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Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
šįkart sveikinamės žiemos tonacijoje. Kas tai yra? Prieblandos šaltis, ilgi šalto mėlio šešėliai, stingstantys 
pirštų galiukai pirštinėse ir šaltos snaigės ant skruostų… Ir  jaukumo troškimas: ramaus atviro pokalbio, 
karšto vyno taurės bei taikos ir ramybės palinkėjimų Kūčių naktį. Tuo tarpu priimkime į savo akiratį 
pusantro šimto meno kūrinių, kurie, savotiškai droviai, dairosi aplink, ieškodami akių ir širdies kontkto 
su savo būsimais šeimininkais. Jie nori papasakoti savąsias istorijas Jums, būtent Jums. 

Šiame aukcione rasite įvairų autorių, žanrų, stilistikų. Nuostabu, kaip tokie skirtingi kūriniai 
sugyvena viename neperstoriausiame kataloge. Vienintelis tokio sambūvio garantas – meninė kokybė, 
tam tikras lygis. Tikėkimės, kad aukcione pristatomi meno kūriniai, nors ir skirtingi savo prigimtimi, bet 
yra vienijami vienos – kokybės, meninio lygio ir išliekamumo koeficiento – kartelės. 

Linkime Jums kuo gražiausių – ir meniškiausių! – ateinančių 2017-ųjų metų! Lai Jūsų akis malonina 
tik išskirtiniai meno kūriniai.  
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In focus: mažieji formatai

1. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Petras  Kalpokas prie  darbo [ fragmentas]
1907, kart., al., 22 x 16,3 (originalus dydis – 24 x 33)
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R25[9]
780 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

2. Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, 1864–po 1932, atrib.)
Pakrantės  (Krymo?)  vaizdas

XX a. 1 ketv., drb., al., 31,5 x 14,2
700 Eur

Jalmaras Hansonas – švedų kilmės tapytojas, gimęs Jaro-
slavlyje 1864 m. 1897 m. baigė Peterburgo Centrinę barono 
Štiglico techninio piešimo mokyklą, įgijo piešimo mokytojo 
diplomą. Nuo maždaug 1900 m. gyveno Vilniuje ir aktyviai 
dalyvavo XX a. pradžios Vilniaus meniniame gyvenime.

„Net keliose Vilniaus gimnazijose 1900–1915 m. dėstė 
surusėjęs švedų kilmės tapytojas Jalmaras Hansonas, 
Centrinės barono Štiglico techninio piešimo mokyklos 
auklėtinis. Jo iniciatyva 1907 m. Montwiłłos piešimo 
klasėse surengta jo paties ir mokytojų I. Rybakovo, J. 
Bałzukiewicziaus darbų paroda. J. Hansonas eksponavo 
daugybę piešinių, etiudų ir kelias didesnes drobes, beveik 
visi 87 jo kūriniai vaizdavo romantinius Krymo ir Kaukazo 
peizažus, būta ir kelių Vilnelės motyvų. Jo efektingus 
peizažus su jūros, kalnų, saulėlydžio, audros motyvais bene 
labiausiai mėgo Vilniaus publika, jis buvo perkamiausias 
miesto tapytojas. Vilniaus dailės draugijos parodoje 1912 
m. jo darbų nupirkta net už 769 rublius, anais laikais 
didžiulę sumą“ (L. Laučkaitė, Vilniaus dailė XX amžiaus 
pradžioje (Vilnius, Baltos lankos, 2002 m.: p. 103)

J. Hansonas buvo vienas iš Vilniaus dailės draugijos, veikusios 1908–1915 m. ir vienijusios įvairių tautybių 
Vilniaus dailininkus, steigėjas. “Faktiškai draugijai vadovavo vicepirmininkas, rusų dailininkas Ivanas Rybako-
vas, o draugijos valdyboje dirbo aktyviausi, energingiausi miesto dailininkai – lenkai  J. Bałzukiewiczius, S. F. 
Fleury, žydai Beras Zalkindas, Borisas Vladimirskis, lietuvis  A. Žmuidzinavičius, surusėjęs švedas J. Hansonas” 
(ibid, p. 107)

Yra žinoma, kad 1930 m. J. Hansonas jau gyveno Prancūzijoje, dalyvavo 1931 ir 1932 m. Nepriklausomųjų 
parodose Paryžiuje. Mirties data nežinoma.

Lietuvos dailės muziejuje saugomi du J. Hansono darbai: „Moterys prie šulinio“ (pop., al., 22 x 28 cm) ir 
„Jūros krantas“ (pop., al., 22 x 28 cm). Žemaičių „Alkos“ muziejuje saugomas J. Hansono darbas „Upės pakrantė“ 
(drb., al., 41 x 24 cm; autorius identifikuojamas kaip J. Ganson)
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I n  f o c u s :  m a ž i e j i  f o r m a t a i

3. Vladimir Magidey (1881–po 1925)
Kaimo pol it ikieriai
1905–1925, kart., al., 17 x 22,5
Sign. AD: Magidéy /München 
550 Eur
Vladimiras Magidey skirtinguose aukcionų kataloguose 
(Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje) 
įvardinamas kaip lenkų-vokiečių arba rusų dailininkas, 
gimęs 1881 m. Vilniuje. XIX–XX a. riboje mokėsi Vilniaus 
dailės mokykloje pas I. Trutnevą arba I. Rybakovą, 1905 
m. pradėjo studijas Miuncheno meno akademijoje, 
kur be pasiruošimo nepriimdavo. I. Trutnevas savo 
mokinius dažniausiai rekomenduodavo Peterburgo 
akademijai, o I. Rybakovas –  Miuncheno. Mirė 
Miunchene, mirties data nežinoma (paskutinieji žinomi 
darbai datuojami 1925 m.).  

4. Česlovas Janušas 
(1907–1993)
Peizažas su 
koplytstulpiu
XX a vid.,  pop., akv., 21,7 
x 30,5
Sign. AK: Č. Janušas
160 Eur

5. Vytautas Mackevičius 
(1911–1991)
Parke
1953, drb. ant kart., al., 
19 x 23,6
120 Eur

6. Gerardas Bagdonavičius (1901–1986) 
Užeigos kieme (На постоялом дворе)
XX a 3–4 d–metis, pop., past., 23 x 15,5
Sign. KP: monograma GB
290 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  m a ž i e j i  f o r m a t a i

7. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Lisabona,  Edvardo VII  parkas
1939, kart., al., 20,6 x 26,5
Sign. KP: parašas. 1939 m.
190 Eur

8. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Naujosios  Vi lnios  apyl inkių peizažas
1956, drb. ant kart., al., 24,4 x 34,5
220 Eur

10. Igoris Piekuras (1935–2006)
Peizažas su koplytstulpiu
1955, kart., al., 24,6 x 33,5
Sign. AD: И.П./июнь 56
140 Eur

11. Igoris Piekuras (1935–2006)
Peizažas su trobele
1955, kart., al., 24,2 x 33,5
140 Eur

9. Igoris Piekuras (1935–2006)
Peizažas
1955, kart., al., 17,8 x 21,7
90 Eur
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I n  f o c u s :  m a ž i e j i  f o r m a t a i

12. Augustinas Savickas (1919 –2012)
Prie  Neries
XX a. 6 d–metis, kart., al., 36 x 22,5
150 Eur

13. Algirdas Petrulis (1915–2010) 
Merginos portretas
2008, pop., flomast., 30,7 x 23 
Sign. AD: 08/petrulis
70 Eur

14. Algirdas Petrulis (1915–2010) 
Portretinė kompozici ja
~2008, pop., al. kreid., 28 x 19
Sign. AD: petrulis/ gruodžio 10
70 Eur
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15. Julijonas Algimantas Stankevičius–Stankus (1933–1998)
Peizažo eskizas

XX a. 10 d–metis, pop., piešt., akv., 30 x 21
Sign. AC:  Julijus  Algis/ Stankevičius

80 Eur

16. Julijonas Algimantas Stankevičius–Stankus (1933–1998)
Prie  upės |  Parke (dvipusė akvarelė)
XX a. 10 d–metis, pop., piešt., akv., 30 x 21
Sign. AK: Alg. Julijus / Stankevičius
80 Eur
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I n  f o c u s :  m a ž i e j i  f o r m a t a i

17. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė (1913–2005)
Pavasario  gėlės
1976, kart., al., 29,2 x 21,7
Sign. AK: Jadv.Paukštienė
700 Eur

18. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė (1913–2005)
Gėlės
~1976, kart., al., 22,1 x 29,9
Sign. AD: JPaukštienė
700 Eur

19. Jonas Čeponis (1926–2003)
Ruduo
1997, kart., al., 19,7 x 25
Sign. AK: J. Čeponis.97.
590 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  m a ž i e j i  f o r m a t a i

20. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Rusnė.  Figūra,  nepanorėjusi  būti  l inksma
1981, kart., temp., al., 20,5 x 27,6
Sign. AD: parašas / 81·VI·17
540 Eur

21. Kostas Dereškevičius (g. 1937)
Be pavadinimo
1979, kart., al., 22 x 13
Sign. AK: K.D. 79
150 Eur

22. Raimundas Sližys (1952–2008)
Solo
2007, drb. ant kart., al., 30 x 24
Sign. AD: monograma
840 Eur
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In focus: žiemos peizažai
23. Stasys Sčesnulevičius (1905–1979)
Saulėlydis  ž iemą
1963, pop., akv., 44 x 59
Sign. AD: parašas
130 Eur

24. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Žiemos noktiurnas
XX a. II p., drb., al., 36 x 45,7
Sign. AD: A. Rūkštelė
960 Eur

25. Kazys Šimonis (1887–1978)
Žiema
1974, pop., temp., 36,3 x 52,3
Sign. AD: KŜ
1400 Eur
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26. Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz, 1900–1984) 
Žiemos peizažas

XX a. vid., kart., al., 61 x 44
460 Eur

Petras Sergijevičius (1900–1984) – dailininkas, tapytojas. Gimė 1900 m. Stavrove 
(Vitebsko sr., Baltarusija). Mirė 1984 m. Vilniuje. 1917 m. išvyko į Petrogradą. 
Dirbo priešgaisrinės įrangos dirbtuvėje, banknotų spaustuvėje. Lankė darbininkų 
kursus, ten susipažino su piešimo pradmenimis. 1919 m. atvyko į Vilnių. 1919–1927 
m. su pertrauka studijavo tapybą Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete ir 
1924–1925 m. Krokuvos dailės akademijoje. Nuo 1932 m. Vilniaus nepriklausomųjų 
dailininkų draugijos narys. Mokydamasis universitete įsitraukė į baltarusių tautinį 
judėjimą, dalyvavo Baltarusių mokslo draugijos ir liaudies komiteto veikloje; 
apipavidalino mėgėjiško baltarusių teatro spektaklių. II pasaulinio karo metu gyveno 
gimtinėje. Po karo, giminėms repatrijavus į Lenkiją, pasiliko Vilniuje. 1944–1945 m. 
vadovavo Baltarusių muziejui, o 1946–1951 m. dėstė Lietuvos TSR valstybiniame 
dailės institute. 1928 m. pradėjo dalyvauti parodose. 

Nutapė teminių kompozicijų („Jaunystė“ – 1937 m., „Partizanų kalvėje“ – 
1944 m., ir kt., portretų (V. Giriat – 1940 m., R. Jachimavičiaus – 1960 m. ir kt., 
natiurmortų, peizažų. Taip pat sukūrė estampų, apipavidalino knygų. Tapybai 
būdingi realizmo, akademizmo bruožai, kai kuriuose paveiksluose yra primityvo 
apraiškų. Dailininko kūrinių yra Lietuvos dailės, Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje, taip pat Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir kt.
(Informacija parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus duomenų bazę. Prieiga per internetą: 
http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/215.htm ir Lietuvos dailininkų žodyną 
1918–1944. Tomas III (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 346)

27. Povilas Puzinas (1907–1967) 
Žiemos peizažas (Ziemas ainava)

1958, kart., al., 49 x 64
Sign. AD: Paul Puzinas 58

5900 Eur
Išeivio tapytojo Povilo Puzino (1907–1967) kūryba yra gana nuosaikios stilistikos. 
Dar tarpukario Lietuvos dailės parodose eksponavęs savo kūrinius kartu su 
Dailininkų sąjungos Realistų sekcija, gyvenimo nublokštas į Amerikos aplinką, jis 
liko ištikimas realizmui, nepriėmė dailės naujovių ir jas vertino kritiškai. Dailininką 
galima vadinti „apleistų vietų romantiku”: akivaizdus jo dėmesys nykokai aplinkai, 
kasdienei žmogaus buičiai.
(Informacija parengta pagal: V. Liutkus, „Žmogaus drama ir būties apmąstymai“, in: Išeivijos 
dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo (sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, 
filosofijos ir meno institutas, 2003) p. 110–111)

28. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Šalta  jūra
1960, kart. al., 22 x 34
250 Eur

29. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Naktis  prie  jūros
1979, kart. al., 40 x 50
Sign. AK: Γpaчёв 79
290 Eur
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In focus: Vytautas Ciplijauskas

30. Vytautas Ciplijauskas (g. 1927)
Vilniaus panorama nuo Barbakano
1986, drb., al., 76,5 x 101
Sign. AK: V. Ciplijauskas
1900 Eur

31. Vytautas Ciplijauskas (g. 1927)
Švalenbergo motyvas
1991, drb., al., 69,5 x 103,5
1900 Eur
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32. Vytautas Ciplijauskas (g. 1927)
Dail ininko Viktoro Petravičiaus portretas
1986, drb., al., 76 x 91
Sign. AK: Vyt. Ciplijauskas /1986
2600 Eur

Kūrinys dalyvavo personalinėje V. Ciplijausko parodoje Čikagoje, M. K. Čiurlionio galerijoje 1986 m.



16

In memoriam: Pranas Gailius

Pranas Gailius (1928–2015) – tapytojas, grafikas. Gimė 1928 m. Mažeikiuose. Per Antrąjį pasaulinį karą 
pasitraukė iš Lietuvos. 1945 m. apsigyveno Strasbūre, piešimo mokėsi Taikomosios dailės mokykloje. 1950 m. 
studijavo F. Ležė (Fernand Léger) meno akademijoje, nuo 1953 m. – Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje 
Paryžiuje. Dalyvavo daugelyje parodų užsienyje (Berlyne, Miunchene, Štutgarte, Čikagoje, Tokijuje, Ženevoje ir 
kt.). 

P. Gailius – vienas kūrybingiausių lietuvių išeivijos dailininkų. Jo kūryba stipri savitumu, lietuviškų šaknų 
įtakoje surasta modernia raiška. Ankstyvojoje tapyboje siekta abstrakčios formos plastinio raiškumo (ciklas 
„Intramuros“ 1965 m.), vėliau išryškėjo japonų kaligrafijos įtaka, minimalistinė raiška („Šešėlio aukštuma“ 1985 
m.). Grafikos kūriniai pasižymi kontūro ekspresija. Jie aiškių siluetų, dinamiškų linijų. Menininko ieškojimai 
atvedė į abstrakčias tapybos, akvarelės, grafikos formas. Ciklai „Metamorfozės“ (1963 m.), „Sielrankšluosčiai“, 
„Incablock“ (abu 8 dešimtmetyje), „91-ji Dovydo psalmė“ – tai vitališki potėpiai drobėse, spalvoti grafikos 
lakštai, mišri technika.

33. Pranas Gailius (1928–2015)
Iš  c iklo  „Hauteur d’ombre“(„Šešėl io  aukštuma“)
1985–1986, pop., akr., 80,1 x 121,2
Sign. AK: pranas
3200 Eur



17

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

34. Pranas Gailius (1928–2015)
Iš  c iklo  „Surface émue“(„Jautrus paviršius“)
1986, pop. ant kart., akr., 79,1 x 122,6
Sign. AK: pranas/86
3200 Eur

P. Gailius taip pat sukūrė unikalių dailininko knygų: „Pirmoji lietuviškoji siuita“ („La Suite Lituanienne“ 
1967–1968 m.), „Jūra“ („La Mer“ 1970 m.), „Antroji lietuviškoji siuita“ („Deuxiėme Suite Lituanienne“ 1983–1986 
m.). Liejo akvareles, kūrė taupia, spontaniška raiška išsiskiriančius piešinius. Dailininko kūryba turi abstrakčiojo 
ekspresionizmo bruožų, vyrauja poetinė nuotaika, galima įžvelgti ir tautodailės įtaką („Sielrankšluosčiai“ 1987).

Pranas Gailius mirė 2015 m. gruodžio 11 d. Paryžiuje.
(Informacija parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus duomenų bazę. Prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/
DBaze/Straipsniai/516.htm)
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Lietuvos dailė

35. Sofija Romerienė (Zofia Römer, 1885–1972)
Verpėja
1938, pop., past., 63,6 x 43,7
Sign. AD: ZRömer /’38
850 Eur

36. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
„Nature morte“
Iki 1960, pop., guašas, 33,7 x 27,3
Sign. AK: V. Kosciuška
490 Eur
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39. Kazys Šimonis (1887–1978)
Povandeninis  pasakų pasaulis

1933, pop., temp., 35,3 x 50,3
Sign. AK: KŜ / 1933 m

2600 Eur

37. Kazys Šimonis (1887–1978)
Be pavadinimo

1962, pop., temp., 35 x 50
Sign. AD: KŜ
1500 Eur

38. Kazys Šimonis (1887–1978)
Be pavadinimo

XX a. 7–8 d–metis, pop., temp., 38 x 50
Sign. AK: KŠ
1500 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

40. Vladas Kardelis
Triptikas  „Vasaros 
daina”
1978, pop., past., mišri techn., 
29 x 24
Visi sign. AD: V. Kardelis/78
290 Eur

41. Rimtas Kalpokas (1908–1999, atrib.)
Kalnų peizažas
1935–1939, drb., al., 51,5 x 79,5
1500 Eur

44. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Vaikai  rugiuose
1975, drb., al., 50,5 x 61
Sign. AD: A. Rūkštelė/75
1900 Eur

4. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Peizažas
XX a. II p., drb., al., 45 x 61
Sign. AD: A. Rūkštelė 
2100 Eur

43. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Peizažas su koplytstulpiu
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 61 x 76
Sign. AD: A. Rūkštelė
2500 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

46. Leonas Katinas (1907–1984)
Trys sunkvežimiai
1959, kart., al., 33,2 x 48,2 
Sign. AK: L. Katinas
Repr. in: Leonas Katinas. Tapyba medžių paunksmėje (Vilnius, 2015): p. 51
400 Eur

45. Leonas Katinas (1907–1984)
Gamykloje
1947, drb., al., 45,7 x 34,5
Sign. AK: 47, AD: L. Katinas
Repr. in: Leonas Katinas. Tapyba medžių 
paunksmėje (Vilnius, 2015): p. 52
290 Eur

47. Leonas Katinas (1907–1984)
Iš  seri jos  „Gruzi ja“  (8 vnt .)
1–7.  Prisiminimai iš Cchaltubos
1955, drb. ant kart., al., ~30 x 40
8. Juodosios jūros krantas. Chosta.
1957, drb., al., 45,1 x 60,3
Visi kūriniai signuoti
1800 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

50. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
Palanga.  „Šl ikio”  dvaras
1958, kart., al., 48,5 x 69,7
290 Eur

48. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
Palanga
1958, kart., al., 28,4 x 39,5
Sign. AK: VP
140 Eur

49. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
Palanga.  Kopos.
1958, kart., al., 28 x 39,3
Sign. AK: VP
140 Eur

51. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
Peizažas su ežero sala
XX a. II p., kart., al., 69 x 95
290 Eur
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52. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Sudervės ežeras
1990, kart. al., 37 x 55
Sign. AK: Γpaчёв 90
590 Eur

53. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Rytas prie  jūros
1990, kart., al., 39,3 x 60
Sign. AK: Γpaчёв 90
490 Eur

55. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Uostas
1963, kart., al., 33,8 x 48,7
290 Eur

54. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Nida
1963, kart., al., 33,8 x 46,9
290 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

56. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
Natiurmortas  su lubinais
XX a. 7–8 d–metis, kart., al., 55,3 x 46,5
Sign. AK: Motuza
220 Eur

57. Ignas Piščikas (1898–1984)
Senamiesčio kiemelis
1963, kart., al., 69 x 49
190 Eur

Ignas Piščikas (1898–1984) – dailininkas, tapytojas. Gimė 1898 m. Kunigiškiuose (Ukmergės r.). Mirė 1984 m. 
Vilniuje. 

Prasidėjus I pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją. Nuo 1915 m. gyveno Petrograde. 1917–1918 m. 
mokėsi Centrinėje barono Štiglico techninio piešimo mokykloje (tapybą dėstė Vasilijus Šuchajevas, piešimą ir 
kompoziciją – Mstislavas Dobužinskis). 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1928 m. baigė Kauno meno mokyklą, tapybos 
studiją. 1928–1929 m. mokėsi Valstybinėje aukštojoje taikomosios dailės mokykloje (Conservatoire National 
des Arts et Metiers) Paryžiuje (studijavo medžio raižinį ir ofortą). 1930–1932 m. dirbo braižytoju prie Telšių–
Kretingos geležinkelio statybos. 1934–1941 m. mokytojavo Kybartuose, vėliau Ukmergėje. Sovietų valdžios 
represuotas ir ištremtas į Irkutsko sritį, į Lietuvą sugrįžo 1957 m.  

I. Piščikas dailės parodose dalyvavo nuo 1929 m. Aliejumi nutapė peizažų, portretų, natiurmortų, figūrinių 
kompozicijų. 1932–1934 m. kūrybingiausias tarpsnis. To meto darbams būdinga postimpresionistinė raiška, 
artima Paryžiaus mokyklos stilistikai. Didžioji dalis XX a. 3–4 d–mečių kūrinių žuvo II pasaulinio karo laikotar-
piu. Gyvendamas tremtyje piešė tušu, liejo akvareles. Grįžęs į Lietuvą, toliau plėtojo peizažo (ypač urbanistinio) 
žanrą. Nutapė daug nuotaikingų Vilniaus senamiesčio vaizdų, sukūrė autoportretų. Sovietinio periodo paveik-
slai pasižymi realistiškesne vaizduosena, 7–8 d–mečių kūriniuose yra primityvumo bruožų. Dailininko kūrinių 
yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir kt.
(Informacija parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus duomenų bazę. Prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/
DBaze/Straipsniai/716.htm ir Lietuvos dailininkų žodyną 1918–1944. Tomas III (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 
2013): p. 304)
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

61. Eduardas Urbanavičius (1931–2008)
Peizažas su Rūpintojėl iu
1961(?)–1983, kart., al., 55,5 x 70,5
Sign. VD: parašas 1961 (?)
290 Eur

58. Stasys Šilkaitis (1927–1995) 
Kauno senamiesčio motyvas

1959, drb. ant kart., al., 35 x 49,3
190 Eur

59. Vincas Norkus (1927–2006)
Liejyklos  gatvė
1960/1997, drb., al., 70 x 81
Sign. AK: parašas
680 Eur

60. Vladas Karatajus (1925–2014)
Senasis  kel ias

1982, drb., al., 70 x 80
Sign. AD: parašas/82

1400 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

63. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Peizažas 
1969, drb., al., 80,5 x 99,5
Sign. AK: parašas 69
2400 Eur

64. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Peizažas su geltonu avi l iu
1978, kart., al., 50 x 39,5
Sign. AK: Skudutis 78
980 Eur

62. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Saulėgrąžos
1978, drb., al., 65,4 x 70,2
Sign. AD: parašas 78
1900 Eur

65. Jonas Švažas (1925–1976)
Žalias  peizažas su mergaite
1975, drb., al., 79,6 x 110
Repr. in: Jonas Švažas (Klaipėda, 2015): p. 144
8000 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

66. Šarūnas Šimulynas (1939–1999) 
Natiurmortas  su l iutnia  ir  apelsinu
1964, kart., al., 69,5 x 49,5
Sign. KP: parašas
1100 Eur

67. Šarūnas Šimulynas (1939–1999) 
Natiurmortas  ant  palangės
1962, kart., al., 67 x 49
Sign. KP: parašas
1100 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

68. Augustinas Savickas (1919–2012)
Šventiej i  ir  angelai
1991, drb., al., 80,5 x 100,4
Sign. AD: 91/A. Savickas
1600 Eur

69. Augustinas Savickas (1919–2012)
Natiurmortas  su angelo skulptūrėle
1993, drb., al., 75,2 x 60,1
Sign. AK: A. Savickas 93
1250 Eur

70. Leopoldas Surgailis (1928–2016)
Mitologinis  personažas
1987, kart., temp., 64,8 x 49,2
2400 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

71. Antanas Martinaitis (1939–1986) 
Svečias  mano kambary
1979–1980, drb., al., 73 x 65,5
4900 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

72. Jonas Čeponis (1926–2003)
Moteris
1990, drb., al., 81 x 61
Sign. AK: J.Čeponis 90
4900 Eur

73. Jonas Čeponis (1926–2003)
Vilnius
1990, drb., al., 137 x 108
Sign. AK: J.Čeponis.90
9800 Eur

74. Algimantas Jonas Kuras (g. 1940)
Vabzdys
1978, kart., al., 34,6 x 48
Sign. AK: KA 78
1300 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

75. Antanas Gudaitis (1904–1989) 
Veidas ir  gėlės
1980, drb., al., 94,5 x 99,5
Sign. VD: gudaitis
17800 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

76. Česlovas  Lukenskas (g. 1959)
Mėnesiena kapinėse
1979, drb., al., 74 x 109
800 Eur

Česlovas Lukenskas  
(g. 1959) – dailininkas, tapyto-
jas. Gimė 1959 m.  Panevėžyje. 
1978 m. baigė Panevėžio 
aukštesniąją muzikos mokyklą. 
1978–1984 m. studijavo 
Valstybinėje konservatori-
joje (saksofono specialybė). 
Nuo 2011 m. Vilniaus dailės 
akademijos docentas, Vilniaus 
fakulteto dekanas. Parodose 
dalyvauja nuo 1981 m. Nuo 
1989 m. įsitraukė į grupės 
„Post Ars” veiklą (grupės 
branduolį sudaro menininkai 
Č. Lukenskas, G. Zinkevičius, A. 
Andriuškevičius ir R. Antinis). 

Pelnė apdovanojimų 1993 m. Europos bienalėje Niederlausitz II (Vokietija) – stipendija ir pagrindinis prizas (kartu su grupe 
„Post Ars”), 1994 m. – G. Soroso Šiuolaikinio Meno Centro stipendija, 1996 m. – Denkmalshmide (Vokietija) stipendija, 2001 
m. – Centrinės Europos Universiteto stipendija ir kt. Dalyvavo parodose, tarptautiniuose simpoziumuose Vokietijoje (1996 m.), 
Slovėnijoje (1998 m. ), Italijoje (2001 m.) ir kt.

Č. Lukenskas dirba tapybos, koliažo, asambliažo, instaliacijos, objektų meno, performanso, hepeningo, fotografijos srityse. 
Lietuvos dailės muziejuje saugomi darbai: „Žvaigždės“ (1993–2003).
(Informacija parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus duomenų bazę. Prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/
Straipsniai/635.htm

77. Raimundas Sližys (1952–2008)
Žuvys
1978, drb., al., 85 x 95
Sign. VK: 78 parašas
2000 Eur

78. Algis Griškevičius (g. 1954)
Pučiantis  debesis 
2005, drb., al., 70 x 60
Sign. AK: Algis
1650 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

79. Ramūnas Čeponis (g. 1958)
Van Goghas
2013, drb., al., 92 x 73
Sign. AK: RČeponis
1200 Eur

80. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Peizažas–interjeras
2004, drb., al., 99,6 x 81
Sign. AC: S. Teitel 04
2200 Eur

81. Leonas Katinas (1907–1984)
Abstrakci ja

1977, kart., al., 69,8 x 50,2
Sign. AD: L. Katinas 77

Repr. in: Leonas Katinas. Tapyba medžių 
paunksmėje (Vilnius, 2015): p. 164

640 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

82. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Fantastiškas
1993, drb., al., 72,7 x 59,9
Sign. AD: petrulis 93
1500 Eur

83. Algirdas Petrulis (1915–2010) 
Abstrakti  kompozici ja
2003, drb., al., 60 x 80
Sign. AD: petrulis/03
1550 Eur

84. Valentinas Antanavičius (g. 1936)
Sėdinti
1972, pop., akv., 85,5 x 60, 5 
Sign. VD: VAnt 72
900 Eur

85. Algirdas Petrulis (1915–2010) 
Obelys 
1967, pop., akv., 49 x 65
Sign. AD: petrulis/67
800 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

87. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Šokėjas

XX a. 7–8 d–metis, drb., temp., 81 x 65
Sign. AD: Kasiulis

5900 Eur

86. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Aktas

XX a. 5 d–metis, drb., temp., 62 x 92
Sign. AD: Kasiulis

6500 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

88. Arvydas Pakalka (g. 1957)
Piramidė (Mūsų ateit is  –  šviesus rytojus)
1988, drb., al., 146,5 x 130
Sign. AD: Pakalka 1988
1200 Eur 

89. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Dekoratyvinio pano universal inei  parduotuvei  „Vaikų pasaulis“  Vi lniuje  projektas
~1970, lenta, koliažas, asambl., mišri techn., 33 x 71
780 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

90. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Natiurmortas  su alyvomis
2002, drb., al., 92 x 61
Sign. VK, VD: Skačkauskas
1350 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

91. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Vienuolis  s l idininkas
1992–1996, pop., tušas, 57 x 45
Sign. AD: Algis Skačkauskas / Oslo–Vilnius 
/92–96 
360 Eur

92. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Siuvėja
XX a. 10 d–metis, pop., akv., guašas, 
past., 68,4 x 39,8
Sign. VD: SK
450 Eur

93. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Be pavadinimo (Šventė)
XX a. 10 d–metis, pop., guašas, akv., piešt., 68 x 49
Sign. VD: Skačkauskas
450 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

94. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Moteris
XX a. 10 d–metis, pop., akv., past., piešt., tušas, 46,8 x 61,4
Sign. AD: SK
450 Eur

95. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Paukštis
XX a. 10 d–metis, akv., tušas, past., 61, 2 
x 47,8
Sign. AD: Skačkauskas
450 Eur

96. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Pjovėja

1991(?), pop., akv., guašas, 70,5 x 48,8
Sign. VD: parašas

490 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

97. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Raudonas atspindys
1988, drb., al., 100 x 95
Sign. AD: AP
2600 Eur

98. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Papuoštas  medis  
2003, pop., past., 69 x 48
AD: A. Petra 2003
290 Eur

99. Olegas Volosačius (1941–2012)
Natiurmortas  su butel iu
1988, drb., al., 49,5 x 56
370 Eur

100. Olegas Volosačius (1941–2012)
Natiurmortas  su laikrodžiu
1984, kart., al., 39 x 49,5
310 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

101. Gintaras Palemonas Janonis (g. 1962)
Verbų sekmadienis
1988, kart., al., 89 x 58
Sign. AD: Janonis 88
980 Eur

104. Česlovas Lukenskas (g. 1959)
Moteris  iš  Afrikos

1999, medis, al., 99 x 11
580 Eur

102. Česlovas Lukenskas (g. 1959)
Klostinys

2002, mišri techn., h=71
400 Eur

103. Raimondas Savickas (g. 1955)
Vaizdas pro langą
2005, drb., al., 80 x 90
Sign. AK: Savickas 05
600 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

106. Laima Drazdauskaitė (g. 1947)
Peizažas su tvora
1986, drb., al., 99 x 130
2000 Eur

105. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Diptikas  „Feniksas Tu”
1989, drb., al., 180 x 100
Sign. AK: Kampas
5600 Eur

107. Raimundas Mikšys (1961–2008) 
Be pavadinimo
2003, drb., al., 60,5 x 139
Sign. AD: 2003 R. Mikšys
1000 Eur
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X L V  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

108. Romas Dalinkevičius (1950–2001) 
Pavasaris  Ventėje
1989, kart., akr., temp., 80 x 70
380 Eur

109. Romas Dalinkevičius (1950–2001) 
Apleistas  miestas
1989, kart., akr., temp., 80 x 70
380 Eur

110. Romas Dalinkevičius (1950–2001) 
Aušra prie  marių
1989, kart., akr., temp., 80 x 70
Sign. VD: monograma RD. 89.
380 Eur

111. Kazimieras Žoromskis (1913–2004)
Noktiurnas
1962, drb. ant kart., al., 33,6 x 39,7
700 Eur

112. Jonas Kelečius (1918–2001) 
Peizažinė kompozici ja
XX a. II p., drb., al., 55 x 70
Sign. AD: J. Kelečius
2000 Eur

Jonas Kelečius (1918–2001) – aktorius, tapytojas. Gimė 1918 m. Rygoje, mirė 2001 m. Čikagoje. Kūrėjas mokėsi 
Juozo Tumo–Vaižganto gimnazijoje Rokiškyje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Lietuvių pabėgėlių stovykloje 
Hanau kartu su S. Petkumi įkūrė teatrą „Atžalynas“, jame vaidino. 1949 m. persikėlė į JAV, baigė Grafinio dizaino 
institutą (Institute of Lettering Design) Čikagoje, turėjo savo reklamos studiją. Vaidino Čikagos lietuvių teatre 
ir Čikagos lietuvių operoje, režisavo spektaklius, kūrė scenovaizdžius. Studijavo tapybą Čikagos meno institute. 
Tapė poetiškas, ekspresyvias sodrių spalvų figūrines kompozicijas, portretus. Nuo 1965 m. dalyvavo grupinėse 
parodose, surengė personalines parodas Čikagoje, Bostone, Klyvlende. Priklausė lietuvių dailininkų ir teatralų 
organizacijoms, Čikagos meno instituto auklėtinių asociacijai. Buvo apdovanotas JAV lietuvių bendruomenės 
Kultūros tarybos premija.
(Informacija parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus medžiagą. Prieiga per internetą: http://ldm.limis.lt/asmenys/-/
personFastSearch/view/4631331)
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Lietuvos grafika

115. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Trys personažai
XX a. 3 ketv., pop., tušas, guašas, koliažas, 40,5 x 46
Sign. AD: Kasiulis
1100 Eur

113. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Namai  prie  kanalo
~1969, pop., litograf., 50 x 44,5, tir. 57/500
Sign. AK: 57/500, AD: Vytautas K. 
220 Eur

114. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Muzikantas  su dama
XX a. 7–8 d–metis, pop., litograf., 57,7 x 
41,5, tir. 4/50
Sign. AK: 4/50, AD: Kasiulis
290 Eur

116. Stasys Krasauskas (1929–1977)
2 i l iustraci jos  Just ino Marcinkevičiaus poemai 
“Kraujas  ir  pelenai”
1. Dievadirbys
1960, pop., medžio raiž., 11,8 x 9,2, tir. 3/100
Sign. AK: 3/100, AD: S.K. 
2. Kaimo dūmai
1960, pop., medžio raiž., 11,8 x 9,2, tir. 12/100
Sign. AK: 12/100, AD: S.K. 
Repr. in: Stasys Krasauskas (Vilnius, Vaga, 1980): il. 16
240 Eur



45

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

117. Rimtas Tarabilda (g. 1943)
Iš  c iklo  „Vi lniaus miesto žal i  bromai”

1967, pop., kart. raiž. 
Visi signuoti AD: RT 57

1. Titulinis lapas. 12 x 7,7,tir. 23/50
2. Vilniaus miesto žali bromai. 22 x 26,7, tir. 18/50

3. Liūtų motyvas. 31,2 x 22,6, tir. 31/50
4. Lango motyvas. 28,7 x 21,3, tir. 31/50

5. Broma amžina tėvynei mūsų. 27,5 x 25,5,tir.20/50
6. Miesto motyvas (šaukliai). 27,2 x 25, tir. 21/50

180 Eur

118. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Ex l ibris  Pauliaus Galaunės

1985, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 
17 x 10,5

Sign. AD: parašas 85
Ex libris Rimanto Dichavičiaus

~1985, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estam-
pas), 14 x 11,5

260 Eur

119. Algirdas Pakeliūnas (1938–2003)
Iš  c iklo  „Kauno senamiestis“.  Rotušė
1969, pop., medžio raiž., 63,8 x 50,4
Sign. AK: Iš ciklo „Kauno senamiestis“. Rotušė, AC: Medžio raižinys, AD: Alg. Pakeliūnas 69
150 Eur

120. Vytautas Valius (1930–2004)
Rudens et iudas
1976, pop., mišri techn., 39,7 x 30, tir. 16/100
Sign. AK: Rudenio etiudas/mišri techn./16/100, AD: 
parašas 76–
120 Eur

6

21 3

54
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Lietuvos skulptūra

Nijolė Gaigalaitė (1928–2009) – Lietuvos skulptorė. Gimė 1928 m. pasiturinčio ūkininko šeimoje, Gaižiūnuose, Linkuvos valsčiuje. Mirė 
2009 m. Vilniuje.

N. Gaigalaitė studijavo Lietuvos dailės instituto Skulptūros katedroje. 1953 m. baigė institutą, įgijo skulptorės specialybę. Nuo 
1953 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė įdomių skulptūrinių portretų (Liubomiras Viktoras Žeimantas, 1955 m., 
Janina Degutytė, 1962 m., Salezijus Pavilonis ir kt.), antkapinių paminklų, kamerinių kompozicijų. Bronzos, marmuro, granito, medžio 
skulptūros ekspresyvios, apibendrintų formų. Skulptorės kūryboje vyrauja religinės tematikos skulptūros, dažna Pietos tema. Vis dėlto 
labiausiai skulptorę išgarsino dekoratyvinė bronzos skulptūra „Jūratė ir Kastytis“, sukurta Palangai.

Menininkė šiam kūriniui siužetą paėmė iš lietuvių legendos [...]. N. Gaigalaitė iš legendos pasirinko optimistinį siužetą – pamilusių 
vienas kitą Kastyčio ir Jūratės pirmąjį susitikimą. Skulptorei ši scena pavyko, ji susilaukė visuotinio pritarimo. Skulptūra „Jūratė ir Kas-
tytis“ buvo sukurta 1959-aisiais, o 1961 m. įkurdinta Palangoje, J. Basanavičiaus gatvės gale, prie pėsčiųjų tilto į jūrą. Ji iš karto sulaukė 
didelio dėmesio, palankių meno kritikų ir visuomenės atsiliepimų. Sėkmingas darbas gerokai išgarsino ir skulptorę.

Palangoje yra ir daugiau N. Gaigalaitės skulptūrų: „Lopšinė“, „Motinystė“, N. Gaigalaitė 1978–1980 m. kūrė Palangai ir skulptūrinę 
grupę „Trys laumės“, deja, ji taip ir liko neįgyvendinta.

„Skulptūra šiaip sau, tik dėl grožio yra niekis. Menas yra vertingas tik tada, kai pasako ką nors svarbaus, reikšmingo. Dailininkas 
turi jam atiduoti savo kilniausias mintis, geriausius jausmus. Dėl to skulptorius turi atsisakyti visko, kas nenatūralu, kas prilimpa atsi-
tiktinai. Paminklai turi talpinti galingą žmoniškąją jėgą, kviečiančią gyventi, kurti. […] Mano meninė kalba – žmogaus figūra natūralioje 
aplinkoje“ (N. Gaigalaitė)
(Informacija parengta pagal Vytauto Žeimanto straipsnį Kurortas neįsivaizduojamas be N. Gaigalaitės „Jūratės ir Kastyčio“ 2013-06-08. Prieiga per 
internetą: http://www.vakarinepalanga.lt/lt/laikrastis/asmenybes_ir_palanga/?id=4520 (Palangos miesto laikraščio tinklalapis www.vakarinepalanga.lt) 

121. Nijolė Gaigalaitė (1938–2009)
Svajotoja
~1990, raudonmedis, h=68
290 Eur

122. Nijolė Gaigalaitė (1938–2009)
Iš  c iklo  „Laisvės gynėjai“  I
1991–1993, raudonmedis, h=59, 24,5 x 23
370 Eur

123. Nijolė Gaigalaitė (1938–2009)
Iš  c iklo  „Laisvės gynėjai“  I I
1991–1993, raudonmedis, h=72, 23 x 21
370 Eur
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126. Vytautas Kašuba (1915–1997)
Moters  aktas
1937, bronza, patina, 92,7 x 31
Sign. AK: V. Košuba /1937
9200 Eur

125. Česlovas  Lukenskas (g. 1959)
Knyga II
2014–2016, ąžuolo masyvas, 45 x 35 x 55 (±2)
1200 Eur

124. Česlovas  Lukenskas (g. 1959)
Knyga I
2014–2016, ąžuolo masyvas, 45 x 35 x 55 (±2)
1200 Eur



48

Varia Lituanica

127. Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator, 
1512–1594)
Lithva/nia
1613 (?), pop., vario raiž., akv.,  37,5 x 44,3
Iš G. Merkatoriaus atlaso „Atlas sive Cosmographicae 
Meditationes“. 
Kitoje pusėje – aprašymas lotynų kalba „Lithvania Duca-
tus. Samogitia, Russia & Volhinia“ (p. 101–102).
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., 
Vilnius: LNM, 2011): 100–103.
550 Eur

129. Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen, 
1891–1969)
Vilniaus Rotušė su šv. Kazimiero bažnyčia fone
1927, pop., ofortas, akvatinta, 23,6 x 17,2
Sign. AD (klišėje): Wilno –  JHoppen–27
580 Eur

130. Aušros Vartų Dievo Motina
XX a. I p., pop., spalv. poligraf., 21 x 14,5
60 Eur

128. Adolfas Valeška (1905–1994)
Švč.  Trejybės bažnyčios  Čikagoje  puošybos projek-
tas  (Decorating of  Holy Trinity  Church,  Chicago–
designed by A.  Valeska) 
XX a. 6 d–metis, pop., piešt., akv., 70,3 x 94,5
1500 Eur
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132. Petro Kalpoko kūrinio „Richardo Wag-
nerio portretas“  reprodukci ja
XX a. I p., pop., spalv. poligraf., 29 x 24
50 Eur

131. Jonas Subačius (1904–1973)
Darius ir  Girėnas
XX a. vid., pop., piešt., past., 29 x 39
Sign. AD: Subačius
220 Eur

133. Bronius Pundzius (1907–1959)
Dariaus ir  Girėno biustai
1933, tonuotas gipsas, h=20,5, 17,5 x 11
Sign.: B. Pundzius/Kaunas/1933
240 Eur

134.  Plakatas  „Darius  ir  Girėnas“
1932–1933, pop., poligraf., 54 x 24,5
Spaudė „Lito pressa” Kaune
80 Eur
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135. Jonas Subačius (1904–1973)
Antanas Smetona (portreto projektas)
XX a. 7 d–metis, pop., tuš., piešt., 24,5 x 18
Sign. AD: Subačius
220 Eur

136. Adomas Varnas (1879–1979)
Kazys Grinius  –  valstybės prezidentas
1926 (?), pop., litograf., 55,3 x 44,8
120 Eur

137. Jonas Vaitys (1903–1963)
Kortų kaladės projektas
XX a. 4 d–metis, pop., guašas, 70 x 99,5
360 Eur

138. Michel Kikoïne (1892–1968) 
Paryžius ,  Place des Inval ides
XX a. vid., pop., spalv. litograf., 36,5 x 54
Sign. AK: Place des Invalides, N–3 [?]/100, AD: par Kikoïne
200 Eur

Skirta knygai: Jack J. Stukas, Awakening Lithuania. A Study on the 
Rise of Modern Lithuanian Nationalism. The Florham Park Press, 
Inc., Madison, N.J., 1966. Tautinio atgimimo veikėjų ir kt. portre-
tais knygą iliustravo dail. J. Subačius.
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140. Janina Malinauskaitė (g. 1935)
Barbora Radvi laitė

1994, kart., al., 45 x 35
Sign. AD: 94 monograma 

320 Eur

139. Samuel Bak (g. 1933)
Popieriniai  namai  (Paper houses)
XX a. II p., pop., spalv. litograf., 19 x 32,5
Sign. AK: –paper houses–, AD: a.p. Bak
260 Eur

141. Jacques Lipchitz (1891–1973)
Gyvybės medis 
(Tree of life – trijų litografijų komplektas specialiame aplanke su K. Katz įvadiniu tekstu)
1972, pop., spalv. litograf., 65,5 x 46, tir. 113/250. Visi signuoti. Spausta Niujorke, Hadassah
1100 Eur

Aplankas buvo išleistas paskutinei Lipchitzo skulptūrai „Gyvenimo medis“, pastatytai Jeruzalėje, ant Scopus kalno, atminti. 

„Lipchitzo „Gyvenimo medis“ yra kur kas daugiau, negu persipynę geneologiniai palikuonys. Veikiau, tai yra nuostabi grafinė ir plastinė žmogaus 
moralumo šaknų reprezentacija, perteikta per archetipinius personažus, kurie formavo mūsų istoriją.“ – Karl Katz. 
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Varia Europeana

142. Henri Jozef Pauwels (1903–1983, Belgija)
Laivai  uosto į lankoje
XX a. 2 ketv., klij., al.,  60,5 x 100,5
Sign. AD: H. J. Pauwels
1500 Eur

Henri Jules Pauwels (1903–1983) belgų dailininkas. Meninį išsilavinimą įgijo Antverpeno privačiose studijose. Gyveno ir dirbo Antverpene. 
Tapė natiurmortus, peizažus ir žanrines scenas. Ankstyvuosiuose darbuose dirbo akademiniu stiliumi, vėliau pasuko į impresionizmą, 
pasiekė didelės sėkmės perteikiant šviesos efektus, kaip ir šiame paveiksle. Jo darbai turėjo didelę paklausą tarp bendraamžių ne tik 
Belgijoje, bet ir Prancūzijoje, Nyderlanduose.

143. Guillaume van Bomberghen 
(1807–1882, Belgija)
Kalnų peizažas mėnesienoje
XIX a. vid., klij., al., 66 x 95,4
Sign. AK: G. Van Bomberghen
2500 Eur

Guillaume van Bomberghen 
(1907, Antverpenas – 1982, 
Briuselis) belgų dailininkas. 
Bomberghen mokėsi Antverpeno 
Akademijoje, toliau studijas 
tęsė Paryžiuje, iš kur siuntinėjo 
miniatiūras į parodas Belgijoje. 
1834 m. grįžo į Antverpeną ir 
atsidėjo tapybai perkeldamas 

iš miniatiūrų portretus į natūralaus dydžio aliejinius paveikslus. Nuo 1840 m. savo kūrybą išimtinai paskyrė peizažui, kur 
didelis dėmesys buvo skiriamas peizažams su mėnesiena. 1854 m. siuntė simbolinius paveikslus į Paryžiaus parodą; vėliau 
parodose nedalyvauja. Leipcigo muziejuje saugomas autoriaus dovanotas peizažas su mėnesiena (1850).
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144. Hans Stadelberger (1892–1970, 
Vokietija)

Šieno vežimas iš  laukų
XX a. 2 ketv., klij., al., 60,7 x 80,6

Sign. AD: H. Stadelberger / München
700 Eur

Hans Stadelberger (1892–1970) vokiečių dailininkas, tapęs peizažus, žanrines scenas. Hansas Stadelberger gimė 1892 m. 
Passau. 1918 m. įstojo į Miuncheno dailės akademiją. Mokėsi pas prof. Hermann Groeber. Studijavo pas Gulbransson ir Heß. 
Buvo Nacionalinės dailininkų asociacijos narys. Mirė 1970 Miunchene.

145. Frans Kégeljan (1847–1920, Belgija) 
Apynių džiovykla

XX a. pr., pop., past., 88,3 x 58,3
Sign. AD: Kégeljan

1300 Eur

Frans Kégeljan (1847–1920), belgų dailininkas. Tapytojas ir grafikas. Gimęs 
Namiūre, gyveno ten pat ir dirbo topografu-archeologu. Studijavo Paryžiuje, 
Vienoje, Briugėje, Reimse, Kelne, Berlyne, Frankfurte prie Oderio. Kūrė 
Avinjono, Karkasono, Niurnbergo viduramžių vaizdus, ypač daug kūrė 
gimtajam Namiūrui. Aplankė Prancūziją, Vokietiją ir Italiją. Daugiausiai tapė 
Meso, Urto ir Semua upių, tai pat Pracūzijos ir Italijos peizažus. 
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146. Louis Hendricks (1827–1888, Belgija) 
Sėdinti  moteris  mėlyna suknele
XIX a. 8–9 d–metis, klij., al., 84,8 x 66,5
Sign. VD: L. Hendricks
2900 Eur

Louis Hendricks (1827–1888) olandų kilmės belgų dailininkas. 1846–1852 metais mokėsi Antverpeno dailės 
akademijoje. 1852 m. buvo  apdovanotas „Prix d‘excellence“ prizu už meistriškumą. 1854 m. užėmė antrą vietą 
kokurse dėl „Prix de Rome“, buvo Henri Leys mokinys ir tapo vienu iš geidžiamiausių religinės dailės tapytojų. 
Už nuopelnus religinėje tapyboje Hendricks po mirties buvo pažymėtas plokšte Antverpeno katedroje. 

Hendricks taip pat tapė freskas religinėmis ir istorinėmis temomis. Mažiau žinomas faktas, kad jis taip 
pat buvo puikus portretistas, nutapė kardinolo V. Dechamps, Bethune ir jo žmonos portretus. Taip pat nutapė 
puikius savo giminaičių portretus. Jo darbai puošia bažnyčias bei Belgijos, Nyderlandų ir Vokietijos kolekcijas. 
Be kita ko, Hendricks darbai buvo eksponuoti Glaspalast Miunchene (1869) bei Pasaulinėje parodoje 1885 m. 
Antverpene.
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147. Vladimir Magidey (1881–po 1925)
Kaimo muzikantas

1925, drb., al., 60 x 51
Sign. VK: Magidéy /München 25

750 Eur

150.  Ikona su aptaisu kiote  Viešpats  Visagal is  
(Pantokratorius ,  Вседержитель)
~1840, medis, al., 26,5 x 21,7. Kilmės šalis: Rusija, Sankt Peterburgas.
Aptaisas: sidabras, praba 84,  štampavimas, kalyba, puncavimas, 
montavimas, auksavimas. 26,6 x 22,0.  179,88  gr.  Sankt-Peterburgas, 
1841, meistras – Dmitrijus  Andrejevas  (Дмитрий  Андреев,  dirbęs  
1835–1860),  prabuotojas – Dmitrijus  Iljičius Tverskojus  (Дмитрий  
Ильич  Тверской, dirbęs  1832–1850).
Kiotas: apie  1900,  medis, stiklas, 30,7 x 26,2 x 7,5
 

148. Nežinomas autorius (Italija, XX a. I p.)
I tal i jos  miestel io  peizažas
XX a. I p., skarda, al., 29 x 34
150 Eur

149. Ikona „Dievo Motina Hodigitrija“
XX a .  pr. ,  medis ,  temp. ,  18 x  15
320 Eur
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Sutrumpinimai

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 
KMM – Kauno meno mokykla 
KP – kita (kūrinio) pusė 
kreid. – kreidelės
l. – lapas 
leid. – leidėjas 
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas 
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga 
LDŽ – Lietuvos dailininkų žodynas (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 
2005–2013)

LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
m. – metai
met. – metalas 
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 
SBU – Vilniaus Stepono Batoro universitetas
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
VP – vidinėje pusėje



Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros, UAB 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, UAB (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/ar video įrašas, saugomas vienerius metus po Aukciono,  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. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant 
konkretaus Meno kūrinio pardavimą. 

1.15. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą 
kataloge Pradinę kainą), kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas 
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® Aukciono kataloge prie konkretaus 
kūrinio kainos; jeigu tokio ženklelio nėra, reiškia, nėra ir rezervinės kainos.

1.16. Akceptuota kaina („plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu už 
Meno kūrinį Akciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota plaktuko dūžiu.

1.17. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną 
laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro Akceptuota („plaktuko“) kaina, plius Aukciono 
namų marža, plius pridėtinės vertės mokestis (PVM) nuo Aukciono namų 
maržos. 

2. Aukciono namų ir Savininko įsipareigojimai ir teisės
2.1. Meno kūrinio Savininkas teikdamas Meno kūrinį (-ius) Aukcionui, 

patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktas Meno kūrinys (-iai) yra jo teisėta 
nuosavybė, kuris yra teisėtai įsigytas arba paveldėtas, arba sukurtas, kad 
kūrinys (-iai) neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, bei atsako už 
kūrinio duomenų teisingumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis 
pateikto kūrinio Savininkas ir/arba paveldėtojas.

2.2. Savininkas garantuoja Aukcionui teikiamo kūrinio autentiškumą. 

Iki Aukciono pradžios paaiškėjus, kad kūrinys yra plagiatas, klaidingai 
atributuotas arba suabejojus kūrinio autentiškumu, Aukciono namai pasilieka 
teisę išimti iš Aukcione parduotinų kūrinių sąrašo tokį kūrinį.

2.3. Aukciono namai, solidariai su Savininku, deda visas pastangas, kad 
būtų užtikrintos ir apgintos kūrinio autorių teisės, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo  nuostatomis.

3. Registracija dalyvavimui Aukcione
3.1. 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.

3.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, turi 
užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą. 

3.3. 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. 

(iii) 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. 

3.4.  Norintis dalyvauti Aukcione telefonu, Registracijos anketoje 
turi nurodyti lotų, dėl kurių norima varžytis, numerius, bei dalyvio telefono 
numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai susisieks su dalyviu tiesiogiai 
Aukciono eigoje. Telefonu galima varžytis tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina 
yra 500 Eur ar daugiau. 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 už telefono ryšį moka dalyvis. Aukciono namai neatsako už telefoninio 
ryšio sutrikimus. 

3.5. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione fiziškai nebūdamas 
salėje  (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje, be įprastinių 
registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti Meno kūrinį (-ius), 
kurį jis nori pirkti, bei didžiausią Akceptuotą („plaktuko“) kainą, kurią jis 
sutinka mokėti už tą kūrinį. Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo 
nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

3.6. Anketą galima užpildyti internetinėje erdėje (on-line) Aukciono 
namų interneto svetainėje, arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir 
atsiųsti faksu (+370 5) 2307 200. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti 
Aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos metu ar prieš Aukciono pradžią. 

3.7. 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.

3.8. 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. 

3.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad Meno 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 Meno 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 Meno kūrinių. 

4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu laiku, 

kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
4.2. 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 



Aukciono dalyviai gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų 
konsultaciją dėl Aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos 
laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais 
telefonais. 

4.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų 
Meno kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka. 

4.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Meno kūrinį (autorius, 
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Meno kūrinio 
kaina didinama tokiais intervalais:

20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur, 
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
30000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
4.5 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. Ši kaina yra Akceptuota kaina. 
Nuskambėjus plaktuko dūžiui, Meno kūrinys laikomas parduotu, o Akceptuota 
kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole. 

4.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai skambina ir 
atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas 
registracijos anketas užpildžiusiems, Aukciono dalyviams. 

4.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar 
nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali kūrinį, 
dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas iškyla po Aukciono, 
pirmenybė pirkti kūrinį suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje 
Aukciono metu.

4.9. 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. 

4.10.  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. 

4.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali 
Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu. 

4.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai grąžina Aukciono 
administracijai dalyvių numerius. 

4.13. 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. 

5. Atsiskaitymas
5.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie 

Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą. 
5.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Meno kūriniui išrašo 

išankstinio apmokėjimo sąskaitą arba PVM sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo 
atsiskaitymo būdo, (du egzempliorius), kurioje nurodo Meno kūrinio numerį, 
pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro Akceptuota kaina bei 
Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 3000 Eur Akceptuotos 
kainos, 16% - kūriniams nuo 3001 iki 5000 Eur Akceptuotos kainos, 14% 
kūriniams nuo 5001 iki 10000 Eur Akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo 
10001 Eur Akceptuotos kainos). Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos 
arba PVM sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas Aukciono dalyviui, 
antrasis  lieka Aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į 
Aukciono protokolą.

5.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra 

išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną. Gautą sąskaitą 
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.

5.4 Apmokėti už įsigytą Meno kūrinį galima Aukciono vietoje grynais 
pinigais, arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), 
arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aukciono. 

5.5. Mokant Aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, Aukciono 
dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas arba išduodamas kasos 
aparato kasos kvitas bei atiduodamas Meno kūrinys ir kūrinio pasas. 

5.6. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui kai 
pinigai įskaitomi į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime 
būtina nurodyti Pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto 
Meno kūrinio pavadinimą arba loto numerį, išankstinės sąskaitos numerį.

5.7. Aukciono namai nepriima mokėjimų už Meno kūrinį iš trečiųjų 
asmenų. Už parduotą Meno kūrinį turi sumokėti tik užsiregistravęs ir 
didžiausią kainą už Meno kūrinį pasiūlęs bei Akceptavęs kainą dalyvis, kurio 
Pirkėjo numeris yra fiksuotas Aukciono protokole, išskyrus atvejus, kai  prieš 
Aukciono pradžią yra pasirašytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų, 
Aukciono dalyvio ir mokėtojo dėl kitokių mokėjimo sąlygų. 

5.8. Pirkėjas privalo iš Aukciono namų 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 Galutinės kainos už vieną parą. 

5.9. Jei Meno kūrinį, pagal sutarimą, Pirkėjui pristato Aukciono namai, 
jie Meno kūrinį Pirkėjui turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų įskaitymo 
į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima 
papildomą mokestį, kuris turi būti sumokėtas tuo pačiu metu kaip ir atsiskaitant 
už Meno kūrinį. Į šią sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  
bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) kaštai.

5.10. Kartu su nusipirktu Meno kūriniu Pirkėjui išduodamas oficialiai 
Aukciono namų patvirtintas jo pasas.

5.11.  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. 

5.12. Jeigu Meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į valstybinę 
apskaitą, jis išduodamas Pirkėjui kartu su Kultūros vertybių apsaugos 
reglamentu. 

5.13. 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,  
kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu. 

5.14. 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.

5.15. Jeigu Pirkėjas praranda teisę į Meno kūrinį, kaip nustatyta 5.14 
punkte,  Aukciono namai gali Meno kūrinį pasiūlyti pirkti Pirkėjui, Aukciono 
eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą. 

5.16. Aukciono namai, Pirkėjui neatsiskaičius už Meno kūrinį, turi 
teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar teismą, ginti savo pažeistas teises 
įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti Meno 
kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu sandoriu bei reikalavimą Pirkėjui 
sumokėti Aukciono namams bei Meno kūrinio Savininkui priklausančias 
sumas.  

6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
6.1. Meno kūrinių Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra 

taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. 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 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 (hereinafter Works of Art) through an Auction organized and 
held by UAB Meno Rinkos Agentūra (hereinafter the Auction House), where 
Works of Art are offered for sale to several persons through the Auction 
House and a contract for the sale-purchase of a Work of Art is signed with the 
highest Bidder (hereinafter the Buyer).

1.3. The Auction House is the intermediary between the Owner who has 
submitted the Work of Art to the Auction (hereinafter 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 audio and/or video 
recording made during the Auction is kept for one year after the Auction and 
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 indicates the artist, title, year of creation, measurements, Starting 
Price or assessed value, and other information about the Work of Art.

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 artist, 
time and place of creation, technique and materials used, measurements, 
condition, signatures, and other information important for its identification.

1.13. The Work of Art 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 Starting Price is the initial price announced at the Auction when 
bidding on a specific Work of Art has begun.

1.15. The Reserve Price is a confidential amount (higher than the Starting 
Price indicated in the Catalogue). If it is not reached during the Auction, the 
Work is considered unsold. It is indicated in the Auction Catalogue by the 
symbol ® beside the price of a specific Work of Art. If this symbol is absent, 
there is no Reserve Price.

1.16. The Accepted Price (Gavel Price) is the highest price offered during 
the Auction by a Bidder for a Work of Art. It is recorded by a stroke of the gavel.

1.17. The Final Sale Price is the final amount paid by the Buyer who has 
won the Auction. It consists of the Accepted (Gavel) Price plus the Auction 
House margin plus the value added tax (VAT) on the Auction House margin.

2. Obligations and Rights of the Auction House and the Owner
2.1 When submitting a Work or Works of Art for Auction, the Owner of 

the Work of Art affirms and guarantees that the Work of Art he has submitted 
is his rightful property, which has been lawfully acquired or inherited or 
created, and that the Work has not been pledged as collateral to a third party. 
He is responsible for the correctness of the information about the Work. 
The Owner affirms that he is the sole Owner and/or inheritor of the Work 
submitted.

2.2. The Owner guarantees that the Work submitted for Auction is 
genuine. If it becomes clear before the Auction that the Work is a forgery or 
has been erroneously attributed, or if there is doubt about the genuineness of 

the Work, the Auction House reserves the right to remove such a Work from 
the list of Works to be auctioned.

2.3. In solidarity with the Owner, the Auction House makes every effort 
to guarantee and defend the copyright on a Work by complying with the 
provisions of the Law on Copyright and Related Rights of the Republic of 
Lithuania.

3. Bidder Registration
3.1. Natural and legal persons may participate and make purchases at 

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.

3.2. A Bidder who wishes to participate in the Auction with rights of 
purchase must register by filling out the registration form.

3.3. 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, Internet website, 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;

(iii) 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.

3.4. Those who wish to participate in the Auction by telephone must 
indicate on the Registration Form the numbers of the lots they want to bid 
on as well as the participant’s telephone number at which employees of 
the Auction House will be able to reach the participant during the Auction. 
Bidding by telephone is permitted only for those lots whose Starting Price is at 
least €500. 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.

3.5. A Bidder who wants to participate in the Auction without being 
physically present in the hall (hereinafter an Absent Bidder) must indicate 
on the registration form, in addition to the usual information provided on the 
registration form, the Work(s) of Art that he wants to buy and the highest 
Accepted (Gavel) Price he is willing to pay for this Work. At its own discretion, 
for purposes of record keeping, the Auction House gives a number to the 
Absent Bidder.

3.6. The registration form may be filled out online on the Internet website 
of the Auction House, or the form in the Auction Catalogue may be filled out 
and sent by fax (+370 5) 230 7200. The registration form may also be filled out 
at the Auction location during the pre-Auction viewing or before the Auction 
begins.

3.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received no 
later than four hours before the Auction. Registration at the Auction location 
ends ten minutes before the Auction begins.

3.8. 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.

3.9. 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 of Art they want to acquire during the pre-
Auction viewing and to critically evaluate their condition and genuineness. 
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own 
experts to the pre-Auction viewing and rely on their recommendations about 
making a purchase. After a purchase has been made, the Auction House does 
not accept any complaints concerning the Works of Art that have been bought.

4. The Auction Procedure
4.1. The Auction is held at the location and time set by the Auction House 

and indicated in the Catalogue and on the website of the Auction House.
4.2. 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 
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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 website of the Auction House.

4.3. The Auction starts at the designated time. Depending on the number 
of Works of Art to be sold, the Auction may be held with or without a break.

4.4. The auctioneer briefly presents each Work of Art (artist, title, year of 
creation) and announces its Starting Price. The Starting Price for a Work of Art 
may be increased by the following increments:

           €20 –       €299: by increments of   €10;
         €300 –       €999: by increments of   €20;
      €1,000 –    €2,999: by increments of   €50;
      €3,000 –    €4,999: by increments of €100;
      €5,000 –    €9,999: by increments of €200;
    €10,000 –  €29,999: by increments of €250;
    €30,000 – or more: by increments of €500.
4.5. When making a bid, a Bidder must clearly raise his bidding paddle 

with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
4.6. The auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders 

makes a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid made, the 
number of the Bidder who made it, and repeats the amount of the bid three 
times with a stroke of his gavel. This price is the Accepted Price. After the 
stroke of the gavel, the Work of Art is considered sold, and the Accepted Price 
and the number of the Bidder who made it are recorded in the Auction records.

4.7. 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.

4.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether 
or not they are physically present at the Auction), the auctioneer may decide 
to re-auction the Work over which the disagreement arose.

4.9. 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.

4.10. 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 an authorization from the head of his institution 
to buy Works of Art at the Auction.

4.11. 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.

4.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding 
numbers to the Auction administration.

4.13. 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 a Work of Art during the Auction will be refunded the price of their 
ticket when they collect the Work they have bought.

5. Payment
5.1. 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.

5.2. For each Work of Art sold, the Auction administration issues a 
prepayment invoice or VAT invoice, depending on the manner of payment,  
(in two copies) that indicates the number of the Work of Art, its title, and 
the price to be paid, which consists of the Accepted Price and the Auction 
House margin, including VAT (18% for Works with an Accepted Price of up 
to €3,000, 16% for Works with an Accepted Price of from €3,001 to €5,000, 
14% for Works with an Accepted Price of from €5,001 to €10,000, 12% for 
Works with an Accepted Price of €10,001 or more). The first copy of the 
prepayment invoice or VAT 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.

5.3. 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.

5.4. Payment for the Work of Art may be made at the Auction location in 
cash or by bank card (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro) or bank 
remittance to the settlement account indicated by the Auction House no later 
than five working days after the Auction.

5.5. When payment is made at the Auction location by bank card or in 
cash, the Bidder is given a cash receipt or a cash register receipt as well as the 
Work of Art and its certificate of authenticity.

5.6. When payment is made by bank remittance, the Work of Art is given 
to the Buyer after the money has been credited to the settlement 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 lot number and the 
prepayment invoice number of the Work of Art acquired.

5.7. The Auction House will not accept payment for a Work of Art from 
a third party. Payment for the Work of Art sold must be made only by the 
registered Bidder who offered the highest price for this Work of Art and 
whose Bidder’s Number is recorded in the Auction records, unless a tripartite 
agreement for different terms of payment was signed before the Auction 
between the Auction House, the Bidder, and the payer.

5.8. The Buyer must collect his Work of Art from the Auction House 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.

5.9. If the Auction House made an agreement to deliver the Work of Art 
to the Buyer, it must dispatch the Work of Art to the Buyer within sixty hours 
after payment has been credited to the settlement account of the Auction 
House. The Auction House will charge an additional fee for delivery, which 
must be paid when payment is made for the Work of Art. This amount includes 
all applicable costs for packing, transportation, customs, and insurance 
during transportation.

5.10. Together with the Work of Art purchased, the Buyer will receive a 
certificate of authenticity issued by the Auction House.

5.11. 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.

5.12. 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 Safekeeping of Cultural Treasures.

5.13. 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.

5.14. 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 Internet website of the Auction House and made 
public through other channels for the dissemination of public information 
chosen by the Auction House.

5.15. If the Buyer loses his right to the Work of Art, as provided in provision 
5.14, the Auction House may offer the Work of Art to the Bidder who made the 
second highest bid during the Auction.

5.16. If the Buyer has not paid for the Work of Art, the Auction House 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 
a completed transaction and that the Buyer pay the Auction House and the 
Owner of the Work of Art the sums owed them.

6. Applicable Law and Dispute Settlement
6.1. These art Auction rules shall be construed, interpreted, and 

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

of artworks organized and held by the Auction House, from the transfer of 
artworks sold at the Auction to Buyers, or from other related matters shall be 
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
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:  V i l n i a u s  A u k c i o n a s

1 ir 4 viršeliuose panaudota:
Pranas Gailius (1928–2015)

Iš  c iklo  „Hauteur d’ombre“(„Šešėl io  aukštuma“)
1985–1986, pop., akr., 80,1 x 121,2

Artimiausi aukcionai:

XLVI Vilniaus aukcionas (knygos, leidiniai, kūriniai ant popieriaus)
2017 m. vasario mėn. 

XLVII Vilniaus aukcionas
2017 m. kovo mėn. 
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