XXVIII‐ame Vilniaus Aukcione pirmą kartą pristatomas Justino
Vienožinskio kūrinys
gegužės 24 d. 18 val. įvyks XXVIII Vilniaus aukcionas. Aukciono ekspozicija veiks gegužės 22‐23 d.
10‐18 val., gegužės 24 d.10‐14 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10, Vilnius). Elektroninę
aukciono katalogo versiją galima peržiūrėti internetinėje svetainėje www.menorinka.lt.
XXVIII‐ajame Vilniaus aukcione bus pristatoma Lietuvos
dailės klasika. Atskiras skiltis sudarys Lietuvos grafika,
užsienio dailė bei kartografijos rinkinys.
Šio rinkinio raritetams priklauso A. Žmuidzinavičiaus
1910 metų „Dzūkų kaimelis“ ‐ monumentalus kūrinys,
iki skausmo visiems pažįstamas iš prastų, tame tarpe
tik juodai–baltų reprodukcijų. Tuo tarpu originalas
spinduliuoja itin subtilia spalvine gama, kurioje toną
užduoda Žmuidzinavičiui taip būdinga kiek keistoka
violetinė, švelniai alyvinė spalva. Šio kūrinio
provinencija susijusi su rašytoju Pranu Mašiotu, kuris
įsigijo darbą po ekspozicijos 1910 m. Lietuvių dailės
parodoje Rygoje. Mažesnė šio kūrinio versija yra
saugoma A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejuje Kaune. Kitas, Vilniaus aukcione pristatomas
A. Žmuidzinavičiaus darbas yra kiek vėlesnis. Tai –
prieškarinis Panemunio medžių peizažas, datuotas 1939 metų.
Pirmą kartą Vilniaus aukcione bus pristatomas Justinas Vienožinskis. Jo 1921 metų darbas „Parko
tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje“ spinduliuoja harmoningą formos grožį ir ramybe
alsuojantį turinį: tarsi dailininkas būtų pačioms gulbėms bei lelijoms nenujaučiant įamžinęs jų
metafiziškai ramią popietę Dačiūnų tvenkiny. Claude Monet vertas turinys bei Cezanne verta forma
susijungia šiame lietuviškos dailės metro peizaže.
Aukciono kataloge rasite ir daugiau kūrinių. Pirmą
kartą bus pristatomi autorių: Petro Babicko, Stepono
Varašiaus, Henriko Čerapo, Jono Subačiaus, Pinko
Abramovičiaus, Romualdo Čarnos kūriniai. Jie
rikiuojasi šalia jau ne pirmą sykį puošiančių aukciono
rinkinius Adomo Galdiko, Jono Buračo, Jono
Čeponio, Bronės Mingilaitės‐Uogintienės, Vinco
Kisarausko, Raimundo Sližio, Igorio Piekuro, Algirdo
Petrulio darbų.
Kartografijos skiltis skirta žmonėms, mylintiems
istoriją bei turintiems lakią keliautojų fantaziją. Šį
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kartą pristatome XVI a. pab. Vilniaus miesto planą bei Gardino panoramą iš G. Brauno pasaulio
miestų atlaso, XVII a. pab. N. Sanson d‘Abbevillio Lietuvos didžiosios kunigaikšytstės keturis
žemėlapius, skirtus Naugarduko ir Brastos, Nesvyžiaus ir Slucko bei Minsko vaivadijoms.
Aukciono rinkinį sudaro 90 meno kūrinių, kurių kainos svyruoja nuo 450 Lt iki 89000 Lt. Popierinę
katalogo versiją galima įsigyti Meno rinkos agentūros biure (Ligoninės g. 4, Vilnius). XXVIII Vilniaus
aukcionas vyks gegužės 24 dieną 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Meno rinkos agentūros informacija
Tel. +370 615 29 023 / +370 685 76 500 / +5 2307 200
El. paštas: info@menorinka.lt
Tinklapis: www.menorinka.lt
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