
Gruodžio 16 d. (penktadienį) 18 val. Tolerancijos centre vykusiame XXI Vilniaus aukcione pasiekti 
keli aukščiausi asmeniniai autorių kainų įvertinimai už kūrinį. Aukcione parduoti 25 meno kūriniai 

už beveik 115 000 litų. 

Didžiausią susidomėjimą aukciono dalyviai parodė lietuviško mo-
dernizmo klasiko – Leono Katino drobei „Prisiminimai iš teatro“, dėl 
kurios norą varžytis pareiškė iš karto trys pirkėjai. Šio darbo pradinė 
kaina  nuo 7000 Lt pakilo iki 21000 Lt. Tai 
yra didžiausia suma Vilniaus aukcionų is-
torijoje pasiūlyta už L. Katino kūrinį.

Nemažiau azartiškai pirkėjai varžėsi dėl 
1986 m. Arvydo Šaltenio paveikslo „Na-
tiurmortas su siuvama mašina“, kurio kai-
na šoktelėjo beveik 4000 – nuo 9800 iki 
13750 litų. 1950 m. Adomo Galdiko „Pi-
etų Prancūzijos peizažas“, pasiūlytas už 
pradinę 6000 Lt kainą pakilo iki 9600 litų.

Dėmesio sulaukė ir ypač retai rinkoje pa-
sitaikantys darbai. Pasaulyje žinomo dailininko M. 
Dobužinskio  1923 m. litografija „Pskovas. Žuvų tur-
gus katedros papėdėje“ nuo 7600 pakilo iki 8200 litų. 
Vladislovo Žiliaus 1971 m. koliažas „Mėlynoji ranka“ 
parduotas už 5600 litų. Aukcione sulaukė dėmesio ir 
skulptūra:  Antano Mončio „Broliai (Les Gilles)“ par-
duoti už 11 400 litų.

Aukcione taip pat nupirkta nemažai peizažų – B. Mo-
tuzos-Matuzevičiaus „Žiema“ už 1200 Lt (pradinė 900 
Lt), S. Gračiovo „Kalnai laukuose“ už 1400 Lt, I. Budrio 
„Beržoras“ už 2000 Lt, J. Mikėno „Peizažas“  už 2400 
Lt, A. Galdiko „Rudeniškas peizažas“  už 3400 Lt bei 
kiti.

Buvo įvertinti ir S. Krasausko, S. Ušinsko, 
E. Urbaitytės kūriniai, taip pat  A. Savicko 
„Archangelas“. 

Leonas Katinas (1907–1984)
Prisiminimas iš teatro
1978, drb., al., 130 x 110
Sign. AD: L.Katinas-78

Arvydas Šaltenis (g. 1944)
Natiurmortas su siuvama mašina
1986, drb. al., 90 x 60
Sign. AD: AŠ 86

XXI VIlnIaus aukcIone pasIektI kelI aukščIausI asmenInIaI 
autorIų kaInų įVertInImaI 

Antanas Mončys (1921–1993)
Broliai (Les Gilles)
Medis, I: h - 55; 27x23; II: h-51,5; 26x21

Adomas Galdikas (1893–1969)
Pietų Prancūzijos peizažas
1947–1952, fan., temp., 38,5 x 47
Sign. AD: AGaldikas

Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Pskovas. Žuvų turgus katedros papėdėje
1923, pop., litograf., akv., 40 x 33,3 / 33 x 26



Aukcione tradiciškai svečiavosi „Viskio akademija“, 
pristačiusi salyklinį viskį Deanston bei „Rūtos“ šo-
kolado saldumynai.

Aukciono rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems auk-
ciono dalyviams bei partneriams.

XXII Vilniaus aukcionas įvyks kovo mėnesį. Dau-
giau informacijos – Meno rinkos agentūros tinkla-
pyje www.menorinka.lt

Papildoma informacija:
Inesa Kuliavaitė
Meno rinkos agentūros marketingo vadovė 
Tel. +370 685 76 500, el. p. inesa@menorinka.lt
__________________________________
Cituojant Meno rinkos agentūros pranešimus, prašome 
nurodyti šaltinį.

Aukciono partneriai:


