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Labdaros aukciono metu surinktos lėšos skiriamos viešajai įstaigai „Antano Mončio namai–muziejus“,  
kuri rūpinasi Antano Mončio kūrybos išsaugojimu, moksliniu tyrinėjimu  ir populiarinimu.



Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
prisipažinkim, kad mums, lietuviams, pajūrio kraštas yra ir mūsų kraštas, bet truputį tarsi ir ne mūsų. Šventoji 
Žemaitija, Prūsija, kuršių žemės – šis žemės kampelis pulsuoja kažkokiu visiškai savitu archaišku mitologiniu 
ritmu. Virš jo klojasi donelaitiškas Mažosios Lietuvos kultūrinis klodas, prūsiška Karaliačiaus dvasia ir galiausiai 
– nostalgiška, lengvai biurgeriška Thomo Manno romanų, kurių siužetai plėtojasi kurortiniuose miesteliuose, 
nuotaika. Visa tai sukuria tokią atmosferą, kurios nerasi nei Aukštaitijoje, nei Dzūkijoje, nei Vilniuje. Tad 
sumanymas rengti aukcioną Palangoje, kuriame būtų pristatomas būtent šio krašto – Žemaitijos, Mažosios 
Lietuvos, Kuršių Nerijos – inspiruotas menas, yra tolygus mažam (sprendžiant pagal lotų skaičių – ne tokiam jau 
ir mažam) nuotykiui. Net keista ir nuostabu, kiek daug Lietuvos menininkų yra kilę būtent iš šių vietovių!

Kitas atradimas, kurį galima padaryti pastudijavus aukciono katalogą, yra nuostaba, kad marinistinis žanras 
gali būti toks įvairialypis: grynosios marinos (jūrų peizažai) – jūrai esant ramiai ir audringai, naktį ir dieną; 
uostai ir uostų infrastruktūra; pajūris: kopos, žvejų sodybos ir ypač mielas sub-žanras – paplūdimiai ir pliažai, 
kurie vėlgi būna su atsipūtusiais besideginančiais, bežaidžiančiais žmonėmis, arba liūdnesi, vėjuoti ir lietingi... 
Matant tiek marinistinių peizažų neišvengiamai pradedi gaudytis, kuri marina stipresnė, kuri silpnesnė, bei 
pripažinti, kad tai – ypatingo meistriškumo reikalaujantis žanras: tiek bangų mūša, tiek debesys, tiek šviesos 
atspindžiai jūroje yra labai efemeriški reiškiniai, kurių perteikimas reikalauja ypatingo meistriškumo. Tikrai, 
šiame žanre nepasislėpsi, jis negailestingai atskleidžia autoriaus talentą bei profesionalumą. Matyt, neveltui 
W. Turner‘is ar I. Aivazovskis kainuoja milžiniškus pinigus. Tuo tarpu su mūsų – lietuvių, prūsų, vokiečių – 
marinistais turėsite progą susipažinti šiame aukcione. 

Svarbu ir tai, kad dalis aukciono, pristatanti Antano Mončio, Telesforo Valiaus ir Nijolės Vedegytės–
Palubinskienės darbus, yra skirta labdarai, o šiame aukcione surinktos lėšos prisidės prie gražių ir reikšmingų 
Antano Mončio namo-muziejaus pastangų saugojant, tyrinėjant bei populiarinant Antano Mončio, vieno iš 
stipriausių žemaičių menininkų, kūrybą. Aukcionas vyksta šio iškilaus menininko name-muziejuje ir aš visus 
kviečiu, atėjus į aukciono ekspoziciją, taip pat pakilti ir į antrą muziejaus aukštą bei susipažinti su A. Mončio 
kūryba.

Linkiu poilsiaujantiems Palangoje gero oro bei kviečiu susitikti rugpjūčio 9 d. XXXIII Vilniaus Aukcione, 
kuris vyks Palangoje. 
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Antanas Mončys – vienas įdomiausių, novatoriškiausių lietuvių skulptorių. Gyvenimo nublokštas Prancūzijon, 
ten nuėjo intensyvų kūrybinį kelią, reiškėsi įvairiose vaizduojamosios ir monumentaliosios dailės srityse. Vis 
dėlto, visų pirma jis buvo skulptorius, Ossipo Zadkine’o mokinys, savitai reflektavęs Henry Moore’o, Hanso 
Arpo, Constantino Brancusi, Jacques Lipchitzo menines idėjas, nepamiršęs ir lietuviškos liaudies skulptūros 
rūstaus monumentalumo, bei sukūręs savitą, išsyk atpažįstamą stilistiką.

Antanas Mončys sukūrė ir nemažai piešinių, apie kuriuos jis taip sakė: “Kūryba vyko tuose piešiniuose, kurią 
vėliau išpildžiau akmenyje. Kaip aš juos dariau prieš 15 metų, tą įtampą ir užsidegimą aš dar gerai prisimenu“. 
Šiuose piešiniuose, tarsi žaidžiančia ranka, Mončys vedžiojo abstrakčias, aptakias, monumentalias, gamtiškas, 
organiškas formas, kurios vėliau įgaudavo trimatę dimensiją skulptūroje. Taip pat mėgo žaisti įvairiomis 
popieriaus faktūromis, nelygiais paviršiais, juos komponuoti piešiniuose – koliažuose.

Labdaros aukcionas. 
In Focus: Antanas Mončys

1. Antanas Mončys (1921–1993) 
Saulė
1972, koliažas, 48 x 35
Sign. AD: monograma
4900 Lt

2. Antanas Mončys (1921–1993) 
Jūra
1972, koliažas, 37 x 49
4900 Lt

3. Antanas Mončys (1921–1993) 
Stichi jos

1967, koliažas, 23 x 33,5
Sign. AK: AM / 67

3300 Lt



5

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

4. Antanas Mončys (1921–1993) 
Ežere
1967, pop., guašas, 34 x 47
Sign. AD: A. Mončys 67
3000 Lt

5. Antanas Mončys (1921–1993) 
Lizdas
1966, koliažas, 25,5 x 24
Sign. AD: AM 66
2300 Lt

6. Antanas Mončys (1921–1993) 
Figūra (skulptūros 
projektas)
XX a. 7–8 d–metis, pop., piešt., akv., 
61 x 44
2200 Lt

7. Antanas Mončys (1921–1993) 
Moteris
Grifelio plaketė, Ø 22
Sign. kitoje pusėje: monograma
3500 Lt

8. Antanas Mončys (1921–1993) 
Kompozici ja  mažame formate I
~1967, pop., piešt., akv., 17,7 x 19,8
Sign. AC: monograma
1500 Lt

9. Antanas Mončys (1921–1993) 
Kompozici ja  mažame formate I I
1967, pop., piešt., akv., 13 x 18
Sign. VK: monograma 67
1500 Lt

10. Antanas Mončys (1921–1993) 
Kompozici ja  mažame formate I I I

1967, pop., piešt., akv., 24,7 x 9
Sign. AK: A. Mončys 67

1500 Lt
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Labdaros aukcionas. In Focus: 
Nijolė Vedegytė–Palubinskienė
Nijolė Vedegytė-Palubinskienė gimė 1932 m. Žuklijuose (Paežerėlių valsčius, Šakių apskritis). Karo bangos 
visą šeimą nubloškė į Vokietiją. Hanau (Vakarų Vokietija) stovykloje lankė lietuvių gimnaziją. 1949 m. atvyko 
į Klivlendą (JAV). 1950 m. baigė gimnaziją, o 1955 m. – Klivlendo dailės institutą (Cleveland Institute of Art), 
kuriame studijavo tapybą ir grafiką. 1955–1966 m. dirbo „American Greetings“ korporacijoje dailininke 
projektuotoja. Sukūrė molbertinės tapybos darbų. 1970 m. paskatinta grafiko Telesforo Valiaus žodžių: „Grafika 
– tai dailės poezija“, atsidavė grafikai. Naudojo medžio, lino raižinių, ofortų, monotipijos technikas ir sukūrė 
ciklus: „Pajūris“, „Michigan“, „Psalmės“, „Allegheny kalnai“, „Parkai“, „Žmogus parke“, „Panoramos“. 1982 m. 
apdovanota Ohajo lietuvių gydytojų kultūros premija, 1990 m. paskirta Ohajo valstijos meno tarybos premija – 
grantas už dailininkės įnašą Ohajo valstijos menui. 

„Vaikystės prisiminimuose – Suvalkijos lygumos, saulės nušviesti laukai ir pievos, išmargintos šiaurės 
dangaus šešėliais. Pušynai, Nemuno slėniai ryto miglose. Nenustebau, kad mano kūryboje pradėjo dominuoti 
peizažas. Jaučiau gamtos jėgą, pilną ritmo, nenuilstančiai besikeičiančių nuotaikų, įtampą tarp žmogaus ir 
gamtos. Mano dabartiniai peizažai – jau svetimo dangaus ir svetimų laukų, bet atmintyje užsiliko vaikystės 
vaizdų nuotrupos.“
Parengta pagal: Nijolė Vedegytė-Palubinskienė. Grafika (Palanga: Antano Mončio namai-muziejus, 2009): p. 5-6.

14. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė 
(g. 1932) 
Skubėjimas
XX a. 8–9 d–metis, pop., tonuotas 
ofortas., 60,6 x 45, tir. 12/35
Sign. AK: Skubėjimas, AC: 12/35, AD: 
N. Palubinskienė
1200 Lt

11. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė  
(g. 1932) 
Asti lbe
XX a. II p., pop., litograf., 34,5 x 25 
(49 x 31)
Sign. AK: Astilbe, AD: N. 
Palubinskienė
1500 Lt

13. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė 
(g. 1932) 
Padalintas  peizažas
XX a. 8–9 d–metis, pop., medžio raiž., 
33 x 23, tir. 7/20
Sign. AK: Padalintas peizažas, AC: 
7/20, AD: N. Palubinskienė
800 Lt

12. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė 
(g. 1932) 
Figūra peizaže
XX a. 8–9 d–metis, pop., medžio raiž., 
31 x 23, tir. 2/10
Sign. AK: Figūra peizaže, AC: 2/10, 
AD: N. Palubinskienė
800 Lt



7

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

19. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė (g. 1932) 
Ganykla
XX a. 8–9 d–metis, pop., ofortas., 44,4 x 60, tir. 
17/35
Sign. AK: Ganykla, AC: 17/35, AD: N. Palubinskienė
1200 Lt

17. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė (g. 1932) 
Mėnesiena,  Al legheny kalnai
XX a. 8–9 d–metis, pop., tonuota monotip., 50 x 68
Sign. AK: Mėnesiena, Allegheny kalnai, AC: mono-
tipija, AD: N. Palubinskienė
1200 Lt

18. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė (g. 1932) 
Kalnų šešėl iai  Nr.  2
XX a. 8–9 d–metis, pop., medžio raiž., 26,5 x 36, 
tir. 2/25
Sign. AK: Kalnų šešėliai #2, AC: 2/25, AD: N. 
Palubinskienė
Repr. in: Nijolė Vedegytė–Palubinskienė. Grafika 
(A. Mončio namai–muziejus, Palanga, 2009): 10 ps.
1000 Lt

15. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė (g. 1932) 
Naktis ,  Al legheny kalnai
XX a. 8–9 d–metis, pop., tonuota monotip., 15 x 45
Sign. AK: Naktis – Allegheny kalnai, AC: monotipija, AD: N. Palubinskienė
800 Lt

16. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė (g. 1932) 
Parko pakraštys
XX a. 8–9 d–metis, pop., medžio raiž., 43 x 81,5, tir. 2/20 Sign. AK: Parko 
pakraštys, AC: 2/20, AD: N. Palubinskienė Repr. in: Nijolė Vedegytė–
Palubinskienė. Grafika (A. Mončio namai–muziejus, Palanga, 2009): 15 ps.
1500 Lt

22. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė 
(g. 1932) 
Parke Nr.  4
XX a. 8–9 d–metis, pop., ofortas., 44,8 x 60,5, tir. 
5/20
Sign. AK: Parke #4, AC: 5/20, AD: N. 
Palubinskienė
Repr. in: Nijolė Vedegytė–Palubinskienė. Grafika 
(A. Mončio namai–muziejus, Palanga, 2009): 28 ps.
1200 Lt

20. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė 
(g. 1932) 
Parke Nr.  2
XX a. 8–9 d–metis, pop., ofortas., 50 x 60,2, tir. 
8/20
Sign. AK: Parke #2, AC: 8/20, AD: N. 
Palubinskienė
1200 Lt

21. Nijolė Vedegytė–Palubinskienė 
(g. 1932) 
Parke Nr.  3
XX a. 8–9 d–metis, pop., ofortas., 45 x 60,5, 
tir. 3/20
Sign. AK: Parke #3, AC: 3/20, AD: N. 
Palubinskienė
1200 Lt
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Labdaros aukcionas. 
In Focus: Telesforas Valius
“Atvykamas į Kanadą 1949 metais, Telesforas Valius jau buvo žymus iliustratorius ir grafikas. Techniniu 
požiūriu jis buvo visiškai pajėgus rinktis bet kurią kūrybos kryptį. Jis taip pat puikiai suprato, kaip turi 
būti komponuojamas veikalas, kad būtų pasiektas stipriausias tapybinis efektas. Tačiau Valiaus talentas 
pirmiausia reiškėsi rimtų ir netgi tragiškų siužetų srityje. Jo maži, tobulai atlikti medžio raižiniai, iš kurių 
trys pirmieji sukurti dar gimtoje Lietuvoje, traktavo tokias svarias temas, kaip Atsisveikinant (1938), Badas 
(1940), Laidotuvių procesija (1942), Gaisras Lietuvos bažnytkaimy (1945). Šis rimtumo bruožas, išryškėjęs 
dar tėvynėje, o vėliau Austrijoje ir Vokietijoje, iš dalies, be abejo, atsirado dėl pačios darbų technikos. Medžio 
raižymas yra lėtas ir didelių pastangų reikalaujantis triūsas, todėl medžio raižiniams būdingesnės griežtos ir 
tikslios formos, negu laisvas žaidimas faktūromis, spalvomis bei pavidalais, priderąs tapybai ar litografijai.”
Paul Duval, įžanga T. Valiaus kūrybos albumui (Toronto: Tav, 1984)

23. Telesforas Valius (1914–1977)
A l ‘époque de D.  Poška.  D.  Poškos 
laikais .
1942–1945, medžio raiž., 15,5 x 15,5
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

24. Telesforas Valius (1914–1977)
Contes diaboliques .  Velnių pasakos.
1942–1945, medžio raiž., 13,5 x 13,5, tir. 4/2
Sign. AD: TelValius Telšiai Lietuva
1400 Lt 25. Telesforas Valius (1914–1977)

Žvejai
1954, pop., lino raiž., 74 x 56 (92 x 70), tir. 4/15
Sign. AK: 4/15, AD: TelValius / Toronto, Ont.
2800 Lt
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30. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique IV.  
Le cercuei l .
Karstas .  Iš  c iklo  „Tragedi ja  Balt i jos 
pajūry“(IV)
1942, medžio raiž., 15,3 x 15,2, tir. 11/29
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

29. Telesforas Valius (1914–1977)
La faim.  Badas
1945, medžio raiž., 15,4 x 15,5
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

31. Telesforas Valius (1914–1977)
Incendie dans un vi l lage l i thuanien. 
Gaisras  l ietuviškame kaime.
1945, medžio raiž., 15,5 x 15,5
Sign. AD: TelValius Lustenan
1400 Lt

26. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique I . 
L‘attente . 
Laukimas.  Iš  c iklo  „Tragedi ja  Balt i jos 
pajūry“(I)
1942, medžio raiž., 15,5 x 15,4, tir. 9/20
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt

27. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique I I . 
Le  naufragé. 
Skenduolis .  Iš  c iklo  „Tragedi ja 
Balt i jos  pajūry“(II)
1942, medžio raiž., 15,2 x 15,2, tir. 18/18
Sign. AD: TelValius Wilnius
1400 Lt

28. Telesforas Valius (1914–1977)
Tragédie  dans la  mer Balt ique I I I .  Mise 
en bière . 
Laidoj imas.  Iš  c iklo  „Tragedi ja  Balt i jos 
pajūry“(III)
1942, medžio raiž., 15,2 x 15,6, tir. 14/21
Sign. AD: TelValius Vilnius
1400 Lt
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Marinos

32. Česlovas Janušas (1907–1993)
Jūra mėnesienoje
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 66 x 86
Sign. AD: Č. Janušas
19500 Lt

33. Česlovas Znamierovskis (1890–1977) 
Jūra
1957, kart., al., 24 x 31
Sign. AK: CZ 57 
1400 Lt

34. Jonas Vaitys (1903–1963)
Jūra
1959, kart., al., 24 x 33
Sign. AD: parašas
1500 Lt

35. Vincas Norkus (1927–2006)
Balt i jos  bangos
1989, kart. al., 40 x 50
Sign. AK: parašas
1200 Lt
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36. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Rytas jūroje
1960, kart., al., 22,3 x 30,7
950 Lt

37. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Uolos prie  ežero
1960, kart., al., 45 x 59,8
1800 Lt

38. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Atviroje  jūroje
1986, kart., al., 22,5 x 38
850 Lt

39. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Balt i jos  jūra
1991, kart., al., 54 x 64
Sign. AK: parašas 91
1900 Lt

40. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Audringas vakaras
1987, kart., al., 65 x 81
Sign. AK: parašas 87
2900 Lt

41. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Žiema Palangoje
1969, kart., al., 33 x 47
750 Lt

43. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Jūra ir  debesys
1985, kart., al., 17,5 x 34
750 Lt

44. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Tyla prie  jūros
1992, kart., al., 21 x 32
Sign. AK: parašas
750 Lt

42. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Prieš  audrą
1981, kart., al., 45 x 64
Sign. AK:  parašas 81
1900 Lt
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Pajūris

45. Vytautas Kairiūkštis (1890–1961) 
Ant Palangos t i l to
XX a. 4 d–metis, pop., piešt., past., 22,2 x 27,7
9400 Lt

47. Adomas Galdikas (1893–1969)
Moteris  pl iaže
Iki 1944, drb., temp., 33 x 56
6900 Lt

46. Kazimieras Žoromskis (1913–2004) 
Trys moterys pl iaže
1956, drb., al., 23 x 41
Pridedamas buvusios savininkės (Onos Osmolskis), 
kuri pozavo paveikslui Kennebunkporte, Maine JAV, 
raštiškas autentiškumo patvirtinimas.
2000 Lt
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48. Jonas Vaitys (1903–1963)
Palangos pl iaže 
1958, kart., al., 22,5 x 31,5
1500 Lt

49. Jonas Vaitys (1903–1963)
Tiltas  Palangoje  vakarop
1959, kart., al., 22,5 x 31,5
1500 Lt

50. Jonas Vaitys (1903–1963)
Kopose
1959, kart., al., 24,2 x 33
1500 Lt

51. Jonas Vaitys (1903–1963)
Lietus artėja
1959, kart., al., 24 x 30
1500 Lt
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P a j ū r i s

54. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Palangos pajūris
XX a. 4 d–metis, drb. ant kart., al., 36 x 51
Sign. AK: J. Mackevičius
7800 Lt

55. Petras Stauskas (1919–2003) 
Pajūris
1954, pop., akv., 25,4 x 36,5
Sign. AK: P. Stauskas 54 m.
700 Lt

53. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Pliaže
1976, pop., past., 32,5 x 41,5
Sign. AK: parašas 76
1000 Lt

52. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Pliaže prie  Balt i jos
1976, pop., past., 28 x 41
Sign. AD: parašas 76
1000 Lt
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56. Vincas Norkus (1927–2006)
Balt i jos  kopos
1961, kart., al., 31 x 38
Sign. AK: parašas – 61 
900 Lt

59. Česlovas Janušas (1907–1993)
Pajūrio  peizažas
Iki 1944, pop., akv., 23 x 33
Sign. AD: Č. Janušas
1200 Lt

57. Vincas Norkus (1927–2006)
Melnragėje
1988, kart., al., 35 x 49,5
Sign. AK: parašas – 88 
1300 Lt

58. Vaclovas Kosciuška (1911–1984) 
Kopos ir  jūra
1959, drb., al., 42 x 50
2900 Lt
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P a j ū r i s

60. Bronė Jacevičiūtė–Jėčiūtė (1919–2013) 
Kopos rudenį
1957, drb., al., 30 x 51
1500 Lt

61. Eduardas Urbanavičius (1931–2008) 
Palangos kopos
1982, drb. ant kart., al., 55 x 65
Sign. AK: parašas
2200 Lt

62. Adolis Krištopaitis (1925–2000)
Palangos pajūrio  kopos
1988, drb., temp., 80 x 90
Sign. AK: AK 88
3600 Lt

63. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979) 
Pakrantės  peizažas su laivu
XX a. 8 d–metis, drb., al., 60 x 80,5
Sign. AD: A. Motiejūnas
9800 Lt
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64. Alfonsas Motiejūnas  
(1912–1979) 

Valtys
XX a. 8 d–metis, drb., al., 68 x 94,5

Sign. AD: A. Motiejūnas
9800 Lt

65. Mindaugas Skudutis  
(g. 1948)

Karklė .  Ruduo prie  jūros
2006, drb., al., 50 x 60

Sign. AD: parašas
3900 Lt
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Uostai

68. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Kaliningrado uostas  I
6-7 deš., kart., al., 39,5 x 55
1800 Lt

66. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Kaliningrado uostas  I I
6-7 deš., kart., al., 58,5 x 40,9
1800 Lt

67. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Kaliningrado uostas  I I I
6-7 deš., kart., al., 56 x 42,6
1800 Lt

69. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Kariniai  la ivai  Kal iningrade
1959, kart., al., 40,9 x 60
Sign. AD: Γpaчёb 59
1800 Lt
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70. Česlovas Janušas (1907–1993)
Klaipėdos uoste

Iki 1944, pop., akv., 35 x 50
1800 Lt

71. Pranas Paškevičius (1921–2009) 
Prekybos uoste

1968, drb., al., 91 x 80
Repr. in: Pranas Paškevičius. Tapybos 

paroda. (Utenos kraštotyros  
muziejus, 1985)

5000 Lt

„Baigęs gimnaziją, Pranas be svyravimų pasirinko dailininko kelią, įstojo į LTSR valstybinį dailės institutą, kurį 
baigė 1950 m. Čia tapybos mokėsi pas prof. J. Vienožinskį ir prof. V. Mackevičių, o piešimo pas prof. V. Jurkūną. 
(...) Pasirinkęs peizažo ir portreto žanrą, P. Paškevičius savitai tęsė P. Kalpoko, A. Samuolio ir kitų tapytojų 
tradicijas.“
Romas Alekna, įv. str. in Pranas Paškevičius. Tapybos paroda. (Utenos kraštotyros muziejus, 1985)
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Nidos kolonija
Nidos meno kolonija – tai neformali  menininkų bendruomenė, kuri nuo XIX a. pab. pamėgo vasaroti Nidoje 
esančiame Hermanno Blodės viešbutyje (viešbutis įkurtas 1867 m.). Neringa iki 1919 m. priklausė Vokietijai, 
o po Versalio taikos sutarties nuo 1923 m. perėjo autonominėmis teisėmis Lietuvai. Didžioji dalis ten kūrusių 
autorių – tai Rytprūsių kilmės vokiečiai (galima sakyti – prūsų ainiai; tai liudija ir prūsiškos kilmės pavardžių 
gausa šių menininkų tarpe), išsilavinimą gavę Karaliaučiaus menų akademijoje. Nidos meno kolonija ypatingai 
buvo suklestėjusi XIX–XX amžių sandūroje bei 1930-aisiais, Thomui Mannui  pasistačius Nidoje vasarnamį. 
4–ame dešimtmetyje tapo madinga važiuoti vasaroti į Kuršių Neriją, stilingai leisti atostogas (naujas, neseniai 
atsiradęs reiškinys), sportuoti  bei, žinoma,  kurti. Galima pastebėti, kad menininkų kolonijos, kaip reiškinys, 
užgimė Vakarų Europoje XIX a. vid. ir klestėjo iki II pasaulinio karo, tad Nidos meno kolonija buvo modernus, 
europietiškas reiškinys. 

72. Julius II Wentscher (1881–1961)
Kurėnai
XX a. 3 d–metis, drb., al., 57,5 x 71,5
Sign. AD: J.Wentscher
3600 Lt

73. Paul Emil Gabel (1875–1938) 
Nida
~1932, kart., al., 52 x 69
Sign. AD: P.E.Gabel
3700 Lt

74. Friedrich Niethammer (1888–1945) 
Pakrantės  peizažas
1938, drb., al., 51 x 66
Sign. AD: Fritz Niethammer /1938
5600 Lt

75. H. Richter (XX a. I p.)
Kurėnai  mariose
XX a. I p., kart., al., 50 x 75
2900 Lt
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C. Knauf gimė 1893 m. Godesberge, mirė 1944 m. Nidoje. Studijavo Diuseldorfo akademijoje. 1931 m. pasistatė 
namą Nidoje, šalia Thomo Manno vasarnamio. Nidoje gyveno iki mirties. 

76. Wilhelm Heseler  
(1892–1962) 

Kurėnai  mariose
XX a. I p., kart., al., 58 x 79

Sign. AD: WHeseler 
4300 Lt

78. Carl Knauf (1893–1944) 
Vaizdas į  marias  Nidoje
XX a. 4 d–metis, fan., al., 62 x 68
Sign. AD: CarlKnauf
5700 Lt

77. Carl Knauf (1893–1944) 
Kalnapušės 
XX a. 4 d–metis, fan., al., 46 x 53
Sign. AD: CarlKnauf
2900 Lt
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N i d o s  k o l o n i j a

H. Dienz gimė 1891 m. Koblenze, mirė 1980 Siegburge. Studijavo Diuseldorfo akademijoje, vėliau Berlyne. Nidoje 
lankėsi 4–e d–metyje. 

79. Fritz Möller–Schlünz (1900–1990) 
Vaizdas prie  marių
XX a. I p., kart., al., 34 x 40,5
Sign. AK: Moeller–Schlünз
2200 Lt

80. Gustav Rüggeberg (1894–1961) 
Žvejų valtys  mariose
1947, kart., al., 75 x 100
Sign. AK: GRüggeberg/1947 
5000 Lt

81. Richard Birnstengel (1881–1968) 
Sodyba prie  marių
~1920, pop., akv., 35 x 47,5
2600 Lt

82. Hermann Dienz (1891–1980)
Žvejų valtys  Nidoje
1936, drb., al., 62 x 70
Sign. AD: 2.8.36./HermDienз
5800 Lt
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83. Fritz Göricke 
Kuršių Neri ja

1943, drb., al., 75 x 95
Sign AK: parašas 43

2200 Lt

84. Hans Kallmeyer (1882–1961) 
Ūkanotas  peizažas su briedžiais

XX a. 5–6 d–metis, drb., al., 79 x 100
Sign. AD: H. Kallmeyer

5900 Lt

Hans Kallmeyer gimė Prūsijos karininko šeimoje, mokyklą lankė Gumbinėje ir Kionigsberge. Tapytojo 
išsilavinimą gavo Drezdeno Dailės akademijoje, kur mokėsi pas Ernst Hegenbarth. Vėliau, kaip laisvai samdomas 
menininkas, dirbo Karaliaučiuje. Tapė daugiausia iš gamtos, Rytpūsių peizažus, ypač mėgo animalistinį žanrą 
(briedžius, laukinius paukščius). Buvo Nidos kolonijos narys.

Per karą, 1944 m. jo paveikslai ir studija Karaliaučiuje buvo sunaikinti, dailininkas pasitraukė į Vokietiją. 
Dėl ypač pamėgto briedžių motyvo, Kallmeyer buvo vadinamas „briedžių tapytoju“.
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Lietuvos dailė

85. Kajetonas Sklėrius (1876–1932) 
Peizažas su pajūrio  sodyba
1922, pop., akv., 32,5 x 48,5
Sign. AK: KSklerius 1922.
12000 Lt

87. Jonas Buračas (1898–1977)
Palanga.  Ti l tas  į  jūrą /  Malūnas 
(dvipusė akvarelė)
1939, pop., akv., 24,9 x 34,9
Sign. AD: parašas/39
1700 Lt 88. Jonas Buračas (1898–1977)

Klaipėda.  Vokiečių laivas  „Prūsas“
1933, pop., akv., 24,2 x 18

Sign. AD: VI/1933/parašas
1500 Lt

86. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Palangos parko pušelės
1961, pop., spalv. piešt., 18 x 14
Sign. AK: KŠ
950 Lt
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90. Ramazanas Krinickas (1904–1983)
Tiškevičiaus rūmai  Palangoje
1935, pop., anglis, akv., 35 x 43
Sign. AD: 35. R. Krinickas
7000 Lt

89. Ramazanas Krinickas (1904–1983)
Birutės  koplyčia  Palangoje
~1935, pop., guaš., 50 x 35
3800 Lt

91. Adomas Galdikas (1893–1969)
Sti l izuota moters  galva
Iki 1944, pop., akv., 26,4 x 29
Sign. AD: AGaldik
2200 Lt

92. Adomas Galdikas (1893–1969)
Motina su vaiku
XX a. 3–4 d–metis, pop., temp., 46,2 x 31,6
Sign. AD: A. Galdikas
8600 Lt



L i e t u v o s  d a i l ė
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93. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Šešėl iai
XX a. 7–8 d–metis, kart., temp., 35,5 x 49,5
Sign. AK: ŜK
7600 Lt

94. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Žiema
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 50 x 60
Sign. AK: KŠ
11400 Lt

95. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Pušelės
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 50 x 60
Sign. AK: KŠ
11400 Lt

96. Adolis Krištopaitis (1925–2000)
Palangos parkas
1964, drb., temp., 70 x 85
Sign. AD: AK 64
2400 Lt
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97. Jerominas Čiuplys (1928–1999) 
Mergelė  prie  jūros
XX a. 8–9  d–metis, pop., akv., 49,5 x 72,5
Sign. AD: J.Č. 
950 Lt

98. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Neringa pavasarį
1986, pop., al., 42 x 57,5
1800 Lt

99. Vincas Norkus (1927–2006)
Nida
1996, drb. ant kart., al., 35 x 49,5
Sign. AK: parašas
1300 Lt

100. Dalia Skridailaitė (g. 1961)
Kretingos bažnyčios  ir  kraštotyros 
muziejaus ansamblis
1986, kart., al., 40 x 30
450 Lt
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101. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Iš  c iklo  „Mediniai   dievukai“
XX a. 8 d–metis, kart., al., 70 x 50
2600 Lt

102. Rimtas Kalpokas (1908–1999)
Gamyklos statyba prie  Kauno Prisikėl imo bažnyčios
1956, drb., al., 69 x 88,5
Sign. VK: R. Kalpokas 1956
2900 Lt

103. Ignas Budrys (1933–1999)
Peizažas su Senuoju  
žemaičių plentu 
1979, pop., akv., 63 x 87
Sign. AD: Ig.Budrys/79
2400 Lt
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103. Ignas Budrys (1933–1999)
Peizažas su Senuoju  
žemaičių plentu 
1979, pop., akv., 63 x 87
Sign. AD: Ig.Budrys/79
2400 Lt

104. Vincentas Gečas (g. 1931)
Veranda
1991, drb., al., 65 x 70
Sign. AD: parašas
12500 Lt

105. Vincentas Gečas (g. 1931)
Senamiestis  (Kiemas,  kuriame gyvenu)
1986, drb., al., 70 x 65
Sign. AK: parašas
12500 Lt

106. Vincentas Gečas (g. 1931)
Natiurmortas  su knygomis ir  gėlėmis
XX a 10 d–metis, kart., al., 70 x 90
Sign. AD: parašas
12500 Lt

107. Vincentas Gečas (g. 1931)
Lenktynės
1992, drb., al., 46 x 55
Sign. AD: parašas
7400 Lt
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108. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Figūros prie  krašto
1982, kart., al., 25,5 x 10,5
Sign. AD: K/82
2300 Lt

110. Algirdas Petrulis (2015–2010)
Natiurmortas  su gėlėmis
1985, drb., al., 61 x 73,5
Sign. AD: petrulis 85
12800 Lt

109. Igoris Piekuras 
(1935–2006) 
Ruduo 
1980, kart., temp., 35 x 38,5
Sign. AD: IP.80
2300 Lt
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112. Stasys Jusionis (g. 1927)
Žiema
XX a. 8–9 d–metis, drb., al., 46 x 56
Sign. VD: parašas
7600 Lt

111. Konstantinas Eugenijus Šatūnas (g. 1939)
Kuršvaltė

1999, lietas spalv. stiklas, švino siūlės, 34 x 48,3
Sign. AD: K· Šatūnas· 99

1500 Lt
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Išeivijos dailė

113. Česlovas Janušas (1907–1993)
Prisiminimai  iš  Lietuvos kaimo
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 61,5 x 91,5
Sign. AD: Č. Janušas
13750 Lt
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115. Pranas Domšaitis  
(1880–1965)

Našlaitės
1954, pop., al., 42 x 54  

(48,5 x 63)
Sign. AD: monograma PD

4800 Lt

114. Pranas Domšaitis  
(1880–1965)

Karoo peizažas su kalnu
1950–1965,  kart., al., 48 x 63

42000 Lt

116. Pranas Domšaitis (1880–1965)
Basuto moteris

1954,  kart., al., 49,5 x 29
Sign. AC: Domsaitis’54

7400 Lt
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117. Česlovas Janušas (1907–1993)
Peizažas su gubomis
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 60,5 x 76
Sign. AD: Č. Janušas
13750 Lt

118. Pranas Lapė (1921–2010)
Peizažas
1957, drb., al., 88 x 101
10000 Lt

119. Pranas Lapė (1921–2010)
Prie  Atlanto I
1990–1995, fan., mišri techn., 50 x 50
2200 Lt

120. Pranas Lapė (1921–2010)
Prie  Atlanto I I
1990–1995, fan., mišri techn., 50 x 50
2200 Lt
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125. Pranas Lapė (1921–2010)
Atlanto pakrantė V
1953, pop., past, 48 x 60

1600 Lt

121. Pranas Lapė (1921–2010)
Atlanto pakrantė I
1953, pop., past, 48 x 60
1600 Lt

122. Pranas Lapė (1921–2010)
Atlanto pakrantė I I
1953, pop., past, 48 x 60
1600 Lt

123. Pranas Lapė (1921–2010)
Atlanto pakrantė I I I
1953, pop., past, 48 x 60
1600 Lt

124. Pranas Lapė (1921–2010)
Atlanto pakrantė IV
1953, pop., past, 48 x 60
1600 Lt



36

I š e i v i j o s  d a i l ė 

36

126. Pranas Gailius (g. 1928)
Mauduolės ,  pagal  Cezanne
1959, pop., guašas, 43 x 67
Sign. AD: Pranas, AK: d‘après 
Cezanne Les baigneuses / 
problème des perssonages dans la 
nature 16.2.59
Repr. in: Pranas Gailius. Pradžios 
pradžia (Vilnius: MRA, 2013): ps. 30
8900 Lt

127. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Gatvės muzikantas
XX a. 6 d–metis, drb., al., 81,5 x 65
Sign. AD: Kasiulis
17800 Lt

128. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Žvejai  su laimikiu
XX a. 6–7 d–metis, pop., past., 81,5 x 65
Sign. AD: Kasiulis
8400 Lt
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129. Bronius Murinas (1906–1986)
Žvejai

1981, drb., al., 72 x 63
Sign. AD: Br. Murinas 81

19000 Lt

130. Vida Krištolaitytė 
(g. 1939)

Atlanto krantas 
saulėlydyje (triptikas)

1979, drb., al., 75,5 x 
60,5 (visi)

Sign. AK: V.K.
6000 Lt

Vida Krištolaitytė 1944 m. su mama pasitraukė į Vakarus. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. 1961 
m. baigė Ilinojaus universitetą, kur įgijo meno pedagogo bakalauro laipsnį. 1961–1964 m. dėstė dailę Čikagos 
mokyklose, studijavo grafiką ir tapybą. 1962 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1964 m. apsigyveno Niujorke, kur 
tęsė dailės studijas Pratto institute. 1967 m. baigė Pratto institutą meno magistro laipsniu. 1963 ir 1966 m. 
apdovanota pirmosiomis premijomis Kultūros kongreso ir Jaunųjų dailininkų parodose. 

Dailininkės kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus Vilniuje, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 
V. K. Jonyno galerija Druskininkuose, Vatikano Apaštališkoji nunciatūra Vilniuje. Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejuje veikia nuolatinė dailininkės tapybos ekspozicija.

Vidos Krištolaitytės kūrybai įtakos turėjo lietuvių išeivijos avangardistai, ekspresionizmas, Niujorko 
mokyklos abstraktusis ekspresionizmas. Meistriškai įvaldyta figūrinė tapyba, portreto, natiurmorto, peizažo 
žanras. Autorė turi įgimtą spalvos pojūtį. Tapyba pasižymi veržliu potėpiu, originalia paveikslo faktūra, grafika – 
dramatišku šviesios ir tamsios spalvų kontrastu, piešiniai – ekspresyvia, virtuoziška linija. Paveiksluose įtaigiai 
ekspresionizmo stilistika vaizduojami asmeniniai išgyvenimai: tėvo mirtis, patirta vaikystėje, namų praradimas, 
šeimos drama karo sūkuriuose, artimų draugų netektys; sudėtingas vidinių būsenų pasaulis: meilė, nuodėmė, 
atgaila; gamtos stichijos galių pojūtis. Kūriniuose atsiskleidžia ir dailininkės dialogas su Dievu maištaujant ar 
ieškant nusiraminimo. Darbai atviri ir drąsūs, aukšto meninio lygio.
Cit.: pranešimas spaudai V. Krištolaitytės parodos “Tiek saulės, tiek mirties” (Vilnius, 2014) proga.
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Lietuvos grafika

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

132. Mečislovas Bulaka (1907–1994)
Uoste
1964, pop., linoraiž., 9 x 17
Sign. AD klišėje: monograma/1964; autografas 
pieštuku
600 Lt
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133. Vytautas Kasiulis 
(1918–1995) 

Perkant  žuvį
XX a. 7–8 d–metis, pop., lito-

graf., 15 x 21, tir. 28/150
Sign. AK: 28/150, AD: Kasiulis

450 Lt

134. Vytautas Klemka (1924–1991) 
Jūra ir  krantas
1971, pop., ofortas, 48,5 x 41
Sign. AD: V. Klemka 71
600 Lt

135. Vytautas Kalinauskas (1929–2001) 
Natiurmortas
1992, pop., šilkograf., 44,2 x 23
450 Lt
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Lietuvos fotografija

137. Aleksandras Macijauskas (g. 1938)
Palanga 
1984, sid. br. atsp., 28 x 37,5
Repr. in: Aleksandras Macijauskas. Paskutinė knyga 
(Kaunas: ARX Baltica, 2007): p. 187
1600 Lt

138. Aleksandras Macijauskas (g. 1938)
Vasara Nr.  28
1981, sid. br. atsp., 29 x 39
Repr. in: Aleksandras Macijauskas. Paskutinė knyga (Kaunas: ARX 
Baltica, 2007): p. 151
1600 Lt

136. Aleksandras Macijauskas (g. 1938)
Vasara,  Nr.1  a
1970, sid. br. atsp., 29 x 39
Repr. in: Aleksandras Macijauskas. Paskutinė knyga 
(Kaunas: ARX Baltica, 2007): p. 185
1600 Lt
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142. Vaclovas Straukas (g. 1923)
Rūkas,  Juodkrantė
1958, pop., sid. br. atsp., 40,5 x 30
Sign. AD: V. Straukas
900 Lt

141. Vaclovas Straukas (g. 1923)
Neringos žvejai
1971, sid. br. atsp., 58,5 x 50
Sign. AK: V. Straukas
950 Lt

139. Vaclovas Straukas (g. 1923)
Kuršių marios ,  Juodkrantė
1959, pop., sid. br. atsp., 30 x 40,5
Sign. AD: V. Straukas
900 Lt

140. Vaclovas Straukas (g. 1923)
Kuršių marios ,  Juodkrantė
1960, pop., sid. br. atsp., 30 x 40,5
Sign. AD: V. Straukas
900 Lt
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143. Antanas Sutkus (g. 1939)  
Ne sezono metas ,  2 .  Palanga,  1965
1965/2013, juosta/skaitm. spauda, 50 x 50
Sign. AK: A. Sutkus, 1965, AD: Ne sezono metas, Palanga
Repr. in: Antanas Sutkus. Retrospektyva (Vilnius: Sapnų sala, 2009): p. 199
4900 Lt
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144. Antanas Sutkus (g. 1939)
Palanga
1960/2013, juosta/skaitm. spauda, 40 x 60
Sign. AK: A. Sutkus, 1960, AD: Palanga
4900 Lt
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Varia Lituanica

145. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Be pavadinimo
1901, pop., ofortas, 18,7 x 23,2
Sign. AD: parašas / 1901
4300 Lt

146. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Veros Dobužinskajos  portretas
1919, pop., ofortas, 13,4 x 12,9 (28 x 19)
Sign. AD klišėje: 19 /monograma MD /19, pieštuku 
AK: N 4, AD: parašas / 919
1500 Lt

147. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Keliaujančios  moters  portretas
1923, pop., litograf., 29 x 21 (37,5 x 28,5), tir. 1/4
Sign. AD: parašas 1923/4/4
4300 Lt

148. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Pskovas
1923, pop., piešt., 23,5 x 31,2
Sign. AD: monograma MD / Πсков 6 V 923
12000 Lt
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149. Ludofs Liberts (1895–1959, Latvija)
Valentinos iš  Giacomo Meyerbeerio operos “Hugenotai”  sceninio kostiumo pro-
jektas ,  skirtas  Kauno valstybės teatro sol istėms V.  Grigait ienei  ir  M.  Rakauskaitei
1931, pop., piešt., akv., 36,3 x 25,2 
Sign. AK: Liberts
VK: Валетина I / Grigaitene / Rakauskaite
2000 Lt

Ludolfs Liberts – teatro dailininkas, tapytojas, grafikas. Mokėsi tapybos pas Voldemarą Zeltiņį, taip pat Jūlijaus 
Madernieko studijoje Rygoje. 1915 m. eksternu baigė Kazanės dailės mokyklą, Maskvos aukštosiose meno ir 
technikos dirbtuvėse (VCHUTEMAS) mokėsi  skulptūros klasėje. 1923–32 m. dėstė Latvijos dailės akademijoje, 
1942–44 m. vadovavo tapybos studijai. 1924–44 m. Latvijos nacionalinio operos teatro Rygoje scenografas 
ir režisierius. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1950 m. gyveno Niujorke. Kūrė plakatus, taikomąją grafiką. 
1924–39 m. buvo Latvijos dailininkų grupės Sadarbs narys. Nuo 1914 m. dalyvavo parodose Rygoje, Paryžiuje, 
Briuselyje, Stokholme, pelnė prizų pasaulinėse parodose Paryžiuje 1931-1937 m.

Kūrė Lietuvoje 3-4 dešimtmetyje, papildė Lietuvos tarpukario teatro dailę egzotiška stilistika. Valstybės 
teatre Kaune sukūrė scenografiją operoms – G. Verdi Aida (1927, atnaujinta 1934), C. Saint-Saënso Samsonas 
ir Dalila, G. Meyerbeero Hugenotai (1932), P. Čaikovskio baletui Gulbių ežeras (1931). Bendradarbiavo su 
režisieriumi Teofanu Pavlovskiu, baletmeisteriu Nikolajumi Zverevu. Kūriniams būdinga grafiškas piešinys, 
ornamentiškos daugiaplanės spalvingos kompozicijos, artimos art deco stilistikai.
Parengta pagal Ten, kur viskas daug labiau. Lietuvos teatro dailės žodynas (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos cetras, 
2013): p. 211-212.
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Kartografija

150. Johann Friedrich Betgen (XVIII a., sud.)
Mažosios  Lietuvos žemėlapis  su Gumbinės 
miesto planu /  Plan von der  in  Lithauen neu 
angelegten Stadt  Gumbinnen
1735,  pop., vario raiž., spalv. akv., 98,5 x 59
Leista Niurnberge, Homano įpėdinių leidykloje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., 
Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011): p. 270-271.
5000 Lt

151. Richard W. Seale (1703–1762, sud. ir raiž., D. Britanija)
Balt i jos  jūros žemėlapis  (su Sankt  Peterburgo planu)
A correct  chart  of  the Balt ick or  East  Sea
Priedas prie leidinio Mr. Tindal‘s Continuation of Mr. Rapin‘s History of England
1740–1745, pop., vario raiž., 39 x 48. Leista Londone.
950 Lt
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152. Tobias Conrad Lotter (1717–1777, sud., raiž.) 
Prūsi jos  karalystė 

Borussiae Regnum circulos Sambiensem, Natangien-
sem et Hockerlandiae...

1759, pop., spalv. vario raiž., 50 x 58. Leista Augs-
burge. 

2500 Lt

153. Gabriel Nikolaus Raspe  
(1712-1782)

Klaipėdos planas
No 10  Plan der Königl. Preussischen 

Stadtu. Vestung Memel ...
Niurnbergas, po 1757, pop., vario raiž., 

spalv. akv., 17 x 30,5
1500 Lt

Klaipėdos, apgultos rusų kariuomenės ir laivyno 1757 m. birželio 19 – liepos 25 d., planas. Repr. in: Lietuva 
žemėlapiuose (Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): p. 113.
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154. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616, užsak.)
Thomas Makovius (Makowski, 1575–1630, sud.)
Gerrits (Gerard) Hessel (1581–1632, raiž.)
Willem (Guilhelmus) Janssonius (1571–1638, leid.) 
Didžiosios  Lietuvos kunigaikštystės  ir  gretimų regionų t ikslus  žemėlapis
Magni  Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum i l l i  adiacentium exacta  descriptio
1613 (nurodyta žemėlapyje); 1635–1650 (pasirodė W. Blaeu atlase „Theatrum orbis terrarum“), akvarele spalvintas vario raiž., 76 x 74
Leista Amsterdame, Jansonijaus leidykloje
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 55.
22000 Lt
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155. Alexis Rostowcew (Aleksej Rostovcev, XVIII a., sud.)
Ingri jos  (piet inės Suomių į lankos pakrantės  dal ies 
ir  apl inkinių žemių iki  Ladogos ežero)  žemėlapis  su 
Sankt  Peterburgo vaizdu
Ingermanlandiae seu Ingriae novissima Tabula  luci 
tradita 
1734, pop., vario raiž., 48 x 57. Leista Homano įpėdinių spaustuvėje 
(Homann Heirs)
4300 Lt

156. Frederick de Wit (1610–1698) 
Tabula Russia  vulgo Moscovia . 
1680, pop., spalv. vario raiž., 47 x 56,5. Leista Amsterdame. 
7100 Lt

157. Nicolas de Fer (1646–1720) 
Antraštinis lapas (frontispisas) iš L’atlas curieux ou le Monde 
dressé et dedié a nos seigneurs les enfans de France 
1717, pop., spalv. vario raiž., 22 x 34. Leista Paryžiuje
600 Lt
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Kitų šalių dailė

Vladimiras Orlovskis – ukrainiečių kilmės rusų tapytojas, vienas iš iškiliausių XIX a. II p. peizažistų. Amžininkai 
jį vadino „pirmo ryškumo žvaigžde, tolygia Aivazovskiui“, „saulės ieškotoju“, „nepralenkiamu pietų gamtos 
tapytoju“, „rusiško peizažo korifėjumi“. Mokėsi Peterburgo dailės akademijoje pas Aleksejų Bogoliubovą. 
Kūryboje jaučiama ir Archipo Kuindži, taip pat Prancūzijos Barbizono mokyklos atstovų įtaka. Mirė Italijoje. 

158. Vadimas Falilejevas (Вадим Дмитриевич Фалилеев, 1879–1950) 
Pamiškė
1927, pop., spalv. litograf., 44,5 x 59,5
Sign. AD klišėje: monograma 1927, apačioje pieštuku: W. Falileeff; AK: autoriaus 
dedikacija ir data
4300 Lt

159. Vladimiras Orlovskis 
(Владимир Донатович 
Орловский, 1842–1914) 
Peizažas su sodyba, 
cerkve ir   artojum
XIX a. II p. –XX a. pr., drb., al., 
57,5 x 89,5
Sign. AD: Орловскiй
39000 Lt
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161. Fiodoras Blagonravovas (Фёдор Петрович Благонравов, 1885–1961) 
Miesto turgus (Scène de marché à  la  vi l le)
XX a. vid., drb., al., 23 x 46,2
Sign. AD: F. Blagonrawow
5000 Lt

Fiodoras Blagonravovas baigė Maskvos Stroganovo dailės mokyklą, o po revoliucijos per Vokietiją ir Lenkiją, kur 
trumpai gyveno, emigravo į Paryžių.

160. Carl Detloff (1804–po 1857) 
Pakrantės  peizažas
1857, drb., al., 50 x 64
Sign. AD: Detloff f /1857
27000 Lt
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K i t ų  š a l i ų  d a i l ė 

162. Adolphe Morin (1841–?, Prancūzija)
Burlaiviai  I
XIX a. pab., fan., al., 76,7 x 95,5
Sign: AD: A. Morin / Golfe Juan, France
6900 Lt

163. Adolphe Morin (1841–?, Prancūzija)
Burlaiviai  I I
XIX a. pab., fan., al., 76,7 x 95,5
Sign: AD: A. Morin 
6900 Lt
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162. Adolphe Morin (1841–?, Prancūzija)
Burlaiviai  I
XIX a. pab., fan., al., 76,7 x 95,5
Sign: AD: A. Morin / Golfe Juan, France
6900 Lt 164. August Jaeger (1881–1954, V. Europa)

Fiordo peizažas
XX a. pr., drb., al., 35 x 46

Sign. AK: A. Jaeger
2200 Lt

166. Antal Berkes (1874–1938, Vengrija–Prancūzija)
Pasivaikščioj imas miesto parke (Paryžius  arba 
Budapeštas)
XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 60 x 80
Sign. AK: BerKes A.
5000 Lt

165. Antal Berkes (1874–1938, Vengrija–Prancūzija)
Gatvės vaizdas
1930, kart., al., 41 x 56
Sign. AK: BerKes A.
4000 Lt
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Leidiniai

168. Boris Grigorieff (Борис Григорьев; 1886–1939)
Tekstų autoriai – Claude Farrère, Sergei Makovsky, Boris 
de Schloezer
Boui  Bouis
1924, Petropolis, tiražas – 175 egz.
64 ps. knyga apie Boriso Grigorjevo kūrybą su 28 jo 
litografijom.
1500 Lt

167. Moronobu (1625–1695) / Harunobu (dirbo apie 1770-uosius) / 
Utamaro (1753–1806)
Japanische Erotik:  sechsunddreissig  holzschnitte
36 medžio raiž. originaliame aplanke (lakštai – 34,9 x 24,8): 1-10 – 
Moronobu, 11-20 – Harunobu, 21-36 – Utamaro; su įvadiniu tekstu 
vokiečių k. 
1907, München: R. Piper & Co Verlag 
Numeruotas leidinys Nr. 297 iš 400 egz. tiražo.
4300 Lt
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169. Игорь Грабарь (1871–1960) 
Моя жизнь.  Автомонография 
Москва, Ленинград: Искусство: 1937.
376 ps., gausiai iliustruota (t.p. spalv. įklijomis)
2500 Lt

170.  Русские художники.  
Илья Ефимовичь Репинъ
С.-Петербургъ: Экспедицiя заготовленiя 
государственныхъ бумагъ, 1894
28 ps. + 11 įklijų lapų
4000 Lt
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A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas 
atrib. – atributuojama 
aut. techn. – autorinė technika 
balt. – baltalas 
C. – centre
cinkograf. – cinkografija 
chromolitograf. – chromolitografija (spalvota)
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas 
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris 
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
il. – iliustracija 
inv. nr. – inventorinis numeris 
įv. str. – įvadinis straipsnis 
K. – kairėje
kart. – kartonas
ketv. – ketvirtis 
klij. – klijuotė 
KP – kita (kūrinio) pusė 
kreid. – kreidelės
l. – lapas 
leid. – leidėjas 
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas 
LDM – Lietuvos dailės muziejus

LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga 
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
m. – metai
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija 
monotip. – monotipija 
neįsk. sign. – neįskaitoma signatūra 
než. aut. – nežinomas autorius 
p. – pusė 
ps. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija (spauda)
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina 
raiž. – raižinys, raižytojas 
raš. – rašalas 
relj. – reljefas
repr. – reprodukuota(s) 
s. ad. – sausa adata
sangv. – sangvina 
sid. br. atsp. – sidabro bromido atspaudas
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytoja(s) 
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas 
užsak. – užsakovas 
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija

Sutrumpinimai



Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių pardavimo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10.  Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
1.11. Katalogas – aukcionui pateikiamų meno kūrinių aprašymas, 

nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, 
išmatavimus, pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.

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

1.13.  Meno kūrinys – aukcionui pateiktas ir aukciono dalyviams įsigyti 
siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas. Meno kūrinys ar kūriniai, 
aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną numerį ir kainą 
kataloge) sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip „lotas“.

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

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

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

1.17. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą 
kataloge pradinę kainą), kurios aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas 
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® kataloge prie konkretaus kūrinio 
kainos. 

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

Fiziniai asmenys, dalyvaujantys aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 

metų. Pirkėjas aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba per savo 
atstovą, arba užregistruodamas Nedalyvaujančio pirkėjo anketą.

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

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

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

2.5. Nedalyvaujančio pirkėjo anketą gali pildyti asmenys, norintys 
pirkti aukcione, bet nedalyvaujantys fiziškai pačiame aukciono renginyje. 
Nedalyvaujančio dalyvio anketoje, be įprastinėje registracijos anketoje 
teikiamų duomenų, dalyvis turi nurodyti kūrinį (-ius), kuriuos jis nori 
pirkti, bei didžiausią kainą, kurią jis sutinka mokėti už tą kūrinį (be 
PVM). Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo nuožiūra suteikia 
Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

2.6. Anketą galima užpildyti „on-line“ aukciono namų interneto 
svetainėje, arba užpildyti kataloge esančią formą ir atsiųsti faksu. 
Registruotis taip pat galima aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos 
metu ar prieš aukciono pradžią. 

2.7. Registracijos anketos, siunčiamos faksu arba registruojantis 
„on-line“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki aukciono pradžios. 
Registracija aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki aukciono pradžios.

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

2.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad kūrinių metrikos 
būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie aukcione parduodamus 
meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. 
Aukciono dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję 
norimus įsigyti kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai 
įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai gali konsultuotis su 
Aukciono namų ekspertais arba atsivesti į ekspoziciją savo ekspertus bei 
remtis jų rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono namai po pirkimo fakto 
nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų kūrinių. 

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

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

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

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



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

100 Lt –  999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;
1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;
3000 Lt – 9999 Lt: didinimo intervalas yra kas 200 Lt;
10000 Lt – 14999 Lt: didinimo intervalas yra kas 250 Lt, 
15000 Lt – 19999 Lt: didinimo intervalas yra kas 500 Lt;
20000 Lt – 49999 Lt: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;
50000 Lt – 79999 Lt: didinimo intervalas yra kas 2000 Lt;
80000 Lt ir daugiau – didinimo intervalas yra kas 5000 Lt;
3.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio 

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

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

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

3.8. Jeigu kyla ginčas tarp aukcione fiziškai dalyvaujančių pirkėjų ir 
dalyvaujančių telefonu arba užpildžiusių Nedalyvaujančio pirkėjo anketą 
(pvz. paskelbus kainą tiksliai vienu metu pakeliami numeriai), pirmenybė 
suteikiama fiziškai aukcione dalyvaujančiam asmeniui. Jeigu kyla ginčai 
tarp aukciono dalyvių dėl pirmumo, aukciono vedėjas savo sprendimu gali 
kūrinį, dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. 

3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio pirkėjo anketą užpildę asmenys, 
kurie tam pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė 
suteikiama tam pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau. 

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

3.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra 
konfidenciali rezervinė kaina, kurios aukcione nepasiekus, kūrinys 
laikomas neparduotu. 

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

3.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo 
į aukciono renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų 
kainas. Pirkėjams, kurie aukcione pirko meno kūrinį, bilieto kaina yra 
grąžinama atsiimant nusipirktą kūrinį. 

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

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

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

4.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam pirkėjui sąskaita 
yra išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną; ją privalu 

apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas (įskaitant tą dieną, kai 
sąskaita buvo gauta faksu ir/ar elektroniniu paštu). Sąskaitos originalas, 
drauge su kūrinio pasu, bus atiduotas atsiimant nupirką kūrinį.

4.4 Užmokėti už meno kūrinį galima aukciono vietoje grynais pinigais, 
arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), arba 
banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas po aukciono. 

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

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

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

4.8. Pirkėjas privalo atsiimti meno kūrinį per 3 darbo dienas nuo pinigų 
sumokėjimo momento. Jei pirkėjas neatsiima meno kūrinio per nurodytą 
laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio saugojimą – 0,2 % meno 
kūrinio pirkimo vertės už vieną parą. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos 

Agentūra for the sale of artworks at the auction (hereinafter referred 
to as the Art Auction Rules) are binding on all bidders. By signing the 
registration form, the bidder irrevocably confirms that he has familiarized 
himself with the Art Auction Rules, has understood them, and has no 
comments and/or claims regarding their ambiguity, inaccuracy, and/or 
incompleteness.

1.2. The Auction is a public purchase-sale of objects of cultural and 
artistic value through an auction organized and held by UAB Meno Rinkos 
Agentūra (hereinafter referred to as the Auction House), where works of 
art are offered for sale to several persons through the Auction House and 
the contract for the sale-purchase of a work of art is concluded with the 
highest bidder (hereinafter referred to as the buyer).

1.3. The Auction House is the intermediary between the owner who 
has submitted the work of art to the auction (hereinafter referred to as the 
owner) and the buyer.

1.4. The auction administration is the auctioneer (the person 
conducting the auction), the auction recorder, the auction accountant, and 
other persons responsible for organizing and conducting the auction.

1.5. Pre-auction viewing is the public exhibition of the works of art 
submitted for auction, held at least two days before the start of the auction.

1.6. The bidder is a person who has registered to participate in the 
auction as a potential buyer of the works of art offered at the auction.

1.7. The bidder’s representative is the person who physically 
represents the bidder during the auction. The bidder must indicate his 
representative’s first and last name on the registration form, and upon 
arrival at the auction, the bidder’s representative must submit to the 
administration of the Auction House his personal identification and the 
bidder’s written authorization to represent him at the auction as a buyer.

1.8. The auction record is the document recording the final price and 
buyer for each work of art sold at the auction. The audiovisual recording 
made during the auction is part of the auction record.

1.9. The bidder’s number is the numbered bidding paddle that the 
bidder raises when bidding.

1.10. An increment is the increase in the price of the work of art being 
auctioned.

1.11. The catalogue is the description of the works of art submitted for 
auction. It specifies the author, title, year of creation, measurements, initial 
or estimated price of the work of art, and other data.

1.12. The certificate of authenticity is the official document of the work 
of art submitted for auction. It indicates the title of the object, its author, 
time and place of creation, technique and materials used, measurements, 
condition, signatures, and other data important for its identification.

1.13. The work of art, or artwork, is the artistic or cultural work or 
object submitted for auction and offered for sale to bidders. A work or 
works of art being auctioned as a single object (with a single number and 
price in the catalogue) may synonymously be called a lot.

1.14. The increase in price is the difference between the final (selling) 
price and the initial price of the work of art.

1.15. The selling price is the highest bid offered by bidders for a work 
of art during the auction. This price does not include the value-added tax 
(VAT), which is added to the selling price of the work of art. The Auction 
House uses the VAT margin scheme to calculate the VAT (§107 of the VAT 
Law of the Republic of Lithuania).

1.16. The initial price is the first price announced at the auction when 
starting the sale of a specific work of art. This price does not include the 
VAT.

1.17. The reserve price is a confidential amount higher than the initial 
price indicated in the catalogue. If it is not reached during the auction, the 
work is considered unsold. It is indicated in the catalogue by the symbol ® 
beside the price of a specific work of art.

2. Bidder Registration
2.1. Natural and legal persons may participate and make purchases 

in the auction. Natural persons participating in the auction must be at 

least eighteen years old. The bidder participates either personally or by 
telephone or through his representative or by registering an absent bidder 
form.

2.2. A bidder who wishes to participate in the auction with rights of 
purchase must register by filling out the registration form.

2.3. On the registration form, the bidder must indicate the following 
information: (i) a natural person – first and last name, address, telephone 
number, E-mail address; (ii) a legal person – name, company code, company 
address, VAT payer’s code, telephone number, fax number, E-mail address, 
Web site, and banking details as well as the first and last name, telephone 
number, and E-mail address of the company representative authorized 
to participate in the auction. On the registration form, the bidder must 
indicate whether he will collect the purchased work of art himself or will 
need transportation services, also whether he will need the services of an 
intermediary if the work of art is to be taken abroad.

2.4. Those who wish to participate in the auction by telephone must fill 
out the telephone bidder form, on which they need to indicate the numbers 
of the lots they want to bid on as well as the telephone number at which 
employees of the Auction House will be able to reach them during the 
auction. If the telephone number is registered in Lithuania, and the bidder 
is in Lithuania, the Auction House will pay for the telephone connection. 
If the telephone number is registered outside Lithuania, or if the bidder is 
outside Lithuania, he must pay for the telephone connection. The Auction 
House is not responsible for problems with the telephone connection.

2.5. The absent buyer form may be filled out by persons who want to 
buy an artwork at the auction but are not physically present at the auction 
event itself. On the absent bidder form, apart from the information provided 
on the usual registration form, the bidder must indicate the work(s) of art 
that he wants to buy and the highest (pre-VAT) price he is willing to pay for 
this work of art. At its own discretion, for purposes of record keeping, the 
Auction House gives a number to the absent bidder.

2.6. The registration form may be filled out online on the Web site of 
the Auction House, or the form in the catalogue may be filled out and sent 
by fax. Bidders may also register at the auction location during the pre-
auction viewing or before the start of the auction.

2.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received 
no later than four hours before the start of the auction. Registration at the 
auction location ends ten minutes before the start of the auction.

2.8. The Auction House is responsible for the confidentiality of 
registration data. The information provided on registration forms will not 
be transmitted, transferred, or otherwise disclosed to any third parties, 
except as required by law.

2.9. The Auction House makes every effort to ensure that the works 
of art to be sold at the auction are correctly identified and that accurate 
information is provided about them, but it does not assume responsibility 
for possible errors. Bidders are strongly urged to make purchases only 
after closely inspecting the works they want to acquire during the pre-
auction viewing and to critically evaluate their condition and authenticity. 
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own 
experts to the pre-auction viewing and rely on their recommendations 
concerning making a purchase. After a purchase has been completed, the 
Auction House does not accept any claims concerning the works of art that 
have been bought.

3. The Auction Procedure
3.1. The auction is held at the location and time set by the Auction 

House and indicated in the catalogue and on the Web site of the Auction 
House.

3.2. The Auction House provides an opportunity for all interested 
persons to view all the works of art at a pre-auction viewing at least two 
business days before the auction. Registered bidders may receive a free 
consultation from Auction House specialists concerning the objects to be 
auctioned. An appointment for an individual consultation must be made 
by calling one of the telephone numbers indicated on the Web site of the 
Auction House.

3.3. The auction starts at the designated time. Depending on the 
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number of works of art to be sold, the auction may be held with or without 
a break.

3.4. The auctioneer briefly presents each work of art (author, title, year 
of creation) and announces its initial price. The initial price for a work of art 
may be increased by the following increments:

     100 Lt –      999 Lt: by increments of      50 Lt;
  1,000 Lt –   2,999 Lt: by increments of    100 Lt;
  3,000 Lt –   9,999 Lt: by increments of    200 Lt;
10,000 Lt – 14,999 Lt: by increments of    250 Lt;
15,000 Lt – 19,999 Lt: by increments of    500 Lt;
20,000 Lt – 49,999 Lt: by increments of 1,000 Lt;
50,000 Lt – 79,999 Lt: by increments of 2,000 Lt;
80,000 Lt      or more: by increments of 5,000 Lt.
3.5. When offering a bid, a bidder must clearly raise his bidding paddle 

with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
3.6. The auctioneer repeats each bid offered. When none of the bidders 

offers a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid offered, 
the number of the bidder who offered it, and repeats the amount of the bid 
three times with a stroke of his gavel. After the stroke of the gavel, the work 
of art is considered sold, and the highest bid offered and the number of the 
bidder who offered it are recorded in the auction records.

3.7. While the works of art are being auctioned, employees of the 
Auction House represent by telephone the absent bidders who have filled 
out the relevant registration form.

3.8. If a disagreement arises between bidders present at the auction 
and those participating by telephone or those who have filled out the absent 
bidder form (e.g. numbers are raised at exactly the same time after a bid 
has been announced), priority is given to the person physically present 
at the auction. If disagreements arise between bidders about priority, the 
auctioneer may decide to restart the auction of the work over which the 
disagreement arose.

3.9. If several persons who filled out the absent bidder form make the 
same bid for the same work (lot), priority is given to the bidder who filled 
out the form earlier.

3.10. During the auction, state depositories for movable objects of 
cultural value are given the right of pre-emption to acquire works of art 
included in the register of movable objects of cultural value that are not held 
by state depositories but are protected by the state. When the final bid has 
been announced for a work of art that has cultural value, the representative 
of a state depository has the right of pre-emption to buy this work of art. In 
this case, the representative of a state depository must audibly announce 
his intention before the auctioning of the next work of art has begun. The 
representative of a state depository must be registered for the auction and 
physically present and have the authorization of the head of the institution 
to buy works of art at the auction.

3.11. In the catalogue, the symbol ® beside the price for a work means 
that there is a confidential reserve price. If this price is not reached during 
the auction, the work is considered unsold.

3.12. After the auction has ended, the bidders must return their bidding 
numbers to the auction administration.

3.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke 
a ticket system for admission to the auction event and set ticket prices. 
Bidders who bought an artwork during the auction will be refunded the 
price of their ticket when they collect the work they have bought.

4. Payment
4.1. Immediately after the auction, the bidder who has bought a work 

of art must go to the table of the auction administration and get the invoice 
issued to him.

4.2. For each work of art sold, the auction administration issues a 
prepayment invoice (in two copies) that indicates the number of the 
work of art and the price to be paid (including VAT). The first copy of the 
prepayment invoice is given to the bidder, and the second is kept by the 
auction administration, which enters the details of the invoice into the 
auction records.

4.3. Invoices for absent and telephone bidders are sent by fax and/or 
E-mail on the next working day; they must be paid by bank remittance 

within five working days (including the day on which the invoice was 
received by fax and/or E-mail). The original copy of the invoice, together 
with the certificate of authenticity, will be presented when the sold artwork 
is collected.

4.4. Payment for a work of art may be made at the auction location 
by cash or bank card (Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro) or bank 
remittance to the account indicated by the Auction House no later than five 
working days after the auction.

4.5. When payment is made at the auction location by bank card or 
cash, the bidder is given a cash receipt and the work of art along with its 
certificate of authenticity.

4.6. When payment is made by bank remittance, the work of art is given 
to the buyer after the money has been received in the account of the Auction 
House. The bank remittance must indicate the buyer’s first and last name 
or the name of the company as well as the title or number of the work of art 
acquired.

4.7. The Auction House will not accept payment for a work of art from 
a third party, but only from the registered bidder who offered the highest 
price for an object as indicated in the auction records, unless a separate 
tripartite agreement was signed before the auction between the Auction 
House, the bidder, and the payer.

4.8. The buyer must collect his work of art within three working days 
after payment of the money. If the buyer fails to collect his work of art within 
the indicated period, he will be charged for storage of the work of art – 0.2% 
of the purchase price of the work of art per day.

4.9. If the work of art is to be delivered to the buyer by the Auction 
House, it must dispatch this work within sixty hours after payment has been 
received in the account of the Auction House. The Auction House will charge 
an additional fee for delivery, which must be paid together with the price 
for the purchased work of art. This amount includes all applicable costs for 
packing, transportation, customs, and insurance during transportation.

4.10. Together with the work of art purchased, the buyer will receive a 
certificate of authenticity issued by the Auction House.

4.11. Upon receiving his work of art, the buyer must sign a record book 
for the delivery of artworks to buyers or a similar document presented by 
the courier. This signature certifies that the buyer does not have any claims 
against the Auction House.

4.12. If a work of art is listed in state records as an object of cultural and 
artistic value, it will be given to the buyer together with the Regulations for 
the Protection of Cultural Treasures.

4.13. If a buyer wants to take a work of art (which is more than fifty 
years old) out of the country, he must comply with the Rules for Exporting 
Movable Cultural Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, 
approved by Act No. 1424 of the Government of the Republic of Lithuania on 
9 November 2004, and he must contact the responsible state institution – 
the Department for Cultural Heritage.

4.14. If a buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within 
five working days after the auction) for the work of art he has acquired, he 
loses the right to participate in auctions held by the Auction House for an 
unlimited period of time, and his name and the amount of his debt will be 
publicly announced on the Web site of the Auction House and made public 
through other channels for the dissemination of public information chosen 
by the Auction House. In such cases, the Auction House may offer the work 
of art to the bidder who made the second last bid during the auction. The 
Auction House also has the right to apply to a debt collection agency or to 
a court to defend its violated rights according to the procedure prescribed 
by law. This procedure includes filing a claim demanding that the purchase-
sale of the work of art be declared as having taken place and that the 
amounts owed be paid to the Auction House and the seller.

5. Applicable Law and Dispute Settlement
5.1. These art auction rules shall be construed, interpreted, and 

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

of artworks organized and held by the Auction House, the transfer of 
artworks sold at the auction to buyers, and other related matters shall be 
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction
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Aukciono dalyvio registracijos anketa

Data: _________________  Aukciono numeris: ____

vardas 

pavardė 

adresas 

Įmonė Pavadinimas:
Įm. kodas: 
PVM mok. kodas: 
Adresas:

mob. tel. 

el. paštas 

□ sutinku gauti Meno rinkos agentūros naujienlaiškį
ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

□  Taip 
□  Ne 
Atstovo vardas, pavardė:
Įgaliojimo atstovauti dokumentas:
(turi pateikti atvykęs į aukciono vietą)

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: 

Apmokėjimo forma
(terminas – 5 darbo 
dienos)

□ grynaisiais
□ banko pavedimu 
□ kreditine kortele (pildyti toliau tik nedalyvaujantiems pirkėjams):
kortelė: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
kortelės numeris: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
galioja iki:  mėn. _ _  metai _ _ _ _
Apsaugos kodas: _ _ _  (3 skaičių kodas kitoje kortelės pusėje po kortelės numerio 
parašo laukelyje)
Kortelės savininko vardas ant kortelės:_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

parašas

Aš pageidauju pirkti šiuos aukciono kūrinius, už kuriuos siūlau šias maksimalias kainas bei laimėjimo 
atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR SĄLYGOSE 
nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano siūloma 
kaina Lt,  be PVM

        *   
*

1.

2.

3.

4.

5.

*Jeigu pageidaujate aukcione dalyvauti telefonu, tuomet užuot nurodę maksimalią siūlomą kainą, pažymėkite 
varnele stulpelyje     . Telefonu varžytis galima tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina aukštesnė nei 1000 Lt. Aukciono 
namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus.

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo 
maržos“ schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 106 str.)

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (+370 5) 230 7200
arba info@menorinka.lt

Nedalyvaujančių ar telefonu dalyvaujančių pirkėjų anketos turi būti gautos ne vėliau nei likus 4 
valandoms iki aukciono pradžios

Partneriai



Auction Participant’s Registration Form

Date: _________________  Auction Number: ____

First Name 

Last Name 

Address 

Firm Name:
Business Code:
VAT Code: 
Address: 

mob. tel. 

E-Mail 

□ I agree to receive the Art Market Agency newsletter.
Will you participate 
in the auction 
personally?

□  Yes 
□  No 
Your representative’s first and last name:
Document authorizing him/her to represent you:
(must be presented upon arrival at the auction)

Will transportation 
services be needed 
for the purchased art 
work?

□  No
□  Yes
Delivery address: 

Method of payment
(deadline – 5 working 
days)

□ Cash
□ Bank draft 
□ Credit card (to be filled out only by nonparticipating buyers):
Card: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
Card number: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
Expires:  month _ _  year _ _ _ _
Security code: _ _ _  (3 digit code on the back of the card below the card number 
signature field)
Card holder’s name on the card: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I HAVE ACQUAINTED MYSELF WITH THE TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE 
AUCTION AND AGREE TO THEM.

signature

I wish to buy the following art works being auctioned, i offer the following maximum bids for them, and 
if my bid wins, i unconditionally agree to pay for them in accordance with the TERMS AND CONDITIONS 
INDICATED FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE ACTION:

No. L o t 
no.

Name of lot Maximum bid offered in Lt, 
excluding VAT

   *

1.

2.

3.

4.

5.

* If you wish to participate in the auction by telephone, instead of indicating the maximum bid you are willing to 
offer, please check column      . You may bid by telephone only for those lots whose opening bid is higher than 1000 
Lt. The Auction House does not assume responsibility for problems with the telephone connection.

Please remember that the prices in the catalogue do not include VAT. The amount of VAT is calculated by 
following the “VAT margin scheme” (LR Value Added Tax Law, art. 106).

After filling out this form, please send it to us by
fax (+370 5) 230 7200 or e-mail info@menorinka.lt

Nonparticipating and telephone bidders must submit this registration form
no later than 4 hours before the beginning of the auction.
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