XXXIV-ame VILNIAUS AUKCIONE PIRKĖJAI ĮVERTINO ABSTRAKCIJAS
Spalio 3 d. (penktadienį) Tolerancijos centre vykęs XXXIV-asis Vilniaus aukcionas pristatė 111-os
kūrinių rinkinį. Aukcione buvo pateikta įvairių rubrikų bei žanrų – Portreto, Abstrakcijos,
Religinės dailės, Litvakų dailės ir kitos temos. Vakaro metu buvo įsigyta kūrinių už 130 tūkst. litų.
Didžiausią
susidomėjimą
pirkėjai
pademonstravo
abstraktiems
tapybos
darbams. Brangiausiai, už 34 tūkst. litų
aukciono vakarą buvo parduotas tragiško
likimo dailininko Rimvido Jankausko-Kampo
(1957-1993) monumentalus 1992 metų
triptikas Dekonstrukcija. Ši netipiška asmenybė
įnešė į lietuvių tapybą laisvumo, drąsaus
nevaržomo gesto, o apie dailininko kūrybą
prof. R. Jurėnaitė yra rašiusi taip: „<...> spalvos
švyti ir plazda liepsnos jėga. Kampo rankose
teptukas ir dažas – pirotechnikos įrankiai. Jo
potėpio veržlumas intensyvumu prilygsta tik
spalvų ryškumui“.
Kitas abstraktus Kazimiero Žoromskio (1913-2004)
darbas Be pavadinimo buvo įsigytas už 19 tūkst.
litų. Adomo Galdiko (1893-1969) Abstrakti
kompozicija nupirkta už 8600 litų.
Tradiciškai pirkėjai demonstravo susidomėjimą ir
klasikiniais autoriais bei kūriniais. Klasiko Antano
Žmuidzinavičiaus
(1876-1966)
drobė
Upė
saulėleidyje įsigyta už 25 tūkst. litų. Kazio Šimonio
(1887-1978) tarpukario Art deco bruožų turintis
Mykolo Sleževičiaus ir jo sutuoktinės Domos
portretas nupirktas už 9000 litų. Adomui Varnui (1879-1979) atributuojamas Jono Basanavičiaus
portretas įsigytas už 5000 litų.
Aukciono vakarą labaiusiai publika varžėsi dėl Juozo Zikaro (1881-1944) mini plaketės Antanas
Smetona, kuri nuo 650 litų pakilo iki 1300 litų. Taip pat
Danieliaus Sodeikos (g. 1961) skulptūrėlės Sveika, Viktorija!,
kuri nuo 2000 litų pakilo iki 3600 litų. Edmundo Žiauberio
(1932-1985) akvarelė Antalieptė nuo 350 litų šoktelėjo iki
800 litų.
XXXIV-ame Vilniaus aukcione paklausus buvo ir peizažo
žanras. Donato Valatkos (g. 1932) Peizažas rudenį parduotas
už 1800 litų (pradinė kūrinio kaina 1500 litų). Nupirkti Felikso
Bulakos (1925-2010) Peizažas su upe (1400 litų), Vinco
Norkaus (1927-2006) Peizažas su šieno gubomis (3200 litų) ir
Prie Vingio (1300 litų) bei kiti kūriniai.

Banko rekvizitai: LT24 4010 0424 0165 3796
AB bankas DNB, banko kodas 40100

www.menorinka.lt, el. paštas info@menorinka.lt,
Ligoninės g. 4, LT-01134 Vilnius,
Tel./faksas (5) 2307 200, mob. tel. (8-615)29023

XXXIV Vilniaus aukciono rezultatus galima peržiūrėti internetinėje svetainėje www.menorinka.lt .
Aukciono rengėjai dėkoja visiems už dėmesį. Iš viso aukcione buvo pristatyta 111 kūrinių, kurių
kainos svyravo nuo 400 litų iki 48 tūkst. litų, nupirkti 28 darbai už 130 tūkst. litų. Kitas, XXXV Vilniaus
aukcionas vyks gruodžio mėnesį.
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