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LII VILNIAUS AUKCIONAS PRISTATO IKI ŠIOL BRANGIAUSIAI 

ĮKAINOTĄ MENO KŪRINĮ 
 

                                
 

 
Birželio 1 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks 
penkiasdešimt antrasis Vilniaus aukcionas.  
 
Aukciono rinkinį sudaro 140 lotų (meno kūrinių ir kolekcinių vertybių), suskirstytų į 7 
temines rubrikas: In focus: Jonas Čeponis, Lietuvos dailė, Litvakų dailė, Lietuvos dailė, 
Išeivijos dailė, Varia lituanica bei Lietuvos skulptūra ir keramika.  Rubrikų rinkinys 
pristato plačią vaizduojamosios lietuviškos ir lituanistinės dailės panoramą.  
 
Per vienuolika veiklos metų Vilniaus aukcionas pirmą kartą pristato vieno reikšmingiausių XX 
a. I p. tapytojų – arsininko Antano Samuolio (1899–1942) – kūrinį, kuris buvo eksponuotas 
pirmoje Ars grupuotės parodoje 1932 m. Manoma, kad A. Samuolio palikimą sudaro vos apie 
60 darbų, kurių dauguma yra Lietuvos muziejuose. Šis Antano Samuolio paveikslas yra 
brangiausiai Vilniaus aukciono veiklos istorijoje įkainotas meno kūrinys. Jo pradinė kaina yra 
68000 Eur 
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Antanas Samuolis (1899–1942) 
Liga 

1931, drobė, aliejus, 46 x 57 
Repr. in: Antanas Samuolis (sud. V. Liutkus, Vilnius: Artseria, 2006), p. 105 

 
LII Vilniaus aukcione skiriamas išskirtinis dėmesys tapytojui ekspresionistui Jonui Čeponiui. 
Rubrikoje In focus: Jonas Čeponis  pristatoma įvairių laikotarpių šio dailininko kūryba. 
 

                                               
             
                                                                Jonas Čeponis (1926–2003) 
                                                                                     Mergina 
                                                                       1980, drobė, aliejus, 93 x 103 
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             Tradiciškai aukciono kolekcijoje didelis dėmesys skiriamas peizažo žanrui. Svarbu 
paminėti rubrikoje Lietuvių dailė pristatomus autorius – tai dailėtyrininkas, tapytojas Vytautas 
Kairiūkštis (jo kūryba padarė didelę įtaką moderniosios lietuvių dailės plėtotei), žymių Kauno 
meno mokyklos pedagogų plejada: Adomas Galdikas, Antanas Žmuidzinavičius, Adomas 
Varnas ir kt. Rubrikoje taip pat galėsite susipažinti su moterų tapytojų drobėmis – Genovaitės 
Vajėgaitės-Narkevičienės teatrališka kaimo vestuvių kompozicija, Adelės Medutytės ir Marijos 
Cvirkienės natiurmortais, ryškių spalvų Dalios Kasčiūnaitės abstrakcijomis. Tyliųjų modernistų 
kolekcininkams siūloma atkreipti dėmesį į ankstyvuosius, dar konstruktyvistinius Lino Katino 
darbus, kontrastingą Valentino Antanavičiaus natiurmortą.              
              Rubrikoje Litvakų dailė  šį kartą šalia Max Bando, Isaijo Kulvianskio drobių, norėtume 
atkreipti dėmesį ir į mažai Lietuvoje žinomą Samuelio Teplerio tapybą.   
              Išeivijos dailės mylėtojai aukciono kolekcijoje galės pamatyti ir įsigyti gerai pažįstamo 
Prano Gailiaus kūrybą, ekspresyvias Kazimiero Žoromskio abstrakcijas, taip pat pirmą kartą 
aukcione dalyvaujančių kunigo, prelato, dailininko Stasio Žilio bei kultūrininko Antano 
Liutkaus kūrinių.  
             Kaip visada, pristatomi Lietuvos grafikos kūriniai atspindi skirtingų periodų dailininkų 
laikyseną, jų kuriamų siužetų aktualumą, eksperimentavimą. Išvysite Elvyros Kairiūkštytės 
egiptietiškų motyvų grafiką, Nijolės Valadkevičiūtės psichodelinius, sapniškus poparto 
stilistikos darbus, Ryčio Valantino, Mariaus Liugailos ofortus ir kt. 
             Rubrikoje Varia lituanica rasite įvairių lituanistinių dalykėlių, kaip antai proginė 
saldainių fabriko Rūta dėžutė ar Vytauto Didžiojo universiteto humanitarų 1932 m. laidos 
vinjetė, kurioje matome, kokia profesūra – tautos žiedas! – ugdė ano meto inteligentiją.  

Taip pat šiame aukcione atiduodama duoklė lietuviškai keramikos tradicijai, ypatingai 
– Valdemarui Manomaičiui, kurio keramika savo žavesio nepraranda ir po 50-ies metų. 
 
LII Vilniaus aukcionas įvyks birželio 1 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 
10/2, Vilnius).  
Aukciono ekspoziciją galima apžiūrėti gegužės 30–31 dienomis nuo 10 iki 18 val. bei 
birželio 1 d. nuo 10 iki 14 val.  
 
Aukciono popierinį katalogą galima įsigyti galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, 
Vilnius), o kūrinius peržiūrėti galima ir internetiniame puslapyje: www.menorinka.lt 
 

 
  

Daugiau  informacijos: 
Meno rinkos agentūra │Vilniaus Aukcionas │Galerija Kunstkamera 

tel. +5 2307 200 │mob. +370 615 29023, +370 685 76500, 
el. p. info@menorinka.lt 

Tinklapis: www.menorinka.lt 
Facebook: Vilniaus aukcionas 

 
 

http://www.menorinka.lt/

