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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Mielieji,

XVi Vilniaus aukciono rinkinys yra gana specifi nis. Jis labiau 
skirtas kolekcionieriams – žinovams, susipažinusiems su šiek tiek 
marginalizuotais Lietuvos dailės istorijos reiškiniais: tarpukario 
Vilniaus menine tradicija, nidos kolonija. taip pat, šis aukcionas 
bus įdomus vertinantiems darbus ant popieriaus: grafi ką, piešinius, 
pasteles, akvareles. atrodo, išvengėme darbų, kurie stengiasi 
patraukti akį savo efektingumu, o būdvardžiai, kurie apibūdintų 
daugelį aukciono darbų, būtų: subtilumas, rafi nuotumas, 
meistriškumas. Daugelis darbų jau yra išlaikę išbandymą laiku. 
tikiuosi, kad aukcione suradę savo naujuosius savininkus, šie darbai 
dar ilgai gyvuos jiems derančioje aplinkoje tarp juos vertinančių 
žmonių. to ir linkiu.
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Tarpukario Vilniaus grafika
1919–1939 m. Vilniaus universitetas gyvavo kaip lenkiškas Stepono Batoro universitetas. Jame veikė ir Dailės 
fakultetas, kurio pirmasis dekanas buvo Ferdinandas Ruščicas (1870–1936), o dėstė tokie iškilūs Vilniaus 
meno mokyklos tradicijos tęsėjai kaip J. Riomeris, Br. Jamontas, B. Balzukevičius, Z. Pronaško, B. Kubickis, L. 
Slendzinskis, J. Hopenas. Šioje rubrikoje pristatomi šio fakulteto Grafikos katedros dėstytojų ir studentų darbai, 
taip pat ankstyvesnis Vilniaus meno mokyklos atstovo J. Rustemo grafikos pavyzdys.

1. Stanislovas Roličas (Stanislaw Rolicz, 1913–1997)
MoteRS aktaS
1939, pop., ofortas, 23,3 x 22
Sign. ak: Rolicz Stanislaw Wilno 1939.
1000 Lt

Grafikas, tapytojas, pedagogas S. Roličas XX a. 4–to dešimtmečio pab. mokėsi Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės 
fakultete pas L. Sledzinskį, B. Jamontą ir J. Hopeną, 1940–1941 m. tęsė studijas Vilniaus Dailės akademijoje, diplominį darbą 
apgynė Torūnės universitete 1948 m. dalyvavo parodose Vilniuje 1933–1941 m. Po karo gyveno ir dirbo Gdynėje. 
Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Ruta Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Toruń 1996, p. 373–374. 
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2. Ludomiras Slendzinskis (Ludomir Sleńdzinski, 1889–1980)
VyRo aktaS
XX a. 4 d–metis, pop., piešt., 25,5 x 11,5
Sign. ak: Ludomir Sleńdzinski
2500 Lt

3. Balys Lukošius (1908–1987)
JaunuoLio pRofiLiS 
1942, pop., ofortas, 18 x 13,5
Sign. ak: Vilnius, 1942. iii. 24.; aD: B. Lukošius 
1000 Lt
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4. nežinomas autorius (S. Batoro universiteto aplinka)
SenutėS poRtRetaS
XX a. 4 d–metis, pop., medžio raiž., 35,2 x 25,5
Būklė: yra nežymių popieriaus dėmių
1800 Lt

5. Vladas Drėma (1910–1995) 
Duona
1938, pop., spalv. litograf., 19 x 13
Sign. ak: Duona, aD: Vl. Drėma – 38.
550 Lt
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6. Halina Łepkowska–Giecewicz (1912–1998)
ViLniuS, Skapo GatVė
1940, pop., spalv. linoraiž., 27,4 x 19,5
Sign. ak: H. Łepkowska-Giecewicz; aD: Wilno 1940 r. 
430 Lt

7. Halina Łepkowska–Giecewicz (1912–1998)
ViLniauS uniVeRSiteto k. SiRVyDo kieMaS
1940, pop., spalv. linoraiž., 28,6 x 17,5
Sign. ak: H. Łepkowska-Giecewicz; aD: Wilno 1940 r. 
430 Lt

Tapytoja, grafikė H. Łepkowska–Giecewicz 1912 m. gimė  Daugpilyje, 1931–1936 m. studijavo Vilniaus Stepono Batoro 
universiteto Dailės fakultete A. Šturmano studijoje. Vėliau mokytojavo Vilniaus mokyklose, dalyvavo Vilniaus dailininkų 
parodose. 1939–1940 m. mokėsi Vilniaus dailės akademijoje, nuo 1947 m. persikėlė į Vroclavą, dirbo muziejuose, dalyvavo 
Šlionsko vaivadijos ir Lenkijos parodose.
Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Ruta Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Toruń 1996, p. 368–369.
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8. koźma Czuryło (1908–1951) 
LaiSVaLaikiS iR DaRBai peizaže 
1944, pop., ofortas, 24,5 x 31,6
Sign. aD: koźma Czuryło 1949.
2800 Lt

K. Czuryło – tapytojas, grafikas, piešėjas. Nuo 1929 m. studijavo 
Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete, kurį 
baigė 1936 m. ir įgijo tapytojo diplomą. Vėliau stažavosi Italijoje 
ir Prancūzijoje. Vilniaus dailininkų plastikų draugijos narys, 
dalyvavo parodose 1937, 1939, 1940 ir 1941 m. „Vilniaus grupės” 
narys ir steigėjas. Po karo dėste Torūnės universitete grafiką.
Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał 
Woźniak, Ruta Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. 
Toruń 1996, p. 352–353. 

10. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 1886–1957)
po auDRoS – LietuS, ii
1953, pop., ofortas, 20,3 x 27
Sign. ak klišėje: B. Jamontt / 1953
2600 Lt

9. edvardas kučinskis (edward kuczynski, 1905–1958)
pakRantė
1947, pop., spalv. ofortas, 23 x 32
Sign. aD: e. kuczynski 47
2200 Lt

E. Kučinskis – vienas žymiausių tarpukario Vilniaus grafikų, pedagogas. 1924–1934 m. studijavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto 
Dailės fakultete (tapybą dėstė F. Ruščicas, grafiką – J. Hopenas, kaligrafiją – B. Lenartas), 1935–1936 m. dėstė piešimą ir kaligrafiją 
Vilniaus dailės verslo ir amatų mokykloje. „Vilniaus grupės” narys ir vienas iš steigėjų. Karo metais mokytojavo, dirbo knygrišiu ir 
grafiku spaustuvėse. Po karo dėstė grafiką Torūnės universitete.
Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Ruta Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Toruń 1996, p. 367–368. 
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11. Hanna Milewska (1899–1982) 
paRke

XX a. 4 d–metis, pop., spalv. linoraiž., 20,5 x 15
Sign. aD: Hanna Milewska

600 Lt

Tapytoja, grafikė H. Milewska 1929–1936 m. studijavo Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto Dailės fakultete L. Slendzinskio studijoje, viena iš 
„Vilniaus grupės“ steigėjų. Dalyvavo parodose Vilniuje 1937, 1939 ir 1941 
m., 1940–1941 m. dėstė piešimą Vilniaus filomatų vidurinėje mokykloje, po 
karo gyveno ir dirbo Varšuvoje.
Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Ruta 
Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Toruń 1996, p. 371. 

12. olga žukowska (1907–1957)
JaunuoLiS iR žiRGaS

XX a. 4 d–metis, pop., spalv. linoraiž., 20,2 x 13,5
Sign. aD: žukowska

300 Lt

Tapytoja, grafikė O. Žukowska 1929–1936 m. studijavo monumentaliają 
tapybą pas L. Slendzinskį Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės 
fakultete. „Vilniaus grupės“ narė, dalyvavo Vilniaus parodose 1933, 1936, 
1937, 1939, 1940 m. Po karo gyveno ir dirbo Gdanske.
Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Ruta 
Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Toruń 1996, p. 381.
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14. Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen, 1891–1969)
ViLniauS MieSto HeRBaS 
1934, pop., tušas, 21 x 17,8 (herbas), 26,5 x 20,5 (lapas)
Sign. aD: JHoppen – 1934
3500 Lt

13. aldona Romanowicz–nebelska (1909–?)
natiuRMoRtaS
XX a. 4 d–metis, pop., spalv. linoraiž., 27,5 x 21,7
Sign. aD: Romanowicz
800 Lt

A. Romanowicz–Nebelska buvo tapybos ir polichrominės skulptūros 
restauratorė. XX a. 4-to dešimtmečio pab. studijavo Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto dailės fakultete, dipominį darbą gynė jau po karo 
Torūnėje. 1935–1940 m. dalyvavo Trakų pilies teritorijos kasinėjimuose. 
Viena iš „Vilniaus grupės“ steigėjų, dalyvavo parodose Vilniuje 1939 ir 
1940 m. Po karo gyveno ir dirbo Varšuvoje.
Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Ruta 
Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Toruń 1996, p. 374. 
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15. Jonas Rustemas (1762–1835, autorius), 
Gotlibas kislingas (Gottlieb Bogumił kiesling (kisling, kissling), 1790–1846, graveris) 
fantaStinėS koRtoS  
1828–1831 (?), pop., ofortas, 20 x 30 (klišė)
Būklė: keli popieriaus įplyšimai
1600 Lt

XVIII–XIX a. pr. išpopuliarėja iš Anglijos kilusios figūrinės kortos, skirtos ne žaidimui, o būrimui ir pasjansui, dažnai dar vadinamos 
fantastinėmis kortomis. Jeigu neišlikdavo instrukcija, kaip naudotis kortomis, dažnai žaidimo taisyklės buvo nesuprantamos. Taip 
atsitiko ir su Rustemo kortomis. Jos iliustruotos buitinėmis scenomis, atskirų profesijų tipažais, fantastiniais gyvūnais; jose gausu masonų 
simbolikos. Pirmą kartą kortos, kurių iš viso buvo 80, oforto technika išleistos 1828–1831 m., vėliau 1850 m. J. K. Vilčinskio „Vilniaus 
albume“, o 1898 m. pakartotos litografijos technika.
Parengta pagal A. Rudzińskos tekstą in Vilniaus klasicizmas. parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2000, p.  264–265.
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XX a. Lietuvos grafika

16. albertas Veščiūnas (1921–1976)
MoteRS poRtRetaS. ŠkiCaS 
1952, pop., litograf., 35,2 x 25,2 (50,5 x 33 - lapas), tir. 8/10 
Sign. ak: 8/10; aD: albert V., 52
1800 Lt
Reprodukuota leidinyje „albertas Veščiūnas“, sud. V. Ščiglienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2006, p. 51.

A. Veščiūnas gimė 1921 m. Alytuje. Artėjant frontui emigravo į Vokietiją, Štutgarto aukštojoje technikos mokykloje tęsė Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete pradėtus architektūros mokslus, tačiau 1947 m. studijas metė. 1948–1949 m. buvo laisvas klausytojas Štutgarto meno 
akademijoje. 1949 m. išvyko į JAV, kur su didžiuliu entuziazmu 1951 m. pradėjo studijas Studentų meno lygoje Niujorke tapytojo, grafiko 
Vilio Barneto klasėje, kur tobulinosi iki 1953 m. A. Veščiūnas mirė 1976 m. palikdamas šūsnis piešinių, tapybos drobių. Didžioji dalis jo 
kūrybinio palikimo dingo nežinia kur ir tik per kelis atsitiktinumus buvo išgelbėta labai nedaug dailininko kūrinių.    
„A. Veščiūnas nebuvo abejingas tradicijų klodams. Klasikinio kompozicijos kūrimo principai aiškiai matyti jo piešiniuose, 
litografijose. Tačiau tas grįžimas prie klasikos tradicijų sąlygiškas, pripildytas naujo turinio, asmeninių menininko jausenų, jo 
subjektyvaus požiūrio. Jis stengėsi sujungti dvasią ir jausmus, tiesą ir grožį, tikėjimą ir priežastį. Visiškai priešingai menininkas 
vertino modernizmo meno idealus, kurie jam atrodė atgrasūs, trumpalaikiai ir primityvūs.“
Parengta pagal V. Ščiglienės tekstą „Albertas Veščiūnas: gyvenimas ir kūryba“ leidinyje albertas Veščiūnas, sud. V. Ščiglienė, Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 15–21.  
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17. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973) 
Du VeiDai

1972, pop., spalv. monotipija, 50,5 x 50,5
Sign. ak: Sydnay 1972, aD: parašas

2200 Lt

19. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973) 
LaiVaS
1960, pop., linoraiž., 30 x 32, tir. 6/10
Sign. ak: 6/10 Sydnay 1960, aD: parašas 
1150 Lt

18. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973) 
DaRžeLiS
1963, pop., gipso bloko raiž., 50 x 40, tir. 9/10
Sign.  ak: 9/10 Sydnay, aD: parašas
1150 Lt
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„Ypatingą vietą lietuvių dailėje Pranas Lapė užima abstrakčios tapybos paveikslais, kuriais duoda rimtą toną lietuvių abstrakčiajam 
ekspresionizmui. Dailininko pasaulėjauta primena egzodo literatūros nuotaikas - paliktos tėviškės ir kaimo ilgesį, kartais peraugantį į 
paliktos žemės skausmą.
Prano Lapės tapyba labiausiai iš visų išeivijos dailininkų priartėjo prie vadinamųjų žemininkų kūrybos, originaliai pateikė lietuviškų 
tradicijų ir modernių formų sintezę. Abstrakti minimalistinė tapyba stebina monumentaliu užmoju, teptuko potėpių veržlumu, 
derančiu ir su lietuvių dailei būdingomis lyriškos nuotaikos intonacijomis. Jo dideliuose paveiksluose sukaupta dvasinė išeivijos tvirtybė, 
abstrakčios tapybos priemonėmis įprasminta gyvenimo didybė.“
N. Tumėnienė, „Nutilo moderniškos tautos balsas” in „Literatūra ir menas“, nr. 3268, 2010 sausio 22 d., p. 23.

22. pranas Lapė (1921–2010)
GeLtona koMpoziCiJa 
1980–90, pop., monotipija, 70 x 55,5
Sign. aD: pranas Lapė 80–90 
1500 Lt

21. pranas Lapė (1921–2010)
SpaLVota koMpoziCiJa
1980–90, pop., monotipija, 28,5 x 54,3 
Sign. aD: pranas Lapė 80–90 
1500 Lt

20. pranas Lapė (1921–2010)
fiGūRa

1992, pop., monotipija, tušas, 70 x 56,5
Sign. aD: pranas Lapė 92

1500 Lt
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K. Zapkus gimė 1938 m. Dabikinės kaime Akmenės raj. 1956–
1960 m. studijavo Čikagos meno institute. 1962 m. Sirakūzų 
universitete Niujorke gavo meno magistro laipsnį. Nuo 1956 m. 
dėstė Prinstono universitete. 1962–1965 m. dirbo Paryžiuje ir 
kituose Europos miestuose. Šiuo metu gyvena ir kuria Niujorke. 
Kęstutis Zapkus – vienas garsiausių lietuvių dailininkų 
Amerikoje. Kūrybos pripažinimą pelnė priešingų meninės 
raiškos metodų derme, sudėtinga, paltaus užmojo spalvų ir formų 
vienove. Kaip Niujorko tapybos mokyklos šalininkas, jis tapo 
prestižinių Niujorko galerijų – Paulos Cooper, Johno Weberio 
– dailininiku, savo paveikslus eksponavo daugelyje grupinių ir 
individualių parodų.

24. kęstutis zapkus (g. 1938)
aBStRakCiJa

1979, pop., spalv. šilkograf., 108,5 x 83,5, tir. 61/144
Sign. ak: 61/144; aD: k. zapkus ´79 

1500 Lt

23. pranas Gailius (g. 1928)
aBStRakto

pop., linoraiž., reljefas, 54,9 x 48,4, tir. 4/10
Sign. ak: abstrakto – ii – e. a. 4/10; klišėje: 

įspaudas „pranas“; aD: pranas
2200 Lt
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Grafikas, tapytojas, scenografas V. Kalinauskas gimė 1929 m. Joniškėlyje, Pasvalio raj. 1947–1950 m. buvo 
Panevėžio dramos teatro aktorius. 1958 m. baigė grafikos specialybę Lietuvos dailės institute. Nuo 1959 m. Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys.
Dailininkas žinomas kaip įvairių žanrų kūrėjas, dirbęs daugelyje meno sričių. Sukūrė estampų, jų ciklų, tapybos 
darbų. Iliustravo knygų, sukūrė scenovaizdžių apie 30 spektaklių įvairiuose miestų teatruose ir 11 kino bei TV 
filmų, taip pat – objektų, instaliacijų, performansų, videomeno kūrinių. 
Ankstyvojoje grafikoje yra kubizmo, realizmo bruožų, vėlesniuose kūriniuose išryškėjo polinkis į sudėtingesnę, 
simboliškesnę raišką. Daugelio grafikos, tapybos kūrinių vaizdai rafinuotai stilizuoti, estetizuoti, šiek tiek teatrališki. 
Vėlyvosios grafikos kūriniuose ryšku konceptualiosios dailės bruožai.
1997 m. V. Kalinauskas apdovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, 1999 m. – Gedimino IV 
laipsnio ordinu.
Parengta pagal R. Urbonienės straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (V., 2006, t. 9, p. 203) bei  LDM dailininkų duomenų 
bazės informaciją.

25. Vytautas  kalinauskas (1929–2001)
SenoJo ViLniauS zoDiakaS. MeRGeLė
1965, pop., kartono raiž., 34 x 26
Sign. ak: „Senojo Vilniaus zodijakas“; aC: e. d´a.; 
aD: J. M. kalinauskas / 65
650 Lt

26. Vytautas  kalinauskas (1929–2001)
SenoJo ViLniauS zoDiakaS. ŠauLyS
1965, pop., kartono raiž., 34 x 26
Sign. ak: „Senojo Vilniaus zodijakas. Šaulys“; 
aC: e. d´a.; aD: J. M. kalinauskas / 65
650 Lt
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27. Vytautas ignas (1924–2009)
SaGitaRiuS (ŠauLyS)

1972, pop., linoraiž., 40,5 x 30, tir. 120
Sign. ak: artist proof; aD: Vignas 1972

1800 Lt

„Ignas – grynas lyrikas. Jis gieda nesudėtingą 
lietuvišką giesmę ir, atrodo, jam visai nesvarbu, 
kad aplinkui vyksta didžiulės lenktynės, kad meno 
gaminių vertė, kaip akcijos biržose, tai kyla, tai 
krinta, o meno pasiūla šiandien tokia gausi. Jam rūpi 
pirmapradis gamtos būvis, jos gyvybės jėga. Tuo jis 
išreiškia ir amžiną žmogaus, gamtos, pastovumo 
ilgesį, galbūt ypač artimą šiuolaikinės civilizacijos 
žmoui. Dažnai kartojamus saulės, mėnulio, 
žvaigždžių, medžių, augalų motyvus dailininkas 
paverčia poetinėmis metaforomis, turtingu plastinių 
formų pasauliu. Savita interpretacija jis praturtina 
tautosakinę mūsų meno tradiciją. Bet žiūrėdami į 
Igno paveikslus, jaučiame ir tai, kad juos kūrė XX a. 
žmogus, matąs pasaulį ir gamtą šiuolaikiškai.“
A. Stasiulevičius, „Sugrįžimas“, 1993 m. in Vytautas ignas, 
(red. G. Urmanaitė), Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2001, 
p. 25.

28. Vytautas ignas (1924–2009)
LiauDieS Dainininkė 
1970, pop., linoraiž., 48 x 76, tir. 3/75
Sign. ak: 3/75  ii ed.; aD: Vignas 1970
3200 Lt
Reprodukuota  monografijoje Vytautas ignas, (red. G. Urmanaitė), Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2001. 
Reprodukcijos nr. 83.
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29. Stasys krasauskas (1929–1977)
CikLaS „pėSčiaS paukŠtiS“ 
(iliustracijos a. Baltakio eilėraščių rinktinei), 15 vnt.   
1969, pop., autocinkografija, ~12 x 11
Sign. aD (visi): parašas
11400 Lt
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30. Mikalojus Vilutis (g. 1944)
žVeJo katė
1971, pop., ofortas, 18 x 22, tir. 3/7
Sign. ak: 3/7 žvejo katė, aC: ofortas, aD: Vilutis 71
450 Lt

31. Mikalojus Vilutis (g. 1944)
ĄžuoLaS
1973, pop., autošilkograf., 40 x 44, tir. 6/27
Sign. ak: 6/27, aC: Ąžuolas, aD: M.Vilutis 73
1300 Lt

„Kartais dailininko žvilgsnis dvelkia liūdesiu, ramia melancholija, 
kartais – sveika ironija ir nepagiežingu sarkazmu, kartais – fantazijų 
prisodrintos vaizduotės viesulais, sukeliančiais realaus ir įsivaizduojamo 
pasaulių maišatis. Viesului nurimus jos lyg sugula į fantasmagoriškus, 
mitus ar fantastinius filmus primenančius, vaizdus. Kartais pasakiškai 
jaukius, kartais – ir mįslingą šiurpuliuką keliančius.“
Iš: S. Valiulytės teksto G. Leonavičiaus grafikos darbų parodai Nidos KTIC 
„Agila“ 2008 m. liepos mėn.

32. Gediminas Leonavičius (g. 1963 )
„Šėtono ŠokiS“. keLionė pieno upe
1990, pop., ofortas, 63 x 47, tir. 1/10
Sign. ak: 1/10 e d‘a ofortas; aC: „Šėtono šokis“ kelionė 
pieno upe; aD: Gediminas Leonavičius ´90
950 Lt
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33. Vytautas klemka (1924–1991)
BeRžynaS

1961, pop., litograf., 28,4 x 32,5
Sign. aD: 61

300 Lt

34. antanas kmieliauskas (g. 1932)
eXLiBRiS 400-tosioms Vilniaus universiteto 

metinėms ir albinui kentrai 
1979, pop., aut. techn. (tekstolito estampas), 14,2 x 16

Sign. ak klišėje: a. k.
450 Lt
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Piešiniai

I. Dobrinskis gimė Ukrainoje, mokėsi Kijevo meno mokykloje, 1912 m. išvyko į Paryžių, kur gyveno, mokėsi, tapė ir bendravo su A. 
Modiglianiu, P. Kremègne’u, Ch. Soutine’u ir A. Renoir’u. Paveikslus parduodavo Salon des Indépendants, Salons des Beaux-Arts des 
Tuileries, Salon d’Automne. Personalinės parodos įvyko 1930 m. ir 1934 m. Galerie Charpentier išgarsino dailininką, paveikslus įsigijo 
Luxembourg Museum. Vilniuje buvo 1928 m., kai čia vedė Rytų Europos žydų socialistų partijos (BUND) steigėjo ir lyderio Arkadijaus 
Kremerio dukrą Verą Kremer.

35. isaacas Dobrinskis (isaac Dobrinsky, 1891–1973) 
MoteRS poRtRetaS
~1950, pop., temp., 25 x 20
Sign. ak: Dobrinsky
600 Lt

36. isaacas Dobrinskis (isaac Dobrinsky, 1891–1973) 
Vaiko poRtRetaS
~1950, pop., temp., 30 x 20
Sign. ak: Dobrinsky
600 Lt
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37. augustinas Savickas (g. 1919)
Jean-pauL SaRtRe poRtRetaS
1965, pop., sangvinas, 64 x 50
Sign. aD: Sartro parašas; žemiau: a. Savickas / 27. Vii. 1965
4500 Lt
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38. Vytautas klemka (1924–1991)
6 pieŠinių CikLaS
1. Sėdinčios moters aktas
1978, pop., sangvinas, 55,7 x 42,5
Sign. aD: Vklemka 78
2. Stovinčios moters aktas
1979, pop., piešt., 47,9 x 36
Sign. ak: 79. i. 31
3. Sėdinčios moters aktas
1979, pop., piešt., 47,8 x 36
Sign. ak: 79. i. 31
4. Šokėjai. eskizai baleto tema
pop., anglis, 63,3 x 49
5. Šokis. eskizai baleto tema
pop., sangvinas, 63,4 x 49,5
Sign. ak: iki 20 d.; aD: V. klemka / nupleštas užrašas,
nepilnai išlikę: ... šokis / („ ... baleto tema“) 
6. Moters nugara. aktas
pop., past., 63 x 49,5
900 Lt
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39. Marija Dūdienė (g. 1927)
kRyMo eSkizai, 7 Vnt.
1. Chosta, kaukazas
1964, pop., akv., 20,2 x 26,7
Sign. aD: monograma / 64, Chosta
2. kaukazas
1964, pop., kreid.,  19,7 x 15,5
3. kaukazas ii
1964, pop., kreid., 10,2 x 25,5
4. Chosta
1964, pop., akv., 25,7 x 20
Sign. aD: monograma / 64 Chosta
5. krymas, Gurzufas (korovino kūrybos namai)
1958, pop., akv., 20,2 x 24,5
Sign. aD: monograma / 1958, Gurzufas
6. kaukazas
1964, pop., kreid., 19 x 13
Sign. aD: monograma 64 kaukazas
7. kaukazas 
1966, pop., kreid., 17 x 26,9
Sign. aD: monograma / - 64
550 Lt
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41. Stasys eidrigevičius (g. 1949)
SėDintiS
1981, pop., piešt., 31,3 x 24,3
Sign. aD: Stasys / Divonne – les – Bains / 1981. Viii.
1750 Lt

40. adomas Galdikas (1893–1969)
paMiŠkė 
iki 1944, pop., grafit., 23 x 32,5
Sign. ak: a. Galdikas
900 Lt



27

P i eš i n i a i

43. Leopoldas Surgailis (g. 1928)
ŠV. JuRGiS

1983, pop., past., 31,7 x 24,6
Sign. VD: Surgailis 83

1500 Lt

42. Mikalojus Vilutis (g. 1944)
fiGūRa

1973, pop., tušas, 32 x 25
Sign. aD:  figūra / M.Vilutis 1973

900 Lt
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44. Saulė piktys (g. 1964)
SučiuptaS
2010, pop., akrilas, al. past.,  75 x 55
Sign. aC: Grappled; aD: Saulė piktys monograma 2010
1500 Lt

45. Saulė piktys (g. 1964)
Be paVaDiniMo
2010, pop., akrilas, al. past.,  75 x 55
Sign. aC: untitled; aD: Saulė piktys monograma 2010
1500 Lt
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Scenografija

46. Mikalojus zelinskis (Николай Зелинский, 1918–?) 
SCenoGRafiJoS eSkizaS S. MoniuŠkoS opeRai „HaLka“, i v.
1951, pop., temp., 46 x 71,5
aC: S. Moniuško „Halka“ i v. n. zelin 51 m.
1500 Lt

47. Mykolas Labuckas (1921–1998)
SCenoGRafiJoS pRoJektaS SpektakLiui „GieDa GaiDeLiai“ 
(J. Baltušis,  rež. p. kubertavičius, premjera: 1948 sausio 17 d.)
1948, pop., temp., 27 x 49,5
Sign. aD: Gieda gaideliai ML 48
800 Lt
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48. Mykolas Labuckas (1921–1998)
ŠaRūnaS (aktorius petras kubertavičius (1897–1964) Šarūno 
vaidmenyje Vinco krėvės–Mickevičiaus dramoje „Šarūnas“ Valstyb. 
teatro kaune pastatyme)
1942, pop., piešt., akv., 70 x 60,5 
Sign. aD: Šarūnas – akt. p. kubertavičius ML 42
600 Lt

49. Mykolas Labuckas (1921–1998)
eSkizai kauno VaLStyBinio DRaMoS 

teatRo SpektakLiaMS 
(dab. kauno valstybinis muzikinis teatras),  3 vnt.:

1. G. Verdi „Rigoleto“, i v.
kart., temp., flomast., 59,5 x 38,5

2. p. abrahamo „Havajų gėlė“
~1974, kart., temp., flomast., 45 x 28

3. ž. ofenbacho „Gražioji elena“
1962, kart., temp., 60 x 40

Sign. aD: ofenbacho Gražioji elena ML 62
900 Lt
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51. nežinomas autorius
koStiuMo eSkizaS
1989, pop., piešt., akv., 29 x 17,6
700 Lt

50. Victoria Berdichevsky 
SCenoS koStiuMų eSkizai, 3 Vnt.
2007, pop., akv., piešt., 30 x 22
Sign. (visi) aD: Victoria 07
450 Lt
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Karikatūros ir šaržai

53. adomas Varnas (1879–1979)
kaRikatūRa 
~1922, pop., piešt., tušas, akv., 32,5 x 48,7
1000 Lt 

52. Lazaris kaganas (1910–?) 
GeneRoLo čeRniauS iR neiDentifikuoto 
aSMenS ŠaRžai, 2 Vnt.
1934, pop., piešt., tušas, akv., 24 x 36
Sign. i: aD: ka – /1934; ii: aD: ka – ii/1934
3600 Lt

Lazaris Kaganas gimė 1910 m., tiksli gimino vieta nežinoma. 1929 m. lankė Kauno meno mokyklą, 1932 m. dalyvavo šaržų 
konkurse Rygoje, 1933 m. – parodoje Stokholme. 1932–1936 m. rengė parodas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. 1939–1940 m. 
gyveno ir kūrė Danijoje. Okupavus Daniją vokiečiams L. Kagano tolimesnis likimas nežinomas. 
Irinos Nikitinos informacija.
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54. Juozas olinardas penčyla (1908–1979) 
15 ŠaRžų iR kaRikatūRų RinkinyS
1. inž. Šakenis, pop., tušas, piešt., 37 x 25
2. Salomėja neris, 1939, pop., tušas, piešt., 35 x 25
3. pranas Mašiotas, 1939, pop., tušas, piešt., 37,5 x 25
4. St. Dabušis, 1939, pop., tušas, piešt., 25 x 37,5
5. algis Gorškovas, 1938, pop., tušas, piešt., 37,5 x 25
6. S. Vaičius, pop., tušas, guašas, 36,5 x 25,5
7. Juozas ūsas, 1938, pop., tušas, akv., 31,5 x 20,5
8. Liudas Gira, 1936 (?), pop., tušas, akv., 34 x 24,5
9. Jūrų kapitonas kaškelis. „prezidento Smetonos“ laivo vadas, 
1938, pop., tušas, 36 x 24,5
10. Dr. alekna (?), 1938, pop., tušas, akv., 37 x 25
11. nidos stovyklautojai, 1935, pop, tušas, akv., 32 x 21
12. karikatūra, 1935, pop, tušas, 36 x 24
13. karikatūra, 1940, pop, tušas, akv., 25 x 34
14. karikatūra, 1936, pop, tušas, akv., 35 x 24,5
15. Liet. kūrėjų savanorių kongresas, 
1938, pop, tušas, akv., 29 x 21,5
2200 Lt

J. Penčyla (gimė 1908 m. Kudirkos Naumiestyje) – iškilus pirmosios Lietuvos Respublikos spaudos grafikas, vadintas šaržų karaliumi, 
tapytojas. J. Vienožinskio ir M. Dobužinskio mokinys, Vilniaus akademijos auklėtinis. Karo audrų nublokštas į Andų šalį, savo 
tėvynėje iki šiol mažai žinomas. Mirė 1979 m. Bogotoje, Kolumbijoje.
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Nidos kolonija
„Nida, XIX a. vadinta „Prūsiškąja Sachara“, XX a. buvo „pakrikštyta“ ir „tapytojų rojumi“, ir „stebuklų žeme“ (...). Nidos 
dailininkų kolonija – viena anksčiausiai įsikūrusių Baltijos jūros pakrantėse. XIX a. antroje pusėje Nidą, nuošalų žvejų kaimelį, 
atrado rašytojai. Prie jų prisidėjo Karaliaučiaus meno akademijos profesoriai ir jų mokiniai (...). Dailininkai apsistodavo 1867 
metais Skruzdynėje įkurtame Hermanno Blode’s viešbutyje, kuris laikui bėgant tapo kolonijos centru. XX a. pradžioje Nida tapo 
vokiečių dailininkų, intelektualų pamėgta vasarojimo ir kūrybos vieta; tapytojai, fotografai, rašytojai, aktoriai, kompozitoriai 
H. Blode’s, menininkų globėjo, viešbučio „dailininkų verandoje“ diskutuodavo aktualiais meno klausimais (...). Po Pirmojo 
pasaulinio karo ekspresionistinė tendencija kolonijoje tapo pagrindinė. Ją propagavo Ernstas Mollenhaueris, susirgus uošviui 
H. Blode’i, perėmęs viešbutį. Jo pastangomis trečiajame–ketvirtajame XX a. dešimtmetyje kolonija vėl suklestėjo. Pasak J. 
Barfodo, iki 1945 metų Nidoje dirbo per 200 dailininkų, pusė jų buvo kilę iš Rytprūsių. Antrasis pasaulinis karas nutraukė 
Nidos dailininkų kolonijos istoriją. H. Blode’s viešbutyje sukaupta įspūdinga paveikslų kolekcija 1945-ųjų pradžioje buvo 
sunaikinta arba išgrobstyta“.
Kristina Jokubavičienė, „Klaipėdoje – Nidos kolonijos dailininkų darbai iš Liuneburgo“, in „Literatūra ir menas“ nr. 3111, 2006 m. rugsėjo 
29 d. 

55. Jonas endriušaitis (Johannes endruschat, 1898–1979)
niDa
1958, lenta, al., 23 x 30
Sign. ak: Meinem freund karl Herbert / J. endruschat / 17.5.1958
2600 Lt

J. Endriušaitis (gimė 1898 m., Waldberg‘e, Tilžės–Ragainės apskr., mirė 1979 m. Karben‘e) – nuo 1927 m. mokėsi Taikomosios 
dailės mokykloje Berlyne, 4 d–metyje lankėsi ir kūrė Nidoje. 
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56. emmy Brode (1890–1967)
Rytų pRūSiJa: niDa

~1920, pop., anglis, 33 x 44
Sign. ak: nidden, aD: eBrode

1800 Lt

E. Brode (gimė 1890 m. Klein-Beeren‘e, mirė 1967 m.  
Hamburge) – tapytoja ir menotyrininkė, Nidoje lankėsi ir 
kūrė iki 1940 m.

57. Henrichas Wolffas (Heinrich Wolff, 1875–1940) 
paGyVenęS kantaS iŠėJo paSiVaikŠčioti

XX a. i p., litograf., 25 x 20 (klišė), 44 x 28 (lakštas)
Sign. aD: parašas

900 Lt

H. Wolffas (gimė 1875 m. Nimptsch‘e, Schlesien‘e, 
mirė 1940 m. Munchene) – studijavo Breslau, Berlyno 
ir Miuncheno (pas Peterį Halmą) akademijose. Įsteigė 
privačią mokyklą Miunchene. 1902–1935 m. – grafikos 
profesorius Kionigsbergo akademijoje. Nidoje lankėsi nuo 
1912 ir po 1918 m.
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58. Hansas Hentschkė 
(Hans Hentschke, 1889–1969)
piRkeLė pRie tVenkinio
1920, kart., temp., 37 x 47,5
1600 Lt

H. Hentschkė (gimė 1889 m. Gubene, mirė 1969 m. Bremerhavene) – baigė Liucernos meno mokyklą, dirbo mokytoju 
Liaudies mokykloje, nuo 1920 m. – dailės mokytojas Bremerhavene. Nuo 1920 iki 1940 m. atlieka daug kūrybinių kelionių, 
taip pat ir į Nidą. 

59. Julijus freymuthas 
(Julius freymuth, 1881–1961)
apSniGtaS kaiMaS aLpėSe
XX a. pr., fan., al., 42 x 54
Sign. ak: Julfreymuth
2500 Lt

J. Freymuthas (gimė 1881 m. Kelne, mirė 1961 m. Nussdorfe) – studijavo Taikomosios dailės mokykloje Diuseldorfe ir Kelne 
pas Ignazą Wagnerį ir vėliau Kionigsbergo akademijoje pas Lovisą Korintą. Nidoje lankydavosi nuo 1918 m. 
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60. ernstas Hermannas Dienzas (ernst Hermenn Dienz, 1891–1980) 
taoRMina: tiMoLeone keLiaS
1925, drb., al., 80 x 62
Sign. aD: Herm Dienz 1925
7800 Lt

E. H. „Herm“ Dienzas (gimė 1891 m. Koblenze, mirė 1980 m. Siegburge) – studijavo Miunchene, Berlyne ir Bonoje. 1925 
m. pratęsė studijas Diuseldorfo Akademijoje, buvo Bonos Aukštosios mokyklos profesorius. Daug keliavo kaip laisvasis 
menininkas, apie 1941 m. lankėsi Nidoje. 



38

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

62. Hansas Harländeris 
(Hans Harländer, 1880–1943)
žVeJų tuRGuJe
XX a. i p., drb., al., 51 x 71
Sign. ak: Harländer
2700 Lt

H. Harländeris (gimė 1880 m. Hamburge, mirė 1943 m. Arnstadte) – garsus kraštovaizdžio dailininkas, labai mėgo tapyti 
uostų vaizdus, miestų motyvus. Lankėsi Nidoje prieš karą. 

61. Gustavas fenkohlis 
(Gustav fenkohl, 1872–1950)
VėJo MaLūnai pRie upėS
XX a. i p., kart., al., 50 x 71
Sign. aD: G.fenkohl
2000 Lt

G. Fenkohlis (gimė 1872m. Barschkene, Mėmelio apskr., mirė 1950 m. Berlyne) – peizažistas, jaunystės metus praleidęs Juodkrantėje. 
Nidoje lankėsi 1914–1941 m.
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62. Hansas Harländeris 
(Hans Harländer, 1880–1943)
žVeJų tuRGuJe
XX a. i p., drb., al., 51 x 71
Sign. ak: Harländer
2700 Lt

XX a. Lietuvos dailė

H. Bobaryko–Modelska studijavo dailę, grafiką ir skulptūrą Vilniaus Universitete XX a. 4–tame dešimtmetyje, diplomą gavo 
1939 m. Priklausė studentų draugijai „Wilenska szopka akademicka”, „Vilniaus grupės” narė, dalyvavo tos grupės parodoje 
1939–04/05 ir apžvalginėje Vilniaus dailininkų parodoje 1940 m. rugsėjo–spalio mėn. Karo metais dirbo pogrindyje, turėjo 
piloto licenziją. Vėliau emigravo į Angliją ir į Lenkiją nebegrįžo. 6–tame dešimtmetyje dalyvavo parodose Londone. Du jos 
darbai iš Varšuvos Nacionalinio muziejaus buvo eksponuoti Vilniaus meno parodoje Olsztyne 1989.
Literatūra:
Konstantynow Dariusz: Wilenskie towarszystwo artystow plastykow 1920–1939. – Instytut Sztuki Polskiej Akademii nauk, Warszawa, 
2006, p. 225.

63. Halina Bobaryko–Modelska (XX a. i p.)
MeRGaitė Su knyGa
~1940, drb., al., 67,5 x 48
Sign. aD: HBobaryko
5500 Lt
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64. izabella Bindler (1932–2003)
VakaRaS DzūkiJoJe
1983, pop., akv., 30 x 35
Sign. ak: i. Bindler 83.
700 Lt

65. Jonas Vaitys (1903–1963)
auDRa ateina
1960, drb., al., 60,5 x 79,5
Sign. a: JVaitys 60
5000 Lt
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66. adomas Międzybłockis 
(adam Międzybłocki, 1883–1956)

MiŠke
1949, kart., al., 27,5 x 35

Sign. ak: a. Międzybłocki
4700 Lt

67. Bari egizas (Bari egiz, 1869–1946)
peizažaS
XX a. 4 d–metis, drb. ant kart., al., 24,5 x 38,5
4300 Lt
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68. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
BeRžoRo ŠVentoRiuS
1968, pop., akv., 42 x 59
Sign. aD: B. Motuz 68
700 Lt

69. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
zeRVynų kaiMaS
1971, fan., al., 78 x 92
1300 Lt
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71. Rafaelis Chwolesas 
(Rafael Chwoles, 1913–2002)

paRyžiauS GatVė
1972, kart., al., 21,7 x 26,8

Sign. C: R. Chvoles
8600 Lt

70. Stasys Jusionis (g. 1927)
SoDyBa RuDenį

1989, drb. ant lentos, al., 53 x 61
Sign. aD: JS

7800 Lt
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72. Marija Dūdienė (g. 1927)
pRaHa, 2 akvarelės
1. praha. 1969, pop., akv., 28,5 x 21
Sign. aD: parašas 69
2. prahos kampelis. 1960, pop., akv., 29 x 21
Sign. aD: monograma / 69
300 Lt

73. Marija Dūdienė (g. 1927)
kaunaS. HeS‘o StatyBa, 2 akvarelės
1956, pop., akv., i: 14,5 x 36,5; ii: 20 x 29,5
Sign. i: aD: kauno HeSo statybos ir 56 MDūdienė; ii: 
aD: monograma / 1956  iX 7
250 Lt
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74. petras Stauskas (1919–2003)
paJūRiS

1954, pop., akv., 25,4 x 36,5
Sign. ak: p. Stauskas 54 m.

650 Lt

75. Rimtas kalpokas (1908–1999)
SenaS MaLūnaS žeMaitėS 

GiMtinėJe
1946, drb. ant kart., al., 30 x 40

Sign. aD: R. klapokas 46
950 Lt
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77. adomas Galdikas (1893–1969)
MiŠko aBStRakCiJa
~1950, pop., akv., 56 x 76
Sign. aD: a. Galdikas
5800 Lt

76. i. V. Medvedevas (И. В. Медведев)
ŠVentiŠkai papuoŠta aikŠtė 
(Vilniaus katedros varpinė)
1950, kart., akv., 28,5 x 40
Sign. aD: И. Медведев 50
1500 Lt
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„Gaivalingame Gailiaus mene jausmo su kaupu, o jo raiškos būdai – ne vien formos eksperimentai. Gailiaus paveikslai – tai 
dinamiška ir gyvybinga abstrakčios pasaulėjautos tapyba, išradingai transformuojanti tikrovę.“
R. Urbonienė,  retrospektyvinės Prano Gailiaus kūrybos parodos katalogas „Pranas: vaizdinės abstrakcijos“, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 
2005, p. 14.

78. pranas Gailius (g. 1928)
nue Su paukŠtuku
2005, pop., temp., 68,2 x 90,3
Sign. VD: pranas
9900 Lt
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79. Vytautas kasiulis (1918–1995)
GatVeLė
XX a. 7 d–metis , pop., past., 50,3 x 64,8
Sign. aD: kasiulis
6400 Lt

80. Vytautas kasiulis (1918–1995)
Meno piRkLyS
XX a. 7 d–metis, pop., past., 50,5 x 64,5
Sign. aD: kasiulis
7700 Lt
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81. Vytautas kasiulis (1918–1995)
poRa
XX a. 6–7 d–metis, drb. ant fan., al., 60 x 72,3
Sign. aD: kasiulis
9800 Lt
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„L. Surgailis atvirai prisipažįsta esąs neabejingas „Ars“ principams, suformuluotiems 1932 m. Vienas jų (bene pats svarbiausias) 
kalba apie būtinybę, remiantis tradicine tautos kultūra, skaitytis su „šių dienų formaliniais meno užkariavimais“, kitaip tariant, 
kurti ir savitą (kultūros atžvilgiu), ir modernų meną. (...)
Nevengdamas kraštutinumo, t.y. dar sykį drastiškai deformuodamas tai, kas jau ir taip deformuota (pavyzdžiui, žmogaus 
figūra liaudies skulptūroje), autorius pasiekia du svarbius tikslus: sukuria savo stilių ir suteikia žiūrovo dvasiai galimybę, įveikus 
surgailiškas menines situacijas, pasistūmėti fundamentaliųjų žmogiškųjų vertybių link.“
A. Andriuškevičius „Pasaulis–ritualas“, 1989 m.  in  A. Andriuškevičius Lietuvių dailė : 1975–1995, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 1997,  p. 149.

82. Leopoldas Surgailis (g. 1928)
ŠV. JuRGiS
1986, kart., temp., 92 x 73,5
15000 Lt
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83. Valerija Juškienė (1903–?)
aRLekinai
1978, kart., al., 81 x 63
Sign. aD: V. Juškienė / 1978
4500 Lt

Tapytoja V. Juškienė gimė 1903 m. Kubiliuose (Biržų raj.). 1943 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo 1945 m. dalyvauja 
parodose, nuo 1946 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Sukūrė peizažų, portretų,  kompozicijų. Kūrybai būdinga lyrizmas, impresionistiška tapysena.
Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę
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Saulė Piktys gimė Kaune, baigė Vilniaus Dailės Akademiją. Nuo 1989 m. gyvena ir dirba JAV. Pastaruoju metu kuria tekstilės kompozicijas, 
iliustracijas, dirba animacijos srityje bei scenos menininke televizijoje. 
„Abstrakti tapyba – geriausias įrodymas, kad poeziją įmanoma kurti ir be žodžių. Ši savybė yra pagrindinė Saulės Piktys kūrybos varomoji 
jėga. Jos sukurtų įvaizdžių įvairumas išsivysto iš noro paversti regimu tai, ko nematai tikrovės pasaulyje ir ko negali išreikšti žodžiu. 
(...) Jos kūryboje jauti tą greitai pralekiantį laiką, kuris keičia regimąjį pasaulį. Atrodo, kad ji suvokia ir išreiškia tą akimirką, kai mes 
pajuntame šviesos, erdvės ir formos sinchroniškumą.“
D. Meyers in „Saule Piktys. Ocean from another side“, Los Angeles: Lettra, 2007, p. 29. 

85. Saulė piktys (g. 1964)
kikeniMai (GiGGLeS)
2010, drobė, aliejus, tušas, 76 x 101,2
Sign. aD: monograma 10
3800 Lt

84. petras Šimėnas (1929–1999)
žMoGuS iR ŠVieSofoRai
1994, fan., al., 47,7 x 48,5
Sign. aD: monograma 94
800 Lt



53

L i et u vos  da i lė

87. Leonardas Gutauskas 
(g. 1938)

MeRGaitė iR VaRpinė
1978, kart., temp., 49 x 34

Sign. aD: Leo.78
2400 Lt

L. Gutausko kūryboje įžvelgtume net kelioliką įvairios trukmės stilistinių 
laikotarpių. XX a. 8-ojo dešimtmečio II-oje pusėje asketiška plastikos, spalvos 
ir formos raiška, nuosaikiomis metaforomis pasižymi dailininko sukurti 
autoportretai,  portretai bei temines kompozicijos.
Literatūra:  Leonardas Gutauskas: Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai. Str. autorius 
Viktoras Liutkus. Vilnius, Vaga, 1984. [p. 2-4]

88. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
MitoLoGiniS V
1985, kart., al., 79 x 48,5
Sign. ak: Leonardas / 85.
3400 Lt

86. nežinomas autorius
DaiLininko JūRačio zaLenSo 

poRtRetaS 
1993, fan., al., 63 x 84

Sign aD: 93 Rūta
3600 Lt
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Kazimieras Žoromskis (1913–2004) 
„Kazimieras Žoromskis gimė 1913 m. Smilgiuose, Panevėžio raj. 1942 m. baigė Vilniaus, 1945 m. – Vienos dailės akademijas, 
1946 m. studijavo Romos dailės akademijoje. 1943 – 1986 m. gyveno ir dirbo pedagoginį darbą Austrijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Kolumbijoje ir JAV. 1986 m. grįžo į Lietuvą. 
Žoromskio kūrinių yra Europos ir Amerikos muziejuose, biografija ir paveikslai įtraukti į pasaulio dailininkų žinynus, o 
nuopelnai įvertinti aukštais Lietuvos ir JAV apdovanojimais“.
K. Miklaševičiūtė, kazimieras žoromskis, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2007, p. 28.

„Paveikslų serijose „Pasikalbėjimas su uolomis“ (1958–1960) ir „Atlanto pakrantėje“ (1961–1962) matome abstrakčiojo 
ekspresionizmo stiliaus paieškas. (...) Paveiksluose improvizuojamas motyvas labiau negu piešiniuose iš natūros apibendrinamas, 
paliekama vos viena kita realių daiktų ir gamtovaizdžio elementų detalė, kelianti vaizdines asociacijas. Taupiai organizuojama 
formų ir linijų kompozicija, erdvinė šviesos iliuzija suteikia kūriniams daugiaplaniškumo, o tai yra nelengvas tapybos 
uždavinys“.
K. Miklaševičiūtė, kazimieras žoromskis, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2007, p. 27.

89. kazimieras žoromskis (1913–2004)
aBStRakCiJa (iš serijų „pasikalbėjimas su uolomis“/„atlanto pakrantėje“) 
1960, drb., al., 64 x 76,5
Sign. ak: k. Зoromskis 60
22000 Lt
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90. kazimieras žoromskis (1913–2004)
BaRaBaS (iš serijų „Sienos“/„Skelbimų lentos“)
1968, drb., al., 101,5 x 76
Sign. aD: kЗ68
44000 Lt

„Pagal abstrakcionizmo estetikos principus perkūriau egzistuojančią realybę. Ji buvo dvejopa: irstančių sienų ir karo sugriauto 
pasaulio. (...) Griūvančios sienos, po keliais sluoksniais praradusios pirminę spalvą, nubyrėjusiu tinku, dabar tapo mano 
intymiais „modeliais“ abstraktaus mąstymo drobėse. Tikrovė čia jungiasi su mitu, kaip ir mano paties likimas, mano paties 
nostalgija. Jautresnė siela gali išgirsti, kaip mano paveiksle dejuoja mikrodalelės“.
K. Miklaševičiūtė, kazimieras žoromskis, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2007, p. 28.



56

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

Sutrumpinimai
a. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. - akrilas
al. – aliejus
aut. – autorinė 
C. – centre
D. – dešinėje
d. – diena
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. – dubliuota
fan. – fanera
flomast. – flomasteris (–iai)
g. – gimė 
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
k. – kairėje
kart. – kartonas
kreid. – kreidelės 
linoraiž. – linoraižinys
LDM – Lietuvos Dailės Muiejus
m. – metai
mėn. – mėnesis (–iai)
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
raj. – rajonas
red. – redaktorius (–ė)
relj. – reljefas
sign. – signatūra
spalv. – spalvoti
sud. – sudarė
šilkograf. – šilkografija 

t. – tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
V. – viršuje
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Su t rum p i n i m a i ,  a sm en va r d ži ų  ro d y k lė

Asmenvardžių rodyklė
Berdichevsky, Victoria (g. XX a. 6/7 d–metis): 31
Bindler, izabella (1932–2003): 40
Bobaryko–Modelska, Halina (XX a. i p.): 39
Brode, emmy (1890–1967): 35
Chwolesas, Rafaelis (Chwoles, Rafael, 1913–2002): 43
Czuryło, koźma (1908–1951): 8
Dienzas, ernstas Hermannas 
(Dienz, ernst Hermann, 1891–1980): 37
Drėma, Vladas (1910–1995): 6
Dobrinskis, isaacas (Dobrinsky, isaac, 1891–1973): 22
Dūdienė, Marija (g. 1927): 25; 44
egizas, Bari (egiz, Bari, 1869–1946): 41
eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 26
endriušaitis, Jonas (endruschat, Johannes, 1898–1979): 34
fenkohlis, Gustavas (fenkohl, Gustav, 1872–1950): 38
freymuthas, Julijus (freymuth, Julius, 1881–1961): 36
Gailius, pranas (g. 1928): 15; 47
Galdikas, adomas (1893–1969): 26; 46
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 53
Harländeris, Hansas (Harländer, Hans, 1880–1943): 38
Hentschkė, Hansas (Hentschke, Hans, 1889–1969): 36
Hopenas, Jurgis (Hoppen, Jerzy, 1891–1969): 10
ignas, Vytautas (1924–2009): 17
Jamontas, Bronislovas (Jamontt, Bronislaw, 1886–1957): 8
Jusionis, Stasys (g. 1927): 43
Juškienė, Valerija (1903–?): 51
kaganas, Lazaris (1910–?): 32
kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 16
kalpokas, Rimtas (1908–1999): 45
kasiulis, Vytautas (1918–1995): 48; 49
kislingas, Gotlibas (kiesling (kisling, kissling), Gottlieb Bogumił, 1790–1846): 9 
klemka, Vytautas (1924–1991): 21; 24
kmieliauskas, antanas (g. 1932): 21
krasauskas, Stasys (1929–1977): 18; 19
kučinskis, edvardas (kuczynski, edward, 1905–1958): 8
Labuckas, Mykolas (1921–1998): 29; 30
Lapė, pranas (1921–2010): 14
Leonavičius, Gediminas (g. 1963): 20
Łepkowska–Giecewicz, Halina (1912–1998): 7
Lukošius, Balys (1908–1987): 5
Medvedevas, i. V. (Медведев, И. В.): 46
Międzybłockis, adomas (Międzybłocki, adam, 1883–1956): 41
Milewska, Hanna (1899–1982): 9

Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990): 42
nežinomas autorius: 31; 53
nežinomas autorius (S. Batoro universiteto aplinka): 6
penčyla, Juozas olinardas (1908–1979): 33
piktys, Saulė (g. 1964): 28; 52
Rataiskis–Ratas, Vaclovas (1910–1973): 13
Roličas, Stanislovas (Rolicz, Stanislaw, 1913–1997): 4
Romanowicz–nebelska, aldona (1909–?): 10
Rustemas, Jonas (1762–1835): 11
Savickas, augustinas (g. 1919): 23
Slendzinskis, Ludomiras (Sleńdzinski, Ludomir, 1889–1980): 5
Stauskas, petras (1919–2003): 45
Surgailis, Leopoldas (g. 1928): 27; 50
Šimėnas, petras (1929–1999): 52
Vaitys, Jonas (1903–1963): 40
Varnas, adomas (1879–1979): 32
Veščiūnas, albertas (1921–1976): 12
Vilutis, Mikalojus (g. 1944): 20; 27
zapkus, kęstutis (g. 1938): 15
zelinskis, Mikalojus (Зелинский, Николай, 1918–?): 15
žoromskis, kazimieras (1913–2004): 54; 55
žukowska, olga (1907–1957): 9
Wolffas, Henrichas (Wolff, Heinrich, 1875–1940): 35
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1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių pardavimo 

aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – „Meno kūrinių aukciono taisyklės“) 
yra privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos 
anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su 
Meno kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl 
jų neaiškumo, netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.

1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros (toliau – „Aukciono namai“) 
organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (toliau 
– „Meno kūrinių“) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai 
siūlomi pirkti keliems asmenims per Aukciono namus, o  Meno kūrinio 
pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su tuo aukciono dalyviu, kuris 
aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau – „Pirkėjas“).

1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp aukcionui Meno kūrinį 
pateikusio savininko (toliau – „Savininkas“) bei Pirkėjo.

1.4. Aukciono administracija – aukciono vedėjas (aukcioną vedantis 
asmuo), aukciono protokoluotojas, aukciono finansininkas ir kiti už 
aukciono organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.

1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – aukcionui pateiktų meno 
kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 dienos iki 
aukciono pradžios. 

1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti aukcione kaip 
aukcione siūlomų meno kūrinių potencialus pirkėjas. 

1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis aukciono 
dalyvį aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti savo atstovo 
vardą ir pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į aukcioną, aukciono 
dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono namų administracijai asmens 
dokumentą bei aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti aukcione 
pirkėjo teisėmis. 

1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama kiekvieno 
aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir pirkėjas. Aukciono 
metu daromas audio ir video įrašas yra aukciono protokolo dalis. 

1.9. Dalyvio numeris – aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis 
iškelia, siūlydamas savo kainą.

1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo 
tarpas.

1.11. Katalogas – aukcionui pateikiamų meno kūrinių aprašymas, 
nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, 
išmatavimus, pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.

1.12. Kūrinio pasas – oficialus aukcionui pateikto meno kūrinio 
dokumentas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo 
laikas ir vieta, technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, signatūros bei kiti 
objekto identifikacijai svarbūs duomenys. 

1.13. Meno kūrinys – aukcionui pateiktas ir aukciono dalyviams įsigyti 
siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas.

1.14. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio galutinės 
(pardavimo) ir pradinės kainos.

1.15. Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už Meno kūrinį 
aukciono dalyvių pasiūlyta kaina. Į šią kainą neįskaičiuotas pridėtinės 
vertės mokestis (PVM), kuris  pridedamas prie  meno kūrinio pardavimo 
kainos. Aukciono namai naudoja maržinę PVM apskaičiavimo schemą (LR 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.).

1.16. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama aukcione pradedant 
konkretaus meno kūrinio pardavimą. Ši kaina yra be PVM.  

2. Registracija dalyvavimui aukcione
2.1. Dalyvauti ir pirkti aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. 

Fiziniai asmenys, dalyvaujantys aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 
metų. Pirkėjas aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba per savo 
atstovą, arba užregistruodamas Nedalyvaujančio pirkėjo anketą.

2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis, 
turi užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą. 

2.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti šiuos 
duomenis (i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio 
pašto adresas; (ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, įmonės kodas, 
buveinės adresas, PVM mokėtojo kodas, telefonas, faksas, elektroninio 
pašto adresas, interneto svetainė, banko rekvizitai, įgalioto įmonės atstovo 
dalyvauti aukcione vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas. 
Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar nupirktą kūrinį 
jis išsigabens pats, ar reikės transportavimo paslaugų, taip pat – ar reikės 
tarpininkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į užsienį. 

2.4. Norintys dalyvauti aukcione telefonu, turi užpildyti Telefoninio 
aukciono dalyvio anketą, kurioje būtina nurodyti lotų, dėl kurių norima 
varžytis, numerius, bei telefono numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai 
susisieks su dalyviu tiesiogiai aukciono eigoje. Jeigu telefono numeris yra 
registruotas Lietuvoje, ir dalyvis fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį moka 
Aukciono namai. Jeigu telefono numeris yra registruotas ne Lietuvoje, arba 
jei dalyvis yra už Lietuvos ribų – dalyvis. 

2.5. Nedalyvaujančio pirkėjo anketą gali pildyti asmenys, norintys 
pirkti aukcione, bet nedalyvaujantys fiziškai pačiame aukciono renginyje. 
Nedalyvaujančio dalyvio anketoje, be įprastinėje registracijos anketoje 
teikiamų duomenų, dalyvis turi nurodyti kūrinį (-ius), kuriuos jis nori 
pirkti, bei didžiausią kainą, kurią jis sutinka mokėti už tą kūrinį. Pirkėjo 
nurodoma kaina yra galutinė, t.y. su PVM. Pirkėjo nurodoma kaina turi būti 
didesnė už kataloginę mažiausiai 10 proc. Protokolavimo tikslais Aukciono 
namai savo nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

2.6. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų konfidencialumą. 
Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista ar kitu būdu 
atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to imperatyviai 
reikalauja galiojantys teisės aktai.

2.7. Anketą galima užpildyti „on-line“ aukciono namų interneto 
svetainėje, arba užpildyti kataloge esančią formą ir atsiųsti faksu. 
Registruotis taip pat galima aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos 
metu ar prieš aukciono pradžią. Registracija baigiasi likus 10 min. iki 
aukciono pradžios.

3. Aukciono vykdymo tvarka
3.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu 

laiku, kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
3.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuotiems 

asmenims apžiūrėti aukciono meno kūrinių ekspozicijoje visus meno 
kūrinius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki aukciono pradžios. 
Užsiregistravę gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų konsultaciją 
dėl aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos laiko 
būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais telefonais. 

3.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo 
parduodamų meno kūrinių skaičiaus, aukcionas gali vykti be pertraukos 
arba su pertrauka. 

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

100 Lt –  999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;
1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;
3000 Lt – 9999 Lt: didinimo intervalas yra kas 200 Lt;
10000 Lt – 14999 Lt: didinimo intervalas yra kas 250 Lt, 
15000 Lt – 19999 Lt: didinimo intervalas yra kas 500 Lt;
20000 Lt ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;
3.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio 

numerį, nukreiptą į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą 
kainą.

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos 



Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos

3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas 
iš pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą 
didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 
3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno 
kūrinys laikomas parduotu, o didžiausia pasiūlyta kaina ir ją pasiūliusio 
dalyvio numeris įrašomi aukciono protokole.

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

3.8. Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių saugykloms 
suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į nesančių 
valstybinėse saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą. Paskelbus aukcione galutinę meno kūrinio, kuris yra kultūros 
vertybė, kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi pirmumo teisę šį meno 
kūrinį nupirkti. Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas turi garsiai 
pareikšti apie tokį sprendimą dar prieš pereinant prie sekančio meno kūrinio 
aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs 
aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo įgaliojimą 
pirkti meno kūrinius aukcione. 

3.9. Pasibaigus aukcionui, aukciono dalyviai grąžina aukciono 
administracijai dalyvių numerius. 

4. Atsiskaitymas
4.1. Iškart po aukciono sesijos meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti 

prie aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą. 
4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam meno kūriniui 

išrašo išankstinio apmokėjimo sąskaitą (du egzempliorius), kurioje nurodo 
meno kūrinio numerį ir privalomą sumokėti kainą. Pirmasis išankstinio 
apmokėjimo sąskaitos egzempliorius įteikiamas aukciono dalyviui, antrasis  
lieka aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į aukciono 
protokolą.

4.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam pirkėjui sąskaita 
yra išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną; ją privalu 
apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas (įskaitant tą dieną, kai sąskaita 
buvo gauta faksu ir/ar elektroniniu paštu). Sąskaitos originalas bus atiduotas 
atsiimant nupirką kūrinį.

4.4 Užmokėti už meno kūrinį galima aukciono vietoje grynais pinigais, 
arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas po aukciono. 

4.5. Mokant grynais pinigais, aukciono dalyviui išrašomas grynųjų 
pinigų priėmimo kvitas bei atiduodamas meno kūrinys ir kūrinio pasas. 

4.6. Sumokėjus banko pavedimu, meno kūrinys atiduodamas arba 
išsiunčiamas Pirkėjui kai pinigai įplaukia į Aukciono namų sąskaitą. Banko 
pavedime būtina nurodyti pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, 
bei įsigyto meno kūrinio pavadinimą arba numerį. 

4.7. Aukciono namai nepriims įmokų už meno kūrinį iš trečiųjų 
asmenų, tik iš užsiregistravusių ir didžiausią kainą už objektą pasiūliusių 
dalyvių, kaip tai yra fiksuota aukciono protokole, nebent yra atskiras, dar 
prieš aukciono pradžią pasirašytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų, 
aukciono dalyvio ir mokėtojo. 

4.8. Pirkėjas privalo atsiimti meno kūrinį per 48 val. nuo pinigų 
sumokėjimo momento. Jei pirkėjas neatsiima meno kūrinio per nurodytą 
laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio saugojimą – 0,2 % meno 
kūrinio pirkimo vertės už vieną parą. 

4.9. Jei meno kūrinį pirkėjui pristato Aukciono namai, jie meno kūrinį 
turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų pateikimo į Aukciono namų 
sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima papildomą mokestį, kuris turi 
būti sumokėtas kartu su mokesčiu už nusipirktą meno kūrinį. Į šią sumą 
įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  bei draudimo pervežimo 
metu (jei taikytina) kaštai.

4.10. Kartu su nusipirktu meno kūriniu pirkėjui išduodamas oficialiai 
aukciono namų patvirtintas jo pasas.

4.11.  Atsiimdamas meno kūrinį, pirkėjas privalo pasirašyti Meno 
kūrinių atidavimo pirkėjams žurnale arba analogiškame kurjerio 
pateikiamame dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, kad pirkėjas Aukciono 
namams neturi jokių pretenzijų. 

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

4.13. Jeigu Pirkėjas nori meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 50 metų) 
išvežti į užsienį, jis turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 patvirtintomis Kilnojamųjų kultūros 
vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis 
bei kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu. 

4.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po aukciono – neatsiskaito 
su Aukciono namais už įsigytą meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda 
teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose aukcionuose, o jo pavardė ir 
įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje 
bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos 
skleidimo kanalais. Aukciono namai taip pat turi teisę kreiptis į skolų 
išieškojimo įmonę ar į teismą ginti savo pažeistas teises įstatymų nustatyta 
tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti meno kūrinio pirkimą-
pardavimą įvykusiu bei reikalavimą sumokėti Aukciono namams bei 
pardavėjui priklausančias sumas.

5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
5.1. Meno kūrinių aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra 

taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo 

meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, aukcione parduotų meno kūrinių 
perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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Artimiausi aukcionai:

  

XVII Vilniaus aukcionas

GRUODŽIO 17 D. (PENKTADIENIS): 18:00
TOLERANCIJOS CENTRAS, NAUGARDUKO G. 10, VILNIUS

EKSPOZICIJA:
GRUODŽIO 15–16 D. 10:00–18:00
GRUODŽIO 17 D. 10:00–14:00
TOLERANCIJOS CENTRAS, NAUGARDUKO G. 10, VILNIUS

Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel. (8-615) 29023
El. paštas: info@menorinka.lt.
www.menorinka.lt

Aukciono namai primygtinai rekomenduoja aukciono dalyviams apsilankyti 
aukciono lotų ekspozicijoje ir atidžiai įvertinti norimus įsigyti lotus 

natūroje. Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.
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Aukciono dalyvio registracijos anketa

Fizinis asmuo:                                                  Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

□  Taip 
□   Ne 
Atstovo vardas, pavardė:.....................................................................
Įgaliojimo atstovauti 
dokumentas:*.......................................................................................
Atstovo dokumentas:* ........................................................................

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

PARAŠAS

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

* Būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo maržos“ 
schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.) 

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200 



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Juridinis asmuo:                                              Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

Pavadinimas

Teisinė forma

Įmonės kodas

Įmonės vadovas

adresas

el. paštas

mob. telefonas

ar yra pvm 
mokėtojas?

□  Ne
□  Taip      PVM mokėtojo numeris:.....................................................

Aukcione 
dalyvausiantis 
įmonės atstovas:

Vardas

Pavardė

Asmens dokumentas*

Įmonės vadovo pasirašyto 
įgaliojimo data ir numeris*

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

PARAŠAS
Vardas, pavardė
Pareigos
A.V.

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

* būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo 
maržos“ schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.) 

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200



Nedalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                        Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
.............................................................................................................

Parašas

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

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), už kurį(iuos) siūlau šią maksimalią(ias) kainą (as) bei laimėjimo 
atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR  SĄLYGOSE 
nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano siūloma kaina, 
be PVM

1.

2.

3.

4.

5.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200
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Telefonu dalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                           Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

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

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), dėl kurių noriu varžytis aukciono eigoje telefonu. Laimėjimo 
atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR  SĄLYGOSE 
nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas

1.

2.

3.

4.

5.

Telefono numeris: _____________________________________
Pastaba: jeigu telefono numeris yra registruotas Lietuvoje ir dalyvis fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį moka Aukciono namai; jeigu 
telefonas yra registruotas ne Lietuvoje, arba dalyvis fiziškai yra ne Lietuvoje, už telefono ryšį moka dalyvis.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200
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X V I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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