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Šis aukcionas yra išskirtinis. Anaiptol ne todėl, kad Vilniaus aukcionas gegužės 25 d. švenčia 
kuklią penkerių metų sukaktį. Tai vis dar tik startas – toks būtų mano palinkėjimas šiems 
aukciono namams. Išskirtinis šis aukcionas yra dėl savo rinkinio. Birželio 1 d. pažiūrėsime, 
kiek Lietuvos rinka yra pasiruošusi mokėti už autoriaus, kurio 99 proc. darbų saugomi 
nacionaliniame muziejuje, ir kuris yra tapęs emblematine tautinės dailės figūra, fluorofortą. 
Taip, kalbu apie M.K.Čiurlionį. Testuosime daug dalykų: rinkos perkamąją galią, meninės 
vertės suvokimą, o taip pat... tautinių simbolių finansinį svorį. 

Vis dėlto, būtų neteisinga, kad 6-asis aukcionio lotas užgožtų likusius 86. Kontekstas 
mūsų brangiausiam tautos dainiui ir dailininkui yra išties gėdos nekeliantis, o atvirkščiai. 
Laikau didele garbe pristatyti aukcione Mstislavo Dobužinskio rinkinį, taip pat kitų pirmųjų 
lietuvių dailės parodų autorių, kaip antai, Boleslovas Buika, Kazimieras Stabrauskas, Zigmas 
Petravičius, Jonas Mackevičius, Kajetonas Sklėrius, darbus. Labai džiaugiuosi išties raritetiniu 
XX a. I p. grafikos rinkiniu, kurį puošia N. Staniko, V.K.Jonyno, J. Perkovskio, M. Katiliūtės, 
A. Vaičaičio, J. Steponavičiaus, A. Kučo estampai. 

Autoriai, atstovaujantys mums artimesnį paskutinių kelių dešimtmečių laikotarpį, taip 
pat yra verti dėmesio ir atidaus žvilgsnio. Čeponio, Petrulio, Ostrauskienės, Tuleikio, Savicko, 
Katino darbai sudaro XX a. II p. vaizduojamosios dailės aukso fondą. Turime būti atidūs šiems 
darbams, nes jų ne tiek daug ir liko, laisvai cirkuliuojančių rinkoje.

Kiekvienas aukcionuojamas darbas turi savo istoriją bei priežastį, kodėl atsidūrė 
aukcione. Meno kūrinių savininkų kaita yra natūralus procesas, su kuriuo mes susiduriame 
kiekvieną mielą darbo dieną. Palinkėkimė kiekvienam darbui sėkmės atrandant savo naująjį 
savininką!

Sveiki, mielieji,

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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Pirmųjų Lietuvos dailės parodų autoriai

1907–1914 m.  Vilniuje įvyko aštuonios lietuvių dailės parodos, kurias organizavo 1907 m. įkurta Lietuvių dailės 
draugija (pirmininkas – A. Žmuidzinavičius). Tai išskirtinės reikšmės įvykiai Lietuvos profesionalios dailės kon-
tekste, kadangi „jaunieji lietuvių dailininkai neturėjo ar, tiksliau, nesijautė turį vyresniąją kartą, jie laikė save pir-
meiviais, dedančiais pamatus būsimajai lietuviškai profesionaliai dailei. Rengdami pirmąją parodą, jie patetiškai 
teigė: ‚Jos tikslas – duoti gyvenimo pradžią mūsų dailei.‘ (...) Lietuvių dailės draugijos organizatorių branduolį 
sudarė keli Vilniuje apsigyvenę menininkai: iš Krokuvos parvykęs Petras Rimša, iš Paryžiaus grįžęs Antanas 
Žmuidzinavičius ir iš Varšuvos atsikėlęs Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kiti dailininkai siuntė kūrinius iš sve-
tur: Kazimieras Stabrauskas iš Varšuvos, Petras Kalpokas iš Miuncheno, Antanas Jaroševičius iš Kazanės, Kajeto-
nas Sklėrius iš Liepojos, Juozas Zikaras iš Peterburgo. Visų šių menininkų gyvenamosios vietos ‚geografija‘ buvo 
ne tik vilnietiška, bet ir ne lietuviška, tačiau svarbu buvo ne ji, o jų tautinis apsisprendimas“

Laima Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje (Vilnius: Baltos lankos / KFMI, 2002): p. 72, 56

Šioje rubrikoje pristatoma kelių autorių, dalyvavusių pirmosiose lietuvių dailės parodose, įvairių laikotarpių 
kūriniai.  

1. Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 
1878–1939)
Villa Medici Romoje
1919, pop., akv., 32,5 x 49
Sign. AK: B. Buyko Rome 1919
9900 Lt

Boleslovas Buika gimė 1878 m. Švenčionių apskr. Mirė 1939 m. Saint-Jean-Cap-Ferrat (prie Nicos). Mokėsi Vilniaus 
piešimo mokykloje pas Ivaną Trutnevą, 1896–1902 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje pas J. Malčevskį 
(Malczewski), L. Vyčulkovskį (Wyczółkowski). 1902 ar 1903 m. apsigyveno Paryžiuje. Surengė individualių 
parodų Varšuvoje (1912, 1913), Paryžiuje (1914, 1920), Nicoje (1922). Akvarele ir aliejumi nutapė realistinių 
spalvingų portretų („Autoportretas“, 1902, LDM), peizažų, teminių kompozicijų, natiurmortų, interjerų („Liud-
viko XIV staliukas Versalyje“, 1908, LDM), sukūrė piešinių. 

Kūriniams būdinga laisvas potėpis, emocingumas, šiltas koloritas. B. Buika kūryboje taikė impresionizmo, 
ypač plenerizmo, principus

Pagal LDM Dailininkų duomenų bazę

“Boleslovo Buikos kūrybinė veikla pažymėtina dėl sąryšio ne tik su vietinio Lietuvos, Lenkijos dailės kontekstu, 
lenkų dailininkų Paryžiuje meniniu gyvenimu. Tapytojas organiškai įsiliejo į pačios Prancūzijos meno kontekstą – 
dalyvavo parodose, susilaukė teigiamų prancūzų dailės kritikų atsiliepimų. Šio menininko kūriniai svarbūs ir dėl 
to, kad meninis Buikos palikimas itin negausus“.

R. Noreikaitė–Miliūnienė ir K. Stančienė, „Nauji atradimai II“ in 7 meno dienos (2003 07 25 Nr. 578)
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2. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929) 
Kalnų peizažas
~1911, kart., past., 50,2 x 67,5
Sign. AK: K. Stabrowski
19400 Lt

Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) – dailininkas, tapytojas. Gimė 1869 m. lapkričio 21 d. 
Kruplianuose (Gardino sr., Baltarusija). Mirė 1929 m. birželio 8 d. Garvoline (Lenkija).

1887–1893 m. Stabrauskas mokėsi Peterburgo dailės akademijoje I. Repino klasėje. 1893 m. keliavo 
po Palestiną, ieškodamas medžiagos diplominiam darbui „Muhamedas dykumoje“ (už jį gavo didįjį aukso 
medalį). Daug keliavo: 1909–1913 m. aplankė Prancūziją, Vokietiją, Suomiją, Švediją, Norvegiją, Italiją, Ispaniją, 
Kanarų salas. Po Pirmo pasaulinio karo keliavo po Graikiją, Turkiją, Maroką. Šių kelionių rezultatas – peizažai, 
kuriuos daugiausiai tapė puikiai įvaldyta pastelės technika. Nuo 1901 m. gyveno Varšuvoje. 1904 m. dailininko 
pastangomis buvo įkurta Varšuvos dailės mokykla (1904–1909 m. buvo jos direktorius). Dirbdamas dėstytoju, K. 
Stabrauskas bendravo su M. K. Čiurlioniu, materialiai jį rėmė. Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Maskvoje, vėliau 
grįžo į Lenkiją. 1922 m. Varšuvoje įkūrė dailininkų mistikų draugiją „Sursum corda“. Nuo 1896 m. dalyvavo rusų, 
lenkų, tarptautinėse, 1907–1912 m. Lietuvių dailės draugijos parodose. 1926 m. Poznanėje, 1927 m. Lodzėje 
surengė individualias parodas.

K. Stabrausko kūryba turi nemažai sąsajų su simbolizmo daile. Tapytojas mėgo fantastinius siužetus, jo 
kūrinių stilistikoje jungėsi secesijos bruožai ir klasikinių formų stilizacija. Nutapė peizažų („Kaimo tyla“ – 1900; 
„Baltoji naktis Suomijoje“, „Baltoji naktis Peterburge“, „Ruduo“, ciklai – „Liūdna šalis“ ir „Audra slenka“), figūrinių 
kompozicijų („Mirties šmėkla“ – 1909; „Auksinė rudens pasaka“ – 1910), portretų („Karalaitė magiško kristalo“; 
„Panelės M.“, „Pono B. fantastiniais rūbais“, abu 1909). Kai kuriems kūriniams įtakos turėjo M. K. Čiurlionio kūryba.

Pagal LDM Dailininkų duomenų bazę ir kt. šaltinius

„K. Stabrauskas pats dalyvavo beveik visose lietuvių parodose ir įkalbėjo jose dalyvauti savo žmoną skulptorę Julią 
Stabrowską. Jo įnašas buvo svarus ne tik menine prasme: iš visų pirmosiose lietuvių dailės parodose dalyvavusių 
dailininkų jis vienintelis buvo tarptautiniu mastu pripažintas autoritetas, dalyvavęs 1900 m. Paryžiaus, 1901 m. 
Miuncheno, 1903 m. Venecijos tarptautinėse dailės parodose.“

Laima Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje (Vilnius: Baltos lankos / KFMI, 2002): p. 57 
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4. Kajetonas Sklėrius (1876–1932)
Peizažas
~1923, pop., piešt., akv., 21,5 x 43
Sign. AK: K. Sklėrius
3800 Lt

3. Zigmas Petravičius (1862–1955)
Eskizas dėl paveikslo Birštonų kurortas
1930 (?), fan., al., 49,5 x 62,5
Sign. AK: Z.Petravičius
5800 Lt
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5. Jonas Mackevičius (1872–1954) 
Kauno pilies griuvėsiai
XX a. 4 d–metis, drb., al., 76 x 112
Sign. AD: J. Mackevičius
19000 Lt
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„Vaizduojamojo meno studijų pradžioje Čiurlionio 
dėmesį patraukė fluorofortas – nesudėtinga, 
nereikalaujanti specialių įrengimų technika. 
Fluoroforto technika pradėta naudoti pirmaisiais 
mūsų amžiaus metais. Krokuvos dailininkai Laščka, 
Rušcicas, Vyspianskis ir Vyčulkovskis pastebėjo, 
kad fluoro vandenilio rūgštimi stiklo plokštelę 
galima nuodyti lygiai taip pat, kaip metalo plokštelę 
– azoto rūgštimi. Stiklas padengiamas plonu 
vaško sluoksniu, ant jo adata ar plonu pagaliuku 
įbrėžiamas piešinys. Ant paruošto piešinio 
užpilama fluoro vandenilio rūgštis, kuri įsisunkia 
į vaško griovelius ir išgraužia tose vietose stiklą. 
Po to peiliu nuimamas vaškas, o stiklo paviršius 
padengiamas dažais. Kai dažai užpildo griovelius, 
stiklo paviršius nuvalomas, ant jo dedamas 
sudrėkintas popierius ir prispaudžiamas šepečiu, 
kol į jį įsigeria dažai. 

Ši technika neprigijo, nes išnuodytas stiklas 
nepatvarus, greit skyla. Atspaudą ant popieriaus 
reikia daryti labai atsargiai, be to, fluoro vandenilio 
rūgštis yra labai kenksminga sveikatai.

Čiurlionis fluoroforto darbams skiria 
laisvesnes valandėles – neilgus atotrūkius nuo 
intensyvių piešimo ir tapybos, muzikos ir įvairių 
kitų studijų 1903–1908 metais. Fluorofortai, nors 
ir nereguliaraus darbo vaisiai, vis dėlto sudaro 
reikšmingą Čiurlionio grafikos palikimo dalį. 

Kiek žinoma, Čiurlionis yra sukūręs 32 
fluorofortus. (...) Dauguma fluoroforto klišių 
žuvo Žemaitijoje gaisro  metu dar prieš pirmąjį 
imperialistinį karą. (...)

Fluoroforte „Apsnigtas kaimas“ vertikaliam 
bokštui kontrastą sudaro plaukiančios 
horizontalios stogų linijos, lyg ritmingi polifoniniai 
pasažai.“

Iš V. Čiurlionytės – Karužienės įvadinio straipsnio 
„M.K.Čiurlionio fluorofortai“  reprodukcijų aplankui 
„M.K.Čiurlionis. 16 fluorofortų“ (Vilnius: Valstybinė 
grožinės literstūros leidykla, 1963) 
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6. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)
Apsnigtas kaimas
1906, pop., fluorofortas, 17,7 x 12,8 (34,5 x 27,5)
Sign. pieštuku AD: MKCzurl[anis]
22000 Lt®
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1. Autorinis Zygmunt Kamiński dailininkų sąrašas – titulinis puslapis. 
2. Bobińska-Paszkowska Janina (1894–1973), Aktas prieš veidrodį, 18,5 x 12,2 (26,5 x 17), sign. AD:  J. Bobińska. 
3. Czarkowski Bolesław (1884-1947), Upės peizažas, 7,8 x 12 (12 x 18), sign. AD: B. Czar. 
4. Johnowa Ignacja (1867-1937), Malūnas, 10,4 x 14,2 (14 x 18,8), sign. AD: I. Johnowa. 
5. Kernbaumówna-Handelsman Jadwiga, Susitikimas,  11,1 x 11,5 (14,6 x 23), sign. AD: J. Kernbaumówna

1. 2. 3. 

4. 5. 

Parduodamas komplekte, kuriame yra dar 9 Čiurlionio bendramokslių iš Varšuvos meno mokyklos  grafikos 
darbai (iš viso 11 fluorofortų).

Vienintelis pilnas žinomas šio rinkinio egzempliorius yra saugomas Krokuvoje, Muzeum Narodowe. Jis buvo 
eksponuotas Varšuvos Nacionaliniame muziejuje parodoje 2001 m. 

Šiuo metu Nacionaliniame M.K.Čiurlionio muziejuje saugomi  du “Apsnigto kaimo” lakštai, vienas su Čiurlionio 
laišku aplink atspaudą. 
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„Fluorofortai ir monotipijos, 1905–1908. Tai gamtovaizdžiai ir filosofinio pobūdžio kūriniai, atspausti vašku padengta, 
išraižyta ir fluoro vandeniliu išėsdinta stiklo kliše. Kartais ta pačia kliše spausti keli atspaudai, neretai spalvoti, kai 
kurie dar paspalvinti teptuku. Tuo metu ši technika buvo naujovė, profesoriaus Tadeuszo Estreicherio sumanyta 1902 
m. Krokuvoje. Ji buvo pigi, bet nepatvari, todėl trumpai gyvavo.

Krokuvos kolekcininko Felikso Jasienskio  pageidavimu, Varšuvos dailės mokykla tuomet išleido studentų 
fluorofortų aplanką (eksponuotą Varšuvos nacionaliniame muziejuje 2001 m.), kuriame buvo ir M. K. Čiurlionio 
darbas „Apsnigtas kaimas“ (Krokuvos nacionalinio meno muziejaus bibliotekos raižynų inv. Nr. III-2213-2224). 
[Vėliau parduodamas aplankas tapo dailininko Józef Mehoffer (1869-1946) nuosavybe - Aukciono namų past.].

Kai kurie fluorofortai eksponuojami parodose nuo 1906–1907 m., o 1911 m. pomirtinėje parodoje jų eksponuota 
net 32. Iki šiol išlikusią stiklo klišę M. K. Čiurlionis buvo padovanojęs Lietuvių dailės draugijai, norėdamas jos atspaudais 
pamaloninti veiklesnius draugijos narius. Šiems M. K. Čiurlionio darbams būdingas linijos, tono ir spalvos subtilumas 
ir lengvumas. Kataloge pristatomi 38 žinomi 23 skirtingų klišių atspaudai. Vienas žinomas tik iš nuotraukos.”

http://ciurlionis.eu/lt/grafika/

6. Morawski Eugeniusz (1871-1948), Peizažas su cerkve, 8,7 x 11,7 (15,9 x 18,2), sign. AK: E. Mor... 
7. Płonowska Maria (1878-1955), Koplyčia tarp medžių, 22,3 x 17 (27,4 x 20,7), sign. AK: M. Płonowska
8. Wysocka Emilia (1888-1973), Moters portretas,  11,8 x 8,7 (19,7 x 15,7), sign. AD: E. Wysocka. 
9. Bobińska-Paszkowska Janina (1894-1973), Vizitas, 8,7 x 14,2 (14,4 x 23), sign. AD: J. Bobińska.
10. Aszer Ewa, Moteris juodais drabužiais, 14 x 8 (24 x 15), sign. AD: Ewa Aszer. 

6. 7. 8. 

9. 10. 
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Mstislavas Dobužinskis

Mstislavas Dobužinskis – dailininkas (tapytojas, scenografas, grafikas). Gimė 1875 m. rugpjūčio 2 d. Naugarde 
(Rusija), mirė 1957 m. lapkričio 20 d. Niujorke.

1889–1895 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje, vėliau studijavo teisę Peterburge, lankė privačias dailės studijas. 
1899–1901 m. Miunchene studijavo pas A. Ažbę ir Š. Hološį, 1901 m. pas Peterburgo dailės akademijos profesorių 
V. Matę. Nuo 1903 m. M. Dobužinskis pradėjo dalyvauti didžiuosiuose Europos miestuose (Paryžiuje, Berlyne, 
Briuselyje, Romoje, Leipcige ir kt.) rengiamose parodose. 1906–1910 m. dėstė Peterburgo E. Zvancevos piešimo 
ir tapybos mokykloje. 1918–1923 m. buvo Peterburgo dailės akademijos dėstytojas, nuo  1922 m. – profesorius.

1925 m. ir 1929–1939 m. gyveno Lietuvoje, kur surengė apie 11 personalinių parodų Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestuose. 1939 m. M. Dobužinskis išvyko į Londoną rengti savo tapybos parodos. 
Tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui į Lietuvą nebegrįžo; gyveno Didžiojoje Britanijoje, JAV, Prancūzijoje, 
Italijoje. Palaidotas Paryžiuje.

Sukūre Peterburgo, daug tapybinių ir grafinių Vilniaus (ciklas „Vilniaus vaizdai“, 1903–1914), Kauno peizažų. 
Apipavidalino ir iliustravo knygų (H. K. Anderseno „Kiauliaganys“, 1922; F. Dostojevskio „Baltosios naktys“, 1923; 
Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą“, 1938), sukūrė ekslibrių, plakatų, scenovaizdžių Maskvos dailės teatrui, 
Valstybės teatro spektakliams.

Kūriniams būdingas lyrizmas, retrospektyvizmas, dekoratyvumas, raiškios, dažnai frontalios kompozicijos, 
meistriškas kontūrinis piešinys, santūrios spalvos; ankstyvieji kūriniai turi moderno bruožų. Kūryba darė didelę 
įtaką lietuvių dailei, ypač scenografijai, grafikai.

 Tekstas iš LDM Dailininkų duomenų bazės, parengtas pagal A. Valiuškevičiūtės knygą „Kauno meno mokykla (1922–1940)“ (V., 
1997, p. 188–189)

7. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Петербург в двадцать первом году
M. Dobužinskio 12 litografijų aplankas (1 litografijos trūksta)
1923, pop., litograf., ~33 x 23 (44,5 x 32,5)
Išlėido Комитет популяризации художественных изданий.
Numeruotas egzempliorius Nr. 87 iš 100 (bendras tiražas – 1000 egz.) su M. Dobužinskio parašu pieštuku (monograma MD)
4000 Lt
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8. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Be pavadinimo
1901, pop., ofort., 18,7 x 23,2
Sign. AD: parašas / 1901
6000 Lt

10. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Keliaujančios moters portretas
1923, pop., litograf., 29 x 21 (37,5 x 28,5), tir. 1/4
Sign. AD: parašas 1923 / 4/4
5800 Lt

11. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Moritzburgo pilis
1913, pop., piešt., akv., 23,5 x 28,2
Sign. AK: parašas / Moritzburg I VII 913
7000 Lt

9. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Pskovas
1923, pop., piešt., 23,5 x 31,2
Sign. AD: monograma MD / Πсков 6 V 923
3000 Lt
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12. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Senosios patrankos prie Apygardos teismo rūmų Sankt Peterburge (litografijos projektas)
1922, pop., piešt., 22,5 x 32,2
Sign. AK: 19 / monograma MD / 22 8 VII
Būklė: VK kampas nuplėštas ir suteptas
4400 Lt

13. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Vokietijos miesto uosto krantinė
1923, pop., past., piešt., 23,3 x 32
Sign. AK: 19 / monograma MD / 23 9 IX
4400 Lt
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16. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Moters portretas
1919, pop., ofortas, 13,4 x 12,9 (28 x 19
Sign. AD klišėje: 19 /monograma MD /19, pieštuku AK: 
N 4, AD: parašas / 919
3000 Lt

15. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Nevos krantinė su Sfinkso statula Sankt 
Peterburge (litografijos projektas)
1922, pop., piešt., 35,6 x 24
Sign. AD: monograma MD
4400 Lt

14. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Rusijos kaimo peizažas
1922, pop., piešt., akv., 23,5 x 29,5
AD data: 22 VII 04
7000 Lt
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Grafika ir piešiniai

„Piešiniai duoda daugiausiai pagrindo kalbėti apie romantizmą Rustemo kūryboje, egzistavusį šalia klasicizmo. 
Romantizmą liudija tiek siužetai, būdingi šios krypties Europos dailei (ypač rytietiški motyvai, žydiška temati-
ka), tiek ir atlikimo pobūdis – tolimas nuo klasicistinio švarumo ir idealumo, tačiau daugiau manieringas negu 
realistinis piešinys, satyros ir šaržo 
elementai.  Buitinėse scenose daug 
žanriškumo, siužetiškumo“

Rūta Janonienė, Jonas Rustemas (Vilnius: 
VDA leidykla, 1999): p. 219

Kazimieras Bachmatavičius 
(Bakme   tas, Bachmetas, Bašmetas, 
Bachmatowich) - dailininkas 
(piešėjas, litografas, tapytojas). Gimė 
1808 m., mirė 1837 m. Gimė, ilgą laiką 
gyveno ir savo gyvenimo saulėlydžio 
sulaukė Dabraulėnuose, netoli Svyrių 
(Baltarusijoje, Minsko sr., Medilo r.). 
1823–1829 m. mokėsi Vilniaus uni-
versiteto Piešimo ir tapybos katedro-
je. Jaunystėje žavėjosi Jono Rustemo 
(Jan Rustem) darbais, patyrė didelę 
jo kūrybos įtaką. 1826–1829 m. Vil-
niuje dėstė privačiame Eleonoros 
Hermanienės pensione. 1829 m. 
devynis mėnesius gydėsi Austrijoje ir 
Saksonijoje, kur susipažino su vietini-
ais dailės rinkiniais. Grįžęs į Lietuvą, 
nuo 1830 m. tarnavo grafo Adomo 
Giunterio dvare namų dailininku, 
piešimo mokytoju. Šeimininkai 
nevaržė dailininko: sudarė jam 
sąlygas kūrybiniam darbui, leisdavo 
važinėti po Vilniaus krašto kaimus ir 
dvarus.

K. Bachmatavičiaus charakterio 
jautrumas paliko pėdsaką ir jo 
darbuose, nulėmė sentimentalųjį 
koloritą. Jis ir tapytojas, ir piešėjas. 
Šiandien dailininko kūrybą 
išsamiau galima apibūdinti pagal 
autolitografijas bei litografinius 
piešinius, kurie spausdinti Juozapo 
Ozemblovskio (Józef Ozębłwski), 
dalis – Antano Kliukovskio (Antoni 
Klukowski) spaustuvėse. Juose 
vaizduojamos įvairios gatvės scenos, 
žmonių susibūrimai prie šulinio, 
tekstilės parduotuvėje, loterijoje. 
Dažną piešinį dailininkas apmesdavo 

17. Jonas Rustemas (1762–1835, dailininkas) 
Kazimieras Bachmatavičius (1808–1837, litografas) 
Antanas Kliukovskis (~1807-?, leidėjas)
Lakštas iš aplanko „Vaizdingas mažųjų J. Rustemo darbų prisiminimas“(„Souvenir pittor-
esque des petits ouvrages de J. Rustem“)
1837, pop., litograf., 32 x 21 (34,5 x 26,7)
Spausta Vilniuje, Antano Kliukovskio litografijos spaustuvėje
Repr. in: Vilniaus klasicizmas. Parodos katalogas (red. L. Patriubavičienė, Vilnius: LDM / Baltos lankos, 
2000): p. 266
4400 Lt
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18. Jonas Rustemas (1762–1835, dailininkas) 
Kazimieras Bachmatavičius (1808–1837, litografas) 
Juozapas Ozemblovskis (1805–1878, leidėjas)
Lakštas iš aplanko „Vilniaus prisiminimai pagal J. Rustemą“ („Przypomnienie Wilna“)
1837, pop., litograf., 33 x 21,2 (34,5 x 26,7)
Spausta Vilniuje, Juozapo Ozemblovskio litografijos spaustuvėje
Repr. in: Rūta Janonienė, Jonas Rustemas (Vilnius: VDA leidykla, 1999): p. 200
4400 Lt

natūroje, nors fenomenali regimoji atmintis atgaivindavo matytą situaciją ir prie darbo stalo. Litografijos rodo 
ne tik K. Bachmatavičiaus pastabumą, bet ir mokėjimą detales sieti su visuma, išgauti erdvės pojūtį. Pirmosios 
litografijos, atspaustos pagal Jono Rustemo ir Aleksandro Orlovskio (Aleksander Orłowski) piešinius, išleistos 

atskirais aplankais. „Vaizdingas Jono 
Rustemo piešinių prisiminimas“ 
(„Souvenir pittoresque des petits 
ouvrages de J. Rustem“, 1836–1837) 
– tai į 7 lapus sutalpinti smulkūs 
piešiniai ir titulinis profesoriaus J. 
Rustemo autoportretas. Aplanke 
,,Orlosiada” (1836) yra 4 lapai. 
Litografijos lengvų šviesių tonų, jose 
išsaugoti originalų privalumai.

Būdingiausios dailininko 
autolitografijos surinktos į du 
aplankus. Vienas jų – „Vilniaus 
prisiminimas“ (1837), kurį sudaro 
4 smulkių piešinių lapai, antras – 
„Prisiminimų tąsa“ (1837), 6 lapų 
aplankas. Jau pirmojo rinkinio 
viršelio piešinyje sukurtas sodrus 
miesto gyvenimo koloritas. Pastabiai, 
kronikine maniera fiksuojami miesto 
ribų stulpai ir raitelių figūros, 
caro kareivių sargyba, sulaikytas 
vežimas, dvi valstiečių figūros. 
Ši ir kitos litografijos pasižymi 
detaliu nesudėtingu piešiniu, 
švelnia paslankia linija. Formos 
patikslintos minkštu tušavimu, 
turtingais tonais ir pustoniais. 
Pieštuku atgaivinti plotai efektingai 
kontrastuoja su šviesiomis dėmėmis. 
Vaizdeliuose apsiribota minimaliu 
veikėjų skaičiumi, jie paskirstyti 
asimetriškai, tačiau nepažeidžiant 
pusiausvyros. Atidumas siluetams, 
drabužių modeliams ir medžiagoms 
išduoda dailininko silpnybę – jo 
susidomėjimą to meto rūbais, 
kostiumų istorija.

Tekstas iš LDM Dailininkų duomenų 
bazės, parengtas pagal J. Adomonio, 
N. Adomonytės knygą „Lietuvos dailės ir 
architektūros istorija“ (V., 1997, t. 2, p. 
244–246)
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19. Ivanas Šiškinas (1832–1898)
Pasivaikščiojimas
XIX a. II p., pop., vario raiž., 22 x 17
1500 Lt
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20. Vasilijus Masjutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин, 1884–1955) 
Septynios mirtinos nuodėmės (Die Sieben Todsünden)
23+1 originalių, pasirašytų ir numeruotų ofortų rinkinys originaliame aplanke. Numeruotas tiražas – 8/30
Japoniškas pop., ofort., 41 x 31, tir.  8/30
Visi lakštai signuoti
9900 Lt
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21. Jacques Lipchitz (1891–1973)
Gyvybės medis 
(Tree of life – trijų litografijų komplektas specialiame aplanke su K. Katz įvadiniu 
tekstu)
1972, pop., spalv. litograf., 65,5 x 46, tir. 98/250
Visi signuoti
10000 Lt

Aplankas buvo išleistas paskutinei Lipchitzo skulptūrai „Gyvenimo medis“, pastatytai Jeruzalėje, ant Scopus kal-
no, atminti. 

„Lipchitzo „Gyvenimo medis“ yra kur kas daugiau, negu persipynę geneologiniai palikuonys. Veikiau, tai yra 
nuostabi grafinė ir plastinė žmogaus moralumo šaknų reprezentacija, perteikta per archetipinius personažus, 
kurie formavo mūsų istoriją.“ – Karl Katz. 
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22. Edward Karniej (1890–1942)
Berniuko portretas
1942, pop., sangv., 39,5 x 31,5
Sign. AK: monograma 1942
4800 Lt

23. Vladas Drėma (1910–1995) 
Duona
1938, pop., spalv. litograf., 19 x 13
Sign. AK: Duona, AD: Vl. Drėma – 38.
550 Lt

24. Napoleonas Stanikas (1899–?) 
Monumentas Paryžiuje
1928, pop., litograf., 29,5 x 21 (48,2 x 33)
Sign. AK: N. Stan 1928 Paryžius
1000 Lt

N. Stanikas – grafikas, gimęs 1899 n. Šiaurės 
Amerikoje lietuvių šeimoje. Baigė Kauno meno 
mokyklą, vėliau studijavo Paryžiuje. Dėmesio 
nusipelno kaip savitas , labai įdomus, bet 
neįvertintas autorius, dėl įvairų aplinkybių 
likęs marginaliu lietuviškos grafikos autoriumi. 
Darbų išlikę labai mažai. Lietuvos dailės 
muziejus neturi nei vieno jo darbo.
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27. Jonas Steponavičius (1907–1996) 
Paryžiaus gatvė iš mano lango
1931, pop., litograf., 32,2 x 17,4 (34,1 x 22,2), tir. 3/12
Sign. AK: 3/12 Paris, 1931, AD: Jonas Steponavičius
1934 m. autoriaus dedikacija ant pasporto
1200 Lt

J. Steponavičius gimė 1907 m. lapkričio 6 d. Dovainiškių vnk., Pakruojo raj. 
1927-1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1933 m. baigė. Valslybinę meno 
ir amatų mokyklq (Conservatoire Nationale des Arts et Metiers) Paryžiuje. Ten 
pat lankė Dailiosios spaudos mokyklą ir pas prof. Huvei Dailės akademijoje 
studijavo litografiją. 1933-1940 m. dirbo „Spindulio“ spaustuvėje Kaune. Dailės 
parodose dalyvavo nuo 1930 m. 1937 m. pasaulinėje Paryžiaus parodoje už 
iliustracijas K. Puidos „Vienos nakties dykūnui“ apdovanotas „Grand Prix“, už 
plakatus - aukso medaliu. Dirbo lakštinės grafikos, plakato ir knygų iliustravimo 
srityse. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę

Šis darbas buvo eksponuojamas 1940 m. Lietuvos dailininkų sąjungos apžvalginėje parodoje Vilniuje

25. Marcė Katiliūtė (1912–1937)
Miške
1935, pop., linoraiž., 32,5 x 23,5
1200 Lt

Šis darbas buvo eksponuojamas 1942 m. 
Lietuvos dailininkų apžvalginėje parodoje

26. Mečislovas Bulaka (1907–1994) 
Juozapota sapnavo. Iliustracija J. Biliūno „Liūdnai pasakai“
1937, pop., medžio raiž., 15,5 x 10,5
Sign. AD: MBulaka
1000 Lt

M. Bulaka 1937 m. Pasaulinėje parodoje Paryžiuje už iliustracijas  
J. Biliūno „Liūdnai pasakai“ gavo aukso medalį
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30. Juozapas Perkovskis (Józef Perkowski, 1896–1940) 
Pavasaris (Wiosna)
XX a. 3–4 d–metis,  pop., ofort., 9,3 x 12
250 Lt

31. Juozapas Perkovskis (Józef Perkowski, 1896–1940) 
Be pavadinimo
XX a. 3–4 d–metis,  pop., ofort., 12 x 18
300 Lt

„Perkovskį ugdė ne Paryžius, bet lenkiška mokykla. Grafikos jis mokėsi Varšuvoje, lankė lenkų ksilografijos klasiko 
ir vieno iš moderniosios grafikos pradininkų Wladysławo Skoczylaso studiją. Mokytojo asmenybė jam darė stiprų 
įspūdį, sekdamas jo patarimais ir kūryba, Perkovskis ir perėmė neoklasicizmo stilistiką. (...) į gimtąją Žemaitijos 
žemę, kurią taip puikiai pažinojo ir mylėjo, jis gebėjo pažvelgti iš tokių aukštybių, kad atskleistų ir savo kaimynų 
dramas, ir gamtos grožį (...). Perkovskio kūrinius labiau vertino grafikos mėgėjai, o ne kolegos dailininkai. Tačiau 
jo darbai praplečia Lietuvos estampo stilistinę skalę ir kartu savitai atspindi tarpukario realijas.“

Giedrė Jankevičiūtė, Lietuvos grafika 1918–1940 (Vilnius, E. Karpavičiaus leidykla, 2008): ps. 91

29. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) 
Poilsis laukuose
1934, pop., medžio raiž., 29 x 32,5, tir. 27/40
Sign. AK: 27/40 1934.Paris, AD: V.K.Jonynas (klišėje ir apačioje pieštuku)
Repr. in R. Andriušytė–Žukienė, Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas 
pasaulio meno keliuose (Vilnius, LDM, 2007): p. 30
1200 Lt

28. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) 
Zapyškio bažnyčia
1942, pop., medžio raiž., 23 x 17, tir. 37/50
Sign. AK klišėje: V.K.J. / 1942; apačioje pieštuku: 37/50 
Kaunas 1942, AD: V.K.Jonynas 
Repr. in R. Andriušytė–Žukienė, Akistatos. Dailininkas 
Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose 
(Vilnius, LDM, 2007): p. 52
1200 Lt
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32. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Įvairių žmonių portretų rinkinys, 8 vnt. (tame tarpe – Maironis, V. Mykolaitis Putinas, P. 
Vaičiūnas ir kt.)
Iki 1944, pop., tušas, dydžiai įvairūs (~15 x 10)
Signuoti monograma AV
600 Lt

35. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Iliustracija pasakai „Poteckis ir šlėkta“
1943, pop., piešt., tušas, 19,3 x 14,2
Sign. AD: monograma AV 1943, A. Vaičaitis 1943
700 Lt

33. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, 
Lietuva–Australija)
Iliustracija pasakai „Jovadas“
1943, pop., piešt., tušas, 19,3 
x 14,2
Sign. AK: monograma AV 1943, 
AD: A. Vaičaitis 1943
700 Lt

36. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Iliustracija pasakai „Užkeiktas dvaras“
1943, pop., piešt., tušas, 19,3 x 14,2
Sign. AD: monograma AV 1943, A. Vaičaitis 1943
700 Lt

37. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Iliustracija pasakai „Žmogus ir slibinas“
1943, pop., piešt., tušas, 19,3 x 14,2
Sign. AK: monograma AV 1943, AD: A. Vaičaitis 1943
700 Lt

34. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Iliustracija pasakai „Žmona pikčiurna“
1943, pop., piešt., tušas, 19,3 x 14,2
Sign. AK: monograma AV 1943, AD: A. Vaičaitis 1943
700 Lt
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38. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Eskizų albumas, 28 lapai
1937, pop., piešt., 25,3 x 35
1000 Lt

39. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Eskizų albumas, 26 lapai
1938, pop., piešt., 25,3 x 35
1000 Lt

Adolfas Vaičaitis - dailininkas, grafikas. Gimė 1915 m. birželio 16 d. Plikiškiuose (Pasvalio r.). 1933–1939 m. 
mokėsi Kauno meno mokykloje, grafikos studijoje. 1941–1944 m. dirbo Valstybinės knygų leidyklos meniniu 
redaktoriumi. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, emigravo į Vakarus, gyveno Vokietijoje. 1949 m. persikėlė 
į Australiją. Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1940 m. Jo darbų buvo įsigiję Vilniaus ir Šiaulių muziejai. Ne 
sykį yra laimėjęs plakato konkursą. Pasižymėjo kaip knygų ir periodinės spaudos iliustratorius. Yra sukūręs daug 
tapybos, akvarelės darbų, jo rankai priklauso ir netradiciški eskizai. Dalyvavo parodose Vokietijoje, Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje. Skaitė paskaitas meno klausimais lietuvių bendruomenei, yra buvęs lietuvių Kultūros fon-
do Australijos valdybos pirmininku.

Parengta pagal L. Peleckio–Kaktavičiaus  straipsnį „Adolfas Vaičaitis: abstraktusis menas pasibaigė“ in Literatūra ir menas (2010 
09 10 Nr. 3297)
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40. Adomas Galdikas (1893–1969)
Eskizų bloknotas (10+1 lapai)
Iki 1944, pop., grafit., 18,5 x 27
600 Lt
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41. Adomas Galdikas (1893–1969)
Eskizų rinkinys, 15 vnt.
Iki 1944, pop., grafit., dydžiai įvairūs
3800 Lt



28

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

43. Juozas Kėdainis 
(1915–1998) 

Trakai
1954, pop., piešt., 30 x 41,5

Sign. AK: VK Trakai 54.VIII.10
800 Lt

Juozas Kėdainis – dailininkas skulptorius. Gimė 1915 m. gruodžio 31 d. Karaliūniškyje (Kupiškio r.). Apdovanotas 
LTSR valstybine premija 1958 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1961). LTSR liaudies dailininkas (1965). 1939 
m. baigė Kauno meno mokyklą. 1945–1951 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, nuo 
1951 m. dėstė Dailės institute (profesorius – 1970). Nuo 1944 m. dalyvauja parodose. 

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę

42. Napoleonas Petrulis (1909–1985) 
Skulptorių Juozo Kėdainio, Juozo Mikėno ir Konstantino Bogdano portretų eskizai
1962, pop., anglis, 40/39,5/36,5 x 26/25/23
Sign AD: NP 62 (visi)
1000 Lt
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44. Antanas Kučas (1909–1989) 
Pirmasis sniegas
1958, pop., spalv. linoraiž., 39 x 30,3
Sign. AD: A. Kučas, 58
Repr. in: Antanas Kučas. Įprasminta tradicija 
(sud. R. Urbonienė, Vilnius, LDM, 2009): p. 48
1000 Lt

45. Antanas Kučas (1909–1989) 
2 Aišbės apsakymo „Brička“ iliustracijos
1938–1946, pop., medžio raiž., 10 x 15,5 (17,5 x 25,5)
Sign. AD: A. Kučas (abu)
400 Lt

Antanas Kučas – dailininkas (grafikas), pedagogas. Gimė 1909 m. sausio 24 d. Deikiškiuose (Biržų r.), mirė 1989 
m. Vilniuje. Nusipelnęs meno veikėjas (1959), LTSR liaudies dailininkas (1969). 1935 m. baigė Kauno meno 
mokyklą (Adomo Galdiko mokinys). 1936–1944 m. mokytojavo Tauragėje, Kaišiadoryse, Kaune. 1944–1951 m. 
dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, nuo 1951 m. dėstė Lietuvos dailės institute (profe-
sorius – 1970). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose: individualios – Vilniuje, Kaune, Minske (1959), Vilniuje (1969, 
1979), Prahoje (1973).

A. Kučas daug dirbo kaligrafijos srityje, prisidėjo prie kaligrafijos pagrindų Lietuvoje formavimo po Antrojo 
pasaulinio karo: buvo žinomas kaip puikus pedagogas,  garsėjo kaip knygos maketo ir tobulo šrifto meistras. 
Sukūrė (daugiausia medžio raižinių ir linoraižinių technika) knygų iliustracijų, estampų, ekslibrisų, plakatų, 
apipavidalino apie 220 knygų, nutapė akvarelių.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę
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46. Genovaitė Vajegaitė-Narkevičienė (g. 1927)
Nežinomos moters portreto eskizas
~1950, pop., anglis, 58,5 x 41
Sign. VD: GVajegaite
750 Lt
 

47. Elena Urbaitytė (Urbaitis) (1922–2006, Lietuva–JAV) 
Moters torsas
1965, pop., monotip., 20 x 25
Sign. AD: Elena Urbaitis
950 Lt
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48. Dalia Ona Matulaitė (g. 1942)
Eskizų rinkinys (animalistiniai, liaudies skulptūros piešiniai bei aktai), 91+2 vnt.
~1969, pop., piešt., anglis, tušas, dydžiai įvairūs (~ 41 x 29)
Dauguma signuoti monograma DM
1900 Lt

49. Zita Biliūnaitė–Sodeikienė (g. 1934, 
Lietuva–JAV)
Fairy tales (Pasakų fragmentai)
Spalv. ofortas, akv., 40,5 x 32
Sign. AD: Sodeika
2200 Lt
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51. Audrius Puipa (1960–1997)
Našlės skolininkas
1991, pop., spalv. autolitograf., 39 x 50, tir. 32/39
Sign. AD: A. Puipa 91
Repr. in: Audrius Puipa: Gyvenimo ir meno virtuozas (sud. Ramutė Rachlevičiūtė, Vilnius, artseria) p. 183.
8600 Lt

50. Algimantas Švėgžda (1941–1996) 
Miškas. 1986, pop., ofortas, 12,8 x 14,3
Erškėtrožės. 1990, pop., ofortas, 7,5 x 9,5
Drugelis. 1991, pop., ofortas, 6 x 7,3
National Geographic Society. 1988, pop., 
ofortas, 3,5 x 5,3
Visi signuoti.
1000 Lt



33

G r a f i k a  i r  p i e š i n i a i

52. Vytautas Valius (1930 – 2004) 
Vilnius. Vėlyvasis barokas

1977, pop., mišri techn., 70 x 54
Sign. AD: VytVal 77

900 Lt

54. Aspazija Surgailienė (g. 1928)
Klaipėdos miestely marga karčiamėlė
1971, pop., linoraiž., guaš., 39 x 27, tir. 25/40
Sign. AD: A. Surgailienė, 1971
700 Lt

53. Aspazija Surgailienė (g. 1928)
Saulutė leidos į vakarėlius
1969, pop., linoraiž., guaš., 39 x 26,5, tir. 21/40
Sign. AD: A. Surgailienė, 69
700 Lt

55. Aspazija Surgailienė (g. 1928)
Senovės daina, II
1983, pop., linoraiž., guaš., 35,5 x 30, tir. 30/40
Sign. AD: A. Surgailienė, 1983
700 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Lietuvos dailė

56. Adomas Galdikas (1893–1969)
Stilizuota moters galva
Iki 1944, pop., akv., 26,4 x 29
Sign. AD: AGaldik
3800 Lt

57. Adomas Galdikas (1893–1969)
Natiurmortas su Rūpintojėliu
Iki 1944, kart., temp., 35 x 19,2
2900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

59. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
Nakties peizažas
1935–1945, kart., al., 18 x 28,6
Sign. AD: BMotuza
900 Lt

58. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)

Sudervė. Neris rudenį
1956, kart., al., 24 x 29,5

Sign. AD: 26 IX 56 parašas
850 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

60. Veronika Šleivytė (1906–1998)
Pajūrio kopos
1958, pop., past., 24,5 x 35
Sign. AK: V. Šleivytė / 1958 m.
850 Lt

62. Juozas Mikėnas (1901–1964)
Kopos Nidoje
1958, pop., akv., 29,5 x 41,6
Repr. in: Мастера нашего века: Юозас Микенас 
(Москва: Советский художник, 1983): p. 150
1900 Lt

61. Juozas Mikėnas (1901–1964)
Peizažas su ežeru
~1960, pop., akv., 27,7 x 38,5
1900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

63. Juozas Kėdainis (1915–1998) 
Skalbėja
1936, pop., akv., 31,5 x 29
Sign. VD: JKė 1936
1400 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

65. Genovaitė Vajegaitė-
Narkevičienė (g. 1927)
Žemė maitintoja
1953, pop., guašas, 41,7 x 
59,7
Sign. AD: G. Vajegaitė 53 m.
1600 Lt

64. Leokadija Belvertaitė (1904–1992)  / Kauno kombinatas „Dailė“
Skulptūrinė grupė „Prie šaltinio“
1950–1965, molis, spalv. blizgi glazūra, h=33 cm
1800 Lt

Leokadija Belvertaitė–Kamuntavičienė–Žygelienė – viena žymiausių 
lietuvių figūrinės žanrinės keramikos kūrėjų. Jos keraminės 
skulptūrėlės „Eglė žalčių karalienė“, „Suktinis“, „Kepurinė“, „Rūtų 
darželyje“, „Mergaitė su stirniuku“, „Vaikai su sviediniu“ XX a. šeštame 
– septintame dešimtmetyje tapo masinės gamybos etalonais. Joms 
būdinga monumentali, apibendrinta forma, plastiškumas, dekoro 
santūrumas, judesio, nuotaikų, ornamentikos žaismė. Personažai 
turi lyrizmo, humoro bruožų.
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L i e t u v o s  d a i l ė

66. Kostas Narkevičius (g. 1914) 
Žmonos Genovaitės Vajegaitės–Narkevičienės portretas
1957–1960, granitas, h=38
Sign. nugarinėje pusėje - KN
4200 Lt



40

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

67. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983) 
Natiurmortas su gėlių vaza
1956, drb., al., 102 x 81
Repr. in: B. Mingilaitė–Uogintienė. Tapyba 
(Vilnius: 2011): p. 12.
24000 Lt

68. Bronius Uogintas (1913–1988) 
Sodyba Rusnės apylinkėse (prie upelio Šiša)
1978, drb., al., 52,5 x 70,5
Sign. AD: Br. Uogintas 78
4000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

69. Leonas Katinas (1907–1984)
Chosta, seni medžiai
1951, kart., al., 32 x 23,5
Sign. AD: LKatin
4500 Lt

70. Leonas Katinas (1907–1984)
Raudoni medžiai
1979, drb. ant kart., akr., 49,5 x 69,5
Sign. AD: L.Katinas – 79 
9900 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

71. Augustinas Savickas (g. 1919)
Sodas
1976, drb., al., 89 x 116,5
Sign. AK: A.Savickas 76
9900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

72. Jonas Čeponis (1926–2003)
Vilnius
1979, drb., al., 65,5 x 80
Sign. AK: Čeponis 79
9800 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

73. Leonardas Tuleikis (g. 1939)
Nueinanti
1981, kart. al., 86 x 105
Sign. AK: L.Tuleikis 81
12900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

74. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Mergaitė prie seno malūno
1991, drb., al., 60 x 50
Sign. AD: W.Ostr 91
3200 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

75. Algirdas Petrulis (1915–2010) 
Kaukės
2004, drb., al., 60 x 70
Sign. AD: petrulis 04
4800 Lt

76. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Medžiai prie jūros
1990, kart., al., 48,5 x 58
Sign. AD: Skudut..
3600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

75. Algirdas Petrulis (1915–2010) 
Kaukės
2004, drb., al., 60 x 70
Sign. AD: petrulis 04
4800 Lt

77. Jūratė Mykolaitytė (g. 1954)
Žaidimų stalas
1987, drb., al., 100 x 80
Sign. AD: monograma
9900 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

78. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Mano draugas Sigitas Geda
1966, medžio plaušo pl., al., koliažas, 120,3 x 83,5 
Sign. AD: Linas 1966 
2900 Lt

79. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Knyga (Stasio Krasausko portretas)
1969, medžio plaušo pl., al., koliažas, 120 x 89,5
Sign. AK ir AD: Linas 69
2900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

80. Ričardas Filistovičius (g. 1951)
Lagaminas
1989, drb., al., 101 x 82
Sign. AD: Filist. 89
8400 Lt

81. Ričardas Filistovičius (g. 1951)
Letarginis miegas I. Futliaras
1989, drb., al., 101 x 82
Sign. AD: Filist. 89
8400 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

82. Romualdas Balinskas (g. 1959)
Prie tvenkinio
2005, drb., al., 89 x 101
Sign. AK: R. Balinskas‘ 05
4500 Lt

83. Valė Vaitkuvienė (g. 1949)
Odaliska
2002, drb., al., 100 x 120
Sign. AD: Vaitk 2002
3000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

82. Romualdas Balinskas (g. 1959)
Prie tvenkinio
2005, drb., al., 89 x 101
Sign. AK: R. Balinskas‘ 05
4500 Lt

83. Valė Vaitkuvienė (g. 1949)
Odaliska
2002, drb., al., 100 x 120
Sign. AD: Vaitk 2002
3000 Lt

84. Akvilė Zavišaitė (1962–1991, Lietuva–Australija) 
Svajojanti Simona
1989, juodas audeklas, past., 151 x 96
Sign. AD: Akvila 89
12800 Lt
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X X I V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

85. Leonas Urbonas (1925–2000, Lietuva–Australija) 
Kompozicija
1966, kart., akr., mišri techn., 63,5 x 81
Sign. AD: Urbonas 66
8500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

86. Vytautas Kašuba (1915–1997, Lietuva–JAV)
Stovinčios figūros su kėdėm
1982, gipsas, 28 x 35 x 3
Sign. AK: V. Kasuba 82
Repr. in: Irena Kostkevičiūtė, Žmogus Vytauto Kašubos kūryboje (Vilnius, Regnum fondas, 1997): 113 p. 
7500 Lt





87. Adolfas Valeška (1905–1994, Lietuva–JAV)
Vitražo „Koralų pasaulis“ projektas
1979, juodas pop., past., guaš., mišri techn., 133 x 204
Sign. VD: Valeska 1979
22000 Lt
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Autorių rodyklė



A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
atrib. – atributuojama 
balt. – baltalas 
C. – centre
cinkograf. – cinkografija 
D. – dešinėje
d. – diena
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
K. – kairėje
kart. – kartonas
linoraiž. - linoraižinys
LDM – Lietuvos dailės Muziejus
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
m. – metai
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija 
monotip. – monotipija 
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. - pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina 

raiž. – raižinys
relj. – reljefas
s. ad. – sausa adata
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas 
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija

Sutrumpinimai



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 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. Meno kūrinys 
ar kūriniai, aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną 
numerį ir kainą kataloge) sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip 
„lotas“.

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.  

1.17. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą 
kataloge pradinę kainą), kurios aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas 
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® kataloge prie konkretaus kūrinio 
kainos. 

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 – 49999 Lt: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;
50000 Lt – 79999 Lt: didinimo intervalas yra kas 2000 Lt;
80000 Lt ir daugiau – didinimo intervalas yra kas 5000 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. Jeigu kyla ginčas tarp aukcione fiziškai dalyvaujančių pirkėjų 
ir dalyvaujančių telefonu arba užpildžiusių Nedalyvaujančio pirkėjo 
anketą (pvz. paskelbus kainą tiksliai vienu metu pakeliami numeriai), 
pirmenybė suteikiama fiziškai aukcione dalyvaujančiam asmeniui. Jeigu 
kyla ginčai tarp aukciono dalyvių dėl pirmumo, aukciono vedėjas savo 
sprendimu gali kūrinį, dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. 

3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio pirkėjo anketą užpildę asmenys, 
kurie tam pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet 
pirmenybė suteikiama tam pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau. 

3.10.  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. 

3.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra 
konfidenciali rezervinė kaina, kurios aukcione nepasiekus, kūrinys 
laikomas neparduotu. 

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

3.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo į 
aukciono renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų 
kainas. Pirkėjams, kurie aukcione pirko meno kūrinį, bilieto kaina yra 
grąžinama atsiimant nusipirktą kūrinį. 

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 (su PVM). 
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 kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / 
Maestro), arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono. 

4.5. Mokant aukciono vietoje banko kortele ar 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 gali pasiūlyti tokiais atvejais meno kūrinį pirkti pirkėjui, aukciono 
eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą. 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 tvar



XXV Vilniaus aukcionas 
2012 m. rugsėjo 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. 25-30) 2012-2013 metams.  

Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 100 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.

„Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos“ buvo koreguotos. Maloniai prašome 
prieš registruojantis atidžiai susipažinti su naująja meno kūrinių pirkimo aukcione tvarka.

Pradedant XXIV-uoju aukcionu sugrąžinama bilietų sistema. Norintys dalyvauti 
aukcione turės įsigyti bilietus. Pirkėjams, įsigijusiems meno kūrinius,  

bilieto kaina bus grąžinta.



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 

2012



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

2012



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

2012



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

2012



© Meno rinkos agentūra, 2012 

1, 2, 4 viršeliuose panaudota:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911)

Apsnigtas kaimas
1906, pop., fluorofortas, 17,7 x 12,8 (34,5 x 27,5)

© Dizainas DiViZijA 

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

Partneris



XXIV 
Vilniaus 

aukcionas

Kaina 20 Lt


	katalogas-24-virseliai-1-2
	katalogas-24-vidiniai.pdf
	katalogas-24-virselis-3
	katalogas-24-virselis-4

