PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

XXXI‐asis VILNIAUS AUKCIONAS KURSTĖ PIRKĖJŲ AZARTĄ
KOLEKCINIAIS BEI LABDAROS KŪRINIAIS
Kovo 7 d. Tolerancijos centre
vykusiame XXXI‐ajame Vilniaus
aukcione
vyravo
pavasariška
nuotaika ir lengvas azartas.
Aukciono metu parduota kūrinių
už beveik 365 tūkst. litų. Iš 100
pasiūlytų Vilniaus aukciono darbų
nupirkti 38 kūriniai ir 18 iš 21
labdaros aukciono darbų.
Didžiausio pirkėjų susidomėjimo
sulaukė klasikiniai
rariteniniai
darbai. Trys brangiausiai šiame
Vilniaus aukcione nupirkti kūriniai
sukurti iki XX a. V‐ojo dešimtmečio.
Brangiausiai nupirktas pirmą kartą aukcione pristatytas Jono Šileikos 1929 metų „Peizažas su šieno
gubomis“ už 56 tūkst. litų (pradinė kaina 46 tūkst.). Antroje vietoje rikiuojasi Antano Žmuidzinavičiaus
1943 metų drobė „Laukia kelto“, kuri ilgų varžytinių metu pasiekė 47,8 tūks. litų sumą (pradinė kaina
22,8 tūkst. litų). Trečioje vietoje kainos atžvilgiu liko Justino Vienožinskio 1930‐1935 metų drobė
„Ežero peizažas su šešėliais“ – 41 tūkst. litų.
Itin aktyviai vakaro metu varžytasi dėl Emanuelio Boveno
sudaryto 1747 metų „Naujo ir tikslaus Lenkijos ir Lietuvos
žemėlapio“, kurio pradinė 650 litų kaina šoktelėjo iki 1800 litų.
Vladimiro Magidey „Pypkiuotojo“ nuo 900 litų kaina pakilo iki
2000 litų. Vlado Karatajaus „Kaimo peizažas“ pabrango
dvigubai iki 5000 litų (pradinė 2400 litų), Vinco Norkaus
„Peizažas su sodyba prie upės“ nupirktas už 1700 litų (pradinė
750 litų).
Aukcione neliko nepestebėti
vertingi išeivijos autorių kūriniai. Nupirkti Adomo Varno „Peizažas su
kalnu“ už 14 tūkst. litų, Vytauto Kasiulio „Peizažas su pakrantės
namu ir valtimi“ už 28 tūkst. litų, Kazimiero Žoromskio „TDS #32” už
26 tūkst. litų, Juozo Bagdono „Abstrakti kompozicija“ už 8600 litų,
Jono Rimšos „Trys figūros“ už 4800 litų.
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Džiugią vakaro nuotaiką sukūrė XXXI‐ąjį
Vilniaus aukcioną pratęsęs labdaros aukcionas,
skirtas poeto Prano Vaičaičio atminimui
įamžinti. Pradinės labdaros aukcionui skirtų
kūrinių kainos nuo 200 litų kilo keletą kartų.
Brangiausiai labdaros aukciono metu įsigytas
Jono Daniliausko „Besivaišinanti moteris“ už
1500 litų.
Aukciono organizatoriai nuoširdžiai dėkoja
visiems pirkėjams bei partneriams. XXXII
Vilniaus aukcionas vyks š. m. gegužės 30
dieną. Šio aukciono rezultatai išsamiai
skelbiami adresu: www.menorinka.lt
Papildoma informacija:
Inesa Kuliavaitė
Meno rinkos agentūros marketingo vadovė
t. +5 2307 200
m. +370 685 76 500
e. p. inesa@menorinka.lt
Tinklapis: www.menorinka.lt
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