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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Mielieji,
sveikinamės su jumis štai jau XVIII-ą kartą, ir kiekvieną kartą tas pasisveikinimas skamba kitoje 
tonacijoje. Šį sykį – kiek nostalgiškas, ramus ir paslaptingas: toks, koks yra mūsų visų numylėtas Vilnius. 
Šis aukcionas skirtas jam, yra apie jį, su juo ir jame. Aukciono rinkinys yra tikrai netrivialus: jam suprasti 
ir įvertinti reikia ir istorinių žinių, ir žingeidumo domintis istorine grafi ka, žemėlapiais, Vilniuje kūrusiais 
autoriais. Džiaugiamės, galėdami pristatyti mūsų aukcione Vilniui, jo universitetui bei visam XX a. pr. 
meniniam gyvenimui tokią reikšmingą fi gūrą, kaip Ferdinandas Ruščicas. Tai yra fi gūra, be kurios nebūtų 
pirmųjų Vilniaus parodų ar Dailės fakulteto Stepono Batoro universitete, ir jis priklauso tikrai ne vien tik 
baltarusių ar lenkų, bet ir Lietuvos dailės istorijai. 

Aukciono rinkinyje yra ir daugiau pirmą kartą pristatomų autorių: tai ir Antanas Gudaitis, Algimantas 
Švėgžda, Arvydas Šaltenis, Eduardas Juchnevičius. Jų kūryba visuomenei gerai žinoma ir įvertinta, visų jų 
darbus galima apžiūrėti ir Nacionalinėje dailės galerijoje. Prieškarinei Kauno meno mokyklai atstovauja 
Adomas Galdikas, Jonas Buračas ir Jonas Mackevičius, taip pat – jau tradiciškai – didelis dėmesys 
skiriamas išeivių kūrybai: pristatomi Onos Dokalskaitės, Broniaus Murino, Vytauto Kasiulio, Vaclovo 
Rataiskio–Rato, Prano Gailiaus, Prano Lapės, Žibunto Mikšio, Jadvygos Dobkevičiūtės darbai. 

Atkreiptinas dėmesys į programinį Rimvido Jankausko – Kampo darbą „Dekonstrukcija“. Taip, jis 
brangus. Ne tik fi nansine prasme, bet ir emociniu krūviu – kaip lūžio momento ne tik Lietuvos dailėje, 
bet ir visuomenėje, istorijoje, paminklas. Autentiškas epochos liudijimas, kuriame atsispindi tiek 
Kalantos ugnis, tiek Sausio 13-os laužai bei netolima paties autoriaus mirtis – tai yra neįkainojama.

Nemažiau intensyvų emocinį krūvį turi ir kitas darbas – paminklas. Kalbu apie Arvydo Šaltenio „Upę“ 
– sovietmečio disidento Justino Mikučio portretą. Keliaujantis fi losofas, apaštalas, padaręs milžinišką 
įtaką visai dailininkų kartai, iškyla soc. realistinių skulptūrų ant Žaliojo tilto bei šv. Rapolo bažnyčios fone. 
Kaip fronto linijoje, kurios įtampą gali panaikinti tik apačioje tekanti ir nutekanti laiko ir istorijos upė. 

Su meile galima būtų šnekėti apie daugelį aukciono rinkinio darbų: grožėtis meistriškai lengva 
Gudaičio ranka, Mikšio grafi kos rafi nuotumu, Mackevičiaus jūros skaidrumu... Vis dėlto, leiskite 
nebetrukdyti jūsų pačių ir meno kūrinių dialogams, ir iki pasimatymo kovo 25 dieną.  

Mielieji,
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Tema: Vilnius

1. Georg Braun (1541–1622, leidėjas), Franz Hogenberg (1535–1590, raižytojas)
VILNA LITHVANIÆ METROPOLIS
Vilniaus miesto planas iš G. Brauno „Civitates orbis terrarum“
1581, pop., spalv. vario raiž., 37 x 50,5

12000 Lt

Georgas Braunas – vokiečių geografas ir kartografas, XVI a. pab. išleido „Pasaulio miestų atlasą“ („Civitates orbis terrarum“), kuriame patalpintas ir detalus, 
didelio formato Vilniaus planas – panorama. „Tai vienintelis iki šiol žinomas seniausias grafinis dokumentas, vaizduojantis Vilniaus gatvių tinklą, aikštes, pilies 
rūmų ansamblį, gyvenamuosius kvartalus ir svarbiausius kultūros bei administracinius pastatus. G. Brauno sprendimas dėti Vilniaus planą į „Pasaulio miestų“ 
atlasą rodo jo didelę pagarbą Vilniui. Tai reiškė, kad Vilnius yra ne eilinis miestas civitas, o urbs, tai yra miestas tvirtovė, apsuptas gynybine siena ir turintis 
miesto teises. Taip Vilnius atsidūrė greta 350 žymiausių ir gražiausių pasaulio miestų, tokių kaip Roma, Atėnai, Paryžius...“

„Lietuvai svarbi G. Brauno ir F. Hogenbergo atlaso III-oji knyga – „Svarbiausieji pasaulio miestai“, nes joje yra Vilniaus planas piešinys „Vilnius, Lietuvos 
sostinė“ (...). Plane Vilnius vaizduojamas kiek iš viršaus, kaip sakoma, iš paukščio skrydžio. Planas orientuotas į Rytus, spalvotas. Mūriniai namai jame pažymėti 
raudona ir balta, o mediniai – pilka spalva. (...) Plane ryškios trys miesto dalys: abiejų pilių teritorija, pats miestas (aptvertas gynybine siena) ir priemiesčiai 
(plotai už sienos).“

Aloyzas Samas “Žemėlapiai ir jų kūrėjai“ (Vilnius, MELI, 1997): 146-7 ps.
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2. Joseph–Anton Bauer (litografas, 1820–1904)
Žygimantas ir Barbora (pagal Jano Mateikos (1830–1893) paveikslą 
„Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilų rūmuose Vilniuje“ (1867))

1871, pop., litograf., 44,5 x 36,5
Sign. AK: J. Bauer lit.; AC: Zygmunt i Barbara. / podług obrazu Jana Matejki.; AD: 

Odcisk w c. k. nadwornym zakladzie litogr. Reiffensteina i Roescha w Wiedniu.
Išleista Lvovo leidėjo Franciszko  Henryko Richterio užsakymu kaip dovana 1871 

m. žurnalo „Strzechy“ prenumeratoriams. Mateikos paveiksle matome vieną 
populiariausių lenkų ikonografijoje temų – Žygimanto ir Barboros meilės istoriją. 

Tai drauge yra ir Mateikos bei jo žmonos Teodoros portretai. 

850 Lt

3. E. Hauger
Jono Kazimiero Vilčinskio 

„Vilniaus albumo“ II serijos 1-jo sąsiuvinio antraštinis lakštas
1850, pop., spalv. litograf., 41 x 29,5

Spausta Paryžiuje, Lemercier litografijos spaustuvėje

2500 Lt
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4. Antanas Zaleskis (1824–1885, dailininkas),  Adolfas Bajo (Adolphe Bayot, litografas)
Vakarėlis pas poną Rudaminą
Obrazy z pamiętników kwestarźa J Chodźko / Wieczór seymikowy u pana Rudominy
1851, pop., tonuota litograf., 35,8 x 47,8 (lakštas)
Lakštas nr. 55 iš J. K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“, II ser., 5 sąs. 
Spausta Paryžiuje, Lemercier litografijos spaustuvėje

3400 Lt

Antanas Zaleskis (1824–1885)
Nuo 1842 studijavo tapybą Vienos ir Florencijos dailės 
akademijose (1845-1847 Bezzuoli studija). Grįžęs į Lietuvą, 
1847 vedė Mariją Gorskytę, apsigyveno Kasčikiškių dvare (prie 
Žąslių) ir atsidėjo kūrybai. Laisvalaikiu su draugais keliaudavo 
po Trakų apylinkes (turėjo žirgyną). Dvare dažnai lankydavosi 
(kai kurie ir ilgesnį laiką  pagyvendavo) jo pusbrolis poetas, 
publicistas ir vertėjas J. Laskaris (1862 – 1888),  dailininkai 
A. Bonoldis, V. Dmachauskas, M. E. Andriolis, žymus 
kompozitorius S. Moniuška. Lankėsi ir nemažai būsimojo 
sukilimo organizatorių, tarp jų ir broliai Kučevskiai iš Karsakų 
k.(Žaslių sen.). A. Zaleskis nuo 1862 rudens priklausė Lietuvos 
provincijos komitetui, rengusiam sukilimą. Buvo paskirtas 
karinės apygardos Trakų apskrities viršininku. 1863 I 26 jį 
įskundė jam priklaususio Ilgaliemio k. valstietis. A. Zaleskis su 
sūnumi buvo suimtas ir abu ištremti į Viatką Rusijoje. 1867 m. 
amnestuotas be teisės gyventi  Lietuvoje. Gyveno Varšuvoje, 
Krokuvoje, nuo 1872 – Florencijoje. A. Zaleskis iliustravo A. 
Mickevičiaus, V. Polio, T. Lenartovičius, K. Tiškevičius ir kt. 
autorių kūrinius. Bendradarbiavo su J.K.Vilčinskiu leidžiant 
Vilniaus albumą, sukūrė ciklą istorinių paveikslų “Paseko 
nuotykiai” ir “Kvestoriaus atsiminimai”. Mirė 1885 Florencijoje. 

5. E. Finden (graveris, XIX a., Lenkija)
Vilniaus Šnipiškių priemiesčio vaizdas ir Išganytojo figūra prie Šv. Rapolo bažnyčios  
Widok przedmiescia Snipiszek w Wilnie i figura Zbawiciela przy kosciele Sgo Rafala
Pagal Ivano Chruckio (1836-1885) paveikslą.
1849, pop., plieno raiž., 15,5 x 23 (lakštas)
Lakštas nr. 4 iš J. K.Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 ser., 2 sąs.
Spausta Paryžiuje, Chardon ainé et Fils spaustuvėje 

1800 Lt
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Apie J. K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“ 4 seriją:
“1849–1850 m. išėjusią ketvirtąją albumo seriją sudarė du mažo formato sąsiuviniai. Pirmajame jų buvo 8 A. Oleščinskio, 
E. Koro, A. Perlio ir J. Chščonavičiaus vario ir plieno raižiniai ir 4 chromolitografijos, antrajame tiek pat raižinių ir 
chromolitografijų. Šiai serijai priskiriamuose raižiniuose A. Oleščinskis ir kiti raižytojai reprodukavo P. Smuglevičiaus, S. 
Čechavičiaus ir kitų dailininkų tapytus Lietuvos bažnyčių paveikslus“.
Vladas Gasiūnas, „XIX a. Lietuvos grafika“ (Vilnius, MELI, 2007): 182 ps.

6. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Pranciškus Serafinietis

S. Franciszek Seraficki. Podług obrazu znayduiącego się w Kościele S. Michała pp: Bernardyniek w Wilnie. Malowanego 
przez Fr: Lexickiego Braciszka Zakonu 00: Bernardynów, około 1664.

P. Leksickio  (m. 1668 Gardine) paveikslo „Pranciškus Serafinietis“, skirto šv. Mykolo bažnyčiai Vilniuje, reprodukcija 
plieno raižinyje. Iš  J.K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 serija, Nr. 25, dedikuota Konstantinui Nezabitauskui. Spausta 

Paryžiuje, Drouart grafikos spaustuvėje.
1850, plieno raiž., 20 x 13

Sign. klišėje AD: monograma AO

600 Lt

7. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Nukryžiuotasis Išganytojas / Zbawiciel ukrżyżowany. 

Altorinio Simono Čechavičiaus paveikslo Vilniaus Katedroje reprodukcija plieno raižinyje. Iš J.K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 
serija, Nr. 8. Spausta Paryžiuje, Chardon ainé et Fils grafikos spaustuvėje.

1849, pop., plieno raiž., 22 x 14 (lakštas)
Sign. klišėje AD: monograma AO

Būklė: lakšto AK suteptas popierius

280 Lt

9. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Cud Wsrzeszenia dziweczki przy grobie sº Kazimierza.

Petro Dankerso paveikslo šv. Kazimiero koplyčioje Katedroje reprodukcija plieno raižinyje. Iš  J.K. Vilčinskio „Vilniaus 
albumo“, 4 serija, 2 sąs., Nr. 18, dedikuota princesei Narcisse Czetwertyńskai. Spausta Paryžiuje, Chardon ainé et Fils 

grafikos spaustuvėje.
1849, pop., plieno raiž., 21,5 x 14,3 (lakštas)

Sign. klišėje AD: monograma AO

280 Lt

8. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Išganytojo figūra iš Šnipiškių koplyčios / Figura Zbawiciela na Snipiszkach w Wilnie.

~1850, pop., plieno raiž., 17,2 x 12,1 (lakštas)

280 Lt
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10. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Šv. Kazimiero karstas ir altorius / Grób i Ołtarz Sgo. Kazimierża / W. Kaplicy marmorowey przy Katedrże Wileńskiey.     
Iš  J.K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 serija, Nr. 6, dedikuota Mathildai Buczyńskai. Spausta Paryžiuje, Chardon ainé et Fils grafikos spaustuvėje.
1849, pop., plieno raiž., 21,5 x 14,3 (lakštas)
Sign. klišėje AK: monograma AO

280 Lt

11. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Šv. Jonas Kantietis / Sv. Jan Kanty / podług obrazu Szymona Czechowicza / 
znayduiącego się niegdys‘w Zurowicach.
Simono Čechavičiaus paveikslo reprodukcija plieno raižinyje.
~1850, pop., plieno raiž., 16,5 x 10,9 (lakštas)
Sign. klišėje AK: monograma AO

280 Lt

12. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Šv. Jonas Nepomukas / S. Ian Nepomucen 
Katedroje buvusio Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslo reprodukcija plieno raižinyje
~1850, pop., plieno raiž., 16,4 x 10,9 (lakštas) 
Sign. klišėje AD: monograma AO

280 Lt

13. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Šv. Kazimiero karsto atidarymas / Wyprowadzenie zwłok swię: 
Kazimierża 
Petro Dankerso paveikslo šv. Kazimiero koplyčioje Katedroje 
reprodukcija plieno raižinyje. Iš  J.K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 
serija, Nr. 5, dedikuota Maréchalei Słotwinskai. Spausta Paryžiuje, 
Chardon ainé et Fils grafikos spaustuvėje.
1849, pop., plieno raiž., 22 x 14 (lakštas)
Sign. klišėje AD: monograma AO

280 Lt
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14. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Vilniaus Kalvarijų vaizdas / Widok Kalwaryi pod Wilnem.

~1850, pop., plieno raiž., 11 x 16,4 (lakštas)
Pagal Jono Chruckio paveikslą. 

450 Lt

15. Juozapas Oziemblauskas (Józef Oziębłowski, 1804 – 1878)
Aušros Vartai Vilniuje / Ostra–Brama w Wilnie

1835, litograf., 13 x 17
Sign. AD: Rys. J:O: Spausta Vilniuje, J. Ozemblausko 

litografijos spaustuvėje.
Reprodukuota in: Vladas Drėma, Dingęs Vilnius, Vaga, 1991): 

141 ps.

450 Lt

16. Demoraine (piešėjas), Lerouge (raižytojas)
Kilminga lenkų dama ir Vilniaus apylinkių gyventojai

Dame noble polonaise et habitans des environs de Wilno
XIX a. vid., plieno raiž., 13 x 17

Spausta Paryžiuje, de Legay grafikos spaustuvėje kaip knygos 
iliustracija. 

450 Lt
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17. L. Dumonka (XIX a., Prancūzija)
Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Nikolajevičiaus Muravjovo 
rezidencija (dabar LR prezidentūra)  
Palais Habité par le général Mourawieff, a Vilna. – D‘après une 
photographie de M. Korsuna.
1863, pop., graviūra, 11,5 x 16,5
Iliustracija iš Paryžiuje leisto leidinio „L‘illustration, journal universel, 
1863 09 19“
Sign klišėje AK: J. Caildrau; AD: L. Dumonka

280 Lt

Rūmai minimi nuo XIV a. kaip didikų Goštautų rezidencija. 1543 m. 
atiteko Vilniaus vyskupams, kurie rezidavo iki 1794 m. 1800–1801 ir 
1809–1811 čia gyveno tuometinis generalgubernatorius Michailas 
Kutuzovas, o 1812 m. – Napaleonas Bonapartas. 1824–1832 m. 
rūmus pagal žymaus rusų architekto Vasilijaus Stasovo sumanymą 
rekonstravo Karolis Podčašinskas. Nuo 1863 m. rūmuose rezidavo 
Vilniaus generalgubernatorius Michailas Nikolajevičius Muravjovas. 
Rūmai visada buvo reprezentaciniai, juose apsistodavo atvykę į Vilnių 
valdovai. 1939 m. kai Vilnius grįžo Lietuvai, buvo planuojama, kad čia 
bus prezidentūra. 1997 m. į rūmus įsikėlė prezidentūra.

18. Franciszek Smolka (XIX a., Lenkija)
Vilniaus Katedra
1864, pop., graviūra, 10,8 x 18
Iliustracija iš leidinio „Kalendarz Narodowy na rok 1864 na pamiątkę 1000 
Rocznicy istnienia państwa i zaprowadzenia chrześcijaństwa do Polski“.

280 Lt

19. Jarmuźynski (raižytojas)
Vilniaus universiteto Astronomijos observatorija.
Sala główna b. obserwatoryum astronomicznego w Wilnie
XIX a. vid., plieno raiž., 21 x 18
Sign. klišėje AK: Jarmuźynski. Knygos iliustracija

600 Lt
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20. Leonard Borejko Chodźko (1800–1871, leidėjas)
2 iliustracijos iš Leonard Borejko Chodźko knygos „La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque“ (Paris, Leclerc, 1835–1842)
I. Kaunas. Pologne. Kowno – „Kowno en Litvanie“
1835–1842, pop., plieno raiž., 16,5 x 24,2
II. Trakai. Pologne. Troki – „Troki, Ancienne Capitale de Litvanie“
1835, pop., plieno raiž., 16,5 x 24,2  
Spausta Leclerc spaustuvėje Paryžiuje

350 Lt

21. Napoleonas Orda (1807–1883)
Raudonės pilis / Raudan (G. Kowieńska)

1873-1883, pop., tonuota litograf., 20 x 28 (atvaizdas)
Lakštas nr. 111 iš IV ser. Spausta Varšuvoje, M. Fajanso 

litografijos spaustuvėje.
Reprodukuota in: Napoleonas Orda, Senosios 

Lietuvos vaizdai (Vilnius, Pradai, 1999).
Raudonė – XVI–XIX a. statyta raudonų plytų pilis. 

Nuo XVI a. priklausė miško eksportininkui Krišpinui 
Kiršenšteinui. 

1400 Lt
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22. J. Lewicki (XIX a., Lenkija)
Litwini. / Paysans des environs de Wilno / Landleute aus der Gegend von 
Wilno / Peasants in the neighbourhood of Wilno.
1838–1841, pop., spalv. litograf., 24,5 x 20,5
Sign. klišėje AD: J. Lewicki 
Iliustracija Leono Zienkowicz knygai „Les Costumes du Peuple Polonaise“ 
(Paryžius, 1838–1841).
Spausta E. Simon fils litografijoje Strasburge.

1500 Lt

23. Gotlybas Kislingas (Gottlieb Kißling, 1790–1846)
Stanislovas Koniecpolskis (1591–1646)
Stan: Koniecpolski Kaszt: Krak: H. TA. Kor:
XIX a. I p., vario raiž., 17 x 11
Sign. klišėje AD: G. Kisling ryt: Wilno

1150 Lt

Stanislovas Koniecpolskis – nuo 1616 – Didysis etmonas, karvedys, dalyvavo 
Chodkevičiaus žygyje į Maskvą, 1620 – 1623 m. buvo turkų nelaisvėje. Vėliau 
dalyvavo mūšiuose su švedais ir sumušė juos 1627 ir 1629 m.

Gotlybas Kislingas – dailininkas, grafikas. Nuo 1814 m. raižybos mokėsi 
Vilniaus universitete pas Juozapą Saundersą. Dirbo įvairiomis grafikos 
technikomis, naudojosi klasicistinės išraiškos priemonėmis. 
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24. Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc, 1870–1936)
Kalnų peizažas
1896–1905,  drb., al., 29,2 x 38,8
Sign. AD: F. Rusзcзyc
Papildoma informacija: prie darbo pridedamos LDM P.Gudyno 
restauravimo centre atliktų fizikinių tyrimų bei menotyrinė išvados.

23000 Lt

F. Ruščicas – vienas žymiausių „Młoda Polska“ („Jaunoji Lenkija“) laikotarpio dailininkų, išgarsėjęs savo peizažais. Jo kūrybai būdingas simbolizmas, ekspresija, 
taip pat yra secesiško dekoratyvumo. Ruščicas buvo aktyvus Vilniaus meninio gyvenimo organizatorius, Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto 
kūrėjas ir pirmasis dekanas.  

Vaikystę ir ankstyvąją jaunystę praleido Liepojoje ir Minske, 1890 m. pradėjo studijuoti teisę Peterburgo universitete, bet po dviejų metų perėjo į Dailės 
akademiją, kurioje mokėsi iki 1895 m., vadovaujamas I. Šiškino ir A. Kuindžio. 1897 m. studijas baigė, o vieną iš jo diplominių kūrinių nupirko kolekcionierius 
P. Tretjakovas. 1899 m. eksponavo savo darbus Vilniuje ir Varšuvoje, pelnė visuotinį pripažinimą, buvo išrinktas Lenkų dailininkų draugijos „Sztuka“ („Menas“) 
nariu. 1903 m. Vilniuje Ruščicas inicijavo dailės parodą, pavadintą „Ars“, aktyviai prisidėjo kuriant Dailės mokyklą Varšuvoje ir 1904 m. tapo jos profesoriumi, 
taip pat dėstė Krokuvos dailės akademijoje. 1910 m. grįžo gyventi į Vilnių, kas buvo labai reikšminga meninei miesto raidai. Vilniuje Ruščicas beveik netapė, 
rengė teatrines inscenizacijas, užsiiminėjo taikomąja grafika, leido daug leidinių, rūpinosi senovės paminklų išsaugojimu. Pasibaigus I Pasauliniam karui 
atsidėjo Dailės fakulteto Vilniaus universitete organizavimui. 

Parengta pagal J. Poklewski tekstą in: Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red.: J. Malinowski, M. Woźniak, R. Janonienė. Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Vilniaus dailės akademija. Toruń, 1996, p. 333.
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26. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzyblocki, 1883–1956) 
Vilniaus panorama
1933, pop., akv., 34,5 x 47
Sign. AK: A. Międzyblocki, 1933

2800 Lt

25. Ildefonsas Houvaltas (Ildefons Houwalt, 1910–1987)  
Kamienica Wilenska
1930–40, pop., akv., 57 x 43,5

7200 Lt 

Tapytojas I. Houvaltas gimė 1910 m. Sibire, nuo 1918 m. apsigyveno Vilniuje. 1932–
1936 m. studijavo Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete, prof. L. Sledzinskio 
monumentaliosios tapybos studijoje. 1945 m. apsigyveno Poznanėje, kur prisidėjo 
kuriant avantgardinę grupę „4F+R“. Dalyvavo parodose Vilniuje 1940, 1943, 1945 
m., vėliau – Lenkų dailininkų plastikų draugijos organizuotose srities, Lenkijos ir 
tarptautinėse parodose. 

Ankstyviausiuose paveiksluose gana ryškūs Vilniaus tapybos mokyklos 
poveikio pėdsakai (ypač L. Sledzinskio ir T. Niesiolovskio), po karo tapė simbolines, 
siurrealistinės manieros kompozicijas, išbandė kubistinę deformaciją. Pastebimas 
dailės pradmenų derinimas su primityviuoju menu, ramia ekspresionizmo tėkme.

Parengta pagal: J. Kotłowski tekstą in: Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red.: 
J. Malinowski, M. Woźniak, R. Janonienė. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Vilniaus dailės akademija. Toruń, 1996, p. 359–360. 

27. Nežinomas autorius
Domininkonų gatvė Vilniuje
1920–30, pop., akv., 23 x 18 (ovalas)

600 Lt
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28. Juozapas Horydas (Jozef Horyd, 1898–1939)
Du tos pačios moters portretai
1931, pop., past., 32 x 25, 36 x 26
Sign. AD: Jozef Horyd Wilno 1931

2700 Lt

29. Oktawian Jastrzembski (1899–po 1958)
Natiurmortas

1930, pop., akv., 27,8 x 37,7, 
Sign. AK: Oktawjan Jastrzembski; 

VK Ferdinando Ruščico autografas pieštuku: „Przyjęta 27 
X 30 FR“

3500 Lt

Oktavijanas Jestržembskis (1899 – po 1958) mokėsi Vilniaus universiteto dailės fakultete pas F.Ruščicą apie 1930 m., dalyvavo Vilniaus 
dailininkų parodoje Druskininkuose 1931 m., akvarelistų parodose Paryžiuje 1939 ir Edinburge (Škotijoje) 1942 m. Po karo buvo lenkų 
vyriausybės emigracijoje (Kanadoje) ministras.
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31. Halina Bobaryko Modelska (XX a. I p.)
Bernardinų bažnyčios kiemas
XX a. 4–tas d–metis, drb., al., 35,5 x 41,5

1800 Lt

30. Aleksandras Trojkovičius (Aleksander Trajkowicz, 1916–?)
Šv. Kazimiero gatvelė Vilniuje
1933, drb., al., 46,5 x 5
Sign. AD: A. Trajkowicz 1933

2400 Lt
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32. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 1886–1957)
Malūnas
1954, pop., ofortas, 20,7 x 26,8
Sign. AD klišėje: B.Jamontt 1954

2500 Lt

„B. Jamontas tapė išimtinai peizažus, dažniausiai 
komponuotus, arba miestų, ypač Vilniaus (senas 
gatveles ir tapybiškus užkampius, namus, kiemelius) 
bei Torūnės vaizdus, dažnai kartojo pamėgtus motyvus. 
Komponuodamas peizažus neretai dairėsi į XVII a. 
kraštovaizdžio pavyzdžius, bet nenutoldavo nuo 
gimtosios aplinkos. (...) 1946–1956 m. pasirodo daug 
gerų monochrominių peizažinių studijų, tapytų sepija, 
lavisuotų piešinių. Paskutiniais gyvenimo metais sukūrė 
ofortų, kuriais išreiškė savo pamėgtą peizažą.“
J. Kotłowski tekstas in: Vilniaus meno mokykla ir jos 
tradicijos, red.: J. Malinowski, M. Woźniak, R. Janonienė. 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Vilniaus dailės akademija. Toruń, 
1996, p. 342.

33. Jonas Kuzminskis (1906–1985) 
Vilnius. Šv. Mykolo bažnyčia
1947, pop., linoraiž., 28,5 x 20
Sign. AK: Vilnius, šv. Mykolo bažn., 
AD: parašas ir 1947

850 Lt

34. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Vilnius 
1973, pop., linoraiž., 40,5 x 42,5
Sign. AK: Vilnius. Lino raiž.; AD: J. Kuzminskis

650 Lt

J. Kuzminskis 1927–1933 m. Kauno meno mokykloje 
mokėsi grafikos pas M. Dobužinskį ir A. Galdiką. 
Jau pirmuosiuose estampuose išryškėjo tematikos, 
pasaulėjautos ir stiliaus liaudiškumas, vyraujanti 
darbo tema. Svarbią vietą kūryboje užima aktuali 
visuomeninio gyvenimo tematika ir peizažai (daugiausia 
Vilniaus vaizdai, rečiau kelionių įspūdžiai), kuriuos kūrė 
nuo 1935 metų. 1942 m. pradėjo „Vilniaus ciklą“ medžio 
ir linoraižinio technikomis. Daug Vilniaus peizažų 
sukūrė karo ir pokario laikotarpiais. J. Kuzminskis yra 
gavęs daug apdovanojimų, diplomų už kūrybinę bei 
visuomeninę veiklas.
Parengta pagal R. Rachlevičiūtės tekstą in: Vilniaus meno 
mokykla ir jos tradicijos, red.: J. Malinowski, M. Woźniak, 
R. Janonienė. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Vilniaus dailės akademija. 
Toruń, 1996, p. 415–416. 
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36. M. Paczinsky (XX a. I p., Lenkija – Lietuva)
3 Vilniaus fragmentai
1. Wilno. Ulica Źydowska. (Vilnius. Žydų gatvė) 
2. Wilno – Sień domu przy ul. Universyteckiej. 
3. Wilno – Fragment podwòrza klasztoru Bazylianów (Vilnius – Bazilijonų 
vienuolyno kiemo fragmentas) 
XX a. 3–4 d–metis, pop., piešt., litograf. piešt., 12 x 18,5 / 17,9 x 13 / 18,4 x 11,8

950 Lt

37. M. Paczinsky (XX a. I p., Lenkija – Lietuva)
3 piešiniai
1. Kalvarja Wileńska Krzyź pod kościolem 
2. Trynopol n/Wilją – Kościól 
3. Troki (Trakai)
XX a. 3–4 d–metis, pop., piešt., litograf. piešt., 13 x 18
Sign. AC: Troki.; AD: parašas
Sign. A: Kalvarja Wileńska Krzyź pod kościote; AD: parašas 
Sign. AK: Trynopol n/Wilja – Koścrót

950 Lt

35. M. Paczinsky (XX a. I p., Lenkija – Lietuva)
4 piešiniai su Nemuno vaizdais
1. Nad Niemnem koło Grodna ()
2. Spław drzewa 
3. Niemen pod Druskienikami 
4. Zelwiany od strony Niemna
XX a. 3–4 d–metis, pop., piešt., litograf. piešt., visi ~ 12 x 18

950 Lt
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39. Antanas Sestrencevičius (Antoni Siestrzencewicz, XX a. I p.)
Onos bažnyčia

XX a. 4–tas d–metis, pop., akv., 27 x 18
Sign. AD: Wilno A. Siestrzencewicz

800 Lt

38. Walter Buhe (1882–1958)   
Žydų kapinės Vilniuje (Jűdischer Friedhof in Wilna)
1916, pop., litograf., 33,2 x 29
Sign. klišėje AK: W Buhe 1916

650 Lt

Walter Buhe – vokiečių kilmės dailininkas, grafikas, 1915–1916 m. gyvenęs Vilniuje. 
Fiksavo Vilniaus vaizdus, gatves, kiemus, ypač mėgo kasdienes buitines scenas iš 
žydų gyvenimo, žydiškus tipažus.



20

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

40. Nežinomas autorius
Paminklo Kasparui Bekešui Vilniuje, Bekešo kalno 
papėdėje, projektas
Iki 1920 (?), nuotrauka, piešt., mišri techn., 12 x 17
Paminklas niekada taip ir nebuvo pastatytas, tačiau šis 
projektas liudija buvus tokių sumanymų. 
750 Lt

41. Nežinomas autorius
Šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 400 metinių minėjimas Vilniuje
1922, fotopop., tonuotas sidabro bromido atspaudas, 12,5 x 17

450 Lt

42. Nežinomas autorius
Šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 400 metinių minėjimas Vilniuje
1922, fotopop., tonuotas sidabro bromido atspaudas,12,5 x 17

450 Lt

1922 m. Vilniuje buvo iškilmingai minimos šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 400-osios metinės. Nuotraukose fiksuojama iškilminga procesija iš 
Katedros į Aušros Vartus.
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44. Semionas Gierusas (Сямëн Герус, 1925–1998)
Vilnius. Pergalės diena
1952, pop., litograf., 66,5 x 53, tir. 1/30
Sign. klišėje AD: Герусс 52 

1100 Lt

45. Semionas Gierusas (Сямëн Герус, 1925–1998)
Černiachovskio paminklo atidarymas 
1952, pop., litograf., 66 x 49, tir. 27/30
Sign. klišėje AD: Герусс 52 

1100 Lt

43. Vladas Liatukas (g. 1954)
Adomas Mickevičius iš ciklo „Architektūros ir meno 

paminklai“
1987, pop., of., 54,5 x 39, tir. 13/50

Sign. AK: „Mickevičius“; AC: iš ciklo „Architektūros ir 
meno paminklai“; AD: ofortas 13/50 Vlliatukas 87

500 Lt



22

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

46. Boleslovas Adomas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
Vilnelė
1953, pop., al., 29,9 x 39,6

900 Lt

47. Vincas Norkus (1927–2006)
Prie Vilnelės 
1961, kart., al., 31,5 x 39

750 Lt
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49. Kazimieras Leonardas Petkevičius (1935–2005)
Bernardinų bažnyčia
Fan., al., 68 x 104

3900 Lt

K. L. Petkevičius gimė 1935 m. Kaune, 1962 m. baigė tapybą Lietuvos TSR 
valstybiniame dailės institute. Nuo 1964 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos 
narys, docentas, LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1985 m.). Lietuvos dailės 
muziejuje saugomi  6 šio autoriaus darbai.

48. Bronius Uogintas jaun. (g. 1946)
Vilnius

1986, drb., akr., 60 x 80,5
Sign. AD: B. Uogintas 86

1000 Lt
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50. Nežinomas autorius
Vilniaus panorama
XX a. vid., drb., al., 33 x 46

800 Lt

52. Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1934)
Vilniaus panorama
2003, fan., al., 50 x 70

900 Lt

51. Nežinomas autorius (XX a. I p.)
Vilniaus katedros aikštė
Iki 1914, drb., al., 45 x 50

2000 Lt
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Lietuvos tapyba

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

9800 Lt
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54. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Palangos pajūris
XX a. 4 d–metis, drb. ant kart., al., 36 x 51
Sign. AK: J. Mackevičius

8000 Lt

55. Boleslovas Adomas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Naktis
~1935–1945, kart., al., 25,5 x 35,5
Sign. AD: Mot

900 Lt
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56. Antanas Gudaitis (1904–1989) 
Palūšė
1958, drb., al., 33 x 42

19800 Lt

„Lietuvių tapybos raidos kontekste iškyla unikalaus, asmeniško šio dailininko meninio pasaulio reikšmė. (...) Gudaičio kūryba yra toji grandis, kuri jungia 
tarpukario moderniosios meninės raiškos pradus su pokariniais lietuvių meninės kultūros kompromisais, naujovėmis ir įvairialype raida. (...)
Gudaitis – vienas iš garsiojo savo ryžtingais reformistiniais teoriniais ir praktiniais manifestais 4–ojo dešimtmečio dailininkų grupės „Ars‘ iniciatorių ir 
nuosekliausias arsininkų idėjų puoselėtojas. 

Ryškų atsinaujinimo laikotarpį dailininko kūryba patyrė 6–ojo dešimtmečio pabaigoje – plastinė jos išraiška įgavo kur kas kontrastingesnės spalvinės bei 
tekstūrinės ekspresijos, emocingo, vitališko monumentalumo, nevienareikšmės žanriniu požiūriu sugestijos.“ 

H. Šabasevičius, „Antanas Gudaitis“  in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 52.
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57. Jonas Buračas (1898–1977)
Žemaičių gatvė Kaune
1932, drb., al., 25,2 x 21,5 
Sign. AD: J.Buračas – 32.

3900 Lt

58. Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski, 1890–1977)
Laukas
1955, kart., al., 20 x 32
Sign. AD: CZ55

1800 Lt
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59. Algimantas Julijonas Stankevičius – Stankus (1933–1998)
Autoportretas / Pieva
1966, kart., al., 50,5 x 70,5
Sign. AD: A. Stankus „Autoportretas“ 1966 m.
Sign. AD: A. Stankus „Pieva“, 1965 ?

3600 Ltt

„Jo kūryboje dominuoja autoportretai ir portretai, mažesnę jos dalį sudaro 
peizažai (...). Tapybinės kalbos požiūriu Algimantas Stankevičius laikytinas 
itin talentingu koloristu, sugebančiu manipuliuoti tiek šaižiais spalvų 
disonansais, tiek harmoningais jų sąskambiais. Pirmuoju atveju jis artimas 
Van Goghui, antruoju – Bonnard‘ui ir į jį panašiems autoriams. Nurodytina, 
kad abu spalvinio kalbėjimo būdai neretai jungiami viename paveiksle. 
Spalvinė įtampa – vienas minėtojo didelio dvasinio krūvio sugestijos 
šaltinių. (...)

Dailininko kūryboje podažniai susiduria dar du skirtingi fenomenai: 
tapybiškumas ir grafiškumas. Pirmasis labiau būdingas personažų 
kūnams, paveikslo fonui, o antrasis – veidams. Iš šios sandūros Algimantas 
Stankevičius irgi išspaudžia didelę naudą: regime įdomų plastinį konfliktą, 
kuris ne tik kad neardo paveikslo vienovės, bet yra vienas svarbiausių jo 
savitos dvasinės atmosferos faktorių.“

A.Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 
151–152.

„Algimantas Stankevičius dėl pablogėjusios sveikatos 
Dailės instituto nebaigė. Talentingas koloristas. Asketas 
iki graudumo. Valgė tik tiek, kad nemirtų badu. Rengėsi 
taip, kad nebūtų nuogas. Buvo gailestingas beturčiams 
ir vargstantiems. Kai sykį eidamas pro Aušros Vartus 
neturėjo ką ubagui duot, nusisegė savo laikrodėlį ir 
atidavė vargšui. Apėjo pėsčiomis visą Lietuvą: sutinusiom 
kojom, su pieštuku ir bloknotėliu rankoje.

Tarnaudamas sovietinėje armijoje neišlaikė dvasinės 
įtampos. Atsidūrė Strūnos pensionate, kur tebegyvena, 
kuria, piešia, tapo. Surengė dvi parodas Vokietijoje ir 
keletą personalinių Vilniuje.“

Elvyra Rugytė – Olubienė „Kalbėkit tik žemaitiškai“ 
in:Vincas Kisarauskas: dienoraščiai, atsiminimai (Vilnius, 
Vaga, 1999): 209 ps.  
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60. Arvydas Šaltenis (g. 1944)
Upė (Justinui Mikučiui)
1991, drb., al., 100 x 80,5
Sign. AD: AŠ

16800 Lt
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61. Arvydas Šaltenis (g. 1944)
Pašte
1975, fan., al., 98,5 x 109,5

14200 Lt

„Šaltenis studijavo pas lietuvių tapybos meistrą arsininką Antaną Gudaitį, mokėsi pas Leopoldą Surgailį. Šiandien dailininko naudojama vaizdų sistema semiasi 
inspiracijų tradiciniame lietuvių modernizme: griežta, tiksli komponavimo maniera, atidus požiūris į spalvą kartu išsaugant tam tikras dekoratyvias jos savybes.
Dailininko kūrinių siužetai dažnai paprasti ir konkretūs, neturi pretenzingo filosofavimo; jų įtaiga, apibendrinimo jėga slypi sugebėjime plastiškai transformuoti 
paprastą motyvą, suteikti jam naują, nebanalų pavidalą.“

H. Šabasevičius, „Arvydas Šaltenis“  in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 162.
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62. Juozapas Miliūnas (g. 1933)
Natiurmortas
1969, drb., al., 95 x 87,5
Sign. AK: JM 69

4500 Lt

J. Miliūnas gimė 1933 m. Vareikiuose (Utenos raj.), 1963 m. baigė tapybą Lietuvos valstybininiame dailės institute.  Parodose dalyvauja  nuo 
1964 m., nuo 1967 m. priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai.

J. Miliūnas – peizažinės tapybos meistras. Tapytojas nesivaiko formos naujovių, kuria tikroviškus, subtiliai apibendrintus peizažus. Jo paveikslų 
gamtovaizdžiai yra nepaprastai įtaigūs, sklidini rimties, susikaupimo, romantiškos, elegiškos nuotaikos. Parengta pagal LDS duomenų bazę.
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63. Rimvidas Jankauskas – Kampas (1957–1993)
Profilis
1992, drb., al., 130 x 109

18750 Lt
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64. Rimvidas Jankauskas – Kampas (1957–1993)
Dekonstrukcija
1992, drb., al., 129 x 285

Reprodukuota in: Rimvidas Jankauskas - Kampas: kūryba (Vilniaus aukciono biblioteka, 2010): 80-81 ps.

50000 Lt
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66. Leonas Katinas (1907–1984)
Tunelis
1968, drb., al., 81,5 x 100
Sign. AK: L. Katinas

7400 Lt

65. Leonas Katinas (1907–1984)
Dr. Vaičiulio sodyba Antalieptėje
1955, drb., al., 38 x 48
Sign. AK: L. Katinas 55

3600 Lt

67. Leonas Katinas (1907–1984)
Tilto statyboj. Etiudas.
1949, fan., al., 26,5 x 34,6
Sign. AK: L. Katinas 49

900 Lt

68. Leonas Katinas (1907–1984)
Darbininkai. Etiudas.
1947, fan., al., 24,7 x 32
Sign. AD: Katinas 47

900 Lt
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69. Augustinas Savickas (g. 1919)
Sliekų kasėjas

1970, pop., past., 36 x 28
Sign. AK: A. Savickas 70

1800 Lt

70. Stasys Jusionis (g. 1927)
Prie seno malūno

Drb., al., 64 x 80
Sign. AD: parašas

7600 Lt
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72. Leonardas Gutauskas (g. 1938) 
Pavasaris
1977, drb., al., 150 119,5
Sign. VK: Leo / 77

12000 Lt

71. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Be pavadinimo (Medžio morfologija)
1972, klij., al., 129 x 129
Sign. KŠ: Leo 72

6800 Lt

73. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Juokdarys
1986, kart., al., 69 x 50
Sign. AD: Leonardo / 986

4600 Lt
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74. Bronė Mingilaitė – Uogintienė (1919–1983)
Gėlės
1975, drb. ant kart., al., 81 x 100

7000 Lt

„Aš stebėdavau, kaip ji tapo: gestikuliaciją, teptuko paėmimą, paletės laikymą. Čia brūkšteli, ir čia, ir čia – ir viskas gimsta. Kaip pasaulio tvėrimas. Ir paskui žiūri 
– viskas yra: ir forma, ir struktūra, ir technika, ir koloritas. Gimsta iš tokio tikrai žaidiminio fundamento, žaismės. Kur, atrodo, nėra nei pradžios, nei pabaigos, 
bet yra kažkoks ūpo atsiradimas. Dvasinės kažkokios ūpo jėgos. Tvarimo atsiradimas. Dailininkė su tvėrimo jėga. (...) Tai buvo dailininkė par excellence. Buvo 
ir yra. Ir, atrodo, kad ji taip stropiai neieško. Pavyzdžiui, gėlėse: ta gėlė, atrodo, prabėgom tik pažymėta, bet ta gėlė tokią vietą užima ir spalviniai, ir linijiniai, 
kartais neužbaigtai, kad norisi ją pakelt iš vazos iškritusią – tokia ji gyva, tokia vertinga meniniu, gyvenimišku, gyvybiniu atžvilgiu, tokį egzistavimo principą 
kaip gamtos detalė, gėlė.“

J. Miltinis, iš pokalbio 1985 m. in: Parodos katalogas Bronė Mingilaitė–Uogintienė. Tapyba (Vilnius: Petro ofsetas, 2011). 
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75. Vytenis Lingys (g. 1956)
Dienorštis Nr. 3
2010, drb., al., 80 x 119,5
Sign. AD: Lingys

8400 Lt
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L i e t u v o s  t a p y b a

78. Gilles Vuillard (g. 1970)
Aušros gatvė
2010, drb., al., 79,7 x 120
Sign. VD: GVuillard

4200 Lt

77. Romas Dalinkevičius (1950–2001)
Nendrės
1984, kart., akr., temp., 79 x 65

1800 Lt

76. K. Buivydas
Rytas. Po rūkanos bus giedra
1982, kart. (medžio plokštė), al., 49,8 x 45,3 
Sign. AD: K Buivydas 1982

750 Lt
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80. Genovaitė Vajegaitė–Narkevičienė (g. 1927)
Tolimas kelias 
1958, pop., al., 27 x 46,3

550 Lt

79. Genovaitė Vajegaitė–Narkevičienė (g. 1927)
Vakaras
1957, drb. ant kart., al., 16,5 x 23,5

600 Lt
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L i e t u v o s  t a p y b a

81. Kazys Šimonis (1887–1978)
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo 

pilies griuvėsiai Naugardėlyje 
Iki 1929, kart., mišri techn., 

36,5 x 39,5

7600 Lt

82. Kazys Šimonis (1887–1978)
Žiema

XX a. 5 d–metis, drb., al., 55 x 80
Sign. AK: KŠ

8000 Lt
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84. Vytautas Klemka (1924–1991)
Eskizas lino raižinių ciklui „Pirčiupio tragedija“
1959, pop., temp., 42 x 57

1200 Lt

83. Antanas Krištopaitis (g. 1921)
Lauksargiai
1984, pop., piešt., akv., 32 x 24
Sign. AK: AKrištopaitis 1984

850 Lt
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L i e t u v o s  t a p y b a

85. Bronius Murinas (1906–1986)
Sodyba
1985, drb., al., 66 x 76
Sign. AD: Br. Murinas 85

17000 Lt

B. Murinas gimė 1906 m. Rygoje. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą, tapybos studiją. 1932 – 1935 m. mokėsi Skulptūros ir baldų konstravimo Bulio dailės 
mokykloje (École Boulle) Paryžiuje. Dailės parodose dalyvavo nuo 1936 m., nuo 1949 gyveno JAV. Mirė 1986 m. Čikagoje. Lietuvos dailės muziejuje saugoma 
50 šio autoriaus darbų.

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę. 

„Tapytojas skirtingai prieina prie savo vaizduojamų objektų: vienur jis švelniu, minkštu teptuku, persikeičiančiomis spalvomis stengiasi perteikti kalnų masyvo 
grožį, o kitur, vėlesniuose darbuose, jau linksta į apibendrintas gamtos formas, netgi kiek geometrizuoja medžių, krūmų siluetus, šiek tiek nutolsta nuo 
realistinio peizažo. (...) Nors medžių ar krūmų forma geometrizuojama, tačiau jos viduje esantis spalvinis turinys išlieka toks pats gilus, išieškotas ir turtingas.“
I.Šadzevičienė, „Bronius Murinas–įkvėptas gamtos“, 2008 m. 
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87. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė 
(1913–2005) 
Kristus su erškėčių vainiku
1991, kart., akv., 16 x 12,5

350 Lt

86. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Miško peizažas
XX a. 6-7 d–metis, drb., al., 
81 x 100
Sign. AD: Kasiulis

11600 Lt

88. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė 
(1913–2005) 
Motinystė
1969, pop., piešt., akv., 12,5 x 10,7

350 Lt
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L i e t u v o s  t a p y b a

89. Ona Dokalskaitė-Paškevičienė (g. 1912)
Paroda

1973, kart., temp., 62 x 55
Sign. AK: Ona Dokalskaitė 73

11400 Lt

Šis darbas yra reprodukuotas albume 
„Ona Dokalskaitė“ (sud. A. Kezys), Čikaga: 

Questar Printing Co, p. 135 (reprod. Nr. 52).

O. Dokalskaitė-Paškevičienė gimė 1912 m. Seinuose. Gimnazijoje Panevėžyje mokėsi piešimo pas skulptorių J. Zikarą. Studijavo pedagogiką ir grafiką 
Baltarusijoje Meno Technikume (Vitebsko Meno Mokykloje). 1938 m., po parodos Maskvoje apdovanota garbės raštu, savo paveikslą eksponavo Tretjakovo 
galerijoje. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV. 1971 m. Niujorke, Bruklino „Kultūros židinyje“, kur buriasi lietuvių išeivija, O. 
Dokalskaitė-Paškevičienė surengė autorinę parodą, sulaukusią palankaus kritikų vertinimo. Nuo tada tapytoja kartu su vyru aktyviai įsitraukė į Į JAV kūrybinį 
gyvenimą. 

„Jei stilistinė O. Dokalskaitės kalba pagrįsta realistine ir romantine tradicija, tai tapymo maniera – grafinio ir spalvinio prado sinteze, kartais net konfliktu. 
Kiekviename paveiksle dailininkė lyg sprendžia jų suderinimo galvosūkius. Charakteringa linija ir kontūras vyrauja O. Dokalskaitės portretuose. Perregimai 
palieta ant drobės spalva tik duoda toną pavizduotos figūros ir žiūrovo dialogui, sukuria norimą nuotaiką. Visgi spalvos derinamos ypatingai niuansuotai, 
išgaunant tiesiog muzikinius sąskambius, kurių nesuardo nė stipriausi tamsaus kolorito kirčiai. Dailininkės sukurtas personažo tipas – savotiškas lyrinis herojus 
– nustelbia portretuojamųjų individualumą. Autorė talpina savo moteris į įvairias situacijas, aplinką ir stebi jų elgesį Gatvėje (1991), Parodoje (1973), Bare 
(1985). (...) Greitais, meistriškais potėpiais menininkė fiksuoja tik tai, kas jai tuo metu svarbiausia, neslopindama pagrindinės minties dekoratyviomis detalėmis. 
Todėl O. Dokalskaitės drobių erdvė nėra perdėm iliuzoriškas pasaulio atkartojimas. Tai – daugiau plokščias ornamento-fono dvimatiškumas, teikiantis darbui 
subtilaus atsiribojimo nuo buities ir „tikros“ realybės privilegiją.“

D. Lapkus „Romantizmas Onos Dokalskaitės tapyboje“ in: Ona Dokalskaitė (sud. A. Kezys, Čikaga: Questar Printing Co): 13 ps.
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90. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973)
Emu
1986, pop., spalv. stiklo monotipija, 50 x 50
Sign. AK: Sidney; AC: Emu; AD: VRatas; AD (klišėje): Ratas 86

2500 Lt

91. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973)
Painting I
1965, pop., spalv. stiklo monotipija, 60 x 59,3
Sign. AK: 1965 Sidney; AC: Painting I; AD: VRatas

2500 Lt

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

93. Pranas Lapė (g. 1921–2010)
Koliažas

1991, pop., mišri techn., 36 x 53
Sign. AK: Pranas Lapė 91

1500 Lt

92. Pranas Lapė (g. 1921–2010)
Kompozicija su lapu

1991, pop., mišri techn., 36 x 52,5
Sign. AD: Pranas Lapė 91

1500 Lt
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95. Pranas Gailius (g. 1928)
Jaunos merginos galva
1954, pop., litograf., 39 x 55
Sign. AK: 1 état épreuve 1; AD: Tête 
de jeune fille – pranas – 54

2500 Lt

94. Pranas Gailius (g. 1928)
Gaidžio giedojimas
1955, pop., litograf., 43 x 53
Sign. AK: gaidžio giedojimas – 1955. 
épreuve d‘artiste; AD: pranas

2500 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

96. Pranas Gailius (g. 1928)
Piemenėlio metamorfozė
1978, pop., spalv. linoraiž., 50 x 30, tir. 10/10
Sign. AK: méthamorphose du Berger 10/10 E.A. – 1978; AD: pranas

2800 Lt
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98. Žibuntas Mikšys (g. 1923)
Waarom kultuureele reevoluutsie?
1970, pop., ofortas, 17,5 x 9,5
Sign. AD: Ž.Mikšys

1300 Lt

97. Žibuntas Mikšys (g. 1923)
Kėdė ir čelė
1964, pop., ofortas, 12 x 9
Sign. AD: Ž.Mikšys

1300 Lt

„Grafikoje akcentuoja elegantišką liniją, kompozicijas derina su įvairias išraiškas įgyjančiais 
šriftiniais tekstais. Dominuoja plona linija nužymėti grakštūs architektūriniai vaizdai, 
lankstūs, modernizuoti figūriniai motyvai. Ankstyvajai kūrybai būdingas ekspresyvus, 
neretai groteskiškas charakteris, vėlesniems darbams – metaforiškas asociatyvumas.“

V. Mažrimienė, „Sugrįžusi dailė“ (Lietuvių išeivių kūrybos katalogas), Kaunas: Nacionalinis M. 
K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006,  p. 140
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L i e t u v o s  g r a f i k a

99. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Autoportretas

1985, pop., litograf., 23,2 x 17,2, tir. 18/24
Sign. AK: 18/24; AC: Autoportretas; AD: Švėgžda 85; AD (klišėje): 

.A.Š.85.
Reprodukuota in: Rytai–Vakarai, komparatyvistinės studijos VII, 

sud. A. Andrijauskas, Vilnius: KFMI leidykla, 2008, p. 391.

1600 Lt

100. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Heine Hansen

1985, pop., litograf., 27,2 x 18,6, tir. 21/25
Sign. AK: 21/25; AC: Heine Hansen; AD: Švėgžda 85; AD 

(klišėje): .A.Š.85.

1600 Lt

„Švėgždos kūrybą išskiriantis meditatyvumo aspektas yra būdingas ne visai, 
o tik vėlesniojo ir brandžiojo laikotarpio (1982—1996) jo kūrybai (...). Esminė 
Švėgždos vėlyvosios kūrybos nuostata yra įdėmus jį supančio gamtos pasaulio 
bei įvairių kasdienybės fenomenų, daiktų stebėjimas ir preparavimas (o 
tiksliau, įsibuvimas gamtos ir kasdienybės fenomenuose), atveriantis grožį 
paprastuose, kasdieniniuose mus supančio pasaulio daiktų, buities ir gamtos 
reiškiniuose. Ir kasdienybės reiškiniuose dailininkas įžvelgia pirmapradį visų 
būties elementų susipynimą ir begalinį visatos procesų vyksmą, ieško gelminės 
grožio ir harmonijos esmės, glūdinčios anapus regimybės ir atsiveriančios tik 
didžiai individualiame meditatyviame kūrėjo santykyje su suvokiamu gamtos 
objektu.“

I. Jūra, „Švėgždos orientalizmas: meditatyvumas, gamtos poetizavimas ir 
santykis su Čiurlioniu vėlyvojoje kūryboje“ in: Rytai–Vakarai, komparatyvistinės 
studijos VII,  sud. A. Andrijauskas, Vilnius: KFMI leidykla, 2008, p. 391, 409. 
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101. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Ožiukai
1970, pop., lino raiž., 34,5 x 34, tir. 13/50
Sign. AK: 13/50 1970, AC: Ožiukai, AD: DTarabildienė

700 Lt

103. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Neužmušk!
1966, pop., lino raiž., 31,5 x 14,5
Sign. AK: „Neužmušk!“, AD: DTarabildienė 1966

550 Lt

102. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Kompozicija Nr. 1
1976, pop., lino raiž., 35 x 33
Sign. AK: Kompozicija Nr. 1, AC: linograviūra, AD: DTarabildienė1976

950 Lt
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104. Adomas Matuliauskas (g. 1963)
Pieta 

1991, pop., linoraiž., 39,8 x 24,6
Sign. AD: A. Mat 91.

400 Lt

105. Adomas Matuliauskas (g. 1963)
Šv. Jonas Nepomukas

1990, pop., linoraiž., 40,6 x 25
Sign. AD: A. Mat 90

400 Lt
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106. Romas Klimavičius (g. 1954)
„Atokvėpis“ iš ciklo „Mano bendraamžiai“
1979, pop., litograf., 60,5 x 49
Sign. AK: „Atokvėpis“ iš ciklo „Mano bendraamžiai“; AD: Romas 
Klimavičius 79

650 Lt

108. Eduardas Juchnevičius (g. 1942)
Marių kronika
1979, pop., linoraiž., 42 x 51,5
Sign. AK: 2/20 „Marių kronika“, AC: Linas; AD: parašas 79.IV.19

850 Lt

107. Romas Klimavičius (g. 1954)
Statybininkai
1973, pop., litograf., 59,5 x 49,5
Sign. AD: R. Klimavičius 73
Būklė: yra popieriaus įplyšimas

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

109. Remigijus Treigys (g. 1961)
Apdengta kėdė
1989, fotopop., tonuotas sidabro bromido atspaudas, 
43,1 x 33,7
Sign. AK: E‘da Apdengta kėdė 1989; AC: Remigijus Treigys

600 Lt

110. Mečislovas Bulaka (1907–1994)
Uoste
1964, pop., linoraiž., 9 x 17
Sign. AD klišėje: monograma ir 1967; 
autografas pieštuku

650 Lt
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A. - apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. - akrilas
al. – aliejus
aplik. – aplikacija
auks. – auksavimas
bronz. – bronzavimas
buit. - buitiniai
C. – centre
D. - dešinėje
d. - diena
d-metis - dešimtmetis
dr. – daktaras (-ė)
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
h – aukštis
K.- kairėje
kart. – kartonas
linoraiž. - linoraižinys
LDM – Lietuvos Dailės Muiejus

LR – Lietuvos Respublika
m. – metai
medv. – medvilnė
mėn. - mėnesis
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. - pieštukai
polichr. – polichromija
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
relj. – reljefas
s. ad. – sausa adata
sign. – signatūra
s-ga – sąjunga
spalv. – spalvoti
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
V. - viršuje
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Sutrumpinimai
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Bajo, Adolfas (Adolphe Bayot, litografas): 6
Bauer, Joseph–Anton (litografas, 1820–1904): 5
Bobaryko Modelska, Halina (XX a. I p.): 16
Braun, Georg (1541–1622, leidėjas): 4
Buhe, Walter (1882–1958): 19
Buivydas, K.: 41
Bulaka, Mečislovas (1907–1994): 57
Buračas, Jonas (1898–1977): 28
Chodźko, Leonard Borejko (1800–1871, leidėjas): 11
Dalinkevičius, Romas (1950–2001): 41
Demoraine (piešėjas): 9
Dumonka, L. (XIX a., Prancūzija): 10
Dobkevičiūtė–Paukštienė, Jadvyga (1913–2005): 46
Dokalskaitė–Paškevičienė, Ona (g. 1912): 47
Finden, E. (graveris, XIX a., Lenkija): 6
Gailius, Pranas (g. 1928): 50, 51
Galdikas, Adomas (1893–1969): 25
Gierusas, Semionas (Сямëн Герус, 1925–1998): 21
Gudaitis, Antanas (1904–1989): 27
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 38
Hauger, E.: 5
Hogenberg, Franz (1535–1590, raižytojas): 4
Horydas, Juozapas (Jozef Horyd, 1898–1939): 15
Houvaltas, Ildefonsas (Ildefons Houwalt, 1910–1987): 14
Jamontas, Bronislovas (Bronislaw Jamontt, 1886–1957): 17
Jankauskas – Kampas, Rimvidas (1957–1993): 33, 34, 35
Jarmuźynski (raižytojas): 10
Jastrzembski, Oktawian (1899–po 1958): 15
Juchnevičius, Eduardas (g. 1942): 56
Jusionis, Stasys (g. 1927): 37
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 46
Katinas, Leonas (1907–1984): 36
Kislingas, Gotlybas (Gottlieb Kißling, 1790–1846): 12
Klemka, Vytautas (1924–1991): 44
Klimavičius, Romas (g. 1954): 56
Krištopaitis, Antanas (g. 1921): 44
Kuzminskis, Jonas (1906–1985): 17
Lapė, Pranas (g. 1921–2010): 49

Lerouge (raižytojas): 9
Lewicki, J. (XIX a., Lenkija): 12
Liatukas, Vladas (g. 1954): 21
Lingys, Vytenis (g. 1956): 40
Mackevičius, Jonas (1872–1954): 26
Matuliauskas, Adomas (g. 1963): 55
Miendzyblockis, Adomas (Adam Międzyblocki, 1883–1956): 14
Mikšys, Žibuntas (g. 1923): 52
Miliūnas, Juozapas (g. 1933): 32
Mingilaitė – Uogintienė, Bronė (1919–1983): 39
Motuza–Matuzevičius, Boleslovas Adomas (1910–1990): 22, 26
Murinas, Bronius (1906–1986): 45
Nežinomas autorius: 14, 20, 24
Norkus, Vincas (1927–2006): 22
Oleščinskis, Antonis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879): 7, 8, 9
Orda, Napoleonas (1807–1883): 11
Oziemblauskas, Juozapas (Józef Oziębłowski, 1804 – 1878): 9
Paczinsky, M. (XX a. I p., Lenkija – Lietuva): 18
Petkevičius, Kazimieras Leonardas (1935–2005): 23
Pilipavičius, Juozas Algirdas (g. 1934): 24
Rataiskis–Ratas, Vaclovas (1910–1973): 48
Ruščicas, Ferdinandas (Ferdynand Ruszczyc, 1870–1936): 13
Savickas, Augustinas (g. 1919): 37
Sestrencevičius, Antanas (Antoni Siestrzencewicz, XX a. I p.): 19
Smolka, Franciszek (XIX a., Lenkija): 10
Stankevičius – Stankus, Algimantas Julijonas (1933–1998): 29
Šaltenis, Arvydas (g. 1944): 30, 31
Šimonis, Kazys (1887–1978): 43
Švėgžda, Algimantas (1941–1996): 53
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 54
Treigys, Remigijus (g. 1961): 57
Trojkovičius, Aleksandras (Aleksander Trajkowicz, 1916–?): 16
Uogintas jaun., Bronius (g. 1946): 23
Vajegaitė–Narkevičienė, Genovaitė (g. 1927): 42
Vuillard, Gilles (g. 1970): 41
Zaleskis, Antanas (1824–1885, dailininkas): 6
Znamierovskis, Česlovas (Czesław Znamierowski, 1890–1977): 28

Asmenvardžių rodyklė



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

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.

2.8. 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 

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos 



M e n o  k ū r i n i ų  p a r d a v i m o  a u k c i o n e  t v a r k a  i r  s ą l y g o s

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.

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.



XIX Vilniaus aukcionas
2011 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel.: (8-615) 29023, (8-685) 76500
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.

Norėčiau užsiprenumeruoti Vilniaus aukciono katalogą 
(Nr. 19, 20, 21) 2011 metams.  

Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 45 Lt.

Mano duomenys:
Vardas, pavardė

Pristatymo adresas

Pašto indeksas

Telefonas

El. paštas

Įrašykite  nurodytus duomenis ir siųskite anketą faksu (8-5)2307 200
arba tuos pačius duomenis el. paštu: aukcionas@menorinka.lt

Tel. (8-5)2307 200, www.menorinka.lt



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 

2011



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

2011



1, 2 viršeliuose panaudota: 
  Georg Braun (1541–1622, leidėjas), Franz Hogenberg (1535–1590, raižytojas)

VILNA LITHVANIÆ METROPOLIS

Vilniaus miesto planas iš G. Brauno „Civitates orbis terrarum“

© Meno rinkos agentūra, 2011 
© Dizainas DiViZijA 

Daugiau informacijos:
tel.  (5) 2307 200

mob. tel. (8-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt

www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com

Partneris



Kaina 20 Lt
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