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LIV VILNIAUS AUKCIONAS PRISTATO 150-IES KŪRINIŲ  
RUDENS AUKCIONO RINKINĮ 

 

 
 

Spalio 5 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks 
penkiasdešimt ketvirtasis Vilniaus aukcionas. Aukciono rinkinį sudaro 150 lotų (meno 
kūrinių ir kolekcinių vertybių), suskirstytų į 8 temines rubrikas; rinkinys pristato 
plačią vaizduojamosios lietuviškos ir lituanistinės dailės panoramą.  
 
Spalio 5 d. vyksiantis LIV Vilniaus aukcionas tikrai rudeninis: atkreipkite dėmesį, kiek rudens 
peizažų jame. Daugelis darbų dvelkia lengva melancholija ir susikaupimu. Po nerūpestingos 
vasaros tai dėsninga. Norisi sugrįžti į save, į namus, į kultūrinį miesto gyvenimo ritmą.  
 

 
 
 
 
 

Adomas Galdikas 
(1893–1969) 

Ruduo prie Nemuno 
XX a. 3–4 d-metis, 
drb., al., 74 x 110 
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Toną užduoda jau pats pirmasis – dramatiškas Vytauto Kasiulio darbas, kuriame Lietuva 
alegoriškai vaizduojama kaip Pieta.  
 

 

 
 
 
 
 
Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Lietuvą palikus 
XX a. 5 d-metis, drb., al., 145 x 145 
 

 
Nemažiau psichologiškai paveikus ir pirmą kartą aukcione pristatomo Audriaus Naujokaičio 
„Justino Mikučio portretas“. Rinkinyje rasite nemažai portretų, tarp kurių ypač išsiskiria V. 
Ciplijausko mąslus „Moters portretas“. 
 

 

Audrius 
Naujokaitis 
(1961–2012) 
Žmogus, 
susiėmęs galvą 
(Justino 
Mikučio 
portretas) 
1981, drb., al., 
89,5 x 69 
 

Vytautas 
Ciplijauskas 

(g. 1927) 
Moters 

portretas 
(Valentina) 

1977, drb., al., 
117 x 100 

 

 
 

In focus rubrikoje šįkart – dailininko knyga. Tai yra terminas, apibūdinantis kūrinį, 
kuriuo tiesiamas tiltas tarp vaizduojamosios dailės ir literatūros. Visos pristatomos 7 
dailininkų knygos yra absoliučiai unikalios, pradedant 1910(!) m. Kazio Šimonio piešinių 
albumu ir baigiant psichodeline N. Valadkevičiūtės šv. Jono Apokalipsės iliustracija. 

Tarp retenybių galima minėti ir Antano Mončio ankstyvą (Freiburgo arba studijų pas 
Osipą Zadkine Paryžiuje laikotarpio) horeljefą „Šv. Jurgis“, ir monumentalią E. Marčiulionienės 
skulptūrinę vazą, tremtinio G. Kateščenkos 7 d-mečio Trakų fotografijas.  

Tradiciškai, aukcione rasite ir Išeivijos dailės, Litvakų dailės, Varia Lituanica rubrikas, 
kurias papildo Kartografijos bei Europos modernistų litografijų skyriai. 
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Andrius Zakarauskas (g. 1982) 
Ekspozicija 

2007, drb., al., 150 x 120 
 

 
 

LIV Vilniaus aukcionas įvyks spalio 5 d. 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 
10/2, Vilnius).  
Aukciono ekspoziciją galima apžiūrėti spalio 3–4 dienomis nuo 10 iki 18 val. bei spalio 
5 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/

