
Pranešimas žiniasklaidai

Balandžio 5 d. (ketvirtadienį) 18 val. Tolerancijos centre vykusiame XXIII Vilniaus aukcione 
nupirkta 18 kūrinių už 77 000 litų.

Aukcione pristatyta iš esmės tik Lietuvos dailė, gra-
fika bei lituanistiniai žemėlapiai – tai buvo šio aukci-
ono išskirtinis bruožas. Aukciono publikos dėmesio 
labiausiai sulaukė pirmą kartą pristatomų autorių 
kūriniai. Brangiausiai parduotas Jono Švažo socre-
alistinio stiliaus 1958 metų tapybos darbas „Darbi-
ninko portretas“ už 23 800 litų (pradinė 21 800 Lt). 
Aukcione taip pat užfikuosta gana retai rinkoje pasi-
taikančio dailininko Igorio Piekuro kūrinio kaina. Jo 
1973 m. tapybos darbo kaina pakilo pustrečio karto 
nuo 2700 litų iki 6800 litų. 

Buvo varžomasi ir dėl Česlovo Janušo 1942 m. marinistinio 
peizažo „Valtys mėnesienoje“ nuo 5800 litų kaina šoktelėjo 
iki 8200 litų. Nupirktas ir kitas šiam autoriui atributuojamas 
1937-1944 metų darbas „Švelnių vaikų portretas“, kuris išsi-
skiria įdomia savo provinencija. 
 

XXIII VIlnIaus aukcIone nupIrkta 
kūrinių už  77 000 litų

Jonas Švažas (1925–1976)
Darbininko portretas
1958, drb., al., 51 x 69
23800 Lt (pradinė kaina 21800 Lt)

Igoris Piekuras (1935–2006)
Peizažas
1973, fan., al., 62,5 x 76,5
Sign AD: IP73
6800 Lt (pradinė kaina 2700 Lt)

Česlovas Janušas (1907–1993)
Valtys mėnesienoje
1942, lenta, al., 50,5 x 60
Sign. AK: Č. Janušas 42
8200 Lt (pradinė kaina 5800 Lt) 



Grafikos skiltyje buvo pristatyti iškilaus Lietuvos grafiko Rimtauto Gibavičiaus penki darbai iš 1967 m. ci-
klo „Vilnius“. Jie sulaukė ypatingo publikos susidomėjimo: „ Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios“ nupirktas 
už 2000 litų (pradinė 1000 Lt), „Miesto vaizdas nuo Bekešo kalno“ už 1000 litų, „Tilto gatvė ir Šv. Jurgio 
bažnyčia“ už 1200 litų (1000 Lt), „Aušros vartai“ už 1400 litų (1000 Lt), „Dominikonų bažnyčios vaizdas iš 
reprezentacinių rūmų kiemo“ už 2200 litų (1000 Lt). Žymaus scenografo Mstislavo Dobužinskio moteriško 
sceninio kostiumo eskizas nupirktas už 2900 litų (2800 Lt). 

Aukcione taip pat nupirkti darbai tokių autorių kaip Leonas Katinas, Leonas Linas Katinas, Algis Skačkaus-
kas, Kazys Šimonis bei kiti. 

Vilniaus aukciono rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems pirkėjams bei partneriui saldumynų ekspertams 
„Rūtai“. Peržiūrėti  aukciono rezultatus galima internete - www.menorinka.lt. Kitas XXIV Vilniaus auk-
cionas vyks birželio 1 dieną.
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Aukciono partneris:

Rimtautas Gibavičius (1935–1993)
Iš ciklo „Vilnius“. Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios 
1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 30/200
2000 Lt (pradinė kaina 1000 Lt)

Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Moteriško sceninio kostiumo projektas
Pop., anglis, akv., 35,5 x 21,5
2900 Lt (pradinė kaina 2800 Lt)


