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Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
peržiūrint šio aukciono rinkinį, atėjo į galvą asociatyvi paralelė su „mažaisiais olandais“. 
Na, ne Rembrandto, ir ne Vermeerio mastelio XVII-XVIII a. olandų autoriais, tačiau su meile 
pačių olandų įvardintais „mažaisiais“ autoriais, kurie dirbo labai profesionaliai, kokybiškai 
ir, nežiūrint to, kad atskirus jiems priskiriamų autorių vardus žino gal tik menotyrininkai, 
tačiau bendrinis apibūdinimas aiškus kiekvienam. Panašiai šiame aukcione – gausu „mažųjų 
lietuvių“: Česlovas Janušas, Vincas Norkus, Česlovas Znamierovskis, Pranas Porutis ir kiti 
autoriai, kurių šiltiems peizažams vietos savo namuose mielai atrastų,  manau, bet kuris 
meno mylėtojas.

Grafikos skiltis šį kartą ypač gausi, matome visą grafikų žiedą, nuo vyresnės kartos 
(A. Makūnaitė, A. Skirutytė, J. Kuzminskis, E. Jurėnas, D. ir P. Tarabildos, V. Petravičius) iki 
jaunesnių, bet jau klasikais tapusių S. Eidrigevičiaus, E. Saladžiaus, R. Kepežinsko,  
D. Jonkaitytės, B. Leonavičiaus ir daugelio kitų.

Tapome neatsiejami nuo fotografijos. Net žinodami, kad Lietuvoje nėra gausu fotografijos 
meno kolekcininkų, manome, kad tai tik laiko klausimas, kolekcininkai tikrai įvertins tai, ką 
turi, galima sakyti, po ranka. Siūlau visiems pasidomėti, kiek pasaulyje kainuoja vintažiniai 
A. Sutkaus sidabro bromido atspaudai ir tuomet... suskubti į XXXV Vilniaus aukcioną 
gruodžio 12 d.

Linkiu gražios, taikios žiemos ir ramių švenčių.
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Lietuvos dailė

1. Adomas Galdikas (1893–1969) 
Autoportretas
~1920–1925, pop., akv., 35,5 x 24,5
4400 Lt │ 1274,33 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

4. Česlovas Janušas (1907–1993) 
Medžių motyvas

~1930, fan., al., 32,6 x 23
Sign. AD: Č. Janušas

Sukurta ant Kauno saldainių ir šokolado fabriko „Tilka“ pakuotės.
1500 Lt │ 434,43 Eur

2. Česlovas Janušas (1907–1993) 
Pirmasis  sniegas
Iki 1943, kart., al., 50 x 60
Sign. AD: Č. Janušas
7400 Lt │ 2143,19 Eur

3. Česlovas Janušas (1907–1993) 
Pakrantės  peizažas
1938, pop., akv., 48 x 60
Sign. AK: Janušas/1938 m.
4400 Lt │ 1274,33 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

5. Jonas Šileika (1883–1960) 
Kauno ref leksai  į  Nerį
1947, kart., al., 23 x 35
Sign. AD: J. Šileika / 1947.
14250 Lt │ 4127,09 Eur

6. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Kauno pi l ies  griuvėsiai
XX a. 4 d–metis, drb., al., 76 x 112
Sign. AD: J. Mackevičius
34000 Lt │ 9847,08 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

5. Jonas Šileika (1883–1960) 
Kauno ref leksai  į  Nerį
1947, kart., al., 23 x 35
Sign. AD: J. Šileika / 1947.
14250 Lt │ 4127,09 Eur

7. Česlovas Znamierovskis (1890–1977)  
Miško peizažas su elniais
1943, drb., al., 69 x 98
Sign. AD: C. Znamierowski/1943/Wilna
19000 Lt │ 5502,78 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

9. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Motyvas su l ieptu
1951, kart., al., 48 x 58
Sign. AD: VM
7800 Lt │ 2259,04 Eur

8. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzyblocki, 1883–1956) 
Koplyčia  prie  šv.  apaštalų Petro ir  Povi lo  bažnyčios
XX a. 4 d–metis, pop., akv., 24 x 18
Sign. AK: A. Międzyblocki
3300 Lt │ 955,75 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

9. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Motyvas su l ieptu
1951, kart., al., 48 x 58
Sign. AD: VM
7800 Lt │ 2259,04 Eur

10. Rafaelis Chwolesas 
(1913–2002)

Trakai
1953–1954, kart., al., 23,3 x 35

Sign. AD: R. Ch.
9600 Lt │ 2780,35 Eur

11. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Skambantis  miškas

1970, pop., akv., temp., 33 x 49
Sign. AK: KŜ

3800 Lt │ 1100,56 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

12. Jonas Vaitys (1903–1963)
Žiemos motyvas I
1955, kart., al., 16 x 26
Sign. AD: Vaitys 55
2000 Lt │ 579,24 Eur

13. Jonas Vaitys (1903–1963)
Žiemos motyvas I I
1955, kart., al., 16 x 26
Sign. AD: Vaitys 55
2000 Lt │ 579,24 Eur

14. Jonas Vaitys (1903–1963)
Ties  Nemuno ir  Merkio santaka
1962, drb., al., 80 x 90
Sign. AD: JVaitys 62
4600 Lt │ 1332,25 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

15. Adomas Varnas (1879–1979)
Nemuno slėnis  t ies  Liškiava

1964, drb. ant kart., al., 64 x 76
Sign. AD: a.varnas 1964

16000 Lt │ 4633,92 Eur

16. Česlovas Znamierovskis 
(1890–1977)  

Laukuose
1955, kart., al., 24,6 x 31,2

Sign. AK: CZ 55
800 Lt │ 231,70 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

17. Leonas Katinas (1907–1984) 
Naujoj i  Vi lnia
1952, kart., al., 26 x 33,5
Sign. AD: parašas
1400 Lt │ 405,47 Eur

18. Vladas Karatajus (1925–2014) 
Šventoj i  rytą
2007, drb., al., 70 x 80
Sign. AD: parašas / 7
5800 Lt │ 1679,80 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

19. Vincas Norkus (1927–2006) 
Pilka diena
1951, kart., al., 31 x 39,5
Sign. AK: parašas – 51 
950 Lt │ 275,14 Eur

20. Vincas Norkus (1927–2006) 
Upės vingis
1989, kart., al., 39,5 x 50
Sign. AK: parašas–89 
1500 Lt │ 434,43 Eur

21. Vincas Norkus (1927–2006) 
Viešintų apyl inkės
1963, kart., al., 35 x 46
Sign. AK: parašas–63
1300 Lt │ 376,51 Eur

22. Vincas Norkus (1927–2006) 
Vilniaus kiemelis
1961, kart., al., 39,5 x 31
Sign. AK: parašas 
1200 Lt │ 347,54 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

25. Vladislovas Žilius (1939–2012)
Be pavadinimo
1970, drb., temp., 70 x 70
5800 Lt │ 1679,80 Eur

24. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Stovintis  žmogus
1965, kart., al., 57 x 44
Sign. AK: K65
5900 Lt │ 1708,76 Eur

23. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Demonstraci ja
1967, drb., al., 100 x 90
Sign. AK: V.Ostr 67
12250 Lt │ 3547,85 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

26. Leonas Katinas (1907–1984) 
Šv.  Jurgis  nuduria  drakoną

1969, drb., al., 81 x 100
Sign. VK: L. Katinas

14000 Lt │ 4054,68 Eur

27. Leonas Katinas (1907–1984) 
Kompozici ja  su l iaudies 

skulptūromis
1965, drb., al., 70 x 87

Sign. AK: L. Katinas
12000 Lt │ 3475,44 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

28. Raimondas Gailiūnas (g. 1956)
Šuoliuojanti
1995–1996, drb., al., 59 x 50
2000 Lt  │ 579,24 Eur

29. Alfredas Šatas (g. 1948)
Kompozici ja
1987, drb., al., 84 x 75
3900 Lt │ 1129,52 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

31. Jūratė Bagdonavičiūtė (g. 1949)
Neries  krantinė t ies  Žvėrynu
1988, drb., al., 60,5 x 73,5
2700 Lt │ 781,97 Eur

30. Zenonas Varnauskas (1923–2010) 
Iš  c iklo  „Motina ir  vaikas“
XX a. 4 ketv., pop., guašas, akv., 44,5 x 36,5
Sign. AK: Varnauskas
3500 Lt │ 1013,67 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

32. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Dvi  moterys prie  jūros
1974, drb., al., 73 x 60
Sign. AK: Skudutis 74
7800 Lt │ 2259,04 Eur

33. Algirdas Petrulis (1915–2010) 
Natiurmortas su astromis
1986, kart., al., 50 x 70
Sign. AD: petrulis/86
13500 Lt │ 3909,87 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

34. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983) 
Natiurmortas  su gėlėmis
1974, drb., al., 60 x 70
Sign. VD: parašas 74
7400 Lt│ 2143,19 Eur

35. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Natiurmortas  su gėlėmis
XX a. 7 d–metis, pop., past., 63 x 49
Sign. AD: Kasiulis
11400 Lt │ 3301,67 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

37. Vygantas Paukštė (g. 1957)
Vaišių stalas
1990, drb., al., 81 x 100
Sign. AK: Paukštė 90
9800 Lt│ 2838,28 Eur

36. Valerija Zalensienė (1925–1997) 
Koncertas
1977, drb., al., 94,5 x 80
5800 Lt │ 1679,80 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

38. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Iš  Paryžiaus albumo

1973, pop., flom., akv., 35 x 47
2500 Lt │ 724,05 Eur

40. Pranciškus Porutis (1924–2009)
Peizažas su sodyba prie  upės
1981, drb., al., 50 x 59,5
2400 Lt │ 695,09 Eur

39. Kornelijus Stoškus (1950–1993) 
Nida
1987, kart., temp., 70 x 50
Sign. AD: parašas
800 Lt │ 231,70 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

41. Bronius Uogintas (1946–2013) 
Dvi  valtys  Drevernoj
1986, drb., akr., 33,5 x 41,5
Sign. AD: B. Uogintas 86.
750 Lt │ 217,22 Eur

42. Donatas Valatka (g. 1932)
Ruduo. . .  Ruduo. . .
2006, kart., al., 58 x 65
Sign. AD: D. Valatka 2006
1800 Lt │ 521,32 Eur

43. Rimas Bičiūnas (g. 1945)
Namas tarp medžių
2005, drb., al., 40 x 50
Sign. AK: Rimas.2005.
3800 Lt │ 1100,56 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

42. Donatas Valatka (g. 1932)
Ruduo. . .  Ruduo. . .
2006, kart., al., 58 x 65
Sign. AD: D. Valatka 2006
1800 Lt │ 521,32 Eur

44. Eduardas Urbanavičius (1931–2008) 
Šv.  Mikalojaus bažnyčia

XX a. 4 ketv., kart., al., 39,5 x 48
Sign. AD: parašas

1900 Lt │ 550,28 Eur

45. Vincas Norkus (1927–2006) 
Lenino aikštė

1961, kart., al., 31,5 x 39,5
Sign. AK: parašas – 61 

950 Lt │ 275,14 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

46. Juozapas Miliūnas (g. 1933)
Vilnius  rudenį
1991, kart., al., 77,5 x 97,5
Sign. AK: J. Miliūnas
5000 Lt │ 1448,10 Eur

47. Juozapas Miliūnas (g. 1933)
Vilniaus senamiestis
1990, kart., al., 53,5 x 74,5
Sign. AD: J. Miliūnas
4400 Lt │ 1274,33 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

46. Juozapas Miliūnas (g. 1933)
Vilnius  rudenį
1991, kart., al., 77,5 x 97,5
Sign. AK: J. Miliūnas
5000 Lt │ 1448,10 Eur

47. Juozapas Miliūnas (g. 1933)
Vilniaus senamiestis
1990, kart., al., 53,5 x 74,5
Sign. AD: J. Miliūnas
4400 Lt │ 1274,33 Eur

50. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Vakaras senamiestyje
1985, drb., al., 65 x 81
Sign. AK: A. Stasiulevičius
6000 Lt │ 1737,72 Eur

49. Aleksandras Vozbinas (g. 1958)
Namas Rusnėje
1987, drb., al., 70 x 49
1800 Lt │ 521,32 Eur

48. Bronius Uogintas (1946–2013)
Vilniaus senamiestis

1979, drb., al., 81 x 101
Sign. AK: B. Uogintas 79 – 

7600 Lt │ 2201,11 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

51. Neemija Arbit Blatas (1908–1999) 
Uostas
XX a. vid., drb., al., 60 x 73
24000 Lt │ 6950,88 Eur

54. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Aštrioj i  Kirsna.  Šukių rūsys

2010, pop., akv., 50 x 70
Sign. AK: 2010. monograma
1100 Lt │ 318,58 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

52. Antanas Martinaitis (1939–1986) 
Nevėžis  t ies  Pajuoste
1954, pop., akv., 26 x 22
Sign. VD: amartinaitis 54
1500 Lt │ 434,43 Eur

53. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Latežerio  l ieptas .  Iš  c iklo  „M.  K.  Čiurl ionio 
takais“ 
1982, pop., akv., 72 x 50
Sign. AK: 1982. OJ
1200 Lt │ 347,54 Eur

54. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Aštrioj i  Kirsna.  Šukių rūsys

2010, pop., akv., 50 x 70
Sign. AK: 2010. monograma
1100 Lt │ 318,58 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

57. Bronius Murinas (1906–1986)
Natiurmortas  su gėlėmis
1955, pop., akv., 51,5 x 36
Sign. AD: B. Murinas 55
8000 Lt │ 2316,96 Eur

56. Bronius Murinas (1906–1986)
Upės krantinės motyvas
~1955, pop., akv., 20,5 x 27,5
Sign. AD: B. Murinas
6800 Lt │ 1969,42 Eur

55. Bronius Murinas (1906–1986)
Natiurmortas  su vaisiais
1953, pop., akv., 35 x 48
Sign. AD: Br. Murinas 53
8000 Lt │ 2316,96 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

58. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Šeima

1996, pop., akv., 29,5 x 41,5
Sign. AD: Šeima/96/A. Savickas

700 Lt │ 202,73 Eur

59. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Angelas  su verba
1994, pop., akv., 41 x 29
Sign. AK: A. Savickas 94
400 Lt │ 115,85 Eur

60. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Krentančios  dėžės su vynuogėm
XX a. 10 d–metis, pop., akv., flom., 58 x 40
950 Lt │ 275,14 Eur
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Lietuvos grafika

61.  10-ies  estampų rinkinys „Litauische Graf ik  76“.  Sud. 
Joachim Bartels  (buv.  VDR)
1976, tiražas 110+10. Leista Magdeburge. 
Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Poezija. Justinui Marcinkevičiui. 1976, pop., cinkograf., 25 x 25. Signuotas
Vytautas Kalinauskas (1929–2001) 
Dailininkas. 1969, pop., kart. raiž., 20 x 13,5. Signuotas
Irena Katinienė (g. 1942)
Vienos pasakos motyvas. 1976, pop., cinkograf., 29,5 x 23,5. Signuotas
Stasys Krasauskas (1929–1977)
Lūpos. Iš iliustracijų ciklo E. Mieželaičio rinkiniui „Era“. 1967, pop., cinkograf., 
13 x 16,7. Nesignuotas
Petras Repšys (g. 1940)
Išminties metas. 1968, pop., cinkograf., 19 x 19. Signuotas

Algirdas Steponavičius (1927–1996)
Iliustracijos V. Krėvės ‚Dainavos šalies senų žmonių padavimai“. 1973, pop., 
cinkograf., 15 x 22. Signuotas
Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Preliudas Alfai. 1975, pop., ofortas, 32,5 x 36,5. Signuotas
Vytautas Valius (1930–2004)
Rudens etiudas. 1976, pop., mišri techn., 40 x 30. Signuotas
Sigutė Valiuvienė (g. 1931)
Motina ir vaikas. 1976, pop., linoraiž., 40 x 30. Signuotas
Birutė Žilytė (g. 1930)
Krikštomočios suknelė. 1976, pop., cinkograf., 32,5 x 26. Signuotas
3200 Lt │ 926,78 Eur
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X X X V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

62. Viktoras A. Petravičius (1906-1989)
Lino raižiniai  Viktoro A.  Petravičiaus
Lapų skaičius: 28, lino raižinių skaičius: 37
Lapai 47 x 76 cm (8 vnt.), lapai 48 x 37,5 cm (20 vnt.)
28 iš 37 lino raižinių signuoti
Leidėjas ir sudarytojas architektas T. J. Vizgirda, išleista 1949  m. Miunchene, Vokietijoje
Knyga Nr. 173 (tiražas – 300), signuota: 16.2.49. V. A. Petravičius
6800 Lt │ 1969,42 Eur

Pristatomas itin retas Lietuvos grafikos klasiko išeivio Viktoro A. Petravičiaus (1906-1989) originalių lino 
raižinių albumas. Pirmasis ir vienintelis leidimas, tiražas 300 (didžioji dalis tiražo žuvo). Tai gero stovio bib-
liografinis raritetas. Dauguma iliustracijų albume signuotos. Pauliaus Jurkaus įvadinis tekstas lietuvių kalba (1 
lapas) ir anglų kalba (2 lapai).
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L i e t u v o s  g r a f i k a

63. Eduardas Jurėnas (1923–1993) 
I l iustraci jos  Jul iaus Janonio poemai  „Rudens vidunaktis .  S i luetai“
1948, Vilniaus VDI Grafikos fakultetas, 11 lapų
5 vinjetės (ofort., 4,5 x 4), 5 estampai (akvatinta, 29 x 21)
750 Lt │ 217,22 Eur

64. Marcė Katiliūtė (1912–1937)
Autoportretas  (?)
1936, pop., linoraiž., 29,5 x 23
1200 Lt │ 347,54 Eur

65. Juozas Kėdainis (1915–1998) 
Merginos galvutė
1939, pop., piešt., 33,5 x 24,5
400 Lt │ 115,85 Eur

66. Jonas Kuzminskis (1906–1985) 
Vilnius .  Šv.  Mykolo bažnyčia
1947, pop., linoraiž., 28,5 x 20
Sign. AK: Vilnius, šv. Mykolo bažn., AD: 
parašas 1947
850 Lt │ 246,18 Eur
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67. Vlada Černiauskaitė (1922–2003) 
Iš  c iklo  “Balt i jos  žvejai”
~1956, spalv. linoraiž., 28 x 39,5
Sign. AD: parašas
600 Lt │ 173,77 Eur

69. Aldona Skirutytė (1932–2005) 
Iš  c iklo  „Žemaitė“
1957, pop., ton. litograf., 32 x 45
Sign. AK klišėje: AS/57, apačioje piešt.: „Žemaitė“, AD: A. Skirutytė 1957
600 Lt │ 173,77 Eur

70. Aldona Skirutytė (1932–2005)
Žydėk,  Tėvyne.  Iš  c iklo  „Lietuvos poetai  apie  revol iuci ją“
1970, pop., spalv. linoraiž., 49,5 x 59,5, tir. 12/50
Sign. AD: A. Skirutytė 70
950 Lt │ 275,14 Eur

68. Vytautas Jurkūnas (g. 1946)
Mes
1970, pop., linoraiž., 63,5 x 47
Sign. AD: VJurkūnas 
700 Lt │ 202,73 Eur
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L i e t u v o s  g r a f i k a

71. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Dienos rūpesčiai .  Iš  c iklo  „Moterys ir 
jūra“
1970, pop., linoraiž., 66 x 53,5, tir. 20/50
Sign. AK: 20/50 1970, AC: Dienos rūpesčiai, lino-
leumo raižinys, AD: DTarabildienė
950 Lt │ 275,14 Eur

72. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Vakaro i lgesys .  Iš  c iklo  „Moterys ir  jūra“
1970, pop., linoraiž., 66 x 53,5, 
Sign. AK: Vakaro ilgesys, AD: DTarabildienė 1970
950 Lt │ 275,14 Eur

73. Albina Makūnaitė (1926–2001)
Vai  lėkite  dainos
~1972, pop., spalv. linoraiž., 63 x 43, tir. 5/15
Sign. AK: Vai lėkite dainos, AC: 5/15, AD: parašas
950 Lt │ 275,14 Eur
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73. Albina Makūnaitė (1926–2001)
Vai  lėkite  dainos
~1972, pop., spalv. linoraiž., 63 x 43, tir. 5/15
Sign. AK: Vai lėkite dainos, AC: 5/15, AD: parašas
950 Lt │ 275,14 Eur

76. Izabelė Bindler (1932–2003) 
Obelėlė

1973, pop., mišri techn., 66 x 40
Sign. AC: „Obelėlė“ mišri technika, AD: Bindler Izabelė 1973

950 Lt │ 275,14 Eur

74. Petras Rauduvė (1912–1994)
Vilniaus legenda
1968, pop., linoraiž., 73,5 x 53, tir. 2/30
Sign. AK: 2/30 Vilniaus legenda, AD: P.Rauduvė 1968
1500 Lt │ 434,43 Eur

75. Algirdas Pakeliūnas (1938–2003) 
Broma.  Iš  c iklo  „Kauno senamiestis“
1969, pop., medžio raiž., 64 x 50, tir. 3/11
Sign. AK: Iš ciklo „Kauno senamiestis“. Broma, AC: Spausdinta 
autoriaus, 3/11  medžio raižinys. AD: Alg. Pakeliūnas, 1969
1500 Lt │ 434,43 Eur
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L i e t u v o s  g r a f i k a

77. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
Homo Vegetus
1976, pop., spalv. linoraiž., 29,5 x 21,5
Sign. AK: Vegetarija 1976, AD: DTarabildienė 
600 Lt │ 173,77 Eur

78. Petras Tarabilda (1905–1977) 
100 metų M.  K.  Čiurl ioniui
~1975, pop., linoraiž., 17,5 x 13
Sign. AD: Tar P.
800 Lt │ 231,70 Eur

79. Antanas Kučas (1909–1989) 
Vilnius  žiemą
1965, pop., ton. linoraiž., 32 x 25,5, tir. 11/25
Sign. AK: 11/25 Vilnius žiemą. Spalv. linoraiž., AD: A. Kučas, 65
700 Lt │ 202,73 Eur
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80. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Eksl ibrisų r inkinys (10 vnt .)
1. Marju. 1976, pop., ofortas, 4,4 x 5,2
2. Wiesława Wierzchowska. Pop., ofortas, 8,5 x 6
3. K. Ir E. Puzdrowscy. Pop., ofortas, 8,5 x 8,2
4. J. Morkytės. 1973, pop., ofortas, 11,4 x 10,7
5. A. Šleinio. Pop., ofortas, 10,4 x 9
6. Esmeraldos. 1971, pop., ofortas, 10,4 x 9,3
7. Inesos ir Gintauto. Pop., ofortas, 11,3 x 8,1
8. M. Kuna. 1976, pop., ofortas, 8,5 x 7,8
9. Alina i Nikolaj. 1976, pop., ofortas, 8 x 5,8
10. S. ir G. Burbų. 1976, pop., ofortas, 7,9 x 6,6
2000 Lt │ 579,24 Eur

81. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Už juodojo ąžuolo durų ( i l .  K .  Sajos  
„Už nevarstomų durų“)
1979–1983, pop., cinkograf., 16,5 x 12,5
Sign. AK: Autocinkografija „Už juodojo ąžuolo durų“, AD: Stasys
1200 Lt │ 347,54 Eur

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10
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82. Jūratė Stauskaitė (g. 1947)
Šienapjūtė
1974, pop., ofortas, 26 x 23, tir. 2/2
Sign. AK: Šienapjūtė. Ofortas 2/2,  
AD: Jūratė 74
700 Lt │ 202,73 Eur

83. Vladislovas Žilius (1939–2012) 
Kompozici ja  su jogu
1971, pop., šilkograf., 74 x 60
Sign. AD: parašas 71
3000 Lt │ 868,86 Eur

84. Rimvydas Kepežinskas (g. 1956)
Einantis
1989, pop., ofortas, akvatinta, 49 x 32, tir. 
19/35
Sign. AK: 19/35 Einantis, AD: parašas 89
600 Lt │ 173,77 Eur

85. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
Juoda moteris
1981, pop., spalv. linoraiž., 19 x 19
Sign. AK: „Juoda moteris“, AC: Sp. linoraižinys, AD: E. Kairiūkštytė, 1981 m.
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė, sud. K. 
Jaroševaitė ir kt. (Vilnius: Tyto alba, 2010): 86.
650 Lt │ 188,25 Eur
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86. Marija Danutė Jukniūtė Bžeskienė (g. 1943) 
Triptikas   „Martynas Mažvydas“
I: Kaltė ir prisiminimai, 1978, pop., autocinkograf., 28,5 x 15, tir. 1/41
II: Šviesa pagonims..., 1978, pop., autocinkograf., 28 x 30, tir. 1/41
III: Kalba ir tauta, 1978, pop., autocinkograf.,  28,5 x 15, tir. 1/41
Visi signuoti.
1700 Lt │ 492,35 Eur

87. Danutė Jonkaitytė (g. 1951)
Vyro galva I I
1983, pop., litograf., 55 x 52
Sign. AK: 28/50 litografija, AC: Vyro galva II, AD: D. 
Jonkaitytė 83
1500 Lt │ 434,43 Eur

88. Šarūnas Leonavičius (g. 1960)
Ja ja
1998, pop., ofortas, 68,5 x 91,5
Sign. AK: E. d‘a. ofortas „Jaja“, AD: Šarūnas Leonavičius 1998
1800 Lt │ 521,32 Eur

„Ypatingu atlikimo preciziškumu išsiskiria tradicinės japonų dailės motyvų kupinas ofortas – plakatas Eglės 
Mikulionytės monospektakliui „Jaja“ (1998), kurio visą tiražą rūpestingai spausdino jis pats“
A. Andrijauskas „Asociatyvaus metafizinio mąstymo apraiškos Šarūno Leonavičiaus kūryboje“ in Logos (2004 
m. spalis–gruodis): 206.
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90. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974) 
Sti l izuotas  moters  portretas
1962, pop., monotip., 47 x 24 
Sign. VK: Teodoras 62
1400 Lt │ 405,47 Eur

89. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974) 
Sėdinčios  moters  aktas
[1962], pop., monotip., 39 x 33,5
1400 Lt │ 405,47 Eur

91. Ray Bartkus (Rimvydas Bartkus, g. 1961)
Namie
1985, pop., litograf., 35,6 x 30,8, tir. 1/9
Sign. AK: 1/9 autolitograf., AD: R. Bartkus 1985
600 Lt │ 173,77 Eur
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92. Edmundas Saladžius (g. 1950)
Tą pačią  naktį
1992, pop., linoraiž., 76 x 53, tir. 3/10
Sign. AK: That same night 10/3, AC: lino, AD: parašas 
92.
1500 Lt │ 434,43 Eur

93. Edmundas Saladžius (g. 1950)
Tą pačią  naktį
1992, pop., linoraiž., 70,4 x 50, tir. 2/10
Sign. AK: That same night, AC: 10/2  lino, AD: parašas 92.
1500 Lt │ 434,43 Eur
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94. Įvairios fotoatelje
(A. Smilgiewicz (Raseiniai), W. Zatorski (Kaunas), broliai 
Brzozovski (Kaunas), A. Kluczynski (Kaunas), P. Kotkovs-
kis (Kaunas), Conrad (Varšuva), Malinowski (Ryga)
Carte de visite fotografijų rinkinys (12 vnt.)
1897–1910, albumino (10 vnt.) ir sid. br. atsp. (2 vnt), 
~10,5 x 6,3
350 Lt │ 101,37 Eur

95. Alfonsas Budvytis (1949–2003) 
Žagarė
1988, pop., sid. br. atsp., 12,8 x 17,8
Sign. AK: Žagarė, AD: Alf. Budvytis 1988
600 Lt │ 173,77 Eur
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95. Alfonsas Budvytis (1949–2003) 
Žagarė
1988, pop., sid. br. atsp., 12,8 x 17,8
Sign. AK: Žagarė, AD: Alf. Budvytis 1988
600 Lt │ 173,77 Eur

96. Vytautas Balčytis (g. 1955)
Musninkai
1989, pop., sid. br. atsp., 11,6 x 17,8
Sign. AK: Musninkai 1989, AD: Vyt. Balčytis
600 Lt │ 173,77 Eur

97. Vytautas Balčytis (g. 1955)
Jaunimo sodas,  Vi lnius
1982, pop., sid. br. atsp., 11,3 x 16,9
Sign. AK: Jaunimo sodas Vilnius. 1982, AD: V. Balčytis
600 Lt │ 173,77 Eur

98. Vytautas Balčytis (g. 1955)
Vilniaus šv.  apaštalų Pi lypo ir  Jokūbo bažnyčia
1999, pop., sid. br. atsp., 16,3 x 24
Sign. AD: Vyt. Balčytis. Vilnius. 1999
600 Lt │ 173,77 Eur
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99. Rimantas Dichavičius (g. 1937)
Iš  c iklo  „Žiedai  tarp žiedų“  I
XX a. 8 d–metis, pop., sid. br. atsp., 25,2 x 20
400 Lt │ 115,85 Eur

100. Rimantas Dichavičius (g. 1937)
Iš  c iklo  „Žiedai  tarp žiedų“ I I
XX a. 8 d–metis, pop., sid. br. atsp., 29,8 x 
15,2
400 Lt │ 115,85 Eur

101. Antanas Sutkus (g. 1939)
Merkio vingis
~1968, sid. br. atsp., 29,5 x 41,2 (38,5 x 50,5)
Sign.: KP
950 Lt │ 275,14 Eur
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102. Antanas Sutkus (g. 1939)
Vilnius
1983, sid. br. atsp., 41 x 29,7 (48 x 37)
Sign.: KP
950 Lt │ 275,14 Eur

103. Antanas Sutkus (g. 1939)
Vilnius  I I
1983, sid. br. atsp., 37,5 x 29,5 (50 x 38,5)
Sign.: KP
950 Lt │ 275,14 Eur

104. Antanas Sutkus (g. 1939)
Peizažas su gubomis (Ignal ina)
1968, sid. br. atsp., 29,7 x 31,7 (49 x 39)
Sign.: KP
950 Lt │ 275,14 Eur

105. Antanas Sutkus (g. 1939)
Zarasų ežerai
~1968, sid. br. atsp., 34 x 30 (49 x 39)
Sign.: KP
950 Lt │ 275,14 Eur
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106. Juozas Mikėnas (1901–1964)
Berniuko galvutė
1963, terakota, h=27, 19 x 15 
Repr. in: Мастера нашего века: Юозас Микенас (Москва: 
Советский художник, 1983): 123. 
7200 Lt │ 2085,26 Eur

107. Jadvyga Mozūraitė–Klemkienė (1923–2009) 
Kompozici ja
1996, gipsas, h=83
Sign. A: 1996 / J. Mozūraitė
2200 Lt │ 637,16 Eur
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107. Jadvyga Mozūraitė–Klemkienė (1923–2009) 
Kompozici ja
1996, gipsas, h=83
Sign. A: 1996 / J. Mozūraitė
2200 Lt │ 637,16 Eur

108. Danielius Sodeika (g. 1961)
Kati lėl is

2010, bronza, h=29,5, tir. 1/10
Sign. A: 1/10/2010/Sodeika D

2000 Lt │ 579,24 Eur

110.  Konvoliutas 
G. Tiumeł, Ariełka yra nůdai paeinantis isz girtybes ir kokiu budu galima kiekvienam iszsigydinti nů girtybės (Vilnius, Juozapo 
Zavadskio spaustuvė, 1863), 230 ps. Iliustruotas 4 spalv.vidaus organų schemomis. Antspaudas: Dr–te Sim. Daukanto.
Garsas apē bajsibes dienos sudo ir kankinimaj pragarinej (Vilnius, Juozapo Zavadskio spaustuvė, 1862), 174 ps. Iliustruota 19 
medžio raižinių, vaizduojančių pragaro kančias.
Istorija Szwenta Seno Istatimo (Vilnius, Juozapo Zavadskio spaustuvė, 1859), 208 ps.
600 Lt │ 173,77 Eur

109. Johann Arndt (1555–1621)
Jono Arnto buwusio wyráuso wyskupo Rojaus darzelis pilnas 
krikszczioniszkû wieźlibyscziû kaip tokios per dwases pilnas maldas į duszias yra 
sodinamos
1898, Klaipėda: Giedraitis (drukawotos pas Kr. Giedratį,). 543 ps. Gotiškas šriftas.
800 Lt │ 231,70 Eur
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111.  Gutenbergo Bibl i jos  („42-jų ei lučių“  Pelpl ino egzemplioriaus)  faksimil inis  le idinys
2012, Pelplinas: Dom Wydawniczy Orbis Pictus, 2 tomai (324 ir 316 lapų, 43 x 31 x 9)
68000 Lt │ 19694,16 Eur

Johano Gutenbergo Biblija (lotyniškas Vulgatos vertimas) – pirmoji spausdinta pasaulyje knyga, išleista 1454 
m. Mainze (Vokietija). Pilni ar mažiau pilni, išliko 48 jos egzemplioriai. Vienas jų saugomas Pelplino (Lenkija) 
Dvasinėje seminarijoje. Faksimilinis leidinys tiksliai atkuria originalaus leidimo popierių, spaudos dažus, 
inicialų spalvinimą, įrišimą, viršelį ir netgi originalo defektus, pažeidimus. Faksimilė išleista 198 egz. tiražu, 
aukcione pristatomas 103-iasis egzempliorius. Parduodama specialiame lagamine, su atskira knyga išleistu 
faksimilinio leidimo aplinkybių komentaru. 
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112. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni  (1742–1796,  grav.)
Antikinė scena (Nr.  13)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,4 (klišė), 59,3 x 71,4 (lakštas)
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma
7000 Lt│2027,34 Eur
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113. Gabriel Bodenehr (vyresn., 1634–1727), Gabriel Bodenehr (jaun., 1664–1758)
Vilnius ,  Lietuvos sostinė │Wilna oder Wilda,  die  Haupt–Stadt  in  Litthauen
1700–1730, pop., vario raiž., 16,2 x 28,5
Iš G. Bodenehrio „Europens Pracht und Macht in 200 Kupfer–Stücken“. Leista Augsburge.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011): 113.
900 Lt │ 260,66 Eur

114. Johann Baptist Homann (1663–1724, leid.) 
Ukraina,  kazokų žemė su gretimomis Valachi ja ,  Moldova ir  Mažąja  Totori jos  provinci ja
Ukrania  quae et  terra Cosaccorum cum vicinis  Walachiae,  Moldaviae,  minoris  que Tartariae pro-
vinci is
~1712, pop., vario raiž., akv., 49 x 59. Leista Niurnberge.
3800 Lt │ 1100,56 Eur
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116.  Trakų pi l ies  griuvėsiai  /  Ruiny Zamku Trockiego na jeziore
Naugarduko pi l ies  griuvėsiai  /  Ruiny Zamku Nowogrodku
1829 (?), pop., litograf., 8,5 x 11. Leista von Schafner litografijoje.
700 Lt  │ 202,73 Eur

115. Cezario Pliaterio portretas / Cesare Plater
Iš Giuseppe Straszewicz leidinio „I Polacchi della rivoluzione del 29 

Novembre 1830...“ (Capolago: Tipografia e libreria elvetica, 1834 
(?) )

1834 (?), pop., litograf., 15 x 9,5
250 Lt │ 72,41 Eur
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117. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzyblocki, 1883–1956) 
Krokuvietė
1912, drb., al., 70,5 x 56
Sign. AK: A. Międzyblocki/1912
26000 Lt │ 7530,12 Eur



53

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

118. Nežinomas autorius (XX a. I p., Lietuva – Lenkija)
Be pavadinimo („Mata Hari“)
1925, drb., al., 89,5 x 65
Sign. AK: J. Dumanthowski (?) /1925
2300 Lt │ 666,13 Eur
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A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas 
atrib. – atributuojama 
aut. techn. – autorinė technika 
balt. – baltalas 
C. – centre
cinkograf. – cinkografija 
chromolitograf. – chromolitografija 
(spalvota)
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas 
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris 
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
il. – iliustracija 
inv. nr. – inventorinis numeris 
įv. str. – įvadinis straipsnis 
K. – kairėje
kart. – kartonas
ketv. – ketvirtis 
klij. – klijuotė 
KP – kita (kūrinio) pusė 
kreid. – kreidelės
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. – pusė, puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija (spauda)
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina 
raiž. – raižinys, raižytojas 
raš. – rašalas 
relj. – reljefas
repr. – reprodukuota(s) 
s. ad. – sausa adata
sangv. – sangvina 
sid. br. atsp. – sidabro bromido atspaudas
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytoja(s) 
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.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction
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Paskaitų tvarkaraštis: 2015 m. žiemos trimestras
Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius vaizduojamojo meno istorija 2015 
m. žiemos trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus:

Kauno meno mokykla ir tarpukario dailė
Lektorė – dr. Dalia Ramonienė

Vilniaus tarpukario dailė
Lektorius – dr. Viktoras Liutkus

Sav. Antrad. 18.15–19.30 Trečiad. 18.15–19.30
I I.13. Lietuvos Respublikos dailės 

„priešistorė“: pirmosios 
lietuvių dailės parodos ir jų 
dalyviai

I.14. Vilnius ir jo dailė prieš 1918 
metus.

II I.20. Pirmųjų Lietuvos Respublikos 
metų dailės ugdymo ir plėtros 
galimybės (Lietuvių meno 
kūrėjų draugija; Kauno meno 
mokykla; M. K. Čiurlionio 
galerija ir kt.)

I.21. Vilniaus Stepono Batoro 
universitetas ir jo dailės skyrius. 
Mokymo programos, katedros, 
profesūra, studentai. 

III I.27. Vyresniosios tapytojų kartõs 
kūryba: tarp tradicijos ir 
naujovių

I.28. Apsilankymas Vilniaus dailės 
akademijos muziejuje, pažintis 
su tarpukario lenkų dailės 
originalais.

IV II.3. Jaunosios tapytojų kartõs 
– Kauno meno mokyklos 
auklėtinių stilistiniai 
ieškojimai

II.4. Naujojo meno paroda (1923) 
– unikalus avangardo žingsnis 
Rytų Europoje. 

V II.10. „ARS“ proveržis II.11. Avangardistas – vienišius: 
Vytautas Kairiūkštis ir jo kūryba 
Vilniuje (1922–1932). 

VI II.17. Tarpukario skulptūros rūšys ir 
meninė raiška

II.18. V. Kairiūkščio mokiniai: Vladas 
Drėma, Balys Macutkevičius, 
Antanas Butkūnas. Piešimo 
studija.

VII II.24. Grafikos panorama II.25. Adomo Mickevičiaus paminklo 
statybos Vilniuje istorijos.

VIII III.3. Lietuvių dailininkai perkeltųjų 
asmenų stovyklose Vokietijoje 
1944–1950 metais

III.4. Kiti Vilniaus dailės, fotomeno 
kūrėjai. Menininkų draugijos. 

IX III.10. Reikšmingiausios tarpukario 
parodos

III.11. Parodos, jų vietos, viešoji 
opinija, vilniečių skonis. 

meno 
istorijos 
mokykla

M
i
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Dalia Ramonienė – dailėtyrininkė, 1975 m. baigė tuometinio Lietuvos 
TSR valstybinio dailės instituto Meno istorijos katedrą, 1999 m. apgynė 
humanitarinių mokslų dailės istorijos krypties daktaro disertaciją „Dailininko 
Justino Vienožinskio pedagoginė veikla 1920–1940 metais“. Nuo 1996 m. dirba 
Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute, pagrindinės mokslinio darbo 
sritys yra dvi: tai „XX a. pirmosios pusės Lietuvos dailės ugdymas“ ir „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės XVI–XVIII a. meninės kultūros raidos ypatumai“. 
Reikšmingesni leidiniai: Vilniaus universitetas dailėje (kartu su N. Tumėniene), 
1986; Tapytoja Marija Cvirkienė, 1992; Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, 
1997; Justinas Vienožinskis, 2004; Geidžių Šv. Onos bažnyčia, 2005; Kauno meno 
mokyklos mokinių sąvadas, 2006; Algirdas Dovydėnas. Vitražas, 2013.

Viktoras Liutkus – dailėtyrininkas. 1973 m. baigė istoriją Vilniaus universitete, 
1979–1983 m. studijavo Sankt Peterburgo I. Repino tapybos, skulptūros ir 
architektūros instituto Maskvos skyriaus aspirantūroje. Dirbo Kultūros ir 
meno institute, Kultūros ministerijoje, Lietuvos dailės muziejuje. Nuo 2004 m. 
Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, VDA muziejaus direktorius. Mokslinių 
tyrimų kryptis – XX a. modernioji tapyba. Daktaro disertaciją apgynė iš Vytauto 
Kairiūkščio kūrybos, parašė monografijas, skirtas Viktorui Vizgirdai, Antanui 
Mončiui, Antanui Samuoliui.

* * *

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros tinklapyje 
www.menorinka.lt

Išklausiusiems nemažiau 7-ų paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.

Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. 
bei 15 min. klausimams ir diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos 
mokamos, bilieto kaina – 25 Lt. Vietų skaičius ribotas (max. 40).

Galimi paskaitų temų ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno 
rinkos agentūros Facebook profilyje „Vilniaus Aukcionas“.

Lektoriai





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:

 Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Demonstraci ja

1967, drb., al., 100 x 90

2,3 viršeliuose panaudota:

Vladislovas Žilius (1939–2012)
Be pavadinimo

1970, drb., temp., 70 x 70

© Meno rinkos agentūra, 2014
© 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

Partneris:

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS 
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS 

ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE. 
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

XXXVI Vilniaus Aukcionas:
2015 m. kovo mėn. 

Tolerancijos Centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

:  V i l n i a u s  A u k c i o n a s
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	katalogas-35-virselis-1
	katalogas-35-virselis-3
	katalogas-35-vidiniai
	katalogas-35-virselis-3-2
	katalogas-35-virselis-4

