Pranešimas žiniasklaidai

XX Vilniaus Aukcione – išskirtinis pirkėjų dėmesys
žemėlapiams
Rugsėjo 16 d. (penktadienį) 18 val. Tolerancijos centre
(Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyko jubiliejinis XX Vilniaus
aukcionas. Aukcione parduoti 32 meno kūriniai už daugiau
kaip 140 000 litų.
Didžiausią susidomėjimą aukciono dalyviai parodė unikaliam XVII
a. I p. Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio užsakymu sudarytam ir Willemo Jansonijaus žemėlapių leidykloje Amsterdame
išleistam Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapiui – akvarele spalvintam vario raižiniui, kurio pradinė kaina nuo 15000 Lt
šoktelėko iki 33000 Lt Be dėmesio neliko ir kitas aukcione pateiktas žemėlapis – XVIII a. vid. Niurnberge, Homano įpėdinių leidykoje išleistas, Jono Nepreckio ir Tobiasio Meyerio sudarytas kitas
Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (užsakovas). Magni Ducatus
Lietuvos Didžiosios Lithuaniae
caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio. 1613
kunigaikštystės že- (nurodyta žem.). popierius, akvarele spalvintas vario raižinys. 75 x 73.
mėlapis, kuris nupirktas už pradinę 3800 litų sumą.
Nemažiau azartiškai pirkėjai varžėsi dėl 1942 m. Boleslovo Motuzos Matuzevičiaus etiudo paveikslui „Naktis po lietaus“, kurio kaina
šoktelėjo daugiau nei triskart – nuo 900 iki 2900 litų. 1975 m. Arvydo Šaltenio sukurtas
kūrinys „Telefonas
II“, pasiūlytas už pradinę 7400 Lt, buvo
įsigytas už 14250 Lt

Dėmesio sulaukė ir
Rimvido Jankausko
Arvydas Šaltenis. Telefonas II. 1975, fan., al., 80,5 x 61.
– Kampo abstraktas,
parduotas už 14400
Lt, ir Adomo Galdiko „Pamiškės peizažas“ (pradinė kaina 3600,
parduotas už 4000 Lt), ir Kazio Šimonio „Praeitis“ (pradinė kaina
3600, parduotas už 4200 Lt). 1960 m. Sergejaus Gračiovo sukurtas „Ūkanotas rytas Stambule buvo parduotas už 2100 Lt (pradinė
kaina – 1200 Lt). Su ženkliais kainos kilimais parduoti visi trys aukcione pristatyti Juozo Mikėno darbai. Savininką surado ir Akvilės
Juozas Mikėnas. Gimtinės sode II, 46 x 31,5, pop., akv., 1931.

Zavišaitės didelio formato pastelė „Julie“ (12800 Lt), taip
pat JAV lietuvės Elenos Urbaitytės „Šokis“ (kaina kilo nuo
3500 iki 4900 Lt). Pirkėjų susidomėjimo sulaukė ir grafikos
skiltis: nupirkti Leono Lagausko, Petro Repšio, Mikalojaus
Vilučio, Editos Suchockytės grafikos darbai bei – už 4600
Lt – Žako Lipščico 1941 m. ofortas „Tesėjas prieš Minotaurą“.
Aukciono dalyviai buvo vaišinami tauriu Bunnahabhain
viskiu bei originaliais „Rūtos“ šokolado saldainiais.
Aukciono rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems aukciono
dalyviams.
XXI Vilniaus aukcionas įvyks gruodžio 16 d. Daugiau informacijos – Meno rinkos agentūros tinklapyje www.
menorinka.lt
Meno rinkos agentūros informacija
Papildoma informacija:
Tel. +370 615 29 023 / +370 685 76 500 / +5 2307 200
El. paštas: info@menorinka.lt
Tinklapis: www.menorinka.lt
_________________________________________
Cituojant Meno rinkos agentūros pranešimus, prašome
nurodyti šaltinį.

Aukciono partneriai:

