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Sveiki, mielieji,
sveikinuosi su jumis septyniasdešimt penktąjį kartą, ir pati pagaunu save klausiant:
ar nenusibodo? Ir aplinkiniai manęs vis dažiau to paties paklausia. Taigi, išties: pats
aukciono mechanizmas jau seniai išsikristalizavęs, darbai ir jų seka – nusistovėję,
apibrėžti, o visas aukciono rengimo ciklas sukrito į rutiną bei eilę kartais nuobodokų
darbų, kuriuos reikia atlikti mūsų kolektyvui. Vis dėlto atsakymas – ne, nenusibodo, nes
menas ir meno kūriniai, kuriuos mums reikia priimti, aprašyti, pristatyti ir, galiausiai,
parduoti, yra vis nauji, vis kiti, ir tai yra didžiausia mūsų darbo intriga bei atpildas.
Eidama į darbą dažniausiai nežinau, su kokiais meno kūriniais susipažinsiu ir bendrausiu šiandien, koks bus jų poveikis, kokio intensyvumo simpatijos užgims. Tarsi eitum į
pasimatymą – toks jausmas. Tokia yra meno kūrinių galia. Jie intriguoja, jie kvestionuoja,
jie pasiglemžia tavo dėmesį, jie tampa diskusijų tema ir apmąstymų objektu. Todėl meno
kūrinių kaita, gausa, įdomumas suardo bet kokią rutiną, išvaiko nuobodulį, paaštrina
jausmus, pagalanda akį, pamaitina protą. O aukcionas yra toks vakaras, kuriame visi tie
kūriniai išstoja, tarsi merginos šokiuose, laukdamos, kol jas pakvies šokti. Bet negi
manote, kad renkatės jūs? Cha. Jie aktyviai dirba savo nematomą darbą, darydami poveikį
jums tiesiog... savo buvimu. Jeigu įvyks tarpusavio chemija – jums teks garbė kurį laiką
pabūti su tais kūriniais kaip jų savininkams.
Po tokios įžangos, manau, jog gal jau nebereikia kažką konkretaus iš aukciono
rinkinio pristatinėti, išskirti, akcentuoti. Nebesikišiu – lai kalba ir veikia patys tie
kūriniai, koketiškai jus viliodami. Ateikit, apsidairykit, ir pakvieskit kažką iš jų šokti.
Būsit apdovanoti intelektualiai, emociškai, estetiškai ir gal net dvasiškai. Ir be to – juk
šokama yra dviese. Gero meno kūrinio draugijoje niekuomet nesijausite vienišas ar
vieniša.
Tad iki susitikimo gruodžio 9 d.!

dr. Simona Skaisgirė,
Vilniaus aukciono vadovė

Lilijos Valatkienės nuotr.

In focus: Siurrealizmas
Siurealizmo stilistika Lietuvos dailėje nėra itin dažna, ji veikiau nišinė. Ji tarsi oponuoja nuo arsininkų laikų vyravusiam
tautiniam ekspresionizmui, kuris buvo monopolizavęs Lietuvos tapybinę sceną praktiškai iki XX a. 10 dešimtmečio. Kodėl?
Čia daug galimų atsakymų, bet gal nei vieno absoliutaus: pradedant nuo to, kad siurrealizmas visuomet labai naratyvus,
literatūriškas (o ekspresionizmas gali būti tiesiog momentiškai emociškas), baigiant tuo, kad siurrealizmo adeptai, kaip
taisyklė, gali būti tokiais tik jeigu yra puikūs piešėjai, tobulai įvaldę liniją, piešinį (o tokių, deja, ne taip jau daug, – ekspresyvi gestinė tapyba suteikia privilegiją nebūtinai mokėti piešti). Šioje rubrikoje kviečiame pasimėgauti kelių iš nedaugelio
Lietuvos siurrealistų įkūnytomis istorijomis.

1. Naglis Karvelis (1960–2014)

I nt r i g a

2010, akr., drb., 80 x 120
Sign. KP

1900 Eur

2. Naglis Karvelis (1960–2014)

Eilė

1974, pop., guašas, akv., 51 x 73
Sign. AD: NK 95

1200 Eur

3. Naglis Karvelis (1960–2014)

Miestiečiai

1999, pop., mišri techn., 48 x 68

980 Eur
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Naglis Karvelis gimė 1961 m. spalio 12 d. Marijampolėje. Mirė 2014 m. sausio 19 d. Vilniuje.
Mokydamasis vidurinėje mokykloje baigė Vilniaus Dailės mokyklą. 1980 m. baigė 21-ąją technikos mokyklą – įgijo
mechaninės braižybos specialybę. 1982–1988 m. studijavo Vilniaus Dailės Akademijoje. Mokydamasis akademijoje, atliko
praktiką Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre bei Jaunimo teatre (dekoratorius), vedė LTV dailės laidas vaikams
„Mūsų pasaulis“. 1991 m. pradėjo dirbti kino dailininku. Su Lietuvos, Ukrainos, JAV, Maskvos kino grupėmis kūrė dekoracijas vienuolikai vaidybinių ﬁlmų. 2006 m. Olandijoje surengė savo dailės parodą. Dirbo rengiant muzikinius, reklaminius
klipus. Kūrė scenograﬁjas televizijos laidoms, koncertams bei įvairiems renginiams. Kūrė dekoracijas vaidybiniams
ﬁlmams (pagrindinis dailininkas ﬁlmuose: „Gimimo diena“ (2005), „Faustas ir debesėlis“ (2004), „Baltas vėjas“ (2001),
„Kelionė, arba Jis keičia pasaulį“ (1999) ir kt. 2011 lapkričio 11 d. atidaryta pirmoji personalinė paroda Vilniaus dailės
akademijos galerijoje „Akademija”.
„- O siužetai - iš kur?
- Iš gyvenimo. Išeini į kiemą ir matai: žmogus šukuojasi žiūrėdamas į balą... Pirmo aukšto balkone stovi senutė ir už
pavadėlio laiko po balkonu vaikštinėjantį katiną. Ant suolelio užmigo „bomžas“, atkištose rankose tarp pirštų smilksta
po nuorūką, o plakatas virš galvos skelbia: „Zoro“... O kartą važiuoju plentu ir matau apvirtusį vežimą su pieno bidonais.
Pienas sutekėjo į čia pat tyvuliuojantį ežerą. Baltame vandenyje tarp baltų lelijų žuvys šokinėja, o vadeliotojas šalikelėje
girtas guli... Tiek visame tame „kreizo“! Gatavi siužetai - tik imk ir paišyk.“
Parengta pagal Audronės Jablonskienės interviu „Žinomas nežinomas Naglis Karvelis“ (dienraštis „Respublika, 2011
gruodžio 15 d.)

4. Naglis Karvelis (1960–2014)

5. Naglis Karvelis (1960–2014)

1998, pop., mišri techn., 78 x 53

1988, pop., mišri techn., 73 x 53

Sun k ios pag irios

1200 Eur

[Pr i e b o kš t o ]

1200 Eur
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I n

S i u r r e a l i z m a s

6. Šarūnas Sauka (g.1958)

7. Nojus Petrauskas (g.1990)

1980, drb., al., 99,5 x 89,5
Sign. AD: Sauka 1980

2014, medis, al., 76 x 48,5
Sign. AD: Nojus 2014

Atviras l angas

15500 Eur

8. Nojus Petrauskas (g.1990)
B e rn ard inų stotelė
2012, drb., al., 50 x 90
Sign. AD: Nojus 2012

880 Eur

6

f o c u s :

Ne ž i n o m a i s t o r i j a

880 Eur

L

X

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

9. Alfreda Venslovaitė–Gintalienė (g. 1949)
Pava s a r i s p ri e mi e s t o va r t ų

1986, pop., litograf., 50,5 x 42,5, tir. 12/35
Sign. AK: „Pavasaris prie miesto vartų“ litograﬁja 12/35, AD: Alfreda
Venslovaitė–Gintalienė 1986 m

280 Eur

10. Alfreda Venslovaitė–Gintalienė (g. 1949)
Briedžiai

1976, pop., litograf., 19 x 32,6, tir. 6/30
Sign. AK: Briedžiai litograﬁja 6/30, AD: Alfreda
Venslovaitė 1976 m

140 Eur

7

I n

f o c u s :

11. Marius Liugaila (1953–2013)

S kr yd is virš labirinto

2001, pop., ofortas, mecotinta, 42 x 30, tir. 17/45
Sign. AK: 17/45 ·Skrydis virš labirinto·; AC: Fec. Impr.;
AD: Marius Liugaila ·2001

840 Eur

12. Marius Liugaila (1953–2013)

Jausmų j ūra

2000, pop., ofortas, mecotinta, 36 x 25, tir. 25/50
Sign. AK: 25/50 ·Jausmų Jūra·; AC: Fec. Impr.; AD: Marius
Liugaila ·2000·

780 Eur

13. Marius Liugaila (1953–2013)

14. Marius Liugaila (1953–2013)

1995, pop., ofortas, mecotinta, 27 x 32, tir. 27/50
Sign. AK: 27/50 ·Šokis·; AC: Fez. Impr.; AD: Marius
Liugaila ·1995·

2000, pop., ofortas, mecotinta, 36 x 25, tir. 25/50
Sign. AK: 25/50 ·Jausmų Jūra·; AC: Fec. Impr.; AD: Marius
Liugaila ·2000·

Šokis

780 Eur
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S i u r r e a l i z m a s

Sod as

780 Eur
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Marius Liugaila (1953–2013) gimė 1953 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje, mirė 2013 m. kovo 2 d. ten pat, grafikas. Dailininkės S. Veiverytės
sūnus. 1977 m. baigė Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) grafiką (mokytojai S. Krasauskas, A. Gurskas). Dirbo
laikraštyje „Literatūra ir menas“ (1976–1977 m.), žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“ (1980–1990 m.), „Taip ir ne“ (1990–1993 m.),
„Jaunimo gretos“ (1993–1994 m.), „Moteris“ (1994–1995 m.). Nuo 1979 m. dalyvavo parodose (pelnė tarptautinių parodų ir konkursų
apdovanojimų); surengė daugiau kaip 30 individualių parodų Lietuvoje ir užsienyje (Tokijuje, Osakoje, Nagojoje, Leipcige, Helsinkyje,
Taline, Pekine). Sukūrė estampų, ekslibrisų (daugiau kaip 300), kamerinių grafikos darbų oforto technika, derino akvatintos,
mecotintos ir sausosios adatos technikas. Iliustravo ir apipavidalino žurnalus, daugiau kaip 70 leidinių; sukūrė piešinių pastele,
anglimi. Kūrybai būdingas kruopštus piešinys, vyrauja filosofinės, alegorinės, siurrealistinės temos, dailės kūrinių citatos. Kūrinių yra
Lietuvos dailės muziejuje, užsienio šalių muziejuose, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete.
Parengta pagal: Dobrovolskaitė, I., Liugaila Marius in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990, sud.
M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 450–451.

15. Marius Liugaila (1953–2013)
Trio

2010, pop., ofortas, mecotinta, 32 x 14, tir. 6/50
Sign. AK: 6/50 ·Trio·; AC: Fec. Impr.; AD: Marius
Liugaila ·2010·

440 Eur

16. Marius Liugaila (1953–2013)
G l oria

2003, pop., ofortas, mecotinta, 27 x 16, tir. 14/45
Sign. AK: 14/45 ·Gloria·; AC: Fec. Impr.; AD: Marius Liugaila
·2003·

440 Eur

9

Lietuvos dailė

17. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pei zažas su koplytstulpi ai s

XX a. 3–4 d–metis, pop., guašas, 33 x 57

1700 Eur

18. Adomas Galdikas (1893–1969)

Ma no g i mt i nė I

1944–1949, pop., guašas, 21 x 27
Sign. AC: AGaldikas

3500 Eur

19. Adomas Galdikas (1893–1969)

Ma no g i mt i nė I I

1944–1949, pop., guašas, 21 x 30
Sign. AD: AGaldikas

3500 Eur
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1931 m. A. Žmuidzinavičiaus darbas „Paežery. Atostogoms baigiantis“ yra vienas iš retesnių dailininko stilizuotų siužetinės
kompozicijos darbų.
Pirmame paveikslo plane, ant ežero kranto, stovi jaunuolis, pagarbiai laikantis rankose skrybėlę. Jo žvilgsnis nukreiptas
į merginą, sėdinčią šalia kelmo, prie kurio auga rausvomis uogomis pasidabinęs šermukšnis. Pats autorius nurodo du
šio paveikslo pavadinimus: „Paežery“, „Atostogoms baigiantis“. Lengvą romantinę nuotaiką kuria prigesintas paveikslo
koloritas su A. Žmuidzinavičiaus peizažams būdinga tapymo maniera. Ekspertizei pateikto paveikslo stilistiniai ypatumai,
tapymo pobūdis, spalviniai deriniai leidžia teigti, jog šį paveikslą nutapė dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Paveikslo
autentiškumą patvirtina signatūra.
A. Žmuidzinavičiaus paveikslų registre nurodoma, jog darbas priklausė Lietuvos ūkio banko Kretingos, Klaipėdos ir
Vilniaus skyrių kūrėjui ir vadovui Petrui Končiui (1882–1950).
1937 m. darbas buvo eksponuvotas apžvalginėje dailininko darbų parodoje Klaipėdoje.
(ištrauka iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ekspertizės, pasirašyta Osvaldo Daugelio)

20. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)
Pa e ž e r y. At o s t o go m s b a i g i a n t i s ( At ostogose)

1931, drb., al., 57,8 x 73,5
Sign. AK: A.Žmuidzinavičius/1931
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. 793
Repr. in: A. Žmuidzinavičius, Paletė ir gyvenimas (Vilnius, 1961): 23 il.

39000 Eur
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L i e t u v o s

d a i l ė

21. Kazys Šimonis (1887–1978)

Pie šinių alb u mas „Pe i šy mas ” ( 2 5 lap a i)

1910, pop., piešt., akv., mišri tech., 29 x 40,8
Abėcėlės raidžių monogramos, šventųjų, mitologinių personažų atvaizdai, alegorijos, peizažų motyvai. Secesinė,
simbolistinė stilistika. Čia galima rasti daugelio vėlesnės K. Šimonio kūrybos leitmotyvų pirmavaizdžius.

3900 Eur

22. Nežinomas medžio meistras (Kaunas)

23. Ada Peldavičiūtė–Montvydienė (1911–1967)

1939–1945, medis, intarsija, 41 x 50,5

XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 55,5 x 68,5

K. Š imon io darbo „Laumė” rep lika

1200 Eur
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Dv i g u b a s p o r t r e t a s

3400 Eur
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24. Jonas Vaitys (1903–1963)

25. Adalbertas Staneika (1885–1962)

1962, drb., al., 89,5 x 98,5
Sign. AD: JVaitys 62

1943(?), drb, al., 50 x 60

Me r k i o v i ng iai

Up ė s kr a nt a s

980 Eur

1800 Eur

26. Vytautas Povilaitis (1927–2009)

Senos sodyb os

XX a. 4 ketv., drb., al., 56,5 x 72

900 Eur

27. Vytautas Mackevičius (1911–1991)

Pei zažas

XX a. vid., kart., al., 45 x 55
Sign. AD: V Mackev

900 Eur

28. Leopoldas Surgailis (1928–2016)

29. Vytautas Šatas (1935–2018)

1986, pop., past., 30 x 43 | Sign. AD: parašas 86

1981, kart., al., 36 x 49 | Sign. AK: Vyt.Šatas 81

Peiz až as

Kur š i ų ma r i os e

600 Eur

280 Eur

13

L i e t u v o s

d a i l ė

30. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)

31. Raimundas Mikšys (1961–2008)

1985, drb. ant kart., al., 50 x 35
Sign. AK: J. Mackonis 85

2007, drb., al., 91 x 75
Sign. AK: 2007/R. Mikšys

Vilniaus klevų b a r oka s

400 Eur

E ks p r e s i o ni s t i nė ko mp o z i c i j a

660 Eur

32. Gintaras Palemonas Janonis (g. 1962)

Pa up i s (d i p t i ka s )

2009, drb., al., 40 x 50 (abu)
Sign. AD: Janonis 09 (abu)

900 Eur

33. Jonas Mackonis–Mackevičius
(1922–2002)

K i e ma s Su b a č i a u s g a t vėje
1985, drb., al., 39,8 x 49,7
Sign. AD: J. Mackonis 85

400 Eur
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34. Gintaras Gesevičius (g. 1952)

35. Gintaras Gesevičius (g. 1952)

1999, pop., past., koliažas, 68 x 88
Sign. VD: parašas 99

1999, pop., past., 68 x 88

Al auš o r ytas

420 Eur

36. Gintarė Uogintaitė (Bielskienė, 1955–2016)

Alyvos, a ly vos, aly vos…
2014, drb., al., 90 x 120
Sign. AD: Gintarė 14–

780 Eur

B e p ava d i ni mo

420 Eur

37. Leonas Katinas (1907–1984)

Nati urmortas su l ė l ė

XX a. 8 d–metis, pop., guašas, 50 x 64
Sign. AD: parašas

660 Eur

38. Jonas Mackevičius (1872–1954)

39. Jurijus Baltrūnas (1923–2012)

[1933], kart., al., 22 x 27,2
Sign. AK: [?]3 J. Mackevičius

1989, kart., al., 25,5 x 35,5
Sign. AD: parašas

Ž ie mos peiz až as

980 Eur

Ši l t a d i e na

300 Eur

15

L i e t u v o s

40. Leo Ray (g. 1950)

41. Vega Vaičiūnaitė (1962–2004)

~1980–1982, drb., al., asambl., 100 x 102

1982–1985, drb., al., 110 x 84

Ab st r akc i ja

1800 Eur

Jo h a n n Se b a s t i a n

900 Eur

42. Kazė Zimblytė (1933–1999)

43. Algimantas Biguzas (g. 1958)

XX a. 8 d–metis, drb., al., koliažas, 69 x 80

1990, drb., al., 116 x 89,5
Sign. AK: AB90

Ab st r akt i komp oz icija

2200 Eur

16

d a i l ė

Su bal ta l e l i j a

1350 Eur

L

X

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

44. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

45. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

1996, drb., al., 110 x 130
Sign. AD: Dalia

1980–1982, drb., al., 60 x 80

Ko mpo zi c ija III

1750 Eur

s

Dv i e s e p e r l i e t ų

560 Eur

46. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

47. Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita (g. 1946)

1988, drb., al., 100 x 110
Sign. AD: LTuleikis 88

2019, kart., al., 42,5 x 50

Ru d e n i n i ų nuot aikų nat iurmort as

2900 Eur

Pi a ni s t a s i r p e r s o na ž a s

380 Eur
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In focus: Algis Skačkauskas
Algis Skačkauskas (1955–2009)
„Skačkausko kūryba – ekspresionistiška, šiurkščiai, netašytai gaivališka, emocinga - tęsia
lietuvių tapybos tradiciją. (...) Tačiau skirtingai nuo ekspresionistinės lietuvių tapybos,
Skačkauskui svarbus ir darbų turinys, semantinė prasmė; jo paveikslams būdingas
literatūriškumas, aliuzijos į literatūros, istorijos temas. Ir neatsitiktinai, nes greta dailės
- tapybos, piešimo - Skačkauskas kuria ir poeziją, uždedančią antspaudą visai jo kūrybai.
Dailininkas renkasi keistus, nekasdieniškus personažus, mitologinę problematiką,
erotinius motyvus, kičinius siužetus, puotų, vyno gėrimo scenas. Jis verčia aukštyn kojom
jų įprastinę prasmę, mįslingai juos traktuodamas, palikdamas žiūrovui pačiam žaisti jų
ambivalentiškomis reikšmėmis, nepiršdamas vienos aiškios prasmės.”
Cit. iš: L. Laučkaitė-Surgailienė Algis Skačkauskas, p. 140, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos
dailininkų (sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000).
„Plastikoje domina spalva ir tapybiškumas. Spalva - tai nebūtinai visa vaivorykštė paveiksle. Netgi priešingai, patinka,
kai suręsta iš 2-3 spalvų - aiški spalvinė struktūra, kaip Matiso ir Pikaso. Apskritai mėgstu plastinį aiškumą paveiksle:
jei tamsus - tai kad dvelktų naktim ar kapu, jei ryškus - tai irgi kad žiebtų spalva per 50 metrų! O iš arti priėjus, kad
negalėtum atsidžiaugti įvairiu paviršium, rūpėtų pačiupinėti, perbraukti pirštais.”
Parengta pagal: „A. Skačkauskas (1989 m.)“ in: 72 lietuvių dailininkai - apie dailę (sud. A. Andriuškevičius, VDA
leidykla: Vilnius, 1998, p. 251).
Algio Skačkausko tapyboje neoekspresionizmas yra įgavęs labai savitą ikonograﬁją. Lyg iš gausybės rago pilasi
lietuviškų kaimų ir mažų miestelių darbų bei apeigų vaizdai, bibliniai siužetai, vaizduojami šioje aplinkoje, kaip
ir Artimuosiuose Rytuose, kaitaliojasi su antikinių mitų motyvais. Avies lupimas, galvijų gynimas ar skerdimas,
kapo duobės kasimas, nukryžiavimo siužetai Skačkausko drobėse tokia pati ritualizuota šventė, kaip vestuvės, vyno
gėrimas, meilės scenos, šokiai ar muzikavimas.
Skačkauskas ne tik tapo, bet ir rašo eiles. Neatsitiktinai jo paveikslai pavadinti ypač vaizdingais asociatyviais
pavadinimais. Tapyboje, kaip ir poezijoje, menininkas įsikūnija į du prieštaringus vaidmenis – grojančio lyriko ir
apsvaigusio, gašlaus, griaunančio bakchanališko satyro. Daugelyje kūrinių šios abi personiﬁkacijos pusės užmezga
nepaliaujamą nė vienos pergale nesibaigiantį dialogą. Ne mažiau dinamiška ir veržli nei siužetai pati gestiška
Skačkausko tapybos maniera. Jis tapo daug, impulsyviai lyg genamas vaizdinių ir temperamento proveržio.
Skačkausko tapyboje sukurta visa neoekspresionistų pamėgtų dinamiškų spalvinių derinių skalė, kurios pagrindas
– tamsių ir ryškių spalvų kontrastai. Jo drobėse juodame fone veržliai išnyra švytinčios geltonos, raudonos, violetinės
ﬁgūros ar jų raudoni arba purpuriniai apsiaustai kontrastuoja su želdinių žaluma.
Šalia šių didelių, kone monumentalių drobių apibendrintomis spalvinėmis plokštumomis ir juodomis bei spalvotomis
kontūrinėmis linijomis ir didelė grupė susiliejančios spalvinės gamos, minkšto linijinio piešinio kūrinių. Jie
dažniausiai labiau etiudiški ir kameriški. Šioje paveikslų grupėje, kaip ir Skačkausko tapyboje ant popieriaus ar
piešiniuose, ryšku Marko Chagalo įtaka. Iš buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos kilęs moderniosios
dailės klasikas lietuvį traukia reminescencijomis tiek apie mažų miestelių spalvingus personažus, tiek pačia tapybos
maniera.
Šią Skačkausko pasaulėjautą taikliai apibūdina Antanas Andrijauskas: „Menininko kūryboje pilkas kasdienybės
pasaulis susipina su belaikiu mitiniu poetiniu pasaulio suvokimu. Jo tapiniai nepaklūsta formalios logikos dėsniams,
neapibūdina objektyvių daiktų, reiškinių, o įgauna sakraliai fetišizuotas ir mitines prasmes.“ Į lietuvių tapybą atėjęs
kartu su Audrone Petrašiūnaite ir Vygantu Paukšte ir su jais pradėjęs ieškoti savo neoekspresyvių individualių mitų
Skačkauskas greitai nuo jų ėmė skirtis ypatingu pasaulėjautos ir nuotaikų dualizmu.
Raminta Jurėnaitė. Parengta pagal: https://www.mmcentras.lt
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50. Algis Skačkauskas (1955–2009)

At s i sve i ki ni ma s

2005, drb., al., 54 x 81
Sign. VK: SK

2000 Eur

51. Algis Skačkauskas
(1955–2009)

Lelijos

2003, drb., al., 50 x 70

2000 Eur

48. Algis Skačkauskas (1955–2009)

Ž ab a i pus r yčiams
2005, drb., al., 92 x 65
Sign. VD: parašas

3200 Eur

49. Algis Skačkauskas (1955–2009)

52. Algis Skačkauskas (1955–2009)

1988, drb., al., 79 x 59
Sign. AD: SK

2004, drb., al., 59 x 50

Nu o t a ka (Moteris, brendanti iš jūros)

3200 Eur

Dv i m o t e r ys

1900 Eur

19

Išeivijos dailė
53. Petras Kiaulėnas (1909–1955)

Na me l i s lyg umoj e

1939, drb. ant kart., al., 31 x 40
Sign. AK: 1939 / P. Kiaulėnas

1700 Eur

54. Pranas Lapė (1921–2010)

Leni na s Smo l ni o i ns t i t u t o
bibl i o t e ko j e [ I . B r o d s k i o
kūrini o p a r a f ra z ė ]
1972, drb., al., 72,5 x 101,5
Sign. KP: Pranas Lapė

2000 Eur

57. Mykolas Paškevičius (1907–2003

Rytas

1943, pop., past., temp., 47 x 41
Sign. AD: M. Paškevičius 43
Repr. in: Mykolas Paškevičius (sud. A.
Kezys, Čikaga: Galerija, 1994): 14 il.

1200 Eur

55. Paulius Jurkus (1916–2004)

Viln i aus Rotušė s ai kš tė
1975, kart., al., 51 x 77
Sign. AK: Paulius, 75

980 Eur

56. Viktoras Petravičius
(1906–1989)

Baž nyt i nė p r o c e s i j a
1956, drb., al., 35,5 x 41
Sign. AD: V. P. 56

1300 Eur

58. Pranas Gailius (1928–2015)

I š c i kl o „ Ad r e t “

XX a. 9–10 d–metis, pop. ant kart., al.,
92 x 66
Sign. AD: pranas

4200 Eur
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Elena Gaputytė (1927–1991) – lietuvių skulptorė, tapytoja. 1946–49 mokėsi Dailės ir amatų mokykloje Freiburge, 1948 išvyko
į Kanadą, lankė Montréalio dailės muziejaus mokyklą. 1953–56 studijavo Dailės mokykloje Paryžiuje. 1956 persikėlė į Didžiąją
Britaniją, 1960 įkūrė privačią dailės galeriją Saint Ivese (Kornvalio grafystė), 1964–77 dėstė Digby Stuart koledže Londone ir Londono
universitete. Sukūrė įvietintų (site-specific) kūrinių („Viešpaties malda” 1978 Tyros ir Paro salų pakrantėse, Graikija, 1983 Berlyne,
1984 Londone), instaliacijų (ciklas „Mano vaikystės kalendorius” (1975), „Taikos šviesos” (1981), „Tylus liudijimas” (1984), taip pat
skulptūrų. Kūriniai (iš akmens, žemės, dažnai su ugnimi) turi performanso elementų, dažnai naudojamas muzikinis akompanimentas.
Kūrinių turi užsienio šalių galerijos, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.
Parengta pagal visuotinę lietuvių enciklopediją

59. Elena Gaputytė (1927–1991)

Akt a s

1973, pop., tušas, 30 x 42
Sign. AD: parašas, London ‘73

980 Eur

60. V y t a u t a s K a s i u l i s
(1 9 1 8 – 1 9 9 5 )

Siuz a na i r s e ni a i

XX a. 6 d–metis, pop., litograf.,
47,5 x 61,5, tir. 39/50
Sign. AK: 39/50, AD: Kasiulis

580 Eur

61. Vytautas Kasiulis
(1918–1995)

Indų p a r d avė j a s

XX a. 6 d–metis, pop., litograf.,
45 x 62, tir. 33/50
Sign. AK: 33/50, AD: Kasiulis

480 Eur

62. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

Žve j a s

XX a. 6 d–metis, pop., litograf., 61 x 46,
tir. 17/25
Sign. AK: 17/25, AD: Kasiulis

480 Eur
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In focus: Povilas Puzinas
Povilas Puzinas (1907–1967) gimė 1907 m. Rygoje, mirė 1967 m. Niujorke. 1921–1923
m. mokėsi Kultūros meno draugijos meno mokykloje. 1932 m. baigė Latvijos dailės
akademiją (Valterio Purvyčio peizažinės tapybos studiją). 1937–1939 mokytojavo
Panevėžio berniukų gimnazijoje. Dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės
institute. Freskomis ir paveikslais dekoravo Panevėžio katedrą, paveikslais – Panevėžio
marijonų noviciato koplyčią, Smilgių bažnyčią. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo
lietuvių rezistentų veikloje. 1944 m. suimtas ir kalintas Rygos kalėjime. 1944 m. lapkritį
emigravo į Vokietiją, gyveno Berlyne, Kemptene, Ulme, o nuo 1947 m. apsigyveno JAV,
Niujorke. 1956–1958 m. dėstė Cattan-Rose dailės mokykloje Niujorke, vėliau – Long
Ailendo meno lygos bei
Jacksono Heightso meno klubo mokyklose. Long Ailende įsteigė privačią dailės studiją. Buvo „Lietuvių dienų“ meninis redaktorius.
Sukūrė natiurmortų, portretų, figūrinių, teminių kompozicijų, peizažų. Kūrybai būdingi biografinių išgyvenimų atspindžiai,
ekspresyvi išraiška, šiaurietiškas koloritas. 6–7 dešimtmetyje dalyvavo parodose JAV miestuose, surengė parodų, pelnė daugybę
apdovanojimų tiek ikikarinėje Lietuvoje ir Latvijoje, tiek JAV: Latvijos valstybinio muziejaus premiją, Dariaus ir Girėno portretų
konkurso I premiją, Suvienytų Amerikos menininkų garbės aukso medalį (1967), I premiją Niujorko parodoje (1969). Surengtos
parodos Rygoje, Vilniuje, Kaune, daugelyje JAV miestų. 1975 m. Niujorke išleistas jo kūrinių albumas.
Povilas Puzinas buvo labai žmogiška ir jautri asmenybė. Jis mylėjo gyvūnus ir gamtą. Dailininkas turėjo gilią muzikinę klausą.
Jaunystėje blaškėsi, pasirinkdamas tarp dailės ir muzikos studijų. Jis mėgo tapyti, klausydamasis geros muzikos. Dailininko tapybos
pasaulis atspindi jo romantiškus sentimentus senovei – praeičiai, kuri įsikūnijo užmirštomis vietomis: nevažinėjamais kaimo
keliukais, pasenusiomis trobelėmis ir žvejų valtelėmis. Jam buvo artima jūra. Dažnai jo paveiksluose matome žvejus, jūros peizažų
motyvus. Jo figūrinėse kompozicijose stebime mėginimą išreikšti savo laikmečio kartos skausmą, kančias, susijusias su išblaškytais
karo žmonių likimais, artimai siejančiais Lietuvos ir Latvijos žmones.
Parengta pagal: V. Liutkus, Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, (sud. I. Korsakaitė,
L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 110-112); „Povilas Puzinas (1907-1967): Tapyba“, parodos
katalogas (sud. V. Liutkus, Vilnius: LDM, 1998)

63. Povilas Puzinas (1907–1967)

K r i s t a u s a t s i m a i ny m a s. A l t o r i a u s p r o j e kt a s
Pa nevė ž i o K ri s t a us ka r a l i a us ka t e d r a i
~1938–1939, drb., al., 106 x 64

5000 Eur
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65. Povilas Puzinas (1907–1967)

Pe iza ža s su medž iu

Pei zažas su upeli u

3600 Eur

3600 Eur

1942, drb., al., 57 x 67,5
Sign. AD: 42 P.Puzinas

66. Povilas Puzinas (1907–1967)

Ž ie mos p eiz až as (Ziemas ainava)
1958, kart., al., 49 x 64
Sign. AD: Paul Puzinas 58

3200 Eur

XX a. vid., drb., al., 56,5 x 71,5
Sign. AD: Puzinas

67. Povilas Puzinas (1907–1967)

Pr i e p l a u ka

XX a. ~5–7 d–metis, kart., al., 58 x 73,5
Sign. AD: P.Puzinas.

3400 Eur

68. Povilas Puzinas (1907–1967)

Par yžia us katedra

XX a. 5 d–metis, kart., al., 38,5 x 48,5
Sign. AD: P.Puzinas.

2400 Eur

69. Povilas Puzinas (1907–1967)

Nati urmortas

1946, kart., al., 57 x 46
Sign. AD: 46/ Pauls Puzins

2600 Eur

23
23

Lietuvos grafika

71. Adomas Galdikas (1893–1969)

Merg i na su žal č i u

XX a. 3 d-metis, pop., linoraiž., 31,5 x 30,5
Sign. AD: A Galdikas

480 Eur

70. Adomas Galdikas (1893–1969)

Es k izų a p lankas (17 vnt. )

XX a. 3–4 d–metis, pop., graﬁtas, anglis, tušas, piešt.,
akv., 27,5-14 x 34,2-21,8
Būklė įvairi. Signuotas 1 graﬁkos lakštas (1923 m.)

380 Eur

24

72. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pa na s su d ūd e l e

XX a. 3 d-metis, pop., linoraiž., 33 x 28,5
Sign. AD: A Galdikas

480 Eur
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73. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pe iza ž as su moterim su k rep šiu

XX a. 3–4 d–metis, pop., ofortas, 20,5 x 30,5

460 Eur

74. Adomas Galdikas (1893–1969)

Peiz až as su medž iu

XX a. 3–4 d–metis, pop., ofortas, 25,5 x 34

460 Eur

75. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pajūrio motyvas

XX a. 3–4 d–metis, pop., anglis, 37 x 51
Sign. AD: A. Gald

520 Eur
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L i e t u v o s

76. Jonas Kuzminskis (1906–1985)

77. Samuelis Rozinas (1926–2006)

1980, pop., medžio raiž., 12,7 x 10
Sign. AD: J. Kuzminskis–80

1957, pop., linoraiž., 19,5 x 27

I l iust r ac ija

160 Eur

Ka t e d r a i r va r p i n ė

140 Eur

78. Nežinomas autorius (Lietuva, XX a. II p.)

79. Agnius Tarabilda (g. 1964)

1968, pop., sousas, 75 x 55
Sign. AD: neidentiﬁkuotas parašas/68

1995, pop., ofortas, 38 x 53, tir. 21/60
Sign. AK: 21/60 sp. ofortas, AC: „Miestas“, AD: Agnius
Tarabilda 95

Va i ko portretas

290 Eur
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Mi e s t a s

290 Eur
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80. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
1. Exlibris Andrzej Ryszkiewicz |
1973, pop., ofortas, akvatinta, 10,8 x 7,5
2. Exlibris Silvestro Džiaukšto | 1973, pop., ofortas,
akvatinta, 11,5 x 7,5
3. Exlibris [Figūra pučia burbulą] | 1973, pop.,
mecotinta, 8,3 x 7
4. [Apsikabinimas] | 1973, pop., mecotinta, 11 x 7,8
5. [Veidas fone] | 1973, pop., mecotinta, 11 x 7,8
6. Laukimas | 1973, pop., mecotinta, 11,8 x 7,8, tir. 2/10
7. [Galva duobėje] | 1973, pop., mecotinta, 11,8 x 7,8
8. Exlibris Lucyna Pocopko | 1973, pop., akvatinta, 11
x5
9. Exlibris Janinos Degutytės | Bronės Jacevičiūtės |
1974, pop., ofortas, akvatinta, 16 x 10
10. Atsisveikinimas su kaimu | 1976, pop., ofortas,
akvatinta, 11,5 x 8
11. [Motina spintelėje] | 1976, pop., ofortas, akvatinta,
12,2 x 10,5
12. [Suknelė-kepurė] | [1977?], pop., ofortas, akvatinta,
9x7
13. Ašara | 1980, pop., mecotinta, 10,7 x 8,5
14. [Žmogus sulankstoma nosimi] | 1980–81, pop.,
ofortas, akvatinta, 5 x 3.5

560 Eur

81. Antanas Kmieliauskas (1932–2019)

Exlibrių rin ki nys, 4 2 vnt .

1969–1979, pop., spalv. tekstolito atsp., įv. išmatav. (7-16 x 5-13)

780 Eur

27

L i e t u v o s

g r a f i k a

Jūratė Rekevičiūtė (1969–2019) – multifunkcinė menininkė. Išsilavinimas – graﬁkė, tačiau tradicinės nespalvotos
graﬁkos formos jai svetimos. Autorę galima vadinti atspaudo meistre, nes jai pačiai buvo labai svarbus spausdinimo
procesas, spaudo kartojimas-pasikartojimas, begalybės gylis ir tuštuma. Paskutinėse savo parodose autorė pristatė
visiškai naujai jos išrastą atspaudo nuo suknelės techniką. Kita J. Rekevičiūtės ,,vizitinė kortelė“ – originalūs
ekstravagantiški porcelianiniai papuošalai ir itin spalvingi dekoruoti porcelianiniai indai su asmeniniais
palinkėjimais. Viename interviu J. Rekevičiūtė nejuokais ,,juokavo“, jog jos darbai – tiek papuošalai, tiek paveikslai, tiek
indai – turi magiškų savybių – jos gerbėjai, įsigiję autorės darbų, tampa labiau kūrybingi, linksmi, imasi netikėčiausių
sumanymų...
„Jūratė gebėjo atspėti būsimas tendencijas, sekti mada ir skolintis „nesiskolindama“ bei sintetinti naujos kokybės meną,
meistriškai jungdama tradiciją ir naujadarus.”
(meno kritikas I. Kazakevičius)

82. Jūratė Rekevičiūtė (1969–2019)

Na uji ž a idim ai su se nu ve i d u

1990–1993, pop., mišri aut. techn., 60 x 39,5, tir. 2/13
Sign. AK: 2/13 „Nauji žaidimai su senu veidu“ 1990–1993, AD: Jūratė Rekevičiūtė

240 Eur

83. Laisvydė Šalčiūtė (g. 1964)

84. Laisvydė Šalčiūtė (g. 1964)

1993, pop., spalv. linoraiž., 32 x 47, tir. 1/20
Sign. AK: 1/20 „Natiurmortas su vandeniu“, AC: sp.
linograviūra, AD: L. Šalčiūtė 1993

1993, pop., spalv. linoraiž., 35 x 36,5, tir. 4/20
Sign. AK: 4/20 „Natiurmortas su arbūzu“, AC: sp.
linograviūra, AD: L. Šalčiūtė 1993

Natiurm o r t a s su va ndeniu

400 Eur
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Nati urmortas su arbūzu

400 Eur
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Irena Teresė Daukšaitė–Guobienė gimė 1942 08 11 Kaune. Lietuvių grafikė. 1966 baigė Lietuvos dailės institutą (mokytojas V. Jurkūnas). 1967–1981
Eksperimentinio taros konstravimo ir įpakavimo biuro dailininkė. Sukūrė estampų (triptikai „Tyrinėję lietuvių kalbą“ (1979); „Išėję negrįžti“
(1988), ciklai „Tėvynė“ (1985), „Dienos šviesa–nakties tamsa“ (1995), „Atodangos I–II“ (1998), „Stalas I–X“ (2000), „Amuletai I–V“ (2003), „Tai, kas
nenusakoma“ (2006), „Begalinė istorija“ (2007), daugiau kaip 60 ekslibrisų (daugiausia oforto ar oforto ir akvatintos technika), kitos smulkiosios
grafikos kūrinių. Jie lyriški, gausūs simbolių, metaforų. Ankstyvuosiuose kūriniuose spalvinės dėmės derinamos su realistiniu piešiniu, vėlesni
kūriniai abstraktesni; būdinga sodrios, persiliejančios rudos, rausvos, mėlynos spalvos, subtilūs plastiniai akcentai, grafikos ir tapybos raiškos
priemonių jungtis. Iliustravo daugiau kaip 20 knygų vaikams. Iliustracijos emocionalios, žaismingos.
Parengta pagal Visuotinę lietuvių enciklopediją: https://www.vle.lt

85. Irena Daukšaitė–Guobienė
(g. 1942)

86. Irena Daukšaitė–Guobienė
(g. 1942)

87. Irena Daukšaitė–Guobienė
(g. 1942)

1993, pop., ofortas, mišri techn.,
64,2 x 48, tir. 3/5
Sign. AK: „Pamestas raktas“ I,
AC: C3+TM, AD: 3/5 I. DaukšaitėGuobienė 93

1995, pop., ofortas, mišri techn.,
monotip., 64 x 48, tir. 1/1
Sign. AK: „Nakties šviesa“ II,
AC: C3+MT, AD: 1/1 I. DaukšaitėGuobienė 95

1993, pop., mišri techn., 64 x 45,
tir. 4/16
Sign. AK: „Miražas abiems“ II,
4/16, AC: MT, AD: I. DaukšaitėGuobienė 93

Pamestas raktas I

360 Eur

Na kti e s švi e sa II

Mi r a ž a s a b i e ms I I

360 Eur

360 Eur

88. Irena Daukšaitė–Guobienė
(g. 1942)

89. Irena Daukšaitė–Guobienė
(g. 1942)

90. Irena Daukšaitė–Guobienė
(g. 1942)

1997, pop., mišri techn., 67 x 52
Sign. AK: „Pasakojimas paraštėse“
III, AC: TM, AD: I. DaukšaitėGuobienė 97

1993, pop., mišri techn., 64,5 x
49,5, tir. 5/10
Sign. AK: „Atminties labirintai
I“, AC: mišri technika 5/10, AD: I.
Daukšaitė-Guobienė 93

1994, pop., mišri techn., 64 x
48,4, tir. 3/10
Sign. AK: „Dienos ugnis“, AC:
3/10, mišri technika MT, AD: I.
Daukšaitė-Guobienė 94

Pasakojimas paraštėse III

360 Eur

Atmi nt i e s l a b i r i nt a i I

360 Eur

D i e no s u g ni s

360 Eur
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91. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

P j aus t inys nr. 8 1

1992, pop., spalv. linoraiž., 37 x 54, tir. 4/25
Sign. AK: 4/25 pjaustinys No 81, AC: sp. linoraižinys,
AD: Kęstutis Grigaliūnas 92

420 Eur

92. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

P j aus t inys nr. 94

1991, pop., spalv. linoraiž., 54,5 x 49,8, tir. 2/50
Sign. AK: 2/50 pjaustinys No 94, AC: sp. linoraižinys,
AD: K. Grigaliūnas 91

420 Eur

94. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

Pj a u s t i nys nr. 92

1992, pop., spalv. linoraiž., 71 x 42, tir. 7/25
Sign. AK: 7/25 pjaustinys No 92, AC: sp.
linoraižinys, AD: Kęstutis Grigaliūnas 92

480 Eur

93. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

Pj a u s t i nys nr. 91

1992, pop., spalv. linoraiž., 45 x 65, tir. 9/25
Sign. AK: 9/25 pjaustinys No 91, AC: sp. linoraižinys,
AD: Kęstutis Grigaliūnas 92

420 Eur

30

L

X

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

95. Danutė Gražienė (g. 1950)

96. Danutė Gražienė (g. 1950)

2004, pop., akvatinta, relj., 47,2 x 58,7, tir. 2/3
Sign. AK: 2/3, AC: Natiurmortas – C3 – reljefas, AD: D.
Gražienė 2004

2002, pop., akvatinta, reljef., 25 x 59, tir: 2/6
Sign. AK: 2/6, – A Feast – Aquatinta – relief – „Puota“ –,
AD: D. Gražienė 2002

Natiurmo r t a s

380 Eur

Pu o t a

280 Eur

97. Danutė Gražienė (g. 1950)

98. Danutė Gražienė (g. 1950)

2006, pop., akvatinta, relj., mišri techn., monotip.,
99 x 70
Sign. AK: E‘ d A 1/1, AC: Vienas paskui kitą III, AD: D.
Gražienė 2006

2004, pop., akvatinta, reljef., 32,7 x 37
Sign. AK: E d‘ A – Debesys –, AC: akvatinta – reljefas, AD: D.
Gražienė 2004

Vienas pa skui k it ą I I I

380 Eur

D e b e sys

280 Eur
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In focus: kompozitoriaus Juozo
Naujalio šeimos kolekcinės
vertybės
Juozas Naujalis (1869–1934) – lietuvių muzikos maestro, kompozitorių patriarchas. Sukūrė apie 150 bažnytinės muzikos kūrinių,
tarp jų – choro dainų; daugelis jų („Lietuva brangi“, „Raseiniečių daina“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Jaunimo giesmė“) sukurtos
pagal Maironio žodžius; dainos lyriškos, melodingos, grindžiamos paprastomis raiškos priemonėmis. Pritaikydamas chorui
liaudies dainas („Ant kalno karklai siūbavo“, „Oi, žiba žiburėlis“, „Siuntė mane motinėlė“) laikėsi klasikinės harmonijos. Sukūrė
simfoninę poemą „Ruduo“ (apie 1930), pjesę „Svajonė“ styginių kvartetui (apie 1930), instrumentinių pjesių, 12 trio vargonams,
trio balsui smuikui ir fortepijonui, preliudų, kantatų, 13 mišių („Missa pro defunctis“ (1891) laimėjo S. Moniuszkos konkurso
Varšuvoje I premiją), apie 20 motetų, giesmių, kitų bažnytinės muzikos kūrinių, solo dainų. Italijos Karūnos 3 laipsnio ordino (už
nuopelnus bažnytinei muzikai, 1928), Gedimino 3 laipsnio (1930) ir 2 laipsnio (1931) ordinų kavalierius. Nuo 1972 Raudondvaryje
rengiamas J. Naujalio mišrių chorų konkursas, nuo 2002 veikia J. Naujalio memorialinis muziejus.
Parengta pagal: https://www.vle.lt
„Štai kaip J. Naujalį, gerai jį pažinojęs, apibūdina teatro režisierius Antanas Sutkus: „Augalotas, tiesus, stotingas vyras, savimi
pasitikįs ir kitus suprantąs bei užjaučiąs žmogus. Krūtinę dengia išvaizdi patriarcho barzda. Bendraudamas su žmonėmis –
santūrus, ramus, tikslus, kilnus. Pasvertas kiekvienas žodis. Visad gyvos, tartum tiriančios didelės akys kiekvieną palydi švelnia
šypsenėle… Tai lietuvių muzikos tėvas Juozas Naujalis.“
Parengta pagal: Algirdo Butkevičiaus straipsnį Lietuvių muzikos tėvo Juozo Naujalio kelio pradžia – Vabalninke (portalas
bernardinai.lt, 2022 02 24)
Tadas Naujalis, gimęs 1898 10 18, gyvenęs ir miręs 1995 12 28 Kaune. „Esu pats tikriausias
Kaunietis“ – kaip jis mėgo juokauti. Jauniausias kompozitoriaus Juozo Naujalio vaikas iš penkių.
Mokėsi Lietuvoje ir užsienyje ir įgijo teisininko profesiją. Kalbėjo keliomis užsienio kalbomis.
Pasakodavo, kad tardytojo darbe stengėsi apginti bet kurį žmogų, nes tikėjo prigimtiniu žmonių
tyrumu. Didžiąją gyvenimo dalį praleido Vydūno al. 51, Kaune - J. Naujalio statytame name, kartu
su Lietuvoje likusiais šeimos nariais. Šiame name įvairiomis progomis rinkdavosi žinomi Kauno
meno, mokslo ir viešo gyvenimo atstovai. Visi aukcionui pateikti daiktai yra kaip tik iš šio Juozo
Naujalio istorinio šeimos lizdo.

99. Lazaris Kaganas (1910–?)

100. Adolis Jonas Krištopaitis (1925–2000)

101. Rimtas Kalpokas (1908–1999)

1936, pop., tušas, akv., 34 x 24
Sign. AD: Ka–ss/1936

1990, kart., piešt., temp., 30 x 30
Sign. AK: AK.90.

1974, pop., ﬂom., 34,5 x 24
Sign. AK: R.Kalpokas/1974

Tado Naujalio šaržas

290 Eur
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Tadas Nauj a l i s. Es ki z a s.

250 Eur

Ta d o Na uj a l i o p or t r e t a s

250 Eur
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102. Juozui Naujaliui dovanotas pasid a b r u o t a s

in d as su dedikacija

Iki 1925, sidabravimas, liejimas, graviravimas, 40 x 26,5, h=27
Išgraviruota dedikacija: Brangiam Direktoriui Vardo Dienoje.
Liet. Muz. Mok. Mokiniai. 1925.III.19. Ant dangčio – JN
monograma
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103. Rašalinė

XIX a., bronza, emalis, 23 x 16,5 (pagrindas)

400 Eur

1400 Eur

104. Sida bri n ė cukri n ė
Auksakalys A.K. Įkalai: AK P 61 1.
1896–1906, sidabras, liejimas, 467,08 g
Būklė: kritusi, todėl yra įdubimas

460 Eur

1 0 5 . S i d a b r i ni s pa d ė k l a s
Įkalai: R. Miracoli&C. (Italija), 800
Po 1912, sidabras, liejimas, 42,5 x 32,2, 1120 g

1000 Eur

106. Sida b r i n i a i s t a l o į r a n k i a i , s u i š g r a v i r u o t a
N m o no g r am a
Šakutės: 3 vnt., 177,72 g | Sriubiniai šaukštai: 5 vnt., 325,89 g |
Arbatiniai šaukšteliai: 10 vnt., 180,62 g | Peiliai: 6 vnt., 543,78 g
Sidabras (peilių geležtės – plieno), liejimas, graviravimas.
Įkalai: Aron 800, Zwillinger logotipas. Gamintojas:
J.A.Henckels Zwilling (Vokietija)

840 Eur

1 0 7 . 6 s i da b r i n ė s t a ur e l ė s
Auksakalys V. T. Sokolov (Maskva), jo įkalas B.T.C.,
praba 84
Iki 1908, sidabras, liejimas, auksavimo likučiai,
graviravimas, h=8,4, 189,83 g
Kiekviena taurelė – su dovanotojų vardais ir monograma A

300 Eur
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Varia Lituanica
Končia Medardas Kazimieras, Konča (lenk. Medard Kazimierz Kończa), g. 1808 10 04 Lokinėje (prie Siesikų), m. 1899 03 18
(Lokinėje prie Siesikų; palaidotas Siesikuose), 1830–31 sukilimo dalyvis. M. Končios tėvas. Mokėsi pijorų mokykloje Ukmergėje,
1826 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Ukmergės apskrityje suorganizavo apie 1000 sukilėlių būrį, jam vadovavo.
1831 04 17–24 dalyvavo nesėkmingame Vilniaus puolime. 05 19 išrinktas Ukmergės apskrities sukilimo komiteto vadovu. 05 23
su būriu prisijungė prie generolo D. A. Chłapowskio (buvo jo adjutantas) reguliariosios kariuomenės, 06 19 dalyvavo Panerių
kautynėse, vėliau – Šiaulių kautynėse. 07 13 su sukilėliais pasitraukė į Prūsiją. Netrukus grįžo į Lietuvą, buvo tardomas. 1837–38
veikė slaptoje draugijoje (dauguma jos narių buvo 1831 veikusio sukilėlių Vyriausiojo komiteto nariai). 1838 Vilniuje suimtas,
1839 ištremtas į Velikij Ustiugą (kitais duomenimis, į Vologdos guberniją). 1843 (kitais duomenimis, 1845) grįžo į Lietuvą, gyveno
Lokinėje. 1858–63 Ukmergės apskrities bajorų maršalka. 1863–64 sukilimui nepritarė, bet Rusijos imperijos valdžios kaltintas
rėmęs sukilėlius, apie vienerius metus kalintas Ukmergėje, Vilniuje.

108. Alfredas Izidorius Römeris (Alfred Izydor Römer, 1832–1897)

Medardo Kaz imiero Končos barel jef as
~1880, bronza, ø23,
Sign. AD: mongrama AR

3500 Eur

109. Jonas Kazimieras Vilčinskis

(J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.)

Šnipiškių priemiestis | Przedmiescie
Snipiszki | Faubourg Snipichki

Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, II ser., Nr. 10. Pagal Jono Chruckio (1810–1885)
paveikslą; ﬁgūros V. Adamo, litografas L. Bichebois.
1848, pop., chromolitograf., 24 x 35,3. Leista Paryžiuje,
Lemercier spaustuvėje.
Plačiau apie darbą žr. Jonas Kazimieras Vilčinskis.
Vilniaus albumas (Lietuvos nacionalinis muziejus,
2021): p. 70–71.

1300 Eur
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110. Francas Karlas Mejeris (Franz Meyer, Vilnius)

Si d a b r i ni s i nd e l i s

1849, sidabras, liejimas, graviravimas, h=10, 183,7 g
Įkalai: 84, T.B/1849; Franz Meyer, Pogoń (Vytis)
Išgraviruota: A.B. [А.З.?]/d. 25. August. 1859

1250 Eur

L

111. Bari Egizas (1869–1946)

X

Damos su auskaru portretas
1939, pop., past., 60 x 35,5
Sign. AK: B.Eg./1929

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

Bari Egizas (1869–1946) – karaimų kilmės dailininkas. Gimė 1869 m. Odesoje pasiturinčių
karaimų šeimoje, mirė 1946 m. Palaidotas Vilniuje, karaimų kapinėse. 1886 m. Egizas įstojo
į Odesos dailiųjų menų Dailės skatinimo draugijos įsteigtą piešimo mokyklą. Joje buvo
mokoma tapyti, piešti, braižyti ir lipdyti. 1890 m., po sėkmingų studijų piešimo mokykloje,
dailininkas įstojo į Peterburgo dailės akademiją (studijas baigė 1894 m.). 1897–1898 m.
dailininkas buvo nuvykęs į Paryžių, kur Juliano (Académie Julian) ir Colarossi’o (Académie
Colarossi) akademijose tobulino tapybos įgūdžius. Vėliau lankėsi ir ne vienerius metus
praleido Maskvoje, Berlyne, Drezdene, Miunchene, Florencijoje, Venecijoje, Šveicarijoje.
Gyveno Turkijoje (Konstantinopolyje). 1919 m. grįžęs į Odesą B. Egizas dirbo pedagoginį
darbą, dalyvavo parodose. Į Vilnių Egizas atvažiavo apie 1938 m. apsigyveno Žvėryne.
Neabejotina, jog dailininko kūrybai turėjo įtakos prancūzų tapyba (į Paryžių Egizas atvyko
jau pradėjęs savarankišką meninę veiklą ir tobulinosi kaip tik tuo metu, kai impresionizmą
keitė simbolizmas, kuomet imta vertinti tapybiškumą, rafinuotą toninę spalvų harmoniją).
Visgi kūrėjas liko ištikimas realistiniam vaizdavimo principui. Ankstyvoje jo tapyboje
juntama niuansuotų spalvų toninė harmonija, minkštas tirpstantis oro atmosferos
perteikimas. Egizas mėgo vaizduoti idealizuotas buitines, sentimentalias scenas. Vėlesniuose
jo darbuose sustiprėja realistinė raiška, ne tiek dėmesio kreipiama į pačios tapybos grožį.
Svarią vietą dailininko kūryboje užima portreto žanras. Dailininko sukurti portretai nutapyti
realistine maniera, stengiantis ne tik perteikti portretuojamųjų išorinį panašumą – kai
kuriuose iš jų matyti pastangos atskleisti psichologinę asmenybės charakteristiką. Egizas
neturėjo pasekėjų ir mokinių, tačiau jo kūryba papildo bendrąją XX a. I pusės Vilniaus
tautinių bendrijų, o kartu ir Lietuvos dailės panoramą. Dailininko kūrybinis palikimas
išsibarstęs po visą pasaulį. Daugiausia kūrinių pateko į Odesos, Sankt Peterburgo, Londono,
Paryžiaus, Romos, ir kt. miestų muziejus taip pat privačias kolekcijas.
Parengta pagal Rimos Rutkauskienės įvadinį straipsnį knygai Bari Egizas. Tapyba, piešiniai
(sud. S. Makselienė, Vilniaus aukciono biblioteka, 2009).

1200 Eur

112. Mykolas Balinskis

(Michał Baliński, 1794–1864)

H i s t o r ya m i a s t a W i l n a / p r z ę z
M i c h a ł a B a ł i n s k i e go | Vi l n i a u s
mi e s t o i s t o r i j a

T. 1: Zawierający dzieje Wilna od
założenia miasta aż do roku 1430
T. 2: Zawierający dzieje Wilna od
początku rządów Świdrygajłły do śmierci
Stefana Batorego, czyli od 1430-1586 roku
1836, Wilno: A. Marcinowski. T.1: XXIV,
234, [4] p., 5 il. T.2: 290, [12] p., 8 il.

2400 Eur

Mykolas Balinskis (Michał Baliński, 1794–1864) – Lietuvos istorikas, publicistas. Labai svarbus M. Balinskio vaidmuo, formuojant
Lietuvos istoriografijos tematiką ir problematiką. Su J. Leleveliu 1815 m. įkūrė ir 1816–1822 m. redagavo žurnalą „Tygodnik Wileński“.
Buvo Vilniaus archeologinės komisijos vicepirmininku, Rusijos imperatoriškosios geografų draugijos nariu. M. Balinskis surinko
ir paskelbė daug įdomios medžiagos apie Lietuvos miestus bei miestelius, bažnytkaimius, dvarus. Parašė Vilniaus miesto istoriją,
Vilniaus akademijos istoriją, Lenkijos istoriją, apie Barborą Radvilaitę, atsiminimus apie Joną ir Andrių Sniadeckį, Vilniaus miesto
statistinį aprašymą, istorinių raštų dvitomį, istorijos studijas. Kartu su T. Lipinskiu parengė tris „Senovės Lenkijos“ tomus, vienas jų
skirtas LDK istoriniam topografiniam aprašymui. Šiame darbe suregistruoti LDK miestai ir miesteliai, jų geografinė padėtis, trumpa
istorinė apžvalga.
1836 m. išspausdinta M. Balinskio dviejų tomų „Vilniaus miesto istorija“ (Historya miasta Wilna) apima Vilniaus istoriją nuo miesto
įkūrimo iki Stepono Batoro mirties. Autorius surinko ir panaudojo daugybę istorinių šaltinių, kurie neišliko iki mūsų dienų. Tai
vertingas informacijos šaltinis istorikams, kultūrologams ir visiems skaitytojams, besidomintiems senąja Vilniaus miesto ir bendra
ikikrikščioniškosios Lietuvos valstybės istorija. Šio veikalo 13 iliustracijų litografavo Karolis Ripinskis (1809–1892) ir Jonas Ripinskis.
K. Ripinskis šiam veikalui sukūrė istorinių asmenybių portretus, tačiau tik kai kuriuose iš jų pasirašyta, kad piešė K. Ripinskis (rys.
K. Ripińki). Antras tomas iliustruotas litografijomis su Aukštutinės ir Žemutinės (pavaizduota dar prieš nugriovimą pagal Pietro de
Rossi piešinį) pilies, Šv. Mikalojaus bažnyčios, Šv. Onos bažnyčios vaizdais. Pastarojoje nurodyta, kad Antano Kliukovskio litografijoje
akmenyje piešė Jonas Ripinskis, kitose iliustracijose nurodyta tik A. Kliukovskio litografija. Leidinyje pateiktos iliustracijos dažnai
buvo pavyzdžiu kitiems albumams ir knygoms, pristatantiems Vilnių.
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113. Atsiminimai apie Vilnių XIX–XX a. 17 k nyg ų ,
19 b ibl iog r af inių p oz icijų rinkinys

1. Juzefas Ignotas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski
1812–1887)
Obrazy z życia i podróży przez J.I.Kraszewskiego |
J.I.Kraszewskio vaizdai iš gyvenimo ir kelionių
T.I-II. T.II – Wspomnienia Wilna (1830–1835). Wydanie
Adama Zawadzkiego. 1842, Wilno, Nakladem i drukiem Jozefa
Zawadzkiego, 223, 211 p.
2. Płacyd Jankowski (1810–1872)
Kilka wspomnień uniwersyteckich/przez Johna of Dycalp |
Keletas Universiteto prisiminimų
1854, Wyd. nowe dopelnione. Wilno, nakład i druk T. Glückberg,
192 p.
3. Edward Bonifacy Pawłowicz (1825–1909)
Wspomnienia znad Wilji i Niemna. Studya–Podróże | Prisiminimai
1883, Lwów, Nakładem autora, [3], 310 p.
4. Jan Prusinowski (1818–1892), Maurycy Krupowicz (1823–1891)
Po ziarnie. Zbiorek pamiątkowy. | Po grūdelį. Atsiminimų
rinkinys
1861, Wilno, Nakł. Wydawców, Drukiem A.Syrkina, 292 p.
5. Tomas Jurgis Dobševičius (Tomasz Jerzy Dobszewicz; slapyv.
D. Ejtwid, 1807–1881)
Wspomnienia z czasow, ktore przeżylem przez Tomasza
Dobszewicz. | Tomo Dobševičiaus prisiminimai iš tų laikų,
kuriuos išgyveno.
1883, Krakow, w drukarni „Czasu“ fr. Kluczynskiego, 216 p.
6. Влади́мир Ива́нович Харке́вич (1856–1906)
1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях
современников | 1812 m. iš dienoraščių, užrašų ir amžininkų
atsiminimų
Материалы Воен.-учен. арх. Гл. Штаба. Вып. 4
1907, Вильна, Тип. Штаба Виленск. Воен. Окр., 89 p.
7. Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865 poprzedzone
wspomnieniami osobistemi prof. Tadeusza Korzona oraz
opatrzone przedmowa i przypisami. | Jakóbo Gieysztoro
dienoraščiai 1857–1865 m.
Tom I-II. 1913, Wilno, Biblioteka Pamietnikow, nakladem Tow,
Udz. „Kurjer Litewski”, 420, 380 p.
8. Joseph Frank (1771–1842)
Pamietniki D-ra Józefa Franka, profesora Uniwersytetu
Wileńskiego z francuskiego przetłumaczył, wstȩpem i uwagami
opatrzył Władysław Zahorski. | Iš prancūzų kalbos išversti
Vilniaus universiteto profesoriaus daktaro Józefo Franko
atsiminimai su Władysławo Zahorskio įvadu ir komentarais;
T.I-III, 235, [3]; 305, [5]; 203, [3] p.
1913, Wilno: Druk J. Zawadzkiego.
9. Aleksander Guttry (1813–1891)
W przededniu wiosny ludow. Wspomnienia Aleksandra
Guttrego z r. 1846–48; | Tautų pavasario išvakarėse. Aleksandro
Guttry atsiminimai 1846–48. Wydal i przedmowa opatrzyl
Maciej R. Wierzbinski,
1913, Wilno, Kurjer Litewski, 172 p.
10. Juliusz Kaden–Bandrowski (1885–1944)
Wyprawa wileńska
1921, Warszawa, Tlocznia Wl. Lazarskiego, 48 p., iliustr. Jano
Bulhako nuotraukos.
11. Czesław Jankowski (1857–1929)
Z dnia na dzień: Warszawa 1914–1915 Wilno | Diena dienon:
Varšuva 1914–1915 Vilnius
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1923, Wilno, K. Rutski, [2], 413 p.
12. Konvoliutas iš 3 knygų:
Joachim Lelewel (1786–1861)
Pamiętnik z roku 1830–1831. | Dienoraštis 1830–1831 m.
1924, Warszawa, Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska“, XII,
163, [2], [12].
Ludwik Mierosławski (1814–1878)
Pamiętnik Mierosławskiego, 1861-1863. | Mierosławskio
dienoraštis, 1861-1863
1924, Warszawa: Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska“, 214
Józef Piłsudski (1867–1935)
Moje pierwsze boje. Wspomnienia, spisane w twierdzy
magdeburskiej | Mano pirmosios kovos. Prisiminimai, parašyti
Magdeburgo tvirtovėje
1925, Warszawa: Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska“, 183 p.
13. Stanisław Morawski (1802–1853)
Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825). Wydali Adam
Czartkowski i Henryk Mościcki. Czasy i Ludzie. | Keli jaunystės
metai Vilniuje (1818–1825). Juos paskelbė Adam Czartkowski ir
Henryk Mościcki. Laikai ir žmonės
1924, Instytut Wydawniczy „Bibljoteka polska“, 542 p.
14. Gabriela Puzynina (1815–1869)
Z Güntherów Gabrjela Puzynina: W Wilnie i w dworach
litewskich: pamiętnik z lat 1815–1843. | Vilniuje ir Lietuvos
dvaruose: 1815–1843 m. dienoraštis
1928, Wilno, druk Józefa Zawadzkiego, 389 p.
15. Edward Woyniłłowicz (Wojniłłowicz, biał. Эдвард
Вайніловіч, Edvard Vajhniłovič, 1847–1928)
Wspomnienia 1847–1928. Częsc pierwsza. | Atsiminimai
1847–1928. Pirma dalis.
1931, Wydał, wstępem i przypisami opatrzył J. Iwaszkiewicz. Wilno, Nakł. Komitetu Uczczenia Edwarda Woyniłłowicza; skł.
gł. w Księgarni Józefa Zawadzkiego, XXIV, 365 p.
16. Stanislaw Szumski (1789–1871)
W walkach i więzieniach. Pamiętniki Stanislawa Szumskiego
1812–1848. Z 17 iliustracjami.
1931, Wydal Henryk Moscicki. Okladkę rysowal Jerzy Hoppen.
Wilno, Zawadzki, 216 p.
17. Lucjan Bochwic (1864–1938)
Wspomnienia uniwersyteckie; Warszawa 1882–1885, Petersburg
1885–1887
Z dawnych wspomnień sądowych | Universiteto prisiminimai;
Varšuva 1882–1885, Peterburgas 1885–1887 Iš senų teismo
prisiminimų
1938, Wilno, Skład Główny w Księgarni Józefa Zawadzkiego,
Drukarnia Archidiecezjalna, 133, [2] p.

2500 Eur

L

X

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

114. B ib l j o tecz ka W ilenska
1929–1938, Vilnius: Wydawnictwo magistratu Miasta Wilna
Vilniaus magistrato tęstinė knygų serija apie miesto istoriją (9 knygos, pilna
serija)
1. Janina Rodkiewiczówna
Cech introligatorski w Wilnie | Knygrišystės gildija Vilniuje
1929, Vilnius, nr. 1. 55 p.
2. Stanisław Pigoń (1885–1968)
Z dawnego Wilna. Szkice obyczajowe i literackie | Iš buvusio Vilniaus. Manierų
ir literatūriniai eskizai
1929, Vilnius, nr. 2. 167 p.
3. Marja Łowmianska (1899–1961)
Wilno przed najazdem Moskiewskim 1655 roku | Vilnius iki 1655 m. maskolių
invazijos
1929, Vilnius, nr. 3. 198 p., žemėl.
4. Sara Rabinowiczówna
Wilno w powstaniu roku 1830/31 | Vilnius 1830/31 sukilime
1929, Vilnius, nr. 4. 158 p.
5. Leonid Żytkowicz (1910–1991)
Zburzenie murów obronnych Wilna (1799-1805) | Vilniaus gynybinių sienų
griovimas
1933, Vilnius, nr. 5. 9 p., il.
6. Irena Zaleska Stankiewiczowa
Pensje zenskie w Wilnie, 1795–1830 | Moterų atlyginimai Vilniuje, 1795–1830 m.
1935, Vilnius, nr. 6. 158 p.
7. Bogumił Zwolski
Sprawa zboru ewangelicko-reformowanego w Wilnie: w latach 1639–41 |
Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios byla: 1639–41
1936, Vilnius, nr. 7. 70 p.
8. Stefan Rosiak
Księgarnia „E. Orzeszkowa i S-ka“ w Wilnie 1879–1882
1938, Vilnius, nr. 8. 121 p.
9. Bolesław Waligóra
Walka o Wilno: okupacja Litwy i Białorusi w 1918–1919 r. przez Rosję Sowiecką
| Kova už Vilnių: Sovietų Rusijos įvykdyta Lietuvos ir Baltarusijos okupacija
1918–1919 m.
1938, Vilnius, nr. 9. 476, [8], 8 il.

500 Eur

115. Kasper Niesiecki (1682–1744)

Herbarz Pol ski | Lenki jos h erbaža s

1839–1845, Lipsk: wyd. J.N.Bobrowicz. 9 tomai
(1-8 ir 10; 9 trūksta)

700 Eur
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V a r i a

L i t u a n i c a

116. Konvoliuta s „Pirm as ai bar as “ i r „ Dai n ava“

Pirmasai baras

1915, Vilnius: Martino Kuktos spaustuvė, 220, [2] p.
Stasio Šilingo redaguotas literatūros ir menotyros almanachas.
Dainava. Literatūros ir dailės lapai. Pirma knyga.
1920, Tilžė: Vilkolakio leidinys, 118, [2] p.
Red. Faustas Kirša ir Balys Sruoga
Su Jono Vytauto Narbuto bibliotekos spaudu ir parašu (abu leidiniai)

100 Eur

117. L i et uvos kel i ų
žemėlapis | Carte
rout i ère d e L i t h ua n i e
1939, Kaunas, Lietuvos
automobilių klubas, sp.
„Spindulys“, 63 x 77

1 1 8 . Ku r š i ų Ne r i j o s ž e m ė l a p i s | Wa n d e r ka r t e d e r
Ku r i s c h e n Ne h r u n g
1919, Kionigsbergas: Oberlandmesser Heinrich. Mastelis
1:50000, 22 x 138,5

130 Eur

50 Eur

119. Ka uno g imna zijo s 1 8 9 2 m . Pe t r u i B a c ev i č i u i i š d u o t a s p a g y r i m o r a š t a s
1892, pop., rankraštis ant ﬁrmino gimnazijos blanko, 48,3 x 36,5

120 Eur

1 2 1 . 3 v i l n i e č i ų po r t r e t a i ( c a b i n e t po r t r a i t )
Fotografuota A. Strauso (2) ir S. Fleury fotoatelje
XIX a. pab. (viena fotograﬁja datuota 1897), pop., sid. br. atsp., ~14,3 x 10,2

40 Eur

120. Carte de la Lituanie | Lietuvos žemėlapis
Leid. Vladas Daumantas. 1918, Lozana: Lietuvių informacijos biuras, 91,6 x 65,7
1917 m. sudarytas Lietuvos žemėlapis, kurį pirmą kartą 1918 m. išleido Lietuvių informacijos biuras Lozanoje. Šiame
žemėlapyje parodytas lietuvių kalbos paplitimas, įvairiais istoriniais laikotarpiais lietuvių gyventos teritorijos. Taip buvo
siekiama tarptautiniu mastu formuoti nuomonę ir stiprinti pozicijas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo. Žemėlapis buvo labai
populiarus. Išleistas keturis kartus, Šveicarijoje ir JAV. Antras leidimas. Sulankstomas. Ant viršelio pavaizduotas Vytis.
Prancūzų k. (LIMIS)

100 Eur

38

L

X

X

V

122. Paris. 28 5 p h otog ra p h i es
Su Ernest Flammarion įvadu.
1931, Paris: Flammarion. 212 p., 285 il.
Reprezentacinis Paryžiaus vaizdų albumas

100 Eur
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12 3 . B e r l i n . E i n Ru n d g a n g i n
Bildern durch das alte und
n e u e B e r l i n.
Su Max Osborn įvadu. 1911, Berlin:
Verlag für Kunstwissenschat. 106, 3
p. 168 il.
Reprezentacinis Berlyno vaizdų
albumas

o

n

a

s

1 2 4 . At v i r l a i š k i s M s t i s l av u i
D o b u ž i n s k i u i , a d r e su o t a s į
K l a i pė d ą
1925, pop., poligraf., rankraštis, 14 x 6.
Pašto antspaudo data: 2025-12-21

40 Eur

80 Eur

125. Souve n i r o f C h i c a go i n C o l o u r s
~1910, Chicago: V.O.Hammon Publishing Co. 50 l., 100
spalv. il.
Reprezentacinis Čikagos vaizdų albumas

100 Eur

1 2 6 . Mü n c h e n i m B i l d
Iki 1914, München: Verlag Karl
Beck (L. Haile). 24 l., 48 il.
Reprezentacinis Miuncheno
vaizdų albumas
70 Eur

1 2 7 . 2 0 t a u t i š kų a t v i r u č i ų
albumėlis
1935, Kaunas, 1935. Su įrišimo klaida.

40 Eur

39

V a r i a

L i t u a n i c a

128. Vidas Kranauskas (g. 1967)

Ange l a s su i nd u

2022, medis, polichrom., h=41 (su postamentu – 46)
Sign. KP: K

370 Eur

129. Car t e de vi s i te for ma to fotoa l b uma s su 2 8 nuot raukom /reprodukcijom
~1902–1903, pop. sid. br. atsp., ~9 x 6
Fotografuota Vilniuje (8), Kaune (5), Liepojoje (1), Maskvoje (1), Sankt-Peterbuge (1) ir kt.

250 Eur

1 3 0 . Album von Memel. Zehn der Schönsten ansichten
Iki 1933, Verlag Robert Schmidt‘s Bchhandlung, Memel
10 spalvotų retušuotų Klaipėdos nuotraukų leporelo

40 Eur
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Eglė Rakauskaitė – vizualiojo meno kūrėja, Lietuvoje ir pasaulyje žinoma kaip viena iš 1990-ųjų Lietuvos meno scenos
pradininkių. E. Rakauskaitė savo darbuose tyrumą, intymumą ir emocinę gelmę sujungė su ryškiu vizionierišku atvirumu
ateičiai.
Gyva skulptūra – performansas „Be kaltės kaltiems. Pinklės. Išvarymas iš rojaus“ įvyko 1995 m. prie dab. ŠMC.
„Trylika jaunų merginų baltomis suknelėmis supintomis kasomis sujungtos į tvirtą ir, regis, nepalaužiamą gyvą tinklą,
grasina savo tyla. Susidaro įspūdis, kad galingu mikroskopu stebime išsiplėtusią patriarchalinės visuomenės molekulinę
struktūrą, kuri išliko per šimtmečius ir yra užkoduota moterų kūnuose ir aprangos koduose”. Laima Kreivyte (2018)
Giliai įsišaknijusi krikščionybė per besikeičiančias politines sistemas ir jos įtaka moteriškam tapatumui, perėjimas iš
vaikystės į suaugusiųjų amžių, sutankinta ritualinės prievolės ir ﬁzinės priklausomybės patirtis, šiame kūrinyje tyliai
šaukia apie moterų gyvenimo būklę ir siunčia žinutę ateičiai. Ši ateitis yra tarp to, kas buvo, mūsų praeities, ir to, kuo mes
tapsime, kur eisime ir kas slypi anapus. Praėjus keleriems metams po Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės atkūrimo
1990 m., menininkė atgaivina amžiną „pereinamojo laikotarpio jausmą“.
131. Eglė Rakauskaitė (g. 1967)

Pinklės. Išvar ymas iš Rojaus.
G yva s kul ptūra

1995 (fotografuota)/2022 (spausta), pop.,
skaitm. sp., 40,5 x 59,5, tir. 1/8

1100 Eur

132. Arūnas Kulikauskas (g. 1959)

Pandora Box II (14 objektų)

1994–2012, medis, aut. techn., įv. matm.; signuoti

1400 Eur

41

L i e t u v o s

g r a f i k a

133. Kazys Daugėla (1912–1999)

Vasara ki eme

~1948 (fotografuota), XX a. 8 d–metis (atspausta),
pop., sid. br. atsp., 35 x 27
Sign. KP: autoriaus antspaudas ir 4 fotomeno
parodų JAV etiketės

240 Eur

134. Kazys Daugėla (1912–1999)

Švi esa i r lai ptai

XX a. 8 d–metis, pop., sid. br. atsp., 27,3 x 35
Sign. KP: autoriaus antspaudas

190 Eur

135. Juozas Kazlauskas (1941–2002)

Jūrų vė p l i ai . Prano Juoz ap o ž e mė

XX a. 9 d-metis, pop., sid. br. atsp., 21,5 x 35
Sign. KP: autoriaus kolekcijos atspaudas

250 Eur

42

L

X

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

136. Juozas Kazlauskas (1941–2002)

Prie Laptevų jūros.
Šv. Andrejaus sala.
Iš ciklo „Šiaurės keliais“

1980, pop., sid. br. atsp., 21 x 34,6

250 Eur

137. Juozas Kazlauskas (1941–2002)

Praplaukiant ledkalnius
Ticha ja us įla nkoje.
Iš ciklo „Šiaurės keliais“

1985, pop., sid. br. atsp., 21,5 x 34,8
Sign. KP: autoriaus kolekcijos atspaudas

270 Eur

138. Juozas Kazlauskas (1941–2002)

Audros išmesti. Dingusių poliarinių
ekspedicijų pėdsakais.
Iš ciklo „Šiaurės keliais“
1982, pop., sid. br. atsp., 21,4 x 34,4

250 Eur

43

Autografai
1 3 9 . 3 Vydūno dedi kaci jos i r autog raf ai
Knygose: Vydūnas, „Pasiilgimas“ (1938, sp. Ansas
Bruožis); Vydūnas, „Ragana“ (1918, Tilžė: „Rūta“);
Vydūnas, „Jūraitė“ (1934, Tilžė, „Rūta“)

90 Eur

1 4 0 . Pa ul i a us G a l a unė s a ut og ra f a s
Knygoje: Саломонъ Рейнакъ (1858–1932)
Аполлон. Всеобщая история пластических искусств
1913, Москва: Книгоиздательство „Проблемы эстетики“,
397 p., virš 650 il.
Visuotinės meno istorijos paskaitos, skaitytos Luvro aukštojoje
mokykloje.

70 Eur

1 4 1 . Petro Leono autog raf as i r dedi kaci ja
Knygoje: Petras Leonas (1864–1938)
Teisės ﬁlosoﬁjos istorija. Kinų, Indijos ir Egipto teisė
1936, Kaunas, 133 p.

50 Eur

1 4 2 . 2 A d o l f o Š a po ko s a u t o g ra f a i
Knygose: V. Čepinskis, „Demokratija, bolševizmas ir fašizmas“
(1928, Švietimo-Kultūros dr-jos leidinys); G. Rutenbergas,
„Simanas Daukantas“ (1922, Kaunas)

50 Eur
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143. Zenono Ivinskio

144. S t a s i o Y l o s

Knygoje J. Basanavičius, „Iš
Palangos istorijos“
(1922, Vilnius, „Vilniečio“
leidinys)

Knygoje Stasys Yla, „Dabarties
žmogus“ (1940, Kaunas)

au togr afas

25 Eur

dedi ka c i j a
ir au t o g r a f a s

25 Eur
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1 4 5 . A l e ks i o C h u r g i n o
autograf as
Knygoje „Geografijos pradžia“ (1922,
Kaunas, „Švyturys“)

20 Eur

146. Stasio Kr asausko dedikacijos i r a u t o g ra f a i

re pr odukcijų aplankuose

1966, Vilnius, Vaga, 44 l. | 1972, Vilnius, Vaga, 40 l.

175 Eur

45

Kombinato „Dailė“ gaminiai

147. Kombinatas „Dailė“

G i nt a r i ni ų p a p u o š a l ų r i nki nys

3 kolje, 4 žiedai, 2 poros sąsagų, klipsai, segtukas
XX a. 8–9 d–metis, gintaras, met., dydžiai įv.

70 Eur

148. Kombinatas „Dailė“

2 g i nt a r i ni a i suve nyr a i

XX a. 8–9 d–metis, gintaras, met., medis, h=18,5, h=13

20 Eur

149. Kazimieras Simanonis (g. 1937) | kombinatas „Dailė“

Šamp aninė

XX a. 8 d–metis, siluminas, liejimas, kalstinėjimas, h=77 (indas ø17, h=26;
stovas ø28, h=56)

150 Eur
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150. Kazimieras Simanonis (g. 1937) | kombinatas „Dailė“

151. Ona Kreivytė–Naruševičienė (g. 1935) |

XX a. 8–9 d–metis, siluminas, liejims, kalstinėjimas, ø=15,2

Vai kų g rupė

Pe l e n in ė

50 Eur

kombinatas „Dailė“

XX a. 8 d–metis, molis, glazūra, h=17

65 Eur

152. Kombinatas „Dailė“

St a l t i e s ė l i ų ko mp l e kt a s

XX a. 9–10 d–metis, linas (60%),
medvilnė (40%), audimas, 80 x 30 (1
vnt.), 30 x 24 (6 vnt.)

40 Eur

47

K o m b i n a t o

g a m i n i a i

153. Mina Levitan–Babenskienė (atrib., g. 1932) |

154. Kombinatas „Dailė“

Aust in i s k i li mėli s

XX a. 8 d–metis, linas, 80 x 80

kombinatas „Dailė“

St a l t i e s ė

25 Eur

XX a. 8 d–metis, vilna, audimas, 55 x 79

50 Eur

48

“ D a i l ė ”

155. Kombinatas „Dailė“

156. Kombinatas „Dailė“

XX a. 8 d–metis, linas, 38,5 x 180

XX a. 8 d–metis, linas, 38,5 x 190

Vestuvinis rankšluostis
„Linkime laimės“

Ves t uv i n i s r a n kš l u o s t i s
„Pi r š l i u i “

30 Eur

30 Eur
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157. Jonas Jankus (g. 1929) |
kombinatas „Dailė“

158. Algis Kodis |

159. Kombinatas „Dailė“

De kor at yvi nė lėkštė

XX a. 8 d–metis, oda, 36,5 x 40,5, 30 l.

XX a. 8 d–metis, medis, gintaras,
drožyba, tonavimas, ø=45,3

Laikrod i s „Vi l ni u s “

50 Eur

XX a. pab., oda, medis, laikrodžio
mechanizmas, 35,3 x 35,3

60 Eur

kombinatas „Dailė“

Fo t o a l b u ma s „ Mo t e r i s su a r f a“

45 Eur

160. Kombinatas „Dailė“

A pl an kas garbės raštui

XX a. 8 d–metis, oda, gintaras, 39,8 x 30

30 Eur

161. Kombinatas „Dailė“

D ė ž ė –fo t o a l b u ma s „Vi l ni u s“

XX a. 8–9 d–metis, oda, 32,5 x 33,5 x 7

60 Eur
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K o m b i n a t o

g a m i n i a i

162. Kombinatas „Dailė“

163. Kombinatas „Dailė“

164. Kombinatas „Dailė“

XX a. 8 d–metis, oda, 32 x 31,5

1977, oda, 45 x 35,5

1977, oda, 37 x 31

A pl an kas garbės raštui

Ap l a nka s g a r b ė s r a š t u i

25 Eur

165. Kombinatas „Dailė“

Užr ašų k nyg a

XX a. 8 d–metis, oda, popierius,
28 x 20,5 x 4

45 Eur

50

“ D a i l ė ”

30 Eur

Ap l a nka s g a r b ė s r a š t u i

25 Eur

166. Zita Kreivytė (atrib., g. 1942)

167. Stanislava Reda Lagauskienė (atrib.) |

Odinis di e no r a š t i s

B l o kno t a s a u t o g r a f a ms

40 Eur

30 Eur

| kombinatas „Dailė“

~1976, oda, pop., ~100 lapų, 30 x 13,5

kombinatas „Dailė“

1977, oda, pop., ~150 lapų, 12 x 18

L

X

X

168. Kombinatas „Dailė“

Knygo s ap lankas „Vilnius“
XX a. 8 d–metis, oda, 22 x 35

30 Eur
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169. Kombinatas „Dailė“

a

Knygo s a p l a n ka s
„Unive rs i t e t ui 40 0 “
~1979, oda, 22,5 x 29,8

30 Eur
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170. Kombinatas „Dailė“

Eg z a m i n ų k nyge l ė s a p l a n ka s
„Vi l ni a u s u nive r s i t e t a s “
~1979, oda, 15,7 x 22,8

20 Eur

172. Kombinatas „Dailė“

Au t o r i n ė va z a

XX a. 8–9 d–metis, molis, glazūra,
ø19, h=23
Sign. AKP: V.Jur

50 Eur

171. Valdemaras Manomaitis

173. Kombinatas „Dailė“

Va za su ž uvų motyvu

XX a. 8–9 d–metis, molis, glazūra,
ø13, h=29.5
Sign. AKP: parašas

(1912–2000) | Kombinatas „Dailė“

1979, molis, glazūra, h=21, ø19, tir. 50
Sign. KP: Rankų darbas / monograma VM / Kaunas „Dailė“

760 Eur

Au t o r i n ė va z a

50 Eur

51

Vakarų Europos dailė ir grafika

174. Biblijos ilius t r a c i j o s (2 19 l ., 4 3 0 i l .)
Iš knygos Histoire du Vieux et du Nouveau Testament
(1700, Amsterdam: Chez Pierre Mortier Libraire)
Dailininkai David van der Plaes (1647–1704) ir kt., raižytojai įvairūs
1700, pop., plieno raiž., 36 x 24 (lakštas – 45,5 x 28,7)

4800 Eur

175. Nežinomas autorius (XIX a.)

176. Salvador Dali (1904–1989)

XIX a., drb., al., 76 x 61,5
Iš kunigo Blažiejaus Česnio (1884–1944) palikimo.

1963–65, pop., ofortas, 54 x 62, tir. 134/150
Sign. AK: 134/150; AD: parašas

Jauno žmo ga us p or t r et a s

3500 Eur

52

Pegasus

1700 Eur
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177. Théo Tobiasse (1927–2012)

M a ža s t raukinukas . . . |
L e pe t it t rain qui mene au chants de la p e ns e e
1974, pop., litograf., 78 x 68
Sign. AK: E.a., AD: théo tobiasse

290 Eur
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178. Théo Tobiasse (1927–2012)

M a n o ka i m a s m ė ly n a m e o b u o ly j e | Mo n v i l l a ge
d a ns l a p o mme b l e u e
1961, pop., litograf., 39 x 27, tir. 67/200
Sign. AK: 67/200, AD: théo tobiasse/61

210 Eur

179. Shoichi Hasegawa (g. 1929)

180. Zao Wou-Ki (1920–2013)

1974, pop., kartono atsp., 59 x 49
Sign. AK: E. A.; AC: Mirage; AD: Shoichi
Hasegawa

1981, pop., ofortas, akvatinta, 40 x 50, tir. 2/3
Sign. AK: epreuve d’[…?] 2/3; AD: parašas, 81

M irage

250 Eur

s

Ko mp oz i c i j a

2000 Eur
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Santrumpos
A. – apačioje
a. – amžius
Ag – sidabras
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas
atrib. – atributuojama
aud. - audinys
aut. techn. – autorinė technika
av. – aversas
balt. – baltalas
C. – centre
cinkograf. – cinkografija
chromolitograf. – chromolitografija (spalvota)
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas
d-metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris
g – gramas
graf. – grafitas
guaš. – guašas
il. – iliustracija
inv. nr. – inventorinis numeris
įv. str. – įvadinis straipsnis
K. – kairėje
kart. – kartonas
ketv. – ketvirtis
klij. – klijuotė
KMM – Kauno meno mokykla

KP – kita (kūrinio) pusė
kreid. – kreidelės
l. – lapas
leid. – leidėjas
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
LDŽ – Lietuvos dailininkų žodynas
(Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2005–2016)
® - rezervinė kaina
raiž. – raižinys, raižytojas
raš. – rašalas
relj. – reljefas
repr. – reprodukuota(s)
rev. - reversas
s. ad. – sausa adata
sangv. – sangvina
SBU – Vilniaus Stepono Batoro universitetas
sid. br. atsp. – sidabro bromido atspaudas
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytoja(s)
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas
traf. – trafaretas (-inis)
užsak. – užsakovas
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija
VP – vidinėje pusėje
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Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos
1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros, UAB nustatytos Meno kūrinių pardavimo
aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – Meno kūrinių aukciono taisyklės) yra privalomos
visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos anketą aukciono
dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Meno kūrinių aukciono
taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo ir/ar
nevisapusiškumo neturi.
1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros, UAB (toliau –Aukciono namai)
organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (toliau –Meno
kūrinių) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai siūlomi pirkti keliems
asmenims per Aukciono namus, o Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris
sudaromas su tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą
(toliau –Pirkėjas).
1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp Aukcionui Meno kūrinį pateikusio
savininko (toliau –Savininkas) bei Pirkėjo.
1.4. Aukciono administracija – Aukciono vedėjas (Aukcioną vedantis
asmuo), Aukciono protokoluotojas, Aukciono finansininkas ir kiti už Aukciono
organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.
1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – Aukcionui pateiktų Meno kūrinių
viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 dienos iki Aukciono pradžios.
1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti Aukcione kaip
Aukcione siūlomų Meno kūrinių potencialus Pirkėjas.
1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis Aukciono
dalyvį Aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti savo atstovo vardą ir
pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į Aukcioną, Aukciono dalyvio atstovas
privalo pateikti Aukciono namų administracijai asmens dokumentą bei Aukciono
dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis.
1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama kiekvieno
Aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir Pirkėjas. Aukciono metu
daromas audio ir/ar video įrašas, saugomas vienerius metus po Aukciono, yra
Aukciono protokolo dalis.
1.9. Dalyvio numeris – Aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis
iškelia, siūlydamas savo kainą.
1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
1.11. Katalogas – Aukcionui pateikiamų Meno kūrinių aprašymas, nurodant
Meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, išmatavimus, pradinę kainą
ar estimaciją bei kitus duomenis.
1.12. Kūrinio pasas – oficialus Aukcionui pateikto Meno kūrinio dokumentas,
kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo laikas ir vieta,
technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, signatūros bei kiti objekto identifikacijai
svarbūs duomenys.
1.13. Meno kūrinys – Aukcionui pateiktas ir Aukciono dalyviams įsigyti
siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas. Meno kūrinys ar kūriniai,
aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną numerį ir kainą kataloge)
sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip „lotas“.
1.14. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant
konkretaus Meno kūrinio pardavimą.
1.15. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą kataloge
Pradinę kainą), kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu. Ji
pažymima ženkleliu ® Aukciono kataloge prie konkretaus kūrinio kainos; jeigu tokio
ženklelio nėra, reiškia, nėra ir rezervinės kainos.
1.16. Akceptuota kaina („plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu už
Meno kūrinį Akciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota plaktuko dūžiu.
1.17. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną
laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro Akceptuota („plaktuko“) kaina, plius Aukciono namų
marža, plius pridėtinės vertės mokestis (PVM) nuo Aukciono namų maržos.
2. Aukciono namų ir Savininko įsipareigojimai ir teisės
2.1. Meno kūrinio Savininkas teikdamas Meno kūrinį (-ius) Aukcionui,
patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktas Meno kūrinys (-iai) yra jo teisėta
nuosavybė, kuris yra teisėtai įsigytas arba paveldėtas, arba sukurtas, kad kūrinys
(-iai) neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, bei atsako už kūrinio
duomenų teisingumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis pateikto kūrinio
Savininkas ir/arba paveldėtojas.
2.2. Savininkas garantuoja Aukcionui teikiamo kūrinio autentiškumą. Iki
Aukciono pradžios paaiškėjus, kad kūrinys yra plagiatas, klaidingai atributuotas
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suabejojus kūrinio autentiškumu, Aukciono namai pasilieka teisę išimti iš

Aukcione parduotinų kūrinių sąrašo tokį kūrinį.
2.3. Aukciono namai, solidariai su Savininku, deda visas pastangas, kad būtų
užtikrintos ir apgintos kūrinio autorių teisės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis.
3. Registracija dalyvavimui Aukcione
3.1. Dalyvauti ir pirkti Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys.
Fiziniai asmenys, dalyvaujantys Aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 metų.
Pirkėjas Aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba per savo atstovą, arba
užregistruodamas Nedalyvaujančio pirkėjo anketą.
3.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, turi
užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą.
3.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti šiuos duomenis:
(i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto
adresas;
(ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, PVM
mokėtojo kodas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė,
banko rekvizitai, įgalioto įmonės atstovo dalyvauti Aukcione vardas, pavardė,
telefonas, elektroninio pašto adresas.
(iii) registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar nupirktą
kūrinį jis išsigabens pats, ar reikės transportavimo paslaugų, taip pat – ar reikės
tarpininkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į užsienį.
3.4.
Norintis dalyvauti Aukcione telefonu, Registracijos anketoje turi
nurodyti lotų, dėl kurių norima varžytis, numerius, bei dalyvio telefono numerį,
kuriuo Aukciono namų darbuotojai susisieks su dalyviu tiesiogiai Aukciono eigoje.
Telefonu galima varžytis tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina yra 500 Eur ar daugiau.
Jeigu telefono numeris yra registruotas Lietuvoje, ir dalyvis fiziškai yra Lietuvoje,
už telefono ryšį moka Aukciono namai. Jeigu telefono numeris yra registruotas
ne Lietuvoje, arba jei dalyvis yra už Lietuvos ribų už telefono ryšį moka dalyvis.
Aukciono namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus.
3.5. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione fiziškai nebūdamas salėje
(toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje, be įprastinių registracijos
anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti Meno kūrinį (-ius), kurį jis nori pirkti,
bei didžiausią Akceptuotą („plaktuko“) kainą, kurią jis sutinka mokėti už tą kūrinį.
Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam
dalyviui numerį.
3.6. Anketą galima užpildyti internetinėje erdėje (on-line) Aukciono namų
interneto svetainėje, arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir atsiųsti
faksu (+370 5) 2307 200. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti Aukciono
organizavimo vietoje ekspozicijos metu ar prieš Aukciono pradžią.
3.7. Registracijos anketos, siunčiamos faksu arba registruojantis „online“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki Aukciono pradžios. Registracija
Aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki Aukciono pradžios.
3.8. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų konfidencialumą.
Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista ar kitu būdu atskleista
tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to imperatyviai reikalauja
galiojantys teisės aktai.
3.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad Meno kūrinių metrikos
būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie Aukcione parduodamus Meno
kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. Aukciono dalyviai yra
primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję norimus įsigyti Meno kūrinius
priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai įvertinti jų būklę ir autentiškumą.
Aukciono dalyviai gali konsultuotis su Aukciono namų ekspertais arba atsivesti į
ekspoziciją savo ekspertus bei remtis jų rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono
namai po pirkimo fakto nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų Meno kūrinių.
4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu laiku, kurie
nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
4.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims
apžiūrėti Aukciono Meno kūrinių ekspozicijoje visus Meno kūrinius ne vėliau kaip
prieš 2 darbo dienas iki Aukciono pradžios. Užsiregistravę Aukciono dalyviai gali
gauti nemokamą Aukciono namų specialistų konsultaciją dėl Aukcionui pateikiamų
objektų. Dėl individualios konsultacijos laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono
namų tinklalapyje nurodytais telefonais.
4.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų Meno
kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka.

4.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Meno kūrinį (autorius,
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Meno kūrinio
kaina didinama tokiais intervalais:
20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur,
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
30000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
4.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio numerį,
nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.
3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas iš Pirkėjų
nebesiūlo didesnės kainos, Aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę
kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, fiksuodamas
plaktuko dūžiu. Ši kaina yra Akceptuota kaina. Nuskambėjus plaktuko dūžiui,
Meno kūrinys laikomas parduotu, o Akceptuota kaina ir ją pasiūliusio dalyvio
numeris įrašomi Aukciono protokole.
4.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai skambina ir atstovauja
telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas registracijos anketas
užpildžiusiems, Aukciono dalyviams.
4.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar
nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali kūrinį, dėl
kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas iškyla po Aukciono, pirmenybė
pirkti kūrinį suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje Aukciono metu.
4.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio Pirkėjo anketą užpildę asmenys, kurie tam
pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė suteikiama tam
Pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau.
4.10. Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių saugykloms
suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į nesančių valstybinėse
saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Paskelbus
Aukcione galutinę Meno kūrinio, kuris yra kultūros vertybė, kainą, valstybinės
saugyklos atstovas turi pirmumo teisę šį Meno kūrinį nupirkti. Šiuo atveju
valstybinės saugyklos atstovas turi garsiai pareikšti apie tokį sprendimą dar prieš
pereinant prie sekančio Meno kūrinio aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas
turi būti užsiregistravęs Aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos
vadovo įgaliojimą pirkti Meno kūrinius Aukcione.
4.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali
Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.
4.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai grąžina Aukciono
administracijai dalyvių numerius.
4.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo į Aukciono
renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų kainas. Pirkėjams,
kurie Aukcione pirko Meno kūrinį, bilieto kaina yra grąžinama atsiimant nusipirktą
kūrinį.
5. Atsiskaitymas
5.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie Aukciono
administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą.
5.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Meno kūriniui išrašo
išankstinio apmokėjimo sąskaitą arba PVM sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo
atsiskaitymo būdo, (du egzempliorius), kurioje nurodo Meno kūrinio numerį,
pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro Akceptuota kaina bei
Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 3000 Eur Akceptuotos kainos,
16% - kūriniams nuo 3001 iki 5000 Eur Akceptuotos kainos, 14% kūriniams nuo
5001 iki 10000 Eur Akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo 10001 Eur Akceptuotos
kainos). Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos arba PVM sąskaitos
faktūros egzempliorius įteikiamas Aukciono dalyviui, antrasis lieka Aukciono
administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į Aukciono protokolą.
5.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra
išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną. Gautą sąskaitą privalu
apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas (įskaitant tą dieną, kai sąskaita buvo
gauta faksu ir/ar elektroniniu paštu). Sąskaitos originalas, drauge su kūrinio pasu,
bus atiduotas atsiimant nupirką kūrinį.
5.4 Apmokėti už įsigytą Meno kūrinį galima Aukciono vietoje grynais pinigais,
arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), arba banko
pavedimu į Aukciono namų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5

darbo dienas po Aukciono.
5.5. Mokant Aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, Aukciono
dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas arba išduodamas kasos aparato
kasos kvitas bei atiduodamas Meno kūrinys ir kūrinio pasas.
5.6. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui kai
pinigai įskaitomi į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime būtina
nurodyti Pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto Meno
kūrinio pavadinimą arba loto numerį, išankstinės sąskaitos numerį.
5.7. Aukciono namai nepriima mokėjimų už Meno kūrinį iš trečiųjų asmenų. Už
parduotą Meno kūrinį turi sumokėti tik užsiregistravęs ir didžiausią kainą už Meno
kūrinį pasiūlęs bei Akceptavęs kainą dalyvis, kurio Pirkėjo numeris yra fiksuotas
Aukciono protokole, išskyrus atvejus, kai prieš Aukciono pradžią yra pasirašytas
trišalis susitarimas tarp Aukciono namų, Aukciono dalyvio ir mokėtojo dėl kitokių
mokėjimo sąlygų.
5.8. Pirkėjas privalo iš Aukciono namų atsiimti Meno kūrinį per 3 darbo dienas
nuo pinigų sumokėjimo momento. Jei Pirkėjas neatsiima Meno kūrinio per nurodytą
laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už Meno kūrinio saugojimą – 0,2 % Meno kūrinio
Galutinės kainos už vieną parą.
5.9. Jei Meno kūrinį, pagal sutarimą, Pirkėjui pristato Aukciono namai, jie Meno
kūrinį Pirkėjui turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų įskaitymo į Aukciono namų
atsiskaitomąją sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima papildomą mokestį,
kuris turi būti sumokėtas tuo pačiu metu kaip ir atsiskaitant už Meno kūrinį. Į šią
sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės bei draudimo pervežimo
metu (jei taikytina) kaštai.
5.10. Kartu su nusipirktu Meno kūriniu Pirkėjui išduodamas oficialiai Aukciono
namų patvirtintas jo pasas.
5.11. Atsiimdamas Meno kūrinį, Pirkėjas privalo pasirašyti Meno kūrinių
atidavimo Pirkėjams žurnale arba analogiškame kurjerio pateikiamame dokumente.
Šiuo parašu patvirtinama, kad Pirkėjas Aukciono namams neturi jokių pretenzijų.
5.12. Jeigu Meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į valstybinę
apskaitą, jis išduodamas Pirkėjui kartu su Kultūros vertybių apsaugos reglamentu.
5.13. Jeigu Pirkėjas nori Meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 50 metų) išvežti į
užsienį, jis turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d.
nutarimu Nr. 1424 patvirtintomis Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių
daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis, kontaktuoti su atsakinga
institucija – Kultūros paveldo departamentu.
5.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po Aukciono – neatsiskaito su
Aukciono namais už įsigytą Meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda teisę
dalyvauti Aukciono namų rengiamuose Aukcionuose, o jo pavardė ir įsiskolinimo
suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje bei paviešinama kitais
Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos skleidimo kanalais.
5.15. Jeigu Pirkėjas praranda teisę į Meno kūrinį, kaip nustatyta 5.14 punkte,
Aukciono namai gali Meno kūrinį pasiūlyti pirkti Pirkėjui, Aukciono eigoje
siūliusiam intervalu mažesnę kainą.
5.16. Aukciono namai, Pirkėjui neatsiskaičius už Meno kūrinį, turi teisę
kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar teismą, ginti savo pažeistas teises įstatymų
nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti Meno kūrinio pirkimąpardavimą įvykusiu sandoriu bei reikalavimą Pirkėjui sumokėti Aukciono namams
bei Meno kūrinio Savininkui priklausančias sumas.
6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
6.1. Meno kūrinių Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra
taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo Meno
kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, Aukcione parduotų Meno kūrinių perleidimo
Pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
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1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos Agentūra for
the sale of artworks at the Auction (hereinafter the Art Auction Rules) are binding
on all Bidders. By signing the registration form, the Bidder irrevocably confirms
that he has familiarized himself with the Art Auction Rules, has understood them,
and has no comments and/or claims regarding their ambiguity, inaccuracy, and/or
incompleteness.
1.2. The Auction is a public purchase-sale of objects of cultural and artistic
value (hereinafter Works of Art) through an Auction organized and held by UAB
Meno Rinkos Agentūra (hereinafter the Auction House), where Works of Art are
offered for sale to several persons through the Auction House and a contract for
the sale-purchase of a Work of Art is signed with the highest Bidder (hereinafter
the Buyer).
1.3. The Auction House is the intermediary between the Owner who has
submitted the Work of Art to the Auction (hereinafter the Owner) and the Buyer.
1.4. The Auction administration is the auctioneer (the person conducting
the Auction), the Auction recorder, the Auction accountant, and other persons
responsible for organizing and conducting the Auction.
1.5. Pre-Auction viewing is the public exhibition of the Works of Art submitted
for Auction, held at least two days before the start of the Auction.
1.6. The Bidder is a person who has registered to participate in the Auction as a
potential Buyer of the Works of Art offered at the Auction.
1.7. The Bidder’s representative is the person who physically represents the
Bidder during the Auction. The Bidder must indicate his representative’s first and
last name on the registration form, and upon arrival at the Auction, the Bidder’s
representative must submit to the administration of the Auction House his personal
identification and the Bidder’s written authorization to represent him at the Auction
as a Buyer.
1.8. The Auction record is the document recording the Final Price and Buyer
for each Work of Art sold at the Auction. The audio and/or video recording made
during the Auction is kept for one year after the Auction and is part of the Auction
record.
1.9. The Bidder’s number is the numbered bidding paddle that the Bidder raises
when bidding.
1.10. An increment is the increase in the price of the Work of Art being
auctioned.
1.11. The Catalogue is the description of the Works of Art submitted for
Auction. It indicates the artist, title, year of creation, measurements, Starting Price
or assessed value, and other information about the Work of Art.
1.12. The certificate of authenticity is the official document of the Work of Art
submitted for Auction. It indicates the title of the object, its artist, time and place of
creation, technique and materials used, measurements, condition, signatures, and
other information important for its identification.
1.13. The Work of Art is the artistic or cultural work or object submitted for
Auction and offered for sale to Bidders. A Work or Works of Art being auctioned as
a single object (with a single number and price in the Catalogue) may synonymously
be called a lot.
1.14. The Starting Price is the initial price announced at the Auction when
bidding on a specific Work of Art has begun.
1.15. The Reserve Price is a confidential amount (higher than the Starting Price
indicated in the Catalogue). If it is not reached during the Auction, the Work is
considered unsold. It is indicated in the Auction Catalogue by the symbol ® beside
the price of a specific Work of Art. If this symbol is absent, there is no Reserve Price.
1.16. The Accepted Price (Gavel Price) is the highest price offered during the
Auction by a Bidder for a Work of Art. It is recorded by a stroke of the gavel.
1.17. The Final Sale Price is the final amount paid by the Buyer who has won the
Auction. It consists of the Accepted (Gavel) Price plus the Auction House margin
plus the value added tax (VAT) on the Auction House margin.

guarantee and defend the copyright on a Work by complying with the provisions of
the Law on Copyright and Related Rights of the Republic of Lithuania.

2. Obligations and Rights of the Auction House and the Owner
2.1 When submitting a Work or Works of Art for Auction, the Owner of the
Work of Art affirms and guarantees that the Work of Art he has submitted is his
rightful property, which has been lawfully acquired or inherited or created, and
that the Work has not been pledged as collateral to a third party. He is responsible
for the correctness of the information about the Work. The Owner affirms that he is
the sole Owner and/or inheritor of the Work submitted.
2.2. The Owner guarantees that the Work submitted for Auction is genuine.
If it becomes clear before the Auction that the Work is a forgery or has been
erroneously attributed, or if there is doubt about the genuineness of the Work, the
Auction House reserves the right to remove such a Work from the list of Works to
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2.3. In solidarity with the Owner, the Auction House makes every effort to

4. The Auction Procedure
4.1. The Auction is held at the location and time set by the Auction House and
indicated in the Catalogue and on the website of the Auction House.
4.2. The Auction House provides an opportunity for all interested persons to
view all the Works of Art at a pre-Auction viewing at least two business days before
the Auction. Registered Bidders may receive a free consultation from Auction
House specialists concerning the objects to be auctioned. An appointment for an
individual consultation must be made by calling one of the telephone numbers
indicated on the website of the Auction House.
4.3. The Auction starts at the designated time. Depending on the number of
Works of Art to be sold, the Auction may be held with or without a break.
4.4. The auctioneer briefly presents each Work of Art (artist, title, year of
creation) and announces its Starting Price. The Starting Price for a Work of Art

3. Bidder Registration
3.1. Natural and legal persons may participate and make purchases at the
Auction. Natural persons participating in the Auction must be at least eighteen
years old. The Bidder participates either personally or by telephone or through his
representative or by registering an Absent Bidder form.
3.2. A Bidder who wishes to participate in the Auction with rights of purchase
must register by filling out the registration form.
3.3. On the registration form, the Bidder must indicate the following
information:
(i) a natural person – first and last name, address, telephone number, E-mail
address;
(ii) a legal person – name, company code, company address, VAT payer’s code,
telephone number, fax number, E-mail address, Internet website, and banking
details as well as the first and last name, telephone number, and E-mail address of
the company representative authorized to participate in the Auction;
(iii) on the registration form, the Bidder must indicate whether he will collect
the purchased Work of Art himself or will need transportation services, also
whether he will need the services of an intermediary if the Work of Art is to be
taken abroad.
3.4. Those who wish to participate in the Auction by telephone must indicate
on the Registration Form the numbers of the lots they want to bid on as well as the
participant’s telephone number at which employees of the Auction House will be
able to reach the participant during the Auction. Bidding by telephone is permitted
only for those lots whose Starting Price is at least €500. If the telephone number
is registered in Lithuania, and the Bidder is in Lithuania, the Auction House will
pay for the telephone connection. If the telephone number is registered outside
Lithuania, or if the Bidder is outside Lithuania, he must pay for the telephone
connection. The Auction House is not responsible for problems with the telephone
connection.
3.5. A Bidder who wants to participate in the Auction without being physically
present in the hall (hereinafter an Absent Bidder) must indicate on the registration
form, in addition to the usual information provided on the registration form, the
Work(s) of Art that he wants to buy and the highest Accepted (Gavel) Price he is
willing to pay for this Work. At its own discretion, for purposes of record keeping,
the Auction House gives a number to the Absent Bidder.
3.6. The registration form may be filled out online on the Internet website of
the Auction House, or the form in the Auction Catalogue may be filled out and sent
by fax (+370 5) 230 7200. The registration form may also be filled out at the Auction
location during the pre-Auction viewing or before the Auction begins.
3.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received no later
than four hours before the Auction. Registration at the Auction location ends ten
minutes before the Auction begins.
3.8. The Auction House is responsible for the confidentiality of registration
data. The information provided on registration forms will not be transmitted,
transferred, or otherwise disclosed to any third parties, except as required by law.
3.9. The Auction House makes every effort to ensure that the Works of Art
to be sold at the Auction are correctly identified and that accurate information
is provided about them, but it does not assume responsibility for possible errors.
Bidders are strongly urged to make purchases only after closely inspecting the
Works of Art they want to acquire during the pre-Auction viewing and to critically
evaluate their condition and genuineness. Bidders may consult experts from the
Auction House or bring their own experts to the pre-Auction viewing and rely on
their recommendations about making a purchase. After a purchase has been made,
the Auction House does not accept any complaints concerning the Works of Art
that have been bought.

may be increased by the following increments:
€20 – €299: by increments of €10;
€300 – €999: by increments of €20;
€1,000 – €2,999: by increments of €50;
€3,000 – €4,999: by increments of €100;
€5,000 – €9,999: by increments of €200;
€10,000 – €29,999: by increments of €250;
€30,000 – or more: by increments of €500.
4.5. When making a bid, a Bidder must clearly raise his bidding paddle with the
number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
4.6. The auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders makes a
higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid made, the number of the
Bidder who made it, and repeats the amount of the bid three times with a stroke of
his gavel. This price is the Accepted Price. After the stroke of the gavel, the Work of
Art is considered sold, and the Accepted Price and the number of the Bidder who
made it are recorded in the Auction records.
4.7. While the Works of Art are being auctioned, employees of the Auction
House represent by telephone the Absent Bidders who have filled out the relevant
registration form.
4.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether or not
they are physically present at the Auction), the auctioneer may decide to re-auction
the Work over which the disagreement arose.
4.9. If several persons who filled out the Absent Bidder form make the same bid
for the same Work (lot), priority is given to the Bidder who filled out the form earlier.
4.10. During the Auction, state depositories for movable objects of cultural
value are given the right of pre-emption to acquire Works of Art included in the
register of movable objects of cultural value that are not held by state depositories
but are protected by the state. When the final bid has been announced for a Work
of Art that has cultural value, the representative of a state depository has the right
of pre-emption to buy this Work of Art. In this case, the representative of a state
depository must audibly announce his intention before the auctioning of the next
Work of Art has begun. The representative of a state depository must be registered
for the Auction and physically present and have an authorization from the head of
his institution to buy Works of Art at the Auction.
4.11. In the Catalogue, the symbol ® beside the price for a Work means that there
is a confidential Reserve Price. If this price is not reached during the Auction, the
Work is considered unsold.
4.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding
numbers to the Auction administration.
4.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke a ticket
system for admission to the Auction event and set ticket prices. Bidders who bought
a Work of Art during the Auction will be refunded the price of their ticket when they
collect the Work they have bought.
5. Payment
5.1. Immediately after the Auction, the Bidder who has bought a Work of Art
must go to the table of the Auction administration and get the invoice issued to him.
5.2. For each Work of Art sold, the Auction administration issues a prepayment
invoice or VAT invoice, depending on the manner of payment, (in two copies) that
indicates the number of the Work of Art, its title, and the price to be paid, which
consists of the Accepted Price and the Auction House margin, including VAT (18%
for Works with an Accepted Price of up to €3,000, 16% for Works with an Accepted
Price of from €3,001 to €5,000, 14% for Works with an Accepted Price of from €5,001
to €10,000, 12% for Works with an Accepted Price of €10,001 or more). The first copy
of the prepayment invoice or VAT invoice is given to the Bidder, and the second is
kept by the Auction administration, which enters the details of the invoice into the
Auction records.
5.3. Invoices for Absent and Telephone Bidders are sent by fax and/or E-mail on
the next working day. They must be paid by bank remittance within five working
days (including the day on which the invoice was received by fax and/or E-mail).
The original copy of the invoice, together with the certificate of authenticity, will be
presented when the sold artwork is collected.
5.4. Payment for the Work of Art may be made at the Auction location in cash
or by bank card (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro) or bank remittance
to the settlement account indicated by the Auction House no later than five working
days after the Auction.
5.5. When payment is made at the Auction location by bank card or in cash, the
Bidder is given a cash receipt or a cash register receipt as well as the Work of Art and
its certificate of authenticity.
5.6. When payment is made by bank remittance, the Work of Art is given to the
Buyer after the money has been credited to the settlement account of the Auction
House. The bank remittance must indicate the Buyer’s first and last name or the

name of the company as well as the title or lot number and the prepayment invoice
number of the Work of Art acquired.
5.7. The Auction House will not accept payment for a Work of Art from a third
party. Payment for the Work of Art sold must be made only by the registered Bidder
who offered the highest price for this Work of Art and whose Bidder’s Number is
recorded in the Auction records, unless a tripartite agreement for different terms
of payment was signed before the Auction between the Auction House, the Bidder,
and the payer.
5.8. The Buyer must collect his Work of Art from the Auction House within
three working days after payment of the money. If the Buyer fails to collect his Work
of Art within the indicated period, he will be charged for storage of the Work of Art
– 0.2% of the Purchase Price of the Work of Art per day.
5.9. If the Auction House made an agreement to deliver the Work of Art to
the Buyer, it must dispatch the Work of Art to the Buyer within sixty hours after
payment has been credited to the settlement account of the Auction House. The
Auction House will charge an additional fee for delivery, which must be paid when
payment is made for the Work of Art. This amount includes all applicable costs for
packing, transportation, customs, and insurance during transportation.
5.10. Together with the Work of Art purchased, the Buyer will receive a
certificate of authenticity issued by the Auction House.
5.11. Upon receiving his Work of Art, the Buyer must sign a record book for
the delivery of artworks to Buyers or a similar document presented by the courier.
This signature certifies that the Buyer does not have any claims against the Auction
House.
5.12. If a Work of Art is listed in state records as an object of cultural and artistic
value, it will be given to the Buyer together with the Regulations for the Safekeeping
of Cultural Treasures.
5.13. If a Buyer wants to take a Work of Art (which is more than fifty years old)
out of the country, he must comply with the Rules for Exporting Movable Cultural
Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, approved by Act No. 1424
of the Government of the Republic of Lithuania on 9 November 2004, and he must
contact the responsible state institution – the Department for Cultural Heritage.
5.14. If a Buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within five
working days after the Auction) for the Work of Art he has acquired, he loses the
right to participate in Auctions held by the Auction House for an unlimited period
of time, and his name and the amount of his debt will be publicly announced on the
Internet website of the Auction House and made public through other channels for
the dissemination of public information chosen by the Auction House.
5.15. If the Buyer loses his right to the Work of Art, as provided in provision
5.14, the Auction House may offer the Work of Art to the Bidder who made the
second highest bid during the Auction.
5.16. If the Buyer has not paid for the Work of Art, the Auction House has the
right to apply to a debt collection agency or to a court to defend its violated rights
according to the procedure prescribed by law. This procedure includes filing a claim
demanding that the purchase-sale of the Work of Art be declared a completed
transaction and that the Buyer pay the Auction House and the Owner of the Work
of Art the sums owed them.
6. Applicable Law and Dispute Settlement
6.1. These art Auction rules shall be construed, interpreted, and implemented
in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
6.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the Auction of
artworks organized and held by the Auction House, from the transfer of artworks
sold at the Auction to Buyers, or from other related matters shall be settled in
compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
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Paskaitų tvarkaraštis: 2023 m. žiemos trimestras
Meno istorijos mokykla, įsteigta prie Vilniaus aukciono, kviečia visus besidominčius kultūros ir
vaizduojamojo meno bei meno rinkos istorija 2023 m. sausį–vasarį klausytis (online per „Zoom“ platformą)
šį paskaitų ciklą:
Meno kriminalistika
Lekt. – dr. Simona Skaisgirė
Sav.
I
II
III
IV
V
VI
VII

Data:
(antradieniai)
Sausio 17
Sausio 24
Sausio 31
Vasario 7
Vasario 14
Vasario 21
Vasario 28

Temos:
Žymiausi pasaulinės meno rinkos falsifikatai.
Žymiausios pasaulinės meno rinkos vagystės.
Smurtiniai ir vandaliniai nusikaltimai prieš meną.
Dingę meno kūriniai.
Menas – karo trofėjus. Menas karo akivaizdoje.
Menų persiskirstymas per II Pasaulinį karą. Nacių taktikos.
Kolonijų klausimas. Restitucijos atvejai.
Lektorė:

dr. Simona Skaisgirė – menotyrininkė, filosofijos mokslų daktarė. Išleido monografiją „Intelektualinis vėlyvosios Bizantijos
gyvenimas”. Mokslinių interesų sritys: Viduramžių, Bizantijos menas, ikonos. Šiuo metu vadovauja Vilniaus aukcionui ir
daugiausiai dirba su lietuviška daile ir autoriais, yra įvairiems kūrėjams skirtų meno albumų iš serijos „Vilniaus aukciono
biblioteka” sudarytoja, parodų kuratorė galerijoje „Kunstkamera”. Su bendraautoriais išleido knygą „Menas ir pinigai”
(2015) apie įvairius meno rinkos ir kolekcionavimo, investavimo į meną aspektus.
***
Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis.
Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms.
Išklausiusiems ne mažiau 5-ių paskaitų bus išduotas kurso baigimo pažymėjimas.
Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos mokamos, bilieto kaina – 15 Eur
Paskaitos vyksta online per „Zoom“ platformą
Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Vilniaus aukciono tinklapyje www.menorinka.lt/mim
Galimi paskaitų temų, lektorių ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Facebook profilyje
„Kunstkamera“.
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AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS
ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE.
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

Artimiausias aukcionas:
LXXVI Vilniaus aukcionas
2023 m. kovo mėn.
Samuelio Bako muziejus
(Naugarduko g. 10, Vilnius)
Kūriniai priimami iki 2023 m. vasario 18 d.
1 viršelyje panaudota:
Nežinomas autorius (XIX a.)
Jauno žmogaus portretas
XIX a., drb., al., 76 x 61,5

Daugiau informacijos:
tel. (+370-5) 2307 200
mob. tel. (+370-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt
www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com

Partneriai:
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