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P r a t a r m ė

Mielieji,
grožio pasaulis menkai reaguoja į ekonominius ir  finansinius nestabilumus. 6-e 

Vilniaus aukcione siūlome daug antikvaro, senų, laiko patikrintų  tapybos darbų, 
porceliano bei sidabro. Tai yra saugios  investicijos. Juk artėja Kalėdos: norisi jaukios 
būties ir buities. 

Pirmoji aukciono rubrika yra dvejopa: ji skirta tiek  Vilniaus meno mokyklai, 
tiek vėlesnių autorių kūriniams Vilniaus  tematika. Vilniaus aukcionas pasižada būti 
jautriu ir dėmesingu Vilniaus temai. Toliau turime bendras Lietuvos ir Užsienio šalių 
dailės bei Taikomosios dailės (porceliano, sidabro ir kt.) rubrikas.  Aukcioną tradi-
ciškai užbaigs Rytų tematikos rubrika, kurioje bus pasiūlyta įsigyti japonų grafikos, 
kinų tapybos ant  medžio bei porceliano darbų.

Drauge atkreipiu dėmesį, kad yra reikšmingų  procedūrinių pakeitimų. Nuo 
šiol galėsite dalyvauti aukcione neiškeldami kojos iš namų. Primygtinai rekomen-
duoju atidžiai perskaityti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKĄ IR 
SĄLYGAS.

Ruoškimės. Ruoškimės ne krizės laikotarpiui, bet metui, kuris išauš po to. Svarbu 
neprarasti optimizmo ir džiugiai sutikti šv. Kalėdas, ko visiems ir linkiu. 

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Lietuvos dailė       10

Grafi ka         42

Skulptūra        52

Vilniaus meno mokykla      54

Užsienio šalių dailė      58

Turinys
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Lietuvos dailė

1
Mikas Šileikis (1893 - 1997)
Žiema pro langą (Čikaga, Marketplace)
~1950, drb. ant kart., al., 50,5 x 37
Sign. AK: M. J. Šileikis
2500 Lt

Mikas Šileikis (1893 - 1997) 
Vienas pirmųjų lietuvių dailininkų Amerikoje. 1913 m., vengdamas rusų carinės karo prievolės, jis atvyko į JAV. 
Mokydamasis vidurinėje mokykloje, lankė Bostono, vėliau - privačią Belle Arti meno mokyklą. 1923 m. baigė Čikagos 
meno institutą. Iki naujųjų imigrantų bangos po Antrojo pasaulinio karo Šileikis dalyvavo Čikagos meno instituto, 
Indianos dailininkų ir lietuvių išeivių dailės parodose. Už savo kūrinius ne kartą laimėjo premijų ir apdovanojimų. 
Dalyvavo įvairių meno draugijų - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailininkų sąjungos, 
Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvių dailininkų sąjungos iniciatorių ir Čiurlionio galerijos Čika-
goje steigėju. 1957-1962 metais vadovavo Čiurlionio galerijai, įsteigė savo vardo premijų fondą. Nuo pat jaunų dienų 
pritapęs prie lietuviškos spaudos, Šileikis bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijos redakcijoje, rašė „Aidams“, „Nau-
jajai Aušrai“, redagavo „Meno žinias“. Miką Šileikį kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. 
Dar studijuodamas Čikagos meno institute, garsėjusiame tada klasikinėmis tradicijomis, buvo pastebėtas dėstytojų 
ir įvertintas kaip puikus portretistas. Ir vėliau dailininkas mėgo portreto žanrą, nors didžiąją Lietuvą pasiekusio 
rinkinį dalį sudaro nuotaikingi peizažai. Saulėtos kopos, paplūdimiai, miško tankmė, parkai, gėlynai, žydintys sodai 
bene labiausiai mėgstamos temos. Šileikis tapė laisvai, lengvai, jo šviesių ir skaisčių spalvų skalė turtinga, plati. Apie 
savo kūrybą dailininkas yra pasakęs: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidomėjau, svetimos įtakos manęs nepaveikė. 
Norėjau atvira širdimi prisidėti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas nebūtų pilnas“. 

Parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus informaciją.
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2
Eduardas Urbanavičius (g. 1931)
Žiema
1971, drb., al., 42 x 57
Sign. AD: E. Urban
2500 Lt

Eduardas Urbanavičius (g. 1931)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1931 m. Už-
ventyje (Kelmės r.). 1955–1961 m. studija-
vo Lietuvos dailės institute. Nuo 1962 m. 
dalyvauja parodose. Nuo 1964 m. Lietuvos 

dailininkų sąjungos narys. 1983 m. Vilniuje surengė individualią parodą. Sukūrė daugiafigūrių kompozicijų, natiur-
mortų, peizažų, portretų. Kūriniams būdinga savitas struktūrinis konstravimas, spalvingumas, faktūriškumas. 

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę 

3
Jonas Buračas (1898 – 1977) 
Semena
XX a. 5 deš., dr., al., 40 x 70,
Būklė: yra nežymių dažo nutrupėjimų
5600 Lt

4
Aleksandras Kukujevas (1919 - 2005)

Žiemos peizažas
1992, drb., al., 50,5 x 60

Sign. AD: Kyкyeв
1500 Lt

Aleksandras Kukujevas (1919 - 2005)
Dailininkas gimė 1919 m. Šiaurės Kaukaze, Kras-
nodaro krašto Anapos r. Bakankos kaime. Baigęs 
Maskvos meno mokyklą buvo pašauktas į karinę 
tarnybą.  1941-1945 m. dalyvavo II Pasauliniame 
kare, jo drąsa ir sumanumas buvo įvertinti valstybi-
niais apdovanojimais. Praūžus karo audroms 1946 
m. dailininkas pradėjo dirbti kūrybinį darbą Kauno 
“Dailės” kombinate, aktyviai įsijungė į respublikos 
dailės gyvenimą. Surengė nemažai personalinių tapybos parodų Kauno paveikslų galerijoje, dalyvavo respublikinėse 
ir miesto rengiamose parodose. Kūrė peizažo ir portreto srityse. Jo kūryba yra įvertinta Kultūros ministerijos garbės 
raštais. Dailininko darbų yra įsigijęs Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 

A. Kukujevas neliko abejingas Lietuvos kultūrai, todėl daugelyje kūrinių savotiškai susipina rusų ir lietuvių meno 
tradicijos. (...) Visa jėga dailininko sugebėjimai atsiskleidžia portretuose ir peizažuose. Juose ne tik atpažįstame žy-
mius žmones, bet ir juntame kiekvienon individualybę, dvasinės būsenos dramatizmą. Graudoku lyrizmu, nostalgija 
nykstančiam vienkiemių grožiui paženklinti A. Kukujevo peizažai. Jiems būdingas postimpresionistinis potėpis ir net 
sidabriniame septyniasdešimtmetyje neišblėsusi spalvinė paletė. 

Parengta pagal: Aleksandro Kukujevo tapybos parodos Kauno Valstybiniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 1989 m. katalogą 

Jonas Buračas (1898 – 1977)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1898 m. liepos 8 d. Sidariuose (Radviliškio r.). Mirė 1977 m. sausio 15 d. Kaune. 1927 
m. baigė Kauno meno mokyklą. 1929–1930 m. tobulinosi Paryžiuje, Berlyne, Rygoje. 1945–1947 m. dėstė Kauno 
dailės mokykloje, 1946–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1936 m. dalyvavo par-
odose. Nutapė aliejinės tapybos ir akvarelės realistinių kūrinių, vaizduojančių gamtą, architektūros paminklus, 
miestelius (ciklai „Etnografiniai paminklai“ – 1925–1970, „Baltijos pajūris“ – 1926–1943, „Miestelių ir jų apylinkių 
vaizdai“ – 1926–1975, „Senoji ir nūdienė architektūra“ – 1927–1976, „Lietuvos piliakalniai ir pilys“ – 1930–1972, 
„Čia bus Kauno jūra“ – 1954–1976), autoportretų (1925–1973), portretų (G. Petkevičaitės-Bitės – 1928, A. Smetonos 
– 1934, M. Petrausko – 1937, P. Rimšos – 1955). Sukūrė linoraižinių (Lietuvos kultūros veikėjų portretų ciklas, 3–4 
dešimtmetyje).

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę

Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Dailininkas, tapytojas, rašytojas. Gimė 1938 m. Kaune. 

1965 m. baigė Lietuvos dailės institute scenografiją. Nuo 1960 m. 
dalyvauja parodose. 

L. Gutauskas dalyvavo parodose Lietuvoje (virš 20 individualių) ir 
užsienyje: Paryžiuje (1992), Sevilijoje ir Stokholme (1994), Lisabonoje 
(1995).1967 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1989 m. grupės 
„24“ narys. 

2001 m. L. Gutauskas už prozos ir poezijos kūrinius buvo apdovanotas 
Lietuvos nacionaline premija. 

Šio tapytojo drobėse vyrauja labai rimta, sakrališka atmosfera. (...) Tokion 
nuotaikon žiūrovą kreipia paveikslų siužetai, pasakojantys ne ką kitą, o sielos 
iškeliavimo kitan pasaulin pasaką. (...) Viena: lietuviškas archetipines formas 
Leonardas Gutauskas sugeba jungti su egiptietiškomis, tuo būdu supindamas 
mūsų kultūros šaknis su senųjų pasaulinių kultūrų šaknimis į vieną gyvybingą raizginį. Antra: jo paveikslų šiurkštybė bei 
rūstumas turi rafinuotumo, prabangos, Rojaus žvilgesio: savybių, kurių paveikslams suteikia spalva; (...).

Parengta pagal: LDM Dailininkų duomenų bazę,D. Jedzinskienės ir J.  Sprindytės straipsnį „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (V., 
2005, t. 7, 298 p.) bei A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 2006, p. 177 - 178

5
Leonardas Gutauskas (g. 1938)

Poeto Sigito Gedos portretas (Apsnigtas vasarą)
1979, kart., al., 55 x 33

Sign. V: Poetas Sigitas Geda * Leo 1979 m.
7500 Lt 



14

V I I  M e n o  k ū r i n i ų  a u k c i o n a s

15

L i e t u v o s  d a i l ė

6
Stasys Sčesnulevičius (1905 – 1979)
Saulėlydis žiemą
1963, pop., akv., 44 x 59
Sign. AD: autografas
750 Lt

7
Stasys Sčesnulevičius (1905 – 1979)
Upės peizažas žiemą
1942, kart., al. 47,5 x 63,5
850 Lt

9
Stasys Sčesnulevičius (1905 – 1979)
Arimas Liepalaukyje
1963., kart., al., 50 x 70
850 Lt

8
Stasys Sčesnulevičius (1905 – 1979)
Beržai pakelėje
XX . 7 d-metis., pop., akv., 42 x 57
750 Lt

Stasys Sčesnulevičius (1905 – 1979)
Gimė Voroneže (Rusija). 1918 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. Mokėsi Vilniaus ir Alytaus gimnazijose. 1927 - 1936 m. 
studijavo VDU. 1939 - 1940 m. lankė Kauno Meno Mokyklą. 1945 - 1948 m. dėstė KPI. Parodose nedalyvavo.



V I I  M e n o  k ū r i n i ų  a u k c i o n a s L i e t u v o s  D a i l ė

Kostas Dereškevičius (g. 1937)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1937 m. Antakalnyje (Prienų r.). 

1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą (A. Gudaičio, 
V. Karatajaus, V. Mackevičiaus mokinys). 1971–1980 m. 
dėstė Vilniaus universitete. Nuo 1980 m. dėsto Vilniaus 
dailės akademijoje (iki 1990 LDI) (prorektorius nuo 1995, 
profesorius – 1993). Nuo 1966 m. dalyvauja dailės paro-
dose. Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

Vyraujančią K. Dereškevičiaus tapybos nuotaiką reliatyviai pavadinčiau sąmojingu lyrizmu. (...) Šis dvilypis jaus-
mas, persmelkiantis dailininko kūrybą, teikia jai savotiško „skonio ir kvapo“, drauge daugiau ar mažiau diktuodamas 
ir atitinkamas išraiškos priemones. Tapybos mėgėjai atkreipia dėmesį į K. Dereškevičiaus paveikslų koloritą. Priešprie-
šindamas šiltas ir šaltas spalvas, kombinuodamas intensyvius ir susilpnintus spalvinius plotus, naudodamasis toniniais 
kontrastais, tapytojas sukuria skambius, kartais gal net aštrokus, o kartu subtilius bei nerėksmingus spalvų santykius, 
turinčius kažkokio „saldžiarūgštingumo“, būdingo visai jo meninei pasaulėjautai, ir gana aiškiai skiriančius jį nuo kitų 
mūsų tapytojų. 

Parengta pagal: LDM Dailininkų duomenų bazę ir N.  Žilinskienės straipsnį „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (V., 2003, t. 4, 625 p.), 
A .Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA leidykla, 2006, p. 182

13
Kostas Dereškevičius (g. 1937)

Aukštaitijos motyvas
1993, drb., al., 29,6 x 39,6

Sign. AK: K.D.93.
7500 Lt 

12
Adomas Galdikas (1893 - 1969)

Peizažas (iš ciklo „Fall in Long Island“)
~1953, kart., guaš., 58 x 78

Sign. AK
10500 Lt

Adomas Galdikas (1893-1969)
Dailininkas (tapytojas, grafikas, scenografas). 
Gimė 1893 m. Giršinuose (Skuodo r.), mirė 
1969 m. Niujorke. 1917 m. baigė A. Štiglico 
techninio piešimo mokyklą Peterburge. 
1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918–1920 m. dėstė 
„Saulės“ mokytojų seminarijoje ir gimnazijoje 
Kaune, 1922–1940 m. (su 1929–1930 per-
trauka) – Kauno meno mokykloje (nuo 1926 
vadovavo grafikos studijai), 1940–1943 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 3-me dešimtmetyje 
tobulinosi Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje. 1944–1947 m. gyveno Vokietijoje, 1946–1947 – dėstė Dailės ir amatų 
mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge. 1947 m. persikėlė į Paryžių, nuo 1952 m. gyveno Niujorke. Nuo 1920 
m. dalyvavo dailės parodose.

Nutapė peizažų, portretų, natiurmortų, pano Lietuvos paviljonams tarptautinėse parodose Paryžiuje (triptikas 
„Lietuva“ – 1937, Paryžiaus pasaulinės parodos Didysis prizas) ir Niujorke („Vytauto triumfas arba Vytautas paleidžia 
belaisvius“, 1938), abstrakčių kompozicijų. Apipavidalino daugiau kaip 15 Valstybės teatro spektaklių, sukūrė ofortų, li-
noraižinių, knygų (V. Krėvės, O. Milašiaus) iliustracijų, plakatų, piešinių, lietuviškų pinigų projektų. Grupės „Ars“ narys. 

Jo romantinio ekspresionizmo stilius pamažu darėsi vis abstraktesnis. Dar pokarinėje „Freiburgo serijoje“ jis tapė 
peizažus, kuriuose temperą liejo tarsi „šlapią“ akvarelę, - drąsiai ištirpindamas natūros formas, paversdamas jas tem-
peramentingo potėpio gūsiais ir taip artėdamas prie dematerializuoto vaizdo. Niujorke (...) jau naudoja abstrakčias 
formas, kurios tik asocijuojasi su pusnų, šerkšno, nuogų medžių kamienų motyvais. (...).

Parengta pagal: L. Laučkaitė „Lietuviai anapus tradicinio modernizmo“, p. 129 – 132, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo 
(sudarė I. Korsakaitė ir L. Laučkaitė), Kultūros, filosofijos ir meno institutas: Vilnius, 2003.

10
Jonas Čeponis (g. 1926)
Vasara
1991, fan., al., 28 x 32
Sign. AK: Čeponis 91
2500 Lt

Jonas Čeponis (g. 1926)
1951 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1977-1980 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto, 1980-1988 m. Lietuvos 
dailės instituto dėstytojas, nuo 1988 m. profesorius.

Nuo 1951 m. dalyvavo parodose. 1963-1997 m. surengė individualių parodų Lietuvoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokie-
tijoje, JAV. 

Kūrybai įtakos turėjo fovizmas. Daugiausia tapė ekspresyvius Lietuvos kaimų ir Vilniaus peizažus, kuriuose suabs-
traktinti motyvai perteikiami fragmentiškai, kartais panoramiškai, kontūruojami, būdingi dekoratyvūs, kontrastingi 
spalvų deriniai. Nutapė portretų, natiurmortų, figūrinių kompozicijų, aktų.

Parengta pagal: L.  Šatavičiūtė. Visuotinė lietuvių enciklopedija,  t. 4. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. t 4.: Chaka-
sija-Diržių kapinynas., p. 307

Jadvyga Dobkevičiūtė – Paukštienė (1913 – 2005)
Dailininkė, tapytoja. Gimė 1913 m. Liepojoje, mirė 2005 m JAV.
Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1937 m. 1938 m. baigė Kauno meno mokyklą. 
1938–1939 m. studijavo Vaizduojamojo meno mokykloje (Ecole des Beaux Arts) 
Paryžiuje. Paryžiaus tarptautinėje meno ir technikos parodoje už kilimo projektą 
buvo apdovanota aukso medaliu. Nuo 1939 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 

Nuo 1949 m. gyveno JAV, nuo 1955 m. dėstė tautodailę Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje. Priklausė 
Čikagos lietuvių dailininkų sąjungai. 2001 m. buvo apdovanota JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės 
premija. 

Intymūs,nedidelių formatų kūriniai rodo autorės dėmesį socialinei aplinkai, žmogaus kasdienybei, motinos ir 
vaiko, religinėms temoms. Dėmesį patraukia impresionistinės plastikos, nuotaikingo spalvų ir faktūrų mirgesio pilni 
peizažai, figūrinės kompozicijos. Septintajame dešimtmetyje ir vėliau sukurti paveikslai yra abstraktesni, atsirado ru-
pesnės, storos faktūros, smulkaus potėpio, fragmentiškų daugiafigūrių kopozicijų, lyg siekinat kuo tirščiau užpildyti 
vaizdo erdvę. Parengta pagal: V. Liutkus, Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje, p. 114, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo 
ir išsilaisvinimo (sudarė I. Korsakaitė ir L. Laučkaitė), Kultūros, filosofijos ir meno institutas: Vilnius, 2003.

Parengta paga:l LDM Dailininkų duomenų bazę ir leidinį „Lietuvos valstybės kūrėjai. XX a. pirmosios pusės portretai“ (V., 2006, p. 46) 

11
Jadvyga Dobkevičiūtė – Paukštienė 
(1913 - 2005)
Motinystė
1981, kart., al., 18 x 13
Sign. AD
1300 Lt
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14
Rimvidas Jankauskas – Kampas (1957 – 1993)
Lieptas
1992, drb., al., 84,5 x 101,5
Sign. AD: KAMPAS
14400 Lt

15
Rimvidas Jankauskas – Kampas (1957 – 1993)
Krantas 
1992, drb., al., 85 x 101
Sign. AD: KAMPAS
14400 Lt

Rimvidas Jankauskas (Kampas) (1957 - 1993)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1957 m. Klaipėdoje, mirė 1993 m. ten pat. 1987 m. baigė Lietuvos dailės institutą, nuo 1989 m. dės-
tė Lietuvos dailės institute, Kauno dailės institute. Grupės „Angis“ narys (nuo 1991). Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje; 
surengė individualių parodų Kaune (1988, 1991, 1993), Frankfurte prie Maino (1993). 

(...) Spalvos švyti ir plazda liepsnos jėga. Kampo rankose teptukas ir dažas – pirotechnikos įrankiai. Jo potėpio veržlumas in-
tensyvumu prilygsta tik spalvų ryškumui. Vienose drobėse potėpiai platūs, tvirti, žymi kompaktiškus siluetus, kitose – nervingi, 

chaotiški, besisukantys koncertiniais ratais ir sunarplioti. Kiekviename paveiksle nesulaikomas judėjimas, pulsavimas. 
Jų vitališkumas beveik agresyvus, bet ne grėsmingas. Kampas ne baugina, o perteikia energiją. 

Kampo ekspresionizmas ištrūksta iš lietuviškos ekspresionistinės tapybos tradicijos. Pastarosios įtampą tarp 
statikos ir ekspresijos pakeičia judėjimas, o jos rafinuotą subalansuotą koloritą – signalinės spalvos.

Parengta pagal: R. Jurėnaitė „Rimvidas Jankauskas (Kampas)”, p. 62, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sudarė R. 
Jurėnaitė, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000
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L i e t u v o s  d a i l ė

17
Rimtas Kalpokas (1908 - 1999)
Moters portretas
1976, drb., al., 56 x 61
900 Lt

18
Jonas Janulis  (1888 - 1973)
Natiurmortas su vaisiais, 
teptukais ir portretu
1929, drb., al., 50 x 60
Sign. AD: JJanulis 29
19500 Lt

16
Marijus Jacovskis (g. 1972)
Giedrė
1992, kart., temp., 121 x 104,5
Sign. AK: M. Jacovskis 1992
Būklė: yra tapybos nutrupėjimų, kart. pažeidimų
4300 Lt

Marijus Jacovskis (g. 1972)
1996 baigė scenografijos studijas VDA. Nuo 1991 dirba teatre, dalyvauja parodose. 

Jonas Janulis (1888 - 1973)
Dailininkas (tapytojas, scenografas, restauratorius). Gimė 1888 m. Toliočiuose (Šiaulių r.), mirė 1973 m. Kaune. 1913 
m. baigė Kazanės meno mokyklą. 1921 m. mokytojavo Šiaulių berniukų gimnazijoje, dėstė Kauno meno mokykloje 
1924–1934 m., 1946–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (docentas – 1951). Dailės paro-
dose dalyvavo nuo 1920 m. ). Vienas iš 29 LDS steigėjų 1935 m. Konservatyvaus realizmo atstovas, tapė portretus, 
peizažus, natiurmortus. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1959). J. Janulis nutapė žymių kultūros, visuomenės veikėjų 
portretų, peizažų, žanrinių kompozicijų, sukūrė scenovaizdžių spektakliams, restauravo paveikslų. LR Prezidentūros 
Posėdžių salėje kabo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos portretas (1926), istorinėje prezidentūroje 
Kaune – A. Stulginskio portretas (1925), Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje Kaune kabo J. Janulio 
nutapyta Rubenso Nukryžiuotojo kopija. J. Janulis 1937 ištapė Vyžuonų Šv. Jurgio parapijos bažnyčios interjerą gėlių 
ornamentais, ten pat yra keletas originalių jo paveikslų, LDM saugomi 3 sovietmečio (1950-1968) darbai.

Parengta pagal: LDM Dailininkų duomenų bazę,  R.  Rutkauskienės straipsnį „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (t. 8, Vilnius, 2005) ir  
XX a. lietuvių dailės istorija 1900-1940, Vilnius, 1982, p.179-180.

Rimtas Kalpokas (1908 - 1999)
Tapytojas, grafikas. Gimė 1908 m. Miunchene (Vokietija), mirė 1999 
m. Kaune.  Dailininko Petro Kalpoko sūnus. 1929 m. baigė Kauno 
meno mokyklą, 1936 m. – Pramoninės dailės institutą Monzoje 
(Italija). 1935–1937 m. dėstė amatų mokykloje Kaune, 1935–1940 m. 

Kauno meno mokykloje, 1940–1943 m. Kauno taikomosios dailės institute, 1944–1951 m. Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute (Freskos ir mozaikos dirbtuvės vedėjas), 1951–1963 m. Kauno S. Žuko taikomosios 
dailės technikume, 1964–1979 m. Lietuvos dailės instituto Kauno skyriuje (profesorius –1977). Nuo 1929 m. daly-
vavo parodose; individualios Kaune (1936, 1937, 1948, 1978, 1983), Vilniuje (1948, 1958, 1968, 1978), Helsinkyje 
ir Paryžiuje (1937), Niujorke (1939). 

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę
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L i e t u v o s  d a i l ė

20
Vytautas Kasiulis (1918 - 1995) 
Dailininkas dirbtuvėje
XX a. II p., kart., past., 52,5 x 39
Sign. AD: KASIULIS
10000 Lt

19
Vytautas Kasiulis (1918 - 1995) 
Gaidžio perdavimas
1965, kart., akv., 20 x 25,5, 
Sign. AD: KASIULIS 31-7-65
2400 Lt

Vytautas Kasiulis  (1918 - 1995)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1918 m. Simne (Alytaus 
r.), mirė 1995 m. Paryžiuje. 

1941 m. baigęs Kauno taikomosios ir dekoratyvi-
nės dailės institutą, 1941–1944 m. dėstė jame. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 m. gyveno Frei-
burge, dėstė Dailės ir amatų mokykloje (École des Arts 
et Métiers), 1947–1949 m. vadovavo piešimo klasei. 
Nuo 1948 m. gyveno Paryžiuje. Surengė individualių 
parodų Kaune (1943), Freiburge (1947), Paryžiuje 
(1950–1955), Berlyne, Londone, Kopenhagoje, Stok-
holme, Čikagoje, Niujorke ir kt. 

V. Kasiulis nutapė figūrinių kompozicijų, portretų, 
lyrinių peizažų, natiurmortų. Buitinio žanro paveiks-
lai – realistiniai, psichologiški, su humoro elementais. 
Modernistiniams būdinga lyrizmas, dekoratyvumas, 
improvizacija. Kompozicijose dažnai vaizdavo muzi-
kantus, cirko artistus, šventuosius (Šv. Kazimierą, Šv. 

Petrą), jų figūros supintos su arabeskiškomis linijomis, kuriamas karnavalo efektas. Dailininkas sukūrė ir piešinių, 
pastelių, akvarelių, litografijų, apipavidalino prancūzų kino filmą „Dvigubas gyvenimas“ (1954). 

Parengta pagal: Visuotinė lietuvių enciklopedija (V., 2006, t. 9, p. 531) ir  leidinį „Lietuvos valstybės kūrėjai. XX a. pirmosios pusės 
portretai“ (V., 2006, p. 78) 

21
Raimondas Martinėnas (g. 1947)
Tapyba
1988, kart., al., 60 x 50
5600 Lt

Raimondas Martinėnas (g. 1947)
Gimė 1947 m. Šiauliuose. 1961 – 1965 m. mokėsi keturmetėje meno mokykloje Vilniuje, 1965 – 1971 m. studijavo 
Vilniaus dailės instituto tapybos fakultete, 1997 m. suteiktas bakalauro laipsnis. Nuo 1973 m. dirba kūrybinį darbą, 
dalyvauja parodose. Nuo 1978 m. Dailininkų sąjungos narys. 1996 – 2000 m. priklausė dailininkų grupei „24“. Nuo 
1995 m. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokytojas. 

Darbų yra įsigijusi LR Kultūros Ministerija, LDM, Tretjakovo bei Modernaus meno galerijos Maskvoje, Norton 
George galerija Niujorke, įvairios įstaigos ir organizacijos Lietuvoje, daug privačių asmenų Lietuvoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Izraelyje, Austrijoje, JAV. R. Martinėnas – ekspresyvaus braižo tapytojas. Jis mėgsta sodrias spavas, 
grubokas faktūras, didelius formatus. Yra nutapęs įdomių peizažų, figūrinių kompozicijų.

Parengta pagal:  A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 2006, p. 30
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L i e t u v o s  d a i l ė

25
Leonas Katinas (1907 – 1984)

Šaparauskynė
1970, fan., al., 34 x 50

Sign. AK: L.Katinas
5800 Lt

24
Leonas Katinas (1907 
– 1984)
Apleista pilis
1970, fan., al., 51 x 61
Sign. AD: L.Katinas
7000 LtLeonas Katinas (1907 – 1984)

Dailininkas, tapytojas. Gimė 1907 m., mirė 1984 m. 
Vilniuje. Tapytojo Lino Leono Katino tėvas. 1933–
1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1941–1945 

m. Šiaulių dramos teatro aktorius. 1948 m. baigęs Vilniaus dailės institutą iki 1973 m. dėstė jame (docentas – 1969). 
Nuo 1932 m. dalyvavo parodose; individualios surengtos Vilniuje (1983, 1995, 1997, 2005), Klaipėdoje (2000). 

Ankstyvojo laikotarpio tapyba (portretai, peizažai, teminės kompozicijos) turi akademizmo bruožų . 7 dešim-
tmečio kūriniai laisvesnio piešinio, apibendrintų formų, natiurmortuose vaizduojamos liaudiškos skulptūrėlės. 8 – 9 
dešimtmečio kūriniai maksimaliai abstrahuoti, būdinga lokalios spalvų dėmės, keliasluoksnė faktūra, ekspresyvūs 
potėpiai, dekoratyvumas. Šio laikotarpio kūryboje gausu filosofiškų kompozicijų teatro tema, jose dramatišku koloritu 
perteikiamas žmogaus būties tragiškumas.

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę

23
Leonas Katinas (1907 – 1984)
Liegavietė
1966, kart., al., 34 x 50
Sign. AD: L.Katinas 
7800 Lt

22
Leonas Katinas (1907 – 1984)
Eskizai diplominiam darbui Vilniaus Dailės Institute „Depas“
1947, 1948, fan., al., abu po 21 x 15
Sign. VD: 47 Katinas; antrasis - VK: Katinas 48
950 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

↑27
Vytautas Pakalnis (1972 - 2004) 
Tiltas I
2001, drb., al., 74 x 175
4300 Lt

↓28
Vytautas Pakalnis (1972 - 2004) 
Tiltas II
2001, drb., al., 74 x 175
4300 Lt

Vytautas Pakalnis (1972 - 2004)
Gimė 1972 m., 1984 - 1988 mokėsi A.Vienožinskio dailės mokykloje,  1989 - 1995 - Vilniaus Dailės akademijoje, 
tapybos specialybėje. Nuo 1999 – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 2000 m. – G. Fledžinskienės aukštesniosios 
meno mokyklos tapybos dėstytojas. 

Surengė visą eilę personalinių ir dalyvavo daugelyje grupinių parodų įvairiose Lietuvos ir užsienio galerijose. Nema-
žai bendradarbiavo teatro projektuose: 1989 drauge su I. Balakauskaite buvo įkūręs teatrą „U“, nuo 1995 – muzikinio 
teatro „Miraklis“ narys, dirbo Kauno lėlių teatre. Mirė 2004 m. V. Pakalnio darbuose dominuoja keli kompoziciniai ir 
prasminiai modeliai. Drobėse driekiasi erdvus, savitai transformuotas peizažas, tolimu horizontu vingiuoja kelias, 
vedantis kažkur anapus. Čia, kaip vaikų piešiniuose, daug dangaus, kurio šviesuliai ir kiti kūnai grėsmingai pakibę virš 
paveikslo veiksmo. (...)

Menininkas vaizduodavo tiltus, vedančius į niekur, paveiksluose konstruodavo laiptus į dangų. Neretai Vytuko 
kūrinių erdvę užvaldydavo sūkuriai – taikiniai. Jie siejasi su persekiojančiomis, neduodančiomis ramybės mintimis, 
kurios gali žmogų grėsmingai įtraukti į disputą apie būtį, likimą ar egzistencinę neviltį, kai telieka pasitikėti nežinoma 
erdve, slypinčia už horizonto. 

Visa V. Pakalnio kūryba buvo nuoširdi. Jei jis džiūgavo, apie tai pasakojo ir savo paveikslų istorijose. Jei nerimas-
tingai kontempliavo gyvenimo prasmę ar skausmą – jį rėkte išrėkdavo darbuose. (...)

Parengta pagal: V.Brazauskaitės straipsnį “Vytautas Pakalnis, Vytukas arba Vytux” in: Literatūra ir menas 2008 vasario mėn. 08, Nr.3176

Leonas L. Katinas (g. 1941) 
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1941 m. Radviliškyje. 1964 m. Lietuvos dailės institute baigė architektūrą. Nuo 1967 m. 
dalyvauja parodose; individualios Vilniuje (1967, 1968, 1974, 1984, 1986, 1988, 1990, 1993, 1996), Taline (1973), 
Šarlotensvilyje (Virdžinijos valstija, 1974), meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Grupės „24“ narys (nuo 1990). 
Nuo 1967 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1968–1992 m. dėstė M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje Vilniuje, 
nuo 1992 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje. 1999 m. apdovanotas Lietuvos Nacionaline premija.

L. L. Katino kūryba galėtų būti pavadinta kosmologiška: operuodamas nežemiškų erdvių, dangaus kūnų,visatos 
procesų įvaizdžiais, autorius nuteikia žiūrovą pasijusti kosminio vyksmo stebėtoju ir dalyviu. Antra, dailininko 
paveikslai stipriai veikia žmogų tiek savo plastine sąranga, tiek žadinamomis kultūrinėmis asociacijomis. (...) Savo 
kūrybos plastines savybes ir jos asociatyvumą autorius yra gražiai sulydęs į viena, paveiksluose šiedu sluoksniai neina 
skyrium. (...) Trečia, L. L. Katinas gražiai vartoja specifines tapybos priemones, bet drauge ne viename jo paveiksle 
svarbus vaidmuo tenka ir pačiai užmačiai – taigi čia regime ir šį tą iš konceptualiojo meno arsenalo, vėl koja kojon su 
plastika eina intelektualinis žaidimas.

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 2006, p. 202, LDM Dailininkų duomenų bazę ir 
N. Markauskaitės straipsnį „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (V., 2006, t. 9, p. 573)

26
Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Jūra (apversk)
1969, fan., al., 73,5 x 48
Sign. AC: Linas; AD: apversk; VK: Linas
Būklė: nežymūs tapybos pažeidimai ties kraštais
4200 Lt
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29
Giedrė Miniūtė (g. 1956)
Draugės
2008, medv. ant fan., batika, mišri 
techn., 38 x 46
Sign. AD: GIEDRĖM.
800 Lt

30
Giedrė Miniūtė (g. 1956)
Su paukšteliu
2008, medv. ant drb., batika, mišri 
techn., 40 x 30
Sign. AD: GIEDRĖM.
800 Lt

Giedrė Miniūtė (g. 1956)
1979 Vilniaus dailės institute (dab. VDA) baigė tekstilės specialybę. Yra surengusi parodų Vokietijoje, Lietuvoje.

31
Bronius Murinas (1906 - 1986)
Peizažas
1959, pop., akv., 49 x 59
Sign. AK
7800 Lt

Bronius Murinas (1906 - 1986)
1918-1922 mokėsi Linkuvos gimnazijoje, 1923-1929 Kauno meno mokyklos tapybos studijoje (kartu mokėsi An-
tanas Samuolis, Viktoras Vizgirda, Jonas Voicechavičius-Vaitys, Ignas Piščikas, Rimtas Kalpokas ir kt.). 1932–1935 
mokėsi Bulio dailės mokykloje (Ecole Boulle) Paryžiuje. 1929-1932 Kauno mokytojų seminarijos ir Kauno moterų 
dailės mokyklos meno dėstytojas, 1935-1939 Klaipėdos ir 1939 - 1944 Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas. 
Parašė vadovėlius: „Piešimas lentoje“, 1936, „Komponuojamasis piešimas“, 1937, „Piešimas iš vaiko aplinkos“, 1940. 
1945-1949 gyvena ir dirba Vokietijoje, nuo 1950 – JAV, kur vertinamas kaip vienas stipriausių XX a. 6-to dešimtmečio 
postimpresionistų. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1930. Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narys (1950) 
ir valdybos pirmininkas, JAV dailininkų sąjungos narys (Nr. 4202). Dalyvavo visose Lietuvos dailės parodose nuo 
1930, 1944-1949 Vokietijoje, nuo 1951 lietuvių ir amerikiečių dailininkų parodose JAV. 1954-1957 JAV dailininkų 
parodose laimėjo tris pirmąsias ir vieną antrąją premijas. Darbų yra įsigiję Lietuvos ir užsienio muziejai. 

Kauno meno mokykloje Kajetono Sklėriaus mokinys buvo vadinamas mokytojo tradicijų puoselėtoju, geru akvare-
lės meistru. Nemaža naudos davė ir trjų metų studijos Paryžiuje. Pasitraukęs iš Lietuvos ir begyvendamas Vokietijoje, 
pradėjo labiau domėtis akvarele, ir ši technika tapo kūrybos ašimi. (...)

Efektingose spalvų fejerijose galima pastebėti ir hedonizmo, puošnumo bei romantikos. Tačiau B. Murino įvaldyta 
pusiau šlapia liejimo tecnika patraukia virtuozišku grakštumu, profesionalumu, o vaiskaus, „nekankinto“ vaizdo 
gelmėse regi jo norą gamtą vaizduoti kuklią, paprastą, intymią.“  

Parengta pagal: Bronius Murinas. Tapybos paroda: Katalogas, Vilnius, 1990; Lietuvių enciklopedija. t. 19, Bostonas, 1959, p.404; Valeš-
ka Adolfas, “Bronius Murinas”, Chicago, 1981 V. Liutkus, Tradicijų tąsa anangardo apsuptyje, p. 92, in: Išeivijos dailė, sudarė I. Korsakaitė, 
L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003



30

V I I  M e n o  k ū r i n i ų  a u k c i o n a s

31

L i e t u v o s  d a i l ė

34
Vincas Norkus (1927 - 2006)

Peizažas
~1970, fan., al., 40 x 49

1400 Lt

33
Vincas Norkus (1927 - 2006)

Nostalgija
1963, fan., al., 30,5 x 39

Sign. AD: monograma 63
1400 Lt

32
Vincas Norkus (1927 - 2006)
Partizanai
1959, fan., al., 47 x 54,5
Sign. AK: V.Norkus 59
1400 Lt

Vincas Norkus (1927 - 2006)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1927 m. Gustaičių k. (Marijampolės r.). 
1952 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. 1952–1967 m. dirbo mokytoju Vilniaus Salomėjos Nėries 
gimnazijoje. 1967 – 1996 m. dėstė Lietuvos dailės institute. Parodose dalyvauja nuo 1953 m., surengė 20 personalinių 
parodų. Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

Dailininko darbų yra įsigiję Lietuvos ir užsienio muziejai.
Parengta pagal: LDM dailininkų duomenų bazės ir dailininko tapybos parodos Vilniaus Rotušėje lankstinuko 

informaciją „Su etiudniku ir meškere dailininkas aplankė daugelį Lietuvos kampelių. Pamilęs nuostabią krašto gamtą, 
savo kūryboje pavaizduoja miškų, ežerų, jau nykstančių kaimų ir sodybų grožį. Tai nuotaikingi Neringos, Baltijos, 
ir pamario vaizdai, plačios Aukštaitijos, Dzūkijos ir Vilniaus panoramos, senojo Vilniaus gatvelės, griaunami ir jau 
išnykę sostinės kiemeliai.“

Tekstas iš dailininko tapybos parodos Vilniaus Rotušėje lankstinuko.
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L i e t u v o s  d a i l ė

36
Vygantas Paukštė (g. 1957)
Raudona moteris
1995, drb., al., 80 x 100
10000 Lt

35
Vygantas Paukštė (g. 1957)
Piemenė pievoje
1990, drb., al., 120 x 150
12800 Lt

Vygantas Paukštė (g. 1957)
Dailininkas tapytojas. Gimė 1957 m. Vilniuje. 

1982 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (tapybą). Dailės parodose dalyvauja nuo 1985 m. (Lietuvoje, 
Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Liuksemburge, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje ir kt.). Nuo 1988 
m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Pelnė apdovanojimų, stipendijų: 1988 m. – Baltijos šalių jaunųjų dailinin-
kų vaizduojamosios dailės parodoje „Jaunystė’88“ (diplomas); 1996–1997 m. – Aukščiausiojo laipsnio valstybinė 
stipendija, 2000–2001 m. – Aukščiausiojo laipsnio valstybinė stipendija. Darbai saugomi svarbiausiuose Lietuvos 
muziejuose.

Parengta pagal: LDM Dailininkų duomenų bazę ir L. Jakeliūnaitės straipsnį „Sklandanti tapyba“ (Septynios meno 
dienos, 2005 lapkričio mėn. 04, nr. 682). Vienas ryškiausių Vyganto Paukštės kūrybos bruožų – mitiškumas, supintas 

su švelnia ironija. Mitinį charakterį Paukštės paveikslams suteikia: a) iš paveikslo paveikslan keliaujantys tie patys du 
personažai (vyras ir moteris), kurie asocijuojasi su pirmaisiais žmonėmis; b) šių personažų traktuotė (jie dažniausiai 
nuogi, be jokių laiko ir vietos požymių); c) jų atliekamų veiksmų rituališkumas (kartais tai, ką jie daro, tiesiogiai siejasi 
su žinomais mitais). Ironija dailininko darbuose atsiranda, kai a) ritualinis veiksmas itin akivaizdžiai suplakamas su 
buitiniu; b) mitas apverčiamas ar kitaip deformuojamas; c) ritualą atliekančių personažų anatominė struktūra labai 
neatitinka įsivaizduojamo standarto. (...) 

Tiek peizažas, tiek figūros atrodo nutapytos primityvokai, nedailiai, apyšiurkščiai. Tačiau tai tik išorė, tik maniera. 
Įsižiūrėjęs į piešinį, spalvas, kompoziciją atrandi daug tapybinio ir reikšminio subtilumo. Apskritai, paviršinis, manie-
ros primityvumas ir gilusis, meninio mąstymo subtilumas – viena žaviausių jo paveikslų „opozicijų“.

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 2006, p. 218 - 220
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L i e t u v o s  d a i l ė

37
Antanas Martinaitis (1939 – 1986)
Muzikantas su liutnia
1978, pop., past., 63,5 x 45,5
Sign. AD
4500 Lt

Antanas Martinaitis (1939 – 1986)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1939 m. Vandžiogaloje (Kauno r.), mirė 1986 m. Kaune. 

1964 m. baigė Vilniaus dailės institutą (mokytojas – Antanas Gudaitis). Nuo 1969 m. dėstė Kauno vaikų dailės 
mokykloje. Nuo 1965 m. dalyvavo parodose: Kaune (1966, 1980), Vilniuje (1968, 1970), Liepojoje (Latvija, 1973) 
surengė individualias parodas. Po mirties (1987) apdovanotas LTSR valstybine premija. 

Parengta pagal: R. Vaitiekūnaitė, Antanas Martinaitis (1939–1986): tapyba, piešiniai, rankraščiai, Vilnius, 1999; 
„Sukaktys, primenančios dailininką...“, Kauno diena, 1999 birželio mėn. 19, p. 20, 21. Viena idėjų, kurią įtaigiai perša 
A. Martinaičio paveikslai, - gyvenimo vešlumo idėja. Tai itin pilnaviduriai kūriniai, pradedant dažų kiekiu ir baigiant 
pavidalų gausa. Juose bemaž nėra erdvės – viskas pildyte pripildyta vešlių formų. (...) 

Kalbant apie spalvą, atkreiptinas dėmesys dar į kelis A. Martinaičio, bene vieno didžiausių mūsų dabarties kolo-
ristų, paveikslų spalvinės struktūros bruožus. Keičiantis kūrinių dvasiai, slinktasi nuo „natūralių“ link vis „chemiškes-
nių“ sąskambių; neatsisakant harmoningo kolorito, didinta įtampa harmonijos viduje; minėtos sakrališkos spalvos su 
nurodyta įtartina priegaide imtos vartoti dar ir „ne vietoje“, pavyzdžiui, tapant mugiškas scenas...

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA leidykla, 2006, p. 178 - 179

38
Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Ryto šviesa
1983, drb., al., 114 x 80
7800 Lt

Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Dailininkė tapytoja. Gimė 1954 m. Kazlų Rūdoje (Marijampolės r.). 1982 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute 
baigė tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1983 m. Surengė individualių parodų Vilniuje (1986, 1992, 1995, 2001, 
2004, 2007), Vokietijoje (1991, 1996), Kaune, Druskininkuose ir kt. 1982–1988 m. dėstė tapybą S. Žuko taikomosios 
dailės technikume, 1988–1993 m. mokė šios disciplinos Kauno J. Naujalio vidurinėje meno mokykloje. Nuo 1995 m. 
dėsto VDA Kauno dailės institute (docentė). Nuo 1988 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Pelnė apdovanojimų, 
stipendijų: 1985 m. – žurnalo „Nemunas“ premija III-ojoje Pabaltijo jaunųjų dailininkų vaizduojamosios dailės parodoje 
„Jaunystė 85“, 1991 m. – Lipės apskrities kultūros instituto stipendija (Vokietija), 1998 m. – Sorošo šiuolaikinio meno 
centro Lietuvoje stipendija, 2002 m. – Lietuvos Respublikos aukščiausiojo laipsnio stipendija menininkams ir kt. 
A. Petrašiūnaitė motyvų kūrybai semiasi iš šalia esančios aplinkos; kaip pati dailininkė sako, geriausios temos tapybai 
– žmonių veidai, dirvonai, lietus, atminties peizažai, o kartais visai paprastas vaizdas pro langą, ruduo žmogaus veide 
ir veidas šviesoje. Paveiksluose kartais aštriai juntama vienuma, kaip neišvengiama gyvenimo dalis. 

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę 
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40
Algirdas Petrulis (g. 1915)
Vasaros diena
1992, kart., al., 70 x 50
5800 Lt

Algirdas Petrulis (g. 1915)
Dailininkas, tapytojas. Gimė 1915 Natiškiuose (Biržų r.). LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1974). 1939 m. baigė Kauno 
meno mokyklą,  Justino Vienožinskio studiją, 1944  m. eksternu – Vilniaus dailės institutą, mokėsi pas V. Kairiūkštį. 
1945–1951 m. Vilniaus dailės instituto dėstytojas (docentas – 1968). Nuo 1939 m. dalyvauja parodose. Nuo 1946 
m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1984 m. apdovanotas valstybine premija, 1995 m. – Nacionalinės premijos 
laureatas. 

Nutapė daug peizažų, natiurmortų, interjerų vaizdų, sukūrė portretų, dekoratyvinių kompozicijų. 
15. A. Petrulio kūryba – tai jo gyvenimo būdo, pasaulėjautos išraiška. Subtilūs deriniai, sidabrinė šviesa, plati 

erdvė, pusiausvyra, nė lašo atviro dramatizmo, rimtis – tai kaip tylus menininko rankos paspaudimas, neskubrus jo 
pasakojimas, atktiška pastaba, žaismingas palyginimas ar autoironiškas žvilgsnis. Tapytojo pasaulėvaizdį lemia be 
galo išlavintas, subtiliausius niuansus pagaunantis tikrovės matymas ir plastinio mąstymo kultūra. Tai nulemia ir 
meninius tikslus,ir tapybos metodą. (...)

A. Petrulio kūryba sudėtinga ir įvairiaplanė, ji vystosi ir kinta, pripažindama tik savo pačios logiką. Meninės 
sistemos įvairovė rodo nepaprastą tapytojo dvasinio gyvenimo turtingumą. Devintojo dešimtmečio kūryboje daugiau 
panoraminių peizažų, interjerų, abstrakčių kompozicijų, o mažiau grynųjų ir fragmentinių natiurmortų. Pasaulis A. 
Petrulio paveiksluose konkretėja, neprarasdamas tapybinio turtingumo. 

Parengta pagal  A. Dapkutės tekstą reprodukcijų albume „Algirdas Petrulis“ (leidinį parengė B. Patašienė), Vilnius: Vaga, 2001, p. 145 - 151

39
Augustinas Savickas (g. 1919)
Vakaras Vilniuje
1963, drb., al., 40 x 80
Sign. AK: A. Savickas 63
Būklė: yra dažo nutrupėjimų.
14800 Lt

Augustinas Savickas (g. 1919)
Tapytojas, dailėtyrininkas gimė 1919 m. Kopenhagoje. Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio sūnus. 1939 m. įstojo 
į Kauno meno mokyklą. 1940 m. mokėsi Vilniaus meno mokykloje, 1941–1944 m. studijavo tapybą Maskvos dailės 
mokykloje. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą (studijavo pas Justiną Vienožinskį, Vytautą Mackevičių). Nuo 1951 
m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1951–1972 m. ir nuo 1985 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas (docentas 
–1965). 1963 m. Menotyros mokslų kandidatas, 1993 m. Menotyros daktaras. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1965). 
1973–1979 m. dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos institute. 1985–1993 m. destė Vilniaus dailės institute 
(Tapybos katedros profesorius). 1988 m. TSRS Mokslų Akademijos narys korespondentas. Nuo 1949 m. dalyvauja 
parodose. 1966 m. apdovanotas Valstybine premija, 1994 m. – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 5 laipsnio ordinu, 1999 
m. – Nacionaline premija. 

A. Savickas parašė lietuvių dailės istorijos knygų: „Peizažas lietuvių tapyboje“ (1965), „M. K. Čiurlionis“ (su E. 
Mieželaičiu, 1971), autobiografinę knygą „Nerami kelionė“ (1977), straipsnių apie lietuvių dailę ir dailininkus; vienas 
„XX a. lietuvių dailės istorijos“ (1982–1983, t. 1, 2) autorių. 

Dailininko tapybos pasaulis liūdnokas; drauge jis – su transcendencijos atspalviu; tačiau jame įmanomas akibrokš-
tiškos akcijos. (...) Ir to liūdnumo priežastis paprasta – autoriaus kontempliuojama žmogaus gyvenimo drama. (...) 
Pirmiausia – tai monumentalus liūdesys. Toks, kuris tegali gimti sieloje, ne vien suvokiančioje žmogaus dramą, bet ir 
matančioje mechanizmo, vadinamo gyvenimu, pasauliu ar teatru, kur ta drama rutuliojasi, grandioziškumą; (...). To-
liau – tai kontempliatyvus liūdesys. Vadinasi, orientuojantis žmogų tiek į išmintį, kaip tam tikrą intelekto pakopą, tiek 
į kontempliatyvią gyvenimo formą. (...). A. Savicko nutapytas pasaulis yra kitas ne tik tuo požiūriu, kad jis iliuzinis, 
meninis. Jis, nepaisant jau nurodyto liūdnumo, yra šiek tiek anapusinis, transcendentiškas, antžmogiškas.

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 2006, p. 146 - 147
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42
Algirdas Šiekštelė (1931 – 2008)
Miesto aikštė
~1990, kart., al., 80 x 101
4900 Lt

43
Algirdas Šiekštelė (1931 – 2008)

Bitininkas
1966, fan., al., 38 x 52,5

Sign. AD: Šiekšta / 66
2800 Lt

Algirdas Šiekštelė (1931 – 2008)
Dailininkas tapytojas. Gimė 1931 m. Švenčionyse, mirė 2008.

1955 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė tapybą, mokėsi pas A. Gudaitį  Parodose dalyvauja nuo 1955 
m. Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dailininkas retai eksponuodavo darbus viešoje erdvėje. Dirbo 
“sau”. Algirdo Šiekštelės darbų yra Danijos, JAV, Rusijos, Lenkijos, Lietuvos privačiose kolekcijose.

41
Raimundas Sližys (1952 - 2008)
Bulterjeras
1996, kart., al., 42 x 30
Sign. AD: monograma
4100 Lt

Raimundas Sližys (1952-2008)
Dailininkas tapytojas. Gimė 1952 m. Kaune, mirė 2008.

1970 m. baigė Kauno J. Naujalio meno mokyklą. 1970–1976 m. Vilniaus meno institute studijavo sienų tapybą. Dirbo 
Respublikiniame Kultūros paminklų restauravimo treste dailininku restauratoriumi (1976, 1980), Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje tapybos dėstytoju (1983). Nuo 1989-ųjų dirbo Vilniaus dailės akademijoje: vyr. dėstytoju Tapybos kate-
droje, nuo 1991 m. – Kostiumo dizaino katedroje (docentas – 1994). Nuo 1976 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir 
užsienyje. Nuo 1981 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. R. Sližys iš kitų savo kartos atstovų, tapiusių kaimo vaizdus, 
gamtovaizdžius, išsiskyrė tapybos objektu pasirinkęs socialinę miesto erdvę bei jos gyventojus. Groteskas, šaržas, ironija R. 
Sližio paveiksluose buvo tarsi pasipriešinimo sovietinei ideologijai forma ir iššūkis korumpuotam gyvenimui. Dailininkas 
nebandė pasislėpti archajinėje epochoje ir remtis mitologiniais įvaizdžiais. R. Sližys provokuoja žiūrovą, pasinerdamas į savo 
laiko negandas ir konkrečiai į jas reaguodamas. Dailininkas kritikuoja visuomenę, tačiau užima ne teisėjo, o tos visuomenės 
dalyvio poziciją. Vėlesniuose darbuose visuomeniškai angažuotas groteskas dingsta, dailininkas tiesiog studijuoja snobisti-
nius personažus sarkastiškai ir kartu susižavėjęs, pritaikydamas Vienos secesijos citatas. 

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę
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47
Liuda Vaineikytė (1908 - 1997)

Maskvos metro
1935-1937, drb., al., 43 x 60,5

Būklė: nežymūs tapybos pažeidimai
3000 Lt

Liuda Vaineikytė (1908 - 1997)
Dailininkė gimė 1908 m. Palangoje, 
mirė 1997 m. 1935 m. baigė Kauno 
meno mokyklą (tapytojo-monumen-
talisto specialybę). Nuo 1935 m. da-
lyvauja dailės parodose. 1935–1937 
m. mokėsi Maskvoje. Prasidėjus II Pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją. Karo metais dirbo Sovietų Sąjungos radijo 
komitete. 1946 – 1951 m. dėstė Vilniaus dailės institute. 1956 – 1958 m. buvo Vilniaus paveikslų galerijos direktorė. 
LTSR nusipelniusi meno veikėja (1958). 

Sukūrė revoliucinės tematikos plakatų, portretų, kompozicijų, peizažų, metalo, stiklo dirbinių. 
Darbai saugomi Lietuvos muziejuose.
Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę 

46
Vytautas Šerys (1931 - 2006)

Dialogai
2005, pop., al., aplik., mišri techn., 37 x 27

Sign. AC: monograma 05 II 24 
900 Lt

Vytautas Šerys (1931 – 2006)
Dailininkas (skulptorius, tapytojas). Gimė 1931 m. 
Naujasodžiuose (Anykščių r.). 1956 m. baigė Lietuvos 
valstybinį dailės institutą, skulptūros katedrą. Nuo 
1957 m. dalyvauja dailės parodose. Nuo 1964 m. 
Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrinių yra įsigiję 
svarbiausi Lietuvos muziejai.

Dirba skulptūros ir grafikos srityse. Dailininkas 
sukūrė kamerinių, dekoratyvinių skulptūrų, antkapi-
nių paminklų. Tap pat rašė eilėraščius. 

Portretams būdinga lakoniškumas, intriguojantis 
tikroviško charakterio ir siurrealistinio vaizdinio 
derinys, abstrakčioms kompozicijoms – trapumas, 
netikėta vaizdo slinktis, asociacijos su gamtos, mate-
rialinės liaudies kutūros objektais. 

Parengta paga:l LDM Dailininkų duomenų bazę ir A. Andriuš-
kevičiaus knygą Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilnius: VDA leidykla, 
1997, p. 228–23045

Juozas Pautienius (1900 - 1978)  
Natiurmortas
1972, kart., al., 21 x 18
Sign. AK
1200 Lt

Juozas Pautienius (1900 - 1978)
Gimė 1900 m. Šiaudadūšių kaime Suvalkijoje. 1925 m. baigė 
I –ąją Meno mokyklos laidą Kaune, lankė ir A. Varno tapybos 
studiją. Kurį laiką nekūrė, mokytojavo provincijos gimnazijoje, 
rinko tautodailę, mokėsi kalbų VDU. Po antrosios bolševikų 
okupacijos bangos patraukė į Vokietiją, vėliau – į JAV. 1952 m. 
surengė savo kūrinių pristatymą, vienas pirmųjų vežiojo paro-
das po Ameriką. 1956 m. – suorganizavo Žoromskio, Galdiko, 
Jonyno ir savo parodą.kartu su keliais dailininkais įsteigė M. 
K. Čiurlionio galeriją Jaunimo namuose Čikagoje, kur daugelį 

metų dalyvavo sudėtinėse parodose. Nutapė virš 700 paveikslų. 
Pagal dukros Teresės Pautienytės prisiminimus. J. Pautienius metus paskyrė spalvų derinių, dažų estetinių ir 

cheminių privalumų studijavimui, vietoj teptuko pasirinko tais laikais neįpratas priemones – peilius ir „špachtelius“, 
jais tapydamas išgaudavo neįprastas faktūras – tai padėjo susiformuoti savitam jo stiliui. 

Dailininko drobėse Lietuvos vaizdai kolorito įtampa ir vaiskumu nors ne ką teturi bendra su pilka Lietuvos gamta, 
su dusliu koloritu, bet vis tik lietuviui jie sužadina brangių, mielų atsiminimų. 

Parengta pagal: I. .Šlapelio straipsnį „Juozo Pautieniaus tapybos stilius“ mėnesiniame kultūriniame žurnale „Aidai“

44
Romualdas Paškevičius (g. 1940)
Mėlynas natiurmortas
~1970, kart., temp., 35 x 30,5
1000 Lt

Romualdas Paškevičius (g. 1940)
Dailininkas tapytojas. Gimė 1940 m. Barklainiuo-
se (Pasvalio r.). 1967 m. baigė Lietuvos valstybinį 
dailės institutą (tapybą). Dailės parodose dalyvau-
ja nuo 1967 m. Nuo 1970 m. – Lietuvos dailininkų 
sąjungos narys. Darbai saugomi svarbiausiuose 
Lietuvos muziejuose.

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę
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Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Angelas
1974, pop., mišri techn., 16,5 x 19
Sign. AC: Stasys Eidrigevičius
1000 Lt

Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Tapytojas, grafikas. Gimė 1949 m. Mediniškiuose (Panevėžio r.). 1968 m. baigė S. Žuko taikomosios dailės techni-
kumą Kaune, 1973 m. – Lietuvos dailės institutą (Jono Švažo mokinys). Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje. Nuo 1969 
m. dalyvauja dailės parodose. Surengė apie 100 individualių parodų įvairiose šalyse; Lietuvoje – 1993, 1996, 2000, 
2002. Nutapė paveikslų, sukūrė grafikos kūrinių (ekslibrisų, plakatų, miniatiūrų, knygų viršelių). Iliustravo apie 40 
knygų (daugiausia vaikams), Varšuvos teatre „Studio“ pastatė spektaklį „Baltas briedis“ (1993). Kuria performansus, 
menines akcijas, instaliacijas. Sukūrė unikalius dailės žanrus – kaukes ir vadinamuosius sielvartus (smutki). 

Pelnė apie 40 tarptautinių apdovanojimų, tarp jų: Tarptautinės ekslibrisų bienalės Malborke (Lenkija) garbės 
medaliai (1973, 1975, 1979), Tarptautinės vaikų knygų parodos Barselonoje Didysis prizas (1986), Tarptautinės 
plakatų bienalės Lahti (Suomija) Didysis prizas (1989), Tarptautinės plakatų parodos Tojamoje (Japonija) aukso me-
dalis (1994), Lenkų plakato bienalės Katovicuose aukso medalis (1999). Gedimino 4 laipsnio ordinas (2000). 2001 m. 
apdovanotas Lietuvos nacionaline premija. S. Eidrigevičius turi labai savitą kūrybinį braižą ir tik jam vienam būdingas 
meninės išraiškos priemones, kuriose matomi siurrealistiniai grotesko, paradokso bei absurdo elementai. Tačiau tai 
netrukdo jam savo kūryboje atskleisti ir savo vaikystės įspūdžius, kalbėti apie tėvynės ilgesį bei meilę. Pagrindiniai 
dailininko kūrybos motyvai – žmogaus vienišumas, liūdesys, susvetimėjimas.

Parengta pagal: A. Simanonytės straipsnį „Kaukės, padedančios atverti sielą“, 2008 rugsėjo mėn. 8, „Amerikos lietuvis“

Grafika 

48
Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)

Pavasario žiedai
1960, spalv. lino raiž., 22 x 50

900 Lt

Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)
Gimė 1931 m. Kaune. 1955 m. baigė studijas Vilniaus valstybiniame dailės institute, grafikos fakultete. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.

Kūrinių yra įsigiję: svarbiausi Lietuvos muziejai, Puškino muziejus ir Tretjakovo galerija (Maskva, Rusija) bei 
privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje.
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50
Gražina Didelytė – Abaravičienė 
(1938 – 2007)
Triptikas Kalėdos
1978, pop., ofortas, autorinis atspaudas, 
auksaspalvis bronz. ranka, 7,8 x 4,8 
(Kūdikėlis Kristus), 7,8 x 4,8 (Madona), 
8,2 x 4,7 (Žvakė)
Sign. AD: gdidel
450 Lt

51
Gražina Didelytė – Abaravičienė 

(1938 – 2007)
Diptikas Kalėdos

1979, pop., ofortas, autorinis atspau-
das, auksaspalvis bronz. ranka, 5,3 x 

5,8 (Kūdikėlis Kristus), 6 x 5 (Vilniaus 
Senamiestis)

Sign. AD: gdidel
300 Lt

52
Gražina Didelytė – Abaravičienė 
(1938 – 2007)
Diptikas Pavasaris
1985, pop., ofortas, autorinis atspaudas, 
7,8 x 4,8 (Avinėlio motyvas), 8,5 x 4,8 
(Paukščio motyvas)
Sign. AK/AD: Pavasaris / gdidel 85
300 Lt

53
Pranas Gailius (g. 1928)
Gegužinės
8-9 d-metis, spalv. medžio ir lino raiž., 
relj., 44,5 x 37, tir. 2/10
Sign. AD: pranas, AK: gegužinės
2300 Lt

Gražina Didelytė – Abaravičienė (1938 – 2007)
Grafikė, knygų iliustratorė. 1958 – 1961 m. Kauno politechnikos institute studijavo architektūrą. 1961 - 1967 m. 
Lietuvos dailės institute baigė grafiką. Nuo 1971 buvo Lietuvos dailininkų s-gos narė. Nuo 1968 m. dalyvavo dailės 
parodose. Surengė apie 30 individualių parodų Lietuvoje, Čekoslovakijoje (1977, 1983), Lenkijoje (1977), Latvijoje 
(1984-1985), Suomijoje (1993-1994), Japonijoje (1996).

Sukūrė estampų, daugiausia ofortų, smulkiosios grafikos kūrinių, piešinių, iliustravo knygų. Pelnė tarptautinių 
dailės parodų apdovanojimų. 2003 m. paskirta Genovaitės Kazokienės fondo premija už nacionalinės dailės tradicijos 
puoselėjimą. Kūrybai būdingos lietuvių mitologijos, etninės ir etinės, istorijos ir gamtos, nuo Atgimimo aušros – 
tautos tremties ir rezistencijos temos. Subtilaus braižo grafikė mažų matmenų lakštuose ištobulinta technika įkūnijo 
didelę meilę Lietuvai, Dzūkijai ir paskutiniajai jos kūrybos prieglobai – Rudnelės kaimui. 

Daugelį metų kasmet (ir per makabrišką sovietmetį) kuriamomis sakrališkomis miniatiūromis skleidė Kalėdų švy-
tėjimą. Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų iš rankų nepaleido pieštuko, vis siekė sustabdyti amžinybės grožio akimirkas. 
Kalėdų metą atgulė tautos panteone Rasų kapinėse.

„Didelytės pavardė tksliai parodo jos esmę – ji iš tiesų didi kaip menininkė, o mažybinė priesaga nusako jos kuklu-
mą, trapumą, švelnumą.“ (Kazys Saja, 2007)

Arvydo Karaškos tekstas

Pranas Gailius (g. 1928)
Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1928 m. Mažeikiuose. 

Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė iš Lietuvos. 1945 m. apsigyveno Strasbūre, piešimo mokėsi Taikomosios dai-
lės mokykloje. 1950 m. studijavo F. Ležė (Fernand Léger) meno akademijoje, nuo 1953 m. – Aukštojoje nacionalinėje 
dailės mokykloje Paryžiuje. Dalyvavo daugelyje parodų užsienyje (Berlyne, Miunchene, Štutgarte, Čikagoje, Tokijuje, 
Ženevoje ir kt.); retrospektyvinė kūrybos paroda surengta 2005 m. Lietuvos dailės muziejuje. 

Pirmoji personalinė Gailiaus kūrinių paroda įvyko 1955 m. Paryžiuje, Galerie du Haut Pavé, ji susilaukė palankaus 
atgarsiaus televizijoje, spaudoje. Po to sekė parodos kituose miestuose: Berlyne, Miunchene, Štutgarte (1960), Tokiju-
je, Ženevoje, Liuksemburge (1966), Geteborge (1967). Jis tapo pirmuoju lietuvių grafiku, kurio darbai 1963 m. pateko 
į Prancūzijos nacionalinės bibliotekos rinkinį.  Šiandien P. Gailius – vienas kūrybingiausių lietuvių išeivijos dailininkų, 
išaugęs ir subrendęs kaip menininkas garsiojo Léger pamokose, muziejų salėse, nuolat sūkuriuojančioje Paryžiaus 
dailės apsuptyje. Savo kūryboje įkūnijęs pačią lietuviškosios pasaulėjautos dvasią, Gailius suteikė jai modernistinę 
raiškos formą. Ankstyvojoje tapyboje siekta abstrakčios formos plastinio raiškumo (ciklas „Intrauros“ 1965), vėliau 
išryškėjo japonų kaligrafijos įtaka, minimalistinė raiška („Šešėliuotos aukštumos“ 1985). Grafikos kūriniai pasižymi 
kontūro ekspresija, jie aiškių siluetų, dinamiškų linijų. Menininko ieškojimai atvedė į abstrakčias tapybos, akvarelės, 
grafikos formas.

P. Gailius taip pat sukūrė unikalių dailininko knygų, nuliejo akvarelių, sukūrė taupia, spontaniška raiška išsiskiriančių 
piešinių. Kūryba turi abstrakčiojo ekspresionizmo bruožų, vyrauja poetinė nuotaika, yra šiek tiek tautodailės įtakos.

Parengta pagal: LDM dailininkų duomenų bazę, R. Urbonienės straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (t 5., Vilnius, 2004) ir retros-
pektyvinės Prano Gailiaus kūrybos parodos katalogą „Pranas: vaizdinės abstrakcijos“, sudarytoja R. Urbonienė, Vilnius: LDM leidykla, 2005
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G r a f i k a

Vincas Kisarauskas (1934 – 1988)
Dailininkas (tapytojas, grafikas, skulptorius, scenografas), dailėtyrininkas. Gimė 1934 m. Augmėnuose (Radviliškio 
r.), mirė 1988 m. Niujorke (palaidotas Vilniuje). 

1959 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1965 m. dėstė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. Nuo 1960 
m. dalyvavo parodose. 

V. Kisarauskas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo plėtoti koliažo, fotomontažo techniką, kurti asambliažus. Sukūrė 
mozaikų, medalių. 

Dailininkas taip pat parašė monografiją ,,Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“ (1984), dailės kritikos straipsnių. 
Kas gi šio dailininko paveiksluose sugestijuoja tą pastovumo idėją, kelia nekintamumo įspūdį? Pirmiausia, matyt, 
pati kompozicija (beje, kompoziciją menininkas laiko svarbiausia savo išraiškos priemone). Ji labiau statiška negu 
dinamiška, pagrįsta horizontalių ir vertikalių kontrastu. Nepasakysi, kad ji neenerginga. Tačiau kompozicijos ener-
gingumas yra lyg užmaskuotas, nekrintantis į akis. Tik ten (tai būdinga vėlesniesiems darbams), kur autorius staiga 
sviedžia paveikslo erdvėn įstrižainę, kompozicinė įtampa išsiveržia aikštėn ir efektingai apstulbina žiūrovą. Tačiau 
ir šiuo atveju dailininkas kuria ne trumpalaikės dinamikos, neužtruksiančio konflikto, o permanentiškos įtampos, 
nuolatinės energijos konfrontacijos įspūdį. Operuodamas aiškiai apibrėžtomis formomis, „kietomis“ plokštumomis, 
ankštomis erdvėmis, V. Kisarauskas jas išdėsto taip, kad kūrinys daro logiškos, nuoseklios konstrukcijos įspūdį.

Parengta pagal: LDM Dailininkų duomenų bazė, A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA leidykla, 2006, p. 159

54
Vincas Kisarauskas (1934 – 1988)
Trečias pasvirimas
1986, lino raiž., 25 x 35
Sign. AK: VK 1986 Trečias pasvirimas
1000 Lt

55
Romas Viesulas (1918 - 1996)
Abstrakcija
1979, litografija, 67 x 44,5, tir.7/10
Sign. AK: VII/X; AD: Romas Viesulas 79
4200 Lt

Romas Viesulas (1918 - 1996)
Dailininkas grafikas. Gimė 1918 m. Gerdainiuose (Alūkštos apskr., Latvija), mirė 1986 m. Romoje, 1996 m. perlaido-
tas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

1939 m. baigė Rygos lietuvių gimnaziją. Vėliau Latvijos universitete Rygoje studijavo teisę, 1941 m. atvyko į 
Vilnių tęsti studijų, kartu lankė Vilniaus miesto teatro vaidybos meno studiją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, susido-
mėjo daile, 1947 – 1949 m. mokėsi Freiburge, Taikomosios dailės institute (Ecole des Atrs et Metiers). 1949 – 1950 
m. meno studijas tęsė Paryžiuje, Vaizduojamojo meno mokykloje (Ecole des Beaux Arts). Pirmąją personalinę parodą 
surengė 1951 m. Freiburge. Tais pačiais metais išvyko į Ameriką, nuo 1952 m. persikėlė į Niujorką, 1954 m. ir 1956 
m. Niujorke Wyehe galerijoje surengė pirmąsias parodas. Nuo 1960 m. dėstė Temple universitete Filadelfijoje (nuo 
1961 –  docentas, nuo 1965 – profesorius). Plačių interesų menininkas bendradarbiavo Amerikos lietuvių spaudoje, 
daug rašė lietuvių dailės klausimais, skaitė paskaitas. Parengė monografiją apie Kanadoje gyvenusį T. Valių, rašė 
apie M. K. Čiurlionį, iliustravo knygas. 1985 m. išvyko į Europą – vadovauti Templio universiteto Romos filialui (iki 
mirties buvo šio universiteto filialo rektoriumi). 1964 – 1972 m. protarpiais gyveno ir dirbo Ispanijoje bei Italijoje. 

R. Viesulas pelnė tarptautinį pripažinimą, buvo apdovanotas įvairiais prizais, stipendijomis.
Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę ir pagal R. Urbonienės straipsnį „Romo Viesulo meninės vizijos: Dainos ir raudos“
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G r a f i k a

Stasys Krasauskas (1929 - 1977)
Dailininkas, grafikas. Gimė 1929 m. Kaune, mirė 1977 m. 
Maskvoje. 1958 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute 
baigė grafiką, 1961– 1977 m. jame dėstė (docentas – 1969). 
Nuo 1959 m. dalyvavo dailės parodose. Už E. Mieželaičio 
knygos „Žmogus“ ir J. Marcinkevičiaus poemos „Kraujas 
ir pelenai“ iliustracijas 1965 m. gavo LTSR Respublikinę 
premiją. Knyga „Žmogus“ buvo apdovanota Tarptautinėje 
knygų parodoje Leipcige (Vokietija) bronzos medaliu. 
Surengė  apie 30 individualių parodų. 

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę
Žiūrėdamas į šiuos šešiolika darbų, įsivaizduoji atskiras 

stadijas, kurias pereina bręstanti mergaitė, kol tampa mo-
tina. Dailininkas labai taupiai naudoja grakščias linijas. (...) 
S. Krasauskas naudoja fazių metodą. Toks metodas dailėje 
nėra naujas, tačiau jį grafikas perpratęs tobulai: kiekvie-
name piešinyje jam pavyksta pavaizduoti nenutrūkstamą 
judėjimą. Šitaip vaizduojant gražios, grakščios ir palaipsniui 
bręstančios moters dialektinį dualizmą, (...) į kai kuriuos šio 
humanistinio epo piešinius norisi žiūrėti ilgiau. (...)

Šį ciklą galima apibūdinti kaip puikų mąslaus dailininko 
kūrinį, dailininko, kuris skatina mąstyti ir žiūrovus. 

Parengta pagal: V. Bekeris „Nupiešta poezija“, 1975, in: Stasys 
Krasauskas (parengė J. Grigienė), Vilnius: Vaga, 1980, p. 174

56
Stasys Krasauskas (1929 – 1977)
Ciklas „Moters gimimas“ (16 darbų)
1972, autocinkografijos, po 38,5 x 31
Sign. AD
11200 Lt
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G r a f i k a ,  Ž e m ė l a p i a i

59
Sidney Hall (1788 - 1831)

Rusijos žemėlapis
1827 (?), 50 x 36,7

850 Lt 

58
Jodocus Hondius (1563 - 1612)
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis, Gerardi Mercatori atlas sive 
cosmographicae meditations de fabrica mvndi … edition qvarta, amsterodami, 
iudoci hondij
1619, Amsterdamas, vario raiž., 44,15 x 57,15
4000 Lt

Lietuvos kartografijos istorijai G. Mercator  atlasai svarbūs tuo, kad juose nuo 1595 m. buvo dedamas specialiai 
Lietuvai skirtas žemėlapis Lithuania, sukurtas apie 1570 m. G. Mercator įpėdinių Jodocus ir Henrich Hondius bei Jan 
Jansson. 1595-1634 m. jis buvo perleistas 14 kartų.

57
Sebastian Münster (1489 - 1552)
Europos žemėlapis (Cosmographiae Universalis)
~1580, Bazelis, vario raiž., spalvintas ranka, 16,6 x 25,4
Būklė: žemėlapis geros būklės, tik apatiniojo dešiniojo kampo paraštė pakeista šviesesniu popieriaus gabaliuku
4400 Lt

Tai yra viena iš žinomiausių geografinių keistenybių, vaizduojanti Europą moters forma. Europa Regina arba Pasaulio 
valdovė pirmą kartą buvo sukurta Johannes Bucius 1537 metais. Ši kiek supaprastinta versija buvo išspausdinta ke-
liose S. Münster Cosmography leidimuose pradedant nuo 1580 m. Vakarai yra orientuoti į viršų: Ispanija vaizduojama 
kaip karūna ir galva, Prancūzija ir Vokietija – kaklas ir krūtinė, Italija – kairė ranka, o Danija – dešinė ranka, laikanti 
skeptrą su Britanija kaip vėliava. Lietuva, Lithvania, vaizduojama kaip atskira, viena didžiausių Europos valstybių, 
esanti tarp Livonijos, Maskovijos, Bulgarijos, Slavonijos/Serbijos, ir Polonijos. Taip pat pavaizduota mistinė šalis Ski-
tija, o Tatarstanas vaizduojamas kaip nepriklausoma nuo Maskovijos valstybė. Tai yra išskirtinis kartografijos meno 
pavyzdys. Kitoje pusėje vokiškas tekstas.
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S k u l p t ū r a

62
Leonas Strioga (g. 1930)
Šv. Jurgis
1994, medis, polichr., h = 115
3400 Lt

63
Vidas Kranauskas (g. 1967)

Angelas
2008, medis, polichr., h = 63

2600 Lt

Skulptūra

60
Robertas Antinis (1898 - 1981)
Senelio pasaka
XX a. 4 d-metis, dažytas, bronz. molis, 
h = 24,5
Sign.: Antinis (įrėžta viduje)
6300 Lt

Robertas Antinis (1898 - 1981)
Lietuvių skulptorius Robertas Antinis vyresnysis gimė 
Latvijoje, Kaldabrunoje 1898 m. 1921 - 1922 m. mokėsi 
piešimo kursuose Kaune, 1922 - 1927 m. Kauno meno 
mokykloje pas tapytoją Justiną Vienožinskį ir skulptorių 
Kajetoną Sklėrių. 

1928 - 1933 m. studijavo Paryžiaus Aukštojoje deko-
ratyvinės dailės mokykloje. Grįžęs jau kitus mokė tapybos 
Tauragės ir Kauno vidurinėse mokyklose, po II Pasaulinio 
karo - Kauno Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institu-
te. Mirė Kaune 1981 m., palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 

Sukūrė skulptūras paminklams Širvintose, Kretingoje, Biržuose (1931), Rokiškyje, Rietave, Ukmergėje, Druski-
ninkuose. Palangoje stovi jo sukurta ir 1958 m. pastatyta garsioji „Eglė žalčių karalienė”. 

R. Antinis parengė projektus memorialiniams muziejams Salaspilyje Latvijoje ir Kauno IX forte. Kai kurios daili-
ninko skulptūros yra sukurtos kartu su sūnumi Robertu Antiniu jaunesniuoju.

Amžininkų tarpe Antinis išsiskyrė polinkiu į mitologinį archainės formos paslaptingumą, ypač juto sutelktų savyje 
ir uždarų, primityvių luitų jėgą, kuri ryškiausiai prabilo jau vėlesniais menininko brandos metais. Daug fantazijos 
turinti dailininko mintis nelinko į skaidrumą, o supaprastintos, sunkiasvorės ir statiškos jo skulptūrų masės, kartais 
racionaliai nugludintos, o kartais emocingai suręstos, graužėsi į amžių paslaptis, ieškodamos keistų, magiškų, žmo-
gaus dvasiąžadinančių išgyvenimų, bylodamos apie tokios plastikos monotoniškumą ir rūstoką, nenudailintą grožį.

Parengta pagal: XX a. Lietuvių dailės istorija 1900 – 1940,  t. 2, red. kolegija: P. Aleksandravičius ir kt., Vilnius: Vaga, 1982,  p. 180, 
Parengta pagal  A. Seibučio straipsnį „Robertui Antiniui - 110“, laikraštyje „Šiaurės rytai“ 2008 gruodžio mėn. 4. 

61
Juozas Mikėnas (1901 - 1964)

Be pavadinimo
XX a. 4 d-metis, terakota, h = 33,5

10500 Lt

Juozas Mikėnas (1901 - 1964)
Dailininkas (skulptorius, tapyto-
jas). Gimė 1901 m. Skardupyje (Latvija), mirė 1964 m. Vilniuje. 

1926 m. baigė Kauno meno mokyklą, tapybos studiją. 1927–1931 
m. studijavo monumentaliąją tapybą ir skulptūrų Paryžiaus Aukštojoje 
taikomosios dailės mokykloje. Nuo 1931 m. dirbo pedagoginį darbą Kauno 
meno mokykloje, Kauno Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute ir 
LTSR valstybiniame dailės institute (profesorius – 1946). Buvo „Ars“ grupės 
narys, dalyvavo ofi cialiuose konkursuose ir laimėjo ne vieną valstybinį užsa-
kymą, pelnydamas visuomenės pripažinimą: 1946 m. už Pergalės monumentą Kaliningrade (Rusija) J. Mikėnui buvo 
paskirta TSRS Valstybinė premija, 1966 m. - Respublikinė premija už skulptūros kūrinius „Jaunosios komunistės 
portretas“  (1958),  „Talka“ (1960), „Pirmosios kregždės“ (1964). 

Parengta pagal:  Juozas Mikėnas, Vilnius, 1956; S. Budrys, Juozas Mikėnas, Vilnius, 1961 ir LDM Dailininkų 
duomenų bazę J. Mikėnas – moderniosios lietuvių skulptūros mokyklos klasikas, skulptūrinės alegorijos meistras, 
nuosekliai plėtojęs klasikinės formos principus. Didelę įtaką dailininkui padarė utilitaristinis požiūris į dailę, su-
klestėjęs 4 dešimtmetyje visoje Europoje, jis perėmė ir būdingą tiems laikams stilistiką. Vėliau kūriniuose sustiprėjo 
socialinio aktualumo bruožai, išaugo dėmesys natūros perteikimui, atsirado daugiau dinamikos. Šiandien labiausiai 
vertinami J. Mikėno piešiniai, eskizai, mažųjų formų skulptūros, ženklinę, anot arsininkų, nepriklausomos Lietuvos 
įsijungimą į „didžiąsias Europos tautų kultūros lenktynes“. Būtent šie darbai rodo dailininko meninės brandos kelią, 
liudija prancūziškos aplinkos reikšmę, permainas, patirtas pasinėrus į gimtosios šalies aplinką, jo kūrybos reikšmę 
tarpukario Lietuvos meninei kultūrai. 

Parengta pagal: Juozas Mikėnas, Vilnius, 1956; S. Budrys, Juozas Mikėnas, Vilnius, 1961 ir LDM Dailininkų duomenų bazę
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

Vilniaus meno mokykla

64
Izaokas Dobrynskis (Isaac Dobrynski, 1891 – 1973)
Natiurmortas su gėlių vaza
Fan., al., 64 x 41
Sign. AD
7800 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

56

V I I  M e n o  k ū r i n i ų  a u k c i o n a s

65
Vaclovas Davidovskis (Waclaw Dawidowski) (1882 - 1962)
Antikos peizažas
1931, fan., al., 42 x 47
Sign. AD: Wac. Dawidowski
7300 Lt

67
Mykolas Rauba (Michał Rouba) (1893-1941)
Aistra
1924, kart., al., 27 x 36
Sign. AD: M. Rouba
15000 Lt

66
Nikolajus Cikovskis (1894  - 1987)
Balerina
Litografija, 58 x 43, tir. 79/100
Sign. AD: N. Cikovsky, AK: 79/100
1800 Lt 

Mykolas Rauba (Michal Rouba) (1893 - 1941)
Tapytojas, grafikas, pedagogas. Studijavo Krokuvos akademijoje 1912 - 1914 pas J. Malčevskį (J.Malczewski), 

Vilniaus universitete 1920 - 1922, Paryžiuje 1923–1924. Vilniaus dailininkų plastikų draugijos steigėjas, piešimo 
mokytojas įvairiose Vilniaus mokyklose, dalyvavo daugelyje tarptautinių parodų, vienas ryškiausių Vilniaus mokyklos 
romantizmo krypties atstovų.

Literatūra: Vilniaus meno mokykla, p.347-348
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Užsienio šalių dailė

69
Joseph Burgaritzki (1836 – 1890, Austrija)
Scena parke (Žindyvė)
XIX a.pab., medis, al., 25,5 x 47
Sign. AK: J. Burgaritzki
10700 Lt

68
Ernst Wöhlk (1894 – 1977, Vokietija)

Skaitanti mergina
1958, pop., past., 42 x 29
Sign. AD: Ernst Wöhlk 58

600 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

70
M.Langahner (?)
Mauduoklės
1930, drb. ant fan., al., 51,5 x 38,5
Sign. AD: Mlangahner (?)  1930
1200 Lt

71
I. Doinon
Kaimo peizažas
XX a. pr. (?), medis, al., 30 x 40
Sign. AD: I. Doinon
1700 Lt

72
Anton Nowak (1865 – 1932, 
Austrija)
Pelkių koplyčia
XX a. pr., drb., al. 54 x 80
2100 Lt

73
Eduard Gehbe (1845 - 1933, Vokietija)

Scena miške 
1883, drb., al., 63 x 49
Sign. AK: E. Gehbe 83

4000 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

74
Giuseppe Vizzotto Alberti Oderzo (1862 - 1931, Italija)
Peizažas
XX a. pr., drb., al., 108,5 x 105
Sign. AK: Giusep. Alberti
14800 Lt

75
Otto Rossow (1869 – 1930, JAV)
Burlaivis jūroje
1925, drb., al., 54,5 x 60,5
Sign. AK: Rossow HDV. 1925
Rėmai: istoriniai
7200 Lt

76
Ludwig van Howe (1843 – 1905, Danija)
Miesto prieplauka
XX a. pr., dub. drb., al., 68,5 x 104,5
Sign. AK: L. van Howe
8800 Lt 

77
Kurt Höch

Raitelių sutikimas
1936, kart., al., 39 x 50

Sign. AD: Kurt Höch 1936
1000 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

77
Carl Faust (1874 – 1953, 
Vokietija)
Berniukas su ereliu
1909, lenta, al., 98 x 74,5
Sign. AD: C.Faust Düsseldorf 1909
5600 Lt

78
Borisas Milovidovas (1902 – 

1975, Rusija)
Derliaus nuėmimas

1939, pop., anglis, past., 41 x 61 
1600 Lt

79
Marinus van Raalte (?) (1873 – 1944, Olandija)
Fiordas Norvegijoje
1895, drb., al., 20 x 62
Sign. AD: monograma, AD: Aalesund MR
Rėmai: istoriniai, aliejinis - polimentinis auks.
8800 Lt
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U ž s i e n i o  š a l i ų  d a i l ė

81
Jozef Werner (?)
Čenstachavos Dievo Motina
1856, dub. drb., 98 x 123
Sign. AD: Jozef Werner / ... / 1856.
Būklė: restauruotas
22800 Lt

Čenstachavos Dievo Motina yra Mergelės Marijos ikona – Lenkijos šventoji relikvija ir tautos simbolis. Ikonos kilmė 
ir aiškinimas yra ginčytinas. Pasak legendos, paveikslą nutapęs Šv. Lukas Evangelistas ant Šventosios šeimos stalo 
lentos. Iš tiesų, tai VI-VIII amžiaus bizantiška ikona, į Lenkiją patekusi iš Rusios. Ikona, dar vadinama Juodąja Mado-
na, yra saugoma XV a. koplyčioje Čenstachavos miestelyje Lenkijoje. Paveikslas, deja, tėra kopija originalo, sugadinto 
Husitų. Kai viduramžių restauratoriai nemokšiškai enkaustikos technika užtapė pažeistus plotus, 1430 m., pasak 
metraštininko Risinskio, nuspręsta ikoną pertapyti, paliekant ant Dievo Motinos skruosto du randus, įamžinant 
pirmojo atvaizdo sunaikinimą. Tačiau tamsus Marijos veidas ir įbrėžimai ant skruosto skirtingose legendose yra 
aiškinami labai įvairiai.

Dabar į Čenstachavos miestelį kasmet keliauja piligrimai. Ikona yra saugoma už sidabrinės uždangos, kuri pake-
liama tik du kartus per dieną. Atvaizdas vis keičiasi, nes  pakaitomis aptaisomas viena iš septynių auksu, sidabru ir 
brangiaisiais akmenimis inkrustuotų tunikų. 

Ikonografinis Čenstachavos Dievo Motinos tipas labai populiarus ir Lietuvoje, ypač Žemaitijos bažnyčiose.
Pagal įvairius šaltinius

Pridedami cheminiai ir fizikiniai paveikslo tyrimai, atlikti LDM P. Gudyno restauravimo centre.

80
Nežinomas autorius
Jonas Krikštytojas su Jėzumi (kopija pagal Rubensą)
XVIII a., drb., al., 76 x 120
Būklė: yra nežymių dažo suskilinėjimų
38750 Lt
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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

Sutrumpinimai Asmenvardžių rodyklė

A. - apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
al. – aliejus
aplik. – aplikacija
auks. – auksavimas
bronz. – bronzavimas
C. – centre
D. - dešinėje
d. - diena
d-metis - dešimtmetis
dr. – daktaras (-ė)
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
guaš. – guašas
h – aukštis
K.- kairėje
kart. – kartonas
LDM – Lietuvos Dailės Muziejus
m. – metai

medv. – medvilnė
mėn. - mėnesis
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
polichr. – polichromija
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
relj. – reljefas
sign. – signatūra
s-ga - sąjunga
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
V. - viršuje
VDA – Vilniaus Dailės Akademija
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas

Alberti, Giuseppe Vizzotto Oderzo (1862 - 1931):
Antinis, Robertas (1898 - 1981):

Burgaritzki, Joseph (1836 – 1890):
Buračas, Jonas (1898 – 1977):

Cikovskis, Nikolajus (1894-1987):

Čeponis, Jonas (g. 1926):

Davidovskis, Vaclovas (1882 - 1962):
Dereškevičius, Kostas (g. 1937):
Didelytė – Abaravičienė, Gražina (1938 – 2007):
Doinon, J.:
Dobkevičiūtė – Paukštienė, Jadvyga (1913 - 2005):
Dobrynskis, Izaokas (Isaac Dobrynski, 1891 – 1973):

Eidrigevičius, Stasys (g. 1949):

Faust, Carl (1874 – 1953):

Gailius, Pranas (g. 1928):
Galdikas, Adomas (1893 - 1969):
Gehbe, Eduard (1845 - 1933):
Gutauskas, Leonardas (g. 1938):

Hall, Sidney (1788-1831):
Hoch, Kurt:
Howe, L. van:
Jacovskis, Marijus (g. 1972):
Jankauskas (Kampas), Rimvidas (1957 – 1993):
Janulis, Jonas (1888 - 1973):

Kalpokas, Rimtas (1908 - 1999):
Kasiulis, Vytautas (1918 - 1995):
Katinas, Leonas (1907 – 1984):
Katinas, Leonas Linas (g. 1941):
Kranauskas, Vidas (g. 1967):
Krasauskas, Stasys (1929 – 1977):
Kukujevas, Aleksandras (1919 - 2005):

Langahner, M. (?):

Martinaitis, Antanas (1939 – 1986):
Martinėnas, Raimondas (g. 1947):
Mercator, Gerardus (1512 – 1594):
Mikėnas, Juozas (1901 - 1964):
Milovidov, Boris (1902 – 1975):
Miniūtė, Giedrė (g. 1956):
Muenster, S. (1489-1552):
Murinas, Bronius (1906 - 1986):

Nežinomas autorius:
Norkus, Vincas (1927 - 2006):
Nowak, Anton (1865 – 1932):

Pakalnis, Vytautas (1972 -2004):
Paškevičius, Romualdas (g. 1940):
Paukštė, Vygantas (g. 1957):
Pautienius, Juozas (1900 - 1978):
Petrašiūnaitė, Audronė (g. 1954):
Petrulis, Algirdas (g. 1915):
Raalte, Marinus van (1873 – 1944):
Rauba, Mykolas (Michal Rouba) (1893-1941):
Rossow, Otto (1869 - 1930):

Savickas, Augustinas (g. 1919):

Sčesnulevičius, Stasys (1905 – 1979):
Skliutauskaitė, Adasa (g. 1931):
Sližys, Raimundas (1952-2008):
Strioga, Leonas (g. 1930):

Šerys, Vytautas (1931-2006):
Šiekštelė, Algirdas (1931 – 2008):
Šileikis, Mikas (1893-1997):

Urbanavičius, Eduardas (g. 1931):

Vaineikytė, Liuda (1908 - 1997):
Viesulas, Romas (1918 - 1996):

Werner, Jozef (?):
Wöhlk, Ernst (1894 - 1977):



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 kū-
rinių 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 nevisapusiš-
kumo neturi.

1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros (toliau – 
„Aukciono namai“) organizuojamas ir vykdomas viešas 
kultūros ir meno vertybių (toliau – „Meno kūrinių“) pirki-
mas-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 (aukci-
oną 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 atsto-
vaujantis 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 do-
kumentą bei aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti 
aukcione pirkėjo teisėmis. 

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

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

1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos 
didinimo tarpas.

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

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

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

1.14. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio galu-
tinės (pardavimo) ir pradinės kainos.

1.15. Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už 
Meno kūrinį aukciono dalyvių pasiūlyta kaina. Į šią kainą 
neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris 

pridedamas prie  meno kūrinio pardavimo kainos.
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 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 nu-
rodyti 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 įmo-
nės 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 tarpi-
ninkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į užsienį. 

2.4. Nedalyvaujančio pirkėjo anketą gali pildyti tik fizi-
niai asmenys, norintys pirkti aukcione, bet nedalyvaujantys 
fiziškai pačiame aukciono renginyje. Nedalyvaujančio daly-
vio 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. 

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

2.6. Anketą galima užpildyti „on-line“ aukciono namų 
interneto svetainėje, arba užpildyti kataloge esančią formą ir 
atsiųsti faksu. Registruotis taip pat galima aukciono organi-
zavimo 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 vie-

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

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

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

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

intervalais:
100 Lt –  999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;
1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;
3000 Lt – 9999 Lt: didinimo intervalas yra kas 200 Lt;
10000 Lt – 14999 Lt: didinimo intervalas yra kas 250 Lt, 
15000 Lt – 19999 Lt: didinimo intervalas yra kas 500 Lt;
20000 Lt 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 kai-
ną. Kai niekas iš pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, aukciono 
vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pa-
siūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, fiksuo-
damas plaktuko dūžiu. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno 
kūrinys laikomas parduotu, o didžiausia pasiūlyta kaina ir ją 
pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi aukciono protokole.

3.7. Aukcionuojant Nedalyvaujančio pirkėjo pageidautą 
pirkti kūrinį, kaina pradedama kelti nuo didžiausios iš neda-
lyvaujančių pirkėjų pasiūlytos kainos už tą kūrinį, kuri yra 
skelbiama be PVM (dalyvių patogumui jie anketoje dekla-
ruoja galutinę kainą, t.y. kainą su PVM, tuo tarpu aukciono 
vedėjas skelbdamas tą kainą, atima PVM, kadangi aukcione 
visų kūrinių kainos skelbiamos be PVM). Aukciono eigoje 
nedalyvaujantiems pirkėjams nėra skambinama.

3.8. Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros verty-
bių saugykloms suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros ver-
tybes, 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. Valsty-
binės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs aukcione 
bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo įgalioji-
mą pirkti meno kūrinius aukcione. 

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

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 pri-
valomą sumokėti kainą. Pirmasis išankstinio apmokėjimo 
sąskaitos egzempliorius įteikiamas aukciono dalyviui, antra-
sis  lieka aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus 
įrašo į aukciono protokolą.

4.3. 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 išrašo-
mas grynųjų pinigų priėmimo kvitas bei atiduodamas meno 
kūrinys ir kūrinio pasas. 

4.6. Sumokėjus banko pavedimu, meno kūrinys ati-
duodamas 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, aukcio-
no dalyvio ir mokėtojo. 

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

4.9. Jei meno kūrinį pirkėjui pristato Aukciono namai, 
jie meno kūrinį turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų 
pateikimo į Aukciono namų sąskaitą. Už pristatymą Aukcio-
no 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 išduo-
damas oficialiai aukciono namų patvirtintas jo pasas.

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

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

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

4.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po aukcio-
no – 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 in-
formacijos skleidimo kanalais. Aukciono namai taip pat turi 
teisę kreiptis 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, aukci-
one parduotų meno kūrinių perleidimo pirkėjams ir kitų 
susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka.



Procedure and conditions of sale of works of art at auction 

1. Main Definitions
1.1.The procedure and conditions of sale of works of art 

at auction established by UAB Meno Rinkos Agentūra (herei-
nafter referred to as the “Art Auction Rules“) are binding on 
all bidders. By signing the Registration Form, the bidder 
irrevocably confirms that he or she has got familiarised him-
self or herself with the Art Auction Rules, has understood 
them and has no comments and/or claims regarding their 
ambiguity, inaccuracy and/or incompleteness.

1.2. Auction means a public purchase-sale of cultural 
and art values by way of auction organised and held by 
UAB Meno Rinkos Agentūra (hereinafter referred to as the   
“Auction House”), where works of art are offered for sale to 
several persons through the Auction House and the contract 
for the sale-purchase of a work of art is concluded with the 
highest bidder (hereinafter referred to as the “Buyer”).

Auction House acts as agent between the owner who 
has presented the work of art (hereinafter referred to as the 
“Author”) and the Buyer.

1.3. Auction Administration means the auctioneer (the 
person who conducts the auction), the auction recorder, the 
auction accountant and/or other persons responsible for the 
organisation and conduct of the auction.

1.4. Pre-Auction Viewing means the public exposition of 
works of art submitted for auction held at least 2 days prior 
to the start of the auction.   

1.5. Bidder means the person who has been registered to 
participate in the auction as the prospective buyer of works 
of art offered at auction. 

1.6. Bidder’s representative means the person who is 
physically representing the bidder at the auction. The bidder 
must indicate his or her representative’s first name and sur-
name in the Registration Form and, upon his or her arrival 
to the auction, the bidder’s representative must submit to 
the Administration of the Auction House his or her personal 
identification and the bidder’s written authorisation to 
represent him or her at the auction at the buyer’s rights. 

1.7. Auction Records means the document recording the 
final price and the buyer of each work of art sold at auction. 
The audiovisual record made at the auction is the integral 
part of auction records. 

1.8. Bidder’s number means the numbered bidding 
paddle which he or she raises when bidding.

1.9. Increment means the bidding interval used for in-
creasing the price for the Work of Art being sold at auction.

1.10. Catalogue means the description of works of art 
submitted for auction specifying the author, name, year of 
creation, measurements, initial and/or estimated price of 
the work of art, and other data.

1.11. Work of Art Certificate means the official docu-
ment of the work of art submitted for auction indicating 
the name, author, time and place of creation, technique and 
materials, measurements, condition, signatures, the initial 
and final price of the lot, and other data important for the 
identification of the lot. 

1.12. Work of Art means the work or object of art or cul-
ture submitted for auction and offered for sale to bidders.

1.13. Price rise means the difference between the final 
(selling) price and the initial price.

1.14. Selling price means the highest bid offered by bid-
ders for a work of art at auction. This price does not include 
value added tax (VAT) which, if applicable, is added to the 
selling price of the work of art.

1.15. Initial price means the first price announced in 
auction when starting the sale of a particular work of art. 
This price is exclusive of VAT. 

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

purchase lots at auction. Natural persons participating at 
auction must be at least 18 years old. The bidder participates 
in the auction personally or through his or her representati-
ve, or filling in the non-participating bidder’s form. 

2.2. The bidder who wishes to participate in the auction 
at the buyer’s rights must register by filling in the Registra-
tion Form.

2.3. In the Registration Form, the bidder has to indicate 
the following information (i) natural person – the first 
name and surname, address, telephone, e-mail address; (ii) 
legal persons – the name, company code, company address, 
VAT payer’s code, telephone, fax, e-mail address, website, 
and banking details as well as the first name and surname, 
telephone, e-mail address of the company’s representative 
authorised to participate in the auction. In the Registration 
Form, the bidder must indicate whether they are going to 
collect the purchase themselves or whether they are going 
to need transportation services and also whether they are 
going to need agency services, if the work of art is going to 
be taken abroad. The Registration Form is attached hereto 
as Annex No. 1.

2.4 The non-participating bidder’s form may be filled in 
only by the natural persons, who want to purchase at aucti-
on, but they are absent in person at the very auction event. 
Without the usual data submitted in the Registration Form, 
the bidder must identify (a) work(s) of art in the non-par-
ticipating bidder’s form, which he/she intends to purchase 
and the largest price he/she agrees to pay for this work of 
art. The bidder’s nominated price is final i. e. including VAT. 
The bidder’s nominated price must be, at least, 10% larger 
than the one indicated in the catalogue. For the auction 
records, the Auction House bestows a certain number to the 
non-participating bidder at its own discretion.

2.5. The Auction House is responsible for the confiden-
tiality of the registration data. Information provided in 
Registration Form will not be handed over, transferred or 
otherwise disclosed to any third parties, except for those 
cases where this is required under the applicable legal acts.

2.6. The Registration Form is available on-line on the 
website of the Auction House, or it may be completed in the 
Catalogue and sent by fax or post. Bidders may also register 
at the auction location during the exposition or before the 
start of the auction. Registration ends 10 minutes before the 
auction.

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

the Auction House and indicated in the Catalogue, the Regis-
tration Form, and on the website of the Auction House.

3.2. The Auction House provides the opportunity to 
all interested persons to view all works of art in the pre-
auction viewing at least 2 business days before the auction.  
Registered bidders can receive free advice from specialists of 
the Auction House in respect of the lots subject to auction. 
The time for individual consulting must be pre-arranged by 
telephones indicated on the website of the Auction House. 

3.3 The auction starts at the designated time. Depending 
on the number of works of art being sold, the auction may be 
held without any break or with 0.5 hour break. 

3.4. The auctioneer briefly introduces each work of art 
(author, name, year of creation) and announces the initial 
price. The initial bid price of works of art may be increased 
according to the following increments:
LTL 100 – LTL 999: the increment is every LTL 50;
LTL 1,000 – LTL 2,999: the increment is every LTL 100;

LTL 3000 – LTL 9,999: the increment is every LTL 200;
LTL 10,000 – LTL 14,999: the increment is every LTL 250, 
LTL 15,000 – LTL 19,999: the increment is every LTL 500;
LTL 20,000 – LTL 29,999: the increment is every LTL 1,000;

If the initial price of the work of art amounts to 30,000 
litas and more, the increment is fixed by a separate decision 
of the Auction House. 

3.5 When proposing their bids, the bidders must raise 
their bidding paddles directed towards the auctioneer and 
loudly announce their bid.

3.6. The auctioneer repeats every bid with the striking of 
the hammer. When none of the buyers offers a higher price, 
the auctioneer announces the highest last bid price and the 
number of the bidder who placed it and repeats the bid price 
three times with a stroke of the hammer. After the stroke of 
the hammer, the work of art is considered to have been sold 
and the highest bid and the number of the bidder who placed 
it are recorded in the auction records.

3.7 When the work of art, which the non-participating 
bidder intend to purchase, has been placed on auction, the 
price is started to be risen from the largest one nominated 
for this work of art by the non-participating bidders, which 
excludes VAT (for the bidders’ convenience, they declare 
the final price including VAT in the form, meanwhile the 
auctioneer, by bidding the price, deducts VAT, because all 
the prices of the works of art are bid excluding VAT). The 
non-participating bidders are not called during the auction 
course.

3.8 State depositories of movable cultural values are 
granted the pre-emption right to acquire at auction works of 
art included into the list of movable cultural values that are 
not stored in state depositories but are protected by the sta-
te. Upon the announcement of the final price of the work of 
art, which is a cultural value, the representative of the state 
depository has the pre-emption right to purchase this work 
of art. In this case, a representative of the state depository 
must announce such a decision audibly before passing to 
another work of art to be auctioned.  The representative of 
the state depository must be registered in the auction, phy-
sically participate in the auction, and have the authorisation 
of the head of the institution to purchase works of art in the 
auction.

3.9. After the end of the auction bidders must return 
bidding numbers to the Auction Administration. 

Payment
4.1. Immediately following the sale the bidder who has 

purchased the work of art must approach the table of the 
Administration and take the invoice issued for him or her. 

4.2. The Auction Administration issues invoices (two 
copies) for each work of art sold by indicating the number 
of the work of art and the price to be paid. The first invoice 
for the work of art is given to the bidder and the second is 
kept at the Auction Administration which enters the invoice 
details into the auction records.

4.3 An invoice to the non-participating bidder is forwar-
ded by fax and/or e-mail on another working day; it must 
paid by a bank transfer within 5 working days (including the 
day, when the invoice was received by fax and/or e-mail). 
The original of the invoice shall be submitted by taking the 
purchased work of art. 

4.4 Payments for works of art may be made at the aucti-
on location by cash or bank transfer to the account indicated 
by the Auction House not later than within 5 business days 
after the auction. 

4.5 When paying by cash, the bidder is issued the receipt 
certifying the acceptance of cash and is given the work of art 
and its certificate. 

4.6 After the payment has been made by bank transfer, 
the work of art is given or sent to the Buyer after the money 
has been entered into the account of the Auction House. The 
bank transfer document must indicate the Buyer’s first name 
and surname, or the name of the company and the name or 
number of the acquired work of art. 

4.7 The Auction House will not accept any payments for 
the work of art from any third parties but only from the re-
gistered bidder who has offered the highest bid for the lot, as 
indicated in the auction records, unless a separate tripartite 
agreement has been signed between the Auction House, the 
bidder, and the payer before the start of the auction. 

4.8 The Buyer must collect the work of art within 48 
hours after the payment of the money. In the event that the 
Buyer fails to collect the work of art within the indicated 
period, storage charges will be calculated for him or her, i.e. 
0.2 % on the purchase price of the work of art per one day. 

4.9 If the work of art is delivered to the Buyer by the 
Auction House, they have to dispatch it within 60 hours 
after the entering of funds into the account of the Auction 
House. The Auction House shall charge an additional fee 
for delivery which must be paid together with the fee for 
the purchased work of art. This amount includes packing, 
transportation, customs (if applicable) and insurance costs 
during transportation. 

4.10 The certificate that has been officially approved by 
the Auction House is issued to the Buyer together with the 
work of art purchased. 

4.11 Upon the collection of the work of art, the Buyer 
must sign the book of issuance of works of art to buyers or 
analogous document presented by the courier. This signatu-
re certifies that the Buyer does not have any claims to the 
Auction House. 

4.12 In the event that the work of art is a cultural and 
art value included into state accounting records, it is given to 
the Buyer together with the Regulations for the Protection 
of Cultural Values. 

4.13 If the bidder wants to take a work of art (which is 
older than 50 years) abroad, he/she must comply with the 
rules of exportation of movable cultural values and antiqu-
arian objects from the Republic of Lithuania approved by 
Ruling No.1424, adopted by the Government of the Republic 
of Lithuania on 9 November 2004 and be in touch with the 
responsible state entity – Department of Cultural Heritage.

4.14 In the event that the Buyer fails to pay for the 
acquired work of art in a timely manner – within 5 business 
days after the auction, he or she loses the right to participate 
in the auctions held by the Auction House for an unlimited 
period of time and his or her surname and the indebted 
amount are publicly announced on the website of the Auc-
tion House and made public through other channels for the 
dissemination of public information chosen by the Auction 
House. The Auction House also has the right to apply to 
court and defend its violated rights according to the proce-
dure prescribed by the law, including filing a claim regarding 
the demand to declare the purchase-sale of the work of art 
as having taken place and the demand to pay the amounts 
payable to the Auction House and the seller.

5. Applicable Law and Dispute Settlement 
5.1. The Art Auction Rules shall be construed, inter-

preted, and implemented in compliance with the law of the 
Republic of Lithuania.

5.2. Any disputes arising out of or in connection with 
the procedure, terms and conditions of the auction, or the 
transfer of works of art sold in the auction to buyers and 
other related cases are settled at Lithuanian court in com-
pliance with the law of the Republic of Lithuania.



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 asmens kodas ir 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

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas 
naudojant „PVM nuo maržos“ schemą. 

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 daly-
vausiantis įmonės 
atstovas:

Vardas

Pavardė

Asmens dokumentas*
Įmonės vadovo pasira-
šyto 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. 



Nedalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa
(pastaba: gali pildyti tik fiziniai asmenys)

Fizinis asmuo:                                                  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 PARDA-
VIMO 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. Loto 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano siūloma kaina, 
su PVM

1

2

3

4

5

Vardas, pavardė, parašas ____________________________________________________

Auction Bidder’s Registration  Form

natural person:                                          Date:  _______________________________  2009

name  

surname  

address 

e-mail 

is the person 
going to partici-
pate directly at 
auction?

□  Yes 
□   No 
Representative’s name, surname ...........................................................
.....................................................................................................................
Authorization document: .......................................................................
Representative’s personal ID No. and document................................
.....................................................................................................................

will the carriage 
services of the 
purchased work of 
art be necessary?

□  No
□  Yes
Delivery address: ...................................................................................
...................................................................................................................

signature

I HAVE BEEN ACQUAINTED WITH THE PROCEDURE AND 
CONDITIONS OF SALE OF WORKS OF ART AT AUCTION AND AGREE 
TO THEM. 

We remind you that the prices have been nominated excluding VAT in the 
catalogue. The VAT amount shall be calculated by employing “VAT from 
margin” scheme. 



Auction bidder’s registration form

Legal person                                              Date: __________________________    2009

Name

Legal status 

Company id no.

Company manager

address

telephone

mob. phone

is the person vat 
payer?

□ No
□ Yes      VAT payer’s No. ....................................................................

Company’s represen-
tative, who is going 
to participate at the 
auction:

Name
Surname
Personal document*
Date and number* of the 
authorization signed by the 
company manager

Will the carriage 
services of the 
purchased work of 
art be necassary? 

□ No
□ Yes
Delivery address: ..................................................................................
.............................................................................................................

signature
name, surname 
Position
Place of seal

I HAVE BEEN ACQUAINTED WITH THE PROCEDURE AND 
CONDITIONS OF SALE OF WORKS OF ART AT AUCTION AND 
AGREE TO THEM.

* mandatory to submit to the Administration of the Auction House after 
arriving there 

We remind you that the prices have been nominated excluding VAT in the 
catalogue. The VAT amount shall be calculated by employing “VAT from mar-
gin” scheme. 

Nonparticipating auction bidder’s registration form
(remark: only natural persons may fill in this form)

natural person:                                     Date: ____________________________  2009

name 

surname 

address 

mob. phone 

e-mail 

Will the carriage 
services of the 
purchased work of 
art be necessary?

□  No
□  Yes
Delivery address: ..................................................................................
...................................................................................................................

signature

I HAVE BEEN ACQUAINTED WITH THE PROCEDURE AND 
CONDITIONS OF SALE OF WORKS OF ART AT AUCTION AND AGREE 
TO THEM.

I intend to purchase this (these) work(s) of art, for which i am offering this 
(these) top price(s), and, in case of winning, i shall undertake unconditional-
ly to pay at the terms, stipulated in the PROCEDURE and CONDITIONS of SALE 
of WORKS of ART at AUCTION:

No. L o t t o 
No.

Lotto name My top offered price including 
VAT 

1

2

3

4

5

Name, surname, signature ______________________________________________________


