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Iš  viso  aukcione  pasiūlyti  87  lotai. Nupirkta  40%    –  35  kūriniai,  kurių  suma  siekia  164  tūkst.  litų. 
Aukciono  rengėjai  nuoširdžiai  dėkoja  visiems  pirkėjams  bei  partneriams.  Peržiūrėti    aukciono 
rezultatus galima internete ‐ www.menorinka.lt. Kitas XXV Vilniaus aukcionas vyks rugsėjo 28 dieną. 
 
 

Meno rinkos agentūros informacija 

Tel. +370 615 29 023 / +370 685 76 500 / +5 2307 200 
El. paštas: info@menorinka.lt 
Tinklapis: www.menorinka.lt 
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