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Jūratis Zalensas, Bronius Zalensas, Valerija Zalensienė



Sveiki, mielieji,

Simona Skaisgirytė–Makselienė ,
Vilniaus Aukciono vadovė

> In focus: Zalensų šeima > 4  

> Lietuvos dailė > 12  
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jei paklaustumėt, ar yra kažkoks sezoniškumas Vilniaus aukcionų rinkiniuose – tektų atsakyti, kad taip, yra. Matyt, 
rudenį ir žiemą dominuoja mąslesni, santūresni kūriniai, vasarą – atsipūtę ir hedonistiški, o pavasarį? Kokie 
kūriniai dominuoja pavasariniuose aukcionuose? Į šį klausimą nesunkiai rasite atsakymą patys, užtenka prisiminti, 
kad gegužės mėnesį įrėmina dvi šventės – Mamos diena ir Vaikų diena, o pats mėnuo liturginiame kalendoriuje yra 
pašvenčiamas Dievo Motinai Mergelei Marijai. Šis intymumas, kameriškumas, šeimyniškumas, manau, jaučiamas ir 
šio aukciono rinkinyje. Neveltui jį pradeda rubrika, skirta Zalensų šeimai, kurios visus narius sieja pasišventimas 
menui, o kūryboje dominuoja būtent vaikų, motinystės bei religinė temos. Beje, Lietuvoje labai daug menininkų 
šeimų, net dinastijų, ir tai suteikia jų narių kūrybai papildomą matmenį – dialogo su ankstesne ir vėlesne kar-
tomis. Gražus tokio dialogo pavyzdys yra ir šiame aukcione trimis darbais pristatoma Monika Bičiūnienė, viena 
iš nedaugelio naivistinio meno kūrėjų Lietuvoje. Kitas tokio šeimyninio dialogo pavyzdys – Antano ir Aldonos 
Kazanavičių, kurių prieškariu bendroje parodoje eksponuoti du darbai vėl susitinka, šį kartą – Vilniaus aukcione.

Aukciono rinkinį sudarančius kūrinius sieja kur kas daugiau nematomų saitų. Vartydami katalogą, pabandykite 
įsivaizduoti už kiekvieno kūrinio stovintį jo kūrėją ir nustebsite, supratę, kad beveik visi jie vienas kitą pažinojo: 
tiesiogiai ar netiesiogiai, bet visi susieti tradicijos, perimamumo, draugystės, kolegiškumo ar konkurencijos, moky-
tojo ir mokinio gijomis. 

Kviesdama į XLVIII Vilniaus aukcioną taip ir siūlau: ateiti ne vien į ekspoziciją ir patį renginį, bet ir į 
pabendravimą su visu būriu Lietuvos dailės korifėjų, kurie, prisimindami konkrečių paveikslų sukūrimo ap-
linkybes, matyt, tyliai sau stebi tolimesnį jų likimą ir sveikina naujuosius jų šeimininkus. 
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In focus: Zalensų šeima

Bronius Zalensas (1921–1994) 
Skulptorius B. Zalensas gimė 1921 m. lapkričio 26 d. Pumpėnuose (Panevėžio raj.), mirė 1994 m. balandžio 

4 d. Kaune. 
1936–1940 m. mokėsi Kauno Vilijampolės amatų mokykloje drožybos skyriuje pas skulptorių Matą 

Menčinską (1896–1942). B. Zalensas 1949 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 
1949 m. dalyvavo parodose; surengtos pomirtinės personalinės parodos Kaune (1998 m. kartu su V. Zalen-
siene), Pasvalyje (2001 m.). 1952–1956 m. Rygos dailės kombinato „Māksla“, 1956–1960 Kauno „Dailės“ kombi-
nato dailininkas. 1960–1968 m. dėstė S. Žuko taikomosios ir dekoratyvinės dailės technikume Kaune. Nuo 1960 
m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

Sukūrė figūrinių kompozicijų, reljefų, bareljefų, dekoratyvinių skulptūrų, biustų, antkapinių paminklų. 
Ankstyvojo laikotarpio kūriniams būdingi socrealizmo bruožai, sukūrė optimistinės nuotaikos figūrinių 
kompozicijų darbo, sporto, švenčių tema. Nuo 7 d-mečio darbuose vyrauja labiau apibendrintos subtiliai mod-
eliuotos formos, poetiškumas, dažnos figūrinės alegorijos, daugiausia vaizduojama apnuoginta moters figūra. 
Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų viešosioms erdvėms Kaune, Panevėžyje. Skulptūras kūrė iš gipso, keramikos, 
bronzos, granito. B. Zalensos kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
Kaune.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990,  sud. Milda Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 793–794.

Valerija Zalensienė (1925–1997)
Tapytoja monumentalistė Valerija Žukauskaitė Zalensienė gimė 1925 m. kovo 31 d. Rygoje, mirė 1997 m. 

liepos 12 d. Kaune.  
1956 m. baigė Lietuvos dailės institutą ir įgijo monumentaliosios tapybos, freskos dailininkės specialybę. 

1956–1994 m. dirbo Kauno „Dailės“ kombinato dailininke. Nuo 1956 m. dalyvavo parodose; surengtos 
pomirtinės personalinės parodos Kaune (1998 m. kartu su B. Zalensu, 1999 m.), Šaukėnuose (2000 m.). Nuo 
1960 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 

V. Zalensienė dekoravo daug visuomeninių  pastatų (parduotuvių, vaistinių, kavinių, kino teatrų, civilinės 
metrikacijos biurų, paštų) interjerų. Sukūrė pano, freskų, dekorui naudojo keramiką, medį, metalą. Nutapė 
teminių paveikslų, realistinių psichologinių portretų, įvairių Lietuvos vietų (ypatingai Baltijos pajūrio) peizažų 
ciklų, natiurmortų. Vieniems paveikslams būdinga realistinė tapymo maniera, kituose pastebimi impresionis-
tiniai elementai, dekoratyvumas, ekspresyvumas.

V. Zalensienės kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune, 
Šiaulių „Aušros“ muziejus.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990,  sud. Milda Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 794.

Jūratis Zalensas (1952–2015)
Skulptorius, tapytojas Jūratis Zalensas gimė 1952 m. liepos 7 d. Rygoje, mirė 2015 m. vasario 5 d. Kaune. 
1972 m. dirbo Kauno „Dailės“ kombinate. 1978 m. baigė skulptūros studijas Lietuvos dailės institute. Nuo 

1976 m. dalyvavo parodose; surengė personalines parodas Kaune, Vilniuje. 1979–1985 m. dėstė skulptūrą 
Lietuvos dailės institute Kauno vakariniame taikomosios dailės skyriuje. Nuo 1983 m. Lietuvos dailininkų 
sąjungos narys. 2011 m. dalyvavo Venecijos bienalės Dariaus Mikšio projekte „Už baltos užuolaidos“.

J. Zalenso stiliaus formavimuisi įtakos turėjo Antano Martinaičio, G. Rouault, H. Matiss‘o kūryba. Temų 
ir idėjų jis sėmėsi iš mitologijos, literatūros, gamtos. Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų, smulkiosios plastikos 
kūrinių, bareljefų, figūrinių kompozicijų. Nutapė peizažų, natiurmortų, dekoratyvinių kompozicijų su fantastini-
ais motyvais, vėliau kūrė abstrakčius paveikslus. Kūriniams būdinga pastozinė tapyba, spontaniška kompozicija. 
Dailininkas skulptūroje pradėtą plėtoti temą, idėją dažnai perkeldavo ir plėtodavo tapybos darbe.

J. Zalenso kūrinių turi Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune.
Parengta pagal: Jasevičiūtė J. „Jūratis Zalensas“ in Kauno menininkai, Kaunas, 1996, p. 118; Lietuvos dailininkų 

žodynas 1945–1990,  sud. Milda Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 794; Zalensas Jūratis in Visuotinė lietuvių enciklopedija, 
Vilnius, 2014, p. 556.
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X L V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

1. Bronislovas Zalensas (1921–1994)
Motinystė
XX a. 8–9 d–metis, molis, 17,3 x 10,2 x 4
140 Eur

2. Bronislovas Zalensas (1921–1994)
Plaketė–barel jefas  „Rugių pjovėjos“
XX a. 6–7 d–metis, ton. gipsas, 13,2 x 22
150 Eur

3. Bronislovas Zalensas (1921–1994)
Plaketė–barel jefas  „Mergelė  su f leita“
XX a. 6–7 d–metis, ton. gipsas, 14,4 x 23,3
150 Eur
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I n  f o c u s :  Z a l e n s ų  š e i m a

4. Bronislovas Zalensas (1921–1994)
1863 m.  suki lėl is
1963 (?), molis, 31 x 12 x 7,2
140 Eur

5. Bronislovas Zalensas (1921–1994)
Taikos i lgesys (?)

XX a. 6–7 d–metis, tonuotas gipsas, 83,5 x 16 x 7
190 Eur

6. Bronislovas Zalensas (1921–1994)
Kanklininkės
XX a. 7–8 d–metis, terakota, h=41
1100 Eur
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X L V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  Z a l e n s ų  š e i m a

7. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 

parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  I
1955–1956, pop., piešt., guašas, 63 x 214

220 Eur

8. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių  parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  I I
1955–1956, pop., piešt., 63 x 223
190 Eur

9. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių  parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  I I I
1955–1956, pop., piešt., 63 x 188
180 Eur

10. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 

parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  IV
1955–1956, pop., piešt., guašas, 63 x 167

180 Eur

11. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 

parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  V
1955–1956, pop., piešt., 63 x 163

140 Eur
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I n  f o c u s :  Z a l e n s ų  š e i m a

12. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano 
Šiaul ių  parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  VI
1955–1956, pop., piešt., 63 x 155
140 Eur

13. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam 
pano Šiaul ių  parduotuvėje  „Vaikų 
pasaulis“,  VII
1955–1956, pop., piešt., 63 x 142
140 Eur

14. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 
parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  VIII
1955–1956, pop., piešt., 63 x 129
90 Eur

15. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 
parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  IX
1955–1956, pop., piešt., 63 x 121
90 Eur

16. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 
parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  X
1955–1956, pop., piešt., 63 x 119
90 Eur
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X L V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  Z a l e n s ų  š e i m a

18. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano 
Šiaul ių  parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  XII
1955–1956, pop., piešt., 63 x 84
75 Eur

19. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 
parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  XIII
1955–1956, pop., piešt., 63 x 78
75 Eur

20. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių  parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  XIV
1955–1956, pop., piešt., akv., 63 x 83
50 Eur

21. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyvin -

iam pano Šiaul ių  parduotuvėje 
„Vaikų pasaulis“,  XV

1955–1956, pop., piešt., akv., 63 x 83
50 Eur

17. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Projektinis  eskizas  dekoratyviniam pano Šiaul ių 

parduotuvėje  „Vaikų pasaulis“,  XI
1955–1956, pop., piešt., 63 x 115

90 Eur
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I n  f o c u s :  Z a l e n s ų  š e i m a

22. Valerija Zalensienė (1925–1997) 
Žvejų vaikai
XX a. 8 d–metis, drb., al., 106 x 116
3500 Eur

24. Valerija Zalensienė (1925–1997) 
Koncertas  
1977, drb., al., 94,5 x 80
1200 Eur

23. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Natiurmortas  su amari l iais  ir  kitom gėlėm
XX a. 8–9 d–metis, drb., al., 63 x 68
370 Eur
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X L V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  Z a l e n s ų  š e i m a

26. Jūratis Zalensas (1952–2015)
Natiurmortas  su verbomis

XX a. 9 d–metis, drb., al., 70,5 x 64,5
Sign. AK: Zalensas

1100 Eur

25. Jūratis Zalensas (1952–2015)
Kristus

1985, drb., al., 50 x 35
680 Eur
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Lietuvos dailė

27. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Capri  salos  motyvas su žydinčia  visteri ja
1914–1929, kart., al., 23,8 x 19,4
1300 Eur
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X L V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

28. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki, 1883–1956)
Ežero pakrantės  peizažas
XX a., II ketv., pop., guaš., 29 x 34
Sign. AK: parašas
1200 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

29. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Piemuo
1944, drb., al., 65 x 74,7
Sign. AK: A. Žemaitis–Žm,/1944–
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1184
Kūrinys dalyvavo 1947 m. Visasąjunginėje SSRS dailininkų parodoje Maskvoje
19000 Eur
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X L V I I I  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

30. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Rudenėlis
1956, kart., al., 30 x 35
Sign. AD: AŽ 56, KP: dedikacija: „Mielam kolegai Vytautui 
Bačėnui A. Žmuidzinavičius. Kaunas, 1958.I.5.”
5900 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

32. Kazys Šimonis (1887–1978)
Stirnelė  miške
XX a. 3 d–metis, pop., temp., past., 48 x 56
Sign. AD: KŠimonis
5200 Eur

„1923 m. Kazys Šimonis išvyksta į Vokietiją bei Prancūziją. Prasideda pats aktyviausias, dinamiškiausiais 
laikotarpis menininko kūryboje. Neturėjęs sisteminio meninio išsilavinimo, neįgijęs akademinio meninio 
pasirengimo, jis, nežiūrint visko, it kempinė sugėrė pačias įvairiausias menines įtakas, eksperimentavo ir 
kūrė tai vienoje, tai kitoje stilistikoje, kol galiausiai atrado ir išgrynino savo, grynai šimonišką stilių, kuriame 
persipina art deco, lučizmo, futurizmo įtakos. Darbai tampa dar labiau dekoratyvūs, plokšti; dažniausiai 
naudojama švelniai pastelinė spalvų gama, minkšti perėjimai. Vengiama kontrastingos šviesotamsos ir draminės 
ekspresijos – tuo Šimonis tikrai skiriasi nuo daugelio Kauno meno mokyklos arsininkų. Art deco stilistika 
pažymėti Šimonio darbai yra bene vertingiausia jo kūrybinio palikimo dalis.“ 
S. Skaisgirytė–Makselienė, „Kazys Šimonis: lietuviškos dailės l‘enfant terrible“ in: Dailė, 2012 m. Nr. 2: p. 136–139.

31. Kazys Šimonis (1887–1978)
Pil iakalnis
1966, pop., temp., 37 x 48
Sign. AK: KŜ
1200 Eur
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X L V I I I  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

33. Adomas Galdikas (1893–1969)
Rudeniškas peizažas

1944–1949, pop., tušas, al. kreid., 30,5 x 46,5
Sign. AK: A Galdikas.

490 Eur

34. Nežinomas autorius (XX a. I p., Lietuva)
Naktinė Kauno panorama su Vytauto 

Didžiojo  t i l tu
XX a. 4 d–metis, drb., al., 37 x 50

290 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

35. Antanas Kazanavičius (Kazanowicz Antoni, 1892–1940)
Medžiai  rudenį
XX a. 3–4 d–metis, kart., al., 22,7 x 32
290 Eur

Antanas Kazanavičius (Kazanowicz Antoni, 
1892–1940)

Tapytojas A. Kazanavičius gimė 1892 m. Dideliškyje 
(Rokiškio raj.), mirė 1940 m. spalio 18 d. Vilniuje. 

1905 m. išvyko į Sankt Peterburgą; ten dirbo 
fabrikuose, lankė realinę mokyklą, buhalterijos kursus. 
1914 m. grįžo į Lietuvą; dirbo buhalteriu, sąskaitininku. 
Pirmojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Minską. 
Vėliau gyveno Maskvoje; dirbo savivaldybėje, kartu 
mokėsi privačioje dailės studijoje. 1918  m. susituokė su 
Aldona Didžiulyte ir atvyko į Vilnių. 1919 m. dirbo LSSR 
liaudies švietimo komisariate finansų skyriaus vedėju. 

1920–1922 m. mokytojavo Lietuvos provincijoje. 1923 m. Jaltoje lankė Michailo Alisovo tapybos studiją. Grįžęs į Lietuvą, dirbo 
Panevėžio gimnazijoje piešimo mokytoju, mokėsi skulptoriaus Juozo Zikaro dailės studijoje. 1929–1932 m. dirbo buhalteriu 
Klaipėdoje; dalyvavo komunistinėje veikloje, apipavidalino nelegalų laikraštį „Raudonasis švyturys“. 1932–1935 m. ūkininkavo 
Dideliškyje. 1935–1940 m. gyveno Kaune. 1940 m. paskirtas Vilniaus apskrities viršininku. 

Kūrybai būdinga realistinė maniera, kai kuriuose paveiksluose vyrauja dramatinė nuotaika. Nutapė natiurmortų, peizažų, 
iliustravo A. Kazanavičienės knygų vaikams. 

Kartu su žmona, A. Kazanavičiene, surengė personalines parodas Kaune (1927 m., 1939 m.), Klaipėdoje (1932 m.). A. 
Kazanavičiaus kūrinių turi Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvos dailės muziejus.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944,  sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 204–205.

36. Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (1888–1968)
Peizažas su sodyba
XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 41 x 53,5
Sign. AD: ADK
540 Eur

Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (1888–1968)
Rašytoja, tapytoja A. Didžiulytė-Kazanavičienė gimė 

1888 m. kovo 2 d. Griežionėlių kaime (Ukmergės apskri-
tis), mirė 1968 m. gruodžio 17 d. Vilniuje; palaidota Rasų 
kapinėse.

Lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjo Stanislovo 
Didžiulio ir rašytojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos 
dukra. Nuo 1896 m. gyveno Mintaujoje (dabar – Jelgava, 
Latvija), lankė mergaičių gimnaziją. Baigusi gimnaziją 
dirbo mokytoja Šiluvoje, vėliau – Tatkonyse (Kupiškio 
raj.), Medemrodėje (Akmenės raj.).  1914 m. Petrograde 

baigė medicinos seserų ir mokytojų kursus. 1915–1918 m. studijavo Alfonso Šaniavskio liaudies universitete Maskvoje; 1918 
m. dirbo Lietuvos reikalų komisariate. 1918  m. ištekėjusi kartu su vyru, A. Kazanavičiumi, išvyko į Vilnių. 1919 m. žurnalo 
„Švietimo reikalai“ redaktorė, LSSR švietimo liaudies komisariato kolegijos narė. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dėl 
komunistinių pažiūrų nuolat keitė darbo vietas. 1920–1922 m. dirbo mokytoja Šeduvoje, Ramygaloje. 1923 m. išvyko į Jaltą, 
ten lankė Ivano Aivazovskio mokinio ir sekėjo Michailo Alisovo tapybos studiją. 1924–1925 m. dėstė Panevėžio mokytojų 
seminarijoje, lankė skulptoriaus Juozo Zikaro dailės studiją. 1929 m. persikėlė į Klaipėdą. 1932–1935 m. gyveno Dideliškyje, 
1935–1940 m. – Kaune. 1938 m. įstojo į Lietuvos moterų dailininkių draugiją. 1940 m. įsikūrė Vilniuje. Antrojo pasaulinio karo 
metu kalėjo. 1946–1957 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. 

Parašė poezijos ir prozos kūrinių vaikams, išleido (dažnai pačios iliustruotų) virš 20 knygų. Nutapė peizažų su Lietuvos 
ir Krymo vaizdais, natiurmortų. Kūryboje vyrauja realistinė maniera, kartais – dekoratyvumas (ryškių spalvų koloritas, 
suplokštintas vaizdas).

Kartu su vyru, A. Kazanavičiumi, surengė personalines parodas Kaune (1927 m., 1939 m.), Klaipėdoje (1932 m.). A. 
Kazanavičienės kūrinių turi Lietuvos literatūros ir meno archyvas.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944,  sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 203–204.



19

X L V I I I  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

37. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 1905–1981) 
Čia s lapstėsi  part izanai

1944, fan., al., 28 x 34,5
Sign. AD: L. Kazokas / 44

1150 Eur

38. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 
1905–1981) 

Peizažas su pakrantės  motyvu
1955, drb., al., 90 x 73

Sign. AK: L. Kazokas
3050 Eur

Leonardas Kazokas – tapytojas, vienas iškiliausių Lietuvos peizažistų.  Pirmojo pasaulinio karo metu gyveno 
Petrograde. Vėliau grįžo į Kauną ir įstojo į Piešimo kursus. 1931 m. baigė Kauno meno mokyklą (tapybą), 
stažavosi Paryžiuje, dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos veikloje. Po baigimo dirbo piešimo moky-
toju Kaune, Vilniuje. Tapė aliejumi peizažus, natiurmortus, figūrines kompozicijas. Jo kūryba – lyriška, joje 
derinami realizmo, impresionizmo bei postimpresionizmo bruožai. Žavėjosi antika, Rytų filosofija bei menu. L. 
Kazoko kūriniuose jaučiama ir art deco įtaka. Rengė savo asmenines ekspozicijas Kaune, taip pat Paryžiuje.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944,  sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 206–208.
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39. Jonas Buračas (1898–1977)
Nemunas t ies  Pažaisl iu .  Iš  c iklo  Čia  bus Kauno marios
1957, drb., al., 47 x 64
540 Eur

40. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Peizažas su upe
1960, drb., al., 57,5 x 71
Sign. AK: JVaitys 60
2200 Eur

41. Ignas Budrys (1933–1999)
Peizažas su pi l iakalniu
1966, pop., akv., 60 x 83
Sign. AD: Ig.Budrys/66
340 Eur

42. Pranciškus Porutis (1924–2009)
Peizažas su koplytstulpiu
XX a. 8–9 d–metis, pop., akv., 64 x 84,5
Sign. AD: P. Porutis
360 Eur
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43. Antanas Martinaitis (1939–1986) 
Natiurmortas  su verbomis
XX a. 7–8 d–metis, kart., al., 70 x 50
4300 Eur
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44. Vytautas Valius (1930–2004)
Iš  c iklo  Lietuvių l iaudies  meno motyvais  I I
~1988, pop., sint. temp., 71 x 55,5
790 Eur

45. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Mosėdžio bažnyčios  vartai
1980, kart., al., 50 x 40
760 Eur

46. Vladas Karatajus (1925–2014)
Pavasario  pradžia
1992, drb., al., 79,5 x 93
Sign. AK: parašas 92
1200 Eur
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47. Petras Radzevičius
Prie  Vi lnelės

1971, drb., al., 51,5 x 72,5
Sign. AD: parašas/71

280 Eur

48. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Vilniaus motyvas

1978, drb., al., 82 x 100
1800 Eur

49. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Vilnius

1973, kart., al., 40,5 x 48,5
Sign. AD: KV 73

1200 Eur
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50. Jonas Čeponis (1926–2003)
Kelias
1992, drb., al., 81 x 98,5
Sign. AK: J. Čeponis 92
8750 Eur

51. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)
Dialogas buduare
1977, drb., al., 84,5 x 75
Sign. AK: 77/ Edis Ju
900 Eur

52. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Kompozici ja
1992, kart., guaš., 49,5 x 69,2
Sign. AD: petrulis 92
1200 Eur
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53. Linas Leonas Katinas (g. 1941)
Pora niekam nereikal ingų debesų
1971, kart., al., 90 x 100
Sign. KP: Linas / Maskvoje Mosfilme
1600 Eur

54. Linas Leonas Katinas (g. 1941)
Be pavadinimo 
1988, drb., akr., 116 x 89
Sign. AD: Linas 88
1500 Eur
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55. Raimundas Mikšys (1961–2008) 
Ruduo
1993, drb., al., 120 x 100
Sign. VK: 2003 R. Mikšys 93
1500 Eur

56. Vladas Karatajus (1925–2014)
Saulagėlės
2002, drb., al., 70 x 80
Sign. AD: parašas / 2002
1150 Eur
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57. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Laisvas (Free)
1970, drb., al., 60 x 50
Sign. KP: N.Valadkevičiūtė
290 Eur

58. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Nature morte
1969, drb., al., 60 x 40
Sign. KP: N.Valadkevičiūtė
210 Eur

59. Valerija Ostrauskienė 
(1927–1997) 

Madona
1981, kart., al., 44 x 58

Sign. AD: V. Ostr./‘81
1200 Eur
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60. Algimantas Jonas Kuras (g. 1940)
Žiemos peizažas
1985, drb., al., 97 x 83
Sign. AD: KA85
3200 Eur

61. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Fleit istės  ir  nukryžiuotas
1989–1990, drb., al., 100 x 81
Sign. VD: Sk
1400 Eur
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62. Raimundas Sližys (1952–2008)
Daktaro Montvi lo  seansas
1980, drb., al., 125 x 140
Sign. AD: monograma/80
2700 Eur
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65. Monika Bičiūnienė (1910–2009)
Keliu į  mišką
XX a. 8–9 d–metis, drb., al., 63 x 81,5
480 Eur

64. Monika Bičiūnienė (1910–2009)
Gėlė
1975, kart., al., 70 x 50
Sign. AD: parašas/1975.
420  Eur

63. Monika Bičiūnienė (1910–2009)
Artojėl is
1975, kart., al., 61 x 47
Sign. AD: parašas
300  Eur

Monika Bičiūnienė (1910–2009) 
Tapytoja M. Bičiūnienė gimė 1910 m. balandžio 28 d. 

Baublių kaime (Rokiškio apskrityje), mirė 2009 m. spalio 
23 d. Vilniuje.

Savamokslė naiviojo meno atstovė Monika 
Bičiūnienė ėmė tapyti gan vėlai, sulaukusi 51 metų. Jos 
sūnus, dailininkas Rimas Bičiūnas, 1962 m. pradėjo 
mokytis M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Pamačiusi, 
kaip tapo sūnus, smalsumo traukiama M. Bičiūnienė 
pabandė pati tapyti. Pamatęs jos piešinius, sūnus pagyrė 
ir paskatino tapyti, parūpino teptukų, dažų, drobės. 

Spalvingi M. Bičiūnienės paveikslai sužavėjo ne vieną dailininką. Nuo 1960 m. dalyvavo parodose; surengė virš 20 
personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Dailininkė įtraukta į Pasaulinę naiviojo meno enciklopediją (World Ency-
clopedia of Naive Art, London, 1984).

Paveikslus kūrė aliejumi, tempera, pastele. Kūryboje vyrauja dvi pagrindinės temos – kaimo vaizdai (buitiniai 
kasdieniai, ūkio, lauko darbai, šventės, šeimos scenos) ir miesto (gatvių šurmulys, mašinos, daugiaaukščiai namai, 
statybos). Taip pat nutapė portretų, natiurmortų. Kūrybai būdinga paprasta kompozicija, primityvi plastika, ryškios 
lokalios spalvos, kontrastingi jų deriniai. Dailininkės paveiksluose juntamas nuolatinis vyksmas, judėjimas, kūriniai 
dinamiški, pripildyti šilumos, optimistiškos nuotaikos.

M. Bičiūnienės kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune, Rokiškio 
krašto muziejus.
Parengta pagal: Monika Bičiūnienė, sud. Rimas Bičiūnas, Vilnius, 2004.
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66. Žygimantas Augustinas (g. 1973)
Iš jodinėtojas

2009, drb., al., 41 x 35,5
Sign. AD: Ž.
900 Eur

67. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Dvi  galvos
1976, kart., temp., 29 x 40
Sign. AK: KV/76·XII/31
350 Eur
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Diasporos dailė
68. Vladimir Magidey (1881–po 1925)
Pypkorius
1905–1925, drb., al., 60,5 x 50,5
Sign. VK: Magidéy München 
450 Eur

Vladimiras Magidey skirtinguose aukcionų kata-
loguose (Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje) 
įvardinamas kaip lenkų-vokiečių arba rusų dailininkas, 
gimęs 1881 m. Vilniuje. XIX–XX a. sandūroje mokėsi Vil-
niaus dailės mokykloje pas I. Trutnevą arba I. Rybakovą, 
1905 m. pradėjo studijas Miuncheno meno akademijoje, 
kur be pasiruošimo nepriimdavo. I. Trutnevas savo mo-
kinius dažniausiai rekomenduodavo Peterburgo akademi-
jai, o I. Rybakovas –  Miuncheno. Mirė Miunchene, mirties 
data nežinoma (paskutinieji žinomi darbai datuojami 
1925 m.).  

69. Eugenijus Kulvietis (1883–1959)
Peizažas su upės vingiu
XX a. vid., fan., al., 35,5 x 61,5
Sign. AD: E. Kulvietis
2450 Eur
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70. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Žvejas
XX a. 6–7 d–metis, drb., akr., 73 x 55
Sign. AD: Kasiulis
4900 Eur

72. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Gerasis  ganytojas

XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 72 x 91
Sign. AD: Kasiulis

7800 Eur

71. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Gėlių pardavėjas
XX a. 6–7 d–metis, pop., guašas, 65 x 50
Sign. AD: Kasiulis
3800 Eur
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73. Pranas Gailius (1928–2015)
La peinture d‘Aique
1983, drb., al., 73 x 92
Sign. AD: pranas
4700 Eur
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74. Pranas Domšaitis (1880–1965)
Fakerio ežeras (Lake Faaker)

1930–1932, pop., past., 40 x 58
Sign. AD: P. Domšaitis

2400 Eur

75. Pranas Domšaitis (1880–1965)
Lietuviškas peizažas su skalbėja
1914–1919, drb., al., 44,7 x 77,5
Sign. AD: Domsaitis
8600 Eur
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76. Juozas Bagdonas (1911–2005)
Kompozici ja
XX a. II p., drb., al., 85 x 122
2900 Eur

77. Viktoras Vizgirda (1904–1993)
Ostervi l le
1961, drb., al., 61 x 76,5
Sign. VK: V. Vizgirda / 61
Repr. in: Viktoras Vizgirda (sud. V. Liutkus, Vilnius: 
VDA leidykla, 2000): p. 146
6100 Eur

78. Viktoras Vizgirda (1904–1993)
Dr.  Juozo Girniaus (?)  portretas

1968, drb., al., 111 x 92
Sign. AD: V. Vizgirda/68

6100 Eur
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80. Bronius Murinas (1906–1986)
Peizažas
1984, kart., akr., 60 x 47,5
Sign. AK: Br. Murinas 84
1600 Eur

79. Bronius Murinas (1906–1986)
Peizažas
1983, kart., akr., 46,5 x 59,5
Sign. AD: Br. Murinas 83
1600 Eur
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81. Pinkas Kremenis (Pinchus 
Krémègne, 1890–1981)
Céret  peizažas
1918, drb., al., 50 x 65
Sign. AK: Kremegne
3650 Eur

82. Michel Kikoïne (1892–1968)
Kelias  į  miestel į
1915–1920, drb., al., 53,9 x 74
Sign. AD: Kikoine
4900 Eur
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82. Michel Kikoïne (1892–1968)
Kelias  į  miestel į
1915–1920, drb., al., 53,9 x 74
Sign. AD: Kikoine
4900 Eur

83. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
Moters  portretas

XX a. vid., drb., al., 93 x 65,5
1600 Eur

84. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Uostas
XX a. 3–ias ketv., kart., al., 37,8 x 68
Sign. AD: A. Blatas
1400 Eur
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85. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Apsnigta  trobelė
XX a. 3–ias ketv., kart., al., 101,5 x 78,5
7300 Eur
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86. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Mimas Marcel is  Marceau
XX a. 7–8 d–metis, bronza h=54,5
Sign. AD: Blatas 
3650 Eur
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Lietuvos grafika

87. Gerardas Bagdonavičius (1901–1986) 
Kaunas.  Švč .  Trejybės bažnyčios  vartai
1928, pop., ofortas, 11,8 x 15,8
Sign. AD: G. Bagdonavičius 1928 mt. / Šiauliai; AK: Kaunas. Šv. 
Trejybės bažn. vartai; AK: klišėje GB
180 Eur

88.  Adomas Varnas (1879–1979)
Karikatūra iš  žurnalo Ant  pol i t ikos 
laktų 
XX a. 3 d–metis, pop., tušas, akv.,  34,5 x 23
290 Eur

89. Telesforas Valius (1914–1977)
10 medžio raižinių ∣  10 gravures sur  bois
Su įvadiniu prof. Albert Brechtold tekstu prancūzų, 
vokiečių, anglų, lietuvių k.
1945, Lustenau, tir. 300 egz.; signuota Telesforo Valiaus
250 Eur
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90. Stasys Ušinskas (1905–1974) 
Moters  aktas  I
~1931, pop., piešt., 20,5 x 18
Sign. AD: U.S.
550 Eur

91. Stasys Ušinskas (1905–1974) 
Moters  aktas  I I
~1931, pop., piešt., 20,5 x 18
Sign. AD: U.S.
550 Eur

92. Stasys Ušinskas (1905–1974) 
Moters  galvutė trumpais  plaukais

1931, pop., piešt., 20 x 17
Sign. AD: S.Us / 31

650 Eur



L i e t u v o s  g r a f i k a
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93. Vytautas Ignas (1924–2009)
Be pavadinimo
1949, pop., medžio raiž., 24,2 x 18,2
Sign. AK: 1949, AD: Ignas
90 Eur

94. Paulius Augius–Augustinavičius (1909–1960)
Ganykloje
1948, pop., medžio raiž., 20,5 x 21,5
Sign. AK: 1948, AD: Paulius Augius
160 Eur
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95. Viktoras A. Petravičius (1906-1989)
Mano gimtinėje  (11,12)

1945–1947, pop., linoraiž., 28 x 38,5
Sign. AK: 11, 12. Mano gimtinėje. In my native 

Country, AD: V.A.Petravičius
190 Eur

96. Viktoras A. Petravičius (1906-1989)
Mano gimtinėje  (13,14)

1945–1947, pop., linoraiž., 28 x 38,5
Sign. AK: 13, 14. Mano gimtinėje. In my na-

tive Country, AD: V.A.Petravičius
190 Eur



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

46

Romas Viesulas (iki 1956 Veselauskas, 1918–1996)
Grafikas R. Viesulas gimė 1918 m. rugsėjo 11 d. Gerdainiuose (Latvija). Mirė 1986 m. lapkričio 7 d. Romoje, 1996 m. 

perlaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 
1939–1941 m. R. Viesulas studijavo teisę Latvijos universitete Rygoje, tęsti studijų 1941 m. atvyko į Vilnių. 1944 m. 

pasitraukė į Vokietiją. Susidomėjo daile ir 1947–1949 m. mokėsi Dailės ir amatų mokykloje Freiburge. 1949–1950 m. 
studijas tęsė Dailės mokykloje Paryžiuje. Nuo 1951 m. dalyvavo parodose; surengė virš 50 personalinių parodų. 1951 m. 
išvyko į JAV. Nuo 1960 m. dėstė Temple‘io universitete Filadelfijoje (nuo 1961 m. – docentas, nuo 1965 m. – profesorius), 
nuo 1985 m. – jo filiale Romoje. Kurį laiką gyveno Meksikoje, Ispanijoje. R. Viesulas parašė straipsnių apie dailę, 
monografiją „Telesforas Valius“ (1984 m.), skaitė paskaitas, iliustravo knygų. 

R. Viesulo kūryba pelnė tarptautinį pripažinimą, jis buvo apdovanotas įvairiais prizais, stipendijomis; 1957 m. laimėjo 
metinę Filadelfijos grafikos klubo premiją, 1958, 1964 ir 1969 m. skirta Guggenheimo, 1960 m. – Tamarindo, 1962 m. – 
Tiffany stipendijos. Venecijos meno bienalėje 1970 m. buvo atidaryta R. Viesulo kūrinių paroda reprezentaciniame JAV 
meno paviljone.

Ankstyvieji dailininko kūriniai monumentalūs, skulptūriškai monolitiškos formos, apibendrinto piešinio, dekoratyvūs. 
Dramatiškus išgyvenimus, nerimastingus tautos praradimo apmąstymus R. Viesulas, puikiai įvaldęs spalvotos litografijos 
išraiškos galimybes, išliejo abstrakčiose 7-ojo dešimtmečio litografijose. Apie 1970-uosius m. grafikas, visad siekęs kalbėti 
apie aktualius dalykus modernia plastine kalba, grįžo prie medžio raižinių – kūrė kelių metrų ilgio bei pločio darbus ir 
spaudė juos ant audinio.

R. Viesulo kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune, Vilniaus 
universiteto biblioteka, Moderniojo meno ir Metropoliteno muziejai Niujorke, Nacionalinė biblioteka Paryžiuje, Krokuvos 
nacionalinis muziejus ir kiti.
Parengta pagal: Urbonienė R. Romo Viesulo meninės vizijos: Dainos ir raudos, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, sud. Danutė Mukienė, 
Vilnius, 2008, nr. 11, p. 360 –368.

97. Romas Viesulas (1918–1986) 
Anksti  rytą
1955, pop., litograf., 28,5 x 36,5, tir. 10
Sign. AK: 10., AC: Anksti rytą, AD: Romas Viesulas 55
180 Eur
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98. Romas Viesulas (1918–1986)
7 estampai  iš  c iklo  Dainos 
1959, pop., litograf., 38 x 54,  tir. 23/30. Spausdinta Paryžiuje.
Sign. AD: Romas Viesulas 59 (visi)
Su Henriko Nagio įvadu bei dainų tekstais ir jų vertimais į anglų k.
1200 Eur



L i e t u v o s  g r a f i k a
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99. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Šv. Kristoforas
XX a. 6–7 d–metis, pop., litograf., 47,5 
x 62, tir. 32/50
Sign. AK: 32/50, AD: Kasiulis 
290 Eur

101. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Tėviškės peizažas
XX a. 6–7 d–metis, pop., litograf., 47,5 x 62, tir. 
32/50
Sign. AK: 32/50, AD: Kasiulis 
250 Eur

100. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Danų sargybinis

1959, pop., litograf., 47 x 36, tir. 
75/400

Sign. AK: 75/400, AD: Mit vielen 
Dank V. Kasiulis 19/5–1959 

250 Eur

102. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Skaitantis  žydas prie  žvakės
~1965, pop., litograf., 21,2 x 27,5, tir. 44/200
Sign. AK: 44/200, AD: Kasiulis 
180 Eur
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105. Vytautas Ignas (1924–2009)
Rūpintojėl is
1970, pop., linoraiž., 76 x 48, tir. 1/15
Sign. AK: 1/15 II Ed., AD: VIgnas 1970
Repr. in: Vytautas Ignas (sud. N. Tumėnienė, 2001, Vilnius: 
LDM): il. 101
390 Eur

103. Rimtautas Gibavičius 
(1935–1993)
I l iustraci ja  iš  c iklo 
A.  Maldonio poezi jos 
r inktinei  Kel ionė,  I
1975, pop., cinkotipija, 25 x 15, tir. 
7/20
Sign. KC: 7/20 X, DC: parašas 75
190 Eur

104. Rimtautas Gibavičius 
(1935–1993)
I l iustraci ja  iš  c iklo 
A.  Maldonio poezi jos 
r inktinei  Kel ionė,  I I
1975, pop., cinkotipija, 25 x 15, tir. 
7/20
Sign. KC: 7/20 X, DC: parašas 75
190 Eur
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106. Birutė Demkutė (g. 1924)
Vilniaus senamiestis
XX a. 7 d–metis, medžio raiž., 56 x 42 (64 x 48)
Sign. AD: parašas
120 Eur

107. Algimantas Švažas (1933–2003) 
Dzūkija .  Daina.  Iš  c iklo  Lietuva
1978, pop., mišri techn., 36 x 48,5 (40 x 52,3)
Sign. AK: Dzūkija. Daina. Iš ciklo „Lietuva“. Mišri 
technika, AD: parašas 78
120 Eur
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109. Antanas Martinaitis (1939-1986)
Paukštis
1971, pop., past., 46,6 x 29,5
Sign. AC: 71.VII.4 parašas
320 Eur

108. Audrius Puipa (1960–1997)
Našlės  skol ininkas
1991, pop., spalv. litograf., 39 x 49, tir. 18/39
Repr. in: Audrius Puipa, sud. R. Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS leidykla, 2012, p. 183.
Sign. AK: 18/39 „Našlės skolininkas”, AC: Spalvota litografija, AD: A. Puipa 91.
790 Eur
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110. Mykolas Balinskis (Michał Baliński, 1794–1864) 
Historya miasta  Wilna /  przęz Michała  Bałinskiego 
|  Vi lniaus miesto istori ja
T.  1:  Zawierający dzieje  Wilna od założenia  miasta 
aż  do roku 1430
T.  2:  Zawierający dzieje  Wilna od początku rządów 
Świdrygajł ły  do śmierci  Stefana Batorego,  czyl i  od 
1430-1586 roku
1836, Wilno: A. Marcinowski. T.1: XXIV, 234, [6] p., 5 il. T.2: 290, 
[12] p., 8 il.
2400 Eur®

Mykolas Balinskis (Michał Baliński, 1794–1864) – Lietuvos istorikas, publicistas. Labai svarbus M. Balin-
skio vaidmuo, formuojant Lietuvos istoriografijos tematiką ir problematiką. Su J. Leleveliu 1815 m. įkūrė ir 
1816–1822 m. redagavo žurnalą „Tygodnik Wileński“. Buvo Vilniaus archeologinės komisijos vicepirmininku, 
Rusijos imperatoriškosios geografų draugijos nariu. M. Balinskis surinko ir paskelbė daug įdomios medžiagos 
apie Lietuvos miestus bei miestelius, bažnytkaimius, dvarus. Parašė Vilniaus miesto istoriją, Vilniaus akademi-
jos istoriją, Lenkijos istoriją, apie Barborą Radvilaitę, atsiminimus apie Joną ir Andrių Sniadeckį, Vilniaus miesto 
statistinį aprašymą, istorinių raštų dvitomį, istorijos studijas. Kartu su T. Lipinskiu parengė tris „Senovės Lenki-
jos“ tomus, vienas jų skirtas LDK istoriniam topografiniam aprašymui. Šiame darbe suregistruoti LDK miestai ir 
miesteliai, jų geografinė padėtis, trumpa istorinė apžvalga.

1836 m. išspausdinta M. Balinskio dviejų tomų „Vilniaus miesto istorija“ (Historya miasta Wilna) apima Vil-
niaus istoriją nuo miesto įkūrimo iki Stepono Batoro mirties. Autorius surinko ir panaudojo daugybę istorinių 
šaltinių, kurie neišliko iki mūsų dienų. Tai vertingas informacijos šaltinis istorikams, kultūrologams ir visiems 
skaitytojams, besidomintiems senąja Vilniaus miesto ir bendra ikikrikščioniškosios Lietuvos valstybės isto-
rija. Šio veikalo 13 iliustracijų litografavo Karolis Ripinskis (1809–1892) ir Jonas Ripinskis. K. Ripinskis šiam 
veikalui sukūrė istorinių asmenybių portretus, tačiau tik kai kuriuose iš jų pasirašyta, kad piešė K. Ripinskis 
(rys. K. Ripińki). Antras tomas iliustruotas litografijomis su Aukštutinės ir Žemutinės (pavaizduota dar prieš 
nugriovimą pagal Pietro de Rossi piešinį) pilies, Šv. Mikalojaus bažnyčios, Šv. Onos bažnyčios vaizdais. Pastaro-
joje nurodyta, kad Antano Kliukovskio litografijoje akmenyje piešė Jonas Ripinskis, kitose iliustracijose nuro-
dyta tik A. Kliukovskio litografija. Leidinyje pateiktos iliustracijos dažnai buvo pavyzdžiu kitiems albumams ir 
knygoms, pristatantiems Vilnių.
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111. Mikalojus Rėjus (Mikołaj Rej, 1505–1569, aut.)
Jokūbas Morkūnas (Marcovicius ,  Markowitz ,  Markowicz , 
apie  1550–po 1611,  le id .)
Posti l la  Polska To iest  Wykład prosty Ewangel i j 
niedzielnych y  świąt  uroczystych,  które wedle  zwyczaiu 
dawnego w Kościele  Bożym czytane bywaią .  -  Teraz znowu z 
wielką pi lnością  y  uważnym przeyźrzeniem wydana
1594, Wilno: Markowicz, Jakub. Druk.; Frąckiewicz, Michał. Nakł. 817, 165 p.
9000 Eur®

Jokūbas Morkūnas (Marcovicius, Markowitz, Markowicz, apie 1550–po 1611) – pirmas lietuvis spaustu-
vininkas – Vilniaus evangelikų reformatų Sinodo spaustuvininkas, knygrišys. Tai, kad jis pats rašė  lietuvišką  
savo asmenvardžio lytį Jokubas Morkunas, liudija, jog jam lietuvių  kalba buvo gimtoji, jis teikė lietuvišką,  
nesuslavintą  asmenvardį.  

J. Morkūnas išleido apie 25 knygas lietuvių, vokiečių, lotynų, lenkų kalbomis. Vilniuje daugiausia veikė  kaip 
knygų pirklys, leidėjas-spaustuvininkas  ir  knygrišys. Žvelgiant į J. Morkūno išleistas knygas, daroma išvada, 
kad XVI a. paskutinį  dešimtmetį  jis buvo vienas svarbiausių  Lietuvos evangelikų reformatų knygų leidėjų, 
spausdinęs ir platinęs evangelikų reformatų ir liuteronų religinius, poleminius, politinius, proginius leidinius. 

Žinių  apie J. Morkūną  yra išlikę nedaug. Pirmosios žinios  apie  jį kaip amatininką  ir pirklį pasirodo 1575 
m., o apie jo kaip spaustuvininko veiklą žinoma iš jo leidinių, pradėtų leisti Vilniuje nuo 1592 m., titulinių  
puslapių. Paskutinis leidinys, kuriame J. Morkūnas  pasirašė spaustuvininku, buvo išleistas 1607 metais. Kny-
gose jis pasirašinėjo  keturiomis kalbomis lotyniškai, lenkiškai, lietuviškai ir vokiškai: Jakobus Marcovicius, 
Jakub Markowycz, Jokūbas Morkūnas, Jakobus Markowüz. 1575–1602 m. Vilniuje veikė J. Morkūno knygrišykla. 
Žinomos kelios knygos, įrištos J. Morkūno, rodo meistriškumą, skonį. Tai prabangūs meistro darbai. 

J. Morkūno  išsilavinimą ir gerą orientaciją to meto literatūroje rodo ir pasirinkimas išleisti 1594 m. garsaus 
Lenkijos rašytojo (poeto, prozininko, vertėjo) Mikalojaus Rėjaus (Mikołaj Rej, 1505–1569)  Lenkišką postilę 
(Postilla polska) ir 1600 m. jos vertimą Postilla lietuviška (Žemaitijos bajorės Sofijos Vnučkienės lėšomis) į 
lietuvių  kalbą. M. Rėjus vertinamas  kaip vienas didžiausių  lenkų  literatūros pradininkų. 1541 m. jis tapo  
evangeliku reformatu. Jo parašytoji  postilė pirmą   kartą  išleista  1557 m. Krokuvoje. XVI a. ji dar sulaukė 5 
pakartotinų leidimų.  
Parengta pagal: Lukšaitė I. Jokūbas Morkūnas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros veikėjas, in: Verba Magistri 
[interaktyvus].
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112. Wilno i  z iemia Wileńska |  Vi lnius  ir  Vi lniaus 
apyl inkės (2 tomai  viename konvoliute  ir  12-os 
žemėlapių at lasas  viename įdėkle)
T. 1: 1930, Wilno: Wydawnictwo wojewódzkiego komitetu 
regjonalnego, 334 p., iliustr.
T. 2: 1937, Wilno: Wydawnictwo wojewódzkiego komitetu 
regjonalnego, 193 p., iliustr.
1 tomas skirtas Vilniaus apylinkių geografijai, gyventojams, 
etnografijai ir kalbai, 2 tomas – Vilniaus universitetui ir kultūrai.
Atlasas: 1931, Wilno: Wydawnictwo wojewódzkiego komitetu 
regjonalnego, 12 žemėlap.
590 Eur

113. Jonas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950) 
Dwadzieścia  sześć  lat  z  Ruszczycem |  26 metai 
su Ruščicu
1939, Wilno: Nakładem i drukiem Stanisława Turskiego w 
Wilnie, 281 p., 230 iliustr.
Gausiai iliustruota reta ikonografine medžiaga, prabangiai 
išleista knyga, per F. Ruščico ir J. Bulhako bendravimą 
atskleidžianti plačią XX a. pradžios Vilniaus kultūros 
panoramą.
390 Eur

114. Gabriel Bodenehr (vyresnysis 1634–1727); 
Gabriel Bodenehr (jaunesnysis 1664–1758)
Wilna oder Wilda die  Haupt–Stadt  in  Litthauen |  Vi lnius ,  arba Vi lda –  Lietuvos sostinė 
[1710], pop., vario raiž., 16,5 x 28,8. [Augsburg]: G. Bodenehr
490 Eur
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115. Adomas Honoris Kirkoras (Adam Honory Kirkor, 
1818–1886 )
Przewodnik –  Wilno i  koleje  źelazne 
z  Wilna do Petersburga i  Rygi  oraz do 
granic  na Kowno i  Warszawę.  Z  planem, 
widokami Wilna i  Mappą kolei  źelaznych. 
Wydal  A.H.Kirkor |  Vadovas –  Vi lnius  ir 
geležinkel iai  iš  Vi lniaus į  Peterburgą ir 
Rygą bei  iki  s ienos į  Kauną ir  Varšuvą.  Su 
planu,  Vi lniaus vaizdais  ir  geležinkel ių 
žemėlapiu.  Iš leido A.  H.  Kirkoras .
1862, Wilno. Nakładem i drukiem A.H.Kirkora, [6], I–
XXI, 297, [7] p.
190 Eur

Adomas Honoris Kirkoras (Adam Honory Kirkor, 1818–1886) 
Archeologas, istorikas, etnografas, publicistas, leidėjas A. H. Kirkoras gimė 1818 m. sausio 21 d. Slivinoje 

(Smolensko sritis), mirė 1886 lapkričio 23 d. Krokuvoje. 
1854–1856 m. kasinėjo Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Galicijos archeologinius paminklus. Savo tyrimų 

rezultatus skelbė vietos spaudoje, Sankt Peterburgo, Maskvos, Lenkijos žurnaluose. Buvo Vilniaus laikinosios 
archeologinės komisijos narys, Vilniaus senienų muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas. 

1843 m. Vilniuje leido literatūrinį almanachą Radegast. Redagavo tęstinius leidinius (dalį jų ir spausdino): 
1845–1846 m. – straipsnių rinkinį „Intelektualiniai atsiminimai“ (Pamiętniki Umysłowe),  1850–1854 m. – 
metraštį „Vilniaus gubernijos informacijos knygos“ (Памятные книжки Виленской губернии), laikraščius 
1857–1858 m. –  „Vilniaus aplankas“ (Teka Wileńska), 1860–1865 m. – „Vilniaus kurjeris“ (Kurier Wileński 
) ir kt. Su P. Kukolinu parašė „Lietuvių tautos gyvenimo ir istorijos bruožai“ (Черты из истории и жизни 
литовского народа 1852), parengė Senienų muziejaus katalogą, albumą apie Vilnių (1858 m.) ir kita. 1859–
1867 m. Vilniuje su kitais turėjo spaustuvę; išspausdinta 115 knygų lenkų, lietuvių, rusų, lotynų, prancūzų 
kalbomis. Rašė apie Vilniaus katedros lobyną (1876 m.), apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių 
karstus Vilniaus katedroje (1882 m.) ir kt. 

Vienas svarbiausių A. H. Kirkoro darbų – parengti ir išleisti pirmiejo vadovai po Vilnių. Pirmas vadovas 
„Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes“ (Przechadzki po Wilnie i jego okolicach) išleistas 1856 m. lenkų 
kalba, jį A. H. Kirkoras pasirašė slapyvardžiu – Jan ze Śliwina (Jonas iš Slivino). Autorius savo kūrinius dar 
pasirašydavo Jan Waligórski, Sobarri slapyvardžiais. 1862 m. išleido dar vieną knygą apie Vilnių, kurią pats 
pavadino vadovu „Vadovas – Vilnius ir geležinkeliai iš Vilniaus į Peterburgą ir Rygą bei iki sienos į Kauną 
ir Varšuvą“ (Przewodnik – Wilno i koleje źelazne z Wilna do Petersburga i Rygi oraz do granic na Kowno 
i Warszawę).  Šiame leidinyje A. H. Kirkoras pateikė sukauptą informaciją apie Vilniaus žmones, istoriją, 
geografinę padėtį, statisnius duomenis, aprašė architektūrinius paminklus, miesto gatves ir skersgatvius, kurių 
šiandien jau ir nėra; taip pat pateikė geležinkelio tvarkaraščius.  
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Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)



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, 2005–2016)

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

Santrumpos



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.



Terms and conditions for the sale of artworks at the auction 

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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