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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,
vasara greitai prabėgo idant  mes vėl atsidurtume rudeniškoje atokaitoje. Lietuviškiausias metų 
laikas – ruduo, jis mums natūralus, net jei ir ne visiems pats mėgstamiausias. Tuo tarpu būtent 
rudeniniame aukcione tinka pristatyti tokią grynai lituanistinę kolekciją, kokią pristato XXIX 
Vilniaus aukcionas. Šią kolekciją apibūdinčiau kaip labai demokratišką: ji ganėtinai gausi ir 
santykinai – ne tokia brangi, kaip ankstesnės (kainos svyruoja nuo 250 Lt iki 25000 Lt). Kolekcijos 
perliuku turbūt tektų tituluoti Radvilos žemėlapį, tačiau perliukų yra ir daugiau – tikiuosi, juos 
atrasite patys. Tikiu, kad savus favoritus ras pačių įvairiausių interesų meno mylėtojai. Ir ne tik 
meno – juk tokie daiktai, kaip barometras ar lornetas turi ir utilitarinę funkciją, kurios menas 
neturi ar neprivalo turėti. Belieka palinkėti gražios bobų vasaros ir smagaus aukciono,
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Lietuvos dailė

1. Petras Kalpokas (1880–1945)
Madžorės ežeras  (Šveicari ja ,  Lago Maggiore)
1909–1910 arba 1915–1918, drb. ant kart., al., 12,5 x 32,5  
Sign AD: P. Kalpokas 
14000 Lt

Po intensyvaus ir kūrybingo Miuncheno periodo, kuomet Petras Kalpokas mokosi pas A. Ažbę bei intensyviai 
dalyvauja parodose, Petras Kalpokas, neseniai vedęs, 1909 m. išvyksta į Šveicariją, kur „įsikuria kalnuose, prie 
Madžorės ežero netoli Lokarno miesto, kur, įsigijęs 300 kv. m. žemės sklypelį ir iš akmenų pasistatęs trobelę, 
išgyveno joje devynis mėnesius“ (N. Tumėnienė, „Petras Kalpokas“ (Vilnius, Vaga, 1983): 9 ps.). Vėliau gyvena 
Latvijoje, o užklupus I pasauliniam karui vėl pasitraukia į savo namuką Šveicarijoje. Būtent Šveicarijoje ir 
Italijoje dailininkas nutapo geriausius savo peizažus. Aukcione pristatomas Madžorės ežero etiudas išsitenka 
praktiškai vienos spalvos pustonių gamoje bei atspindi dekoratyvią secesijos stilistikos įtaką P. Kalpokui.
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L i e t u v o s  d a i l ė

2. Petras Kalpokas (1880–1945)
Birutės  kalnas Palangoje
1924, drb. ant kart., al., 17,5 x 19,5  
Kitoje pusėje – užrašas: Dovana p. Petro Kalpoko / 20/VI – 24 m.
12000 Lt
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3. Ramazanas Krinickas 
(1904–1983)
Tiškevičiaus rūmai 
Palangoje
1935, pop., anglis, akv., 35 x 43
Sign. AD: 35. R. Krinickas
5200 Lt

4. Steponas Varašius 
(1894–1982) 
Paryžiaus kampelis
~1926, kart., al., 25 x 31
Sign. AK: S. V.
4900 Lt
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5. Steponas Varašius (1894–1982) 
Kaunas.  Žemuogių gatvelė  žiemą

~1930, kart., al., 25 x 31
Sign. AD: S. V.

4200 Lt

6. Steponas Varašius (1894–1982) 
Kelias  rudenį

1939, pop., akv., 17 x 23
Sign. AD: S. Varašius 39

1500 Lt

7. Steponas Varašius (1894–1982) 
Nemunas t ies  tunel iu

1939, pop., akv., 46 x 70
Sign. AK: S. Varašius–39

4500 Lt
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8. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Nevėžis  t ies  Raudondvariu
1953, drb. ant kart., 15 x 18,2
Sign. AK: AŽ
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1353
12000 Lt
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9. Jonas Vaitys (1903–1963)
Senamiestis  Ukmergėje
1943, kart., al., 19 x 23
Sign. AD: JVaitys
1500 Lt

11. Jonas Vaitys (1903–1963)
Ukmergė
1943, kart., al., 19 x 23
Sign. AD: JVaitys
1500 Lt

10. Jonas Vaitys (1903–1963)
Senamiesčio vaizdas (Ukmergė)
1943, kart., al., 19 x 23
Sign. AD: JVaitys
1500 Lt

12. Jonas Vaitys (1903–1963)
To negal ima pamiršt i  ( IX fortas)
1960, drb., al., 168,5 x 133
Sign. AD: JVaitys 60
11000 Lt
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13. Kazys Šimonis (1887-1978)
Trakų pi l ies  griuvėsiai
XX a. 3 d–metis, pop., akv., 36 x 48,5
Sign. AD: K. Šimonis
7600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

14. Adomas Galdikas (1893-1969)
Marvelė  prie  Kauno

XX a. 3–4 d–metis, pop., guašas, 47 x 67
12500 Lt

15. Adomas Galdikas (1893-1969)
Nemuno peizažas

XX a. 3–4 d–metis, pop., guašas, 45 x 68
12500 Lt

16. Adomas Galdikas (1893-1969)
Žemait i jos  peizažas

XX a. 3–4 d–metis, kart., al., 33,5 x 41
3500 Lt
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17. Bronė Jacevičiūtė–Jėčiūtė (1919–2013) 
Peizažas su gubomis
XX a. vid., drb. ant lentos, al., 59 x 92
2000 Lt

18. Nežinomas autorius (XX a. I p., Lietuva)
Valst ietės
XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 56 x 46,5
2000 Lt

19. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
Bulviakasis  Antašavos kolūkyje
1948, pop., temp., 27,2 x 42
Sign. AK: B. Motuza; AD: 1948 / Bulviakasis
1000 Lt
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20. Vytautas Kairiūkštis (1890–1961) 
Neris  t ies  Moksl ininkų namais
1953, pop., past., 22 x 28
Sign. AK: V.K./1953
14000 Lt

„Pirmoji ir paskutinioji – nueitą kelią įrėminančios – parodos amžininkų atmintyje dažniausiai įsispaudžia 
stipriau nei kitos. Ankstyviausioji Vytauto Kairiūkščio ekspozicija buvo sukabinta Pamėnkalnio gatvės rūsyje. 
Ją paženklino, skundžiasi dailininkas laiške artimiesiems, neišaiškinto „normalaus meno“ gerbėjo spjūvis į 
kažkurią iš akvarelių. 

Aukcione pristatoma pastelė yra vėliausios, dar gyvam autoriui esant vykusios „Jubiliejinės LTSR 
dvidešimtmečio“ parodos dalyvė. Tais metais Vytauto Kairiūkščio vardas jau buvo neatšaukiamai įtvirtintas 
Vakaruose leistose meno enciklopedijose. Tiesa, anuomet tai buvo anaiptol ne privalumas, veikiau priešingai. 
O kad šis nedidukas peizažas buvo galiausiai įsileistas, lėmė galgi aplinkybė, kad jame pavaizduota paskutinė 
dailininko pastogė šioje padangėje – Mokslininkų namai. Juose pasiligojęs dailininkas glaudėsi brolio bute. 
Neatsitiktinai vos dešimtmečiui praslinkus didžiosios Vytauto Kairiūkščio retrospektyvos katalogo viršelyje 
dailininko sesuo reprodukavo būtent šį darbą.“

Fr. M.
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22. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Tolumoje Vi lniaus miestas
1975, drb. ant kart., 50 x 68,5
Sign. AD: VM
16500 Lt

Pirmas variantas žymaus J. Mackevičiaus darbo, publikuoto rinktinių tapybos darbų albume „Изобразительное 
искусство Литовской  ССР“ (Москва, Советский  Художник, 1978)

21. Vincas Norkus (1927–2006) 
Prie  Neries  (Ožkiniai)
1961, drb., al., 28 x 38
Sign. AK: parašas – 61 
1300 Lt
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23. Jolanta Teišerskytė–Stoškienė (g. 1947)
Vilnius ,  Aušros Vartai
XX a. 8–9 d-metis, drb., temp., 65 x 53,5
Sign. AK: JTeišersk
1800 Lt

24. Vytautas Gabriūnas (1930–1992) 
Vilnius .  Žal iasis  t i l tas  ir  šv.  Rapolo bažnyčia
1987, pop., akv., 34 x 32
Sign. AD: Vyt. Gabriūno V87
1000 Lt

Vytautas Gabriūnas – Lietuvos nusipelnęs architektas. 1954 m. baigė Lietuvos dailės institutą, 1954–1976 dirbo 
Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse Vilniuje, buvo Paminklų konservavimo instituto grupės vado-
vas, projektų vyr. architektas, Lietuvos dailės instituto dėstytojas.

25.  Fel iksas  Bulaka (1925–2010) 
Kauno Soboras
1987, kart., al., 40 x 70
Sign. AD: FBul /87
850 Lt

26. Jonas Jukonis (g. 1911)
Palanga.  Saulėlydis  prie  t i l to
1985, drb. ant kart., 52 x 72
Sign. AD: J. Jukonis / 1985
850 Lt
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27. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Mauduolės
~1960, drb., al., 42 x 35
Sign. AK: Savickas
4200 Lt

28. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Natiurmortas  ant  knygų spintos
1959, drb., al., 72 x 50
Sign. AD: A. Savickas 59
13800 Lt
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29. Leonardas Tuleikis (g. 1939)
Natiurmortas  su kauke
1972–1977, drb., al., 92 x 72,5
Sign. AK: L. Tuleikis / 72–77 
6400 Lt

30. Stasys Jusionis (g. 1927) 
Diptikas 
Rudeniškas peizažas. 1978, kart., al., 27 x 32,5
Bobų vasara. 1978, kart., al., 27 x 32,5
2900 Lt
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Vitolis Trušys – dailininkas monumentalistas, daugelio freskų ir mozaikų autorius. 70-aisiais plėtojo lietuviško 
modernizmo klasikai („tyliajam modernizmui“) būdingą abstrahuotą stilistiką, buvo įtakotas Picasso. Vėliau 
susipažino su XX a. vidurio JAV daile, patyrė reikšmingą Andrew Wyeth (1917–2009)  įtaką, pasuko magiškojo 
hiperrealizmo keliu. Ši srovė yra mažai būdinga Lietuvos dailei (vienas iš charakteringų pavyzdžių – Algimantas 
Švėgžda), tad Vitolis Trušys yra savotiškas autsaideris, jo indėlio dėka Lietuvos dailė sudalyvauja ir hyper/foto-
realizmo srovėje. 

31. Vitolis Trušys (g. 1936)
Sutemos
1970, drb., al., 100 x 80
Sign. VK: parašas 70
6000 Lt

32. Vitolis Trušys (g. 1936)
Sutemų šviesa
1995, drb., al., 116 x 81
Sign. AD: VT95
6400 Lt
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34. Vladislovas Žilius (1939–2012)
Opartinė kompozici ja

1969, kart., mišri techn., 80 x 59
7600 Lt

33. Vladislovas Žilius (1939–2012) 
Vasara
1975, drb., al., 140 x 262
25000 Lt
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35. Henrikas Čerapas (g. 1952)
Ali jošius  žal iame fone (Gyvenimui  atminti)
1988, drb., al., 162 x 97
8600 Lt

36. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
Be pavadinimo
1967, kart., al., 70 x 49
4900 Lt
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37. Romualdas Paškevičius (1940–2009) 
Sena kėdė
1971, drb., al., 117 x 90
4800 Lt

38. Valentinas Antanavičius (g. 1936) 
Aktas
1966–1980, kart., al., 62 x 44,5
Sign. VK: VAnt 66-80
3700 Lt

40. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)
Pora
1989, drb., al., 70 x 60
Sign. AK: Kukujef
2600 Lt

39. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)
Merginos portretas
XX a. 8–9  d–metis, drb., al., 80 x 64
Sign. AK: Kyĸyeв
1900 Lt
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43. Rimtas Kalpokas (1908–1999)
Pianistės  galvutė
1957, drb. ant kart., al., 43,5 x 31,5
Sign. AD: R. Kalpokas 57
500 Lt

44. Mečislovas Ostrauskas (1927–2002)
Vyro portretas
1955, kart., al., 41 x 32
Sign. AD: parašas/55
900 Lt

42. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Dviratininkė
1993, pop., spalv. piešt., past., akv., 53 x 40
Sign. VK: SK /93.I.13
2100 Lt

41. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Brolis  ir  sesuo
2005, drb., al., 84 x 54
Sign. VD: SK
8800 Lt
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48. Vytautas Povilaitis 
(1927–2009) 
Linksmuolis
1994, drb., al., 55,5 x 38
Sign. AD: monograma 94
1500 Lt

49. Vytautas Povilaitis 
(1927–2009) 
Veidas
~2000, drb., al., 60 x 40
Sign. AD: monograma 
1500 Lt

50. Anatolijus Michailovas (Klošaras) (g. 1958)
Be pavadinimo
1997, drb., akr., 60 x 80
Sign. AD: Klošaras
Repr. in: Klošaro parodos “Miestelėnai” (Kaunas) katalogas, 13 ps. 
3000 Lt

46. Eduardas Juchnevičius (g. 1941)
Sti l izuotas  torsas
1984, kart., guašas, temp., 49,5 x 39,5
Sign. AD: EdJuchna /84.IX.
2700 Lt

45. Eduardas Juchnevičius (g. 1941)
Medituojantys  paukščiai
1984, kart., temp., 50 x 40
Sign. AK: EdJuchna /84.VIII.
2900 Lt

47. Alonas Štelmanas (g. 1978)
Namukas
2008, drb., al., 70,5 x 100,5
1600 Lt
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51. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
Kompozici ja
1988, drb., al., 90 x 90
Sign. AD: Dalia
3900 Lt

52. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
Vidurvasario  gėlės
1988, drb., al., 66,5 x 55
Sign. AD: Dalia
2000 Lt

53. Jolanta Dovydaitytė (g.1952)
Geltonas natiurmortas
1989, kart., al., 80 x 61
2000 Lt

54. Elena Kniūkštaitė (g. 1950)
Peizažas su geltonu 
dangum
1986, drb., al., 80 x 120
7200 Lt

„Ypatingas Elenos Kniūkštaitės gebėjimas kiekvienai scenelei, netgi su kasdienės duonos prieskoniu, suteikti 
simboliškumo matmenį. Vaizdai nubuitinti, išskaidrinti ir pakylėti. Senobinės buities idilė – poetiškai graudi ir 
nejudri, o svarbiausia – mistiška, ne etnografiška.“

Ramutė Rachlevičiūtė, „Elenos Kniūkštaitės šventoji kasdienybė“ in: Elena Kniūkštaitė (Kaunas, Eglės galerija, 
2010): 3 ps.
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56. Eugenijus Varkulevičius (g. 1956)
Kryžiaus kel ias
~1986, kart., al., 30 x 20,5
1500 Lt

55. Zenonas Varnauskas (1923–2010) 
Iš  c iklo  „Motina ir  vaikas“
XX a. 8–9 d–metis, pop, guašas, mišri techn., 37 x 45
Sign. AD: Varnauskas
1700 Lt

57. Adolfas Valeška (1905–1994, Lietuva–JAV)
Vitražo projektas  I
XX a. 8 d-metis, pop., past., guaš., mišri techn., 
104 x 76,5
3500 Lt

58. Adolfas Valeška (1905–1994, Lietuva–JAV)
Vitražo projektas II
XX a. 8 d-metis, pop., past., guaš., mišri techn., 
108 x 77
3500 Lt
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59. Nežinomas autorius (XX a. I p., Lietuva)
Vitražo projektas
XX a. 4–5 d–metis, pop., tušas, akv., 48 x 31,7
900 Lt
Nežinomo Kauno meno mokyklos, tikėtina – 
Stasio Ušinsko studento, studijinis projektas.

61. Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский, 1918–?) 
Laimingas reisas ,  I  aktas
1949, pop., anglis, akv., 33,5 x 43,2
Sign. VD: „Laimingas reisas” I aktas / M.Z. 49
1000 Lt

62. Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский, 1918–?) 
Scenografi jos  projektas
~1950, pop., akv., 28 x 39,3
Sign. ant pasporto pieštuku rusiškai: „Лоокут и Нюрчусут“ пролог и 6 карт.
1000 Lt

60. Adomas Galdikas (1893-1969)
Scenografi jos  projektas
XX a. 3–4 d–metis, pop., temp., 32 x 50
1500 Lt
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62. Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский, 1918–?) 
Scenografi jos  projektas
~1950, pop., akv., 28 x 39,3
Sign. ant pasporto pieštuku rusiškai: „Лоокут и Нюрчусут“ пролог и 6 карт.
1000 Lt

64. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Dail ininko dirbtuvėje

XX a. 6 d–metis, drb., temp., 60 x 73
Sign. AD: Kasiulis

20000 Lt

63. Pranas Lapė (1921–2010)
Kompozici ja

2000–2004, drb., akr., 122 x 122
15500 Lt
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65.  Vytautas  Kazimieras Jonynas 
(1907–1997)
Abstrakti  kompozici ja
1986,  pop., akv., 59 x 74
Sign. AD: parašas 1986
4300 Lt

66. Anastazija Tamošaitienė (1910–1991) 
Abstrakti  kompozici ja
XX a. II p., pop., mišri techn., 66 x 46
Sign. AD: A. Tamošaitienė
3000 Lt

Anastazija Mažeikaitė-Tamošaitienė (1910-1991)  gimė 
1910 m. rugsėjo 9 d. Vainute (Tauragės apskr., dab. Šilutės 
raj.). 1928-1931 m. mokėsi Moterų dailės darbų mokykloje 
Kaune. Rankdarbių įgūdžius tobulino 1937 m. Švedijoje. 
1932-1934 m. dirbo Žemės ūkio rūmų audimo ir mezgimo 
kursų vedėja, 1934-1937 m. - šių rūmų Namų pramonės 
skyriaus audimo instruktore. 1935 m. kartu su A. 
Tamošaičiu atidarė audimo dirbtuvę Ąžuolų Būdoje. 1939-
1940 m. dirbo „Marginių“ bendrovės Vilniaus skyriaus 
vedėja, 1940-1942 m. – Kauno taikomosios dailės instituto 
Dekoratyvinių audinių studijos instruktore. 1945-1946 
m. dėstė Tamošaičių įkurtoje Dailės studijoje Glasenbache 
(Austrija), 1946-1948 m. dirbo audimo instruktore Dailės 
ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). 1948 m. Mon-
trealyje, YMCA centre, įsteigė Audimo ir tautinių drabužių 
studiją. 1977 m. buvo Lietuvių tautodailės instituto Ka-
nadoje steigimo iniciatorė. Išaudė gobelenų, rištinių kilimų, 
audinių tautiniais raštais, sukūrė tapybos ir grafikos darbų. 
Kartu su A. Tamošaičiu Kanadoje parašė knygas Lithuanian 
National Costume (Lietuvių tautiniai drabužiai, 1979) 
ir Lithuanian Sashes (Lietuvių juostos, 1986). 

A. Tamošaitienė buvo ne tik tekstilininkė, bet ir 
dailininkė – abstrakcionistė, kurios kūryba, spalviniai de-

riniai atspindėjo lietuviškos tekstilės spalvinius derinius, o taip pat buvo inspiruota laukinės Kanados gamtos, kurios prieglob-
styje Tamošaičiai turėjo didelę sodybą – lietuviškumo židinį, grožio.
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68. Vida Krištolaitytė (g. 1939)
Švelnioj i
1998, drb., al., akr., 76 x 60,5
4500 Lt

Vida Krištolaitytė (g. 1939) 1961 m. baigusi Ilinojaus universitete dailės pedagogiką, gerai įvaldžiusi figūrinės 
tapybos, portreto, peizažo žanrų konstravimo pagrindus, įsijungė į karo nublokštų lietuvių menininkų bendriją 
Čikagoje. Dailininkės kūrybos stilių įtakojo pažintis su lietuvių avangardistų – arsininkų kūryba. Vidai įspūdį 
darė Edvardas Munchas – ekspresyvus grafikas ir tapytojas, skausmingai vaizduojantis vidinius dramatinius 
žmogaus potyrius. Vėliau studijuoja Niujorke, žavisi Willemo de Kooningo tapyba, gilinasi  į ekspresionizmo bei 
Niujorko abstraktaus ekspresionizmo stilistiką. Įgimtas originalus spalvos pajautimas ir išskirtinai dinamiškas 
potėpis sukuria originalią įvairių tonų, pustonių paveikslo faktūrą. Paveikslai skleidžia didelę energiją.

Parengta pagal Irenos Feldmanaitės  straipsnį „Gyvybiška kūryba“ Vidos Krištolaitytės parodos Antano 
Mončio namuose-muziejuje Palangoje proga 2012 m.

67. Kazimieras Žoromskis (1918–2004)
Našlaitės
1969, drb., al., 25,5 x 21
Sign. AK: KŽ69
3900 Lt
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Lietuvos grafika

71. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973)
I l iustraci ja  Maironio poemai 
„ Jūratė  ir  Kastytis”
1937, pop., medžio raiž., 10 x 10
Sign. AK: Kaunas 1937 m.; AD: Vaclovas Ratas
600 Lt

69. Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997)
Nuo kryžiaus nuėmimas
1933, pop., medžio raiž., 34 x 17
Sign. AD (klišėje): V.K.Jonynas 1933 
Reprodukuota in: Aleksis Rannit, 
V.K.Jonynas (Baden-Baden, 1947): 45 ps.
800 Lt

70. Jonas Firinauskas (g. 1915) 
Skaitantis  vyras
1931, pop., ofortas, 23,5 x 15
Sign. AK: parašas 31
300 Lt

Jonas Firinauskas gimė Odesoje, 
1934–1941 m. mokėsi Kauno meno 
mokykloje, Grafikos studijoje pas 
Adomą Galdiką.
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L i e t u v o s  g r a f i k a

Telesforas Kulakauskas - dailininkas, grafikas. 1933 m. baigė Kauno meno mokyklą, grafikos studiją. 
1945–1948 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (taikomosios grafikos  fakulteto 
dekanas;  docentas – 1945). Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1932 m., buvo „Ars“ grupės parodų 
dalyvis, bendradarbiavo „Trečiojo fronto“ draugijos veikloje. Dirbo lakštinės grafikos, teatro dekoracijos, 
knygų apipavidalinimo ir iliustravimo srityse. T. Kulakauskas – bene daugiausiai (apie 70) knygų viršelių 4 
dešimtmetyje sukūręs dailininkas. Ankstyvojoje kūryboje jaučiami art deco principai, modernėjimo siekis. 

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę.

72. Mečislovas Bulaka 
(1907–1994) 
Bulakos exl ibris
1931, pop., medžio raiž., 15 x 
10,3
Sign. AK klišėje: MB/31, apačioje 
pieštuku: 1931, AD: parašas
300 Lt

73. Paulius Augius–Augustinavičius (1909–1960)
Kęstutis  ir  Birutė
1934, pop., medžio raiž., 15 x 21, tir. 3/5 
Sign. AK: 3/5, AD: Povilas Augustinavičius 1934
600 Lt

76. Telesforas Kulakauskas (1907–1977) 
Prieplaukos bombardavimas
XX a. 5 d–metis, ofortas, akvatinta, 47,7 x 33
Sign. AD: T. Kulakauskas
750 Lt

75. Adolfas Vaičaitis (g. 1915)
Vaiko mait inimas
XX a. 4 d–metis, pop., ofortas, 15,5 x 24, tir. ½
Sign. AK: ½, AD klišėje: monograma, apačioje pieštuku: parašas
450 Lt

74. Antanas Kučas (1909–1989) 
Nuotakos iš leistuvės ( i l iustraci ja 
Žemaitės  apsakymui  „Petras 
Kurmelis“)
1975, pop., medžio raiž., 39 x 30,3
900 Lt



32

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

79. Domicelė Tarabildienė 
(1912–1985) 

Mergelė
1982, pop., linoraiž., 33 x 21, 

tir. 17/50
Sign. AK: Mergelė / 17/50, 

AC: sp. linograviūra AD: 
DTarabildienė 1982

700 Lt

80. Domicelė Tarabildienė 
(1912–1985) 
Mergelė
1965, pop., linoraiž., 34,5 x 
17,7, tir. 13/50
Sign. AK: Mergelė 13/50, 
AD: DTarabildienė 1965
700 Lt

77. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Čiūčia  l iūl ia  mažutėl i
1978, pop., linoraiž., 52 x 33, tir. 15/50
Sign. AK: 15/50 Čiūčia liūlia mažutėli, AC: 
linoraižinys AD: DTarabildienė 1978
800 Lt

78. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Pavasario  šventė
1981, pop., linoraiž., 55,5 x 45, tir. 20/50
Sign. AK: Pavasario šventė / 20/50, AC: sp. linograviūra, AD: 
DTarabildienė 1981
800 Lt



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

81. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Juodas paminklas

1978, pop., šilkograf., 35 x 28
Sign. AK: Juodas paminklas; AD: M. Vilutis 

850 Lt

83. Marius Liugaila (1953–2013)
4 eksl ibrisai

1. Opus 314 „Calm Backwater“, dedikuota dr. S.[erge]G[olifman] (Belgija)
2007, pop., ofortas, mecotinta, 12,7 x 9,8, tir. 22/35, signuotas

2. Opus 327 „Islands“, dedikuota Corrie Walaardt Sacre (Nyderlandai)
2008, pop., ofortas, mecotinta, 12,7 x 9,5, tir. 26/35, signuotas

3. Opus 329 „Carnival“, dedikuota Christos P.Giavvakos (Graikija)
2008, pop., ofortas, mecotinta, 12,7 x 9,5, tir. 20/35, signuotas

4. Opus 330 „Midsummer“, dedikuota A.P. [Alla Pavlova] (Nyderlandai)
2008, pop., ofortas, mecotinta, 12,7 x 9,5, tir. 9/35, signuotas

500 Lt

82. Audrius Puipa (1960–1997)
Kiaulių  skerdimas
1992, pop., ofortas, minkštas lakas, 11,2 x 15,4, tir. 30/40
Sign. AK: 30/40‚ „Kiaulių skerdimas“, AC: (minkštas lakas – C6), AD: A.Puipa 92.
1200 Lt

1 2 3 4
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84. Petras Repšys (g.1940)
Ėjimas bėgiais
~1958/1959, pop., ofortas, 13 x 16,5
Sign. AD: Petras Repšys
1500 Lt

85. Algimantas Švėgžda 
(1941–1996)
Be pavadinimo
1987, pop., litograf., 17 x 
26, tir. 42/50
Sign. AK: 42/50; AD: 
Švėgžda 87; AD (klišėje): 
.A.Š.87.
1200 Lt
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86. Šarūnas Šimulynas (1939–1999) 
Gruzi ja
1959, pop., piešt., 28 x 41
900 Lt

87. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
Miškas
1959, pop., linoraiž., 12 x 20,3
Sign. AD: parašas 59 m.
500 Lt

88. Ignas Martinaitis
Balio  Dvariono portretas
1971, pop., akv., 29 x 20
850 Lt

89. Vytautas Ignas (1924–2009)
Kalėdų madona
1966, pop., lino raiž., 20,3 x 8
Sign. AK: 1966, AD: parašas
700 Lt
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Varia Lituanica

90. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616, užsak.)
Thomas Makovius (Makowski, 1575–1630, sud.)
Gerrits (Gerard) Hessel (1581–1632, raiž.)
Willem Janszoon Blaeu (1571–1638, leid.) 
Lietuvos Didžiosios  Kunigaikštystės  žemėlapis  su Dniepro kartograf iniu vaizdu
Magni  Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum i l l i  adiacentium exacta  descriptio
1613 (nurodyta žemėlapyje); 1631–1650 (pasirodė W. Janszoono Blaeu atlase „Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis 
G. Mercatoris...“), akvarele spalvintas vario raiž., 75 x 104
Leista Amsterdame, W. Janszoono Blaeu leidykloje
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 126–127 ps.
22000 Lt

„Tai pirmasis orginalus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Jį sudarė ne užsienio, o Lietuvos 
valstybės specialistai. Žemėlapio leidimui vadovavo ir jį savo lėšomis išleido Mikalojus Kristupas Radvila 
Našlaitėlis. Darbas tęsėsi 1590–1599 (...) Žemėlapis pasižymėjo tikslumu ir gerokai lenkė to meto Vakarų 
Europoje sudarytuosius. Jis apėmė žemes nuo Vyslos žiočių iki Dniepro, nuo Rygos įlankos iki Podolės. Jame 
pažymėta senoji LDK siena iki 1569 m. Liublino unijos ir kita – pounijinė. Žemėlapyje gausu istorinių pastabų, 
kuriose minimi įvykiai iki 1581 m. Patikslinta daugelio gyvenviečių lokalizacija. LDK teritorijoje pažymėtos 543 
gyvenvietės, iš jų 357 – pirmą kartą. Vien tik dabartinės Lietuvos teritorijoje pavaizduota apie 150 gyvenviečių 
ir upių.

Šis žemėlapis – vienas geriausių Renesanso epochos kartografijos darbų. Beveik pusantro šimto metų jis 
buvo Europos kartografų kopijuojamas, perdirbinėjamas ir spausdinamas įvairiuose atlasuose.“

Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 120 ps.
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91. Kazimieras Alchimavičius 
(1840–1916, atrib.) 
Šventas  Pranciškus
1893, drb., al., 89 x 71,5
Sign. AK: K. Alchimowicz / 1893 r.
25000 Lt

Kazimieras Alchimavičius gimė Dombrove, Lydos apskrity, mirė Varšuvoje. Mokėsi gimnazijoje Vilniuje. 
Dalyvavo 1983 m. sukilime, po kurio buvo ištremtas už Uralo. Po amnestijos mokėsi Peterburgo, Varšuvos, 
Miuncheno dailės akademijose. Tapytojas, monumentalistas, skulptorius, ypač daug dirbo religinės dailės 
srityje, kūrė pagal užsakymus daugelyje bažnyčių Lietuvoje ir Lenkijoje. 
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93. Mykolas Elvyras Andriolis (1836–1893)
I l iustraci ja  Adomo Mickevičiaus poemai  „Ponas Tadas“
1881(sukurta)/1977(atspausta), pop., medžio raiž., 22,3 x 17,4
Muziejinis atspaudas iš originalios klišės. Autoriaus signatūra klišėje AK: 1881/
Andrioli, apačioje pieštuku AK: 70/40/100 (tiražai), AD: prof. Bielecki St.
900 Lt

96.  Algirdas /  Olgierd Gran 
Duca di  Lituania
Iliustracija iš Bernardo Zaydler Storia 
della Polonia (Florencija, 1831), 
nukopijuota nuo Alessandro Guagnini 
(1538–1614) veikalo Sarmatiae Euro-
peae descriptio (1578)
1831, pop., medžio raiž., 22 x 15
400 Lt

97.  Vytautas  /  Vitoldo Eroe 
del la  Lituania
Iliustracija iš Bernardo Zaydler 
Storia della Polonia (Florencija, 
1831), nukopijuota nuo Ales-
sandro Guagnini (1538–1614) 
veikalo Sarmatiae Europeae 
descriptio (1578)
1831, pop., medžio raiž., 22 x 15
400 Lt

94. A. Bozza (raižytojas, XIX a., Italija)
Mindaugas /  Mendog Gran 
Duca di  Lituania
Iliustracija iš Bernardo Zaydler Storia 
della Polonia (Florencija, 1831), 
nukopijuota nuo Alessandro Guagnini 
(1538–1614) veikalo Sarmatiae Euro-
peae descriptio (1578)
1831, pop., medžio raiž., 22 x 15
400 Lt

95.  Gediminas /  Gedimino 
Gran Duca di  Lituania
Iliustracija iš Bernardo Zaydler Sto-
ria della Polonia (Florencija, 1831), 
nukopijuota nuo Alessandro Guag-
nini (1538–1614) veikalo Sarmatiae 
Europeae descriptio (1578)
1831, pop., medžio raiž., 22 x 15
400 Lt

92. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.) 
James Hopwood (raiž.)
Leonard Borejko Chodźko (1800–1871, leid.), 
Thadé Reyten (1742–1780) Confédéré de Bar,  Nonce de Nowogrodek en 
Litvanie ,  à  la  Diete  de Warsovie  de 1773
1835–1842, pop., plieno raiž., 19 x 12
Iliustracija iš L. B. Chodźko knygos „La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque“ 
(Paris, Leclerc, 1835–1842)
400 Lt
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98. Laurynas Gucevičius (1753–1798, dail.) 
Alex. Will. Le Petit (raiž.)

Leonard Borejko Chodźko (1800–1871, leid.), 
Šv.  Stanislovo bažnyčia  Malatyčiuose, 

Didžiosios  Lietuvos kunigaikštystės 
Mstis lavo vaivadi joje  /  Egl ise  de St . 

Stanislas  à  Malatycze 
1835–1842, pop., plieno raiž., 13 x 19

Iliustracija iš L. B. Chodźko knygos „La Pologne 
historique, littéraire, monumentale et pittoresque“ 

(Paris, Leclerc, 1835–1842)
400 Lt

99. Vincentas Smakauskas 
(1797–1876)

4 i l iustraci jos  J .Kraševskio „Vitol io  raudai“
1846, pop., medžio raiž., ~15 x 10

Visi signuoti (klišėse)
Spausta Juozapo Zavadzkio spaustuvėje Vilniuje, 1846.

950 Lt

V a r i a  L i t u a n i c a
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100. Bartolomėjas Lauvergne’as (Barthelemy Lauvergne, 1805–1871, dail., litograf.) 
Kaunas.  Malūnas Mickevičiaus s lėnyje  /  Moulin de la  val lée  de Mickiewicz à  Kowno
1842–1855, pop., litograf., 26,7 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.
2500 Lt

101. Południe. Miesięcznik 
poświęcony sztuce i krytyce 
artystycznej 
1921, nr. 1, 48 ps. ir 6 įklijų lapai
350 Lt

Vilniaus dailininkų plastikų draugijos žurnalas, 1921–1925 m. išėjo 7 numeriai, 5 Vilniuje ir 2 Varšuvoje. 
Viršelyje Liudomiro Slendzinskio piešinys. Pirmame numeryje išspausdintas V. Tatarkievičiaus straipsnis apie 
Vilniaus meno mokyklos istoriją, daug to meto Vilniaus dailininkų paveikslų reprodukcijų.



41

102.  Wilnianie!  /  Atsišaukimas 
Lietuvai  atgavus Vi lnių 

1939, spaudinys lenkų kalba, 24 x 16
500 Lt

Lietuvos valdžios inicijuotas „Lietuvių visuomenės“ pasirašytas atsišaukimas į 
lenkakalbius Vilniaus gyventojus, kviečiantis bendram darbui Lietuvos labui.

105. Vladas Drėma (1910–1995) 
Plakatas  „Towarzystwo kursów 
technicznych“
~1928, pop., piešt., tušas, guaš., 57 x 36
3000 Lt

„Šis Art Deco epochos skelbimas grąžina vaizduotę į Česlovo Milošo apdainuotą ir nostalgiškų atsiminimų 
įamžintą prieškario Vilnių, kai politinės praeinamybės buvo pavertę sostinę provincijos skyle, tačiau nepaisant 
to menai klestėjo, o gimnazijų bei universiteto auksasparniai vienas po kito leisdavosi skrydin į platųjį pasaulį, 
kad nebegrįžtų. Kai vėliau amžiaus vidurio audros Vilnių ištuštino galutinai, į savo jaunystės gatves jau mūsų 
dienomis parėjęs Česlovas Milošas besutiko vieną vienintelį anų dienų prisiminimų vertą pašnekovą – Vladą 
Drėmą. Šis liko ištikimas savajam miestui, jo nepaliko, įsirašė metraščiuose kaip didis Vilniaus atminties sargas.

Priešingai nei įprastas, tamsių nuojautų pritvinkęs dvidešimto amžiaus menas, Art Deco stilius, skaidrus ir 
sportiškas, skatinantis aktyvumą, teigė esamojo laiko džiaugsmą, nepaisydamas – ar jį įkūnija buržuazinių vilų 
formomis, ar šiuo trumpam praeivio stabtelėjimui skirtu Vlado Drėmos ranka brėžtu skelbimu.“

Fr.M.

103. Adomas Varnas (1879–1979)
Karikatūra 
XX a. 3 d–metis, pop., piešt., 33 x 42
1400 Lt 104.  Plakatas  „Vytis“

Dail. A. Žmuidzinavičius. Spausta 
nepriklausomoje Lietuvoje
XX a. 3–4 d–metis, pop., poligraf., 35,5 x 
29,5
300 Lt

V a r i a  L i t u a n i c a
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107. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957, atrib.)
Vytautas  Didysis .  Barel jefo  projektas
~1930, drb., al., 80 x 65
6900 Lt

1930–ieji metai Nepriklausomoje Lietuvoje buvo paskelbti 500–ųjų Vytauto mirties metinių minėjimo metais 
ir buvo palydėti didžiule patriotine kampanija, daugeliu renginių ir valstybinės reikšmės įvykių. Daugelis 
menininkų, dailininkų gavo įvairius užsakymus, vyko įvairūs konkursai Vytauto Didžiojo figūrai įamžinti. 
Faktiškai buvo kuriamas Vytauto Didžiojo kultas, nemažai tais metais gimusių berniukų buvo pavadinti Vytauto 
vardu. Įdomu tai, kad viešojoje erdvėje tuo metu įsižiebė diskusija dėl Vytauto Didžiojo ikonografijos. Kaip 
vaizduoti šį Lietuvos didžiavyrį? Dauguma menininkų rinkdavosi romantizuotą Vytauto tipažą, tuo tarpu 
Mstislavas Dobužinskis, kuriam ir atributuojamas aukcione pristatomas kūrinys, pats daug keliavęs po Europą 
(tame tarpe Italiją) Vytauto Didžiojo ikonografijos ieško italų renesanso tradicijoje. Dobužinskis vaizduoja ne 
romantizuotą, bet renesansiškai idealizuotą Vytautą, tokiu būdu sugrįždamas prie XIX a. intelektualų srovės, 
kildinančios lietuvius iš Romos didiko Palemono giminės. 

106. Petras Kalpokas (1880–1945)
Kajetono Sklėriaus portretas
1924, pop., past., 49 x 35
Sign. AD: Petras Kalpokas 1924.
3500 Lt
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Ada Peldavičiūtė – P. Kalpoko ir A. Žmuidzinavičiaus mokinė, talentinga Kauno meno mokyklos studentė, 
išsiųsta mokytis į Florenciją, aktyvi moterų dailininkių sąjungos narė. Puiki portretistė, kurios stilistiką įtakojo 
Art deco, o ypač – Tamaros de Lempickos kūryba, - jos dėka atsiranda banguotos linijos bei dekoratyvus 
lokalinių spalvų spalvinis sprendimas, taip pat kuriamas nepriklausomos, talentingos, gražios ir gilios moters 
tipažas.

109. Ada Peldavičiūtė–Montvydienė (1907–1967)
Smuikininkė
XX a. 4 d–metis, drb., al., 75 x 68
7900 Lt

108 Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Mikalojus  Konstantinas Čiurl ionis
1949, pop., lino raiž., 16,8 x 12
Sign. AD klišėje: V.K.J.49, AK pieštuku: 1949 Freiberg 
in Brg., AD: JKJonynas
1400 Lt

V a r i a  L i t u a n i c a
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110. Kazys Šimonis (1887-1978)
Autoportretas

XX a. 7 d–metis, pop., mišri techn., 
45,5 x 32

750 Lt

111. Jadvyga Mozūraitė–Klemkienė (1923–2009)
Rašytojas V. Katilius
1991, terakota, h=10,7
Sign.: J. Mozūraitė 1991
300 Lt

113. Janina Šmidtaitė (g. 1922)
Uzbekų mergaitė
1965, keramika, glazūra, 13,5 x 15
Sign. Я.Ш. 1965 г.
1000 Lt

112. Jadvyga Mozūraitė–Klemkienė 
(1923–2009)
Vyro portretas
1980, terakota, h=10,5
Sign.: J. Mozūraitė 1980
300 Lt
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114. Nežinomas autorius (Green Photo Co.)
Amerikos  l ietuvių Romos katal ikų 

federaci jos  kongresas Niujorke
Lithuanian American Roman Cathol ic 

Congress  /
Pennsylvania Hotel New York City, N.Y./ Oct. 20, 

1946
1946, sid. br. atsp., 25 x 50

400 Lt

115. Ed. Sharkey (Hotel Photo Service)
50 Jubi l ie j inis  Amerikos  l ietuvių 

Romos katal ikų federaci jos  kon-
gresas Bostone

1956, sid. br. atsp., 25 x 50
400 Lt

116. Nežinomas autorius (Drucker–Hilbert Co.)
Amerikos  l ietuvių Romos katal ikų 

federaci jos  kongresas Niujorke
58th Convention Lithuanian Roman 

Cathol ic  Al l iance of  America /
Hotel Statler New York City/ July 1, 1952

1952, sid. br. atsp., 25 x 50
400 Lt

V a r i a  L i t u a n i c a
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117. Paulius Galaunė (1890–1988, sud.) 
L‘Art  Lithuanien.  Un recuei l  d ‘ images avec une introduction 
par  P.  Galaunė
Lietuvos menas.  Reprodukci jų  r inkinys su P.  Galaunės įžanga
1934, Malmė (Švedija), John Kroon leid.,180 ps.
350 Lt

Bibliografinis raritetas, ypač įdomus Lietuvos dailės kritikos is-
torijos požiūriu: kokius aktualius darbus P. Galaunė atrinko kaip 
formuojančius dailės istoriją? Kas, amžininkų manymu, turi 
išliekamąją vertę? Albumas atspindi kritinę nepriklausomos Lietuvos 
dailės atranką amžininkų akimis, ši atranka aktuali ir dabar.

118. Ignas Šlapelis (1881–1955, įžangos aut.)
Kazio Šimonio kūryba
1938, Marijampolė, „Dirvos B-vės spaustuvė, tiražas 1000 egz.
Prieškarinės Kazio Šimonio kūrybos albumas, XVI (įžangos) + 47 +8 (atsiliepimų) ps.
400 Lt

Bibliografinis raritetas, vienas pirmųjų K. Šimonio kūrybai skirtų albumų, rodantis, kad jau prieškariu Šimonis 
buvo laikytas lietuviškos dailės klasiku. 
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120.  Užsienių spaudos atsi l iepimai  apie  l ietuvių dai lės  parodą Rygoje  ir 
Tal ine
1937, Kaunas, Lietuvos dailininkų sąjunga. Tiražas 200 egz. 
Įvado autorius – Adolfas Valeška. 
250 Lt

121. Bronius Pundzius (1907–1959) 
Dariaus ir  Girėno biustai
1934, gipsas, h=20,5
Sign.: B. Pundzius/Kaunas/1934
1700 Lt

119.  Periodinis  žurnalas  „Kūryba“
1943 m. Nr. 1
1944 m. Nr. 1, 2, 3, 4
600 Lt

Žurnalas „Kūryba“ ėjo 1943.11–1944.5 mėn. 
Kaune. Redaktoriai – Juozas Keliuotis ir Stasys 
Leskaitis–Ivošiškis. Išėjo 6 numeriai. Žurnale 
gausu kritinių straipsnių apie įvairius tuometin-
ius meno reiškinius, apžvalgų, čia publikuota 
nemažai originalios lietuviškos literatūros 
pavyzdžių.

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

122.  Plakatas  „Darius  ir  Girėnas“
1941–1943, pop., poligraf., 66 x 50
Spausta Kauen–Wilnaer Verlags u. Druckerei G.m.b.H.
500 Lt

123. Plakatas „Darius ir Girėnas“
Dail. J. Arlauskas. Spausta JAV
XX a. 7 d–metis, pop., poligraf., 51,5 x 38
250 Lt

124. Gražina Didelytė (1938–2007) 
Dariui  ir  Girėnui  atminti
1984, pop., ofortas, 16,5 x 15,4
Sign. AD: parašas 84
450 Lt



125. Algirdas Smilga (1897–1989)
Medalis  Vi lniaus Universiteto 400-

metų jubi l ie jui
~1979, vario galvanoplastika, Ø 10,8

Averse Steponas Batoras, reverse svarbiau-
sios universiteto istorijos datos skirtingomis 

kalbomis. Autorinis bandinys, netiražuotas, 
signuotas.
1500 Lt

126. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Universitetas .  400-tosioms Vi lniaus univer-

siteto metinėms 
1980, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 58 x 

39,5, tir. 6/30
Sign. AK: 6/30 „Universitetas“, AC: Epreuve d‘artiste, AK: 

Antanas Kmieliauskas 1980, (klišėje): A. K. 1980
Repr. in: Antanas Kmieliauskas, sud. R. Dichavičius (Vil-

nius, Daigai, 2003): 254 ps.
1700 Lt

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

127. Antspaudai (2 vnt.)
I :  Vaidulionių pradžios  mokykla 
Šeduvos valsč .  Panevėžio apskr. 
192_  m.
XX a. 3 d–metis, 4,7 x 5,6
II :  Сборщикъ Скопишскаго 
сельскаго общества
Iki 1917, Ø 3
450 Lt

128. Barometras „Mūsų rytojus“
Optikas H.  Gladšteinas ( gamintojas) 

1929, Kaunas, Ø 13
500 Lt
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130.  5  s idabrinės šakutės  su inicialais  E .K.
Iki 1939, Klaipėda. Ag 800, 21,5 cm,  356 g (visos)
950 Lt

129.  Lornetas
XIX a. II p., bronza, perlamutras, 

dioptriniai stiklai
350 Lt

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

Užsienio dailė
131. Ivanas Šiškinas (1832–1898)
Miško peizažas 
1885/1892, pop, ofortas, 17,5 x 24
Sign. AK klišėje: Шишкинъ, 85=92
1500 Lt

132. Nicolaas van Yperen (1898–1969, Olandija)
Lapuočių miško peizažas su upel iu
XX a. II ketv.–vid., klij., al., 71,2 x 130,5
Sign. AD: N.v.Yperen
7200 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

133. P. Schmidt–Dantzig (1875–?, 
Vokietija, atrib.)

Regata Nidoje
XX a. I p., kart., al., 65 x 96

Sign. AD: P. Schmidt
4500 Lt

134. Vadimas Falilejevas 
(Фалилеев Вадим Дмитриевич, 

1879–1950, Rusija) 
Pamiškė

1927, pop., spalv. litograf., 44,5 x 
59,5

Sign. AD klišėje: monograma 1927, 
apačioje pieštuku: W. Falileeff; AK: 

autoriaus dedikacija ir data
4500 Lt

Vadimas Falilejevas 1910 m. baigė Peterburgo dailės akademiją, mokėsi pas Vasilijų Mate (1856–1917), žymų 
Rusijos graverį ir pedagogą, kuris buvo gimęs Lietuvoje, Virbalyje. Pats Falilejevas irgi buvo žinomas grafikas ir 
pedagogas, tik jau Maskvoje. 
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X X I X  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

135. Nežinomas autorius (XX a vid., SSRS)
Pionierė
XX a. 5–6 d–metis, kart., al., 32,8 x 23,8
1200 Lt

136. Nežinomas autorius (XX a vid., SSRS)
Matrosas
XX a. 5–6 d–metis, kart., al., 47,5 x 35
Sign. AK: neįsk. sign.
1200 Lt

137. Igoris Majorovas (Игорь Майоров, 
1946–1991, Rusija)
Be pavadinimo
XX a. 9 d–metis, pop., guašas, akv., 44 x 31,5
Sign. AK: monograma, AD: Mayor
950 Lt

138. Valentinas Kurdovas (Валентин Курдов, 
1905–1989, Rusija)
Peizažas su besiganančiu st irniuku
1964, pop., tušas, akv., 41,8 x 59,2
Sign. AK: parašas 1964 г.
950 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

55

140. Nadežda Laže (1894–1973,  Latvija–Baltarusija)
Natiurmortas  su gėlėm ir  vaisių  pintine
1956, drb., al., 69 x 100
Sign. AK: N. Laže / 1956
5500 Lt

141. John William Waterhouse (1849–1917, D. Britanija) 
Moters  portretas
XX a. pr., pop., akv., 43 x 25
Sign. AD: JWWaterhouse
4500 Lt

John William Waterhouse – Anglijos tapytojas, kūręs Prerafaelitų maniera (nors dirbo jau po Prerafaelitų Bro-
lijos užsidarymo). Eksploatavo Prerafaelitų mėgstamą fatališkos moters tipažą, ateinantį iš artūrinių legendų. 
Aukcione pristatoma akvarelė – tarpukario Didžiosios Britanijos diplomato Tomo Hildebrando Prestono dovana 
Kauno valstybės teatro direktoriui.

139. Kurt Leyde (1881–1941, Vokietija)
Pietų amerikietė  su raudonu apsiaustu
1915, drb., al., 41 x 35
5500 Lt

142. Nežinomas kopijuotojas (XX a. 
II p., Lietuva)
Salvadoro Dal í  paveikslo 
„Crucif ixion (Corpus Hyper-
cubus)“  (1954,  saugomas 
Niujorko Metropoliteno muz-
iejuje)  kopi ja
XX a. 8–9 d–metis, drb., al., 120,5 x 
80,5
1000 Lt
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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 

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction



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.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction
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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
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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 
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Security code: _ _ _  (3 digit code on the back of the card below the card number 
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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.
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