
   
 

 

Jubiliejiniame XXX‐ame Vilniaus Aukcione  
laiko patikrinti autoriai ir nauji vardai 

 
gruodžio 13 d. 18 val. Tolerancijos centre  (Naugarduko g. 10, 
Vilnius)  įvyks  XXX  Vilniaus  aukcionas.  Aukciono  ekspozicija 
veiks  gruodžio  11‐12 d.  10‐18  val.,  gruodžio  13 d.  10‐14  val. 
Elektroninę  aukciono  katalogo  versiją  galima  peržiūrėti 
internetinėje svetainėje www.menorinka.lt. 
 
XXX‐ajame  Vilniaus  aukcione  pristatoma  įvairiapusė  kolekcija 
nuo  Vilniaus  ir  Kauno  meno  mokyklų  autorių,  išeivijoje  ir 
Lietuvoje  kūrusių  dailninkų  iki  mums  mažiau  žinomų  bei 
egzotiškų užsienio menininkų vardų. 
 
Šios  kolekcijos dėmesio  centre –  Jonas Buračas  (1898‐1977) – 
vienas  talentingiausių  Lietuvos  peizažistų,  akvarelistas,  kuriam 
būdinga  atidi  gamtos  stebėsena,  impresionistinis  šviesos 
perteikimas,  pagarba  natūrai.  Aukciono  rinkinyje  pristatomi 
devyni  skirtingų  laikotarpių  J.  Buračo  peizažai,  kurių  kainos 
svyruoja nuo 1500 litų iki 5200 litų. 

  
Jubiliejinio  XXX‐ojo  Vilniaus  Aukciono  rinkinio 
akcentai  –  retai  rinkoje  cirkuliuojantys  kūriniai;  tai  
Antano Gudaičio  (1904‐1989)  XX  a.  7  dešimtmečio 
kaimo  sodybą  vaizduojanti  drobė,  Justino 
Vienožinskio  (1886‐1960)  1958 metų  „Skulptoriaus 
Kosto  Narkevičiaus  portretas“,  Jono  Mackevičiaus 
(1872‐1954)  1925 metų  „Šv.  Pranciškaus  Asyžiečio 
bažnyčios  interjeras  Asyžiuje“,  Sofijos  Romerienės 
(1885‐1972)  1948‐1950 m.  drobė  „Hampton  Court 
rūmų  Londone  interjeras“, Boleslovo Buikos  (1876‐
1940)  1920 m.    akvarelė  „Venecijos  peizažas“  bei 
kiti.  

 
Besidomintys  atskirais  žanrais  ar  temomis  aukciono 
kataloge ras ne tik kokybiškų prieškarinių peizažų, interjerų 
vaizdų, bet  ir modernių abstrakcijų –  Leono Katino  (1907‐
1984)  1980  metų  didelio  formato  drobę  „Saulės 
kompozicija“,    Mikalojaus  Šalkausko  (1935‐2002)  1962 
metų aliejinę kompoziciją,  savitų natiurmortų – Augustino 
Savicko  (1919‐2012)  lyrišką  drobę  „Gėlės  rusvame  fone“, 
Bronės Mingilaitės‐Uogintienės  (1919‐19 džiaugsmingą 
„Natiurmortą  su  gėlėmis“,  klasikinį  Jono  Čeponio  (1962‐
2003)  1975 metų  darbą  bei  kitus.  Rinkinyje  pristatomi  ir 
scenografijos darbai – Mykolo Labucko (1921‐1998) operos 
ir  baleto  projektai,  rusų  dailininko  Aleksandro  Golovino 
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(1863‐1930) spektaklių kostiumų eskizai.  
 
Taip pat verta atkreipti dėmesį  į pristatomą Jono 
Meko  (g.  1922)  sidabro  bromido  fotografiją 
vaizduojančią  Andy Warholą  ar  egzotišką  Kubos 
dailininko  Wifredo  Lam  (1902‐1982)  šilkografiją 
bei kitus. 
  
XXX Vilniaus aukciono rinkinį sudaro 90 kūrinių, 
kurių  kainos  svyruoja nuo 300  litų  iki 29  tūkst. 
litų.  

Papildoma  informacija: Papildoma  informacija: 
Inesa Kuliavaitė Inesa Kuliavaitė 
Meno rinkos agentūros marketingo vadovė  Meno rinkos agentūros marketingo vadovė  
Tel. +370 672 12837 Tel. +370 672 12837 
Tel. +370 685 76 500 / +5 2307 200 Tel. +370 685 76 500 / +5 2307 200 
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