===============================================================
Aukcia súčasného slovenského výtvarného umenia
===============================================================
Nadácia – Centrum súčasného umenia dňa 24. októbra 2007 už po piaty krát
realizuje Aukciu súčasného slovenského výtvarného umenia, ktorej cieľom je
spája svet umenia so svetom zberateľstva, stimulova trh so súčasným umením a
napomôc k širšej prezentácii diel mladšej a strednej generácie umelcov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nadácia – Centrum súčasného umenia bola iniciátorom a spoluorganizátorom
prvej aukcie súčasného umenia na Slovensku, ktorá sa každoročne vyznačuje
svojim benefičným aspektom. Aj v roku 2007 bude výažok z aukcie použitý na
podporu súčasného výtvarného umenia, presnejšie 40 % z vydraženej sumy
venuje autor v prospech nadačného grantového programu,
v ktorom sa
o podporu svojich výtvarných projektov budú uchádza profesionálni výtvarníci.
Vďaka štyrom ročníkom aukcie sa Nadácii podarilo priamo podpori 28
výstavných projektov a prispie k realizácii 29 katalógov venovaných slovenskému
súčasnému výtvarnému umeniu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V tomto roku Nadácia pokračuje v úspešnej spolupráci s renomovanou aukčnou
spoločnosou Sotheby´s a jej rakúskou pobočkou vo Viedni, ktorá sa práve
vďaka jej benefičnému rozmeru stala partnerom Aukcie súčasného slovenského
výtvarného umenia v roku 2005 a zároveň celosvetovým garantom zberateľských
hodnôt ponúkaných výtvarných diel slovenských umelcov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cieľom Aukcie je predstavi reprezentatívnu a koncepčne ucelenú kolekciu diel
slovenského súčasného výtvarného umenia, ktoré je úspešné na medzinárodných
výstavách a ktoré sa stáva predmetom zberateľskej aktivity našich i
medzinárodných galérií a múzeí. Kvalitu a jedinečnos tohtoročnej Aukcie
súčasného slovenského výtvarného umenia 2007 dokazuje reprezentatívna
kolekcia 85 diel 62 slovenských umelcov a umelkýň takmer všetkých vekových
kategórií vrátane nastupujúcej generácie, v ktorej predstavujeme témy súčasného
umenia od šesdesiatych rokov 20. storočia po aktuálne prúdy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Plánovaná aukcia sa uskutoční 24. októbra 2007 o 18.00 hod v priestoroch
design factory, ktoré budú premenené na galériu súčasného umenia.
Reprezentatívna kolekcia, zostavená etablovanými odborníčkami s galerijnou
praxou bude formou výstavy sprístupnená jeden týždeň pred aukciou – od 18. do
23. októbra 2007 vždy medzi 10.00 – 18.00 hod na Bottovej ul. 2 v Bratislave.
Sprievodcom výstavy je plnofarebný katalóg s umelecko-historickými profilmi
autorov a s reprodukciami ponúkaných diel.
===============================================================

