
Gruodžio 16 d. (penktadienį) 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks XXI Vilniaus 
aukcionas. Aukcionui teikiamus meno kūrinius galima apžiūrėti aukciono ekspozicijoje Tolerancijos 
centre gruodžio 14-16 d.

Šio aukciono rinkinio akcentas – „Peizažo“ skiltis. Peizažas yra senas tradicinis žanras, 
įvairiais dailės istorijos laikotarpiais atlikęs skirtingas funkcijas. Lietuvos dailėje peizažas 
dažniausiai asocijuojasi su lyrišku, poetišku gamtovaizdžio perteikimu bei idealizuotu 
gimtojo krašto grožio išaukštinimu. Šioje skiltyje pristatoma išties daug gamtą fiksuojan-
čių kūrinių, kuriuose – patys įvairiausi gamtos niuansai, atspindžiai, nuotaikos, orai bei 
metų laikai. Eilinį kartą galime 
įsitikinti, kad gamta, natūra yra 
tikrieji, didieji, niekada nepa-
vargstantys kelti naujų iššūkių 
menininkų mokytojai. Pristato-
mi Adomo Galdiko, Jono Bura-
čo, Juozo Mikėno, Jono Vaičio, 
Augustino Savicko, Arvydo Šal-
tenio, Povilo Ričardo Vaitiekū-
no, Vinco Kisarausko peizažai. 
Vienas įdomiausių, su išskirtine 
savo istorija šios rubrikos kū-
rinių – didžiojo mūsų peizažo 
korifėjo Viktoro Vizgirdos neuž-
baigtas paskutinis paveikslas.

Po ilgos pertraukos rinkinyje pristatoma skulptūra. Šios 
rubrikos kūriniai taipogi labai gamtiški savo medžiagiš-
kumu, taktiliškumu. Sakoma, kad gera skulptūra yra ta, 
kurią norisi paglostyti. Paliesti, apeiti iš visų pusių, su-
vokti ne tik akimis, bet ir rankomis – tai būtina, norint 
pažinti tos skulptūros prasmę. Skiltyje pristatomi Juozo 
Mikėno, Mindaugo Navako, Antano Mončio, Elenos Ke-
palaitės (Kepalas) darbai.

Bendroje Lietuvos dailės skiltyje dominuoja dailės klasi-
kų kūryba. Joje pirmą kartą pristatomas tapytojas Vla-
das Eidukevičius. Tai – neeilinė Lietuvos moderniosios 
dailės figūra. Jo gyvenimas ir kūryba apipinti pasakoji-
mais ir spėlionėmis: tapybos individualistas, keistuolis, 
klajūnas. Kiti rubrikoje išsiskiriantys darbai – Algirdo 
Petrulio, Prano Gailiaus, Vladislovo Žiliaus, Bronės Min-
gilaitės-Uogintienės, Elenos Urbaitytės.

Jonas Vaitys (1903–1963)
Peizažas su upe
1960, drb., al., 57,5 x 71
14000 Lt

Arvydas Šaltenis (g. 1944)
Vyžuonoje
1986, kart., al., 69 x 49,5
6000 Lt

Bronė Mingilaitė - Uogintienė (1919–1983)
Jaunos merginos portretas
1969, drb., al., 124 x 75
25000 Lt

XXI VIlnIaus aukcIonas – konserVatyVus Ir solIdus

Juozas Mikėnas (1901–1964)
Aukojimas
1934, gipsas, h – 56; 19 x 24
9000 Lt

Pranas Gailius (g. 1928)
Karalius
1952, dub. pop., al., 60,2 x 46,5
15800 Lt



Grafikos skiltyje bus pasiūlyta įsigyti reto autoriaus Mstislavo Dobužinskio 1923 metų litografiją. Taip pat Vy-
tauto Kasiulio, Stasio Ušinsko, Stasio Krasausko, Mikalojaus Povilo Vilučio, Gedimino Leonavičiaus, Gražinios 
Didelytės kūrinių.  

Aukcioną užbaigs istorinė grafika bei nedidelė europinio antikvaro rubrika. Bus galima įsigyti unikalius  XVIII 
a. pab. Vatikano spaustuvėje atspausdintus Pranciškaus Smuglevičiaus vario raižinius, taip pat Napoleono 
Ordos, Ivano Šiškino  ir kt. grafikos darbus.

Tradiciškai aukciono vakaro metu svečiuosis „Viskio akademija“, vertinantiems tauriuosius gėrimus ekspertas 
p. Gintautas Dinda pristatys „Deanston“ salyklinį viskį, taip pat kviesime pasivaišiti „Rūtos“ saldainių fabriko 
gaminiais, kurie pasižymi puikiu skoniu bei aukšta kokybe. 

Aukciono rinkinį sudaro 93 meno kūriniai, kurių kainos svyruoja nuo 700 Lt iki 29 000 Lt
Registruotis, peržiūrėti  aukciono katalogą galima internete - www.menorinka.lt

Aukciono ekspozicija:    
Gruodžio 14-15 d.: 10.00  - 18.00
Gruodžio 16 d.:10:00 - 14:00
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

XXI Vilniaus aukcionas:
Gruodžio 16 d. (penktadienis) 18:00 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10/2, Vilnius)

Papildoma informacija:
Inesa Kuliavaitė
Meno rinkos agentūros marketingo vadovė 
Tel. +370 685 76 500, el. p. inesa@menorinka.lt
__________________________________
Cituojant Meno rinkos agentūros pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.

Aukciono partneriai:

Vladas Eidukevičius (1891–1941)
Gatvelė
~1920, pop. ant kart., past., 47 x 62
13800Lt

Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dailininkas)
Francesco Carloni (graveris)
Clio. Euterpe. (Istorijos ir muzikos mūzos)
1770–1780, pop., vario raiž., 48,5 x 31,5 (abu)
Spausta Romoje, Vatikano spaustuvėje
6000 Lt Viktoras Vizgirda (1904–1993)

Neužbaigtas paskutinis paveikslas
1991, drb., al., 101,5 x 76
26000 Lt


