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Meno mugėje ARTVILNIUS’12 parduota kūrinių beveik už pusę milijono
Trečią kartą vykusi šiuolaikinio meno mugė ARTVILNIUS’12 buvo sėkmingiausia – čia dalyvavę 53 meno
galerijos iš 12 pasaulio šalių pardavė 117 kūrinių beveik už pusę milijono litų. Didžiausio kolekcininkų
dėmesio sulaukė šiuolaikinis Indijos menas, kurį pristatė„Galerija 21“ iš Latvijos, V. Viningo, A.
Petrašiūnaitės, V. Marcinkevičiaus darbai, A. Sutkaus ir R. Rakausko fotografijos, parduoti visi 5 A.
Gatavecko piešiniai. Kūrinius pardavė galerijos iš Vokietijos, Ukrainos, Latvijos. Daugiausiai darbų – po
šešis – pardavė „Galerija 21“ ir NB Galerija iš Danijos. Brangiausias parduotas kūrinys kainavo 40 000 litų.
Geriausią menininką bei galeriją išsirinko ir žiūrovai. Daugiausia balsų lankytojai atidavė Algirdui
Gataveckui, kurį geriausiu jaunuoju ARTVILNIUS’12 menininku išrinko ir vertinimo komisija. Savo
favorite žiūrovai pripažino Kauno fotografijos galeriją, eksponavusią A. Sutkaus ir R. Rakausko darbus. Iš
viso balsavo 3758 lankytojai.
ARTVILNIUS meno mugės vadovė Diana Stomienė teigia, kad šie rezultatai geresni nei pirmose mugėse.
„Mus tai džiugina, nes reiškia, kad esame teisingame kelyje. Šiemet kolekcininkai kūrinius ėmė pirkti pačią
pirmą dieną – kaip ir kitose tarptautinėse, jau vardą turinčiose meno mugėse. Derybos vyko iki paskutinės
minutės. Sekmadienį prieš užsidarant mugei kūrinį pardavė Walter Bischop galerija. Mugėje buvo ir daugiau
veiksmo nei anksčiau. Vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai, buvo rodomi dokumentiniai filmai apie
menininkus, videomeno programa, atlikti 3 performansai, koncertavo žinomi atlikėjai, su lankytojais
bendravo eksponuojamų darbų autoriai“, - sako D. Stomienė.
Šiemet mugę aplankė 15 000 žmonių. Į mugę atskubėjo ne tik kolekcininkai, bet ir žinomi verslininkai. Tarp
žiūrovų galima buvo sutikti nemažai įžymybių iš meno pasaulio: režisierių, aktorių, muzikų, dizainerių.
Pažiūrėti meno ekspozicijų atvyko ir nemažai organizuotų vaikų, dailininkų grupių iš kitų Lietuvos miestų.
Pasak Dianos Stomienės, prie tokio rezultato prisidėjo projektu patikėję rėmėjai ir partneriai, profesionalus
mugės architekto Heinz Hermann Jurczek darbas, kuris sukūrė mugės ekspoziciją. Pristatytų menininkų
aukšto meninio lygio kūriniai. Mugės organizatoriams šiemet talkino savanoriai ir praktikantai iš Vilniaus
dailės akademijos. Šiemet jų buvo net 80.
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