XXX‐ame Vilniaus Aukcione geidžiamiausi buvo peizažai
gruodžio 13 d. Tolerancijos centre vykęs XXX Vilniaus aukcionas sutraukė nemažai žiūrovų. Galima
teigti, kad Vilniaus aukciono dalyviams šis renginys po truputį tampa ne tik vertingų kūrinių įsigijimo
vieta, bet ir tam tikra tradicija. XXX‐ojo Vilniaus aukciono pardavimų rezultatus galima peržiūrėti
internetinėje svetainėje www.menorinka.lt.
XXX‐ajame Vilniaus aukcione pristatyta įvairiapusė kolekcija nuo Vilniaus ir Kauno meno mokyklų
autorių, išeivijoje ir Lietuvoje kūrusių dailninkų iki mums mažiau žinomų bei egzotiškų užsienio
menininkų vardų.
Šios kolekcijos akcentu tapo dailininko Jono Buračo (1898‐
1977) kūriniai. Rinkinyje pristatyti devyni skirtingų laikotarpių
J. Buračo peizažai, kurių kainos svyravo nuo 1500 litų iki 5200
litų. Aukciono vakarą parduoti keturi J. Buračo darbai.
Brangiausiai įvertintas prieškarinis 1934 metų peizažas
„Aleksoto tiltas“ nupirktas už 5200 Lt. Kitas, apie 1933 metus
sukurtas J. Buračo peizažas „Miestas nuo skardžio“ nupirktas
už 3800 Lt. 1970 metų drobė „Salomėjos Nėries muziejus“
nupirkta už 4400 litų, peizažas „Žiema“ už 1800 litų.
Didžiausio pirkėjų susidomėjimo sulaukė Simono Sidabro
(1898–1967) klasikinis, lyriškas, subtilaus kolorito, artimas
impresionistinei stilistikai 1961 metų peizažas „Rytmečio
rūkas“. Šio kūrinio kaina aukciono metu pakilo beveik
dvigubai ‐ nuo pradinės 2800 litų iki 5300 litų. Kita
dailininko S. Sidabro 1960 metų drobė „Prie bokšto“
nupirkta už 2800 litų (pradinė 2600 Lt).

Iš retai rinkoje aptinkamų autorių aukcione
buvo nupirkti Sofijos Romerienės (1885‐1972)
1948‐1950 m. drobė „Hampton Court rūmų
Londone interjeras“ už pradinę 7800 litų sumą
bei Jurgos Ivanauskaitės (1961–2007) 1986
metų akvarelė „Be pavadinimo“ už 1700 litų
(pradinė kūrinio kaina 1200 litų).
Aukcione buvo pastebėti ir kitų žymių autorių
kūriniai. 1942 metų Jono Vaičio (1903–1963) paveikslas „Valtys“ įsigytas už 2200 litų, 1955‐1956 metų
ankstyvas Vinco Kisarausko (1934‐1988) darbas „Miško peizažas“ nupirktas už 6400 litų, Jono
Daniliausko (g. 1950) drobė „Nešančios gyvulėlius į Vilniaus turgų“ už 5800 litų bei kiti.
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XXX Vilniaus aukciono rinkinį sudarė 90 kūrinių, kurių kainos svyravo nuo 300 litų iki 29 tūkst. litų.
Aukciono vakarą įsigytų kūrinių suma siekė 63 tūkst. litų. Aukciono rengėjai nuoširdžiai dėkoja
pirkėjams bei partneriams. Kitas Vilniaus aukcionas vyks 2014 m. kovo 7 dieną.
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