Šiuolaikinio meno mugė ART VILNIUS’15
Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Vilniuje, Litexpo parodų centre, vyks birželio 25 – 28
dienomis. Šiais metais buv pristatoma 52 šiuolaikinio meno galerijos iš 15 pasaulio šalių.
Mugės šalis svečias – Ukraina. Kaip ir praėjusiais metais šiemet Lewben Art Foundation
pristatys savo šiuolaikinio meno kolekciją; Modernaus meno centras mugės lankytojus
supažindins su savo kaupiama kolekcija; taip pat Ukrainos šiuolaikinio meno centras Pinchuk
Art Centre pristatys savo privačią kolekciją, o šiuolaikinio video meno festivalis Videonale į
mugę atveš specialią rinktinę video meno kolekciją. Tradiciškai meno mugėje bus pristatyta
skulptūrų ir instaliacijų paroda Takas, kurioje savo didelio gabarito darbus eksponuos žinomi
Lietuvos ir užsienio menininkai. Menininkas Vladimiras Tarasovas mugei ruošia video
instaliaciją „1960s“, o Ukrainos menininkas Mykyta Shalennyi pristatys instaliaciją „Syberia“.
Art Vilnius’15 metu žiūrovų laukia Rusijos menininkės Marinos Koldobskayos specialus
tapybos performansas. Dar daugiau renginių ir projektų bus paskelbta artimiausiu metu.
Labai svarbus kasmetinis „ArtVilnius“ akcentas yra geriausių mugės galerijų ir menininkų
rinkimas bei apdovanojimas. Iš viso įsteigtos 4 nominacijos: „Geriausias menininkas“,
„Geriausia galerija“, „Geriausia skulptūra, instaliacija“, „Geriausias jaunasis menininkas (iki 35
m.)“. Pastaroji nominacija yra ypač svarbi ne tik dėl piniginio apdovanojimo, bet ir dėl
tarptautinio susidomėjimo laimėjusiu menininku.Mugės metu vyks ne viena meno ir
kolekcionavimo temas nagrinėjanti konferencija, viešosios diskusijos. Specialias edukacines
programas parengs J.Vienožinskio ir J.Stauskaitės meno mokyklos. Papildomus renginius
organizuos ir mugėje dalyvaujančios galerijos, speciali programa bus parengta VIP svečiams. Ir,
žinoma, platus renginių ir įvairios veiklos spektras ne tik mugėje, bet ir už jos ribų. Vilnius
birželio pabaigoje šurmuliuos nuo festivalių, parodų atidarymų, koncertų garsų. Detalesnę
informaciją sekite: http://www.artvilnius.com/lt/2015-2
Dailininkų sąjungos galerija taip pat dalyvauja ArtVilnius’15 ir pristato menininką Kęstutį
Grigaliūną. Galerija “Arka” atstovaus tapytojus Miglę Kosinskaitę, Andrių Miežį ir tekstilinkę
Jūratę Kazakevičiūtę. Galerija “Meno parkas” mugėje pristatys jaunas kūrėjas Juliją Pociūtę ir
Židriją Janušaitę. LDS “Klaipėdos galerija” pristatys Rūtos Jusionytės tapybą.

