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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

šį kartą pristatome gana konservatyvų dailės rinkinį. Taip jau yra – žiemos metu, prieškalėdiniu laikotarpiu visuomet norisi 
kažko ypatingai mąslaus, tikro. Kažko, ką būtų galima namuose ramiai pamedituoti sėdint fotelyje su taure tauraus gėrimo. Panirti į 
atsiminimus, numalšinti ilgesį. O ko ilgisi miestiečiai, o ypač – vilniečiai? Žinoma – gamtos, kaimo idilės. Todėl ir šio rinkinio akcentas 
– peizažas. Pristatome išties daug gamtą fiksuojančių kūrinių, kuriuose – patys įvairiausi gamtos niuansai, atspindžiai, nuotaikos, orai, 
metų laikai. Eilinį kartą galime įsitikinti, kad gamta, natūra yra tikrieji, didieji, niekad nepavargstantys kelti naujų iššūkių menininkų 
mokytojai. 

Šalia peizažo temos turime ir kitą rubriką, kurioje pristatomi kūriniai taipogi labai gamtiški savo medžiagiškumu, taktiliškumu. 
Tai – skulptūra. Sakoma, kad gera skulptūra yra ta, kurią norisi paglostyti. Ir to nereikia bijoti, veikiau – atsakyti į kvietimą. Paliesti, 
apeiti iš visų pusių, suvokti ne tik akimis, bet ir rankomis – tai būtina, norint pradėti pažinti tos skulptūros prasmę.

Galiausiai, jeigu šį katalogą vartote ne tik paveikslų, bet ir knygų apsupty, matyt, Jus sudomins ir istorinės grafikos skiltis. Istorinė 
grafika visuomet glaudžiai susijusi su knygomis, atlasais, kartografija, joje vaizdiniai persipina su tekstais, žodžiais, atsiranda vaizdo ir 
garso, žodžio ryšis, kuris abiejų komponentų dėka kuria atskirą diskursą. 

Linkiu visiems jaukios žiemos, kurią puoštų ne tik tikra gamta už lango, bet ir tikro meno kūriniai.

Sveiki, mielieji,
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Peizažas

1. Boleslovas Motuza–Matuzevičius  
(1910–1990) 
Žiema
1941, kart., al., 14 x 23
Sign. AK: B Motuza
900 Lt



p e i z a ž a s

4. Juozas Mikėnas (1901–1964)
PeizaŽas su eŽeru
1957, pop., akv., 25 x 35
Sign. AD: Mikėnas 57

2400 Lt

2. Juozas Mikėnas (1901–1964)
PeizaŽas

1961, pop., akv., 25 x 35
Sign. AK: Mikėnas 61

2400 Lt

3. Juozas Mikėnas (1901–1964)
Luksoro PeizaŽas egiPte

1961, pop., akv., 26 x 36
2400 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

6. Adomas Galdikas (1893–1969)
rudeniškas PeizaŽas
~1960, pop., temp., 31 x 47
Sign. AK: A. Galdikas
3400 Lt

5. Adomas Galdikas (1893–1969)
takeLis
~1960, pop., temp., past., 19,5 x 29
Sign. AD: A. Galdikas
2800 Lt
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p e i z a ž a s

7. Adomas Galdikas (1893–1969)
Pietų Prancūzijos PeizaŽas
1947–1952, fan., temp.,  38,5 x 47
Sign. AD: AGaldikas
6000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

8. Jonas Buračas (1898–1977) 
juŽintų eŽeras vėjuotą dieną
1932, drb., al., 24 x 35
Sign. AK: parašas 32
3300 Lt

9. Jonas Vaitys (1903–1963) 
PeizaŽas su uPe
1960, drb., al., 57,5 x 71
Sign. AK: JVaitys 60
14000 Lt
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p e i z a ž a s

10. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Pavasario etiudas
~1955, kart., al., 17 x 22
Sign. AD: JVaitys
2900 Lt

13. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Žiemos etiudas
~1955, kart., al., 18 x 23
Sign. AD: JVaitys
2900 Lt

11. Jonas Vaitys (1903–1963) 
vasaros etiudas
~1955, drb. ant kart., al., 16 x 22
2900 Lt

12. Jonas Vaitys (1903–1963) 
rudens etiudas
~1955, kart., al., 18 x 23
2900 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

14. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
gurzufas
1983, kart., al., 29,8 x 33,2
950 Lt

15. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
kaLnai Laukuose
1972, kart., al., 44,5 x 55
1400 Lt
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p e i z a ž a s

16. Vladimiras Kasatkinas (g. 1924)
uPeLis
1989, fan., al., 50 x 69,8
Sign. AD: 89 / B. Кacaткин
1400 Lt

17. Ignas Budrys (1933–1999)
BerŽoras. iš cikLo „Lietuva“
1981, pop., akv., 56 x 75
Sign. AD: Ig. Budrys 81
2000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

18. Vincas Norkus (1927–2006)
PeizaŽas
1977, kart., al., 34 x 41
Sign. AK: V Nor 77
850 Lt

19. Boleslovas Motuza–Matuzevičius  
(1910–1990) 
jūros motyvas
1976, kart., al., 31,2 x 47,5
Sign. AK: parašas
850 Lt
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p e i z a ž a s

21. Augustinas Savickas (g. 1919)
eina traukinys
1954, kart., al., 32 x 45

Sign. AK: A. Savickas 54
3400 Lt

20. Povilas Ričardas  
Vaitiekūnas (g. 1940)

PeizaŽas su akmeniu,  
Panašiu į kaukoLę
1986, pop., past., 36,5 x 46

Sign. AK: RV 86
1900 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

22. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
miško PeizaŽas
1955–1956, drb., al., 89 x 60
6400 Lt



15

p e i z a ž a s

23. Arvydas Šaltenis (g. 1944)
vyŽuonoje
1986, kart., al., 69 x 49,5
Sign. AD: AŠ. 86
6000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

24. Pranas Lapė (1921–2010)
PeizaŽas
1957, drb., al., 88 x 101
10000 Lt
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p e i z a ž a s

25. Viktoras Vizgirda (1904–1993) 
neuŽBaigtas Paskutinis PaveiksLas
1991, drb., al., 101,5 x 76
Kitoje pusėje dailininko žmonos užrašas: Paskutinis V. Vizgirdos darbas.  
Už V. Vizgirdą Elena Vizgirda, 1991 m. pabaigoje
Repr. in: Viktoras Vizgirda (Vilnius, VDA leidykla, 2000): 192.
26000 Lt
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Skulptūra

26. Juozas Mikėnas (1901–1964)
aukojimas
1934, gipsas, h – 56; 19 x 24
Sign. A: Mikėnas
Repr. in: Мастера нашего века: Юозас Микенас 
(Москва: Советский художник, 1983): 27 p. 
9000 Lt
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s k u l p t ū r a

27. Mindaugas Navakas (g. 1952)
sPyna

Bronza,  h – 18,5; 18,7 x 18
Sign. A: monograma (n(ap)m)

5000 Lt

28. Mindaugas Šnipas (g. 1960)
aukuras
1983, bronza, h – 13,7; 20,6 x 24,7 
Sign. A: MŠ 83
5000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

29. Antanas Šnaras (g. 1959)
karūna
1986, medis, h – 25; 22 x 19
Sign. A: AŠ 86
6000 Lt

30.  Antanas Mončys (1921–1993)
BroLiai (Les giLLes)

Medis, I: h – 55; 27 x 23; II: h – 51,5; 26 x 21
11400 Lt
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s k u l p t ū r a

31. Elena Kepalaitė (Kepalas) (g. 1920)
Be Pavadinimo
1990, bronza, h – 27; 8 x 10,3
Sign. A: E. Kepalas 1990
6900 Lt

Elena  Kepalas – profesionali tarpukario Vilniaus balerina, baigiantis karui, pasitraukusi į Vakarus. Mokėsi Ontario (Kanada) meno koledžo 
(Ontario College of Art) Skulptūros studijoje. 1961 m., apsigyvenusi Niujorke, gilino bronzos liejybos technologijos žinias Bruklino muziejaus 
meno mokykloje.  Niujorke Kepalas susipažino su garsiuoju skulptoriumi Žaku Lipščicu ( Jacques Lipchitz), tapo jo mokine.  Jis parašė įvadinį 
žodį jos pirmosios personalinės parodos katalogui. Ankstyvieji Kepalas darbai pasižymi realistiškumu ir barokiška raiška; vėliau, sekdama vėlyvojo 
modernizmo sklaidą, menininkė susidomi minimalizmu, grynąja, anonimine pramoninės formos estetika. 

Parengta pagal: Elona Lubytė, „‘Kilnus stilius‘ išeivijos skulptūroje“ in: Išeivijos dailė, sud. I. Korsakaitė ir L. Laučkaitė  (Vilnius, 2003): 223 ps. 
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

32. Vladas Norkevičius (1904–1984)
motina
1968, gipsas, h – 82,5; 19,5 x 28
Sign. A: 1968
1400 Lt

Skulptorius V. Norkevičius 1926–1928 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, 1930–1932 m. Justino Vienožinskio studijoje. Parodode dalyvavo 
nuo 1934 m., buvo LTSR dailininkų sąjungos narys. 
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Lietuvos dailė

33. Vladas Eidukevičius (1891–1941)
gatveLė
~1920, pop. ant kart., past., 47 x 62
Sign. AD pieštuku: Vladas
Pridedama menotyrinė išvada.
13800Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

34. Stasys Šilkaitis (1927–1995)
kauno rotušės aikštė
~1957, fan., al., 60,5 x 74
850 Lt

35. Eduardas Krasauskas (1911–1970)
Panorama su kauno soBoro vaizdu
XX a. V d-metis, drb., al., 88,5 x 62
Sign. AK: Eduardas Krasauskas
14600 Lt

Tapytojas, grafikas, pašto ženklų kūrėjas E. Krasauskas gimė 1911 m. Sankt Peterburge, mirė 1970 m. Vaterburyje, JAV. 1929–1936 m. su 
pertraukomis mokėsi Kauno meno mokykloje. 

36. Rafael Chwoles (1913–2002) 
viLniaus motyvas
1956, kart., al., 24 x 34,5
Sign. AK: R.Chvoles – 56 
9800 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

37. Kazys Šimonis (1887–1978)
Pasaka „našLaitėLė ir Pamotė“
1962, pop., temp., 35 x 49
Sign. AD: KŠ
4600 Lt

38. Kazys Šimonis (1887–1978)
Pasakos kraštas
1972, pop., temp., 36,5 x 52,7
Sign. AD: KŠ
3600 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

40. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
kinės Portretas
1959, pop., past., 34,5 x 44,5
Sign. AD: Грачёв
1600 Lt

39. Adomas Galdikas (1893–1969) 
komPozicija su moters ProfiLiu
~1951, kart., al., 43 x 62
Sign. AD: parašas
5800 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

41. Algirdas Petrulis (1915–2010)
einanti moteris
1943, fan., al., 56 x 45
Sign. AD: petrulis 43
Repr. in: Algirdas Petrulis (Vilnius, 2001): p. 62
29000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

42. Pranas Gailius (g. 1928) 
karaLius
1952, dub. pop., al.,  60,2 x 46,5
Sign. AD: gailius 52
15800 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

43. Vladislovas Žilius (g. 1939)
mėLynoji ranka
1971, drb. al., koliažas, 54 x 53
5600 Lt

Vladislovas Žilius (g. 1939) – dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius. 8 d–mečio pab. emigravo į JAV, gyvena ir kuria Niujorke.
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

44. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
mokinys
2000, pop., past., 63 x 48,5
Sign. AD: Stasys
9800 Lt

45. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
zioLi
1993, pop., past., 41,7 x 29,7
Sign. AD: Stasys
5700 Lt



31

l i e t u v o s  d a i l ė

Adomas Hlobus – baltarusių dailininkas – turi savo studiją ir Vilniuje, kuriame dažnai būna ir piešia savo mylimo miesto vaizdus. Taip pat 
dirba ir gyvena Minske bei Barselonoje. Aukcione pristatomas vienas ankstyvųjų Hlobus kūrinių, atskleidžiančių prancūzų modernizmo įtaką 
bei puikią spalvinę klausą. 

47. Akvilė Zavišaitė (1962–1991) 
vienatvė
1989, drb., past., 158 x 79
Sign. AD: Akvile 89
11600 Lt

46. Adam Hlobus (g. 1958)
mėLynoji dama
1978, drb., al., 99 x 73
5000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

48. Raimundas Sližys (1952–2008) 
šokėja
1992, drb., al., 46,2 x 38,2
Sign. AD: monograma
4800 Lt

49. Vytenis Lingys (g. 1956)
moterys
2002, drb., al., 79 x 102
Sign. AD: Lingys
6800 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

50. Bronė Mingilaitė - Uogintienė (1919–1983) 
jaunos merginos Portretas
1969, drb., al., 124 x 75
25000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

52. Leonardas Gutauskas (g. 1938) 
Be Pavadinimo (moteris su taure)
1984, drb., al., 99 x 119
Sign. AD: Leonardas 984
9000 Lt

51. Leonardas Gutauskas (g. 1938) 
judo gaLva
1985, drb., al., 100 x 60
Sign. VK: Leonardo 985
5800 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

53. Viktoras Petravičius (1906–1989)
reLiginė komPozicija
1948, kart., al., 31 x 28
Sign. AK: V. Petravičius 48
9900 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

54. Vytautas Valius (1930–2004)
karaLius, dviPusis kūrinys
~1970, kart., al., 69 x 49
Sign. (kitoje pusėje) VD: Vyt. Valius;  
AD: vytval
3200 Lt

55. Augustinas Savickas (g. 1919)
archangeLas
1989, drb., al., 92 x 65
Sign. AD: 89 / A. Savickas
5000 Lt

56. Vytautas Ignas (1924–2009)
Liūdesys
1950, drb., al., 40 x 30
2900 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

57. Arvydas Šaltenis (g. 1944)
natiurmortas su siuvama mašina
1986, drb. al., 90 x 60
Sign. AD: AŠ 86
9800 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

58. Leonas Katinas (1907–1984)
irena ir dŽiugas
1980, drb. ant kart., akr., 49,5 x 35
Sign. VK: L. Katinas – 80
3200 Lt

59. Leonas Katinas (1907–1984)
muzikantai
1980, drb. ant kart., akr., 49,7 x 35
Sign. AK: L. Katinas – 80
3200 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

60. Leonas Katinas (1907–1984)
Prisiminimas iš teatro
1978, drb., al., 130 x 110
Sign. AD: L.Katinas-78
7000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

62. Artūras Maračinskas (g. 1962)
Pasivaikščiojimas
2001, fan., al., 61 x 61
Sign. AD: Arturas 01
700 Lt

61. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė (1913–2005)
gėLės vazoje
Kart., akr., 29,5 x 22
Sign. AK: Jadv. Paukštienė
1400 Lt

63. Elena Urbaitytė (Urbaitis, 1922–2006)
komPozicija
1957, pop., guaš, 42 x 31
Sign. AD: Urbaitis’57
950 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

64. Elena Urbaitytė (Urbaitis) (1922–2006)
natiurmortas
1956, drb., al., 61 x 41
Sign. VK: Urbaitis 1956
3800 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

66. Kęstutis Zapkus (g. 1938)
no 7. study with sienna yeLLow
1977–1978, pop., mišri techn., 51,5 x 72
Sign. AD: No 7. Study with sienna yellow 1977–1978 Feb. K. Zapkus 
13600 Lt

65. Juozas Bagdonas (1911–2005) 
aBstrakcija 
Pop., temp., 38 x 32 
Sign. AD: J.Bagdonas
2400 Lt
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l i e t u v o s  d a i l ė

67. Vytautas O. Virkau (g. 1930)
autumnaL sLant (rudeniškas šLaitas)
1986, drb., akr., 106 x 101
8600 Lt
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Lietuvos grafika

68. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Pskovas. Žuvų turgus katedros PaPėdėje
1923, pop., litograf., akv., 40 x 33,3 / 33 x 26
Sign. AD: parašas pieštuku ir monograma; AK: Pskov. Marché aux poissons. 
Coloré par l‘auter MD N.4 (Pskovas. Žuvų turgus. Spalvinta paties autoriaus 
MD, Nr. 4)
7600 Lt
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l i e t u v o s  g r a f i k a

70. Stasys Ušinskas (1905–1974) 
mašinistai
XX a. 5–6 d–metis, pop., piešt., balt., 64 x 35,5
Sign. AD: S.U.
1400 Lt

69. Juozas Mikėnas (1901–1964)
motina su vaiku
1937, pop., tušas, 30,5 x 20
Sign. AD: Mikėnas / 1937; AK: 74
2800 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

71. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Peizažas su sodeliu vidiniame kieme
XX a. 6–7  d–metis, pop., litograf.,  
45 x 60, tir. 54 /220
Sign. AK: 54/220, AD: Kasiulis
1600 Lt

72. Stasys Krasauskas (1929–1977)
kas aš?
1970, juodas pop., spalv. linoraiž., 15,5 x 23,7
Sign. AD: parašas 70
1200 Lt
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l i e t u v o s  g r a f i k a

73. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
sena tema

1980, pop., šilkograf., 32,7 x 39, tir. 30/40
Sign. AK: Sena tema 30/40; AC: Ed‘ A; AD: M. Vilutis 80

950 Lt

74. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
nikė ii

1984, pop., šilkograf., 39 x 32
Sign. AK: Ed‘ A Nikė II: AD: M. Vilutis 1984

950 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

75. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
dviese
1991, pop., šilkograf., 41,2 x 34,2, tir. 27/35
Sign. AK: 27/35; AD: M. Vilutis 91
900 Lt

76. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Liūdesys
1991, pop., ranka spalvinta šilkograf., 21,6 x 28, tir. 17/25
Sign. AK: 17/25; AD: M. Vilutis 91
900 Lt

77. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Pora
1991, pop., šilkograf., 52 x 24, tir. 25/35
Sign. AK: 25/35; AD: M. Vilutis 91
900 Lt
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l i e t u v o s  g r a f i k a

78. Gražina Didelytė (1938–2007)
giesmė aPie medį
1970, pop., ofort., 38,5 x 31,3
Sign. AK: Giesmė apie medį, ofortas; AD: 
parašas 70
750 Lt

79. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990) 
kuPiškis, Žydų getas
Pop., tušas, 30 x 39
Sign. AK: BM
700 Lt

80. Gediminas Leonavičius (g. 1963)
steBukLo Laukimas...
1999, pop., ofortas, s. adata, 45 x 97, tir. 3/50
Sign. AK: 3/50 eda ofortas sausa adata; AC: „Stebuklo laukimas...“; 
AD: Gediminas Leonavičius‘99
3000 Lt
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Užsienio šalių dailė

81. Nežinomas autorius (V. Europa, XIX a.)
venera su dionisu
XIX a., drb., al., 98 x 153
Sign. AK: T. Biser 
16000 Lt
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p e i z a ž a s

82. Kлieнтовъ (atrib. Vasilijui Klientovui (Василий Клиентов /  
Клюенков), 1844–?, Rusija)
sauLėLydis
1915, drb., al., 67 x 88,5
Sign. AD: Kлieнтовъ / 15
7800 Lt

83. Nežinomas autorius (V. Europa, XIX a.)
angeLas išLaisvina aPaštaLą Petrą iš kaLėjimo
1840, drb., al., 76 x 104,5
Sign. AK: J. Romann(owski?) 1840. / P. Rowe 1906. (užtapyta ant 
senesnės signatūros, gali būti restauratoriaus signatūra) 
5500 Lt
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Istorinė grafika

84. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dailininkas)
Francesco Carloni (graveris)
cLio. euterPe. (istorijos ir muzikos mūzos) 
1770–1780, pop., vario raiž., 48,5 x 31,5 (abu)
Spausta Romoje, Vatikano spaustuvėje
Sign. I: AK: Con Privil. Pontif.; AD: M. Carloni disegno e inc.
Sign. II: AK: F. Smugliewicz disegno; AD: Incise M. Carloni C.P.P.
6000 Lt



53

i s t o r i n ė  g r a f i k a

85. Luigi Sabatelli (1772–1850, Italija, dailininkas)
Benedetto Eredi (1750–1812, Italija, graveris)
v-oji kaLvarijos stotis: simonas kirenietis  
Padeda jėzui nešti kryŽių  
/ gesù ajutato da cireneo
XIX a., pop., plieno raiž., 39,3 x 46,4
2900 Lt

86. Samuel von Pufendorf (1632–1694), Erik Jöhnson Dahlbergh (1625–1703, raižytojas) 
n 35: sandomeŽo mūšis 1656 m. kovo 24 d.  
/ confLictus inter svecos et Lithuanos dimidio aB urBe sandomiria  
(su PaPiLdoma šonine daLimi (su 2 medŽiais))
1696, pop., vario raiž., 28,5 x 57
5000 Lt
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x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

87. Jan Goeree (1670–1731, sumanytojas),  
Jacob Schynvoet (dailininkas),  
Jan Pieter Sluyter (raižytojas). 
sePtentrio (šiaurė)
Antraštinis lapas (frontispisas) iš Atlas Historique t. 4, 
(išleistas Amsterdame, Henri Abraham Chatelain, 1715)
1715, spalvintas vario raižinys, 39,5 x 25
950 Lt

88. Nicolas de Fer (1646–1720) 
1705 m. įvykiai ParyŽiuje
Antraštinis lapas (frontispisas) iš  
L’atlas curieux ou le Monde dressé  
et dedié a nos seigneurs les enfans  
de France (išleistas Paryžiuje, 1717)
1717, pop., spalv. vario raiž., 22 x 34
950 Lt
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i s t o r i n ė  g r a f i k a

89. Napoleonas Orda (1807–1883) 
viLnius. Lietuvos didŽiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaLiaus  
Žygimanto augusto Žmonos BarBoros radviLaitės rūmų Liekanos.  
nugriautos 1828 m. PagaL Pjetro rosio Piešinį.
Iš Napoleono Ordos Lenkijos istorinių vietovių albumo, ser. II, nr. 77
1875,  pop., tonuota litograf., 29/19,7 x 42/28
Išleista Varšuvoje, Maksimilijono Fajanso litografijos spaustuvėje.
1800 Lt

90. Ivanas Šiškinas (1832–1898)
miško Proskyna

1876, pop., ofortas, 9,4 x 13,6
Sign. klišėje AK: “Шишкинъ, 1876”

1500 Lt



56

x x i  v i l n i a u s  a u k c i o n a s

91. Michael Wolgemut 
Lituania (imaginacinis viLniaus vaizdas)
1493, pop., medžio raiž. tekste, 42/19,2 x 27/22,4
Folio CCLXXIX (279) iš Hartmann Schedel Liber chronicarum cum figures et 
imaginibus ab inicio mundi usque nunc temporis (Niurnbergas, leidėjas Anton 
Koberger, 1493)
2800 Lt
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i s t o r i n ė  g r a f i k a

92. Hans Holbein jaunesnysis (1497–1543) 
karaLiaus Žygimanto senojo (1467–1548) Portretas

Lapas su raižiniu iš Sebastiano Münsterio atlaso  
Cosmographey oder beschreibung, leisto Baselyje, 1567.

1567, pop., medžio raiž. tekste, 21,4/7,8 x 34,5/7,5
950 Lt

93. Hans Rudolf Manuel  
Deutsch (1525–1571)

viLnius / viLne.  
viLLe de Lithuanie

Folio 1035/1036 iš Sebastiano Münsterio  
La Cosmographie universelle contenant  

la situation de toutes les parties du monde  
(Bazelis, Henry Pierre marchant-libraire,  

1552–1575). Tekstas prancūzų kalba  
ir imaginacinis Vilniaus atvaizdas .

1552–1575, pop., medžio  
raiž. tekste, 31,4/5,8 x 18,7/8,5 

Repr. in: Vladas Drėma,  
Dingęs Vilnius (Vilnius: Vaga, 1991): 28 p. 

950 Lt



Sutrumpinimai

A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
atrib. – atributuojama(s)
autocinkograf. – autocinkografija 
C. – centre
D. – dešinėje
d. – diena
d–metis – dešimtmetis
įv. – įvairios, įvairi  
fan. – fanera
guaš. – guašas
K. – kairėje
kart. – kartonas
kol. – kolegija 
kreid. – kreidelės 
kt. – kiti 
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija 
m. – metai
mėn. – mėnesis, mėnesiai

monotip. – monotipija 
MRA – Meno rinkos agentūra
p. – puslapis, puslapiai, pusė
pab. – pabaiga, pabaigoje 
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija 
pop. – popierius
pr. – pradžia
red. – redaktorius, redakcinė 
repr. – reprodukuota
raiž. – raižinys
sign. – signatūra
spalv. – spalvoti, spalvota
sud. – sudarė 
šilkograf. – šilkografija 
t. – tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
t.y. – tai yra 
tušin. – tušinukas 
V. – viršuje
vnt. – vienetai 
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M e n o  k ū r i n i ų  pa r d av i m o  a u k c i o n e  t va r k a  i r  s ą l y g o s

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 aprašymas, 
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 pardavimo 
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. Aukciono namai neatsako už telefoninio ryšio 
sutrikimus. 

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 
(be PVM). Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo nuožiūra 
suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

2.6. 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. 

2.7. Registracijos anketos, siunčiamos faksu arba registruojantis 
„on-line“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki aukciono pradžios. 
Registracija aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki aukciono 
pradžios.

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

2.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad kūrinių metrikos 
būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie aukcione parduodamus 
meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. 
Aukciono dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję 
norimus įsigyti kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai 
įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai gali konsultuotis 
su Aukciono namų ekspertais arba atsivesti į ekspoziciją savo ekspertus 
bei remtis jų rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono namai po 
pirkimo fakto nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų kūrinių. 

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 suinteresuotiems 

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 
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 nedalyvaujantiems, 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 užsiregistravęs 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 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 įteikiamas 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, 
drauge su kūrinio pasu, 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 

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 3 darbo dienas 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 Aukciono 
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 patvirtintomis 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 parduotų meno kūrinių 
perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



XXII Vilniaus aukcionas 
2012 m. kovo mėn. 
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel.: (8-615) 29023, (8-685) 76500
El. paštas: info@menorinka.lt.
www.menorinka.lt

Norėčiau užsiprenumeruoti Vilniaus aukciono katalogą 
(Nr. 22-26) 2012 metams.  

Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 90 Lt.

Duomenys:

Fizinio asmens vardas, pavardė   Įmonė

Pristatymo adresas

Pašto indeksas

Telefonas

El. paštas

Surašykite  nurodytus duomenis ir siųskite anketą faksu (8-5)2307 200
arba tuos pačius duomenis el. paštu: aukcionas@menorinka.lt

Tel. (8-5)2307 200, www.menorinka.lt

Aukciono namai primygtinai rekomenduoja aukciono dalyviams apsilankyti aukciono 
ekspozicijoje ir atidžiai įvertinti norimus įsigyti kūrinius natūroje. 

Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.



p e i z a ž a s

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 

2011



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

2011



1,4 viršeliuose panaudota: 
 Adomas Galdikas (1893–1969)

Rudeniškas peizažas
~1960, pop., temp., 31 x 47

 2 ,3 viršeliuose panaudota: 
Kęstutis Zapkus (g. 1938)

no 7. study with sienna yellow
1977–1978, pop., mišri techn., 51,5 x 72

© Meno rinkos agentūra, 2011 
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Daugiau informacijos:
tel.  (5) 2307 200

mob. tel. (8-615) 29023
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www.vilniusauction.com
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