
Kovo 25 d. Tolerancijos centre vykęs XVIII Vilniaus 
aukcionas pradėjo metus solidžiais rezultatais. Per 
pirmąjį šių metų aukcioną, penktadienio vakarą buvo 
įsigyta meno kūrinių už 125 000 litų. Vakaro svečims 
buvo pasiūlyta degustuoti „Black Bottle“ viskį, kurį 
pristatė „Viskio akademija“. Renginyje taip pat 
skambėjo fortepijono muzika, vyravo draugiška, šilta 
atmosfera.  

Reguliariai vykstantis Vilniaus aukcionas šįsyk pristatė 
kūrinių rinkinį, skirtą Vilniui. Darbų kainos svyravo nuo 
280 iki  50 000 litų. XVIII Vilniaus aukcione įsigytas 31 
darbas už beveik 125 000 litų. 

Aukciono rinkinio ryškiausiais akcentais buvo pirmą kar-
tą pristatomų autorių kūriniai, juos įvertino ir aukciono 
publika. Džiaugiamės, kad buvo nupirktas tokio reikš-
mingo ir reto autoriaus – Ferdinando Ruščico darbas. 
Šio autoriaus  kūrinių yra Lietuvos ir Lenkijos muziejuo-
se. F. Ruščico „Kalnų peizažas“  datuojamas 1896-1905 
m. buvo parduotas už 23 000 Lt. Tai yra brangiausias 
šiame aukcione parduotas kūrinys.

Kitas taip pat pirmą kartą Vilniaus aukcione pristatomas daili-
ninkas – Arvydas Šaltenis. Aukcione buvo įsigyti abu šio auto-
riaus muziejinio lygio paveikslai už 31 000 Lt. A. Šaltenio „Upė 
(Justinui Mikučiui)“, 1991 m. darbas buvo nupirktas už 16 800 
Lt, kita to paties autoriaus 1975 m. drobė „Pašte“ nupirkta už 
14 200 Lt. 
 
Siekis Lietuvos meno rinkai pristatyti Vilniaus temą, su kuria 
susiję įvairių tautybių kūrėjai pasitvirtino. Iš didžiausio pirkėjų 
susidomėjimo sulaukusios Vilniaus kūrinių skilties buvo įsigyta 
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Aukciono partneris

20 kūrinių. Nupirkti darbai tokių autorių, kaip Ildefonsas 
Houvaltas „Mūrinis namas Vilniuje“ už 7400 Lt, Halina Bo-
baryko Modelska „Bernardinų bažnyčios kiemas“ už 2600 
Lt, Oktavianas Jastšembskis „Natiurmortas“ už 3500 Lt, 
Vincas Norkus „Prie Vilnelės“ už 1200 Lt, Kazimieras Le-
onardoas Petkevičius „Bernardinų bažnyčia“ už 3900 Lt ir 
kt.

Labiausiai publika varžėsi dėl kelių darbų. Jono Buračo alie-
jinis kūrinys „ Žemaičių gatvė Kaune“  pabrango 1,4 karto. 
Pradinė kūrinio kaina – 3900 litų pakilo iki 5300 litų. Kita 
intriguojanti kova užvirė dėl grafiko Algimanto Švėgždos 
„Autoportreto“. Šios litografijos kaina nuo 1600 litų pakilo 
iki 2300 litų. Tą vakarą buvo nupirktas ir kitas A. Švėgždos 
1985 metų portretas „Heike Hansen“ už pradinę 1600 litų 
sumą. 

Ketvirtus metus gyvuojantis Vilniaus aukcionas yra vienin-
teliai šalyje aukciono namai. Reguliariai vykdomais viešo 
meno kūrinių pristatymo bei pardavimo renginiais Vilniaus 
aukcionas siekia formuoti objektyvią Lietuvos meno rinką, 
kurti šalies aukcionų kultūrą, skatinti gilesnį visuomenės 
susidomėjimą menu. 

Aukciono organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems daly-
viams, renginio partneriui „Viskio akademijai“ bei žurna-
listams už dėmesį. XVIII-ojo Vilniaus aukciono rezultatus 
galima peržiūėti interneto svetainėje www.menorinka.lt. 
XIX Vilniaus aukcionas įvyks š. m. gegužės 27 dieną.

Inesa Kuliavaitė
Meno rinkos agentūros marketingo vadovė 
Tel. +370 685 76 500, el. paštas: inesa@menorinka.lt
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