d. aukciono kūrinių ekspozicija veiks galerijoje „Kunstkamera“
nuo 11:00 iki 19:00 val.
Nepaisant lėto meno rinkos augimo Lietuvoje, Vilniaus aukcionas tęsia savo tradicijas, pristatydamas
itin gausų vertingų kūrinių rinkinį. Šįkart aukcionas intriguoja temų įvairove, kurias atspindi
antikvarinių knygų, meniškųjų leidinių, periodikos, kartografijos, autografų ir rankraščių, grafikos,
filatelijos, fotografijos bei medalių rubrikos.
Stambiausioje – knygų – skiltyje pristatomi leidiniai siekia XVII a. ir yra išleisti anglų, baltarusių, jidiš,
lotynų, lietuvių, lenkų, latvių, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Tai – įvairios istorinės, bažnytinės,
meninės, medicininės, teisinės knygos, karo užrašai, giesmynai, žodynai, žinynai, gramatikos ir kiti
veikalai. Vienos knygos vertingos dėl savo retumo, įdomios gyvavimo istorijos, kitos vertinamos dėl
žymių autorių ar leidėjų vardų, dar kitos išsiskiria iliustracijomis, savo gamybos technologija, meniniu
lygiu, spaudos kokybe ar kitomis unikaliomis savybėmis.
Brangiausia šio aukciono rinkinyje – filatelijos skiltis, kurios išskirtiniai objektai – įvairių metų Danijos
valstybės pašto ženklų kolekcija bei Vokietijos Trečiojo Reicho pašto ženklų albumas. Tačiau įdomūs,
vertingi objektai nebūtinai yra brangūs. Fotografijų, medalių, numizmatikos, plakatų, afišų aukcione
bus galima įsigyti vos už kelis ar keliasdešimt litų.
Vilniaus aukcionas Lietuvos meno rinkoje įsitvirtina kaip svarbus reiškinys, palaipsniui formuojantis
šalies aukcionų kultūrą. Įsikūręs kaip pirmieji aukciono namai Lietuvoje, Vilniaus aukcionas reguliariai
(4–5 kartus per metus) rengia viešus klasikinių meno kūrinių pristatymo ir pardavimo renginius. XV
Vilniaus aukcionas yra skirtas knygoms bei leidiniams. Tai yra trečiasis tokio formato aukcionas, kurį
kartą metuose rengia aukciono namai.
XV-ojo Vilniaus aukciono rinkinį sudaro 358 lotai, kurių kainos svyruoja nuo 1 Lt iki 23 000 Lt.
Registruotis, peržiūrėti aukciono el. katalogo versiją galima internete - www.menorinka.lt.
Aukciono ekspozicija:
Rugsėjo 21-24 d.
nuo 11:00 iki 19:00 val.
Meno galerija „Kunstkamera“ , Ligoninės g. 4, Vilnius.
XV Vilniaus aukcionas:
Rugsėjo 25 d. (šeštadienį) 14:00 val.
Meno galerija „Kunstkamera“ , Ligoninės g. 4, Vilnius.
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