A. Mončio namuose–muziejuje vykusiame Vilniaus aukcione
kovas kurstė ne tik A. Mončys

S. Kisarauskienė Triptikas „Aušros vartai“ (1980)

2019 m. rugpjūčio 3 d. Palangoje esančiame Antano Mončio namuose–
muziejuje įvykusiame LVIII Vilniaus aukcione labiausiai dalyvių geidžiamais įsigyti
kūriniais tapo Violetos Gaidamavičiūtės–Kisielienės ofortas „Preiloje“, A. Mončio
(1921–1993) akvarelė „Kompozicija mažame formate I“, Saulės Kisarauskienės
monotipija atliktas triptikas „Aušros Vartai“ bei Vytauto Kasiulio (1918–1995)
litografija „Muzikantas su „šarmanka“ ir papūga“. Tačiau brangiausiai parduoti
Kazimiero Žoromskio (1913–2004), Antano Martinaičio (1939–1986) ir Antano
Gudaičio (1904–1989) tapybos darbai bei dar iki šiol niekur nerodyta paties A. Mončio
skulptūra „Moteris“.
„Šis aukcionas išpildė visas Vilniaus aukciono namų prognozes, o taip pat
turėjome progą dar kartą įsitikinti, kad pajūryje vykstančiame aukcione didžiausias
dėmesys tenka kūriniams, nesusijusiems su jūra. Nors marinistika vis dar išlieka
populiari, bet rezultatai rodo, kad mūsų aukciono gerbėjų meno akiratis sparčiai
plečiasi ir jiems reikia ne tik įvairesnės tematikos, bet ir kuo įvairesne technika atliktų
kūrinių“, – teigia Vilniaus aukciono vadovė dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė.
Tradiciškai labdaringa rubrika prasidėjusio Vilniaus aukciono dalyviai
nudžiugino A. Mončio namų–muziejaus bendruomenę: iš viso surinkta 1,9 tūkst. eurų
muziejaus veiklai paremti (visų šioje rubrikoje siūlytų lotų pradinė vertė sudarė kiek
daugiau kaip 2,5 tūkst. eurų). Beje, pats pirmasis šios rubrikos kūrinys – A. Mončio
akvarelė „Kompozicija mažame formate I“ tapo vienu labiausiai norimu įsigyti
aukciono lotu: jo pradinė kaina kilo beveik du kartus ir pasiekė 660 eurų.
Tiesa, didžiausia kova LVIII Vilniaus aukcione virė ne dėl tapybos darbų: V.
Gaidamavičiūtės–Kisielienės oforto „Preiloje“ kaina kilo 2,4 karto iki 360 eurų. Beveik
1,6 karto daugiau nei nustatyta pradinė kaina pasiūlyta ir už S. Kisarauskienės
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monotipija atliktą triptiką „Aušros Vartai“ (920 eurų) bei V. Kasiulio litografiją
„Muzikantas su „šarmanka“ ir papūga“ (400 eurų).
Pasak S. Skaisgirytės–Makselienės, šįkart brangiausiai parduotų kūrinių sąraše
– mažiau sensacijų, daugiau išsipildžiusių prognozių. Pavyzdžiui, brangiausiai
įvertinto šio LVIII Vilniaus aukciono meno kūrinio – K. Žoromskio „Trijų dimensijų
serija | T.D.S. #45“ – kaina kilo nežymiai: jis parduotas už 6,7 tūkst. eurų.

K. Žoromskis „Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45“

Kaip buvo prognozuota, brangiausiai parduotųjų sąraše atsidūrė ir A. Mončio
skulptūra „Moteris“, į naujus namus iškeliavusi už 4,9 tūkst. eurų. Po jos rikiuojasi du
tapybos darbai, parduoti po 4,2 tūkst. eurų, tai – A. Gudaičio „Vyras su skrybėle“ ir A.
Martinaičio „Prie Labos upokšnio“. Beje, dėl pastarojo teko ir šiek tiek pasivaržyti – jo
pradinė kaina siekė 3,6 tūkst, eurų.
Be jau paminėtų lotų, LVIII Vilniaus aukciono dalyviai atkreipė dėmesį ir į kitas
rinkinio vertybes – įsigyti Prano Gailiaus (1928–2015), Sergejaus Gračiovo (1922–
1993), Leonardo Gutausko, Vytauto Igno (1924–2009), Vinco Kisarausko (1934–
1988), Romualdo Požerskio, Jono Vaičio (1903–1963), Antano Žmuidzinavičiaus
(1876–1966) ir kitų gerai žinomų autorių darbai.
Kitas Vilniaus aukcionas vyks šių metų rudenį Tolerancijos centre. Jo meno
vertybių rinkinys bus pradėtas formuoti per artimiausias kelias savaites.
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FAKTAI IR SKAIČIAI
6 700 – tiek eurų kainavo brangiausiai aukcione parduotas kūrinys: K. Žoromskio
„Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45“
90 – po tiek eurų kainavo pigiausi LVIII Vilniaus aukciono lotai – Kęstučio Ramono
paveikslas „Gėlių puokštė“, Johnny Friedlaender litografija „Abstrakti kompozicija“ ir
nežinomo XX a. I p. autoriaus darbas „Barkasas“
1014 – tiek eurų vidutiniškai išleido vienas LVIII Vilniaus aukciono vertybes įsigijęs
dalyvis
140 – tiek procentų kilo labiausiai geidžiamo Vilniaus aukciono loto, kuriuo tapo V.
Gaidamavičiūtės–Kiselienės oforto „Preiloje“, kaina
34 – tiek procentų LVIII Vilniaus aukcione parduotų lotų buvo parduoti už aukštesnę
nei nustatyta pradinė kaina

LIX VILNIAUS AUKCIONO DATOS
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Aukcionas: Spalio 4 d. 18 val.
Katalogas ir registracija aukcionui: www.menorinka.lt
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