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Sveiki, mielieji,
dažnai diskutuojame apie portreto žanrą. Į portretą žiūrima kitaip, nei į peizažo, natiurmorto 
ar buitinį žanrą. Pripažįstama, kad jo įsileidimas į namus yra tolygus naujo šeimos nario 
atsiradimui. Drauge tai yra ypatingos portreto, kaip žanro, jėgos ir energetikos pripažinimas. 
Vis dėlto, sklaidydami visuotinės meno istorijos puslapius, nesunkiai pastebėsime, kad 
didžiausio talento ir profesionalumo iš kūrėjo reikalauja būtent žmogaus vaizdavimas. Visa 
kita yra parengiamieji etapai, o kulminacija yra žmogus: jo kūnas ir veidas. Šiame aukcione 
pirmoji rubrika taip ir vadinasi: „Žmogaus vaizdavimas: portretas ir figūra“.

Ir išsyk pereiname prie kito poliaus: visiškos abstrakcijos, figūros nebuvimo, grynos 
nematerializuotos minties. Abstrakcija kaip žanras taipogi reikalauja ypatingo suvokimo, 
pasirengusio vertintojo, įgudusio žvilgsnio. Abstrakcijoje, kaip niekur kitur, apnuoginama 
spalvinė kūrėjo klausa, o spalvos tiesiog savaime įgauna garsinius pavidalus. 

Taigi, XII aukcionui pateikto rinkinio turinys ir balansuoja tarp šių dviejų polių: kon-
kretybės ir abstrakcijos, kūno ir dvasios, turinio ir formos, taktiliškumo ir garso, veido ir 
pavidalo.

Linkiu tiek vieną, tiek kitą vaizduojamojo meno polius priimti į savo dėmesio lauką.

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Žmogaus vaizdavimas: portretas  
ir figūra

1. Juozapas Horydas (1898–1939)
Jaunos moters portretas
1931, pop., past., 33 x 24,5
Sign. AK: J. Horyd Wilno 31
3400 Lt

Tapytojas, grafikas. Nuo 1923 m. studijavo VU pas F.Ruščicą ir L.Slendzinskį portretinę ir dekoratyvinę 
tapybą,  1929-1931 m., gavęs VU stipendiją mokėsi Paryžiuje. Dalyvavo Vilniaus dailininkų parodose, taip pat 
užsienyje, personalinės parodos Vilniuje 1931 m., 1933 m. ir 1934 m., Druskininkuose 1931 m. Tapė žymių 
asmenybių portretus, peizažus ir freskas (Vilniaus garnizono kazino), kūrė vitražus (Vilniaus Pramonės ir prekybos 
rūmams), skulptūras (Šv. Jokūbo ligoninė), litografijas plakatams ir viršeliams (Alma Mater Vilnensis). Žuvo 1939 
m. per Vilniaus bombardavimą.  Meno rinkoje darbai itin reti. Dauguma išlikusių molbertinės tapybos darbų 
(aliejai, pastelės) yra Varšuvos nacionaliniame muziejuje, monumentalieji darbai sunaikinti 1944 m. per Vilniaus 
bombardavimą, plačiau žinomi tik tiražuoti grafikos darbai (viršeliai, plakatai etc.).  

Vilniaus meno mokykla,Vilnius-Torūnė, 2002, p. 358
Konstantynow Dariusz: Wilenskie towarzystwo artystow plastykow 1920–1939. – Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 2006, p. 197 – 199
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Ž m o g a u s  v a i z d a v i m a s :  p o r t r e t a s  i r  f i g ū r a

3. Bari Egizas (1869–1946)
Mergaitės portreto eskizai
~1929, pop., piešt., 21 x 30,5
1500 Lt

2. Bari Egizas 
(1869–1946)
Moters ir vyro 
portretų eskizai
XX a. I p., pop., piešt., 
21 x 15 ir 25 x 18
1500 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

4. Konstantas Kemežys
Autoportretas I
1933, pop., piešt., 29 x 19,5
Sign. AD: Kemežys K. / 1933 VII 23
350 Lt

5. Konstantas Kemežys
Autoportretas II
1943, pop., piešt., 30 x 22
Sign. AD: 1943 m. gruodis
350 Lt

6. Konstantas Kemežys
Laiškas J. Čepėnui
Pop., piešt., tušas, 11 x 21,5
Sign.: rankraštinis įrašas
350 Lt
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Ž m o g a u s  v a i z d a v i m a s :  p o r t r e t a s  i r  f i g ū r a

Dailininkė gimė Bolgrade, kur tuo metu mokytojavo jos tėvas, klasikinių kalbų žinovas M. Račkauskas. 1921 m. visa šeima 
persikėlė į Lietuvą, nuo 1927 m. apsigyveno Kaune, Fredoje. 1930 m. Marija baigė gimnaziją, 1930–1935  m. mokėsi Kauno 
meno mokykloje pas P. Kalpoką ir A. Galdiką. Dailės parodose M. Cvirkienė pradėjo dalyvauti nuo 1935 m. Kartu su savo 
vyru rašytoju P. Cvirka 1937 m. keliavo po Vakarų Europą, ilgiau gyveno Paryžiuje. 1938–1940 m. priklausė Lietuvos moterų 
dailininkių draugijai, taip pat buvo Lietuvos dailininkų sąjungos (nuo 1939 m. individualistų sekcijos) narė. 1940 m. dalyvavo 
„Dairos” (dailininkų realistų-aktyvistų) grupės veikloje. Karo metu su P. Cvirka pasitraukė į Alma Atą, gyveno Maskvoje. 1945 
m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Nuo 1946 m. – LTSR dailininkų sąjungos narė. 1964 m. Vilniuje surengė pirmąją 
personalinę parodą. Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Vengrijoje, Italijoje, Čekoslovakijoje). 1965 m. M. Cvirkienei 
suteiktas LTSR nusipelniusios meno veikėjos, 1972 m. – LTSR liaudies dailininkės vardas,  2000 m. buvo apdovanota V laipsnio 
Gedimino ordinu.

Karolis Vairas-Račkauskas gimė 1882 m. Šiaudinėje, Akmenės rajone. 1907 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, 
kur įsitraukė į lietuvių veiklą. 1923 m. grįžęs į Lietuvą tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 1923 iki 1928 m. ėjo 
diplomatines pareigas Lietuvos atstovybėje Anglijoje. 1929 m. tapęs pirmuoju Lietuvos diplomatu Afrikoje gyveno Keiptaune, 
kur ėjo Lietuvos konsulo Pietų Afrikoje pareigas (1929–1932 m.). Grįžęs į Lietuvą atsidėjo žurnalisto ir vertėjo darbui. 
1940–1947 m. buvo Respublikos bibliotekos (Kaune) direktoriaus pavaduotojas, mokslinis sekretorius, nuo 1949 iki 1969 
m. – Petro Cvirkos memorialinio muziejaus direktorius. Mirus Salomėjai Neriai kartu su Antanu Venclova pirmieji pradėjo 
rūpintis poetės palikimu. 1946 m. Kaune surengė pirmąją parodą – „Salomėja Neris gyvenime ir kūryboje“, o 1955 m. sudarė 
fotoalbumą „Salomėja Neris: 1904-1945”. K. Vairas-Račkauskas mirė 1970 m. Kaune.

Parengta pagal Venclovų namų–muziejaus informaciją. 

7. Marija Račkauskaitė–Cvirkienė (1912–2004) 
Karolio Račkausko–Vairo portretas

1982, drb., al., 59,5 x 46,5
900 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

8. Alfonsas Keturka (1919–1995) 
Jaunos kolūkietės portretas
1950, pop., akv., 26 x 31,5
Sign. AD: AKet / 1950
550 Lt

9. Nežinomas autorius (Lietuva)
Mergina vasarine suknele

XX a. 6/7 d–metis, dub. drb., al., 84,5 x 60
8800 Lt
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Ž m o g a u s  v a i z d a v i m a s :  p o r t r e t a s  i r  f i g ū r a

10. Algimantas Jonas Kuras (g. 1940)
Mergaitės portretas arkų fone

~1963, drb., al.,  66,5 x 54,8 
Sign.: nugarinėje pusėje įrašas: „Kuras / II k.“ 

950 Lt

11. Stasys Jusionis (g. 1927)
Pirtyje

1970, drb., al., 80 x 90
Sign. VD: Jusionis

7600 Lt

Tapytojas S. Jusionis gimė 1927 m. Radviliškyje. 1947–1950 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės 
institute, 1953 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1953–1989 m. dirbo žurnalo „Genys“ redakcijoje (1974–1989 m. – vyr. 
redaktorius). Surengė 10 individualių parodų Lietuvoje, dalyvavo parodose užsienyje. Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų 
sąjungos narys. 1981 m. apdovanotas LTSR valstybine premija.

Nutapė teminių kompozicijų, portretų. Jiems būdinga ekspresija, apibendrintas piešinys, ryškių spalvų kontrastai, 
energinga pastoziška tapysena, raiški faktūra. Ryški improvizacija, vaizdų simboliškumas. 

Parengta pagal: D. Jedzinskienės straipsnį in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T.9, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas: Vilnius, 2006, p. 80.
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

13. Juozas Kalinauskas (g. 1935)
Ekstazė

1982, pop., monotip., 47 x 63
Sign. AD: J. Kalinauskas / 1982

1500 Lt

12. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Šokėja (pagal Edgar Degas)
Pop., akv., 70 x 49,5
1600 Lt

„Plastikoje domina spalva ir tapybiškumas. Spalva – tai nebūtinai visa vaivorykštė paveiksle. Netgi priešingai, patinka, 
kai suręsta iš 2–3 spalvų – aiški spalvinė struktūra, kaip Matiso ir Pikaso. Apskritai mėgstu plastinį aiškumą paveiksle: jei 
tamsus – tai kad dvelktų naktim ar kapu, jei ryškus – tai irgi kad žiebtų spalva per 50 metrų! O iš arti priėjus, kad negalėtum 
atsidžiaugti įvairiu paviršium, rūpėtų pačiupinėti, perbraukti pirštais.“ 

Parengta pagal: A. Skačkauskas, 1989 m., in: 72 lietuvių dailininkai – apie dailę, sud. A. Andriuškevičius, VDA leidykla: Vilnius, 1998, p. 251.
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14. Ehud Dor (g. 1944)
Grožio pagavos (Beauty – Spots), 7 eskizai 
2009, pop., tušas, 70 x 35
Signuoti: Dor
1500 Lt

Ž m o g a u s  v a i z d a v i m a s :  p o r t r e t a s  i r  f i g ū r a
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

15.  Vytenis Lingys (g. 1956)
Moterys
2008, kart., graf., past., akr., 70 x 50
Sign. AD: Lingys
1500 Lt

V. Lingys gimė 1956 m. Vilniuje, 1974–1980 m. studijavo tapybą VDA, jam dėstė J. Švažas, A. Šaltenis, A. Stasiulevičius, 
diplomui vadovavo A. Gudaitis. Nuo 1980 m. tapytojas aktyviai dalyvauja parodiniame gyvenime, dailininkų dirbtuvėse, 
simpoziumuose. Personalinių parodų yra surengęs Lietuvoje ir užsienyje.

„Vytenis Lingys – neabejotinai vienas intelektualiausių lietuvių viduriniosios kartos ekspresyvaus spontaniško braižo 
tapytojų. Jo kūriniai išsiskiria savita stilistika, tapybinio mąstymo metaforiškumu, ypatingu kolorito ir meninės formos 
jautrumu. (...) Spontaniško kūrybinės dvasios polėkio vertę supratusiam Lingiui vis svarbesnis tampa pats linijų, dėmių, 
spalvų, įvairių paveikslo komponentų energetinių įtampų santykiais. Todėl pastaraisiais metais jis, greta tapybos, vis daugiau 
dėmesio skiria piešinių serijoms. Lingys yra puikus piešinio meistras, (...) Lanksčių apibendrintų linijų suformuoti žmonių 
siluetai išsiskiria linijinio piešinio neklystančiu tikslumu ir lakoniškumu.“

Parengta pagal: „Vytenis Lingys. Tapyba ir piešiniai“, sud. A. Andrijauskas, Vilnius, 2006, p. 7, 12, 107.
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Ž m o g a u s  v a i z d a v i m a s :  p o r t r e t a s  i r  f i g ū r a

16. Vytenis Lingys (g. 1956)
Apsigaubusi moteris

2009, kart., graf., past., akr., 70 x 50
Sign. AD: Lingys

1500 Lt

17. Vytenis Lingys (g. 1956)
Laukianti

2009, pop., graf., akr., 39 x 52
Sign. AK: Lingys 09

1200 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

19. Adomas Jacovskis (g. 1948)
Veidas ir gėlės
1979, kart., al., 40 x 30
Sign. AK: AJ 79
7600 Lt

20. Augustinas Savickas (g. 1919)
Moteris ir vyras
1995, pop., piešt., akv., 41 x 28,5
Sign. AD: no 30  / A. Savickas 95
800 Lt

18. Dovilė Norkutė (g. 1971)
Berniukas
1998, drb., al., akr., 142 x 85
6000 Lt
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Ž m o g a u s  v a i z d a v i m a s :  p o r t r e t a s  i r  f i g ū r a

21. Mikalojus Šalkauskas (1935–2002) 
Pora
2002, drb., al., 66 x 62,5
Sign. VK: Šalk – / 2002
7200 Lt

„Visą Šalkausko kūrybą jungia mažai besikeičiantys, panašūs kompoziciniai (dirbtiniai) pavidalai ir formos. Dailininkas 
mėgsta ne tiek figūrinę tapybą įprasta prasme, kiek tiesiog antropomorfiškus pavidalus. (...) 

Spalvų požiūriu tikrieji Šalkausko mokytojai yra Matisse‘as ir popartininkai. Keistokuose spalvų deriniuose atsiveria 
dailininko temperamentas ir psichologinės sanklodos ypatingumas.“

Parengta pagal: R. Andriušytė, „Mikalojus Šalkauskas“, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, R. Paknio leidykla: Vilnius, 2000, p. 160.
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

23. Juozas Bagdonas (1911–2005)
Abstrakcija
1964, drb., al., 65,5 x 52
Sign. AK: J. Bagdonas
7400 Lt

22. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Jūra 
1969, fan., al., 73,5 x 48
Sign. AC: Linas; AD: apversk; VK: Linas
Būklė: nežymūs tapybos pažeidimai ties kraštais
4200 Lt

Abstrakcija



19

A b s t r a k c i j a

24. Alonas Štelmanas (g. 1978) 
Vienatvė kelyje
2005, drb., al., 70 x 105
3000 Lt

„A. Štelmanas – jaunas, maištingas, itin ekspresyvus menininkas, magistrantūrą baigęs pas Henriką Čarapą, eina bene 
sunkiausiu grynosios tapybos keliu, per spalvą, per potėpį išreikšdamas ribines emocines, dvasines būsenas. Kontempliuoti 
A.  Štelmano kūrybą – tai beveik tas pats, kas pabūti vienoje palatoje su pamišėliu, kurį uždarė dėl sugebėjimo velniškai/
dieviškai jautriai, giliai gyventi.”

Parengta pagal E. Striogaitės straipsnį „Kauno bohema nemirė! Tegyvuoja bohema!” in: kultūros portale kulturpolis.lt, 2010 m. sausio 15 d.

25.  Raimundas Mikšys (1961–2008) 
Žvelgiant į dangų

2005, pop., past., 21,5 x 50,5
Sign. AD: R. Mikšys 2005

1100 Lt

„R. Mikšys dirbo tapybos srityje, aliejumi ir pastele tapytuose paveiksluose puoselėdamas modernizmo patirtį. Jis rinkosi 
tradicinius žanrus, tačiau niekada neslydo banalybės paviršiumi, originaliai perkurdavo tapomus tikrovės ženklus į stilizuotus, 
beveik abstrakčius vaizdinius. Jo darbai masina akį išlavinta spalvine klausa, spontanišku potėpiu, optine judėjimo iliuzija. 

Išskirtinė buvo ir R. Mikšio asmenybė – jis tapo gyva Kauno legenda, menininkų bohemos pasaulio simboliu. R. Mikšys 
turėjo laisvą menininko dvasią, nepaklūstančią kūrybiškumą ribojančioms normoms. Tokį matome jį ir dabar, tikėdami, jog 
pagaliau išsipildė dailininko svajonė – skrieti balta laive per amžinybės vandenis.“

Parengta pagal A. Uždavinio tekstą „Raimundas Mikšys. In memoriam” in: Literatūra ir menas, 2008 m. kovo 7, nr. 3180. 
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27. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
Kompozicija I
1977, kart., al., 84 x 58
9800 Lt

28. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
Kompozicija II
1977, kart., al., 84 x 58
9800 Lt

26. Adomas Galdikas 
(1893–1969)
Miškas
XX a. 6 d–metis, fan., al., 
45 x 60
Sign. AK: A. Galdikas
5900 Lt
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A b s t r a k c i j a

29. Rimvidas Jankauskas–
Kampas (1957–1993) 

Natiurmortas su gėlių 
vazonais 

~1989, drb., al., 40,5 x 57
4000 Lt

30. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993) 
Vėjuotas vakaras
1991, drb., al., 80 x 113,5
Sign. AD: Kampas 91 
11800 Lt



X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Lietuvos dailė

31. Gustavas Pileckis (Gustav Pilecki, 1892–1982)
Senamiestis 
XX a. I p., fan., al., 28 x 39,5
Sign. AD: Gustaw Pilecki / Wilna
4500 Lt

G. Pileckis Peterburgo universitete studijavo architektūrą ir nuo 1915 m. lankė privačią dailės studiją (Новая 
художественная мастерская), kuriai vadovavo Kardovskio mokiniai Aleksandras Jakovlevas ir Vasilijus Šuchajevas. Studijoje 
tais metais mokėsi A.Benois, B.Kustodijevas, A.Ostroumova-Lebedeva, J.Lanceray, B.Grigorjevas ir kt. Vėliau architektūrą 
studijavo Varšuvos politechnikoje, nuo 1924 m. Varšuvos meno mokykloje pas T.Pruškovskį. 1925 m. keliavo po Italiją, kur 
susipažino su Ludomiru Slendzinskiu ir tapo jo mokiniu Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete. Dailininko 
diplomą įgijo 1927 m. Buvo Vilniaus dailininkų draugijos narys ir dalyvavo jos parodose 1921–1939 m. (pirmoje parodoje 
buvo pristatytas kaip „dailininkas-architektas“). Kituose Lenkijoje miestuose ir Europoje buvo pristatomas kaip Vilniaus 
dailininkas, nors daugiausiai gyveno ir dirbo Varšuvoje restauratoriumi. Be tapybos, užsiėmė taikomąja grafika, daugiausiai 
projektavo plakatus. 

Bibliografija:
Konstantynow Dariusz: Wilenskie Towarszystwo artystow plastykow 1920-1939.– Instytut Sztuki Polskiej Akademii nauk, Warszawa, 2006, p.157, iliustr. 

Nr.134-139.
Wilenskie srodowisko artystyczne 1919-1945.Wystawa pod patronatem prof. Stanislawa Lorentza.  Malarstwo, grafika, rzezba, rysunek, fotografia. – Olsztyn, 

1989, p.76, 91.
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L i e t u v o s  d a i l ė

32. Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas, 1888–1935)
Vilija
1929, pop., autolitograf., 27 x 33,5
Sign. AK: Ignacas Pinkus
2400 Lt

I. Pinkas – dailininkas, Jaceko Malczewskio mokinys. 1919 m. kaip piešėjas ir dailininkas dalyvavo generolo L.Želigovskio 
žygyje į Vilnių. 1928 m. buvo atvykęs į Vilnių, kur susituokė su Marija Kazanowicz. Tada nutapė 10 paveikslų, vaizduojančių 
Vilniaus architektūros paminklus. Paveikslus padovanojo asmeniškai Juzefui Pilsudskiui, o 1929 m. išleido tų paveikslų 
spalvotų autolitografijų rinkinį. Kiekviena litografija signuota pieštuku, rinkinys išleistas 100 egzempliorių tiražu, visi rinkiniai 
buvo vardiniai. Autolitografijos reprodukuotos knygoje Wladislaw Zahorski, Podania i legendy wileńskie. – Gdansk, 1991. 
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

34. Jonas Mackevičius 
(1872–1954) 
Valtys Kaprio pakrantėje
1914–1929,  kart., al., 23,5 x 30
5000 Lt

33. Jonas Mackevičius 
(1872–1954) 
Kaprio miestelio  
prieplauka
1914–1929,  kart., al., 23 x 30
Sign. AK: J. Mackevičius Capri
5000 Lt

„Kartu su buitimi bei profesine veikla trečiajame dešimtmetyje stabilizavosi ir meninė dailininko evoliucija. Ji baigėsi 
1929–1931 m.  išvykomis į Italiją ir Prancūziją bei pluoštais meistriškai nulietų akvarelių, kurios šiandien priskiriamos 
geriausiems XX a. lietuvių tapybos pavyzdžiams.“

Parengta pagal: parodos katalogo „Kajetonas Sklėrius: iš klajonių“ (sud. ir tekstų aut. J. Mulevičiūtė) informaciją, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus, 2006, p.18.
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L i e t u v o s  d a i l ė

35. Kajetonas Sklėrius (1876–1932) 
Upelio fragmentas

1925, pop., akv., 37 x 29
Sign. AK: K.Sklėrius 25

Būklė: restauruotas
4200 Lt

36. Rimtas Kalpokas (1908–1999)
Valtys upelyje

1937, pop., akv., 64 x 47
Sign. AD: R. Kalpokas / 1937

3100 Lt

„1935–1939 m. Italijos ir Lietuvos peizažuose tapybinis ir grafinis dailininko kūrybos pradai susiderino, vienas kitą papildė. 
R. Kalpokas šiuo periodu sukūrė brandžių ir įvairių šio žanro kūrinių.“

Parengta pagal: XX a. Lietuvių dailės istorija. 1900–1940, II t., sud. I. Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Mackonis ir kiti, Vaga Vilnius:, 1983, p. 111.
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37. Jonas Buračas (1898–1977)
Rytas Kauno uoste
1935, drb., al., 36 x 55
Sign. AD: J. Buračas
10700 Lt

Darbas reprodukuotas leidinyje: „Jonas Buračas. Reprodukcijos“ (red. L. Patriubavičienė), Vilnius: Vaga, 1977. 
„Impresionizmo įspūdžių pagautas, dailininkas ir Lietuvoje paveikslus nuo pradžios iki galo tapo gamtoje, kasdien ir tuo 

pačiu laiku ateidamas į tą pačią vietą, stebėdamas gamtą esant panašiam apšvietimui. Geriausiai jam pavyksta pajūrio uosto 
vaizdai, kur didingas rūstokas gamtovaizdis bei sudėtingas apšvietimas padeda sukurti rimtus, kupinus vidinio susikaupimo 
peizažus. Juose dailininkas įdomiai sprendžia plenero problemą. (...) Visi šie kūriniai skirtingo stiliaus: vieni intymūs, 
impresionistiški, alsuoja turtingu spalviniu žaismu: rūke skęsta laivų kontūrai, spalva ir potėpiais išgaunamas erdviškumas 
(„Klaipėda. Naujasis žiemos uostas“, „Rytas Kauno uoste“), o kiti epiniai.“

Parengta pagal: N. Tumėnienės tekstą leidinyje „Jonas Buračas. Reprodukcijos“ (red. L. Patriubavičienė), Vilnius: Vaga, 1977, p. 5.
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38. Adomas Galdikas (1893–1969) 
Kapinės 
XX a. 4 d–metis, pop., temp., 60 x 80
Sign. AK: A. Galdikas
4300 Lt



28

X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

39. Jonas Vaitys (1903–1963)

Peizažas
1954, drb., al., 18,5 x 23
Sign. AD: J. Vaitys 54
Būklė: restauruotas
1800 Lt

J. Vaitys gimė 1903 m. Kaune, per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su tėvais patraukė į Rusiją, mokėsi Briansko gimnazijoje. 
1918 m. grįžo į Lietuvą, 1922 m. išlaikė konkursinius egzaminus į Justino Vienožinskio įsteigtus Piešimo kursus, kurie 
netrukus buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą. Čia jam tapybą dėstė Vienožinskis ir Adomas Varnas. Kadangi 1928 m., 
kai jis baigė Kauno meno mokyklą, pastaroji neturėjo aukštosios mokyklos statuso, tų pačių metų lapkritį J. Vaitys eksternu 
įgyja diplomą Vilniaus dailės akademijoje. Iškart po to išvažiavo mokytojauti į Panevėžį, tik 1940 m. J. Vaitys perkeltas į Kauno 
VI gimnaziją, o 1945 m. sausio 1 d. paskiriamas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pavaduotoju 
mokslo reikalams, 1947 m., atleidus Liudviką Strolį iš direktoriaus pareigų - instituto direktoriumi. 1951 m. pašalinamas iš šių 
pareigų, bet A. Janulis, kuris tuo metu buvo paskirtas Kauno politechnikos instituto Grafinių darbų ir piešimo katedros vedėju,  
priėmė Vaitį, puikų pedagogą, į savo katedrą. 

„Jono Vaičio darbus nesunku atpažinti pagal jo mėgstamus komponavimo būdus, spalvų gamą, paveiksle pasklidusią šviesą, 
peizažuose dažnai švytinčią iš gilumos ar dangaus. Beveik visose kompozicijose judėjimas vyksta iš kairės į dešinę, kur tolumoje 
paliekama laisva erdvė atokvėpiui. Arba žiūrovo žvilgsnis kreipiamas į paveikslo gilumą bėgančiais keliais. Išraiškingas dangus 
– tapybiškas, dažnai nuklotas debesimis – ramiais ar audringais. Laikui bėgant keitėsi tik tapymo būdas – nuo impresionistinio 
link dekoratyviai apibendrinto.“

Parengta pagal  N. Tumėnienės tekstą kataloge „Jonas Vaitys. Tapyba“, red. D. Zovienė, Vilnius: LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras „artseria“, 2003, p. 
6–12.  
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L i e t u v o s  d a i l ė

40. Moshe Rosenthalis 
(1923–2008)

Gyvenvietė prie upės
1950-1957, drb. ant fan., al., 45 x 65

1200 Lt

41. Stasys Ušinskas (1905–1974)
Kostiumų eskizas „Anna Gerlet-
te” spektakliui „Kristi’s Mother”
1936, kart., piešt., temp., 50,6 x 29,6
 Sign. AD: S. U.
1400 Lt

42. Stasys Ušinskas (1905–1974)
Kostiumų eskizas “Keturių 
merginų tautiniai rūbai” 
spektakliui „Kristi’s Mother” 
1936, kart., piešt., temp., 43 x 50,3
Sign. AD: S. Ušinskas
1400 Lt
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44. Leonardas Kazokas (Kazokevi-
čius) (1905–1981)
Pramonės bendradarbiai
1952, drb., al., 130 x 230
6000 Lt

L. Kazokas gimė 1905 m. Kaune. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, visa šeima pasitraukė į Peterburgą, 1912 m. vėl 
grįžo į Kauną. Kazokas daug piešė, lipdė, pirmasis jo mokytojas buvo A. Šimkūnas. 1921 m. jaunasis dailininkas įstojo į Piešimo 
kursus, dalyvavo Kauno meno mokyklos statyboje. Iš pradžių studijavo skulptūrą, vėliau pradėjo lankyti J. Vienožinskio studiją 
kartu su A. Samuoliu, V. Vizgirda, J. Mikėnu.

1929 m. baigė Kauno meno mokyklą, 1930 m. Kazokas su kitais jaunaisiais dailininkais įkūrė Nepriklausomųjų dailininkų 
draugiją, buvo pirmuoju pirmininko pavaduotoju, vėliau ir pats jai pirmininkavo. 1934–1939 m. dėstė piešimą Kauno III 
gimnazijoje, o per vasaros atostogas daug keliavo po Europą. 

Parengta pagal: XX a. Lietuvių dailės istorija. 1900–1940, II t., sud. I. Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Mackonis ir kiti, Vaga Vilnius:, 1983, p. 106.

43. Pranciškus Porutis 
(1924–2009)
Rudens aušra 
XX a. vid., pop., akv., 16,5 x 21,5
500 Lt

Dailininko išsilavinimą P. Porutis įgijo tremtyje – 1950 m. baigė Jakutijos dailės technikumą. Nors parodose dalyvauti 
pradėjo dar 1947 m., Lietuvoje šis menininkas jų nesurengė labai daug. Visą gyvenimą persekiojęs tremtinio statusas užkirto 
kelius ne tik parodoms, bet ir kūrybos albumams, tuometiniams valstybiniams užsakymams ir pan. (...)

Žvelgiant į dailininko tapybos darbus, tenka mesti iš galvos mintis apie dabar populiarias meno tendencijas, mat P. 
Poručio kūryba – tipiškas XX a. vidurio ir antros pusės reiškinys, daugiausia paveiktas realizmo ir neoekspresionizmo. 
Menininko darbuose nejusti praeities meno krypčių reflektavimo. Visą savo kūrybos laikotarpį jis lieka ištikimas realizmo ir 
neoekspresionizmo stiliui.(...)

Parengta pagal: J. Armanavičiūtės straipsnį „Apie „grynąją“ tapybą“, in: 7 meno dienos, 2004 m. birželio 11, nr. 618.
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45. Vladas Drėma (1910–1995)
Duona

1938, pop., spalv. litograf., 19 x 12,7
Sign. AK: Duona; AD: VI. Drėma–38 

300 Lt

Vaikystėje netekęs tėvų, augo globojamas giminaičių. Iki 1920 m. gyveno tėvo gimtinėje – netoli Gervėčių esančiame 
Mockų kaime (dabar – Baltarusija). Gervėčių kunigas, pamatęs vaiko piešinius, 1920 m. gabų berniuką išsiuntė į Vilnių ir 
apgyvendino vaikų prieglaudoje, įsikūrusioje ant Tauro kalno. Mokydamasis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, V. 
Drėma lankė dailininko Vytauto Kairiūkščio dailės studiją. 1931 m. baigęs gimnaziją, studijavo tuometinio Vilniaus Stepono 
Batoro  universiteto Dailės fakultete, kurį baigė 1936 metais. Kartu su kitais buvo įsteigęs „Vilniaus grupę“, kuriai priklausė 
lietuvių, lenkų ir žydų tapytojai. 1931–1940 m. dirbo mokytoju įvairiose Vilniaus gimnazijose. 1937–1938 m. studijavo 
Varšuvos aukštojoje dizaino mokykloje. 1941–1944 m. dirbo moksliniu bendradarbiu Vilniaus gudų muziejuje. 1945–1946 
m. vadovavo LTSR Mokslų akademijos Etnografijos muziejui. 1946–1961 m. buvo Vilniaus dailės muziejaus Vaizduojamosios 
dailės skyriaus vedėju. 1946–1950 m. ir 1957–1970 m. dėstė tuometiniame Lietuvos dailės institute, 1956–1958 m. – skaitė 
paskaitas apie kultūros paveldą Vilniaus universitete. 1970–1985 m. dirbo archyvų tyrinėtojo darbą Paminklų konservavimo 
institute, buvo vyriausias specialistas dailės istorijos klausimais

Baigęs profesionalaus meno studijas, V. Drėma piešė, kūrė tapybos, grafikos, scenografijos kūrinius, akvareles, ekslibrisus, 
apipavidalino kelių lietuvių poetų knygas, kitus leidinius. Nuo 1931 m. dalyvavo dailės parodose.

Sovietmečiu neturėdamas galimybių kurti ir dėstyti, ėmėsi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailės istorijos ir Vilniaus 
meno studijų, dirbo archyvuose ir bibliotekų rankraštynuoe. V. Drėma buvo aukštos kvalifikacijos dailės istorikas, ieškantis 
autentiškų šaltinių, nepripažįstantis paviršutiniškumo, dailėtyrininkas enciklopedistas.

Parengta pagal N. Sisaitės informacinę medžiagą Vilniaus apskrities kraštotyros informaciniame portale „Vilnijos Vartai”. 

Papildoma informacija: Šis darbas LDM 
rinkinyje yra nuo 1969 m.
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46. Kazys Šimonis (1887–1978)
Aukojimas
~1929 (XX a. 2/3 d–metis), pop., tušas, 
plunksn., 12,5 x 15,5
1500 Lt

47. Kazys Šimonis (1887–1978)
Jūra
XX a. 5 d–metis, drb., al., 55 x 80
Sign. AK: K. Š.
7000 Lt



33

L i e t u v o s  d a i l ė

50. Adolfas Valeška (1905–1994)
Vitražo projektas „Koralų pasaulis“
~ 1979, kart., temp., 56 x 39
3200 Lt

49. Adolfas Valeška 
(1905–1994)
Apsireiškimas
~ XX a. 8 d–metis, kart., temp., 
63 x 15,5
2800 Lt

48. Adolfas Valeška 
(1905–1994)
Angelas ir Marija
~ XX a. 8 d–metis, kart., temp., 63 
x 17,5
Sign. AK: A. Valeška 
2800 Lt
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51. Vytautas Kasiulis 
(1918–1995) 
Natiurmortas
XX a. III ketv.,  pop., past., 49 x 63,5
Sign. AD: KASIULIS
6600 Lt
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52. Vytautas Kasiulis 
(1918–1995)
Prisiminimai
XX a. III ketv., pop., past., 49 x 63,5
Sign. AK: KASIULIS
9400 Lt
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53. Jonas Rimša (1903–1978) 
Raitelis
XX a. vid., kart., al., 26 x 37,5
Sign. AK: J. Rimša
14000 Lt

„Nuolatinės kelionės, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Bolivija, Argentina, Taitis, JAV) darė įtaką motyvams, taip 
pat kūrybos stiliui: dekoratyviam, spalvingam, plakatiškai ryškiam ir ritmiškų linijų, nestokojančiam egzotikos, etninio Pietų 
Amerikos tautų prado. (...) Pietų Amerikoje autorių neatsitiktinai laikė vienu stipriausių vietos menininkų (iš Bolivijos net 
buvo uždrausta išvežti jo paveikslus), o tapybos plastiką siejo su vietiniu estilo national.“

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje“ in: Išeivijos dailė, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 
2003, p. 119–120.
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55. Liuda Vaineikytė 
(1908–1997)

Maskvos metro
1935–1937, drb., al., 43 x 60,5

Būklė: nežymus tapybos  
sluoksnio pažeidimas

3000 Lt

54. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė (1913–2005)
I. Šeimos muzikantai

1989, lenta (medis), al., 22,3 x 9,7
Sign. AK: Jadv. Paukštienė 

II. Gaidžio skerdimas
1977, medis (padėklas), al., 19,3 x 41,5

Sign. AK: Jadvyga P–nė
1150 Lt

Dailininkė gimė 1908 m. Palangoje, mirė 1997 m. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą (tapytojo-monumentalisto 
specialybę). Nuo 1935 m. dalyvauja dailės parodose. 1935–1937 m. mokėsi Maskvoje. Prasidėjus II Pasauliniam karui pasitraukė 
į Rusiją. Karo metais dirbo Sovietų Sąjungos radijo komitete. 1946–1951 m. dėstė Vilniaus dailės institute. 1956–1958 m. 
buvo Vilniaus paveikslų galerijos direktorė. LTSR nusipelniusi meno veikėja (1958). 

Sukūrė revoliucinės tematikos plakatų, portretų, kompozicijų, peizažų, metalo, stiklo dirbinių. 
Darbai saugomi Lietuvos muziejuose.
Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę. 
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56. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Iliustracijos pasakai, 5 vnt.  
~1935–1945, kart., temp., 13,5 x 11,2 / 23 x 17 / 22 x 12,5 / 15,5 x 10,3 / 22 x 16
Sign.: II: AD: Mатузевич 42; III: AD: Mатузевич 44; V:AD: Mатузевич
500 Lt

57. Boleslovas Motuza–
Matuzevičius (1910–1990)

Naujoji Vilnia. Fedoro namas.
1956, kart., al., 28 x 38,5

850 Lt
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59. Vladas Karatajus (g. 1925)
Raitininkai I

1982, drb., al., 69 x 83
Sign. AD: V. Karat 82

3400 Lt

„Aš pataikauju gamtai, - prisipažįsta dailininkas, - nes joje dirbu, meškerioju, keliauju. Dirbu net žiemą. Aš nesiekiu 
ypatingų efektų. Randu grožį kasdienybėje ir gamtoje, jei ji, žinoma, žmogaus nesuniokota“.

Parengta pagal N. Nevčesauskienės tekstą Vlado Karatajaus parodos, atidarytos 2003 m. gegužės mėn. Suvalkijos dailės galerijoje, informacinę medžiagą. 

58. Vincas Norkus (1927–2006)
Prie Žeimenio ežero

1984, drb., al., 60 x 70
Sign. AK: V.Nork,-84

4300 Lt
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61.  Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1937)
Onos bažnyčia nuo Užupio
2003, fan., temp., 50 x 70
900 Lt

62. Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1937)
Vakaro panorama su Trakų pilimi
2001, fan., temp., 50 x 70
900 Lt

60. Mikas Šileikis (1893–1997) 
Žiema pro langą (Čikaga, 
Marketplace)
~1950, drb. ant kart., al., 50,5 x 37
Sign. AK: M. J. Šileikis
2600 Lt

Vienas pirmųjų lietuvių dailininkų Amerikoje. 1913 m., vengdamas rusų carinės karo prievolės, jis atvyko į JAV. Mokydamasis 
vidurinėje mokykloje, lankė Bostono, vėliau - privačią Belle Arti meno mokyklą. 1923 m. baigė Čikagos meno institutą. Iki 
naujųjų imigrantų bangos po Antrojo pasaulinio karo Šileikis dalyvavo Čikagos meno instituto, Indianos dailininkų ir lietuvių 
išeivių dailės parodose. Už savo kūrinius ne kartą laimėjo premijų ir apdovanojimų. Dalyvavo įvairių meno draugijų - Alumni 
Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailininkų sąjungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas 
Amerikos Lietuvių dailininkų sąjungos iniciatorių (1956 m.) ir Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėjų (1957 m.). Iki 1962 m. jai 
vadovavo, įsteigė savo vardo premijų fondą. 

Pagal Lietuvos dailės muziejaus informaciją.
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63. Vytautas Baltramiejus Valius (1930–2004) 

Rūpintojėlis iš ciklo “Lietuvių liaudies meno motyvais” 
(1960–1980)
XX a. 8 d–metis, pop., temp., 86 x 61,7
4400 Lt

Vytautas Valius – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, dailininkas, grafikas, tapytojas, 
Lietuvos dailininkų sąjungos narys – gimė 1930 m. Telšiuose. 1950–1956 m. studijavo grafiką Vilniaus dailės institute 
(dabar akademija). Po studijų dirbo estampo, tapybos ir knygų iliustravimo srityse, 1965–1971 m. institute dėstė grafiką ir 
kompoziciją. Vėliau atsidėjo vien kūrybiniam darbui. 

„V. Valius atsiremia į liaudies meno tradiciją ir šiuolaikinio meno principus. Nuolatinis gilesnės prasmės ieškojimas - 
žmogaus būtyje, istoriniuose sukrėtimuose ar kosminėje pasaulio struktūroje - skatina dailininką siekti talpesnių apibendrintų 
simbolių ir jo asociatyviam mąstymui paklusnios, ypač išradingos mišrios technikos. Lyg savotiškas mūsų laikų alchemikas, 
V. Valius sudėtingais faktūrų ritmais, minkšta ir subtilia tonine moduliacija ir perėjimais kuria savo įdomų ir prieštaringą 
pasaulį - lyrišką ir dramatišką, kartais net monumentalų, trapų ir pilną patvaraus judėjimo. (...)”

Parengta pagal A. Sluckaitės tekstą iš Jubiliejinės Vytauto Baltramiejaus Valiaus kūrybos parodos Vilniaus paveikslų galerijoje, vykusios 2000 m. rugsėjo 19–spalio 
21 d. bei Klaipėdos paveikslų galerijoje 2001 m. gruodžio 7–2002 m. sausį, informacinės medžiagos.
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64. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Sūnus paklydėlis
1992, drb., al., 81 x 100
Sign. AD: Leonardas 92
3800 Lt

66.  Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Apreiškimas
1992, drb., al., 81 x 100
Sign. AD: Leonardas 92
3800 Lt

65. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Gimimas
1992, drb., al., 81 x 100
Sign. AD: Leonardas 92
3800 Lt

„Dailininko pažiūros ieško paspirties religinės dailės tradicijoje. Iš ten ateina ne tik vaizdo darna, bet ir plastikos dariniai 
– altorinio paveikslo principas, tam tikros ikonografinės schemos, spalvų simbolika, dėmesys gotikos menui, sąlygiškai, 
išgrynintai bizantiškųjų ikonų erdvei, ritualui. Pagarbiai žavimasi ir senuoju lietuvių liaudies menu, ypač statiškų formų 
skulptūros ekspresija. Sakralinės dailės patirtis, kūrybingai adaptuojama Gutausko tapyboje, nėra varomoji jėga, o veikiau 
tramdymo įrankis – ji užtikrina paveikslų orumą, maldo dailininko žmogiškąsias aistras ir meninį temperamentą.

Parengta pagal: N. Adomonytė, „Leonardas Gutauskas“, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000, p.54.
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69. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Mylimas miestas
Pop., spalv. litograf., 33 x 20,6, tir. 11
Sign. AK: 11; AD: Antanas Kmieliauskas
550 Lt

68. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Senamiestis
2003–2010, pop., spalv. litograf., 40 x 41
Sign. AK: „Senamiestis“; AC: E d’a; AD: Antanas 
Kmieliauskas 2003–2010 
750 Lt

67. Gediminas Pranskūnas (g. 1957)
Marija–Marija iš serijos „Lietuvos 

liūdesio dainos“
1989, pop., ofortas, 74 x 59, tir. 22/50

Sign. AK: 22/50, AV: Marija–Marija iš serijos „Lietuvos 
liūdesio dainos“; AD: Gediminas Pranskūnas 1989

800 Lt
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71. Julius Čepėnas (g. 1925)
Gurzufo gatvelė
1966, kart., al., 69,5 x 48
Sign. AD: J. Čepėnas 1966
1500 Lt

Kitoje pusėje – J. Čepėno ekslibris

J. Čepėnas – tapytojas, scenografas – gimė 1925 m. Kaune. 1948 m. Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės 
dailės institute baigė scenografiją. Dailės parodose dalyvauja nuo 1951 m. Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę. 

70. Alfonsas Keturka 
(1919–1995) 
Miestelis
~1950–1954, pop., akv., 26,5 x 38,5
Sign. AD: AKet
850 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

72. Liudvika Dagytė 
(g. 1931)

Kiparisai
1995, pop., guašas, 40 x 49,5

800 Lt

73. Raisa Šmuriginaitė 
(g. 1931)

Natiurmortas su 
varpeliais

1994, kart., al., 50 x 69
Sign. AD: R. Š.

650 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

75. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954) 
Viešnia
2005, drb., al., 52 x 41,5
2600 Lt

74. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954) 
Langas. Atspindžiai
1996, drb., al., 110,5 x 90
Sign. AD: AP 96 
7000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

76. Janina Malinauskaitė (g. 1935)
Pasivaikščiojimas
2009, drb., al., 74 x 105,5
Sign. AD: 09 ir monograma
2800 Lt

Janina Malinauskaitė gimė 1935 m. Kaune, 1953-59 m. studijavo Valstybiniame dailės institute, įgijo dailininkės 
dekoratorės specialybę, 1959-86 m. dirbo Kauno valstybiniame dramos teatre,  1986–2007 m. – Kauno valstybinio muzikinio 
teatro vyriausiąja dailininke (iki 2003 m.). Parodose dalyvauja nuo 1957 m. Nuo 1964 m. priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai. 

J. Malinauskaitė sukūrė apie 100 scenovaizdžių, kostiumų eskizų spektakliams. 1972 m. Kauno dramos teatre Jono Jurašo 
režisuoto spektaklio „Barbora Radvilaitė“, teatrologų išrinkto geriausiu praėjusio amžiaus Lietuvos spektakliu, scenografė ir 
kostiumų autorė. Scenovaizdžiams būdinga metaforiškumas, asociatyvumas, simbolinės detalės, raiškus koloritas. Taip pat 
nutapė paveikslų, Lietuvos valdovų ir didikų portretų, sukūrė taikomosios grafikos kūrinių (plakatų, spektaklių programėlių).

Parengta pagal: „Janina Malinauskaitė”, Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIV, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 154. 
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

77. Vytenis Lingys (g. 1956)
Balta drobulė
2008, drb., al., 85 x 150
Sign. AD: Lingys
9000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

„G. Kazimierėną traukia figūrinės kompozicijos, čia jis yra pasiekęs nemenkų rezultatų. Imponuoja tapytojo pastangos 
kurti fantastišką atmosferą tapant realius daiktus, darbuotis savotiško fantastinio realizmo srityje. Jis geba gražiai derinti 
labai realiai, apčiuopiamai nutapytus objektus su jų blankiais atspindžiais, neaiškiais šmėstelėjimais.“

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, „Lietuvių dailė: 1975–1995“, Vilnius: VDA leidykla, 1997, p. 32. 

78. Giedrius Kazimierėnas (g. 1948)
Madona ir riteris
1996, drb., al., 90 x 90
Sign. AD: Giedrius 96
5400 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

80.  Ramunė Aldona Kmieliauskaitė–Idzelienė (g. 1960) 
Nostalgija
2010, pop., akv., 74 x 54
Sign. AD: Ram 2010
950 Lt

„R. Kmieliauskaitei labiau rūpi ne realistiniai pavidalai, bet gamtoje aptinkamų spalvinių derinių subtilybės. Perkelti į ta-
pybą jie tampa estetinio pasigėrėjimo objektu, jausmų žadintoju. Tapydama ant sauso popieriaus lapo, dailininkė improvizuoja 
savaip komponuodama pasirinkto motyvo elementus. Išskirtinis Ramunės akvarelių bruožas - spalvų prisodrintų paveikslo 
plotų ir balto popieriaus lapo pauzių ritmika. Jai pačiai atrodo, kad svarbiausia paveikslų ypatybė - kolorite slypinti emocinio 
paveikumo galia. Anot jos, žiūrovas dažnai intuityviai pajunta kūrinyje likusius dailininkės emocijų atgarsius, ypač jei darbas 
naujas, “dar garuojantis”, bet ilgainiui atranda savą santykį, užpildo jį sau aktualiomis asociacijomis, abstrakčiuose potėpių 
vėriniuose įžiūri tai, ko autorė nė nenumanė.“

Parengta pagal I. Pleikienės straipsnį „Akvarelės grožiui ir malonumui“, in: 7 meno dienos, 2008 m. gegužės 10 d., nr. 585.

79. Kornelijus Stoškus (1950–1993) 
Rytas
1986, fan. temp., 60 x 40
450 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

83. Mikalojus Povilas 
Vilutis (g. 1944)

Įtūžusi moteris
1990, pop., šilkograf., 15 x 
10,3, 
Sign. AK: M. Vilutis 90; AD: 
Ed‘A
600 Lt

82. Mikalojus Povilas 
Vilutis (g. 1944)
Karalius
1984, pop., šilkograf., 10,7 
x 18
Sign. AD: Karalius E d‘A M. 
Vilutis 84
700 Lt

84. Mikalojus Povilas 
Vilutis (g. 1944)
Mėnesiena
1978, pop., šilkograf., 15 x 11
Sign. AC: Mėnesiena; AD: E d‘A. 
M. Vilutis 78
700 Lt

81. Mikalojus Povilas 
Vilutis (g. 1944)
Ikona
1995, pop., šilkograf., 18 x 13, 
85 / 90
Sign. AK: 85 / 90; AC: Ikona; 
AD: M. Vilutis 95
500 Lt

„Atspausdinti estampą serigrafija – ilgas, kūrybiškas procesas. Jo metu pirminis autoriaus sumanymas pasikeičia 
neatpažįstamai. Su kiekvienu brūkštelėjimu per tinklelį keičiasi spalva, atsiranda naujų komponentų, vyksta netikėtos 
metamorfozės, bet visam tam vyksmui vadovauja pats autorius, nepalikdamas menkiausios galimybės atsitiktinumui, 
kruopščiai apgalvodamas ir pasverdamas kiekvieną pasikeitimą. M.Vilutis savo paveikslus komponuoja racionaliai. Jei 
estampe hiperrealistiškai nupieštas fragmentas atsiduria šalia plokščios nemodeliuotos formos, jei žmogaus figūra nutrūksta ir 
kažkodėl alogiškai įlenda į dėžę, – visa tai dailininko padaryta apgalvotai, turint aiškų tikslą – kompoziciją, paveikslo nuotaiką, 
savą estetiką. (...)

Mikalojaus Vilučio kūryba unikali mūsų dailėje ypač savita savo forma. Kiekvienas, kuris bent kartą gėrėjosi jo mįslingomis 
kompozicijomis, pamatęs jas tarp daugelio darbų, iš karto atpažins. Jo estampus, tapybą, plakatus gerai vertina ne tik daile 
besidominti visuomenė, bet ir kolegos. Be jo kūrybos neįmanoma įsivaizduoti Lietuvos dailės panoramos.”

Parengta pagal J. Galkaus straipsnį “Vilutis ir jo kūryba”, in: Literatūra ir menas, 2004 m. lapkričio 12d., nr. 3023. 



52

X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

86. Raimundas Sližys 
(1952–2008)
Bumerango sviedikai
2006, drb., al., 80 x 100
Sign. AK: monograma
7000 Lt

85. Raimundas Sližys (1952–2008)
...pateka blogas mėnulis...
2006, drb., al., 32,5 x 19
Sign. AD: monograma
2000 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

Užsienio šalių dailė

88.  Zelma Tālberga (1900–1972) 
1937–1947, pop., ofortas, sausa adata, 35 x 24,5

Sign. AD: pieštuku: Z. Tālberga, 1937/47
600 Lt

Grafikė Z. Tālberga gimė 1900 m. Jelgavos rajone. 1933 m. Latvijos Dailės Akademijoje baigė grafikos specialybę. Parodose dalyvauja nuo 
1932 m., Latvijos dailininkų sąjungos narė nuo 1945 m. Grafikos darbuose vaizdavo šalies peizažus ir miestų vaizdus.

87. A. Kiprin (A. Kиприн, Rusija)
Žiemos peizažas
~ 1920, drb., al., 70 x 45
Sign. AK: A. Kиприн
7400 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

89. Salvadoras Dali (Salvador Dali, 1904–1989)
Aukso vilna (La Toison d‘or) 
1973, pop., litograf.,  58 x 40 
Sign. AK: 260/300; AD: Dali, tir. 260/300
3200 Lt

90. Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely, 1908–1997)
Op-artinė kompozicija 
Pop., šilkograf., 81 x 71,6 
Sign. AD: Vasarely
2600 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

91. Pinkas Kremenis 
(Pinchus Krémègne, 1890–1981)
Natiurmortas su gėlių vaza
1970–1980, kart., al., 59,5 x 29,5
Sign. AD: Krémègne
6800 Lt

P. Kremenis gimė 1890 m. Žoludoke prie Naugarduko, mirė Ceret (Pietų Prancūzija) 1981 m. 
1909-1912 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, kur susibičiuliavo su Chaimu Soutine’u ir Michealu Kikoïne’u. 1912 m. 

išvyko į Paryžių, apsigyveno „La Ruche“. Debiutavo kaip skulptorius 1913 m. „Nepriklausomųjų salone“. 1914 m. dalyvavo 
Vilniaus dailės draugijos parodoje. Vienas ryškiausių „Ecole de Paris“ ekspresionistų. 1919 m. pirmoji personalinė paroda 
Paryžiuje „Povolozky“ galerijoje, 1922 m. „De la Licorne“, 1927 m., 1929 m., 1931 m. „Van Lier“, 1931 m. „Druet“, 1959 m. 
„Durand-Ruel“. Darbų yra įsigiję: Berno, Ženevos, Maskvos, Tel Avivo ir kt. muziejai bei galerijos.

„Brandą pasiekusio P. Kremenio tapymo maniera bene artimiausia O Kokoschkai. Tik pastarasis kiek minkštesnis, jo ekspre-
sionistinei tapymo manierai būdingos tendencijos labiau prislopintos, suminkštintos impresionistinės ir fovistinės estetikos 
įtakos, tuo tarpu P.  Kremenio drobėse stebimas ekspresyvumas, polinkis į estetinę užuominą, neišsakymą, neišbaigtumą. Kaip 
ir Ch. Soutine’o drobėse, čia jaučiama stipri fovistinė intensyvios spalvos emocinio poveikio sureikšminimo tendencija. Iš čia 
ryškus kūriniams būdingas ekspresionistinis pobūdis, potraukis į spontaniškai kuriamų emocionalių vaizdinių neišbaigtumą, 
aštrius žydų dailininkams būdingus spalvinius disonansus.”

Parengta pagal: A. Andrijauskas, Litvakų dailė l´École de Paris aplinkoje, Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2008, p. 174



X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

93. Nežinomas autorius (Vokietija, Miunchenas)
Šuo kolis
~ 1930, kart., al., 38 x 51
Sign. AD: neįskaitoma signatūra
2300 Lt

94. Adolf  Rohlfs (XIX a. pab.–XX a. pr., Vokietija)
Kurapkos ir lapė
XX a. I p., drb., al., 57 x 77
Sign. AD: ARohlfs.
3000 Lt

92. Nežinomas 
autorius
Senbernarai
XX a. pr., dub. drb., al., 
42,5 x 67,5
AK: neįskaitoma 
signatūra
7400 Lt



U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

96. Nežinomas autorius 
Kačiukai

XX a. I p., dub. drb., al., 
 53,5 x 66

Sign. AD: DORNO
5700 Lt

95. Nežinomas autorius 
(V. Europa)

Medžioklės scena
XX a. I p., dub., al., 50 x 70

Sign. AK: Palzmatall (?)
2500 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

97. Nežinomas autorius 
Diptikas “Kaimo peizažai”, I-II
XX a. I p., drb., al., 47 x 65
Sign. AD: E. Bassinger (?)
4200 Lt

98. Arthur Flee (1899–po 1973, Belgija) 
Atodrėkis

1973, drb., al., 50 x 70
Sign. AD: Arthur Flee 73 

2400 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

99. L. Daykop
Diptikas “Alpės”, I-II
1891, drb., al., 23 x 30,5 
Sign. AK: L. Daykop/ 1891
1800 Lt

100. K. Duncan 
Upeliukas

XX a. vid., fan., al., 25 x 35,5
Sign. AD: K. Duncan 

900 Lt



X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

102. Nežinomas autorius (V. Europa)
Peizažas su Monblano kalnu
XX a. pr., kart., al., 46,5 x 36
900 Lt

101. Nežinomas autorius (V. Europa)
Porelė kalnuose
XX a. I p., dub drb., al., 32 x 38,5
900 Lt 

103. J. Rêcourt (V. Europa)
Vaikai prie prūdo
XX a. I p., drb., al., 41 x 101,6
Sign. AD: J. Rêcourt (?)
2200 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

105. Nežinomas autorius (V. Europa) 
Kupetos
XIX a. pab.–XX  a. pr., drb., al., 40 x 60
1300 Lt

106. W. Marshal (D. Britanija)
Miško takelis prie Cheltenhamo
XIX a. pab., drb., al., 45,5 x 35,5
2800 Lt

104. Nežinomas autorius (V. Europa)
Burlaiviai vakarėjant
XX a. pr., lenta, al., 32 x 23,5
Sign. AD: Soley (?)
1300 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

108. Nežinomas autorius 
Smuklėje
XX a. vid., drb., al., 50 x 70
Sign. AD: J. Thifs (?)
2100 Lt

107. A. Krasovskij 
(А. Красовский, Rusija)
Mergaitė krepšyje  
1909, medžio plokštė, raižinys,  
spalvintas tempera, 42 x 5,5
Sign. AK: АКрасовский / 1909; 
VD:  Бѣлолица, круглолица, красная 
дѣвица (žodžiai iš rusų liaudies 
dainos)
1700 Lt

109. Nežinomas autorius (Rumunija)
Šv. pranašo Jono Krikštytojo galvos 
nukirsdinimas 
XIX a. pab., geležies skarda, al., 25,5 x 35,5
Sign.: įrašai AD ir VC 
900 Lt

111. Frédéric Wenz (1865–1940, Prancūzija)
Chrizantemos
XIX a. pab.–XX  a. pr., drb., al., 40,5 x 33,5
Sign. AK: F. WENZ
3600 Lt

110. Nežinomas autorius (Prancūzija)
Natiurmortas

1920-1930, drb., al., 78 x 67
4200 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

112. H.E. Wenski (?, XIX a. II p. - XX a. pr., V. Europa)
Nimfa
1904, drb., al., 151 x 86
Sign. AK: HE Wenski 1904
24400 Lt
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Žemėlapiai

113. Johannes Janssonius - Waesbergen (1588–1664)
Magni ducatus Lithuaniae Caeterarumq Regionum illi adiacentium exacta descriptio  
(Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir jai gretimų sričių tikslus aprašymas)
1680, Amsterdamas, pop., vario raiž., 44,5 x 54,7
2800 Lt

Šis žemėlapis yra Lietuvos kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549-1616) iš Nesvyžiaus pastangomis 
1613 m. Amsterdame išleisto įžymiojo Lietuvos žemėlapio perleidinys.
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Ž e m ė l a p i a i

114. Franz Johann Joseph von Reilly 
(1776–1820); Agnaz Albrecht

Des Grossherzogthums Litauen ostsüdlicher Theil Nro 47
Des Grossherzogthums Litauen nordöstlicher Theil Nro 48

Des Grossherzogthums Litauen nordwestlicher Theil Nro 49
Des Grossherzogthums Litauen westsüdlicher Theil Nro 50

1789, pop., spalv. vario raiž., 4 x 24,4 x 30,6
2200 Lt

115. Philipp Cluver (1580–1622)
Veteris et Novæ Regni Poloniæ Magni Ducatus Lithuaniae cum suis 

palatinatibus ac confinus descriptio
1697, Amsterdamas, pop., vario raiž., spalvintas akv., 21 x 25,9

1300 Lt

116. Caspar Merian (1627-1686), 
Matthäus Merian der Jüngere (1621-1687)

Magni Ducatus Lithuaniae et regionum adiacentium exacta descriptio
1672-1699, pop., vario raiž., 31,2 x 37,1

1500 Lt



66

X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

A – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. - akrilas
al. – aliejus
aplik. – aplikacija
C – centre
D - dešinėje
d. - diena
d-metis - dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
K – kairėje
kart. – kartonas
litograf. - litografija
LDM – Lietuvos Dailės Muiejus
m. – metai
mėn. - mėnesis
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. - pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
relj. – reljefas
sign. – signatūra
s-ga – sąjunga
spalv. – spalvoti, spalvintas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
V - viršuje
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Sutrumpinimai
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S u t r u m p i n i m a i ,  a s m e n v a r d ž i ų  r o d y k l ė

Asmenvardžių rodyklė
Bagdonas, Juozas (1911–2005): 18
Bassinag, E. (?): 58
Buračas, Jonas (1898–1977): 26
Cluveris, Philippas (Philipp Cluver, 1580–1622): 65
Čepėnas, Julius (g. 1925): 44
Dagytė, Liuda (g. 1931): 45
Daykop, L. (?): 59
Dali, Salvadoras (Salvador Dali, 1904–1989): 54
Dobkevičiūtė–Paukštienė, Jadvyga (1913–2005): 37
Dor, Ehud (g. 1944, Izraelis): 13
Dorno (?): 57
Drėma, Vladas (1910–1995): 31
Duncan, K. (?): 59
Egizas, Bari (Egizas, Bari, 1869–1946): 7
Flee, Arthur (1899–po 1973, Belgija): 58 
Galdikas, Adomas (1893–1969): 20; 27 
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 42
Horydas, Juozapas (1898–1939): 6
Jacovskis, Adomas (g. 1948): 16
Jankauskas–Kampas, Rimvidas (1957–1993): 21 
Janssonius van Waesbergen, Johannes (1588–1664): 64
Jusionis, Stasys (g. 1927): 11
Kalinauskas, Juozas (g. 1935): 12
Kalpokas, Rimtas (1908–1999): 25
Karatajus, Vladas (g. 1925): 39
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 34; 35 
Katinas, Leonas Linas (g. 1941): 18
Kazimierėnas, Giedrius (g. 1948): 49
Kazokas (Kazokevičius), Leonardas (1905–1981): 30
Kemežys, Konstantas: 8
Keturka, Alfonsas (1919–1995): 10; 44 
Kiprin, A. (A. Kиприн, Rusija): 53
Kisarauskienė, Saulė (g. 1937): 20
Kmieliauskaitė–Idzelienė, Ramunė Aldona (g. 1960): 50 
Kmieliauskas, Antanas (g. 1932): 43
Krasovskij, A. (А. Красовский, Rusija): 62
Kremenis, Pinkas (Pichus Krémègne, 1890–1981): 55
Kuras, Jonas Algimantas (g. 1940): 11
Lingys, Vytenis (g. 1956): 14; 15; 48
Mackevičius, Jonas (1872–1954): 24 
Malinauskaitė, Janina (g. 1935): 47
Marshal, W. (D. Britanija): 61
Merianas, Casparas (Caspar Merian, 1627-1686): 65
Merianas jaunesnysis, Matthäusas (Matthäus Merian der Jüngere, 
1621–1687): 65

Mikšys, Raimundas (1961–2008): 19 
Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990): 38
Nežinomas autorius: 56
Nežinomas autorius (Lietuva): 10
Nežinomas autorius (Prancūzija): 62
Nežinomas autorius (Rumunija): 62
Nežinomas autorius (V. Europa): 60
Nežinomas autorius (Vokietija, Miunchenas): 56
Norkus, Vincas (1927–2006): 39
Norkutė, Dovilė (g. 1971): 16
Palzmatall (?): 57
Petrašiūnaitė, Audronė (g. 1954): 46 
Pileckis, Gustavas (Gustav Pilecki, 1892–1982): 22
Pilipavičius, Juozas Algirdas (g. 1937): 40
Pinkas, Ignacas (Ignacy Pinkas, 1888–1935): 23
Porutis, Pranciškus (1924–2009): 30
Pranskūnas, Gediminas (g. 1957): 43
Račkauskaitė Cvirkienė, Marija (1912–2004): 9 
von Reilly, Franz Johann von Joseph (1776–1820): 65
Rimša, Jonas (1903–1978): 36 
Rohlfs, Adolf (XIX a. pab.–XX a. pr., Vokietija): 56
Rosenthalis, Moshė (Moche Rosenthal, 1923–2008): 29
Rêcourt, J. (?) (XX a. I p., V. Europa): 60
Savickas, Augustinas (g. 1919): 16
Skačkauskas, Algis (1955–2009): 12
Sklėrius, Kajetonas (1876–1932): 25 
Sližys, Raimundas (1952–2008): 52
Soley (?): 61
Stoškus, Kornelijus (1950–1993): 50 
Šalkauskas, Mikalojus (1935–2002): 17 
Šileikis, Mikas (1893–1997): 40 
Šimonis, Kazys (1887–1978): 32
Šmuriginaitė, Raisa (g. 1931): 45
Štelmanas, Alonas (g. 1978): 19 
Thifs, J. (?): 62
Tālberga, Zelma (1900–1972): 53 
Ušinskas, Stasys (1905–1974): 29
Vaineikytė, Liuda (1908–1997): 37 
Vaitys, Jonas (1903–1963): 28
Valeška, Adolfas (1905–1994): 33
Valius, Vytautas Baltramiejus (1930–2004): 41
Vasarelis, Viktoras (Viktor Vasarely, 1908–1997): 54
Vilutis, Mikalojus Povilas (g. 1944): 51
Wenz, Frédéric (1865–1940, Prancūzija): 62
Wenski, H. E. (?) (XIX a. II p. – XX a. I p., V. Europa): 63
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos 

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių 

pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – „Meno kūrinių 
aukciono taisyklės“) yra privalomos visiems aukciono dalyviams. 
Pasirašydamas Registracijos anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai 
patvirtina, kad yra susipažinęs su Meno kūrinių aukciono 
taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, 
netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.

1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros (toliau – „Aukciono 
namai“) organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno 
vertybių (toliau – „Meno kūrinių“) pirkimas-pardavimas aukcione, 
kai Meno kūriniai siūlomi pirkti keliems asmenims per Aukciono 
namus, o  Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su 
tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą 
(toliau – „Pirkėjas“).

1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp aukcionui Meno kūrinį 
pateikusio savininko (toliau – „Savininkas“) bei Pirkėjo.

1.4. Aukciono administracija – aukciono vedėjas (aukcioną 
vedantis asmuo), aukciono protokoluotojas, aukciono finansininkas 
ir kiti už aukciono organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.

1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – aukcionui pateiktų 
meno kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 
dienos iki aukciono pradžios. 

1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti 
aukcione kaip aukcione siūlomų meno kūrinių potencialus pirkėjas. 

1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis 
aukciono dalyvį aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti 
savo atstovo vardą ir pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į 
aukcioną, aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono 
namų administracijai asmens dokumentą bei aukciono dalyvio 
raštišką įgaliojimą dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis. 

1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama 
kiekvieno aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir 
pirkėjas. Aukciono metu daromas audio ir video įrašas yra aukciono 
protokolo dalis. 

1.9. Dalyvio numeris – aukciono dalyvio kortelė su numeriu, 
kurią jis iškelia, siūlydamas savo kainą.

1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos 
didinimo tarpas.

1.11. Katalogas – aukcionui pateikiamų meno kūrinių aprašy-
mas, nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, 
išmatavimus, pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.

1.12. Kūrinio pasas – oficialus aukcionui pateikto meno kūrinio 
dokumentas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, 
sukūrimo laikas ir vieta, technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, 
signatūros bei kiti objekto identifikacijai svarbūs duomenys. 

1.13. Meno kūrinys – aukcionui pateiktas ir aukciono dalyviams 
įsigyti siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas.

1.14. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio galutinės 
(pardavimo) ir pradinės kainos.

1.15. Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už Meno kūrinį 
aukciono dalyvių pasiūlyta kaina. Į šią kainą neįskaičiuotas pridėtinės 
vertės mokestis (PVM), kuris  pridedamas prie  meno kūrinio parda-
vimo kainos. Aukciono namai naudoja maržinę PVM apskaičiavimo 
schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.).

1.16. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama aukcione 
pradedant konkretaus meno kūrinio pardavimą. Ši kaina yra be 
PVM.  

2. Registracija dalyvavimui aukcione
2.1. Dalyvauti ir pirkti aukcione gali fiziniai ir juridiniai 

asmenys. Fiziniai asmenys, dalyvaujantys aukcione, turi būti ne 
jaunesni kaip 18 metų. Pirkėjas aukcione dalyvauja asmeniškai, 
arba telefonu, arba per savo atstovą, arba užregistruodamas 
Nedalyvaujančio pirkėjo anketą.

2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo 
teisėmis, turi užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą. 

2.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti šiuos 
duomenis (i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, 
elektroninio pašto adresas; (ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, 
įmonės kodas, buveinės adresas, PVM mokėtojo kodas, telefonas, 
faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, banko 
rekvizitai, įgalioto įmonės atstovo dalyvauti aukcione vardas, 
pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas. Registracijos 
anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar nupirktą kūrinį jis 
išsigabens pats, ar reikės transportavimo paslaugų, taip pat – ar 
reikės tarpininkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į užsienį. 

2.4. Norintys dalyvauti aukcione telefonu, turi užpildyti 
Telefoninio aukciono dalyvio anketą, kurioje būtina nurodyti lotų, 
dėl kurių norima varžytis, numerius, bei telefono numerį, kuriuo 
Aukciono namų darbuotojai susisieks su dalyviu tiesiogiai aukciono 
eigoje. Jeigu telefono numeris yra registruotas Lietuvoje, ir dalyvis 
fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį moka Aukciono namai. Jeigu 
telefono numeris yra registruotas ne Lietuvoje, arba jei dalyvis yra 
už Lietuvos ribų – dalyvis. 

2.5. Nedalyvaujančio pirkėjo anketą gali pildyti asmenys, 
norintys pirkti aukcione, bet nedalyvaujantys fiziškai pačiame 
aukciono renginyje. Nedalyvaujančio dalyvio anketoje, be 
įprastinėje registracijos anketoje teikiamų duomenų, dalyvis 
turi nurodyti kūrinį (-ius), kuriuos jis nori pirkti, bei didžiausią 
kainą, kurią jis sutinka mokėti už tą kūrinį. Pirkėjo nurodoma 
kaina yra galutinė, t.y. su PVM. Pirkėjo nurodoma kaina turi būti 
didesnė už kataloginę mažiausiai 10 proc. Protokolavimo tikslais 
Aukciono namai savo nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam 
dalyviui numerį. 

2.6. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų konfiden-
cialumą. Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista 
ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, 
kai to imperatyviai reikalauja galiojantys teisės aktai.

2.7. Anketą galima užpildyti „on-line“ aukciono namų interneto 
svetainėje, arba užpildyti kataloge esančią formą ir atsiųsti faksu. 
Registruotis taip pat galima aukciono organizavimo vietoje 
ekspozicijos metu ar prieš aukciono pradžią. Registracija baigiasi 
likus 10 min. iki aukciono pradžios.

3. Aukciono vykdymo tvarka
3.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje 

nustatytu laiku, kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų 
interneto svetainėje.

3.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuo-
tiems asmenims apžiūrėti aukciono meno kūrinių ekspozicijoje 
visus meno kūrinius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki 
aukciono pradžios. Užsiregistravę gali gauti nemokamą Aukciono 
namų specialistų konsultaciją dėl aukcionui pateikiamų objektų. 
Dėl individualios konsultacijos laiko būtina iš anksto susitarti 
Aukciono namų tinklalapyje nurodytais telefonais. 

3.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo 
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parduodamų meno kūrinių skaičiaus, aukcionas gali vykti be 
pertraukos arba su pertrauka. 

3.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną meno kūrinį 
(autorius, pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia pradinę kainą. 
Pradinė meno kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:

100 Lt –  999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;
1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;
3000 Lt – 9999 Lt: didinimo intervalas yra kas 200 Lt;
10000 Lt – 14999 Lt: didinimo intervalas yra kas 250 Lt, 
15000 Lt – 19999 Lt: didinimo intervalas yra kas 500 Lt;
20000 Lt ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;
3.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti 

dalyvio numerį, nukreiptą į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti 
savo siūlomą kainą.

3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. 
Kai niekas iš pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas 
skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio 
numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. 
Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno kūrinys laikomas parduotu, o 
didžiausia pasiūlyta kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi 
aukciono protokole.

3.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai 
skambina ir atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujan-
tiems, atitinkamas registracijos anketas užpildžiusiems, aukciono 
dalyviams. 

3.8. Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių 
saugykloms suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, 
įrašytas į nesančių valstybinėse saugyklose valstybės saugomų 
kilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Paskelbus aukcione galutinę 
meno kūrinio, kuris yra kultūros vertybė, kainą, valstybinės 
saugyklos atstovas turi pirmumo teisę šį meno kūrinį nupirkti. 
Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas turi garsiai pareikšti 
apie tokį sprendimą dar prieš pereinant prie sekančio meno kūrinio 
aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti užsiregistra-
vęs aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo 
įgaliojimą pirkti meno kūrinius aukcione. 

3.9. Pasibaigus aukcionui, aukciono dalyviai grąžina aukciono 
administracijai dalyvių numerius. 

4. Atsiskaitymas
4.1. Iškart po aukciono sesijos meno kūrinį nupirkęs dalyvis 

turi prieiti prie aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam 
išrašytą sąskaitą. 

4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam meno 
kūriniui išrašo išankstinio apmokėjimo sąskaitą (du egzempliorius), 
kurioje nurodo meno kūrinio numerį ir privalomą sumokėti kainą. 
Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos egzempliorius įteikia-
mas aukciono dalyviui, antrasis  lieka aukciono administracijoje, 
kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į aukciono protokolą.

4.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam pirkėjui 
sąskaita yra išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo 
dieną; ją privalu apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas 
(įskaitant tą dieną, kai sąskaita buvo gauta faksu ir/ar elektroniniu 
paštu). Sąskaitos originalas bus atiduotas atsiimant nupirką kūrinį.

4.4 Užmokėti už meno kūrinį galima aukciono vietoje grynais 
pinigais, arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono. 

4.5. Mokant grynais pinigais, aukciono dalyviui išrašomas 
grynųjų pinigų priėmimo kvitas bei atiduodamas meno kūrinys ir 
kūrinio pasas. 

4.6. Sumokėjus banko pavedimu, meno kūrinys atiduodamas 
arba išsiunčiamas Pirkėjui kai pinigai įplaukia į Aukciono namų 
sąskaitą. Banko pavedime būtina nurodyti pirkėjo vardą ir pavardę, 
arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto meno kūrinio pavadinimą arba 
numerį. 

4.7. Aukciono namai nepriims įmokų už meno kūrinį iš trečiųjų 
asmenų, tik iš užsiregistravusių ir didžiausią kainą už objektą 
pasiūliusių dalyvių, kaip tai yra fiksuota aukciono protokole, 
nebent yra atskiras, dar prieš aukciono pradžią pasirašytas trišalis 
susitarimas tarp Aukciono namų, aukciono dalyvio ir mokėtojo. 

4.8. Pirkėjas privalo atsiimti meno kūrinį per 48 val. nuo 
pinigų sumokėjimo momento. Jei pirkėjas neatsiima meno kūrinio 
per nurodytą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio 
saugojimą – 0,2 % meno kūrinio pirkimo vertės už vieną parą. 

4.9. Jei meno kūrinį pirkėjui pristato Aukciono namai, jie meno 
kūrinį turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų pateikimo į Aukci-
ono namų sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima papildomą 
mokestį, kuris turi būti sumokėtas kartu su mokesčiu už nusipirktą 
meno kūrinį. Į šią sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, 
muitinės  bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) kaštai.

4.10. Kartu su nusipirktu meno kūriniu pirkėjui išduodamas 
oficialiai aukciono namų patvirtintas jo pasas.

4.11.  Atsiimdamas meno kūrinį, pirkėjas privalo pasirašyti 
Meno kūrinių atidavimo pirkėjams žurnale arba analogiškame 
kurjerio pateikiamame dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, kad 
pirkėjas Aukciono namams neturi jokių pretenzijų. 

4.12. Jeigu meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta 
į valstybinę apskaitą, jis išduodamas pirkėjui kartu su Kultūros 
vertybių apsaugos reglamentu. 

4.13. Jeigu Pirkėjas nori meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 
50 metų) išvežti į užsienį, jis turi vadovautis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 patvirtinto-
mis Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo 
iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis bei kontaktuoti su atsakinga 
institucija – Kultūros paveldo departamentu. 

4.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po aukciono 
– neatsiskaito su Aukciono namais už įsigytą meno kūrinį, 
jis neribotam laikui praranda teisę dalyvauti Aukciono namų 
rengiamuose aukcionuose, o jo pavardė ir įsiskolinimo suma viešai 
skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje bei paviešinama 
kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos skleidimo 
kanalais. Aukciono namai taip pat turi teisę kreiptis į skolų 
išieškojimo įmonę ar į teismą ginti savo pažeistas teises įstatymų 
nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti meno 
kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu bei reikalavimą sumokėti 
Aukciono namams bei pardavėjui priklausančias sumas.

5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
5.1. Meno kūrinių aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir 

vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir 

vykdomo meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, aukcione par-
duotų meno kūrinių perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, 
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



XIII Vilniaus aukcionas
2010 m. gegužės mėn. 

Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel. (8-615) 29023
El. paštas: info@menorinka.lt.
www.menorinka.lt

Aukciono namai primygtinai rekomenduoja aukciono dalyviams apsilankyti aukciono lotų ekspozicijoje 
ir atidžiai įvertinti norimus įsigyti lotus natūroje. Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.

Partneris



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Fizinis asmuo:                                                  Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

□  Taip 
□   Ne 
Atstovo vardas, pavardė:.....................................................................
Įgaliojimo atstovauti 
dokumentas:*.......................................................................................
Atstovo dokumentas:* ........................................................................

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

PARAŠAS

ESU SUSIPAŽINĘS SU MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR  
SĄLYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

* Būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo maržos“ 
schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.) 

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200 

 ✂



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Juridinis asmuo:                                              Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

Pavadinimas

Teisinė forma

Įmonės kodas

Įmonės vadovas

adresas

el. paštas

mob. telefonas

ar yra pvm 
mokėtojas?

□  Ne
□  Taip      PVM mokėtojo numeris:.....................................................

Aukcione 
dalyvausiantis 
įmonės atstovas:

Vardas

Pavardė

Asmens dokumentas*

Įmonės vadovo pasirašyto 
įgaliojimo data ir numeris*

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

PARAŠAS
Vardas, pavardė
Pareigos
A.V.

ESU SUSIPAŽINĘS SU MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR  
SĄLYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

* būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo 
maržos“ schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.) 

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

 ✂



Nedalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                        Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
.............................................................................................................

Parašas

ESU SUSIPAŽINĘS SU MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR  
SĄLYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), už kurį(iuos) siūlau šią maksimalią(ias) kainą (as) bei 
laimėjimo atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE 
IR  SĄLYGOSE nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano siūloma kaina, 
be PVM

1.

2.

3.

4.

5.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

 ✂



Telefonu dalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                           Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

Parašas
ESU SUSIPAŽINĘS SU MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR  
SĄLYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), dėl kurių noriu varžytis aukciono eigoje telefonu. 
Laimėjimo atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE 
IR  SĄLYGOSE nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas

1.

2.

3.

4.

5.

Telefono numeris: _____________________________________
Pastaba: jeigu telefono numeris yra registruotas Lietuvoje ir dalyvis fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį moka Aukciono namai; jeigu 
telefonas yra registruotas ne Lietuvoje, arba dalyvis fiziškai yra ne Lietuvoje, už telefono ryšį moka dalyvis.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

 ✂



1 viršelyje panaudota: 
Gustavas Pileckis, 

Senamiestis
(lotas Nr. 31)

1, 3, 4 viršeliuose panaudota:
Juozas Kalinauskas, 

Ekstazė
(lotas Nr. 13)

2 viršelyje panaudota: 
Vytenis Lingys,

Balta drobulė
(lotas Nr. 77)

Daugiau informacijos:
tel.  (5) 2307 200

mob. tel. (8-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt

www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com

www.divizija.info

Dizainas ir maketas: DiViZijA 

© Meno rinkos agentūra, 2010 
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