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Sveiki, mielieji,

kiekvienas iš mūsų, matyt, esame paišę mokyklinių sąsiuvinių paraštėse. O galbūt ir 
tebepaišome – paslapčia, paskaitų ar posėdžių metu. Tas spontaniškas linijas, pasakytų 
psichoanalitikai, vedžioja mūsų pasąmonė. Tuo tarpu sąmonė, paprastai, tuos piešinukus 
suglamžo ir atsainiai nusviedžia į šiukšlių dėžę.

Neišmeskim. Pažvelkim į piešinius kitomis akimis. Piešinys yra autentiškiausia, pirminė 
meninė išraiška. Paradoksalu, bet būtent piešiniai aiškiausiai parodo autoriaus talentą 
ir profesionalumą. Dailėje piešinys yra pagrindų pagrindas: bet koks menininkas, netgi 
fi gūratyvumo atsisakęs abstrakcionistas, visų pirma privalo būti geras piešėjas. Jis turi 
mokėti tobulai piešti perspektyvą ar žmogaus kūną, netgi jei vėliau savo kūryboje to atsisakys. 
Aliejiniame darbe tapytojas gali sugudrauti ir pasislėpti už spalvos, potėpio, faktūros. 
Piešinyje jis yra nuogas, atviras, pažeidžiamas. Dažnai neužbaigtas, nepastovus, dvejojantis 
– bet būtent visa tai ir liudija autentišką žmogaus situaciją. Įvertinkime tai. 

XI Vilniaus aukcione rasite ne tik piešinių. Tradiciškai, pristatome ir Lietuvos molbertinę 
tapybą, grafi ką, išeivijos dailę, Vakarų Europos antikvarą. Atrasite naujų vardų. Tikiuosi, 
aukciono rinkinyje atsiras darbų, kurie palies kiekvieno širdį.

Sveikinu su artėjančiomis šventėmis.

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Piešiniai

1. Juozas Kalinauskas (g. 1935) 
Plaukikės figūra

1975, ryžių pop., anglis, 59 x 43
Sign. VK: JKalinausk 1975 m.; AD: Plaukikės figūra 

900 Lt

J. Kalinauskas gimė 1935 m. Vilkaviškio raj., 1950–1955 m. mokėsi Stepo Žuko meno mokykloje Kaune, 1955–1961 m. 
studijavo skulptūrą Vilniaus Dailės Institute. Parodose dalyvauja nuo 1960 m., nuo 1962 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos na-
rys, 1985 m. – nusipelnęs meno veikėjas. J. Kalinauskas yra Tarptautinės medalių federacijos FIDEM (1996) ir Italijos medalių 
asociacijos AIAM Romoje (2006) narys.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę.

2. Vytautas Kovalevskis (Kavaliauskas) (1907–?)
Vyro iki pusės studija
XX a. I p., pop., anglis, 44 x 34

Sign. AK: V.K.
200 Lt

V. Kovalevskis gimė 1907 m. Tverėje, Rusijoje. Nuo 1932 m. priimtas į Kauno meno mokyklos Bendrojo lavinimo skyriaus 
I kursą kandidatu, 1933 m. sausį perkeltas į tikruosius klausytojus. 1939 m. baigė Skulptūros studiją, išduotas atestatas su 
mokytojo teisėmis.

Parengta pagal: D. Ramonienė „Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas”, Vilnius: VDA leidykla, 2006, p. 98–99. 
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P i e š i n i a i

3. Viktoras Vizgirda 
(1904–1993) 

Višakio Rūda. Peizažas
1977, pop., past., anglis, 27 x 34,5

Sign. AK: V.Vizgirda 77; kitoje 
pusėje: Višakio Rūda

5000 Lt

4. Kazys Šimonis (1887–1978)
Palangos parko kampelis
XX a. 7 d–metis, pop., paprastas ir 

spalv. piešt., 16 x 22
Ant buvusio pasporto, pritvirtinto 
nugarinėje pusėje, autoriaus įrašas 
pieštuku: Palangos parko kampelis

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

5. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Telšiai, Masčio ežeras
1958, pop., anglis, tušas, 30 x 41
600 Lt

6. Nežinomas autorius
Gynybinės sienos bokštas Kauno miesto 
sode
1924, pop., piešt., 20,5 x 27
Sign. AK: neįskaitoma signatūra / X III 24 Kowno
Šis piešinys įdomus tuo, kad jame užfiksuotas 
autentiškas XX a. pr. Kauno gynybinio forto vaizdas. 
Vėliau jis buvo sugriautas ir atstatytas netiksliai taip, 
kaip yra užfiksuotas šiame darbe. 
250 Lt
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P i e š i n i a i

7. Adomas Varnas (1879–1979)
Šatrijos Ragana (rašytoja Marija 

Pečkauskaitė)
1905–1910, pop., piešt., 12 x 7,2

Sign. AK: AV
200 Lt

8. Adomas Varnas (1879–1979)
Lietuvių liaudies ornamentikos 

fiksavimas iš etnografinės 
ekspedicijos po Lietuvą

XX a. 2 d–metis, pop., piešt., 33 x 23
300 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

10. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė 
(1913–2005)
Kompozicija lietuvių liaudies 
architektūros tema
XX a. 9 d–metis, pop., mišri technika, 12,7 
x 20,4
Sign. AK: J.P-nė
70 Lt

9. Gerardas Bagdonavičius 
(1901–1986)
Ryga. Senas miestas I
1929, pop., tušas, 28 x 21
Sign AD: 1929.G.Bagdonavičius, VD: 
GB
750 Lt
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P i e š i n i a i

11. Adolfas Valeška (1905–1994)
Vitražo projektas

XX a. II p., kart., tušas, akv., 30 x 10,2
300 Lt

A. Valeška gimė 1905 m. Kybartuose. 1925 m. pradėjo mokytis Kauno meno mokyklos Specialiojo 
skyriaus Justino Vienožinskio tapybos studijoje, kur pelnė ne vieną pagyrimo raštą už studijinius 
darbus. 1928 m. gavęs „menininko tapytojo“ diplomą, Adolfas Valeška įsitraukė į Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą. (…)

1944 m. A. Valeška pasitraukė į Vakarus ir atsidūrė Freiburge, ten įkurtoje Dailės ir amatų 
mokykloje 1947–1949 m. vadovavo tapybos studijai, nutapė keletą puikių paveikslų, kuriuose 
plėtojo tarpukario jaunųjų menininkų tradicijas. (…) 1950 m. dailininkas išvyko į Čikagą, kur 
1951 m. įkūrė Vitražo ir mozaikos studiją, kurioje vykdė monumentaliosios dekoratyvinės dailės 
užsakymus įvairių konfesijų maldos namams. Kai kurie joje įgyvendinti projektai buvo įtraukti 
į Čikagos apylinkės pavyzdinių religinio meno bei architektūros paminklų sąrašą (Šv. Filomenos 
bažnyčios, Rodfei Zedek šventyklos dekoras).

Parengta pagal D. Ramonienės straipsnį “Adolfas Valeška: kūrėjas ir muziejininkas” in: Dailė, 2005/1., Vilnius: Lietuvos 
dailininkų sąjunga, p. 96 – 97.

12. Stanislawas Jankowskis 
(1876–1948, Stanislaw Jankowski, Lenkija)
Raitelis
XX a. pr., pop., piešt., 17 x 13,5
Sign. AD: autografas
200 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

14. Józefas Pankiewiczius 
(1866–1940, Józef Pankiewicz, 
Lenkija)
Lenkų savanoriai  
Napoleono armijoje
1912, pop., anglis, kreidelės, 96 x 67
Sign. AD: Pankiewicz
700 Lt

Lenkų dailininkas, grafikas, pedagogas J. Pankiewicz gimė 1866 m. Liubline, 1884– 1885 m. studijavo Varšuvos piešimo 
mokykloje (pas W. Gersoną, A. Kaminskį), 1885–1886 m. Sankt Peterburgo Dailės akademijoje, 1889 m. išvyko į Paryžių, 
kur susižavėjo impresionistų kūryba, ypač P. Sezanu. 1890 m. grįžo į Varšuvą, bet daug keliaudavo po Europą. J. Pankiewicz 
nuo 1906 m. paskirtas Krokuvos akademijos Dailės skyriaus profesoriumi, 1925 m. ši akademija tapo Paryžiaus universiteto 
filialu.

13. Stasys Ušinskas (1905–1974)  
Kostiumo eskizas A. Strindbergo dramai „Jaunosios  
vainikas“ (rež. A. Oleka–Žilinskas, Niujorko Brodvėjaus 
teatras, 1938 m.)
1938, pop., piešt., akv., 73 x 31
Sign. VK: neįskaitomos pastabos pieštuku
1600 Lt
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P i e š i n i a i

16. Veronika Šleivytė (1906–1998)
Gvazdikai

1979, pop., past., 65 x 50
Sign. AK: V.Šleivytė 1979 m.

1500 Lt

V. Šleivytė gimė 1906 m. Kupiškio raj. 1934 m. baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą, grafikos specialybę, tačiau 
dailininkė mieliau kūrė tapybos darbus.

Gausus kūrybinis dailininkės palikimas yra išsibarstęs po visą Lietuvą, bet daugiausia jos darbų – galerijoje Viktariškių 
kaime. Savo tėvų sodybą V. Šleivytė padovanojo buvusiam Antašavos kolūkiui su sąlyga, kad jame būtų įkurta jos kūrinių 
galerija. Galerija atidaryta 1985 m. rugsėjo 2 d.

Parengta pagal dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerijos informaciją.

15. Genovaitė Vajegaitė–Narkevičienė (g. 1927)
Be pavadinimo

1998, pop., past., 63 x 48
Sign. AD: GV 98

750 Lt

Gimė 1927 m. Biržų raj. 1953 m. baigė Vilniaus Valstybinį Dailės Institutą,  teatro dekoracijos studiją pas doc. J. Palaimą. 
Dirbo dailininke Vilniaus televizijos studijoje. Parodose dalyvauja nuo 1953 m., daugiausia su tapybos darbais. Dirbo ir plakato 
srityje. Yra apipavidalinusi keletą pastatymų šalies teatruose. 
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

17. Telesforas Valius (1914–1977)
Stage XX
1959, pop., spalvoto tušo piešinys, 36 x 52
Sign. AD: TelValius StageXX 1959
2900 Lt

18. Telesforas Valius (1914–1977)
Venice, Italy
1968, pop., tušas, akv., spalv. flomast., 45 x 60
Sign. AD: TelValius Paris 1968
2900 Lt

„1956 m. įvyksta lūžis Valiaus kūryboje. Savo darbuose jis pasigenda spalvos. (...) Šiam radikaliam posūkiui galutinę pas-
katą davė Valiaus kelionė Paryžiun 1956 m. (...) Nors šioje kelionėje Valius daug škicavo spalvomis, spalva į jo grafiką atėjo 
pamažu, pradžioje kaip pagalbinė priemonė. (...) Spalvos vaidmuo tolydžio didėjo, įnešdamas naujų šviesių nuotaikų žaismą, 
bet grafiškumas ir toliau neprarado reikšmės. (...) Valius turėjo įžvalgią ir rafinuotą akį meno išraiškoms. Tad savo spalvotame 
kūrybos periode reiškėsi labai iškalbiai. (...)“

Parengta pagal: R. Viesulas „Telesforas Valius“, Torontas: TAV publishing, 1984, 47–57 p. 



15

P i e š i n i a i

19. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Paukščių kolonija
2007, pop., past., 50 x 69
Sign. AK: S.Teitel Paukščių kolonija 2007
2800 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Lietuvos dailė

20. Adomas Galdikas (1893–1969)
Rąžė, įtekanti į Baltijos jūrą
XX a. 4-metis, pop., akv., anglis, 25 x 34
Sign. AD: AGaldikas
3800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

21. Česlovas Janušas (1907–1993)
Klaipėdos uoste
Iki 1944, pop., akv., 35 x 50
Būklė: nedidelis popieriaus įplyšimas viršutiniame 
dešiniajame kampe
1800 Lt

„Peizažistą Česlovą Janušą pagrįstai galima vadinti lietuvių marinistu. (...) Jo akvarelės pasižymėjo profesionaliu atliki-
mu, gyvai pagauta gamtos, apšvietimo kaita. (...) To meto dailėje Janušo kūryba atstovavo realistiniam, neretai idealizuo-
tam požiūriui į gamtą. Tapytojas praturtino Lietuvos akvarelę marinistine tematika, pasireškė gerai įvaldyta technika.“

Parengta pagal: „XX a. Lietuvių dailės istorija 1900–1940“, red. kolegija: P. Aleksandravičius ir kt., Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademijos istorijos 
institutas, 1983, 139 p. 
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

23. Jonas Buračas 
(1898–1977)
Moters aktas
XX a. 6 d-metis., pop., 
piešt., akv., 36 x 51,5
2000 Lt

22. Jonas Buračas 
(1898–1977)
Nemunas ties  
Panemunės tiltu
1943, pop., piešt., akv., 25,5 x 36,5
Sign. AD: Buračas J 43.
2400 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

24. Vladimiras Kasatkinas (g. 1924)
Amžinasis pavasaris
1973–78, drb., al., 105 x 95
Sign. AD: 73 Касатк
15000 Lt

Tapytojas V. Kasatkinas gimė 1924 m. Lobcove (Ivanovo sr., Rusija). 1947–1950 m. mokėsi Odesos meno mokykloje. Dailės 
parodose dalyvauja nuo 1953 m., nuo 1977 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę.
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

25. Kazys Šimonis (1887–1978)
Pušis
XX a. 6/7 d–metis, pop., paklijuotas ant kart., guašas, 28 x 22,5
Sign. AD: K.Š. ir kitoje pusėje pieštuku: K. Šimonis
Būklė: AK popieriaus plyšimo žymė
5500 Lt

26. Kazys Šimonis 
(1887–1978)
Garsų miestas
XX a. 6/7 d–metis, kart., 
guašas, 28,8 x 36,8
Sign. AD: KŠ
5700 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

27. Zigmas Petravičius (1862–1955)
Miškas
Kart., al., 26 x 38
Sign. AK: Z.Petravičius
7400 Lt

Tapytojas gimė 1862 m. Sirvidų kaime, Žemaitijoje. Lankė Meno Mokyklą Varšuvoje; baigė Meno Akademiją Petrapilyje; 
vienerius metus lankė Paryžiaus Julienne Akademiją. Po Didžiojo karo grįžęs į Lietuvą buvo pakviestas į Karo muziejų, sukūrė 
daug batalinio žanro paveikslų, už tai apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu. Dalyvavo 
parodose Lietuvoje, Rusijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje.

Parengta pagal: „Lietuvos dailininkų apžvalginės dailės parodos 1942 m. katalogą“, red. V. Raitaiskis, Kaunas: V. D. Kultūros muziejus, 65 p.
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

29. Vytautas Mackevičius 
(1911–1991)
Kaimo vaizdelis
1951, fan., al., 48 x 57,5
Sign. AD: VM
8200 Lt

28. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Neris ties Vilniumi
Drb., al., 32 x 44
3500 Lt

„V. Mackevičius gimė 1911 m. Šiauliuose, 1928–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, kur, be molbertinės tapybos, 
studijavo freską. 1938–1939 m. tobulinosi Paryžiuje, Š. Gereno tapybos studijoje. 1939 m. pirmą kartą dalyvavo Penktojoje 
rudens dailės parodoje, realistų sekcijoje. (...)

Savo kūrybos pradžia dailininkas parodė tapytojo koloristo sugebėjimus. Rinkosi įdomius motyvus ir gerai juos komponuo-
davo, atsiskleidė jausmo šviežumu. Jo paveiksluose daug dėmesio skiriama tiksliai detalei, formos materialumui, erdvei.“

Parengta pagal: „XX a. Lietuvių dailės istorija 1900–1940“, red. kolegija: P. Aleksandravičius ir kt., Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademijos istorijos institutas, 
1983, 136 p. 
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L i e t u v o s  d a i l ė

31. Leonas Katinas (1907–1984)
Beržoro bažnyčia ir varpinė

1959, drb. ant kart., al., 33 x 42
Sign. AD: LKatinas

3600 Lt

30. Bronius Uogintas (1913–1998)
Miškas

XX a. 5 d–metis, drb., al., 50 x 36
1800 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

32. Petras Kiaulėnas (1909–1955)
Alėja Čikagoje
XX a. 6 d–metis, drb., al., 32 x 41
Būklė: dubliuoti drobės kraštai
Kitoje pusėje užrašas: Une allée à Chicago
23500 Lt

„Daugelis rašiusiųjų apie P. Kiaulėną pastebi jo kūrybos ryšį su prancūzų daile, impresionistų ir postimpresionistų kūryba 
bei estetika. (...) Intensyviausi kūrybos metai – paskutinysis gyvenimo dešimtmetis, nuo 1946 m. iš Paryžiaus persikėlus į JAV. 
(...) Tapyboje išsiskleidė lengva, vaiski spalvų gama, vibruojanti ypatinga, iš paveikslo gilumos sklindanti šviesa, ištobulėjo 
jautrus ir elegantiškas, virtuozišką tempą išlaikantis teptuko judesys. (...) Tapybos raiškumą bei spalvų grynumą kritikai ypač 
vertino – teigė, jog tuo požiūriu jis pažengė netgi toliau nei impresionizmo klasikai.“

Parengta pagal: V. Liutkus „Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje“ in: Išeivijos dailė, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 
2003, 93–96 p.
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L i e t u v o s  d a i l ė

34. Alfonsas Motiejūnas  
(1912–1979)
Gyvenvietė

1976, drb., al., 59 x 72
Sign. AK: a. motiejūnas

7200 Lt

33. Alfonsas Motiejūnas 
(1912–1979)

Gėlės
1956, drb., al., 60 x 68

Sign. AK: a. motiejūnas
8600 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

36. Jaronimas Kmieliauskas (1928–2009)
Šienapjūtė
2003, drb., al., 65,5 x 63
Sign. AD: J.Kmieliauskas 2003
630 Lt

J. Kmieliauskas gimė 1928 m. Alytaus raj. 1960 m. Vilniaus dailės institute baigė Monumentaliosios tapybos fakultetą. (...) 
J. Kmieliausko kūryboje vyrauja kaimo tematika.(...) Autorius gamtovaizdžiuose vengia ryškių spalvų, kontrastų, jie tartum 
apgaubti lengvu rūku, juose jaučiama drėgmė. Peizažai – autoriaus jausmų išraiška. 

Parengta pagal V. Rimkaus informaciją Jaronimo Kmieliausko dailės kūrinių katalogui, Vilnius, 2005 m.

35. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
Pavilnys
1985, fan., al., 90 x 65
Sign. AD: BMotuza85
1300 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

37. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Saulėgrąžos

2008, drb., al., 70 x 60
Sign. AK: AKmiel 2008

1000 Lt 

38. Vytautas Dubauskas (g. 1958)
Irisai
XX a. 9 d-metis, drb., al., 53 x 104
1000 Lt

Tapytojas gimė 1958 m. Šiauliuose. 1974–1978 m. mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1979–1985 m. 
studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute. Nuo 1990 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos ir grupės „Angis“ narys.

„V. Dubauskas – geras stebėtojas, pagaulus piešėjas, gebantis ne tik šūkauti provokuojančiais spalviniais deriniais ir formo-
mis; jis moka ir subtiliai, „tyliai“, tarsi puse lūpų, taupydamas išraiškos priemones, paskleisti rytietiškai meditatyvių nuotaikų, 
kamerinio formato darbuose keliais potėpiais ar perregimomis dėmėmis sukurti jaudinantį pasakojimą.“

Parengta pagal: K. Stančienės straipsnį „Tarp dvasios ir materijos” in: Literatūra ir menas, 2008 m. rugpjūčio 1 d., Nr. 3201.
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

40. Stasys Sčesnulevičius (1905–1979)
Į Daugų turgelį

1969, kart., guašas, 35 x 43,5
700 Lt

39. Stasys Sčesnulevičius (1905–1979)
Nemunas ties Alytumi
1969, fan., guašas, 40 x 50
650 Lt

41. Stasys Sčesnulevičius (1905–1979)
Perlojos partizanai 1920 m.
1960, pop., al, guašas, 43,8 x 59
600 Lt



29

L i e t u v o s  d a i l ė

43. Alfonsas Keturka (1919–1995)
Maitinanti krūtimi
1961, pop., akv., 73 x 51
Sign. AD: AKeturka 61 m 
850 Lt

42. Alfonsas Keturka (1919–1995)
Motina su vaiku
Pop., akv., 73 x 51
Sign. AD: AKet
850 Lt 

44. Alfonsas Keturka  
(1919–1995)

Vilniaus kiemas
Pop., akv., 51 x 73
Sign. AD: AKetur

850 Lt 

„A. Keturka gimė 1919 m. netoli Ukmergės. Gamta jį apdovanojo įvairiais talentais: jaunystėje buvo geras sportininkas, 
piešėjas, vėliau – architektas, akvarelistas, pedagogas (1974 m. VGTU suteiktas docento mokslinis vardas), mokslininkas, 
liaudies meno žinovas. (...)

Nuo 1966 m. A. Keturka dalyvauja įvairaus lygmens akvarelės parodose. Puikus akvarelistas, klasikinės akvarelės technikos puo-
selėtojas, jis pelnytai stovi greta Č. Kontrimo, A. Lukšto, J. Budrio, Br. Bernotaičio ir kitų žymiausių Lietuvos akvarelės meistrų.“

Parengta pagal L. Ziberko straipsnį „Alfonsas Keturka“ in: žurnalas „Gedimino universitetas“, Vilnius: VGTU, 1999.
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47. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
Katinas
Drb., al., 52 x 74
900 Lt

46. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)
Interjeras su krėslu
1951, drb., al., 50 x 39
Sign. VK: Кукуев 51
2400 Lt

45. Mykolas Labuckas (1912 – 1998)
Šarūnas 
(aktorius Petras Kubertavičius (1897–1964) Šarūno 
vaidmenyje Vinco Krėvės – Mickevičiaus dramoje 
„Šarūnas“ Valstybės teatro Kaune pastatyme)
1942, pop., piešt., akv., 70 x 60,5
Sign. AD: Šarūnas – akt. P.Kubertavičius MK 42
600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

49. Ruslan Korostenskij (g. 1975)
Žemaitija
1997, drb., al., 30 x 40
Sign. AK: R.K.1997.
1300 Lt

50. Jonas Kozulas (g. 1948)
Audra

2006, drb., al., 60 x 80
Sign. AD: JKozulas

2500 Lt

48. Ruslan Korostenskij (g. 1975)
Pavasario potvynis
1995, drb., al., 30 x 24
SignAK: RKorostenskij
1500 Lt



32

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

52. Algis Skačkauskas 
(1955–2009) 
Geriantis aktorius
1992, drb., al., 80 x 62,5
6900 Lt

„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.“ 

Parengta pagal:  L. Laučkaitė–Surgailienė ‘Algis Skačkauskas‘, p. 140, in: „100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų“, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 
2000.

51. Alfonsas Vilpišauskas (g. 1945)
Berniuko portretas
Drb., al., 55 x 46
2000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

53. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993) 
Natiurmortas su alaus bokalais
1988, drb., al., 60 x 50
Sign. AD: kampas
5600 Lt

54. Jurgis Šlapokas (g. 1954)
Natiurmortas su  knyga

XX a. pab., drb., al., 35,7 x 50,4
850 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

56. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)
Šokėjos
2009, drb. ant kart., akr., 69 x 49
Sign. AD: Grigaliūnas
1400 Lt

„Į drobe perkelti išdidinti bei „perregimi“ rastriniai figūriniai atvaizdai paimti iš žurnalų ar laikraščių, apima lengvas, neįpa-
reigojančio turinio temas. (...) Tačiau tas utriruotas pozityvumas pradeda kelti įtarimą, kad čia kažkas ne taip. Koliaziškumas, 
fragmentiški motyvai, skirtingos pačių motyvų kombinacijos, ar labai prieštaringų motyvų jungtis, lėta, bet užtikrinta vaizdų 
grūstis, pasvira perspektyva, vaizde iškirpta skylė ar ant viršaus užtepta spalvos dėmė, nuvarvėję dažai arba kietas, bet judrus 
potėpis pakraščiuose – visa tai jau rodo netikrumą, erzelį, neigimą, ironiją. Optimizmas tampa netikras, neužtikrintas, „popie-
rinis“, labiau menamas, nei esamas. Taip išryškėja laikinumo nuojauta, prasmės, gelmės, tikrumo paieška, ir kiek nostalgiškas 
noras vėl patirti neabejotiną gyvenimo skonį.“

Parngta pagal R. Taukinaitės–Narbutienės tekstą Kestučio Grigaliūno kūrybos albume „Regėjimo vienalaikiškumas“, 2008.

55. Rūta Viktorija Katiliūtė (g. 1944)
Mėlyna
Drb., al., 81 x 100
Sign. AD: RK
6000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

58. Ričardas Zdanavičius (g. 1956)
Vakaras
2006, drb., al., 93 x 73
3400 Lt

57. Ričardas Zdanavičius  
(g. 1956)

Pavasario rytas
2003, drb., al., 145 x 113

6800 Lt

Tapytojas – restauratorius R. Zdanavičius gimė 1956 m., 1983–1988 m. studijavo Vilniaus Dailės Akademijoje, nuo 1988 
m. dalyvauja parodose, nuo 1992 m. – dailininkų sąjungos, o nuo 1994 m. – ir restauratorių sąjungos narys.

„Kūrybinė mintis užsimezga stebint nūdienį regimą pasaulį. Mano darbuose vaizduojamas žmogus, moteris, buvimas tam 
tikroje erdvėje tam tikru metu. (...) Savo kūriniuose spalvinėmis tapybos dermėmis perteikiu veikėjų būsenas, jausmų protrū-
kius, išgyvenamas situacijas.Vaizduojamas pasaulis subjektyviai sutvarkomas kontūrinėmis linijomis, viskas panardinama į 
objektų mozaiką.“

Parengta pagal autoriaus informaciją kataloge „Ričardas Zdanavičius. Dialogas“, Vilnius: Atkula, 2006. 
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61. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)
Žiema Vilniuje
1989, drb., al., 44 x 54,2
Sign. AK: J.Mackonis 89
2400 Lt

Tapytojas, literatas, menotyrininkas J. Mackonis – Mackevičius gimė 1922 m. Varėnos raj. 1948 m. baigė Kauno taiko-
mosios ir dekoratyvinės dailės institutą, 1948 – 1951 m. jame dėstė. 1951 – 1969 m. buvo Vilniaus dailės instituto Piešimo 
katedros vyr. dėstytojas. Nuo 1950 m. dalyvauja parodose, nuo 1951 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dailininko 
tapybos kūriniai lyriški, statiškos kompozicijos, dekoratyvūs, smulkaus potėpio, kruopščiai nutapytomis detalėmis. 

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę.  

59. Nežinomas autorius 
(Vilniaus kraštas)
Senas malūnas 
Verkiuose
1929, drb., al., 19 x 27
1800 Lt

60. Nežinomas autorius 
(G. Šilov (?))
Vilnius, Markučiai
1946, kart., al., 40 x 50
Sign. AD: Γ.Шилов (?) 46 
Вильнюс
1400 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

63. Kornelijus Stoškus (1950–1993)
Senasis Vilnius
1987, fan., temp., 47,8 x 100
Sign. AD: K.Soškus
1900 Lt

Dailininkas, tapytojas–monumentalistas. 1973 m. baigė Valstybinį Dailės institutą, aktyviai dalyvavo parodose. Dailininkų 
sąjungos narys nuo 1980 m. Kūrė freskas, taip pat dirbo molbertinės tapybos srityje.

62. Nežinomas autorius (Vilnius)
Vilniaus panorama 

XX a. 9 d–metis, drb., al., 71 x 90
1200 Lt
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Grafika

65. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Iliustracija V. Šekspyro sonetams
1967, pop., autocink., 17,5 x 13,5
Sign. AD: autografas
1900 Lt

64. Joana Plikionytė–Bružienė (g. 
1943)
Legenda apie Vilniaus požemius
1987, pop., ofortas, mišri techn., 35 x 23
250 Lt
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G r a f i k a

67. Telesforas Valius (1914–1977)
Samogitia LL

1973, pop., spalvota litografija, 59 x 45
Sign. AD: TelValius73

Reprodukuota in: Romas Viesulas, Telesforas Valius, 
Toronto: TAV Publishing, 1984: 96

2800 Lt

66. Telesforas Valius (1914–1977)
Samogitia VI

1971, pop., ofortas, 60,5 x 45
Sign. AD: TelValius

Reprodukuota in: Romas Viesulas, Telesforas Valius, 
Toronto: TAV Publishing, 1984: 122

2700 Lt
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69. Elena Jakutytė (1911–1999)
Iš ciklo „Lietuvių liaudies dainų motyvais. 
Pabaigtuvių daina“
1967, pop., mišri tech., 60 x 45
Sign. AD: E.Jakutytė, Kaunas, 1967
Kitoje pusėje – priklijuota sveikinimo kortelė operos solistei, 
profesorei Aleksandrai Staškevičiūtei garbingo jubiliejaus proga 
(1970 m.)
850 Lt

Grafikė E. Jakutytė gimė 1911 m. Bucharoje (Uzbekijoje), mirė 1999 m. Kaune. 1932–1934 m. Vytauto Didžiojo univer-
sitete studijavo biologiją. 1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1950–1970 m. dėstė Kauno J. 
Naujalio vidurinėje meno mokykloje. Parodode dalyvauja nuo 1952 m. Dailininkė sukūrė atvirukų, knygų iliustracijų, apipa-
vidalino knygų. E. Jakutytės darbai pasižymi lietuvių liaudies grafikai artimomis dekoratyviomis, apibendrintomis formomis, 
ekspresyvia raižysena; monotipijos ekspresyvaus piešinio, subtilių pastelinių spalvų.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę.  

68. Telesforas Kulakauskas (1907–1977) 
Legenda
Iki 1942, pop., ofortas, akvatinta, 28,6 x 23,5
Sign. AD: T. K.
Šis darbas dalyvavo Lietuvos dailininkų apžvalginėje 
dailės parodoje 1942 ir yra reprodukuotas šios parodos 
kataloge („Lietuvos dailininkų apžvalginė dailės paroda 
1942“, Kaunas, V.D.Kultūros muziejus, 1942)..
600 Lt
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G r a f i k a

71. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Florencija

1987–2008, pop., estampas, autorinė 
techn., 44 x 53, tir. 6/9

Sign. AD: Antanas Kmieliauskas 
1987–2008

800 Lt

70. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Madona

2002, pop., estampas, autorinė techn., 42 x 26,5, tir. 
12/13

Sign. AD: Antanas Kmieliauskas 2002-9
550 Lt
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Užsienio dailė

72. Hansas Grössas 
(1893–1981, Hans Gröss, 
Vokietija–Lietuva)
Kuršių Nerija
1949, drb. ant kart., al., 40 x 52
Sign. AD: HG49
800 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

74. O. Winterbergas 
(O. Winterberg 

Vokietija–Lietuva)   
Šilutės (?) krašto 

peizažas
XX a. I p., drb., al., 60,3 x 79,6

Sign. AD: O.Winterberg
1700 Lt

73. H. Blumas (?) (H. Blum (?))
Vytauto parkas Kaune

1936, pop., guašas, 24 x 30,3
Sign. AK: Blum 36

Tikėtina, jog šis autorius yra vokiečių 
dailininkas Blum, 1936–37 m. dirbęs 

Kauno Vokiečių knygyne.
300 Lt
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75. Adolfas Melnaras (1908–1963, Adolfs Melnars, 
Latvija) 
Rudens peizažas
1958, drb. ant kart., al., 33,4 x 41,2
Sign. AD: AM58.
900 Lt

Žymus latvių tapytojas A. Melnaras gimė 1908 m., 1928 m. lankė K. Miesniekso dailės studiją, 1930–1939 m. studijavo 
Latvijos Meno Akademijoje, baigė G. Elliass‘o figūratyvinės tapybos klasę. Dirbo piešimo mokytoju vidurinėje bei Rygos Taiko-
mosios dailės mokyklose. Nuo 1933 m. dalyvauja parodose, 1957 m. Rygoje surengė pirmąją personalinę parodą. A. Melnaras 
nuo 1945 m. (išskyrus 1953–1956 m.) priklausė Latvijos dailininkų sąjungai. Tapytojas yra paminėtas Matthew Brown‘o „A 
Dictionary of Twentieth Century Russian and Soviet Painters“, jo darbais sėkmingai prekiauja latvių aukcionai. 

76. Haimas Savitzkis (g. 1907, Haim 
Savitzky, Lietuva–Izraelis)

Mergaitė
XX a. I p., pop., guašas, 16 x 24
600 Lt

Tapytojas impresionistas H. Savitzkis gimė 1907 m. Baltarusijoje, tapybos pagrindus įgavo Vilniaus Stepono Batoro univer-
siteto dailės fakultete, mokėsi kartu su Moše Bernsteinu bei Reuvenu Miskiu. Pripažinto Izraelio dailininko darbai eksponuoti 
įvairiose pasaulio parodų salėse. H. Savitzkio kūrinių yra įsigiję kolekcininkai, tarp kurių Poulas D‘Ortona‘s (Filadelfijos miesto 
tarybos prezidentas), Edas Koch‘as (Niujorko miesto meras) ir kiti. 
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U ž s i e n i o  d a i l ė

78. Nežinomas autorius (Prancūzija)
Mergaitė su apelsinu

XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 34,8 x 26,6
1500 Lt

77. Nežinomas autorius (Vakarų Europa)
Vyro su pypke portretas

1930, drb., al., 30 x 24,5
900 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

79. Nežinomas autorius 
(Vakarų Europa)
Priekalnių peizažas su 
kriokliu
1907 (1909 ?), drb., al., 26,5 x 34
Būklė: nežymūs tapybos sluoksnio 
nutrupėjimai
2900 Lt

80. Nežinomas autorius 
(monogramistas A.F., Vakarų 
Europa)
Įlankos peizažas 
XX a. I p., drb., al., 46 x 55
Sign. AD: AF
2500 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

82. Minni (Hermine) Herzing 
(1883–1968, Vokietija)

Alpių peizažas
Fan., temp., 58 x 72

Sign. AK: Minni Herzing
1600 Lt

Minni Herzing gimė 1883 m. Frankfurte, menininkų šeimoje. Lankė dailės akademiją Hanau, 1910–1934 m. kūrė Drezdene, 
vėliau – Chemintz‘e. Dailininkė iliustravo knygas, dirbo oforto, akvarelės, aliejinės tapybos srityse, domėjosi Kinijos tapyba. Už 
pomėgį tapyti Alpių peizažus ir gėles gavo slapyvardį „Blumenmmini“.

81. Nežinomas autorius (Vakarų 
Europa)

Viduržemio jūros miestelio 
prieplauka

XX a. II p., klij., al., 60 x 80
1600 Lt
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83. Williamas (?) Mitchel-
las (1806–1900 (?),William 
(?) Mitchell, Škotija)
Peizažas su tiltu
1884, drb., al., 61 x 91
Sign. AK: W.Mitchell
3200 Lt

84. A. Wesslingas 
(A. Wessling, Didžioji 
Britanija)
Žiemos vakaras
XIX a. pab., drb., al. 47,5 x 68,5
Sign. AK: A. Wessling
2700 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

86. A. Jaegeris (A. Jaeger, 
Vakarų Europa)

Fiordo peizažas
XX a. I p., drb., al., 35 x 46

Sign. AK: A.Jaeger
2400 Lt

85. E. Toleris (E. Toler, Vakarų Europa)
Peizažas su fiordais

1920, drb., al., 73,5 x 56,5
2800 Lt
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87. G. Stosas (G. Stos, Belgija)
Vandens nešėja
1897, drb., al.. 49,2 x 33,7
Sign. AD: G.Stos 97
Būklė: nežymūs drobės pažeidimai
1800 Lt

88. Richardas Seemannas (1857–?, Richard 
Seemann, Vokietija)
Natiurmortas su porceliano lėlyte
1928, drb., al., 65 x 71,5
Sign. AD: Richard Seemann 1928
4600 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

90. Sophie Zimmermann (1859–?, 
Vokietija)

Natiurmortas su atversta knyga
1920, drb., al., 79,5 x 48,5

Sign. AD: Sophie Zimmermann
4100 Lt

91. Tymonas Niesiołowskis 
(1882–1965, Tymon Niesiołowski)

Natiurmortas su vaisiais
XX a. 4 d–metis, kart., al., 34 x 45

Sign. AD: Tymon
11000 Lt

89. Ioanna A. 
Lowe
Laukinės rožės
Pop., akv., 46 x 34
Sign. AD: Ioanna A. 
Lowe
700 Lt



52

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

Šilkografija ir fotografija

92. Petras Repšys (g. 1940)
Ciklas „Strazdas“ (iliustracijos S. Gedos poezijos knygai, 1967)
1967, 2005, 22 linoraižiniai, pop., 31,5 x 24,5 (lakštas), tir. 4/12
Sign. AK: 4/12; AD: P. R. 05 arba Petras Repšys 05
Linoraižiniai atspausti grafiko Kęstučio Grigaliūno.
1800 Lt
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Š i l k o g r a f i j a  i r  f o t o g r a f i j a

93. Ričardas Povilas Vaitiekūnas (g. 1940)
Ciklas „Pažaislis“ 
XX a. 7/8 d–metis, 2007, 28 šilkografijos (24 piešinių tušu ir 4 akvarelių), 
pop., 60 x 46 (lakštas), tir. 8/12
Sign. AK: 8/12, AD: R. Vait. 2007
Šilkografijos atspaustos grafiko Kęstučio Grigaliūno.
4400 Lt
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94. Algirdas Petrulis (g. 1915)
Šilkografijų ciklas
1943, 2005, 26 šilkografijos, pop., 60 x 45, tir. 16/35
Sign. AK: 16/35; AD: petrulis.05
24 šilkografijos, sukurtos 2005 m. bei dviejų 1943 m. sukurtų eskizų tušu šilkografiniai atspaudai.
3600 Lt
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Š i l k o g r a f i j a  i r  f o t o g r a f i j a

97. Rimantas Dichavičius (g. 1937)
Vandens ir saulės žaismas (iš ciklo 

„Žiedai tarp žiedų“)
1973, autorinis sidabro bromido atspaudas, 47 x 47, tir. 

iki 10
1100 Lt

95. Rimantas Dichavičius (g. 1937)
Balta banga (iš ciklo „Žiedai tarp žiedų“)

1986, autorinis sidabro bromido atspaudas, 48,5 x 
43,5, tir. iki 10

1100 Lt

96. Rimantas Dichavičius (g. 1937)
Baltijos lašai (iš ciklo „Žiedai tarp žiedų“)
1967, autorinis sidabro bromido atspaudas, 48,5 x 43,5, tir. iki 10
1100 Lt
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

A. - apačioje
a. – amžius
akr. - akrilas
akv. – akvarelė
al. – aliejus
apskr. – apskritis
autocink. – autocinkografija 
C. – centre
D. - dešinėje
d. - diena
d-metis - dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flomast. - flomasteriai
guaš. – guašas
K.- kairėje
kart. – kartonas
klij. - klijuotė
LDM – Lietuvos dailės muziejus
linoraiž. – linoraižinys
litograf. - litografija
m. – metai
p. – puslapis, puslapiai; pusė
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. - pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
relj. – reljefas
sign. – signatūra
spalv. – spalvotas 
šilkograf. - šilkografija
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
V. - viršuje

Sutrumpinimai



57

S u t r u m p i n i m a i ,  a s m e n v a r d ž i ų  r o d y k l ė

Asmenvardžių rodyklė
Bagdonavičius, Gerardas (1901–1986): 10
Blumas, H. (?) (Blum, H. (?)): 43
Buračas, Jonas (1898–1977): 18
Dichavičius, Rimantas (g. 1937): 55
Dobkevičiūtė–Paukštienė, Jadvyga (1913–2005): 10
Dubauskas, Vytautas (g. 1958): 27
Galdikas, Adomas (1893–1969): 16
Grigaliūnas,  Kęstutis (g. 1957): 34, 52, 53
Grössas, Hansas (1893–1981, Gröss, Hans, Vokietija–Lietuva): 42
Herzing, Minni (Hermine) (1883–1968, Vokietija): 47
Jaegeris, A. (Jaeger, A, Vakarų Europa): 49
Jakutytė, Elena (1911–1999): 40
Jankauskas–Kampas,  Rimvidas (1957–1993): 33
Jankowskis, Stanislawas (1876–1948, Jankowski, Stanislaw, 
Lenkija): 11
Janušas, Česlovas (1907–1993): 17
Kalinauskas, Juozas (g. 1935): 6
Kasatkinas, Vladimiras (g. 1924): 19
Katiliūtė, Rūta Viktorija (g. 1944): 34
Katinas, Leonas (1907–1984): 23
Keturka, Alfonsas (1919–1995): 29
Kiaulėnas, Petras (1909–1955): 24
Kmieliauskas, Antanas (g. 1932): 27, 41
Kmieliauskas, Jaronimas (1928–2009): 26
Korostenskij, Ruslan (g. 1975): 31
Kovalevskis (Kavaliauskas), Vytautas (1907–?): 6
Kozulas, Jonas (g. 1948): 31
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X I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos 
didinimo tarpas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nustatytu laiku, kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų 
interneto svetainėje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

turi prieiti prie aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam 
išrašytą sąskaitą. 

4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam meno 
kūriniui išrašo išankstinio apmokėjimo sąskaitą (du egzempliorius), 
kurioje nurodo meno kūrinio numerį ir privalomą sumokėti kainą. 
Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos egzempliorius įteikia-
mas aukciono dalyviui, antrasis  lieka aukciono administracijoje, 
kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į aukciono protokolą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



XII Vilniaus aukcionas
2010 m. kovo mėn. 

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

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

Partneriai:
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AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

FIZINIS ASMUO:                                                  DATA: 2009 M. ___________________     _____   D.

VARDAS 

PAVARDĖ 

ADRESAS 

MOB. TEL. 

EL. PAŠTAS 

AR AUKCIONE DALYVAUS 
TIESIOGIAI?

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

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO KŪRINIO 
TRANSPORTAVIMO 
PASLAUGOS?

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

PARAŠAS

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

* Būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

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

UŽPILDYTĄ ANKETĄ PRAŠOME SIŲSTI FAKSU (5) 230 7200 

 ✂✂



AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

JURIDINIS ASMUO:                                              DATA: 2009 M. ___________________     _____   D.

PAVADINIMAS

TEISINĖ FORMA

ĮMONĖS KODAS

ĮMONĖS VADOVAS

ADRESAS

EL. PAŠTAS

MOB. TELEFONAS

AR YRA PVM 
MOKĖTOJAS?

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

AUKCIONE 
DALYVAUSIANTIS 
ĮMONĖS ATSTOVAS:

Vardas

Pavardė

Asmens dokumentas*

Įmonės vadovo pasirašyto 
įgaliojimo data ir numeris*

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO KŪRINIO 
TRANSPORTAVIMO 
PASLAUGOS?

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

PARAŠAS
VARDAS, PAVARDĖ
PAREIGOS
A.V.

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

* būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

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

UŽPILDYTĄ ANKETĄ PRAŠOME SIŲSTI FAKSU (5) 230 7200

 ✂✂



NEDALYVAUJANČIO AUKCIONO PIRKĖJO REGISTRACIJOS ANKETA

                                        DATA: 2009 M. ___________________     _____   D.

VARDAS 

PAVARDĖ 

ADRESAS 

MOB. TEL. 

EL. PAŠTAS 

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO KŪRINIO 
TRANSPORTAVIMO 
PASLAUGOS?

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

PARAŠAS

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

AŠ PAGEIDAUJU PIRKTI ŠĮ (ŠIUOS) KŪRINĮ(IUS), UŽ KURĮ(IUOS) SIŪLAU ŠIĄ MAKSIMALIĄ(IAS) KAINĄ (AS) BEI 
LAIMĖJIMO ATVEJU BESĄLYGIŠKAI ĮSIPAREIGOJU APMOKĖTI MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE 
IR  SĄLYGOSE NURODYTAIS TERMINAIS:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano siūloma kaina, 
su PVM

1.

2.

3.

4.

5.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

UŽPILDYTĄ ANKETĄ PRAŠOME SIŲSTI FAKSU (5) 230 7200
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TELEFONU DALYVAUJANČIO AUKCIONO PIRKĖJO REGISTRACIJOS ANKETA

                                           DATA: 2009 M. ___________________     _____   D.

VARDAS 

PAVARDĖ 

ADRESAS 

MOB. TEL. 

EL. PAŠTAS 

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO KŪRINIO 
TRANSPORTAVIMO 
PASLAUGOS?

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

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

AŠ PAGEIDAUJU PIRKTI ŠĮ (ŠIUOS) KŪRINĮ(IUS), DĖL KURIŲ NORIU VARŽYTIS AUKCIONO EIGOJE TELEFONU. LAIMĖJIMO 
ATVEJU BESĄLYGIŠKAI ĮSIPAREIGOJU APMOKĖTI MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR  
SĄLYGOSE NURODYTAIS TERMINAIS:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas

1.

2.

3.

4.

5.

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

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

UŽPILDYTĄ ANKETĄ PRAŠOME SIŲSTI FAKSU (5) 230 7200

 ✂



1 ir 4 viršeliuose panaudota: 
Vladimiras Kasatkinas, 

Amžinasis pavasaris,
1973–78, drb., al., 105 x 95

2 viršelyje panaudota: 
Vytautas Dubauskas ,

Irisai
XX a. 9 d-metis, drb., al., 53 x 104

 

Daugiau informacijos:
tel.  (5) 2307 200

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

www.menorinka.lt
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www.vilniusauction.com
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