
XXVI Vilniaus aukcionas





XXVI Vilniaus Aukcionas
2012 m. gruodžio 14 d. 18 val.

Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Ekspozicija
gruodžio 12–13 d. 10–18 val. 

gruodžio 14 d. 10–14 val. 
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

XXVI Vilniaus aukcionas
2012 m. gruodžio 14 d.



Lietuvos dailė       4
Lietuvos grafika      34
Skulptūra       46
Užsienio dailė       48
Kartografija       50

Turinys



Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,
XXVI-ajame Vilniaus aukcione pristatoma rami ir „subalansuota“ kolekcija, kurios kūriniai yra ir 
konservatyvūs, ir, atvirkščiai, su tam tikra intriga. Šį sykį dominuoja koloristinė ekspresionistinė lietuviškos 
tapybos mokykla, kurią papildo grafikos klasika, senieji žemėlapiai bei keli skulptūros pavyzdžiai. Raritetams 
galima priskirti Petro Kalpoko 1904 m. peizažą, Adomo Galdiko „Žydo Barucho portretą“, Jono Vaičio 
„Brazilką“, Telesforo Valiaus grafikos ciklą „Tragedija Baltijos pajūry“. Pristatome nemažai portretų: juk 
būtent žmogaus kūno vaizdavimas – portretas ar aktas – laikomas žanrų karaliumi. Taip pat įvedame naujus 
autorius, kurių darbai pirmą kartą pristatomi Vilniaus aukcione. Iš tokių norėčiau paminėti itin savito braižo 
grafiką Olegą Ablažėjų, mažiau žinomus, tačiau labai subtilius peizažistus V. Banaitį ir G. Kariniauskaitę.
Dažnai kalbama apie investavimą į meną. Truputį liūdna, kai menas yra prilyginamas investicinio aukso 
blokeliams ir svarstoma, kuris iš jų yra „likvidesnis“. Linkiu, kad meno kolekcionavimas taptų visų pirma 
investicija į mus pačius, į kiekvieno kolekcionieriaus, ar paprasčiau – meno mylėtojo – sielą ir intelektą. 
Gražių gruodžio švenčių! 
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1. Jonas Vaitys (1903–1963)
Brazi lka
1929, drb., al., 94 x 38,5
4800 Lt

Kitas šio darbo variantas – 
“Ruduo Brazilkoje” (drb., al., 65 x 
54) – saugomas Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 
(inv. nr. Mt-2331). “Brazilka” 
yra vadinama Kauno Žaliakalnio 
rajono dalis.

Lietuvos dailė
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L i e t u v o s  d a i l ė

2. Petras Kalpokas (1880–1945)
Rudeniškas peizažas
1904, drb., al., 63 x 82,5
Sign AD: P. Kalpokas / Katzdangen 1904
49000 Lt

Aukcione pristatomas labai ankstyvas Petro Kalpoko kūrinys, kurį autorius sukūrė viešėdamas pas savo 
mecenatą baroną Mantoifelį Kacdangene. Jo remiamas, Kalpokas aplankė Florenciją, Romą, Paryžių, o 1904–
1909 studijavo Miunchene, A. Ažbės tapybos studijoje. Lietuvos muziejuose yra vos keli tokie ankstyvi Kalpoko 
kūriniai. Šis įdomus tuo, kad jame jau matyti būsima specifiškai kalpokiška peizažų stilistika. 
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

3. Adomas Galdikas (1893-1969)
Žydo Barucho portretas
1925–1926, drb., al., 87,2 x 41,5
Sign. AK: A. Galdikas
31000 Lt

Aukcione pristatomas A. Galdiko kūrinys yra „nutapytas 1925–26 m., ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu. Štiglico 
dailės mokykloje Peterburge įgijęs grafiko specialybę, A. Galdikas, apsigyvenęs Kaune, susidomi tapyba, 
dalyvauja parodose. Ankstyvajai jo kūrybai būdinga postimpresionizmo, ir ypač Sezano, įtaka, kuri pastebima 
ir šiame portrete. Portreto žanras taip pat retas A. Galdiko kūryboje. Konkretaus žmogaus atvaizdavimas 
sutinkamas beveik išimtinai tik ankstyvojoje kūryboje. Minimas portretas – tai vienas iš dviejų žinomų  
A. Galdiko aliejumi tapytų žydo Barucho portretų. Jis įdomus ne psichologine charakteristika, o socialinio tipo 
pavaizdavimu.“ S. Pelekaitė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslinė bendradarbė.
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L i e t u v o s  d a i l ė

4. Jonas Buračas (1898–1977) 
Paryžiaus gatvė nakty
1930, pop., akv., 11,9 x 14,9
Sign. AD: 1930 Buračas J. Paris
2200 Lt

6. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Alėja
1935–1945, pop., past., mišri techn., 23 x 15,5
Sign. AD: parašas
850 Lt

5. Adomas Galdikas (1893-1969)
Peizažas
Iki 1944, pop., al. kreid., 27,2 x 34,2
Sign. AK: A. Galdikas
950 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

7. Ramazanas Krinickas (1904–1983)
Gamtos kampelis
1953, pop., guaš., 46 x 58
Sign. AD: R. Krinickas 1953
7200 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

8. Česlovas Znamierovskis (Czeslaw Znamierowski, 1890–1977) 
Studentės  B.  portretas
1966, drb., al., 59 x 47
Sign. AD: CZnamierowski 66
2900 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

9. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Vyro portretas .  Moters  portretas .
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 84 x 63,5 / 81 x 66
Sign. AD: A. Blatas (abu)
18900 Lt 
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L i e t u v o s  d a i l ė

10. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Bitininkas
1962, drb., al., 54,3 x 40,5
Sign. AD: JVaitys 62
3500 Lt

11. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Daržininkas
1962, drb., al., 80 x 60
Sign. AK: JVaitys 62
4600 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

13. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Romualdo Razausko portretas
1981, drb., al., 81 x 65
Sign AD: parašas
4500 Lt

14. Romualdas Stankevičius (1933–1991) 
Vienatvė
1971–1974, akv., akv., 65 x 51
1800 Lt

12. Sofija Veiverytė (1926–2009) 
Autoportretas
1946–1951, drb., al., 45,5 x 34,5
3600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

15.  Sergejus  Gračiovas (1922–1993)
Tiltas  virš  Kyl io  kanalo

1960, kart., al., 27 x 34,5
1500 Lt

16. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Stambulo vaizdas nuo Bosforo sąsiaurio

1960, pop., guašas, 22 x 31
950 Lt

17. Vincas Norkus (1927–2006) 
M. Gorkio gatvė

1960, kart., al., 30 x 40
Sign. AK: parašas 60

1800 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

18.  Aloyzas Stasiulevičius  ( g .  1931)
Vilnius
1968 (?), drb., al., koliažas, 81 x 116,5
Sign. AD: A. Stasiulis
11900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

20. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)
Vilniaus Arkikatedros varpinė
1992, drb., al., 55,5 x 46,5
Sign. AD: J.Mackonis 92
1500 Lt

19. Bronius Uogintas (g. 1946)
Triptikas  „Vi lniaus Universitetas“.  Saulėtekis .  Vidudienis .  Saulėlydis .
1985, kart., akr., 73 x 54 (visi)
2800 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

21. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990) 
Užupio gatvė
1963, drb., al., 58 x 45
Sign. AD: V.Banaitis 63
4500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

22. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)  
Druskininkų bažnyčia

1961, kart., al., 34,5 x 44,5
Sign. AD: VKosciuška

2400 Lt

23. Vaclovas Kosciuška (1911–1984) 
Druskininkai

1961, kart., al., 34,5 x 44,5
Sign. AD: VKosciuška

2400 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

24. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
Jų  greitai  nebebus
~1960, kart., al., 50 x 65
1200 Lt

25. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Kalnų peizažas
1954, kart., al., 29 x 36,5
Sign. AD: MotuzaB 1954
950 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

25. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Kalnų peizažas
1954, kart., al., 29 x 36,5
Sign. AD: MotuzaB 1954
950 Lt

26. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Juodiej i  kalnai

1958, drb., al., 78,5 x 99
Sign. AK: A. Savickas 58

9900 Lt

27. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Peizažas su kel iu
1952, drb. ant kart., al., 30,5 x 47,5
Sign. AD: A. Savickas 52
1700 Lt

28. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Pajūris
1932, pop., akv., 25 x 35
Sign. AK: A. Rūkštelė, 32 m.
1500 Lt



20

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

29. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979) 
Vasara
~1964, drb., al., 71,5 x 89
Sign. AK: A. Motiejūnas
9000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

30. Romualdas Audrūnas Kunca (1935–2011)
Raudoni  medžiai

1968, kart., al., 63 x 83
4800 Lt

31. Stasys Jusionis (g. 1927)
Rudens diena
1986, drb., al., 60,5 x 70,5
Sign. AD: parašas
8900 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

32. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Bebrynė,  Vi lniaus kraštas
1989, kart., al., 35 x 50
Sign. AK: parašas 89
1200 Lt

33. Virginijus Kašinskas (g. 1955)
Medis
1992, drb., al., 66 x 46
1500 Lt

34. Genovaitė Stasė Kariniauskaitė (g. 1934)
Sodas vakarėjant
1992, kart., al., 50 x 40
Sign. AD: parašas 92
1800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

35. Juzefa Čeičytė (g. 1922)
Spartakas
1961, mišri techn., koliažas, 61 x 54,5
3600 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

36. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Be pavadinimo
~1960, drb., al., 67 x 48,5
4900 Lt

37. Arvydas Pakalka (g. 1957)
Krėslas
1981, drb., al., 85 x 75
3400 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

38. Leonas Katinas (1907–1984)
Iš  „Teatrinio gyvenimo“ ciklo
1978, drb., al., 86 x 86,5
Sign. AK: L. Katinas 78
8600 Lt

Leonas Katinas buvo, be kita ko, profesionalus aktorius, dirbęs Šiaulių dramos teatre vokietmečiu, 1941–1945 
m.  Vėliau visą gyvenimą domėjosi teatru, buvo nuolatinis teatro spektaklių lankytojas, turėjo daug pažįstamų ir 
draugų aktorių tarpe. Taigi, teatriniai motyvai yra ne atsitiktiniai, o veikiau leitmotyviniai Katino kūryboje. 
Be to, laikmečiu, kuomet oficiozinėje dailės scenoje dominavo socrealizmas, figūratyvumas ir paradiškumas,  
teatro tema buvo savotiška eskapizmo forma, kuria prisidengus buvo galima įvesti abstrakciją, dekoratyvumą, 
taip pat naujas, subtilias turinio potekstes, visų pirma – groteską, ironiją. „Teatrinio gyvenimo“ serijos darbuose 
jaučiamas ir gilus istorinis klodas – visa gyvybinga gyvenimą kaip teatrą vaizdavusių autorių patirtis, nuo 
Commedia dell‘arte iki Pablo Picasso. Šio ciklo Katino darbai yra itin dekoratyvūs, žaismingi, ryškiaspalviai, bet 
dėl juose slypinčių grotesko ir figūrų deformacijų drauge tampa daugiaprasmiai, su grėsmingumo nuojauta bei 
skausmo doze. S.M.
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

39. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Be pavadinimo
1990, drb., al., 54 x 73
Sign. AC: Kampas
7200 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

40. Sofija Veiverytė (1926–2009) 
Tigras
1988, drb., al., 179 x 149
Sign. AD: SV 88
17800 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

41. Vytautas Palaima (1911–1976)
Satyras
1973, kart., al., 87 x 60,5
Sign. AD: Vyt.Pal73
3500 Lt

42. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Kentauras
1996, pop., piešt., akv., 41 x 29
Sign. AK: Sicilija, AD: A. Savickas 96
1500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

43. Igoris Piekuras (1935–2006) 
Pas dantistę

1995, drb., al., 99 x 70
Sign. AK: I.P.

4900 Lt

44. Igoris Piekuras (1935–2006) 
Vanduo 14

1990, kart., al., 61 x 72,5
Sign. AD: IP. 90

3900 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

45. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Papuoštas  medis
2003, pop., past., 69 x 49
Sign. AD: A. Petra 2003
1200 Lt

46. Vaidotas Žukas (g. 1956)
Monstranci ja
1989, drb., al., 65 x 48
3000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

47. Jūratis Zalensas (g. 1952)
Liaudies  skulptūrėlės
1980, drb. al., 66 x 92
6500 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

48. Adolfas Valeška (1905–1994, Lietuva–JAV)
Vitražo „Gaidel is“  projektas
XX a. 8 d-metis, juodas pop., past., guaš., mišri techn., 62 x 48
2900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

49. Pranas Lapė (1921–2010)
Peizažas
1981, pop., al., 57,5 x 71
Sign. AK: Pranas Lapė 81
3700 Lt
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50. Bartolomėjas Lauvergne’as (Barthelemy Lauvergne, 1805–1871, dail. ir litograf.) 
Kaunas.  Malūnas Mickevičiaus s lėnyje  /  Moulin de la  val lée  de Mickiewicz à  Kowno
1842–1855, pop., litograf., 26,5 x 42
Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796-1858), Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et au Feroe, 
pendant les annees 1838, 1839 et 1840 sur la corvette La Recherche, Paris, Arthus-Bertrand & ckermann, 1842-1855.
3800 Lt

Lietuvos grafika



35

L i e t u v o s  g r a f i k a

51. Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.)
I l iustraci ja  J .  Chodzkos „Kvestoriaus užrašams“ (Ignacy Chodźko, 
„Pamiętniki   kwestarza“)  iš  „Album de Wilna“  (2 ser. ,  4  kn. ,  nr.  45)
Dail. A. Zaleckis, litograf. V. Adam ir E. Ciceri
1861–1875, pop., spalv. litograf., 27,8 x 43 (39 x 55)
Leista Lemercier litografijos spaustuvėje Paryžiuje
3900 Lt

52. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Scenografi jos  projektas
1926, pop., anglis, 21,5 x 27,8
Kitoje pusėje – antspaudas „Estate Property Mstislav Valerianovich Dobujinsky Russian-American 
1875-1957“ bei inventorizacijos numeris
3400 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

53.  Aleksandras Šepetys  (1910–
1982) 
Gedimino sapnas
1935, pop., spalv. šilkograf., 31,5 x 21,7
Sign. AK: AŠepetys 35
1900 Lt

55. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Kompozici ja  tautine tematika
1944, pop., guašas, 36,5 x 24
Sign. AD: D. Tarabildienė
2400 Lt

54. Vladas Drėma (1910–1995) 
Pamaldusai  Vi lniaus miestas
1937, pop., linoraiž., 21,6 x 15,4
Sign. AD: Vl. Drėma
1600 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

56. Antanas Kučas (1909–1989) 
Žemaitės  „Marčios“i l iustraci ja
1964, pop., linoraiž., 19,5 x 14,6, tir. 3/30
Sign. AD: A. Kučas, 64
Repr. in: Antanas Kučas. Įprasminta tradicija (sud. R. 
Urbonienė, Vilnius, LDM, 2009): p. 43
500 Lt

57. Semionas Gierusas (Сямëн Герус, 1925–1998)
Moters  portretas
1948, pop., litograf., 43 x 28
Sign. AD: Герусс 1948 г
850 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

58. Samuelis Rozinas (g. 1926)
Universiteto kiemas
1957, pop., linoraiž., 29 x 18
Sign. AD. S. Rozinas 
500 Lt

59. Sigutė Kopustinskaitė–Valiuvienė (g. 1931)
Natiurmortas  su gėl ių  vaza
1954, pop., litograf., 35 x 27,5, tir. 3/6
Sign. AD: Sig. Kopustinskaitė
500 Lt

60. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
I .M.M.R.
1986, pop., šilkograf., 39 x 32, tir. 29/40
Sign. AK: I.M.M.R.; AC: Ed‘A, AD: M. Vilutis 86
750 Lt

61. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Ranka
1992, pop., šilkograf., 32,5 x 39, tir. 15/70
Sign. AK: 15/70 Ranka; AD: M. Vilutis 92
750 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

62. Aldona Skirutytė (1932–2005) 
Iš  c iklo  „Žemaitė“
1957, pop., ton. litograf., 32,5 x 55
Sign. AD: A. Skirutytė
900 Lt

63. Stasys Krasauskas (1929–1977) 
Sode.  Iš  c iklo  „Vasara“
1967, pop., litograf., 50 x 67
3900 Lt
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67. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique IV.  Le cercuei l .
Karstas. Iš ciklo „Tragedija Baltijos pajūry“(IV)
1942, medžio raiž., 15,3 x 15,2, tir. 11/29
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

66. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique I I I .  Mise en bière . 
Laidojimas. Iš ciklo „Tragedija Baltijos pajūry“(III)
1942, medžio raiž., 15,2 x 15,6, tir. 14/21
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

64. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique I .  L‘attente . 
Laukimas. Iš ciklo „Tragedija Baltijos pajūry“(I)
1942, medžio raiž., 15,5 x 15,4, tir. 9/20
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

65. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique I I .  Le  naufragé. 
Skenduolis. Iš ciklo „Tragedija Baltijos pajūry“(II)
1942, medžio raiž., 15,2 x 15,2, tir. 18/18
Sign. AD: TelValius Wilnius
1400 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

68. Telesforas Valius (1914–1977)
La faim.  Badas
1945, medžio raiž., 15,4 x 15,5
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

69. Telesforas Valius (1914–1977)
Incendie dans un vi l lage l i thuanien.  
Gaisras  l ietuviškame kaime.
1945, medžio raiž., 15,5 x 15,5
Sign. AD: TelValius Lustenan
1400 Lt

70. Telesforas Valius (1914–1977)
A l ‘époque de D.  Poška.  D.  Poškos laikais .
1942–1945, medžio raiž., 15,5 x 15,5
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

71. Telesforas Valius (1914–1977)
Contes diaboliques .  Velnių pasakos.
1942–1945, medžio raiž., 13,5 x 13,5, tir. 4/2
Sign. AD: TelValius Telšiai Lietuva
1400 Lt
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X X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

72. Petras Repšys (g. 1940)
Mano Šiaul iai
1967, pop., linoraiž., 33,5 x 28, tir. 43/50
Sign. AD: PRepšys 67
500 Lt

73. Petras Repšys (g. 1940)
Mano tėvynė (13 avių ir  7  moterys Šventosios  upės atvaizde 1971 
metų vasarą)
1972, pop., litograf., 50 x 60
Sign. AD: Petras Repšys 
Reprodukuota in: Petras Repšys (Vilnius, Kultūros barai, 2006): p. 81
1400 Lt

74. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Bernardinų bokštas
1962, pop., litograf., 55,5 x 39
Sign. AD: parašas, Vilnius, 1962
1200 Lt

75. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Šv.  Kotrynos bažnyčia
1962, pop., litograf., 56 x 39
Sign. AD: Vilnius, 1962, parašas
1200 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

77. Adomas Matuliauskas (1914–1976) 
6 l inoraižinių r inkinys
1) Alma Ata auga /1961, pop., linoraiž., 29,5 x 38,5, sign. AD
2) Vilniaus vandens lelijos /1961, pop., linoraiž., 35 x 28, sign. AD
3) Nauja detalė Lietuvos peizaže /1961, pop., linoraiž., 25,5 x 37,5, sign. AD
4) Nauja detalė Lietuvos peizaže II var. /1961, pop., linoraiž., 41 x 25, sign. AD
5) Lietuvos keliais /1961, pop., linoraiž., 21,5 x 55, sign. AD
6) Vilniaus fabrikai /1961, pop., linoraiž., 31,5 x 46, sign. AD
1200 Lt

76. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš  c iklo  „Vi lnius“.  Universitetas ,  P.  Skargos kiemas 

ir  šv.  Jono bažnyčia
1967, pop., medžio raiž., 49 x 49, tir. 22/200

Sign. AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 

1995): p. 16
1500 Lt

1

5 6

2 3 4
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78. Šarūnas Leonavičius (g. 1960)
Kalt inėnų kalvė
1980, pop., ofortas, 31,5 x 54, tir. 2/2
Sign. AD: Šarūnas Leonavičius
600 Lt

80. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
Senojo Vi lniaus zodiakas .  Ožiaragis .
1992, pop., mišri techn., monotip., 32 x 23,2
Sign. AD: parašas
950 Lt

81. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
Nike I I I
Pop., mišri techn., monotip., 32,3 x 24,2
Sign. AD: parašas
950 Lt

79. Ray Bartkus (Rimvydas Bartkus, g. 1961)
Namie
1985, pop., autolitograf., 35,6 x 30,8, tir. 3/9
Sign. AD: R. Bartkus 1985
800 Lt



45

L i e t u v o s  g r a f i k a

82. Žygimantas Augustinas (g. 1973)
Judantys I I
1998, pop, ofortas, 44,4 x 32,2, tir. 1/30
Sign. AD: Ž. Augustinas 98
800 Lt

83. Daliutė Ivanauskaitė (g. 1958)
Peizažas
1983, pop., spalv. linoraiž., 51 x 27, 
tir. 9/10
Sign. AD: D. Ivanauskaitė 83
400 Lt

85. Olegas Ablažėjus (g. 1954)
Duktė atvažiavo
1985, pop., litograf., 53 x 39, 
tir. 3/12
Sign. AD: O. Ablažiejus 85
850 Lt

84. Olegas Ablažėjus (g. 1954)
Pasivaikščioj imas su vaikais
1985, pop., litograf., 53 x 37, tir. 4/9
Sign. AD: O. Ablažiejus 85
850 Lt

86. Olegas Ablažėjus (g. 1954)
Belaukiant  autobuso
1985, pop., litograf., 39 x 53, tir. 3/10
850 Lt

87. Olegas Ablažėjus (g. 1954)
Peizažas su bažnyčia
Pop., ofortas, 39,5 x 48,7, tir. 5/6
Sign. AD: O. Ablažėjus
300 Lt
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88. Leokadija Belvertaitė (1904–1992)  / Kauno kombinatas „Dailė“
Skulptūrinė grupė „Prie  šalt inio“
1950–1965, molis, spalv. blizgi glazūra, h=31 cm
1800 Lt

89. Robertas Antinis (vyresn.) 
(1898–1981) 
Kanklininkas .  Skulptūros 
Kaune projektas .
1968, gipsas, h=36; 25 x 25
2900 Lt

Skulptūra
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S k u l p t ū r a

90. Gediminas Jokūbonis (1927–2006) 
Poeto Adomo Mickevičiaus paminklo Vi lniuje  autorinis  modelis
1977 (sukurta) / 2012 (išlieta), bronza, granitas, h=23
Svoris: 1879 g, tir. 8/10
8000 Lt
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91. Jacques Lipchitz (1891–1973)
Žirgas /  The Horse
1967, pop., autolitograf., 57,3 x 65,3 
tir. 46 / 100
Sign. AD: J. Lipchitz
3300 Lt

92. Alberto Vargas (1896–1982) 
Šokėja  (dvipusis  piešinys)
Pop., piešt., anglis, akv., 41 x 30
Sign. AD: Vargas
3600 Lt

Užsienio dailė

Alberto Vargas (1896-1982) - vienas žymiausių ir bene vienas geriausių Pinap (Pin-up) meno dailininkų. Iki 
Pirmojo pasaulinio karo jis mokėsi meno Europoje, o savo karjeros pradžioje dirbo „Ziegfeld Follies“ dailininku. 
1916 metais A. Vargas atvyko į JAV, kur dirbo kaip piešėjas įvairioms holivudiškoms studijoms. 
Pirmąkart A. Vargas nupiešė seriją pusiau apsinuoginusių merginų 40-aisiais amerikietiškam „Esquire“  
žurnalui. Tokio pobūdžio piešiniai tapo labai populiarūs Amerikoje. Jis yra piešęs daugelį žymių moterų, tarp 
kurių buvo Olive Thomas, Billie Burke, Nita Naldi, Marilyn Miller, Paulette Goddard ir Ruth Etting.  
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U ž s i e n i o  d a i l ė

93. Isaja Kulvianskis (1892–1970, Issai Kulvianski)
Peizažas
Pop., akv., 21,2 x 21,2
Sign. AD: antspaudas „Kulvianski“
1600 Lt

„Isaja Kulvianskis gimė 1892 m. Jonavoje. 1910-11 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. 1912 m. atvyko 
į Berlyną. Vaizduojamųjų menų akademijoje studijavo pas tapytoją ir skulptorių Hugo Kaufmanną, tapytoją 
Maxą Liebermanną, vieną vokiškojo impresionizmo pradininkų, ir tapytoją bei garsų grafiką Hermanną Strucką 
(Chaim Aaron ben David). 1913 m. išvyko į Paryžių ir apsistojo dailininkų dirbtuvėse „La Ruche“ (Avilyje). Čia 
susipažino su Marku Šagalu. Domėjosi kubistų kūryba. Po metų sugrįžo į Berlyną ir netrukus gauvo šaukimą į 
Rusijos kariuomenę, pateko į pietvakarių frontą (...) 1918 m. paleistas į laisvę, I. Kulvianskis sugrįžo į Berlyną. 
Studijavo pas tapytojus impresionistus Leo von Koenigą bei Lovisą Corinthą, nevengusius savo kūryboje ir 
ekspresionistinės raiškos (…) 1932 m. pavasarį dailininkas, slegiamas nežinios, atvyko į Lietuvą – aplankė 
tėviškę ir surengė laikinojoje sostinėje savo kūrinių parodą, kuri buvo atidaryta Centrinio žydų banko pasažo 
patalpose. Parodos kataloge pristatyti 74 kūriniai, tačiau dėl vietos stokos eksponuoti 50. Jų temos – peizažai, 
natiurmortai, žydų portretai (nuskurę, liguisti proletarai, liesi, didžiagalviai vaikai ir moterys, charakteringi 
barzdoti seniai). Paroda kritikų įvertinta kaip įdomi. „Mūsų nelepiai, meniškai neperdaug išlavintai, daugiausia 
realistinius paveikslus mėgstančiai publikai, I. Kulvianskio savotiškas, ekspresyvus menas vargu ar labai 
patiks. Dailininko menui suprasti reikia pripažinti laisvos meno kūrybos, nesuvaržytos jokiomis griežtomis 
taisyklėmis ir grožio kanonais, dėsnį“, – „Lietuvos aide“ rašė Halina Kairiūkštytė-Jacinienė. (…) 1933 m. emigrvo 
iš Vokietijos į Palestiną, palikdamas dirbtuvėje visus kūrinius. (…) Palestinoje (vėliau Izraelyje) I. Kulvianskis 
gyveno iki 1950 m. Tel Avive plėtojo pedagoginę veiklą: 1934 m. su buvusiu berlyniečiu Georgu Leschnitzeriu, 
skulptoriumi ir kino teatrų interjero specialistu, įkūrė privačią dailės mokyklą, 1937-1940 m. dėstė dailės 
mokytojų seminarijoje. Buvo vienas Tapytojų ir skulptorių sąjungos steigėjų. (...)  Mirė Isaja Kulvianskis 1970 m. 
Londone.” Erikas Banys, “Lapkričio nusikaltėlis” (Nemunas, Nr. 6, 2007 m.) 
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94.  Įvair ių  žemių herbai :  Walachey /  Moldau /  Kandien 
/  Ragusa /  Gal izien /  Lodomerien /  Polen /  Litauen / 
Kurland /  Semgallen /  Preussen
1790, pop., vario raiž., 25, 2 x 28,7
Iš Franz Johann Joseph von Reilly (1766–1820) atlaso „Schauplatz der Fünf 
Theile der Welt“ (1790, Viena).
650 Lt

95. Nicholas de Fer (1646–1720, sud., leid.) 
Lenkijos  karūnos valstybės ,  įskaitant  Didžiają  ir  Mažają  Lenki jas ,  Didžiają  Lietuvos 
kunigaikštystę ,  Prūsi ją  ir  Kurlandiją
Les ètats  de la  couronne de Pologne sous les  quels  sont  compris  la  grande et  la  petite  Pologne, 
le  grand Duché de Lithuanie ,  les  prusses et  la  Curlande
1716, pop., vario raiž., 48 x 59,5. Leista Paryžiuje, „Atlas ou Recueil de cartes geographiques“.
3200 Lt

Kartografija
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K a r t o g r a f i j a

96. Frederick de Witt (1610–1698) 
Didžioj i  Lietuvos kunigaikštystė

Magni  Ducatus Lithuaniae
~1690, pop., vario raiž., 45 x 53. Leista Amsterdame.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir 
kt., Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011): p. 

142-143.
3600 Lt

97. Nicolas Sanson d‘Abbeville (1600–1667, sud.), 
Pierre Mariette (1634–1716, leid.)

Lietuvos dal is  su Vi lniaus ,  Trakų ir 
dal ies  Minsko vaivadi jomis

Parties  de Lithuanie  ou sont  les  Palat i -
nats  de Wilna et  Troki

1665, pop., vario raiž., 43 x 55,5. Leista Paryžiuje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė 

ir kt., Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 
2002): p. 72-73.

3200 Lt
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98. Georg Matthäus Seutter (1678–1756, leid.) 
Didžioj i  Lietuvos kunigaikštystė
Novissima et  accuratissima Magni 
Ducatus Lithuaniae in  suos Palat ina-
tus  et  Castel lanias  divisae del ineatio
1731, pop., akv. spalv. vario raiž., 50 x 58. Leista 
Augsburge.
3400 Lt

99. Jan Nieprecki (1719–1754, sud.),  Tobias Mayer 
(1723–1762, patikslino)
Didžioj i  Lietuvos kunigaikštystė
Magnus Ducatus Litvaniae in  suos palat i -
natus et  districtus  divisus
1749 (patikslintas), 1772–1795 (išleistas), pop., akv. 
spalv. vario raiž., 50 x 57
Leista Niurnberge, Homano įpėdinių spaustuvėje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir 
kt., Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011): p. 
258-259.
3200 Lt
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K a r t o g r a f i j a

100. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616, užsak.)
Henricus Hondius (1587–1638, sud..)
Didžioj i  Lietuvos kunigaikštystė  (su Dniepro vagos kartograf ine schema)
Magnus Ducatus Litvaniae
1636–1690, pop., vario raiž., 43,5 x 53,7. Leista Amsterdame.
H. Hondius šį žemėlapį sudarė pasiremdamas Radvilos Našlaitėlio užsakyto, T. Makowskio sudaryto, J. Blaeu išleisto 
žemėlapio informacija. Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 
2011): p. 132-133.
3200 Lt
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101. Matthäus Merian (1593–1630, leid.) 
Didžioj i  Lietuvos kunigaikštystė
Magni  ducatus Lithvaniae et  Regionum 
Adiacentium exacta  descriptio
1672, pop., vario raiž., 31 x 37. Leista Frankfurte prie Maino, 
M. Meriano įpėdinių leidykloje. Leista pagal Joannes Blaeu 
žemėlapį, mažesnė jo versija.  Kartografinis vaizdas orientuotas 
į vakarus. 
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., Vilnius, 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011): p. 140-141.
1700 Lt

102. Johann Friedrich Betgen (XVIII a., sud.)
Mažosios  Lietuvos žemėlapis  su Gumbinės miesto planu / 
Plan von der  in  Lithauen neu angelegten Stadt  Gumbinnen
1735,  pop., vario raiž., spalv. akv., 98,5 x 59
Leista Niurnberge, Homano įpėdinių leidykloje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., Vilnius, Lietuvos 
nacionalinis muziejus, 2011): p. 270-271.
5000 Lt



55

K a r t o g r a f i j a

„F. A. Schrämblas – XVIII a. II p. Vienos kartografas, dirbęs su F.J.J. von Reilly. Jo didysis kūrinys „Allgemeiner 
Grosser Atlas“ buvo pradėtas rengti 1786 m. ir turėjo būti sudaromas tik remiantis pačia naujausia kartografine 
informacija. Informaciją savo žemėlapiams F. A. Schrämblas imdavo iš pirminių šaltinių, pavyzdžiui iš tokių 
keliautojų kaip J. Cookas, B. Robertsas ir kt., darbų. Pagaliau 1800 m. atlasas buvo baigtas, tačiau tikriausiai dėl 
didelės savikainos buvo išleistas palyginti mažu tiražu, todėl aptinkamas retai.“
„Lituania in Atlantibus“ (sud. A. Muzikevičius, J. Semenauskienė, Vilnius: Lawin, 2011):  p. 280

103. Franz Anton Schrämbl (1750–1803) 
Generalkarte  von Polen,  Litauen und der  angraenzenden Laendern
1800, pop., vario raiž., 4 x 44,5 x 51. Leista Vienoje, „Allgemeiner Grosser Schrämblischer Atlas“
5700 Lt
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A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas 
atrib. – atributuojama 
balt. – baltalas 
C. – centre
cinkograf. – cinkografija 
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas 
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris 
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
įv. str. – įvadinis straipsnis 
K. – kairėje
kart. – kartonas
l. – lapas 
leid. – leidėjas 
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas 
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga 
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus

m. – metai
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija 
monotip. – monotipija 
neįsk. sign. – neįskaitoma signatūra 
než. aut. – nežinomas autorius 
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukai 
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina 
raiž. – raižinys, raižytojas 
raš. – rašalas 
relj. – reljefas
s. ad. – sausa adata
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytojas 
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas 
užsak. - užsakovas
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 tvarka.



1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos 

Agentūra for the sale of artworks at the auction (hereinafter referred 
to as the Art Auction Rules) are binding on all bidders. By signing the 
registration form, the bidder irrevocably confirms that he has familiarized 
himself with the Art Auction Rules, has understood them, and has no 
comments and/or claims regarding their ambiguity, inaccuracy, and/or 
incompleteness.

1.2. The Auction is a public purchase-sale of objects of cultural and 
artistic value through an auction organized and held by UAB Meno Rinkos 
Agentūra (hereinafter referred to as the Auction House), where works of 
art are offered for sale to several persons through the Auction House and 
the contract for the sale-purchase of a work of art is concluded with the 
highest bidder (hereinafter referred to as the buyer).

1.3. The Auction House is the intermediary between the owner who 
has submitted the work of art to the auction (hereinafter referred to as the 
owner) and the buyer.

1.4. The auction administration is the auctioneer (the person 
conducting the auction), the auction recorder, the auction accountant, and 
other persons responsible for organizing and conducting the auction.

1.5. Pre-auction viewing is the public exhibition of the works of art 
submitted for auction, held at least two days before the start of the auction.

1.6. The bidder is a person who has registered to participate in the 
auction as a potential buyer of the works of art offered at the auction.

1.7. The bidder’s representative is the person who physically 
represents the bidder during the auction. The bidder must indicate his 
representative’s first and last name on the registration form, and upon 
arrival at the auction, the bidder’s representative must submit to the 
administration of the Auction House his personal identification and the 
bidder’s written authorization to represent him at the auction as a buyer.

1.8. The auction record is the document recording the final price and 
buyer for each work of art sold at the auction. The audiovisual recording 
made during the auction is part of the auction record.

1.9. The bidder’s number is the numbered bidding paddle that the 
bidder raises when bidding.

1.10. An increment is the increase in the price of the work of art being 
auctioned.

1.11. The catalogue is the description of the works of art submitted for 
auction. It specifies the author, title, year of creation, measurements, initial 
or estimated price of the work of art, and other data.

1.12. The certificate of authenticity is the official document of the work 
of art submitted for auction. It indicates the title of the object, its author, 
time and place of creation, technique and materials used, measurements, 
condition, signatures, and other data important for its identification.

1.13. The work of art, or artwork, is the artistic or cultural work or 
object submitted for auction and offered for sale to bidders. A work or 
works of art being auctioned as a single object (with a single number and 
price in the catalogue) may synonymously be called a lot.

1.14. The increase in price is the difference between the final (selling) 
price and the initial price of the work of art.

1.15. The selling price is the highest bid offered by bidders for a work 
of art during the auction. This price does not include the value-added tax 
(VAT), which is added to the selling price of the work of art. The Auction 
House uses the VAT margin scheme to calculate the VAT (§107 of the VAT 
Law of the Republic of Lithuania).

1.16. The initial price is the first price announced at the auction when 
starting the sale of a specific work of art. This price does not include the 
VAT.

1.17. The reserve price is a confidential amount higher than the initial 
price indicated in the catalogue. If it is not reached during the auction, the 
work is considered unsold. It is indicated in the catalogue by the symbol ® 
beside the price of a specific work of art.

2. Bidder Registration
2.1. Natural and legal persons may participate and make purchases 

in the auction. Natural persons participating in the auction must be at 

least eighteen years old. The bidder participates either personally or by 
telephone or through his representative or by registering an absent bidder 
form.

2.2. A bidder who wishes to participate in the auction with rights of 
purchase must register by filling out the registration form.

2.3. On the registration form, the bidder must indicate the following 
information: (i) a natural person – first and last name, address, telephone 
number, E-mail address; (ii) a legal person – name, company code, company 
address, VAT payer’s code, telephone number, fax number, E-mail address, 
Web site, and banking details as well as the first and last name, telephone 
number, and E-mail address of the company representative authorized 
to participate in the auction. On the registration form, the bidder must 
indicate whether he will collect the purchased work of art himself or will 
need transportation services, also whether he will need the services of an 
intermediary if the work of art is to be taken abroad.

2.4. Those who wish to participate in the auction by telephone must fill 
out the telephone bidder form, on which they need to indicate the numbers 
of the lots they want to bid on as well as the telephone number at which 
employees of the Auction House will be able to reach them during the 
auction. If the telephone number is registered in Lithuania, and the bidder 
is in Lithuania, the Auction House will pay for the telephone connection. 
If the telephone number is registered outside Lithuania, or if the bidder is 
outside Lithuania, he must pay for the telephone connection. The Auction 
House is not responsible for problems with the telephone connection.

2.5. The absent buyer form may be filled out by persons who want to 
buy an artwork at the auction but are not physically present at the auction 
event itself. On the absent bidder form, apart from the information provided 
on the usual registration form, the bidder must indicate the work(s) of art 
that he wants to buy and the highest (pre-VAT) price he is willing to pay for 
this work of art. At its own discretion, for purposes of record keeping, the 
Auction House gives a number to the absent bidder.

2.6. The registration form may be filled out online on the Web site of 
the Auction House, or the form in the catalogue may be filled out and sent 
by fax. Bidders may also register at the auction location during the pre-
auction viewing or before the start of the auction.

2.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received 
no later than four hours before the start of the auction. Registration at the 
auction location ends ten minutes before the start of the auction.

2.8. The Auction House is responsible for the confidentiality of 
registration data. The information provided on registration forms will not 
be transmitted, transferred, or otherwise disclosed to any third parties, 
except as required by law.

2.9. The Auction House makes every effort to ensure that the works 
of art to be sold at the auction are correctly identified and that accurate 
information is provided about them, but it does not assume responsibility 
for possible errors. Bidders are strongly urged to make purchases only 
after closely inspecting the works they want to acquire during the pre-
auction viewing and to critically evaluate their condition and authenticity. 
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own 
experts to the pre-auction viewing and rely on their recommendations 
concerning making a purchase. After a purchase has been completed, the 
Auction House does not accept any claims concerning the works of art that 
have been bought.

3. The Auction Procedure
3.1. The auction is held at the location and time set by the Auction 

House and indicated in the catalogue and on the Web site of the Auction 
House.

3.2. The Auction House provides an opportunity for all interested 
persons to view all the works of art at a pre-auction viewing at least two 
business days before the auction. Registered bidders may receive a free 
consultation from Auction House specialists concerning the objects to be 
auctioned. An appointment for an individual consultation must be made 
by calling one of the telephone numbers indicated on the Web site of the 
Auction House.

3.3. The auction starts at the designated time. Depending on the 
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number of works of art to be sold, the auction may be held with or without 
a break.

3.4. The auctioneer briefly presents each work of art (author, title, year 
of creation) and announces its initial price. The initial price for a work of art 
may be increased by the following increments:

     100 Lt –      999 Lt: by increments of      50 Lt;
  1,000 Lt –   2,999 Lt: by increments of    100 Lt;
  3,000 Lt –   9,999 Lt: by increments of    200 Lt;
10,000 Lt – 14,999 Lt: by increments of    250 Lt;
15,000 Lt – 19,999 Lt: by increments of    500 Lt;
20,000 Lt – 49,999 Lt: by increments of 1,000 Lt;
50,000 Lt – 79,999 Lt: by increments of 2,000 Lt;
80,000 Lt      or more: by increments of 5,000 Lt.
3.5. When offering a bid, a bidder must clearly raise his bidding paddle 

with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
3.6. The auctioneer repeats each bid offered. When none of the bidders 

offers a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid offered, 
the number of the bidder who offered it, and repeats the amount of the bid 
three times with a stroke of his gavel. After the stroke of the gavel, the work 
of art is considered sold, and the highest bid offered and the number of the 
bidder who offered it are recorded in the auction records.

3.7. While the works of art are being auctioned, employees of the 
Auction House represent by telephone the absent bidders who have filled 
out the relevant registration form.

3.8. If a disagreement arises between bidders present at the auction 
and those participating by telephone or those who have filled out the absent 
bidder form (e.g. numbers are raised at exactly the same time after a bid 
has been announced), priority is given to the person physically present 
at the auction. If disagreements arise between bidders about priority, the 
auctioneer may decide to restart the auction of the work over which the 
disagreement arose.

3.9. If several persons who filled out the absent bidder form make the 
same bid for the same work (lot), priority is given to the bidder who filled 
out the form earlier.

3.10. During the auction, state depositories for movable objects of 
cultural value are given the right of pre-emption to acquire works of art 
included in the register of movable objects of cultural value that are not held 
by state depositories but are protected by the state. When the final bid has 
been announced for a work of art that has cultural value, the representative 
of a state depository has the right of pre-emption to buy this work of art. In 
this case, the representative of a state depository must audibly announce 
his intention before the auctioning of the next work of art has begun. The 
representative of a state depository must be registered for the auction and 
physically present and have the authorization of the head of the institution 
to buy works of art at the auction.

3.11. In the catalogue, the symbol ® beside the price for a work means 
that there is a confidential reserve price. If this price is not reached during 
the auction, the work is considered unsold.

3.12. After the auction has ended, the bidders must return their bidding 
numbers to the auction administration.

3.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke 
a ticket system for admission to the auction event and set ticket prices. 
Bidders who bought an artwork during the auction will be refunded the 
price of their ticket when they collect the work they have bought.

4. Payment
4.1. Immediately after the auction, the bidder who has bought a work 

of art must go to the table of the auction administration and get the invoice 
issued to him.

4.2. For each work of art sold, the auction administration issues a 
prepayment invoice (in two copies) that indicates the number of the 
work of art and the price to be paid (including VAT). The first copy of the 
prepayment invoice is given to the bidder, and the second is kept by the 
auction administration, which enters the details of the invoice into the 
auction records.

4.3. Invoices for absent and telephone bidders are sent by fax and/or 
E-mail on the next working day; they must be paid by bank remittance 

within five working days (including the day on which the invoice was 
received by fax and/or E-mail). The original copy of the invoice, together 
with the certificate of authenticity, will be presented when the sold artwork 
is collected.

4.4. Payment for a work of art may be made at the auction location 
by cash or bank card (Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro) or bank 
remittance to the account indicated by the Auction House no later than five 
working days after the auction.

4.5. When payment is made at the auction location by bank card or 
cash, the bidder is given a cash receipt and the work of art along with its 
certificate of authenticity.

4.6. When payment is made by bank remittance, the work of art is given 
to the buyer after the money has been received in the account of the Auction 
House. The bank remittance must indicate the buyer’s first and last name 
or the name of the company as well as the title or number of the work of art 
acquired.

4.7. The Auction House will not accept payment for a work of art from 
a third party, but only from the registered bidder who offered the highest 
price for an object as indicated in the auction records, unless a separate 
tripartite agreement was signed before the auction between the Auction 
House, the bidder, and the payer.

4.8. The buyer must collect his work of art within three working days 
after payment of the money. If the buyer fails to collect his work of art within 
the indicated period, he will be charged for storage of the work of art – 0.2% 
of the purchase price of the work of art per day.

4.9. If the work of art is to be delivered to the buyer by the Auction 
House, it must dispatch this work within sixty hours after payment has been 
received in the account of the Auction House. The Auction House will charge 
an additional fee for delivery, which must be paid together with the price 
for the purchased work of art. This amount includes all applicable costs for 
packing, transportation, customs, and insurance during transportation.

4.10. Together with the work of art purchased, the buyer will receive a 
certificate of authenticity issued by the Auction House.

4.11. Upon receiving his work of art, the buyer must sign a record book 
for the delivery of artworks to buyers or a similar document presented by 
the courier. This signature certifies that the buyer does not have any claims 
against the Auction House.

4.12. If a work of art is listed in state records as an object of cultural and 
artistic value, it will be given to the buyer together with the Regulations for 
the Protection of Cultural Treasures.

4.13. If a buyer wants to take a work of art (which is more than fifty 
years old) out of the country, he must comply with the Rules for Exporting 
Movable Cultural Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, 
approved by Act No. 1424 of the Government of the Republic of Lithuania on 
9 November 2004, and he must contact the responsible state institution – 
the Department for Cultural Heritage.

4.14. If a buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within 
five working days after the auction) for the work of art he has acquired, he 
loses the right to participate in auctions held by the Auction House for an 
unlimited period of time, and his name and the amount of his debt will be 
publicly announced on the Web site of the Auction House and made public 
through other channels for the dissemination of public information chosen 
by the Auction House. In such cases, the Auction House may offer the work 
of art to the bidder who made the second last bid during the auction. The 
Auction House also has the right to apply to a debt collection agency or to 
a court to defend its violated rights according to the procedure prescribed 
by law. This procedure includes filing a claim demanding that the purchase-
sale of the work of art be declared as having taken place and that the 
amounts owed be paid to the Auction House and the seller.

5. Applicable Law and Dispute Settlement
5.1. These art auction rules shall be construed, interpreted, and 

implemented in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
5.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the auction 

of artworks organized and held by the Auction House, the transfer of 
artworks sold at the auction to buyers, and other related matters shall be 
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
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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. 27-30) 2013 metams.  

Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 80 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.

XXVII Vilniaus Aukcionas
2013 m. kovo mėn.



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Data: _________________  Aukciono numeris: ____

vardas 

pavardė 

adresas 

Įmonė Pavadinimas:
Įm. kodas: 
PVM mok. kodas: 
Adresas:

mob. tel. 

el. paštas 

□ sutinku gauti Meno rinkos agentūros naujienlaiškį
ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

□  Taip 
□  Ne 
Atstovo vardas, pavardė:
Įgaliojimo atstovauti dokumentas:
(turi pateikti atvykęs į aukciono vietą)

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: 

Apmokėjimo forma
(terminas – 5 darbo 
dienos)

□ grynaisiais
□ banko pavedimu 
□ kreditine kortele (pildyti toliau tik nedalyvaujantiems pirkėjams):
kortelė: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
kortelės numeris: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
galioja iki:  mėn. _ _  metai _ _ _ _
Apsaugos kodas: _ _ _  (3 skaičių kodas kitoje kortelės pusėje po kortelės numerio 
parašo laukelyje)
Kortelės savininko vardas ant kortelės:_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

parašas

Aš pageidauju pirkti šiuos aukciono kūrinius, už kuriuos siūlau šias maksimalias kainas 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 Lt,  be PVM

        *   
*

1.

2.

3.

4.

5.

*Jeigu pageidaujate aukcione dalyvauti telefonu, tuomet užuot nurodę maksimalią siūlomą kainą, pažymėkite 
varnele stulpelyje     . Telefonu varžytis galima tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina aukštesnė nei 1000 Lt. Aukciono 
namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus.

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo 
maržos“ schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 106 str.)

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (+370 5) 230 7200
arba info@menorinka.lt

Nedalyvaujančių ar telefonu dalyvaujančių pirkėjų anketos turi būti gautos ne vėliau nei likus 4 
valandoms iki aukciono pradžios



Auction Participant’s Registration Form

Date: _________________  Auction Number: ____

First Name 

Last Name 

Address 

Firm Name:
Business Code:
VAT Code: 
Address: 

mob. tel. 

E-Mail 

□ I agree to receive the Art Market Agency newsletter.
Will you participate 
in the auction 
personally?

□  Yes 
□  No 
Your representative’s first and last name:
Document authorizing him/her to represent you:
(must be presented upon arrival at the auction)

Will transportation 
services be needed 
for the purchased art 
work?

□  No
□  Yes
Delivery address: 

Method of payment
(deadline – 5 working 
days)

□ Cash
□ Bank draft 
□ Credit card (to be filled out only by nonparticipating buyers):
Card: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
Card number: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
Expires:  month _ _  year _ _ _ _
Security code: _ _ _  (3 digit code on the back of the card below the card number 
signature field)
Card holder’s name on the card: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I HAVE ACQUAINTED MYSELF WITH THE TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE 
AUCTION AND AGREE TO THEM.

signature

I wish to buy the following art works being auctioned, i offer the following maximum bids for them, and 
if my bid wins, i unconditionally agree to pay for them in accordance with the TERMS AND CONDITIONS 
INDICATED FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE ACTION:

No. L o t 
no.

Name of lot Maximum bid offered in Lt, 
excluding VAT

   *

1.

2.

3.

4.

5.

* If you wish to participate in the auction by telephone, instead of indicating the maximum bid you are willing to 
offer, please check column      . You may bid by telephone only for those lots whose opening bid is higher than 1000 
Lt. The Auction House does not assume responsibility for problems with the telephone connection.

Please remember that the prices in the catalogue do not include VAT. The amount of VAT is calculated by 
following the “VAT margin scheme” (LR Value Added Tax Law, art. 106).

After filling out this form, please send it to us by
fax (+370 5) 230 7200 or e-mail info@menorinka.lt

Nonparticipating and telephone bidders must submit this registration form
no later than 4 hours before the beginning of the auction.



1 viršelyje panaudota:
Česlovas Znamierovskis (Czeslaw Znamierowski, 1890–1977) 

Studentės  B.  portretas
1966, drb., al., 59 x 47

1, 2, 3, 4 viršeliuose panaudota:
Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)

Vilnius
1968 (?), drb., al., koliažas, 81 x 116,5

2 viršelyje panaudota:
Robertas Antinis (vyresn.) (1898–1981) 

Kanklininkas .  Skulptūros Kaune projektas;

Gediminas Jokūbonis (1927–2006) 
Poeto Adomo Mickevičiaus paminklo  

Vilniuje  autorinis  modelis
1977 (sukurta) / 2012 (išlieta), bronza, granitas, h=23

4 viršelyje panaudota:
Vladas Drėma (1910–1995) 

Pamaldusai  Vi lniaus miestas
1937, pop., linoraiž., 21,6 x 15,4

© Meno rinkos agentūra, 2012 
© Dizainas DiViZijA 

Daugiau informacijos:
tel.  (+370-5) 2307 200

mob. tel. (+370-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt

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