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Sveiki, mielieji,
vasara turi ypatybę greitai prabėgti, o mūsų aukcionai gan nekantriai veja vienas kitą. Šį kartą aukcione
daug grafikos – tiek istorinės, tiek šiuolaikinės, tiek knygų, tiek kartografijos, taip pat archyvinės medžiagos.
Sakyčiau, kad šį aukcioną reikia ne tiek „peržiūrėti“, kiek „perskaityti“, mat daugelis pristatomų kūrinių
įgauna prasmę tik žinant jų kontekstą, naratyvą. Užuot pateikę vizualinį efektą, šį kartą siūlome ramią, drauge
intelektualią ir net meditatyvinę kolekciją. Rasite daug archyvinės medžiagos, istorinės grafikos, primirštų
autorių – mūsų žvilgsnis šį sykį tikrai retrospektyvus. Dobužinskis, Krinickas, Orda, senieji žemėlapiai – bene
įdomiausi savo menine bei istorine verte. Kelios raritetinės knygos – meninės leidybos pavyzdžiai. Taip pat
noriu atkreipti dėmesį ir į gobeleną – lietuviška tekstilė tradiciškai, nuo seno yra labai stipri, bet ar daug turime
kolekcionierių, kurie sistemiškai ir su išmanymu ją rinktų? Džiugu turėti galimybę pristatyti kiek retesnių,
itin savitų mūsų tapytojų – Vytauto Šerio, Vytauto Valiaus, Vlado Žiliaus – kūrybą. Na, ir tikrai nekasdieniška
aukcionuoti Rembrandto pomirtinius ofortus. Visa tai rasite šiame aukcione. Tikiuosi jūsų akiračio platumo bei
dėmesio šiems įvairiapusiškiems kūriniams.
Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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Mstislavas Dobužinskis
ir Ramazanas Krinickas
Neatsiktinai vienoje rubrikoje pristatome šiuos du autorius. Juos sieja talentingo mokytojo ir ištikimo mokinio
ryšys, ir ne tik: abu ne lietuvių kilmės, bet abu susiję su Lietuva senais kilmingais, LDK laikus siekiančiais
giminystės ryšiais. Po 1930 m. konflikto su Kauno meno mokyklos vadovybe M. Dobužinskis įkuria savo
studiją, o R. Krinickas tampa jos seniūnu bei ištikimu mokiniu, perima dobužinskišką estetiką bei itin susidomi
teatru, tampa daugelio spektaklių Kauno dramos teatre scenografu ir kostiumų autoriumi, kurio kūryboje, be
kita ko, atsispindi ir „Μир искусства“ įtakos, ypač scenografijos srityje. R. Krinickas imliai iš M. Dobžinskio
perima sausos tapybos tušu techniką, nuolatos yra atidus ne tiek spalvinei niuansuotei, kiek piešiniui bei
kompozicijai. Tarpukariu R. Krinicko kūryba nuosekliai atspindi art deco tendencijas, o po karo jis eskapistiškai
ieško kūrybinės priebėgos saloniniame peizažo žanre. Mums Ramazano Krinicko figūra įdomi visų pirma kaip
monumentali tarpukario skonio, estetikos, europinių meno tendencijų figūra, ieškojusi savito raiškos kelio ir
drauge puoselėjusi senąsias realistinio peizažo tradicijas.
Aukcione pristatomas nedidelis, bet pakankamai įdomus M. Dobužinskio archyvas, kuris liko Lietuvoje
nuo jo gyvenimo metų, praleistų Lietuvoje. Itin įdomūs du eskizų bloknotai, vienas ankstyvesnis (1899–1900),
kuriame matome daugiau mažiau išbaigtus piešinius, kitame fiksuojami jo kelionės po Italiją 1911 m. įspūdžiai
ir epizodai. 2-e lote sukaupta archyvinė medžiaga, grafikos darbai, eskizai, nuotraukos, laiškas, Vyčio eskizai
(Dobužinskis buvo lietuviško herbo autorius). Taip pat pristatomi įvairių miestų piešiniai, atlikti įvairiais metais
jo kelionių po Europą metu (1-as lotas).
„Scenografas, grafikas, tapytojas Ramazanas Krinickas gimė 1904 m. gegužės 1 d. Kaune, caro armijos
pulkininko Josifo Krinicko šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais kartu su tėvais pasitraukė į Rusiją. Gyveno
Maskvoje, ten baigė septynias gimnazijos klases. Išryškėjus polinkiui į dailę, 1922 metais išlaikė stojamuosius
egzaminus į Aukštąsias meno ir technikos dirbtuves (VCHUTEMAS, buvusi Stroganovo mokykla), tačiau jau
tų pačių metų rugsėjo mėnesį iš karo ir revoliucijos nualintos Rusijos grįžo į Lietuvą. 1926 m. įstojo į Kauno
meno mokyklą kaip laisvasis klausytojas. Baigęs šios mokyklos Bendrojo lavinimo skyrių, 1929 – 1930 m. tęsė
mokslą Specialiojo skyriaus dekoratyvinės tapybos studijoje, o 1930–1936 m. – privačioje prof. M. Dobužinskio
dekoracijų studijoje. 1930–1959 m. dirbo dailininku Valstybės, Kauno operetės, Kauno valstybiniame muzikinės
komedijos, Jaunojo žiūrovo teatruose. Dirbdamas šiuose teatruose, jis sukūrė dekoracijas spektakliams: V.
Zonenbergo „Jaunieji daržininkai“ (1936), B. Aleksandrovo „Vestuvės Malinovkoje“ (1941), F. Leharo „Linksmoji
našlė“ (1941, 1945) ir „Grafas Liuksemburgas“ (1942, 1944), F. Herves „Madmuazel Nituš“ (1946), A. Brunštein
„Dėdės Tomo lūšnelė“ (1949), P. Maliarovskio „Batuotas katinas“ (1955) ir kt. Per daugelį metų įvairiuose
teatruose R. Krinickas apipavidalino per 20 spektaklių.
Aktyviai įsijungęs į tarpukario Lietuvos dailės gyvenimą, nuo 1935 m. reguliariai dalyvavo Kaune ir kituose
Lietuvos miestuose rengtose parodose. 1936 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą, 1939 m. priklausė šios
sąjungos realistų sekcijai (...).
R. Krinicko kūrybinė veikla plati ir įvairiapusė – menininkas yra kūręs plakatus, pašto ženklus, dalyvavo
1937 m., 1938 m. Plakato, Pašto ženklo konkursuose. Iliustravo P. Tarasenkos apysaką vaikams „Rambyno
burtininkas“ (1958, 1997) ir kitas knygas, iš senos kartografinės medžiagos braižė žemėlapius. Dėl
pablogėjusios sveikatos išėjęs iš darbo teatre, toliau tapė tai, kas patraukdavo jo dėmesį, suteikdamas darbams
savitą meninę išraišką (...).“
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus informacija.
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1. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)

Euro p o s m iest ų piešinių komplekt as (9 v n t .)

1) Kopenhaga. 1923, pop., piešt., 24,5 x 31,5, sign. AD
2) Haarlem. 1923, pop., piešt., 26 x 33
3) Heidelberg. 1900 (?), pop., piešt., 31,5 x 24,3, sign. AK
4) Vitebsk (?). 1917, pop., piešt., 24 x 31,5, sign. AD
5) London. 1914, pop., piešt., 31,5 x 22,8, sign. VD
6) London. 1914, pop., piešt., 22,4 x 28,7, sign. AK
7) London. 1914, pop., lino raiž., 13,5 x 20, sign. AD
8) Neatpažinto miesto etiudas. Pop., piešt., akv., 19,5 x 29,3
9) Neatpažintų rūmų vaizdas. 1904, pop., piešt., 16,4 x 20,8, sign. AD

14000 Lt
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2. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)

Įva irių do kument ų ir eskizų archyvas

1) Autoportretas. 1924, pop., litograf., 29,3 x 24,5, tir., 15/21, sign. AK, AD
2) Be pavadinimo. 1923, pop., ofortas, 24 x 17,5 (37,2 x 28,7), tir. 19/50, sign. AD
3) Be pavadinimo. Pop., litograf., 34,3 x 25
4) Stepo Žuko piešta Dobužinskio karikatūra. Pop., piešt., 30 x 22
5) Įvairūs eskizai, 21 vnt., pop., piešt., akv., dydžiai įvairūs
6) Įvairių Dobužinskio darbų nuotraukos, kai kurios – su jo užrašais kitoje pusėje, dydžiai įvairūs, 7 vnt.
7) Varia: spektaklio nuotrauka, atvirutė su Kauno Įgulos bažnyčia ir Dobužinskio tekstu kitoje pusėje, paspalvinta nuotrauka su
Vytauto Didžiojo paminklu, K. Somovo portreto reprodukcija
8) Ekslibrių, vinječių atspaudų rinkinys, 13 vnt.
9) Dobužinskio darbo su Vytimi fotografijos stiklo plokštelė, lūžusi perpus.
10) Dobužinskio laiško prancūzų kalba neatpažintam adresatui juodraštis su 2 Vyčio eskizais. Laiške Dobužinskis rašo:
„Brangus pone, aš Jums siunčiu paketą su daugelio lietuviškų parodų katalogais, taip pat kelis teatrinio Kauno žurnalo numerius su mūsų
teatro dekoracijų maketų reprodukcijom. Atleiskite man, kad negaliu mūsų susirašinėjime būti toks tikslus, kaip norėčiau. Aš naudojuosi
proga Jums padėkoti už Jūsų maloniai pateiktą informaciją apie meninių interesų apsaugojimą – laišką, man perduotą per p. Ristelhueber
malonę“.

4900 Lt
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3. Mstislavas Dobužinskis (1875-1957)

1911 m. kelionės po I t aliją eskizų b lokn ot as , 57 l a p a i
1911, pop., piešt., 20,3 x 13,4
Bloknote fiksuojami Romos, Vaticano, Neapolio, Pompėjos muziejuose matytų
paveikslų eskizai, pastabos apie dailininkus. Dviejuose lapuose – vaikiški
piešiniai (tikėtina – dailininko sūnų Rostislavo ar Vsevolodo)

1500 Lt

4. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
E s ki zų b l okn ot as , 17 l a p ų
1899–1900, pop., piešt., akv., 23 x 30
Originalus secesinis albumo viršelis. Kai kuriuose puslapiuose užrašyti vietovardžiai:
München, Nagy Banya

3400 Lt
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5. Ramazanas Krinickas (1904–1983)

6. Ramazanas Krinickas (1904–1983)

1937, pop., tušas, sausas teptukas, 50 x 35
Sign. AD: R. Krinickas 1937

1937, pop., tušas, sausas teptukas, 51 x 35
Sign. AD: R. Krinickas

S e n o s lie p o s

2700 Lt
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7. Ramazanas Krinickas (1904–1983)

Prie t venkinio

1946, pop., temp., 43 x 48
Sign. AD: R. Krinickas 1946.

4900 Lt

8. Ramazanas Krinickas (1904–1983)

Pam i š kėje

1972, pop., anglis, 26 x 19
Sign. AD: RK 972

1900 Lt
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Lietuvos dailė

9. Jonas Mackevičius (1872–1954)

Ca pri sa lo s p a k rantė

1914–1929, drb. ant lentos, al., 22,3 x 32,2

3600 Lt
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10. Juozas Mikėnas (1901–1964)

11. Juozas Mikėnas (1901–1964)

~1950, pop., akv., 41,5 x 27,5
Inv. nr. J. Mikėno darbų kataloge – 80.

~1931, pop., anglis, 32 x 23
Inv. nr. J. Mikėno darbų kataloge – 117c.

M e džia i p rie ežero

1900 Lt

Tėv i š kės p ei zažas

1500 Lt

11

X

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

12. Kazys Šimonis (1887–1978)

Vi en i š a erdvėj

1961, kart., temp., 34,7 x 49,7
Sign. AK: KŠ

4400 Lt

13. Kazys Šimonis (1887–1978)

Prie a u šryje
12

1968, kart., temp., 35 x 50
Sign. AD: KŠ

5400 Lt
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14. Augustinas Savickas (1919–2012)

15. Augustinas Savickas (1919–2012)

1953, drb., al., 33 x 22

1967, fan., al., 59,5 x 59,5
Sign. AK: A.Savickas 67

S u s i m ą stę s se n is

2900 Lt

Et iud as d i p t i kui „ Mot i n a i r žem ė“. II. Po t ai kos d an gum i .

5500 Lt
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16. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)

Laukai

XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 65 x 80
Sign. AK: A. Motiejūnas

8800 Lt

17. Pranas Paškevičius (1921–2009)

P rekyb os uos te

1968, drb., al., 91 x 80
Reprod. 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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18. Jokūbas (Jankelis) Kazlauskas (Jacques Koslowsky, 1904–1993)

L a ivai prieplaukoje

1970, drb., al., 79 x 63,5
Sign. AC: J.Koslowsky 1970

4600 Lt
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19. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)

Pei zažas

XX a. 8–9 d-metis, kart., al., 35,5 x 48

850 Lt

20. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)

Rud en s s aul ė

1970, pop., akv., 46 x 64
Sign. AD: BMotuza 70

900 Lt

21. Vincas Norkus (1927–2006)

N at i urm ort as s u ob uol i u i r kr ia u š e
1959, drb., al., 28 x 37,5
Sign. AK: parašas 59

900 Lt
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22. Vytautas Šerys (1931–2006)

23. Vytautas Šerys (1931–2006)

1976, pop., monotip., 54,5 x 40
Repr. in: Vytautas Šerys (Vilnius: Art line, 1998): 42 ps.

1967, kart., al., 86 x 61
Sign. AD: monograma 67

Kry žke lė j e

2900 Lt

Paklyd i m as (Vi l n i aus s i l uet ai )

9200 Lt
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24. Vytautas Valius (1930–2004)
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I š ciklo „Liet uvių liaudies m en o m ot y vai s “
1976, pop., temp., 86 x 62
Sign. AK: parašas 76

6000 Lt
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25. Augustinas Savickas (1919–2012)

Ciklas „I diot ai“, 15 vnt .

1996, kart., kreid., akv., 41 x 31,3
Sign. AD: A.Savickas 96

14800 Lt
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26. Sigitas Staniūnas (g. 1965)

Be p avad i n i m o

2004, drb., al., 130 x 100
Sign. AD: Sigitas Staniūnas 2004

14900 Lt

27. Valentinas Antanavičius (g. 1936)

B e p avad i n i m o

1975, fan., asambl., 42 x 42
Sign. AK: VAnt 75

3500 Lt
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28. Leonas Linas Katinas (g. 1941)

Mano dirb t uvė

1968, fan., al., 61 x 61
Sign. AD: Linas 68

2900 Lt

29. Viktoras Vizgirda
(1904–1993)

Kip a risa i Vistoje

1986, pop., past., 28 x 38
Sign. VD: V.Vizgirda

4800 Lt
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30. Vladislovas Žilius (1939–2012)

# 7 ( Tėv u i a tmin ti)
1983, drb., akr., 60 x 60

4900 Lt

31. Genovaitė Žilinskaitė (1927–2004)

K raujo p ut a

1974, gobelenas, pusvilnė, 214 x 188

6600 Lt
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32. Kazimieras Žoromskis (1918–2004)

Komp o zicij a

1965, drb., al., 58 x 74

10500 Lt

„K. Žoromskis studijavo faktūras bei tekstūras ir nusilupusio dažo, pelyjančio tinko, yrančio ištrupėjusio mūro,
ištepliotų sienų efektus išgaudavo tamponuodamas ne vien teptuku, bet ir skuduru, kitais būdais turtindamas
drobės paviršių. Taip susijungė dvi priešybės – iliuzoriškas medžiagos materialumas ir abstrakti kompozicija.“
L. Laučkaitė, Lietuviai anapus tradicinio modernizmo in: Išeivijos dailė, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros,
filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 141.
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Lietuvos grafika
33. Marcė Katiliūtė (1912–1937)

Mi š ke

1935, pop., linoraiž., 32,5 x 23,5

1200 Lt

34. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)

L i et uv iškų p a sa kų il iust racijų rinkinys (14 v n t . + v i r š e l i o m a k e t a s)
1943, pop., tušas, dydžiai įvairūs (~23 x 18)
Dauguma signuoti monograma AV

1800 Lt
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35. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)

Tinklus t aiso

1939, pop., medžio raiž., 61 x 41
Sign. AD: AVaičaitis 1939

1900 Lt
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36. Antanas Kučas (1909–1989)
Aušro s va rt ai ( p a g a l V. M o z ū r i ū n o e i l ė r a š t į )
1972, pop., medžio raiž., 16,5 x 12,9 (31 x 23,5)
Sign. AD: A. Kučas, 72
Repr. in: Antanas Kučas. Įprasminta tradicija
(sud. R. Urbonienė, Vilnius, LDM, 2009): p. 50

450 Lt
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37. Antanas Kučas (1909–1989)

Bal t ram i ejaus b ažny tėl ė U župy je, Vi l n i uje
~1972, pop., medžio raiž., 20 x 13 (31 x 23,5)

450 Lt

38. Juozas Kėdainis
(1915–1998)

Dr us ki n i n ka i

1951, pop., piešt.,
14,3 x 20

200 Lt
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39. Stasys Krasauskas (1929–1977)

Iš ciklo „Langas“. Ryt as

1968, pop., autocinkograf., 32 x 50, tir. 94/125
Sign. AD: parašas

2500 Lt

40. Albina Skirutytė (1932–2005)

L ie tuva b rangi

1964, pop., linoraiž., 44 x 68 (61,5 x 80), tir. 31/200
Sign. AD: A. Skirutytė 64

950 Lt
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41. Elena Urbaitis (Urbaitytė) (1922–2006)

6 es ki zai

1953, pop., piešt., akv., 34 x 39
Sign. AC: monograma’53 Urbaitis

3000 Lt

42. Emanuelis Izaijas Katilius (1926–1997)

Jūros et i ud as

1972, pop., medžio raiž., 35 x 45 (48 x 58),
tir. 67/100
Sign. AD: EmKat 72

800 Lt
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43. Birutė Stančikaitė (g. 1952)

Rūst i švie s a. I.

1982, pop., spalv. litograf., 47,5 x 66, tir. 8/25
Sign. AD: Birutės Stančikaitės 1982

650 Lt

44. Alfreda Venslovaitė–Gintalienė (g. 1949)

Žmogaus port ret as

1979, pop., spalv. litograf., 41 x 46, tir. 5/10
Sign. AD: Alfreda Venslovaitė–Gintalienė 1979 m.

650 Lt

45. Valerijus Afanasjevas (g. 1946)

Kompo zi c i ja

1997, pop., spalv. šilkograf., 50,5 x 60
Sign. AD: AB 97

750 Lt
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46. Ž a lg irio mū šio (G riunvaldo) t ript ikas 1410–19 1 0
Litografija pagal Marjan Szczurowski triptiką (1910)
XX a. II d–metis, pop., spalv., litograf., 42 x 111
Leista Krokuvoje, Z. Wałaszko litografijos spaustuvėje. Litografas – F.K.Ziółkowski.
Antspaudas: Wydział Towarzystwa Istoria Tadeusza Kościuszki w Krakowie

1900 Lt
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47. Eduard Pietzsch (XIX a. I p., leid.)

K la ip ė dos panorama su švyt uriu

1838-1842, pop., spalv. litograf., 11,4 x 17,7
Iš leidinio „Borussia: Museum für Preussische Vaterlandskunde“ (Dresden, 1838-1842)

2500 Lt
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48. Richard Gebler (XIX a. pab. – XX a. pr., architektas)

K la ip ė dos uosto krant inė

1919, pop., piešt., 12 x 20 (19,3 x 27)
Sign. AD ir reverse spaudas.

3500 Lt
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49. Wilhelm Güthlen (litograf.)

Šv. Onos b ažnyčios, Bernardinų v i en uoly n o i r Šv. Mykol o b ažnyč i os an s am b l i s

8 litografijų ciklas iš leidinio Die St. Annenkirche und die Klosterkirchen von St. Bernhardin und St. Michael in Wilna
(Herausgegeben von der Zeitung der 10 Armee 1918 Wilna)
1918, pop., litograf., dydžiai įv.

800 Lt
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„Napoleonas Orda gimė 1807 m. vasario 11 d. Baltarusijoje, Vorocevičiuose netoli Pinsko. 1823 m. baigęs
Svisločės gimnaziją, N. Orda kelerius metus studijavo Vilniaus universiteto Fizikos–matematikos fakultete,
dalyvavo slaptoje studentų veikloje, buvo kalinamas. Jis buvo aktyvus 1831 m. sukilimo dalyvis. Tais pačiais
metais išvyko į užsienį, kartu su Titu Plonskiu pėsčiomis keliavo po Šveicariją ir Italiją. Nuo 1833 m. Orda
gyveno Paryžiuje, pas žymų prancūzų dailininką peizažistą Pjerą Žerarą (Girard) mokėsi tapybos, o pas
kompozitorių Frideriką Šopeną (Chopin) – muzikos, pats kūrė polonezus, vertėsi muzikos pamokomis,
bendradarbiavo spaudoje. Čia jis susipažino su poetu Adomu Mickevičium (Mickiewicz) ir kompozitoriumi
Ferencu Listu (Liszt). Būdamas aistringas keliautojas, N. Orda daug keliavo po Prancūziją ir kitus Vakarų
Europos krašus, piešdamas senas pilis ir miestų panoramas. Po amnestijos 1856 m. jis grįžo į savo tėviškę. Nuo
1860 m. dailininkas keliavo po Baltarusiją, Ukrainą, Lietuvą ir Lenkiją, piešdamas žymesnes tų kraštų vietoves,
ypač senas pilis, didikų rūmus ir bažnyčias.
1875–1882 m. Maksimiljano Fajanso litografijos spaustuvėje Varšuvoje N. Orda savo lėšomis išleido 260
litografijų „Lenkijos istorinių vietovių albumą“ (Album Widoków historycznich Polski), kuriam jo piešinius
litografavo lenkų dailininkas Aloyzas Miserovičius (Misierowicz). Albumą sudarė aštuonios serijos. Pirmojoje
albumo serijoje buvo 50, kitose – po 30 litografijų“
„N. Ordos piešiniai priklauso architektūrinio peizažo žanrui. Čia jis tęsė XIX a. I p. romantizmo tradicijas.
Svarbiausias piešinių bruožas yra aiški kompozicija, natūralus architektūros paminklų ir aplinkos santykis,
tikroviškumas. Jis mokėdavo pasirinkti tinkamą stebėjimo vietą, kad sukoncentruotų žiūrovo dėmesį. (...) N.
Ordos piešinius talentingai litografavęs A. Miserovičius suteikė jiems dar didesnį meniškumą ir subtilumą.
Albumo litografijoms būdingas lengvas, minkštas piešinys, subtili šviesokaitos gradacija, paslaptinga sidabrinė
šviesa, skaidrūs, permatomi šešėliai, lengvai tonuotas fonas. Jos pasižymi lyrine, idiliška nuotaika.
N. Ordos kūryba turi ne tik didelę meninę, bet ir pažintinę, ikonografinę reikšmę.“
Vladas Gasiūnas, įv. str. in: Napoleonas Orda: senosios Lietuvos vaizdai (Vilnius: Pradai, 1999)
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Aukcione pristatomas 1876 m. išleistas 1-3 serijų rinkinys (110 litografijų) su papildomomis 15 Ordos
litografijų iš kitų serijų. Rinkinyje apie 20 lituanistinių litografijų.
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50. Napoleonas Orda (1807–1883)

A l bu m Widoków g ub ernij Grodzieńskiej, W ileński ej, Mi ń s ki ej, Kowi eń s ki ej, Woły ń s ki ej, Pod ol s ki ej, K i jows k ie j ,
W i te bsk ie j i M ochilowskiej w t rzech seryach

110 vnt. pagal originalų sąrašą: I serija: 1-50 lakštai, II serija: 51-80 lakštai, III serija: 81-110 lakštai. Originalioje dėžutėje.
+ 15 papildomų vnt.: Raudan (Raudonė, Kauno gub.) / Giełgudow zamek (Gelgaudų pilis, Kauno gub.) / Hruszowka (Minsko gub.) / Towiany (Kauno gub.)
/ Ołyka (Volynės gub.) / Peczara nad rzeką Bohem (Podolės gub.) / Janów (Podolės gub.) / Białynicze (Mohiliovo gub.) / Homel (Mohiliovo gub.) / Liszkow
(Liškiava) / Oswiej (Vitebsko gub.) / Kamieniec Litewski (Gardino gub.) / Skoki (Gardino gub.) / Knyszyn (Gardino gub.) / Wysokie Litewskie (Gardino gub.)
1876, pop., tonuota litograf., 32,3 x 44,8
Išleista Varšuvoje, Maksimilijono Fajanso litografijos spaustuvėje.

79000 Lt
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51. Stanislaw Bohusz-Siestrzencewicz (1869-1927)

Be p ava din imo

1898, pop. ant kart., piešt., tušas, plunksnelė, 31,5 x 47,8
Sign. AK: S B – Siestrzencewicz 98 r

8500 Lt

Stanislovas Bohušas–Siestrencevičius gimė 1869 Vilniuje, mirė 1927 m. Varšuvoje. Mokėsi Vilniaus piešimo
mokykloje, vėliau Peterburgo dailės akademijoje. 1894 m. baigęs akdemiją išvažiavo toliau mokytis į Paryžių.
Parodose dalyvavo nuo 1893 m. 1894 m. paroda Sankt Peterburge, 1897 m. – Vilniuje. Nuo 1919 m. dėstė
Vilniaus Stepono Batoro universitete tapybą. Labai mėgo piešti plunksnele. Fiksavo Vilniaus apylinkes, mažų
miestelių buitį (turgūs, papročiai ir kt.). Šių piešinių pagrindu 1918 m. buvo išleistas didelis litografijų albumas
„Wilno“. Tapė buitines scenas, portretus, iliustravo knygas. Šalia Ferdinando Ruščico Bohušas–Siestrencevičius
yra vienas žymiausių XIX a. pab. – XX a. pr. Vilniaus meno mokyklos atstovų.
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52. Vernier (dailininkas), Massard (raižytojas)

53. Vincentas Smakauskas (1797–1876)

1835–1842, pop., vario raiž., 10 x 10
Iliustracija iš Leonard Borejko Chodźko knygos La Pologne
historique, littéraire, monumentale et pittoresque (Paris,
Leclerc, 1835–1842)

XIX a. I p., vario raiž., 16 x 10,5
Sign. klišėje AK: Smokowski skreilit
Repr. in: Vladas Drėma, Vincentas Smakauskas (VDA leidykla, 2001): 15
spalv. il.

Cho dk ie wicx, Grand – Général

280 Lt

Žygi m an t as Sen as i s s u t ai kos s u kry ži uoč i ai s s u ta r tim i

450 Lt
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54. Mykolas Podolinskis (Michał
Podoliński, 1783–1856)

55. Gotlybas Kislingas (Gottlieb Kißling,
1790–1846)

56. A. Choromański (raižytojas)

XIX a. I p., vario raiž., 17 x 10,4
Sign. klišėje AD: M. Podolinski rytt w
Wilnie

XIX a. I p., vario raiž., 16,8 x 10,7
Sign. klišėje AD: G. Kisling ryt: Wilno

280 Lt

L e o n a s S a pie ga ( 1557–1633)

450 Lt

St anislovas Kon i ec p ol s ki s
( 1591–1646 )

450 Lt

Vi l n i aus K ated ros Šv. K azi m i ero koplyčia .
Pop., plieno raiž., 24 x 21
Sign. klišėje AK: A. Choromański. AD: neįsk. sign.

Mykolas Podolinskis – raižytojas, Juozapo Saunderso mokinys, 1818–1821 vadovavo Vilniaus universiteto
raižybos mokyklai.

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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57. Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(1606–1669)

58. Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(1606–1669)

1651 (sukurtas), 1906–1916 (?) (atspaustas nuo originalios klišės), pop., ofortas,
20,7 x 16,1
Sign. klišėje AD: Rembrandt

1641 (sukurtas), 1906–1916 (?) (atspaustas nuo
originalios klišės), pop., ofortas, 17,7 x 15,7
Sign. klišėje CD: Rembrandt 1641

Cl e m e n t de J on gh e port ret as

1600 Lt

Cornelius Cl aes z A n s l o p or t ret as

1600 Lt

59. Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(1606–1669)

Jaun ojo Haar i n go p or t re ta s
(Port rät d es jun gen Haa ring )

1655 (sukurtas), 1906–1916 (?) (atspaustas
nuo originalios klišės), pop., ofortas, 19,5 x 14,8
Sign. CD: Rembrandt 1655

1600 Lt

Manoma, kad šie trys Rembrandto atspaudai buvo spausti 1906–1916 m. ir yra iš taip vadinamos „Beaumont
impressions“ atspaudų serijos. Daugiau apie išlikusias Rembrandto klišes, jų savininkų ir pomirtinių
Rembrandto ofortų atspaudų istoriją žr. http://www.jeanstephengalleries.com/rembrandt-copperplates.html
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Archyvai, eskizų albumai

1

2

4
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60. Ka u no meno mokyklos mokinių p i eš i n i ų i r graf i kos r i n ki nys (11 v n t .)
1. Kazimieras Žoromskis (1913–2004). Natiurmortas su Pieta. Pop., guaš., 51 x 36,5
2. Zigmas Žilinskas (1918–?). Skuta bulves. 1937, pop., akv., 50 x 35
3. Petras Tarabilda (1905–1977). Natiurmortas su mėlynu virduliu. Pop., akv., 35 x 45,5
4. Aniolas Glinskis (1923–1993). Modernus miestas. Pop., akv., 32 x 41
5. Než. aut. (neįsk. sign.). Kosmetikos ir parfumerijos fabrikas Kaune. Pop., mišri techn., 50 x 33
6. Konstancija Petrikaitė–Tulienė (1906–?). Natiurmortas. 1931, pop., litograf., 27,5 x 20
7. Antanas Rūkštelė (1906–1990). Keltų ornamentas. Pop., guaš., 8 x 26
8. Stasys Mėjeris (1918–?). Lietuviškos pasakėčios. 1937-8, pop., tušas., 26 x 17,7
9. Klemensas Jarašiūnas (1918–?). Sėdinčios moters aktas. Pop., litograf., 28,5 x 24
10. Regina Songailaitė–Balčikonienė (1922–2007). Be pavadinimo. 1942, pop., litograf., 29 x 22,5
11. Petras Rauduvė (1912 – 1994). Natiurmortas. 1934, pop., litograf., 35 x 25

3400 Lt
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61. Juozas Kėdainis (1915–1998) ir kt.

Archyvas: įvairūs eskizai ( 24 v n t .)

P. Aleksandravičiaus piešti 3 J. Kėdainio eskizai (1958),
J. Kėdainio piešti 8 K. Šimonio (1978) ir 1 J. Mikėno eskizai,
2 R. Antinio eskizai, 6 N. Petrulio eskizai,
A. Kučo iliustracija bei 3 vinjetės V. Mykolaičio Putino „Altorių šešėly“ (1954,
pop., medžio raiž., ~12 x 18, visi signuoti)
1950–1978, pop., piešt., flom., dydžiai įvairūs, dauguma signuoti

800 Lt

62. Juozas Kėdainis (1915–1998)

Alb umas

7 lapai: 6 gamtos peizažai, 1 natiurmortas + ranka ornamentuotas viršelis
1932, pop., akv., 24,5 x 34,3
Visi lapai signuoti
42
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63. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)

Archy va s: įva irūs eskizai ( 18 vnt .)

1939–1943, pop., tušas, piešt., 2 grafikos darbai, dydžiai įvairūs
Dauguma signuoti monograma AV

700 Lt

64. Jonas Buračas (1898–1977)

2 p o rtre tin ių e skizų b loknot ai
I: 1940, pop., raš., 13,5 x 8,6, 58 l.
II: 1940, pop., raš., 13,5 x 9, 29 l.

550 Lt
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Meniškieji leidiniai

65. K a un o me n o m okyklos mokinių laisvųjų kom p ozi c i jų ap l an kas
21-os reprodukcijos rinkinys, išleistas Kauno meno mokyklos mokinių grupės 100 egz. tiražu, su įvadiniu kritiniu straipsniu.
Aplanke – B. Motuzos, V. Mackevičiaus, L. Vaineikytės, I. Trečiokaitės, T. Valiaus, V. Kosciuškos, B. Žėkonio, M. Račkauskaitės, S. Vaitkaus, J. Kuzminsko
kompozicijų reprodukcijos (kai kurie grafikos darbai – originalūs; tapybos, freskų, skulptūros – nuotraukos).
1934, Kaunas, 4+21 ps.

900 Lt
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66. Antanas Jaroševičius (sud.), Jonas Basanavičius (įv. str. aut.),
Antanas Žmuidzinavičius (dail.)

L ie tuv ių Kryžiai. Croix Lihuaniennes

Vilnius, J. Zavadzkio spaustuvė, 1912
36 (teksto) + 80 (iliustracijų) ps.
Dvikalbis lietuvių-prancūzų leidimas su 80 iliustracijų. Originalus kietas viršelis.

1300 Lt

A. Jaroševičius (1870-1956) – dailininkas, vienas aktyviausių Lietuvos dailės draugijos, pirmosios ir kitų dailės
parodų dalyvių, pedagogas. 1912 m. išleido dvikalbį albumą “Lietuvos kryžiai” su dr. J. Basanavičiaus įžanga
ir meniniu A. Žmuidzinavičiaus apipavidalinimu. Jame surinkti reikšmingi kryždirbystės paminklai, leidinys
įdomus savo etnografine, dokumentine verte. Šis puošnus albumas laikomas reikšmingiausiu XX a. pr. grafikos
meno leidiniu, pirmuoju lietuvių dailės albumu.
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67. Boris Grigorieff (Бори́с Григо́рьев; 1886–1939)
Tekstų autoriai – Claude Farrère, Sergei Makovsky, Boris de Schloezer

Bo u i Bouis

1924, Petropolis, tiražas – 175 egz.
64 ps. knyga apie Boriso Grigorjevo kūrybą su 28 jo litografijom.

9900 Lt
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68. Józefa Orańska

S zy mon Czechowicz / 1689–1775

Poznań, Poznańskie Towarzystwo przyjaciół nauk, 1948.
208 (teksto) + XLVIII (iliustracijų) ps.
Monografija apie dailininką Simoną Čechavičių, dekoravusį Vilniaus šv. Kotrynos, Vizitiečių, Domininkonų bažnyčias. Su
angliška santrauka, literatūros sąrašu, gausiai iliustruotas. Originalus meninis įrišimas.

450 Lt

69. Stanisław Witkiewicz

M a te j ko

Lwów, Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, 1912, 302 ps.
IX tomas iš serijos „Nauka i sztuka” (red. Tadeusz Pinis) – gausiai iliustruota monografija apie lenkų dailininką Janą
Mateiko (1838–1893)

300 Lt
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70. П. Дм. Брянцев

Ист орія Ли т овскаг о г осударства с ъ д р ев нь й ш и хъ в р емен

Вильна, Типографія А. Г. Сыркина, 1889
XII + 660 ps., kietas įrišimas.
Solidus XIX a. veikalas Lietuvos istorijos tema rusų kalba, antikvarinėje rinkoje sutinkamas labai retai. Knygoje pateikiama
Lietuvos istorija nuo seniausių laikų, apimant mitologijos, religijos, papročių aprašymą.

3000 Lt
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71. Ignacy Chodźko

Pa mię tn iki kwe s t arza

Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa: 1881. 240 ps. Originalus
kietas įrišimas (R.Gerhold‘s G.A. Leipzig), auksuotas knygos blokas.
Su 12 E. M. Andriolio iliustracijų ant kietesnio popieriaus.

4900 Lt

I. Chodzka (I. Chodzko) – XIX a. lietuvių rašytojas, rašęs lenkų kalba. Jo 1861 m. isleista knyga “Kviestoriaus
užrašai” su E. Andriolli iliustracijomis, kaip ir 1862 m. A. Mickevičiaus “Ponas Tadas”, priskiriamos gražiausiai
iliustruotiems XIX a. leidiniams lenkų kalba.
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72. P. Virgilii Maronis / Vergilijus

Buco lica G eorgica et Aeneis ex Cod. Med i c eo – Lauren t i an o d es c ri p t a ab A n ton i o A m b rogi Fl orentino
ita lico ve rso reddit a
Vergilijaus Bukolikos, Georgikos ir Eneida – lotyniškas tekstas ir vertimas į italų kalbą iš Medičių Laurencijaus kodekso, aprašyta
(ir išversta) Antonijaus Ambrodžijaus Florentiečio
II tomas – Aeneidos / Eneida
1764, LX + 236 ps.
Romoje leistas raritetinis prabangus in-folio leidimas, gausiai iliustruotas, originaliame kietame įrišime (nugarėlė auksuotu ornamentu), labai geras stovis. Ne tik meninis, bet ir mokslinis (kritinis) leidimas – dvikalbis, su Antonio Ambrogi disertacija, su išnašų
ir indeksų aparatu, skaitymo variantais iš įvairių kodeksų, paaiškinimais, žemėlapiu, iliustracijų sąrašu. Daugumos iliustracijų –
vario raižinių – autorius yra Joannes (Giovanni) Zempel, tačiau yra ir kitų autorių, pvz. Franc. Barbazza (titulinio portreto, nukopijuoto iš antikinės kamėjos, bei alegorinės frontispiso kompozicijos raižytojas). Dauguma iliustracijų kopijuotos iš Codex Vaticanus.
Leidinys aprobuotas Šv. Sosto.
Bibliofilinis raritetas.

17800 Lt
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73. Moronobu (1625–1695) / Harunobu (dirbo apie 1770-uosius) / Utamaro (1753–1806)

J a p a n ische Erot ik: sechsunddreissig holzsc hn i t te

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.

14800 Lt
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74. Robert Didier de Vaugondy (~1723–1786)

L e n kij os karalystė / Le Royaume de Pologn e
1767, pop., vario raiž, 50 x 62,5
Su Lenkijos karalystės administracinių vienetų schema

2400 Lt
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75. Gerardus Mercator (1512-1594)

L ithva n ia

1628 (prancūziškas leidimas), pop., akv. spalvintas vario raiž., 37 x 43,5 (44,5 x 54,5)
Iš Gerardo Mercatoriaus „Atlas sive cosmographicae meditationes“
Kitoje žemėlapio pusėje – Lietuvos kunigaikštystės aprašymas prancūzų kalba.

3800 Lt

„Pirmasis atskiru lapu išleistas Lietuvos žemėlapis, sudarytas apie 1570 m. ir išspausdintas G. Mercatoriaus
atlase 1595 m., apima Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir su ja besiribojančias žemes (...) Dabartinės Lietuvos
plote pavaizduota apie 20 upių ir daugiau kaip 60 gyvenviečių. Rytų Europos vietovardžiai rašyti lenkiška
forma, Prūsijos – vokiška. Iš mažesnių gyvenviečių pažymėta Palanga (Polangen), Šventoji (Heligaw), Nemirseta
(Nimersat), Ariogala (Eragola), Kupiškis (Kupiski), Zapyškis (Sapiecino), Vištytis (Wistiniecz), Merkinė
(Merecz), Varėna (Orani), Valkininkai (Wolkinik), Rūdininkai (Rudniki), Medininkai (Mednik) ir kt.“
Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011): 101 ps.
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76. Tobias Conrad Lotter (1717–1777, leidėjas)
Georg Friedrich Lotter (1744–1801, raižytojas)

Magn us Duc at us Li t huan i a

~1780, spalv. vario raiž., 49 x 58,5 (52,3 x 63,4)
Išleistas Augsburge, Vokietijoje.

3400 Lt

„Žemėlapyje – Georgo Matthäus Seutterio
Vyresniojo 1735 m. išleisto žemėlapio
perdirbinyje – parodyta Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės teritorija ir jos dalis, atitekusi
Rusijai po pirmojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės
padalijimo 1772 m.“
Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., Lietuvos
nacionalinis muziejus, 2011): 293 ps.

77. Iohann Christian Leopold (1699–1755, leidėjas)
Friedrich Bernhard Werner (1690–1776, dailininkas)

Re gius mo n s Königsb erg

1735, pop., spalv., vario raiž., 20,5 x 29,5 (31,5 x 45)
Kionigsbergo (dab. Kaliningrado) panoraminis miesto vaizdas ir aprašymas lotynų ir vokiečių kalbomis.
Išleistas Augsburge, Vokietijoje.

4800 Lt
54

K

a

r

t

o

g

r

a

f

i

j

a

78. Georg Braun (1541–1622, leidėjas)
Franz Hogenberg (1535–1590, raižytojas)

Viln a L itvaniae met ropolis

Vilniaus miesto planas iš G. Brauno „Civitates orbis terrarum“ III tomo “Urbium Praecipuarum Totius Mundi”
1616, pop., vario raiž., 37 x 50,5 (41,5 x 53)
Išleistas Kelne, Vokietijoje. Kitoje panoramos pusėje – Vilniaus aprašymas lotynų kalba.

6000 Lt

79. Georg Braun (1541–1622, leidėjas)
Franz Hogenberg (1535–1590, raižytojas)

Gro dn a

Gardino miesto planas iš G. Brauno „Civitates orbis terrarum“ II tomo “De Praecipuis, Totius Universi Urbibus”
1575–1618 (prancūziškas leidimas), pop., vario raiž., 30,5 x 48,2 (33 x 50)
Kitoje panoramos pusėje – Gardino aprašymas prancūzų kalba.

4000 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...“
Aloyzas Samas “Žemėlapiai ir jų kūrėjai“ (Vilnius, MELI, 1997): 146-7 ps.
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Afanasjevas, Valerijus (g. 1946): 29
Antanavičius, Valentinas (g. 1936): 20
Barbazza, Franc.: 50
Basanavičius, Jonas: 45
Bohusz-Siestrzencewicz, Stanislaw (1869-1927): 36
Braun, Georg (1541–1622): 55
Buračas, Jonas (1898–1977): 43
Chodźko, Ignacy: 49
Choromański, A.: 38
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Güthlen, Wilhelm (litograf.): 33
Harunobu (dirbo apie 1770-uosius): 51
Hogenberg, Franz (1535–1590): 55
Jarašiūnas, Klemensas (1918–?): 41
Jaroševičius, Antanas: 45
Katilius, Emanuelis Izaijas (1926–1997): 28
Katiliūtė, Marcė (1912–1937): 24
Katinas, Leonas Linas (g. 1941): 21
Kazlauskas, Jokūbas (Koslowsky, 1904–1993): 15
Kėdainis, Juozas (1915–1998): 26, 42
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Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990): 16
Než. aut. (neįsk. sign.): 41
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Tarabilda, Petras (1905–1977): 41
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Žilius, Vladislovas (1939–2012): 22
Žmuidzinavičius, Antanas: 45
Žoromskis, Kazimieras (1918–2004): 23, 41
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Sutrumpinimai

A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas
atrib. – atributuojama
balt. – baltalas
C. – centre
cinkograf. – cinkografija
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris
graf. – grafitas
guaš. – guašas
įv. str. – įvadinis straipsnis
K. – kairėje
kart. – kartonas
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. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. - pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina
raiž. – raižinys, raižytojas
raš. – rašalas
relj. – reljefas
s. ad. – sausa adata
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytojas
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija

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 pirkimopardavimo 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.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction
1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos
Agentūra for the sale of artworks at the auction (hereinafter 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 preauction 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 preauction 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

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 purchasesale 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.

Aukciono namai primygtinai rekomenduoja aukciono dalyviams apsilankyti aukciono
ekspozicijoje ir atidžiai įvertinti norimus įsigyti kūrinius natūroje.
Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.

XXVI Vilniaus aukcionas
2012 m. gruodžio 14 d.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel.: (8-615) 29023, (8-685) 76500
El. paštas: info@menorinka.lt.
www.menorinka.lt

Norėčiau užsiprenumeruoti Vilniaus aukciono katalogą
(Nr. 26-30) 2012-2013 metams.
Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 90 Lt.

Duomenys:

Fizinio asmens vardas, pavardė			
Pristatymo adresas

Įmonė

Pašto indeksas
Telefonas

El. paštas

Surašykite 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
Data: _________________ Aukciono numeris: ____
vardas

pavardė

adresas
Įmonė

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

mob. tel.

el. paštas

ar aukcione dalyvaus
tiesiogiai?
Ar bus reikalingos
nupirkto kūrinio
transportavimo
paslaugos?
Apmokėjimo forma
(terminas – 5 darbo
dienos)

□ sutinku gauti Meno rinkos agentūros naujienlaiškį
□ Taip
□ Ne
Atstovo vardas, pavardė:
Įgaliojimo atstovauti dokumentas:
(turi pateikti atvykęs į aukciono vietą)
□ Ne
□ Taip
Pristatymo adresas:

□ 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.
1.
2.

Loto
Nr.

Loto pavadinimas

Maksimali mano siūloma
kaina Lt, be PVM

*

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

*

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

Will you participate
in the auction
personally?

Will transportation
services be needed
for the purchased art
work?
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.
1.
2.

L o t
no.

Name of lot

Maximum bid offered in Lt,
excluding VAT

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.

*

1, 4 viršeliuose panaudota
Viktoras Vizgirda (1904–1993)
K i p ar i s ai V i s t o j e
1986, pop., past., 28 x 38
2 viršelyje panaudota
Valentinas Antanavičius (g. 1936)
B e p av ad i n i m o
1975, fan., asambl., 42 x 42
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