
 
 

Pranešimas žiniasklaidai 
 

VILNIAUS AUKCIONAS: nauji brangiausių kūrinių, perkamiausių dailininkų  
ir aukščiausios vidutinės vieno kūrinio kainos topai 

 
Reguliarius bei profesionalius meno kūrinių aukcionus  iki šiol šalyje rengia vieninteliai aukciono namai – 
„Vilniaus  aukcionas“.  Nuo  2007  metų,  kuomet  įvyko  pirmasis  „Vilniaus  aukcionas“,  jau  surengti  29 
aukcionai,  tame  tarpe ne  tik dailės kūrinių, bet  ir  trys antikvarinių knygų bei vienas, skirtas  fotografijai. 
„Vilniaus  aukcionas“  viešai  skelbdamas meno  kūrinių  pardavimo  kainas  bei  statistiką,  siekia  formuoti 
objektyvią Lietuvos meno rinką. Remiantis nuolat kaupiama  ir sisteminama kūrinių pardavimo duomenų 
baze,  „Vilniaus  aukcionas“  sudaro  bei  viešai  skelbia  tris  kainų  TOP‘us:  vidutinės  vieno  kūrinio  vertės, 
perkamiausių autorių, brangiausiai parduotų kūrinių.  
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avimų  istorija. 

ą.  

Naujas  vidutinės  vieno  kūrinio  vertės  TOP‘as  atspindi  autoriaus  kūrinių 
„Vilniaus aukcione“ kiekybinės reikšmės santykį nupirktų kūrinių kainų sumos 
atžvilgiu.  Remiantis  pasirinkto  autoriaus  kūrinių  skaičiaus  ir  kainų  suma 
išvestas    vidurkis  parodo  vidutinę  pasirinkto  autoriaus  vieno  kūrinio  vertę. 
„Vilniaus  aukciono“  surengtų  26‐ių  vaizduojamojo  meno  kūriniams  skirtų 
aukcionų  rezultatų  duomenimis  aukščiausioje  vietoje  –  115  tūkst.  litų 
vertinamas J. Vienožinskio kūrinys, antroje vietoje – vidutiniškai 63 tūkst.  litų 
kainuoja statistinis A. Žmuidzinavičiaus kūrinys, trečioje vietoje vidutiniškai 37 
tūkst. litų tenka K. Alchimavičiaus kūriniui. Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
kai  kurių  autorių  kūrinių  pardavimo  istorija  dar  nėra  susiformavusi  arba  jie 
labai  retai  cirkuliuoja  viešoje  rinkoje,  todėl  šiam  reitingui  kai  kur  trūksta 

išsamesnio  statistinio pagrindimo. Nors, pavyzdžiui,  tokių autorių kaip V. Kasiulio vidutinė  kūrinio kaina – 
5672  litai, ar A. Galdiko – 7591  litai – yra pakankamai objektyvi, atspindinti tikrąją rinkos vertę, nes jau yra 
sukaupta išsami šių autorių kūrinių pard
 
Brangiausių  kūrinių  TOP‘o  pirmoje  vietoje  rikiuojasi  –  1910  metų 
Antano  Žmuidzinavičiaus  (1876–1966)  chrestomatinis  darbas  „Dzūkų 
kaimelis“, 2013 m. gegužės mėnesį parduotas už 185 tūkst. litų. Antroje 
vietoje  –  115  tūkst.  litų  sumokėta  už  1921 metų  Justino Vienožinskio 
(1886–1960) drobę  „Parko  tvenkinys  su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje“. 
Trečioje  vietoje  už  70  tūkst.  litų  nupirkta  Petro  Kalpoko  (1880–1945) 
1904  metų  drobė  „Rudeniškas  peizažas“.  Reziumuojant  brangiausių 
kūrinių  TOP  10  galima  teigti,  kad  brangiausiai  kainuojantys  kūriniai, 
patenkantys  į  šį  reitingą  yra  sukurti  Kauno  meno  mokyklos  aplinkos 
autorių iki II‐ojo pasaulinio karo; dominuoja drobė‐aliejus, nors patenka 
ir vienas žemėlapis. 

 
Perkamiausių  autorių  TOP‘as  sudaromas  pagal  pinigų  sumą,  tenkančią 
vienam  dailininkui,  sugeneruotą  per  visus  Vilniaus  aukcionus.  Šis  topas 
atspindi  perkamiausius  autorius.  Sąrašo  pirmoji  vieta  priklauso  A. 
Žmuidzinavičiui. Už penkis šio dailininko darbus sumokėta 317  tūkst.  litų. 
Antroje  vietoje  yra  K.  Šimonis,  kurio  21  kūrinys  parduotas už  221  tūkst. 
litų. Trečiojoje – A. Galdikas, kurio 21 darbas sudaro 160 tūkst. litų sum
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Visa  statistinė  aukcionų  rezultatų,  autorių  bei  kūrinių  TOP‘ų  informacija  nuolat  atnaujinama  ir  skelbiama 
„Vilniaus  aukciono“  internetiniame  puslapyje www.menorinka.lt.    2013 metų  I‐III  ketvirčių meno  kūrinių 
aukcionų apyvarta siekė arti 900 tūkst. litų. Lyginant su 2012 metų apyvarta, kuomet meno kūrinių parduota 
už 523 tūkst.  litų, šiųmetis negalutinis rodiklis  jau dabar sudaro 33 proc. daugiau. Vertinant retrospektyviai 
meno kūrinių pardavimus „Vilniaus aukcione“ galima  stebėti  laipsnišką kilimą. Atmetus antikvarinių knygų 
aukcionus meno kūrinių pardavimai aukcionuose augo netolygiai. 2007 metais „Vilniaus aukciono“ apyvarta 
už aukcionuose parduotus meno kūrinius sudarė 135 tūkst.  litų, 2008‐aisiais – 414 tūkst. litų, 2009‐aisiais – 
262  tūkst.  litų, 2010‐aisiais – 446  tūkst.  litų, 2011‐ais – 684  tūkst.  litų, 2012‐ais – 523  tūkst.  litų, 2013‐ųjų 
trijų ketvirčių – 871 tūkst. litų. Iš viso per 26‐is „Vilniaus aukcionus“ nupirkti 796 meno kūriniai už maždaug 
3,3 mln. litų. 
 

Vidutinė vieno kūrinio kaina* 

1. J. Vienožinskis ‐ 115000 Lt  
2. A. Žmuidzinavičius ‐ 63370 

Lt  
3. K. Alchimavičius ‐ 37000 Lt  
4. T. Niesiolovskis ‐ 25000 Lt  
5. F. Ruščicas ‐ 25000 Lt  
6. M.K. Radvila Našlaitėlis 

(užsakovas) ‐ 24067 Lt  
7. J. Švažas ‐ 23800 Lt  
8. P. Kalpokas ‐ 23180 Lt  
9. J. Čeponis ‐ 19500 Lt  
10. V. Kairiūkštis ‐ 16000 Lt  
11. A. Šaltenis ‐ 14750 Lt  
12. B. Murinas ‐ 12267 Lt 
13. V. Žilius ‐ 11233 Lt  
14. R. Jankauskas‐Kampas ‐ 

11057 Lt  
15. K. Šimonis ‐ 10536 Lt  
16. J. Mackevičius ‐ 9514 Lt  
17. R. Chwolesas ‐ 8600 Lt  
18. V. Paukštė ‐ 8600 Lt  
19. V. Kisarauskas ‐ 8469 Lt  
20. A. Galdikas ‐ 7591 Lt  

* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų 
sumos vidurkis, kainos be PVM 

Perkamiausi autoriai* 

 
1. A. Žmuidzinavičius ‐ 316 850 (5 kūriniai)
2. K. Šimonis – 221 250 Lt ( 21 kūrinys ) 
3. A. Galdikas – 159 400 Lt ( 21 kūrinys ) 
4. P. Kalpokas ‐ 115 900 Lt (5 kūriniai) 
5. J. Vienožinskis ‐ 115 000 Lt (1 kūrinys)  
6. M. Dobužinskis ‐ 81 800 Lt ( 12 kūrinių )
7. R. Jankauskas–Kampas – 77 400 Lt ( 
7kūriniai ) 
8. M. K. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) ‐ 72 
200 Lt (3 kūriniai) 
9. L. Katinas – 70 600 Lt ( 12 kūrinių ) 
10. V. Kisarauskas – 67 750 Lt ( 8 kūriniai ) 
11. J. Mackevičius – 66 600 Lt ( 7 kūriniai )
12. J. Buračas – 65 400 Lt ( 29 kūriniai ) 
13. A. Šaltenis ‐ 59 000 Lt ( 4 kūriniai ) 
14. J. Čeponis ‐ 58 500 Lt ( 3 kūriniai ) 
15. S. Krasauskas – 55 450 Lt ( 9 kūriniai ) 
16. V. Kasiulis – 51 050  Lt ( 9 kūriniai ) 
17. T. Niesiolovskis – 50 000 Lt ( 2 kūriniai)
18. K. Alchimavičius ‐ 37 000 Lt (1 kūrinys)  
19. B. Murinas – 36 800 Lt ( 3 kūriniai ) 
20. R. Sližys ‐ 36 750 ( 6 kūriniai ) 
 
 
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per 
visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM 

Brangiausiai parduoti kūriniai* 

 
1. A. Žmuidzinavičius, Dzūkų kaimelis ‐ 185 000 Lt 
2. J. Vienožinskis, Parko tvenkinys su gulbėmis 
Dačiūnų apylinkėje ‐ 115 000 Lt 
3. P. Kalpokas,  Rudeniškas peizažas ‐ 70 000 Lt 
4. A. Žmuidzinavičius, Užgesęs vulkanas ‐ 67 000 Lt 
5. A. Galdikas, Žydo Barucho portretas ‐ 46 000 Lt 
6. K. Šimonis, Karalaičio pasakų miestas ‐ 45 000 Lt  
7. T. Niesiolovskis, Natiurmortas su vaisiais – 39 000 
Lt  
8. K. Alchimavičius, Šventas Pranciškus ‐ 37 000 Lt 
9. A. Žmuidzinavičius, Panemunio medžiai ‐ 37 000 Lt
10. M. K. Radvila Našlaitėlis, LDK žemėlapis ‐ 36 000 
Lt 
11. K. Šimonis, Piemenukas prie pasakų vartų ‐ 34 
000 Lt   
12. M. K. Radvila Našlaitėlis,  Magni Ducatus 
Lithuaniae ... ‐ 33 000 Lt 
13. J. Mackevičius, Kauno pilies griuvėsiai ‐ 30 000 Lt 
14. K. Šimonis, Deivė Jūratė ‐ 30 000 Lt  
15. J. Čeponis, Palūšė ‐ 26 000 Lt  
16. V. Kisarauskas, Pasibučiavimas ‐ 26 000 Lt 
17. V. Žilius, Vasara ‐ 25 000 Lt 
18. F. Ruščicas, Pilnatis ‐ 25 000 Lt 
19. J. Švažas, Darbininko portretas ‐ 23 800 Lt  
20. L. Katinas, Prisiminimai iš teatro ‐ 21 000 Lt  
20. P. Kalpokas, Birutės kalnas Palangoje ‐ 21 000 Lt 
 
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM 

 
Papildoma  informacija: 
Inesa Kuliavaitė 
Meno rinkos agentūros marketingo vadovė  
Tel. +370 685 76 500 / +5 2307 200 
Mob. +370 672 12837 
El. paštas: inesa@menorinka.lt 
Tinklapis: www.menorinka.lt 
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