XXVII‐ajame Vilniaus Aukcione klasikiniai kūriniai
kėlė dalyvių aistras
kovo 22 d. 18 val. Tolerancijos centre vyko XXVII Vilniaus aukcionas, kuriame buvo pristatomos
Lietuvos tapybos klasikos ir grafikos skiltys, jas papildė užsienio šalių dailė bei skulptūra. Aukciono
vakarą nupirkta kūrinių už beveik 170 000 litų – tai sudaro ~ 40 % pristatyto rinkinio. Aukciono
rezultatus galima peržiūrėti tinklapyje www.menorinka.lt
Brangiausiai aukcione parduotas šio
rinkinio
raritetams
priskirtas
Ferdinando Ruščico 1895 m. nakties
peizažas. Nuo 14800 litų kaina pakilo
iki 25000 Lt. Varžytis dėl šio kūrinio
norą pareiškė iš karto trys dalyviai
telefonu, galiausiai vienas iš jų laimėjo
pasiūlęs didžiausią kainą.

Antras pagal kainą – Adomo Galdiko natiurmortas. Šis kūrinys
nupirktas už 18000 litų. Trečioje vietoje – klasikinis marinistinis E.
Lindhardt Conradsen „Žvejų laiveliai Nordsjaellande“. Šis kūrinys
aukcione pasiekė vieną didžiausių kainos kilimo intervalų. Nuo
8600 litų kaina pakilo iki 17000 Lt. Kitas kūrinys dėl kurio buvo
taip aktyviai varžomasi – Kazio Šimonio „Svajonių miestas“. Šio
darbo kaina nuo 6800 litų šoktelėjo iki 16500 Lt.
Artėjant pavasariui, publika žvalgėsi ir į šiltus, subtilius darbus,
todėl neliko nepastebėti – Filomenos Ušinskaitės „Pavasaris“, kuris aukcione parduotas už
12250 litų (pradinė kaina 9900 Lt) bei
Algirdo Petrulio „Vasara“ už 11800 litų. Taip
pat į religinio meno kūrinius – Eugenijaus
Varkulevičiaus „Kristaus išrengimas“ (7200
litų) bei B. M. Adamowicz „Šv. Kotrynos
Sienietės aukso ir erškėčių karūnos vizija“
(2200 litų).
Aukcione taip pat nupirkti grafikos darbai:
Pranciškaus Smuglevičiaus „Mečislovas I
įsako savo valstybėje griauti stabus“ už 8200
litų (pradinė 4500 Lt), Stasio Krasausko „Be
pavadinimo“ už 4200 litų (pradinė 2000 Lt),
Chodzko „Barbora Radvilaitė“ už 600 litų
(pradinė 450 Lt) bei kiti. J. Mozūraitės‐
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Klemkienės moters aktą vaizduojanti skulptūra
parduota už 1900 litų. Tapytojų Vaclovo
Kosiuškos „Paryžius. Naujasis tiltas“ parduota
už 11000 litų, Stasio Jusionio „Žydinti pieva“ už
3600 litų bei kiti darbai.
Vilniaus aukcionas nuoširdžiai dėkoja visiems
pirkėjams bei partneriams. Detaliau XXVII‐ojo
aukciono rezultatus galima peržiūrėti internete ‐
www.menorinka.lt. Kitas – XXVIII Vilniaus
aukcionas vyks gegužės mėnesį.
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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