XXIV
X
Vilniaus Aukcione did
džiausio dėmesio
d
sulaaukė M. Dobužinsk
D
kio kūriniai
Birželio 1 d. Toleran
ncijos centre vykusiame XXIV
X
Vilniaus aukcione meno
m
kūrinių
ų parduota už
u 164
tūkst. littų.
Didžiausio
o pirkėjų dėmesio sulaukė ypatinga aukkciono skiltis, skirta
Lietuvai taip
t
reikšmiingo Mstislaavo Dobužinskio (1875––1957)
kūrybiniam
m palikimui. Šioje rubriikoje buvo pristatoma 10 jo
piešinių, ofortų
o
ir litoggrafijų. Aukcione nupirkti šeši šio auto
oriaus
darbai už 41 tūkst. litų: 1923 metų „Pskovas“ (3600 lt), 1913 metų
„Moritzbu
urgo pilis“ (10
0000 lt), 1922 metų „Senossios patranko
os prie
Apygardoss teismo rūm
mų Sankt Peterburge“ (44
400 lt), 1923 metų
„Vokietijos uosto miessto krantinė“ (4400 lt), 19
922 metų „R
Rusijos
m
„Nevos krantinė
k
su Sfinkso
kaimo peizažas“ (11500 lt), 1922 metų
nkt Peterburgge“ (7200 lt).
statula San
p
prisstatomo lietu
uvių tautos XX
X a. pr. dailės klasiko Mikalojaus
Šis aukcionas buvo iššskirtinis dėl pirmąkart
ntino Čiurlionio darbo – „A
Apsnigtas kaimas“. Būtentt dėl šios apliinkybės pastaaruoju metu meno
Konstan
rinkoje buvo jaučiam
mas didžiausias susidomėėjimas ir suju
udimas. Būtaa svarstymų apie meno rinkos
perkamo
osios galios bei
b nacionalin
nių simbolių įvertinimo galimybes. Pirkėjo unikaliam
m 11‐os fluoro
ofortų
rinkiniuii su M.K. Čiiurlionio ir dar
d devynių jo Varšuvoss dailės mokkyklos bendramokslių kūriniais
neatsiraado. Šiam lotu
ui galiojo kon
nfidenciali rezzervinė kainaa, kurios nepaasiekus sando
oris buvo laikkomas
neįvykussiu. Aukciono
o metu pasiūlyta 64 tūkstt. litų, tačiau ši suma neattitiko pardavvėjo lūkesčių, todėl
rinkinys liko nenupirkktas. Kada vėėl šis istorinis rinkinys bus pasiūlytas vieešajai oficialiaajai Lietuvos meno
rinkai lieeka neaišku.
Brangiau
usiai parduotas J. Mackeviičiaus darbas „Kauno piliess
griuvėsiaai“. Šio kūrinio kaina nuo 19 tūkst. litų
ų šoktelėjo ikki
30 tūkstt. Taip pat įnirtingai buvo
o varžomasi dėl
d J. Čeponio
o
1979 meetų drobės „V
Vilnius“. Prad
dinė 9800 litų
ų kaina pakilo
o
iki 1650
00 litų. Rusų autoriaus
a
V. Masjutino raritetinis 1923
3
metų offortų leidinys nuo 9900 litų
ų pakilo iki 14
4500 litų.
Pirkėjų su
usidomėjimo sulaukė ir
grafikos kū
ūriniai. XXIV Vilniaus aukkcione nupirkkti A. Švėgžd
dos (2100 ltt), M.
Katiliūtės (1
1900 lt), J. Steeponavičiaus (1800 lt), V. K. Jonyno (3000 lt), J. Kėd
dainio
(900 lt) A. Vaičaičio
V
(160
00 lt), A. Kučo
o (1550 lt), A.
A Surgailienės (700 lt), beei kitų
autorių kūriiniai.

Iš viso aukcione pasiūlyti 87 lotai. Nupirkta 40% – 35 kūriniai, kurių suma siekia 164 tūkst. litų.
Aukciono rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems pirkėjams bei partneriams. Peržiūrėti aukciono
rezultatus galima internete ‐ www.menorinka.lt. Kitas XXV Vilniaus aukcionas vyks rugsėjo 28 dieną.
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