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Sveiki, mielieji,

Kaunas. Visi mes esam vienaip ar kitaip su juo susiję. Tiesiogiai – per 
gimimo vietą ar gimines; netiesiogiai – per istoriją, kultūrą ir meninę 
tradiciją. Kauno meno mokykla, arsininkų grupė formavo lietuviškos 
tapybinės tradicijos savitumą ir veidą, kuris akivaizdžiai juntamas iki 
pat šių dienų. Nuo ARS‘o iki „Angies“ – visa tapybos epocha, esmiškai 
susijusi su Kaunu. O kur dar Pažaislio komuna, 8-e dešimtmetyje 
buvusi tikra underground‘o ir avangardo lydere... Vilniaus aukcionas 
atvažiuoja į Kauną tarti padėkos žodį tai meninei tradicijai, kurią 
subrandino savita ir išskirtinė Kauno atmosfera bei žmonės, ypač – 
senosios kartos inteligentija. 

Taigi, Vilniaus aukcionas Kaune – tik iš pirmo žvilgsnio skamba 
paradoksaliai. Iš tiesų, tai yra labai dėsningas žingsnis. Visiems 
aukciono dalyviams linkiu azarto bei malonių įspūdžių. 

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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Tema: Kaunas. Miestas ir 
dailininkai
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

1
Barthelemy Lauvergne (1805 – 1871)
Diptikas su Kauno vaizdais:
I. Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slėnyje (Kovno. Moulin de la vallée de Mickiewicz)
II. Kauno panorama (Vue de Kovno)
Piešė ir litografavo Barthelemy Lauvergne. Spaudė Rose Joseph Lemercier. 
Lit.: Joseph Paul Gaimard (1796-1858) “Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au 
Spitzberg et au Feroe, pendant les annees 1838, 1839 et 1840 sur la corvette la Recherche”, Paris, Arthus-Bertrand & 
ckermann, 1838-1852
5800 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

2
Adomas Galdikas (1893 – 1969)
Būrėja
~1930, drb., al., 57 x 41,5
Kitoje pusėje – moters portretas
8600 Lt
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

3
Adomas Galdikas (1893 – 1969)
Sėdinčio vyro figūra
XX a. 3 d-metis., pop., akv., 39,5 x 29,5
Sign. AD: AGaldikas
Būklė: keli nežymūs popieriaus įplyšimai
2800 Lt

4
Adomas Galdikas (1893 – 1969) 
Palangos tiltas
XX a. 4 d-metis, pop., past., 21 x 27,5
3200 Lt

Galdiko tapybai būdingas gaivališkas, beribis eksperimentavimas, ieškojimų srautas. Ji neretai apakina žiūrovą 
atlikimo meistriškumu. Tapytojas sukūrė reikšmingų kūrinių tais atvejais, kai nesitenkindavo vien kūrybos proceso 
džiaugsmu, o konkrečiai idėjai, plastinei minčiai surasdavo atitinkamą meninę išraišką.

Parengta pagal: XX a. Lietuvių dailės istorija. 1900 – 1940, sud. I. Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Mackonis ir kiti, Vaga Vilnius:, 1983, p. 51
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

5
Jonas Buračas (1898 – 1977)
Nemunas ties Panemunės tiltu
1943, pop., piešt., akv., 25,5 x 36,5
Sign. AD: Buračas J 43.
2200 Lt

6
Jonas Buračas (1898 – 1977)

Moters aktas
XX a. 6 d-metis., pop., piešt., akv., 36 x 51,5

1800 Lt
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

7
Jonas Buračas (1898 – 1977)
Pakalniškiai
6 d-metis., drb., al., 42 x 60
5700 Lt

Jo peizažai atskleidžia natūralų, ramų, didingą, plačiai išsiskleidusį, ypač vasaros metu, gamtos gyvenimą, jos 
stichinę galią. Dailininko potėpis priklauso nuo šių vaizduojamųjų objektų – medžių, debesų, žemės, vandens – mate-
rialumo. J. Buračo darbų išraiškingumas glūdi pačios gamtos egzistavime – jos materialumo, vidinio gyvenimo ritmo 
pajutime.

Parengta pagal: parodos katalogą „Jono Buračo tapyba“, sud. N. Tumėnienė, Šiaulių istorijos – etnografijos muziejus: Šiauliai, 1981, p. 6
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

8
Feliksas Bulaka (g. 1925)
Žaliakalnio sodas
1964, drb., al., 39 x 50 
Sign. AD: FBul- 64
950 Lt

9
Feliksas Bulaka (g. 1925)
Tiškevičiaus rūmai
1964, fan., al., 22 x 42
Sign. AD: F.Bul- 64-
850 Lt

10
Mečislovas Bulaka (g. 1907 – 1994)
Uoste
1964, linoraiž., 10 X 17,5
Sign. AD: monograma ir 1967, autografas pieštuku
600 Lt

(...) dailininkas vykusiai derina plačias dekoratyvias plokštumas ir tikslų detalių piešinį. Raižysena preciziška ir 
kartu gana apibendrinta. 

Parengta pagal: XX a. lietuvių dailės istorija, 1900 – 1940, II t., aut. I. Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Mackonis ir kt., Vaga: Vilnius, 
1983, p. 276
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

12
Vladimiras Kasatkinas 

(g. 1924)
Kauno Vilijampolė
1963, kart., al., 52,5 x 72,3

1500 Lt

11
Vladimiras Kasatkinas (g. 1924)

Kaunas
1982, fan., al., 49 x 49

900 Lt

Tapytojas gimė 1924 m. Lobcove (Rusija). 1947–1950 m. mokėsi Odesos meno mokykloje. Dailės parodose daly-
vauja nuo 1953 m.  Nuo 1977 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

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

13
Leonardas Kazokas (Kazokevičius) 
(1905 – 1981)
Kauno marios
XX a. 7 d-metis, drb.ant kart., al., 32 x 47
7800 Lt

14
Leonardas Kazokas 
(Kazokevičius) 
(1905 – 1981)
Nevėžis rudenį
1970, drb., al., 50 x 54
10750 Lt

Kazokas pasireiškė kaip portreto, figūrinio paveisklo, natiurmorto kūrėjas, bet pagrindinis jo indėlis į lietuvių 
dailę – intymūs kameriniai peizažai, gerai perteikiantys vietovės charakterį, gamtos nuotaikas, nutapyti jautraus 
koloristo ranka. 

Parengta pagal: XX a. Lietuvių dailės istorija. 1900 – 1940, II t., sud. I. Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Mackonis ir kiti, Vaga Vilnius:, 
1983, p. 109
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

15
Juozas Kėdainis (1915 – 1998)
Kauno senamiesčio kiemas
1960, tonuotas pop., anglis, 36,5 x 51

Sign. AD: JKėdainis 1960.VIII.24 Kaunas
1600 Lt

Skulptorius mokėsi Kauno meno mokykloje 1933 - 1939 m. 1945 - 1946 m. Kauno vidurinėje dailės mokykloje 
dėstė piešimą, 1946 - 1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute – piešimą ir skulptūrą, 1951 - 1989 
m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas, nuo 1970 m. profesorius.

Parengta pagal: internetinės enciklopedijos Vikipedija infprmaciją.

16
Vytautas Šerys (1931 – 2006)

Kaunas 
1953 (?), kart., al., 25,5 x 21

600 Lt

Atvykusį į Vilnių iš jau kolektyvizuoto kaimo, Šerį visą laiką lydi „prarasto rojaus“ – idealizuoto, negrįžtamai 
išnykusio, tobulo sodžiaus gyvenimo iliuzijos. Kartu su bendraamžiais dailininkais Šerys ėmėsi gaivinti socialistinio 
meno principų deformuotą kalbą. Nuo patetiškų visuomeninių idealų atsigęžiama į žmogų, asmenybę, jo dvasinį 
pasaulį, emocijas.

Parengta pagal: E. Lubytė „Vytautas Šerys“, p. 166, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud.  R. Jurėnaitė, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

18
Jadvyga Mozūraitė – 
Klemkienė (g. 1923)
Procesija
Pop., guaš., 50 X 67
850 Lt

J. Mozūraitė – Klemkienė grafikoje sulydė sulptūriškumo pojūtį ir dekoratyviai subalansuotą linijų ir plokštumų derinį. 
Autorės kūryba sugestyviai transformuoja kadaise išsakytas A. Malraux, J. Ortegos y Gasseto, M. Dufrenne idėjas, jog harmo-
ningas menas visuomet yra atsvara destruktyvioms amžiaus tendencijoms.

Parengta pagal: menotyrininkės Vidos Mažrimienės informaciją Jadvygos Mozūraitės – Klemkienės jubiliejinės skulptūros ir grafikos parodos 
„Harmonijos beieškant“ Kauno paveikslų galerijoje 2003 m. liepos 18 d. - rugpjūčio 18 d. pristatyme.

17
Vytautas Klemka (1924 – 1991)
Ateinantieji
1977, ofortas, 44,5 x 53, tir. 2/10
Sign. AK: Ateinantieji (iš ciklo „Krantų 
keliai“, AV: 2/10, AD: V.Klemka, 77
1500 Lt

„Ar dirbdamas galvoju apie stilių? Galvoju. Tačiau pagrindiniu laikau tas priemones, kurios leidžia labiausiai 
išreikšti savo idėją. Stilių pagimdo dvasinė menininko būklė, žinoma, ir laiko sąlygos.“ Vytautas Klemka, 1988

Parengta pagal: 72 lietuvių dailininkai – apie dailę, sud. A. Andriuškevičius, VDA leidykla: Vilnius, 1998, p. 157
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

19
Vytautas Povilaitis (g. 1927)

2 figūros
2001, fan., buit. dažai, 36,5 x 54

Sign. AV: VP 2001
900 Lt

Tapytojas 1944–1950 m. mokėsi Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, dekoratyvi-
nės tapybos studijoje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1954 m. Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

„Gaila, kad mažai kas žino šį žmogų, padėjusį lietuviško abstrakcionizmo pagrindus. Jis tikrai vertas pagarbos ir 
dėmesio“ G.Andziukevičius

Parengta pagal: LDM  dailininkų duomenų bazę ir  dienraščio „Laikinoji sostinė“ 2007 03 30 d. L. Genio straipsnį „Dailininkas tapė ir 
varnų plunksnomis“.

20
Vytautas Povilaitis (g. 1927)

Mergaitė
2002, medžio plokštė, buit. dažai, 73 x 46,5

Sign. AV: VP 2002
1000 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

22
Kazys Šimonis (1887 – 1978)
Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia
~ 1930, pop., sp. piešt., 26 x 19
Sign. AD: KŠ
3200 Lt 

21
Kazys Šimonis (1887 – 1978)
Laumės
4 d-metis, pop., mišri techn., 35 x 31
8200 Lt

Trečiajame dešimtmetyje subręsta individuali K. Šimonio pasaulėjauta: išryškėja mėgstami motyvai ir stilistinės 
ypatybės, fantastinė poetiška kūrybos kryptis. Jo amžininkai pastebi dailininko dėmesį istorinei tautos praeičiai, 
folklorinį mąstymą ir fantastinį kūrybos pobūdį. Jo mąstymo krypčiai bei vidinio pasaulio tobulėjimui turėjo didelės 
reikšmės Vydūno pažiūros ir lietuvių romantikų iškeltas požiūris į Indiją, kaip baltų protėvynę. 

(...) Ir vis dėlto daugiausia peno jis gavo iš moderno, kuris buvo svarbiausias visų jo meninių ieškojimų postūmis. 
Susipažinęs iš arčiau su šia meno kryptimi jaunystėje, jis nuolat juto jos trauką. Pirmiausiai modernui jis išliko ištikimas 
tuo, kad buvo įsitikinęs, jog grožis – tai ne realios tikrovės ypatybių perkėlimas į meną, o poetinės dailininko fantazijos 
vaisius. (...) Tad tikrovės regimybę jis pakylėdavo iki folklorinio mąstymo, įžvelgdavo joje ir praeities prisiminimus, ir 
ateities nuojautą.

Parengta pagal: N. Tumėnienės įvadinį straipsnį kataloge „Kazys Šimonis“, sud. N. Tumėnienė, Vaga: Vilnius, 2006, p. 15, 20.
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

24
Valerija Ostrauskienė (1927 – 1997)

Žibutės
1959, drb., al., 80 x 60,5

Sign. AD: V.Ostr.59
Būklė: yra nežymių dažo nutrupėjimų

5600 Lt

Ostrauskienės kūryba prisodrinta spalvinės simbolikos, 
gilios potekstės, formų metaforiškumo. Daugelyje tapytojos 
kūrinių vyrauja moteris, motina ir vaikas. Šia tema sukurtas 
ištisas lietuviškųjų Madonų ciklas. Dailininkė nepaprastai 
jautri įspūdžiui, visada paklusdavo savo vidinei būsenai, 
momento nuotaikai. (...) Į subtilias, lyriškas, nostalgija dvel-
kiančias, mistikos šyde skendinčias vizijas, neretai įsibrauna 
skaudūs, gėlą ir neviltį liudijantys, realybės suponuoti išgyvenimai, išreiškiami ryškiomis lokalinėmis spalvomis, 
neramia, ritmingai banguojančia linija, formų deformavimu, savita, įvairių kultūrų įtakota stilizacija...

Parengta pagal: katalogą „Valerija Ostrauskienė“, sud. M. Ostrauskas, teksto aut. V. Jasevičiūtė, p. 4

23
Zenonas Varnauskas (g.1923)

Motina ir vaikas 
~ 1990, pop., guaš., 39 X 28,5

1900 Lt

„Minimaliomis priemonėmis – vandeniniais dažais ir 
tempera ant popieriaus, mažuose formatuose siekiu tapybos 
spalvinės visumos, ieškau ramios įtikinamos nuotaikos, 
išreiškiančios pastovumą, ramybę, harmoniją. Šių technolo-
gijos ir išraiškos paslapčių mane išmokė mano mokytojai: V. 
Petravičius, L. Truikys, A. Galdikas.“ Zenonas Varnauskas.

Parengta pagal: Zenono Varnausko tapybos parodos „Motina ir 
vaikas“ katalogą, LTSR dailės pavilionas: Vilnius, 1989
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

25
Antanas Martinaitis (1939 – 1986)
Madona su kūdikiu
1981, kart., al., 30 x 40
22 200 Lt

Martinaitis kuria individualų mitą, archetipinės struktūros variaciją, kurią įkūnyti įmanoma taikant konkretų 
laiko dvasios diskursą (ir meno kalbą). Paveikslai suplokštėja, erdvės iliuzijos beveik nebelieka. (...) Martinaičio mo-
dernėjimo schema nesunkiai atsekama: iš pradžių vaizduoti, po to – interpretuoti.

Parengta pagal: S. Grigoravičius „Antanas Martinaitis“, p. 102, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud.  R. Jurėnaitė, Vilnius: 
R.Paknio leidykla, 2000
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

26
Rimvidas Jankauskas – Kampas (1957 – 1993)
Lieptas
1992, drb., al., 84,5 x 101,5
Sign. AD: KAMPAS
14 400 Lt 

Nebūdamas atsargus gyvenime, Kampas nebuvo atsargus ir tapydamas. Jo tapyboje atskiro žmogaus meilė, 
džiaugsmas, baimė, kančia įgauna universalią dimensiją, pavirsta maištu ar laisvės troškulio simboliu. Drobėse – saulė, 
kaitra, ryškios, atviros spalvos ir trankūs ritmai. Raudona, mėlyna, žalia, geltona keliais plačiais gūsiais užlieja drobę 
monochromiškai arba suskyla į daugybės įvairiaspalvių atplaišų sūkurį. 

Parengta pagal: R. Jurėnaitė „Rimvidas Jankauskas (Kampas)”, p. 62, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: 
R.Paknio leidykla, 2000
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Lietuvos dailė

27
Kostas Dereškevičius (g. 1937)

Natiurmortas su lango fragmentu 
1968, pop., akv., 70 x 54,5

Sign. AK: K.D. 68
2200 Lt

„Gyvenimas paveikslo viduje vyksta tada, kai elementų tarpusavio sąveika yra adekvati gamtos dėsniams. Iš to 
ir išplaukia mano plastiniai tikslai bei domėjimosi sritis. Išorinės formos savybės yra autoriaus prigimties reikalas. 
Pasirenkamos temos – laiko diktuojamos,“ –  Kostas Dereškevičius.

Parengta pagal: 72 lietuvių dailininkai – apie dailę, sud. A. Andriuškevičius, VDA leidykla: Vilnius, 1998, p. 72
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L i e t u v o s  d a i l ė

28
Ignas Budrys (1933 – 1999)
Vilniaus panorama (iš ciklo „Lietuva“)
1982, pop., akv., 89 x 67,8
Sign. AD: Ig.Budrys 95
3000 Lt

Budrio Vilnius – paslaptingas miestas, slepiąs daug to, kas nežinoma, neatskleista, bet vilioja, - kažkuo panašus į 
žemaičių legendas.

Parengta pagal: katalogą „Ignas Budrys“, sud. V.Rimkus, Vilnius: Vaga, 1985, p. 4
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

29
Leonas Katinas (1907 – 1984)
Gluosniai 
1962, kart., al., 34,5 x 49
Sign. AD: L.Katinas
4800 Lt

Chruščiovinio "atšilimo" laikotarpiu L.Katino tapybos stilistika pasikeitė. Jis sugrįžo prie tarpukario laikais 
arsininkų išplėtotų lietuviško ekpresionizmo principų. (...) Nepalankiai susiklosčiusios politinės aplinkybės lėmė, 
kad L.Katinas tapo viena ryškiausių lietuvių abstraktaus ekspresionizmo figūrų tik savo kūrybinės veiklos pabaigoje. 
Kartu tai sąlygojo lietuvių dailininko panašumus ir skirtumus keliais dešimtmečiais anksčiau susiformavusių idėjiškai 
bei stilistiškai artimiausių Vakarų Europos kolegų atžvilgiu.

Parengta pagal : V. Poškaus straipsnį “Abstrakcija ir ryškios spalvos” in : Literatūra ir menas, 2005 05 03 d., Nr. 2897
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L i e t u v o s  d a i l ė

31
Petras Rimša (1881 – 1961)

Iliustracija su naminiais 
paukščiais

1936, lino raiž., 6,5 x 12
Sign. AK: 1936. ir AD: P.Rimša

1000 Lt

„Kas su menu arčiau susipažįsta, kitaip žiūri į gyvenimą, į daiktus ir į jų formas. Menas žmogų kantrybės moko. 
Dėl to menas turėtų būti dėstomas žemose ir aukštose mokyklose“. Petras Rimša

Parengta pagal: Petro Rimšos archyvų, esančių M. K.Čiurlionio nacionaliniame muziejuje, informaciją.

30
Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1934)
Rykantai
1991, fan., al., 39,7 x 59,7
750 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

32
Elvyra Kairiūkštytė 
(1950 – 2006) 
Diptikas „Jaunystė“ 
1980, spalv. linoraiž., 57 x 81, 
tir. 9/12 (I), tir. 5/10 (II)
Sign. I: AK: „Jaunystė I“ 9/12 
E. D‘A., AC: Sp. linoraiž., AD: 
E.Kairiūkštytė, 80;
II: AK: „Jaunystė II“ 5/10 E. 
D‘A., AC: Sp. linoraiž., AD: 
E.Kairiūkštytė, 80
3200 Lt

Šios dailininkės darbuose pagrindinis vaidmuo tenka be galo energingai linijų slinksčiai, pilnam didžiulės įtampos 
juodos ir baltos spalvos kontrastui, groteskiškų suegzotintų žmogaus pavidalų ekspresyvumui.

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 100
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33
Stasys Krasauskas (1929 – 1977)
Krepšininkai
Autocinkografija, 49,5 x 32,4
Sign. AD: „Birutei“ ir autografas
Būklė: yra popieriaus sulankstymų
2300 Lt

„Man atrodo, žmogaus fizinių jėgų galimybės, kad ir kokios didelės jos būtų, vis dėlto yra ribotos. Psichologiniai 
veiksniai, vidinė kultūra – štai iš kokio neišsemiamo baseino semsis sau jėgos ateities atletas. Ir sportininkui menas 
bus taip pat gyvybiškai reikalingas ir būtinas, kaip ir sportas menininkui. Šios sąvokos taps dar labiau vieningos ir 
neatskiriamos.“ Stasys Krasauskas

Parengta pagal: knygą Stasys Krasauskas, parengė J. Grigienė, Vaga: Vilnius, 1980, p. 14
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34
Gražina Didelytė (1938 – 2007) 
5 miniatiūrų ciklas 
„Vilties laivas“ (1987, ofortas, 4,6 x 7), 
„Švč. Mergelė“ (1986, ofortas, 8 x 5),  
„Vaidila“ (1975, ofortas, 6 x 3,5), 
„Kanklius Pranas Puskunigis“ (1980, ofortas, bronzavimas, 13 x 10), 
„Maironis“ (~1980, ofortas, 9,7 x 6,2) 
950 Lt

„Pastaruoju metu atsirado noras daugiau visko aprėpti, stebėti pasaulį iš toliau. Ieškau gamtoje ir skirtybių, 
priešpriešų, nevienodų, bet savaip susiliejančių dalykų. Štai jie: medis – upė, žmogus – miškas, akmuo – žolė... 
Keliomis linijomis nupiešti jie man daugiau pasako negu tos vietoves nuotraukos.

Manau, kad pirmas žvilgsnis, pirmos linijos ir yra svarbiausia kūrybinio akto pradžia, tas stebuklingas sąmonės 
susiliejimas su pasaulio realybe. (...)“ Gražina Didelytė 

Parengta pagal: 72 lietuvių dailininkai – apie dailę, sud. A. Andriuškevičius, VDA leidykla: Vilnius, 1998, p. 73
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36
Raimundas Sližys (1952 – 2008)
Mergaitė
1997, pop., past., 40 x 29
Sign. AV: monograma ir  97
3200 Lt

35
Raimundas Sližys (1952 – 2008)
Berniukas
1997, pop., past., 44,5 x 25
Sign. AD: 97 ir monograma
3200 Lt

Sližys laikytinas autorium, ironizuojančiu pirmiausia miesčioniškąsias, t.y. partikuliarias, vertybes. (...). Sližys 
savo figūrose sujungia secesinį grakštumą bei eleganciją su ekspresionistšku šaržu: randasi secesinė panelė daunišku 
veiduku. 

Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 2006, p. 222
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37
Povilas Ričardas Vaitekūnas (g. 1940)
Natiurmortas su mediniu 
avinėliu
1985, drb. ant kart., al., 34,5 x 49
Sign. A: RV 85 VILNIUS
6000 Lt

Tiek peizažuose, tiek natiurmortuose dailininkas gana anksti pradėjo vartoti piešinį „antru teptuko galu“ – trū-
kinėjančias arba ištisines linijas, įspaustas į storoką dažo sluoksnį. Jo paveikslų faktūra atgijo, ėmė vibruoti šešėliai, 
atsirado (dėl kiek eskiziško non finito) naujų asociacijų. Tapyba „riebiu“ sluoksniu lyg pabrėžė, jog svarbiausias yra 
tapybinis motyvo traktavimas, kad ir koks proziškas ar techniškas būtų objektas. 

Parengta pagal: V. Liutkus „Povilas Ričardas Vaitekūnas“, p. 184, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud.  R. Jurėnaitė, Vilnius: 
R.Paknio leidykla, 2000
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38
Algimantas Julijonas Stankevičius (1933 – 1998)

Portretas
Kart., akr., 39,5 x 29,5

1900 Lt

Didelė dalis Algimanto Stankevičiaus kūrinių pasižymi nepaprasta dvasine įtampa. Tą įtampą pirmiausiai kuria 
itin akivaizdus dviejų antipodiškų pradų – anapusybės ir šiapusybės – dalyvavimas dažname jo nutapytame darbe. 
Antipodinių pradų konfliktas reiškiamas įvairiausiais tapybinės kalbos būdais, todėl tapatinti tą ar kitą pradą su 
konkrečiais tos kalbos elementais būtų netikslu. Čia vis dėlto paminėtina, kad kaukiškai traktuoti veidai šiapusybės 
– anapuybės konflikto raiškoj vaidina labai svarbų vaidmenį.

Parengta pagal: katalogą „Julijonas Algimantas Stankevičius. Tapyba. Piešiniai“, sud. P. R. Vaitekūnas, tekstas: A. Andriuškevičius, 
Vilniaus šiuolaikinio meno centras: 1995, Vilnius, p. 3 - 4

39
Vidmantas Zarėka (g. 1962)

Merkinė žiemą
1991, pop., akv., 54,5 x 70

Sign. AD: Merkinė žiemą ir autografas‘ 91
1600 Lt

"Visus menininkus galima suskirstyti į dvi dalis - dienos ir nakties. Nakties menininkai perteikia chaosą. Mano 
darbuose vyrauja estetika." Vidmantas Zarėka

Parengta pagal: laikraščio „Šiaulių kraštas“ 2003 11 24 d., Nr. 274 (3639), straipsnio „Tapybos poligonas“ informaciją.
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40
Aleksandras Vozbinas (g. 1958)
Būrėja
1989, drb., al., 82 x 63
Sign. AK: 89. Aleksandras
6800 Lt

A.Vozbino kūryba atkreipia dėmesį individualia ekspresyvia raiška, kurioje galima įžvelgti turtingą europinės dai-
lės tradiciją: Velazquezo žalių ir rudų tonų žavesį, mažų ir didelių formų kaitaliojimą paveikslų struktūroje,  Piero della 
Francesca plačios erdvės pojūtį, jo sugebėjimą jungti daiktą su dekoratyvia erdve, kuri kartu yra ir realistinė, giluminė, 
sutvarkyta pagal spalvinės ir toninės perspektyvos dėsnius; siurealizmo konceptualumą ir jo svajingą nuostatą – tą 
keistą būseną tarp realybės ir svajonės, tarp sąmonės ir pasąmonės išplaukiančių asociacijų, lyg iš sapnų pasaulio.

Parengta pagal: Dr. N. Tumėninės straipsnį „Dailininko pasaulis“, in: internetinėje dailininko svetainėje www.vozbinas.com ???
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41
Arūnas Žilys (g. 1953)
Be pavadinimo
2000, drb., al., 66 x 190
Sign. AK: 2000 / Arūnas Žilys
11400 Lt

42
Vaidotas Žukas (g. 1956)

Paskendusi Katiliūtė (dailininkės 
Marcės Katiliūtės (1912 – 1937) 

portretas)
1977, drb., al., 100 x 74,6

Sign. AD: Žukas
4600 Lt
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Išeivijos dailė

43
Paulius Augius - Augustinavičius (1909 – 1960)

Grybautojos
1941, linoraiž., 20 x 14,5

Sign. AK: Grybautojos, AD: Augustinavičius
1000 Lt

Gerai valdydamas medžio ir linoleumo techniką, faktūriškai Augius yra paprastas, lyriškas, pasitenkinąs kompak-
tiškų juoda ir balta "dėmių" ritmika. Faktūriniai paprastumą Augiaus grafikoje atsveria dekoratyviškai vartojamų bui-
ties ir peisažo elementų įvairumai: medžiai, tvoros, liaudies architektūros savotiškumai išstudijuota iki smulkmenų.

Parengta pagal: mėnesinio kultūros žurnalo Aidai informaciją internete.
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44
Kazimieras Žoromskis (1913 – 2004)
Abstrakcija
Drb., al., 43,5 x 38,5
7600 Lt

K. Žoromskis nemėgo mene dažno grupavimosi ir sąmoningai to vengė. Jam apibūdinti tinka vienišiaus sąvoka. 
Jis turėjo stiprų savo kūrybos kredo, kliovėsi erudicija, padėjusia jo kūrybai tapti savita, stilinga ir paženklinta tobu-
lumo žyme.

Parengta pagal: A. Gaižučio tekstą dailininko atminimui in: 7 meno dienos, 2004 04 23 d., Nr. 611
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Juzefa Katiliūtė (g. 1916 m. Marijampolės apskrities 
Igliaukos kaime) po Kauno meno mokyklos 1942 m. baigė 
Vilniaus dailės akademiją. Karo pabaigoje su vyru, trauk-
damasi iš Lietuvos, atsidūrė Šveicarijoje, kur su pagyrimu 
baigė ir Ženevos dailės mokyklą. Nuo tada tebegyvena 
Šveicarijoje, dažnai dalyvauja parodose. Jos autorinės par-
odos buvo surengtos JAV, Šveicarijos miestuose. Jos 
kūryba 1988 m. eksponuota Vilniuje, Parodų rūmuose, 
išeivijos dailės parodoje, 2000 m. rodyta tokioje pat par-
odoje Radvilų rūmuose. J. Katiliūtės fantazija pažymėta 
ir kita sritis – šveicarų laikrodžiai, kuriuos dekoruodama 
dailininkė užsidirbdavo pragyvenimui.

J. Katilūtės darbai buvo perkami Ženevoje, pateko į 
šio miesto muziejus, dalis ir anksčiau jau buvo saugoma 
Lietuvos dailės muziejuje. Dailininkės tapyboje ir grafikoje 

dominuoja pamėgtas žanras – peizažas. Kūrėja įdomi savo ekspresyviu abstrakcionizmu. Sakoma, jog jos „įelektrintų“ 
spalvų kūriniuose jautriai įsiklausoma į gamtos ir sielos virpesius.

Parengta pagal: Vilniaus paveikslų galerijoje 2003 m. lapkričio 6 d. – 2004 m. vasario 14 d. vykusios Juzefos Katiliūtės (Šveicarija) 
Lietuvai dovanotų kūrinių parodos informaciją.

46
Juzefa Katiliūtė (g. 1916)
Du vyrai miške
Spalv. linoraiž., 32,7 x 25
Sign. AK: J. Katiliūtė
1400 Lt

45
Elena Urbaitytė (1922 – 2006)
Šeima
1957, pop., akv., tuš., 41,5 x 29
Sign. AD: E.Urbaitis ´57
800 Lt
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50
Telesforas Valius (1914 - 1977)

Raižinys „Belaukiančios“ iš ciklo Tragedija 
Baltijos pajūry I.“

1942, medžio raiž., 15,2 x 15,2
Sign. AD: TelValius 42

800 Lt
Lit. Viesulas, Romas; įžanga Duval, Paul. Telesforas Valius. Toronto: 

TAV publishing, 1984. – 144 p.:iliustr.

Telesforo Valiaus kūrybinis palikimas - gausus ir vertingas. Ryškų ir originalų menininko stilių formavo gimtosios 
Žemaitijos etniniai lobiai, antrosios tėvynės Kanados kultūra ir modernaus, nuolat lankomo Paryžiaus dvasinės 
impresijos. Rimti, dramatiškų siužetų, griežtos ir tikslios formos medžio raižiniai, stambūs spalvotų ofortų ciklai, 
gausybė novatoriškų improvizatoriškų spalvotų litografijų.

Parengta pagal: Telesforo Valiaus sugrįžimas, Lietuvos dailininkų sąjungos kronika, 7 meno dienos, 2004 10 29 d., Nr. 634

47
Sofija Romerienė (Dembovskytė) (1885 

- 1972)
Alfredo Römerio (1832-1897) 

portretas
Vario raiž., 24,3 x 19,3 
Sign. AK: Zofja Romer

Lit. Širkaitė, Jolanta. Dailininkai Römeriai. 
Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 

2006. – 192 p.:iliustr.
1400 Lt

Freiburgo meno mokyklos auklėtinė meną studijavo Kaune, Miunchene, Paryžiuje ir Kolumbijos universitete 
Niujorke. Daug metų (1957 - 1984) dėstė Long Ailendo mokykloje. (...) Savo mene naudojo įvairiausias technikas ir 
medžiagas, popierių, koliažus, darė skulptūras iš metalo ir medžio, naudojo gan retą poptechniką - fluorescencinę, 
neoninę ir fosforo šviesą. (...) E. Urbaitytė siekė sujungti tapybą, skulptūrą ir architektūrą. (...) buvo švelni, nedrąsi, 
bet labai stipri dailininkė, svarbiausiu viso gyvenimo tikslu pasirinkusi kūrybą. 

Parengta pagal: S. Goštauto tekstą dailininkės atminimui, in: 7 meno dienos, 2006 03 03 d., Nr. 698 
Tapė aliejumi, akvarele, piešė pieštuku ir pastele, sukūrė nemažai grafikos darbų. Sofijos Romerienės kūrybai 

būdingas realizmas, raiškus piešinys, lengvas modeliuojantis potėpis, vaiskus, dažniausiai šaltų tonų koloritas. Tapė 
aliejumi, akvarele, piešė pieštuku ir pastele, sukūrė nemažai grafikos darbų. 

Parengta pagal: Edvardo Jono Römerio 200-osioms gimimo metinėms skirtos tarptautinės dailės parodos „Dailininkai Römeriai“, Lietu-
vos dailės muziejus (Radvilų rūmai), 2006 m. birželio 13 – rugsėjo 17 d., dr. Jolantos Širkaitės informaciją.



40

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

51
Pranas Gailius (g. 1928)
Estampas iš ciklo „D‘un bel 
Orient“ (Gražieji Rytai, pa-
gal Omaro Chjamo rubajus)
1980, spalv. linoraiž., reljefas, 50 x 67, 
tir. 8/40
Sign. AK: D‘un bei Orient ...8/40; AD: 
pranas
2300 Lt

52
Pranas Gailius (g. 1928)
Soyez amoureux – vous serez heureux (Būkite 
įsimylėję – būsite laimingi)
50 x 67, spalv. linoraiž., reljefas, 53 x 30
Sign. AK: Soyez amoureux – vous serez heureux - E.A.; AD: pranas
2300 Lt

Šiandien P. Gailius – vienas kūrybingiausių lietuvių išeivijos daili-
ninkų, išaugęs ir subrendęs kaip menininkas garsiojo Léger pamokose, 
muziejų salėse, nuolat sūkuriuojančioje Paryžiaus dailės apsuptyje. 
Išsilaikyti, išsaugoti savitumą, sukurti individualų stilių jam padėjo 
talentas, o daugeliu atveju – stiprios lietuviškos šaknys ir glūdintis 
atmintyje gimtasis kraštas. Savo kūryboje įkūnijęs pačią lietuviškosios 
pasaulėjautos dvasią, Gailius suteikė jai modernistinę raiškos formą.

 „Abstrakti tapyba – ne paprasta abėcėlė, o ištisa galvosena,“ – Pranas 
Gailius.

Parengta pagal: retrospektyvinės Prano Gailiaus kūrybos parodos katalogą „Pra-
nas: vaizdinės abstrakcijos“, sud. R. Urbonienė, Vilnius: LDM leidykla, 2005, p. 14
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53
Pranas Gailius (g. 1928)
Estampas iš ciklo „Eagle lake story“ (Erelio ežero istorija) 
1979 – 1981, spalv. linoraiž., reljefas, 62 x 50,5, tir. 9/10
Sign.: AK: Eagle Lake story – E.A. 9/10; AD: pranas
Papildoma informacija: kūrinys yra reprodukuotas retrospektyvinės Prano Gailiaus kūrybos 
parodos kataloge „Pranas: vaizdinės abstrakcijos“, sud. R. Urbonienė, p.20
2300 Lt
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55
Vytautas Kasiulis (1918 – 1995)
Skaitantis žydas prie žvakės
~1965, fan., al., 24 x 33
Sign. AD: Kasiulis
4000 Lt

54
Vytautas Kasiulis (1918 – 1995)
Plaukų šukavimas
Pop., past., 63 x 48
Sign. AD: Kasiulis
7400 Lt
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56
Vytautas Kasiulis (1918 – 1995)
Smuikininkas
~1965, drb., al., 58 x 46
Sign. AK: Kasiulis
9800 Lt

54
Vytautas Kasiulis (1918 – 1995)
Plaukų šukavimas
Pop., past., 63 x 48
Sign. AD: Kasiulis
7400 Lt

Tapytojo kūrybos vertė – autoriaus sugebėjimas žaismingai improvizuoti ir kurti lyg iš nieko, neįsivelti į kompli-
kuotas žmogaus bei gyvenimo dramas; žavi jo mokėjimas vaizduoti paprastas situacijas be jokių giliaminčių filosofinių 
užuominų. V. Kasiullio darbai – tai dar vienas šviesios, džiugios, improvizacija trykštančios kūrybos pavyzdys, teigiąs 
kad mene svarbu mokėti nekomplikuoti.

Parengta pagal: V. Liutkus, Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje, p. 98, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo (sud.: I. Korsa-
kaitė ir L. Laučkaitė), Kultūros, filosofijos ir meno institutas: Vilnius, 2003; 
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57
Bronius Murinas (1906 – 1986)
Peizažas
1963, drb. ant kart., al., 25,7 x 28
Sign. AD: Br Murinas 63
5000 Lt

Apibendrinant galima sakyti, jog B. Murinui pirmiausia pats meno kūrinys, kūrybos rezultatas buvo tikslas, ne-
susaistytas papildomais tautiniais užmojais, pretenzinga tematika ar pastanga eiti koja kojon su madingomis „izmų“ 
bangomis. Jo kūryba, atrodo, tarpo saugioje užuovėjoje, kurioje svarbu išlaikyti surasto stiliaus pusiausvyrą, dvasios 
ramybę ir tikėjimą kuriamo meno verte. 

Parengta pagal: V. Liutkus, Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje, p. 92 - 94, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo (sud.: I. 
Korsakaitė ir L. Laučkaitė), Kultūros, filosofijos ir meno institutas: Vilnius, 2003
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58
Antanas Rūkštelė (1906 – 1990)
Sodyba
1981, drb., al.,61 x 91
Sign. AK: A.Rūkštelė
7200 Lt
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59
Jonas Rimša (1903 – 1978)
4 eskizai paveikslams
1940 – 50, mokyklinio sąsiuvinio puslapiai, piešt., 21 x 16,5
Sign.: Rimsa Bolivia 1940 – 50 (visi)
1800 Lt
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60
Jonas Rimša (1903 – 1978)
Yungas (Rytiniai Andai Bolivijoje)
XX a. 6 d-metis, pop., akv., 33 x 26
Sign. AD: “J.Rimša”
9500 Lt

Jonas Rimša (Juan Rimsa) – dailininkas, tapytojas. Gimė 1903 m. birželio 12 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Mirė 
1978 m. gegužės 13 d. Santa Monikoje (Kalifornija). 

1925 m. gyveno Kaune, tais pačiais metais išvyko į Paryžių, 1929 m. – į Argentiną. 1931–1934 m. Buenos Airių 
dailės akademijoje studijavo tapybą. Nuo 1936 m. gyveno Bolivijoje (1943–1944 m. vadovavo Sukrės meno mokyklai, 
1950–1957 m. La Pase turėjo privačią dailės studiją; už nuopelnus Bolivijos kultūrai pelnė Andų Kondoro ordiną – 
garbingiausią Bolivijos civilinį apdovanojimą). Nuo 1967 m. gyveno JAV (Santa Monikoje). Dailės parodose dalyvavo 
nuo 1934 m. Surengė individualias parodas Buenos Airėse (1934), La Pase ir kituose Bolivijos miestuose (1937, 1975), 
Klyvlende (1965), Čikagoje (1966), Vilniuje (1977). 

J. Rimša – Amerikos lietuvių dailininkas, vertinamas įvairių užsienio šalių dailėtyrininkų. Lietuvoje jo kūrinių 
nėra daug. Menininkas kūrė figūrines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji kūriniai sodraus, tamsių spalvų 
kolorito; vėlesniesiems būdinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kontūras, 
kontrastingos spalvos. 

Vladas Gasiūnas, „Lietuvos enciklopedija“, Vilnius, 1986, t. 3, p. 551
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Europos dailė

61
Liudmila Grinberga (Latvija)

Chrizantemos
1987, drb., al., 54,5 x 33

Sign. AD: monograma ir 87
1600 Lt
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62
Neemiya Arbit Blatas (1908 – 1999)
Regina Resnik operos vaidmenyse (Regina 
Resnik kaip Karmen)
1969, litograf., 45,5 x  26, tir. 68/200
Sign. AD: ArbitBlatas
700 Lt

63
Neemiya Arbit Blatas (1908 – 1999)
Regina Resnik operos vaidmenyse 
(Regina Resnik kaip Klitemnestra, 
Niujorko Metropolitan opera)
1969, litograf., 46 x 25,7, tir. 68/200
Sign. AD: ArbitBlatas
700 Lt

Paveiktas įvairių modernistinio meno srovių, N. Arbit Blatas Paryžiuje greit išsivadavo iš akademinės tradicijos ir 
dramatiškų motyvų prisodrinto vokiškojo ekspresionizmo įtakos. Dvasiškai jam, kaip ir daugeliui Paryžiuje kūrusių 
litvakų, artimiausias buvo minkštesnis išskirtinį dėmesį teikiantis plastinėms problemoms prancūziškas ekspresio-
nizmas, kuris buvo švelninamas impresionistinės estetikos elementais. 

Parengta pagal: A. Andrijauskas, Litvakų dailė l´école de Paris aplinkoje, Meno rinkos agentūra: Vilnius, 2008, p. 246
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

64
E. Bieber 
Berniukas su žaislu
XX a. pr., pop., past., 72 x 56
Sign. AD: E.Bieben
Būklė: popierius pažeistas pelėsio, rėmas istorinis, reikalinga restauacija.
7600 Lt
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E u r o p o s  d a i l ė

65
Constant Freiher Byon (1882 – ?, Austrija)
Mažasis rūkorius
XX a. pr., drb., al., 81 x 50
Rėmai: istorinis: medis, mastika, auks., ton.
Sign. AD: Byon
21600 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

66
Otto Kirchner (1887 – ?)
Vyro portretas
XX a. I p., fan., al., 23,5 x 18
Sign.VD: Otto Kirchner München
2200 Lt

67
Nežinomas autorius
Amūras
XX a. I p., lenta, al., 25 x 20
Sign AD: Lebrun
900 Lt
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E u r o p o s  d a i l ė

68
V. Capel (?) (Prancūzija)
Diptikas „Austrių rinkėjo šeima jūros pakrantėje“
1897, drb., al., po 33 x 14,5
3000 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

70
Nežinomas autorius
Peizažas su kriokliu
XX a. I p., drb., al., 26,5 x 34
Būklė: nežymūs tapybos sluoksnio nutrupėjimai
2900 Lt

69
Nežinomas autorius
Mergaitė su drambliukais
XX a. I p., drb. ant kart., 22 x 27
850 Lt
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E u r o p o s  d a i l ė

71
Nežinomas autorius
Skaitanti mergaitė
Drb., al., 56,5 x 44
2900 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

72
Nežinomas autorius 
Piemenaitė
XX a. I p., drb., al., 60 x 51
5800 Lt
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Te m a :  K a u n a s .  M i e s t a s  i r  d a i l i n i n k a i

73
Nežinomas autorius 
Kalnų peizažas
XX a. I p., drb., al., 80,5 x 100,5
17800 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

74
Nežinomas autorius 
Taverna
Drb., al., 22 x 27
Sign. AK: H. Kern
750 Lt

75
A. Poluminski (А. Полуминский)
Valtys mėnesienoje
XX a. I p., drb., al., 36,5 x 92
Sign. AD: А. Полуминский
7600 Lt
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E u r o p o s  d a i l ė

76
Nežinomas autorius
Vyro portretas (pagal Rembrandtą)
XX a. I p., drb., al., 59 x 44,5
1500 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

78
Nežinomas autorius
Priekalnių peizažas
XIX a. pab., kart., al., 23,5 x 37. 
1600 Lt

77
Nežinomas autorius
Nuėmimas nuo kryžiaus
XX a. I p., kart., past., 39 x 48
Būklė: yra nežymių past. sluoksnio nutrupėjimų
1000 Lt
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E u r o p o s  d a i l ė

79
Nežinomas autorius
Peizažas 
XX a. I p., drb., al., 46 x 55
Sign. AD: AF
2500 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

80
Adam Petezynski
Moteris prie veidrodžio
XX a. I p., lenta, al., 37 x 53
Sign. AK: Adam Petezynski
1000 Lt
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E u r o p o s  d a i l ė

81
Ehud Dor (g. 1944, Izraelis)
Moteris. Akimirkos. (7 eskizai)
2006, pop., tušas, 50 x 35
1700 Lt
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Žemėlapiai

82
Kauno miesto žemėlapis

1 : 100 000
Šaltinis: Der Große Brockhaus, 15. Auflage

100 Lt
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Ž e m ė l a p i a i

83
Europos žemėlapis (Europe. Par M. Bonne, Ingénr. Hydrographe de la Marine.)
Rigobert Bonne (1729 - 1795)
1787, Paryžius, Longitude du Méridien, graviūra, spalvinta akv., 24,8 x 36,4
1300 Lt
Rigobert Bonne (1729-1795)
Rigobert Bonne buvo vienas svarbiausių XVIII a. pabaigos kartografų.  1773 metais Bonne perėmė Prancūzijos 
karališkojo kartografo pareigas iš Jacques Nicolas Bellin. Šioje tarnyboje Bonne išleido vienus iš tiksliausių ir 
detaliausių to meto žemėlapių. Bonne darbai atstovauja vienam iš svarbiausių evoliucinių kartografijos ideologijos 
žingsnių, pereinant nuo žemėlapių, kaip dekoratyvinio meno išraiškos vyravusios XVII - XVIII a., prie detalesnio ir 
praktiškesnio, bet labiau asketiško, stiliaus, įsivyravusio vėlesniais laikais.



66

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

84
Gardino planas
Iš Georg Braun (1541 – 1622) ir raižytojo Franz Hogenberg (1535 – 1590) atlaso „Civitates orbis terrarum“
XVI a., Kiolnas, II leidimas, vario raiž., 30,5 x 48,5
Kitoje pusėje Gardino miesto aprašymas vokiečių klb., 33 x 22
4200 Lt 



67

Ž e m ė l a p i a i

85
Romos – Vokietijos imperijos žemėlapis
Leidėjas: Johann Baptist Homann (1663 - 1724)
Niurnbergas, vario raiž., spalv. akv., 47 x 54 
3600 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

86
Lenkijos karalystės geografinis žemėlapis
Sud.: Tobias Mayer (1723 – 1762)
Niurnbergas, Homann‘o įpėdinių leidykla, vario raiž., spalvintas akv., 48 x 54
3600 Lt
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Ž e m ė l a p i a i

87
Estijos, Latvijos, Lietuvos žemėlapis

1920, Londonas, spalv. spauda,  34,5 x 27,5
1 : 2154200 (mylios : coliai)

Kitoje pusėje priklijuota Atlaso viršelio kopija
300 Lt

Šaltinis:  Stanford’s London Atlas of Universal Geogra-
phy. Whitehall Edition. 

London:  Edward Stanford, Ltd. 12, 13, & 14 Long Acre, 
W.C. 2, and Whitehall House, 29 & 30 Charing Cross, 

S.W. 1. Circa 1920.

A. Zatta buvo vienas žymiausių savo amžiaus italų kartografų ir leidėjų. Jo du reikšmingiausi darbai yra “Atlante 
Novissimo”, publikuotas 1779 m., ir “Nuovo Atlante”, publikuotas 1799m. „Atlante Novissimo“ sudarė 5 tomai ir 216 
žemėlapiai (4 - pasaulio, 25 Amerikos, 2 Australijos ir 5-ios kosmografinės lentelės). Zatta’os paruoštas Naujosios 
Zelandijos žemėlapis buvo pirmasis, kuriame atspindėjp Cook’o atradimai.

88
Lenkijos ir Lietuvos 

Didžiosios kunigaikštystės 
žemėlapis 

Antonio Zatta (1757 – 1797)
Raižytojas: Rizzi Zanoni 

1782, Venecija, vario raiž., 32,5 x 41,8
2800 Lt
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V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

90
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėlapis 
Nr. 49
Franz Johann Joseph von Reilly (1664 
- 1724)
1789, vario raiž., 24,3 x 30,5
1500 Lt

89
Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės žemėlapis
Jan Jannson (1588 - 1664)
1630, vario raiž., spalvintas akv., 20 
x 26,5
2000 Lt

Johannes Jansonius, plačiau žinomas kaip Jan Jansson, gimė Arnhem, Olandijoje, knygų leidėjo ir pardavėjo šei-
moje. 1612 m. vedė žymaus kartografo, Jodocus Hondius, dukrą ir pradėjo dirbti Amsterdame kaip knygų pardavėjas. 
Nuo 1616 m. pradėjo leisti savo žemėlapius, kokybe beveik prilygstančius Blaeu šeimos darbams. 1630 - 1640 m., 
kartu su savo svainiu, Henrikus Hondius, išleido papildomus Mercator/Hondius atlasų leidimus.

Pirmojo specialiai Lietuvai skirto 1595 m. G. Merkatoriaus žemėlapio pagrindu J. Jannsono išleistas žemėlapis, 
paruoštas pagal Pieter Van den Keere 1628 m. graviūrą. Lietuvos kartografijos istorijai G. Merkatoriaus atlasai svarbūs 
tuo, kad juose nuo 1595 m. buvo dedamas specialiai Lietuvai skirtas žemėlapis Lithuania, sukurtas apie 1570 m. G. 
Merkatoriaus įpėdinių Jodoko ir Henriko Hondijaus bei Jano Jannsono 1595 - 1634 m. jis buvo perleistas 14 kartų.
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Ž e m ė l a p i a i

91
Lietuvos žemėlapis su Jono Basanavičiaus 

ir Vytauto Didžiojo portretais
Leidėjas: „Lithuanian Vienybė publishing Co.“, spausdino A. 

Hoen & Co, Baltimorė, JAV
1929, spalv. spauda, 38 x 51

450 Lt 

92
Europos žemėlapis

D.F. Robinson 
1829, JAV, Konektikutas, vario 

raiž., spalvintas akv., 21 x 26
300 Lt
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Sutrumpinimai
A. - apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
al. – aliejus
auks. – auksavimas
bronz. – bronzavimas
buit. - buitiniai
C. – centre
D. - dešinėje
d. - diena
d-metis - dešimtmetis
dr. – daktaras (-ė)
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
guaš. – guašas
K.- kairėje
kart. – kartonas
linoraiž. - linoraižinys

LDM – Lietuvos Dailės Muiejus
m. – metai
mėn. - mėnesis
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
polichr. – polichromija
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
relj. – reljefas
sign. – signatūra
s-ga - sąjunga
sud. – sudarė (sudarytojas)
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
V. - viršuje
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Asmenvardžių rodyklė
Arbit Blatt, Neemiya (1908 – 1999):
Augius – Augustinavičius, Paulius (1909 – 1960):
Bieber, E.:
Byon, Constant Freiher (1882 - ?):
Bonne, Rigobert (1729 - 1795):
Braun, Georg (1541 – 1622) ir Hogenberg, Franz (1535 
– 1590): 
Budrys, Ignas (1933 – 1999):
Bulaka, Feliksas (1928 - ?):
Bulaka, Mečislovas (g. 1907 - 1994):
Buračas Jonas (1898 – 1977):
Capel, V. (?): 
Dereškevičius, Kostas (g. 1937):
Didelytė – Abaravičienė, Gražina (1938 – 2007)
Dor, Ehud (g 1944): 
Gailius, Pranas (g. 1928):
Galdikas, Adomas (1893 – 1969): 
Homann, Johann Baptist (1663 - 1724):
Jannson, Jan (1588 - 1664):
Jankauskas – Kampas, Rimvidas (1957 – 1993):
Kairiūkštytė, Elvyra (1950 – 2006):
Katinas, Leonas (1907 – 1984):
Kasatkinas, Vladimiras (g. 1924 ):
Kasiulis, Vytautas (1918 – 1995):
Katiliūtė, Juzefa (g. 1916):
Kazokas (Kazokevičius), Leonardas (1905 – 1981):
Van Den Keere, Peter (1571? – 1646):
Kėdainis, Juozas (1915 – 1998):
Kirchner, Otto (1887 - ?):
Klemka, Vytautas (1924 – 1991):
Krasauskas, Stasys (1929 – 1977):
Lauvergne, Barthelemy (1805 – 1871):
Mayer, Tobias (1723 – 1762):
Martinaitis, Antanas (1939 – 1986):

Mozūraitė – Klemkienė, Jadvyga (g. 1923):
Murinas, Bronius (1906 – 1986):
Nežinomas autorius:
Ostrauskienė, Valerija (1927 – 1997):
Petezynski, Adam:
Pilipavičius, Juozas Algirdas (g. 1934):
Poluminski, A. (Полуминский, A.):
Povilaitis, Vytautas (g. 1927):
von Reilly, Franz Johann Joseph (1664 - 1724):
Rimša, Jonas (1903 – 1978):
Rimša, Petras (1881 – 1961):
Robinson, D.F.:
Romerienė (Dembovskytė), Sofija (1885 - 1972):
Rūkštelė, Antanas (1906 – 1990):
Sližys, Raimundas (1952 – 2008):
Stankevičius, Algimantas Julijonas (1933 – 1998):
Šerys, Vytautas (1931 – 2006):
Šimonis, Kazys (1887 – 1978):
Urbaitytė, Elena (1922 – 2006):
Vaitekūnas, Povilas Ričardas (g. 1940):
Valius, Telesforas (1914 - 1977):
Varnauskas, Zenonas (g.1923):
Vozbinas, Aleksandras (g. 1958):
Zarėka, Vidmantas (g. 1962):
Zatta, Antonio (1757 – 1797):
Žilys, Arūnas (g. 1953):
Žoromskis, Kazimieras (1913 – 2004):
Žukas, Vaidotas (g. 1956): 

Gardino planas
Estijos, Latvijos, Lietuvos žemėlapis
Lietuvos žemėlapis su Jono Basanavičiaus ir Vytauto 
Didžiojo portretais
Kauno miesto žemėlapis
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1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių pardavimo 

aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – „Meno kūrinių aukciono taisy-
klės“) 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 nevisa-
pusiškumo neturi.

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

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

1.4. Aukciono administracija – aukciono vedėjas (aukcioną ve-
dantis 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 aukcio-
ne kaip aukcione siūlomų meno kūrinių potencialus pirkėjas. 

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

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

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

1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo 
tarpas.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisė-
mis, turi užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos 
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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 daly-

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

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

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

3.8. Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių sau-
gykloms suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į 
nesančių valstybinėse saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą. Paskelbus aukcione galutinę meno kūri-
nio, 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. Valstybi-
nės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs aukcione bei fiziškai 
jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo įgaliojimą pirkti meno 
kūrinius aukcione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po aukciono – ne-
atsiskaito su Aukciono namais už įsigytą meno kūrinį, jis neribotam 
laikui praranda teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose aukcio-
nuose, o jo pavardė ir įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono 
namų interneto svetainėje bei paviešinama kitais Aukciono namų 
pasirinktais viešosios informacijos skleidimo kanalais. Aukciono 
namai taip pat turi teisę kreiptis 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 vyk-

dyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdo-

mo meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, aukcione parduotų meno 
kūrinių perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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VARDAS 

PAVARD! 

ADRESAS 

MOB. TEL. 

EL. PA"TAS 

AR AUKCIONE 

DALYVAUS TIESIOGIAI?
!  Taip 
!   Ne 
Atstovo vardas, pavard#:.......................................................................
$galiojimo atstovauti dokumentas:.......................................................
Atstovo asmens kodas ir dokumentas: ...............................................

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO K%RINIO 
TRANSPORTAVIMO 

PASLAUGOS?

!  Ne
!  Taip
Pristatymo adresas: ...............................................................................
...................................................................................................................

PARA"AS

ESU SUSIPA&IN'S SU MENO K%RINI( PARDAVIMO 

AUKCIONE TVARKA IR  S)LYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

Aukciono dalyvio registracijos anketa

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

Fizinis asmuo:                                         Data: 2009 m. ___________________     _____   d.

 ✂



PAVADINIMAS

TEISIN! FORMA

"MON!S KODAS

"MON!S VADOVAS

ADRESAS

EL. PA#TAS

MOB. TELEFONAS

AR YRA PVM 

MOK!TOJAS?
! Ne
! Taip      PVM mok$tojo numeris:.....................................................

AUKCIONE 
DALYVAUSIANTIS 

"MON!S ATSTOVAS:

Vardas

Pavard"

Asmens dokumentas*
#mon"s vadovo pasira$yto 
%galiojimo data ir numeris*

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO K%RINIO 
TRANSPORTAVIMO 

PASLAUGOS?

! Ne
! Taip
Pristatymo adresas: ...............................................................................
...................................................................................................................

PARA#AS

VARDAS, PAVARD!

PAREIGOS

A.V.

ESU SUSIPA&IN'S SU MENO K%RINI( PARDAVIMO 

AUKCIONE TVARKA IR  S)LYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

Aukciono dalyvio registracijos anketa

Juridinis asmuo:                                   Data: 2009 m. ___________________     _____   d.

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

 ✂✂



Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas

1

2

3

4

5

Telefonu dalyvaujančio aukciono pirkėjo 
registracijos anketa

(pastaba: gali pildyti tik fi ziniai asmenys)

Fizinis asmuo:                                         Data: 2009 m. ___________________     _____   d.

VARDAS 

PAVARD! 

ADRESAS 

MOB. TEL. 

EL. PA"TAS 

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO K#RINIO 
TRANSPORTAVIMO 

PASLAUGOS?

!  Ne
!  Taip
Pristatymo adresas: ...............................................................................
...................................................................................................................

PARA"AS

ESU SUSIPA$IN%S SU MENO K#RINI& PARDAVIMO 

AUKCIONE TVARKA IR  S'LYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), dėl kurių noriu varžytis aukciono 
eigoje telefonu. laimėjimo atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO 
KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR  SĄLYGOSE nurodytais 
terminais:

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

Vardas, pavardė, parašas __________________________________________________________

 ✂ ☎✂



VARDAS 

PAVARD! 

ADRESAS 

MOB. TEL. 

EL. PA"TAS 

AR BUS REIKALINGOS 
NUPIRKTO K#RINIO 
TRANSPORTAVIMO 

PASLAUGOS?

!  Ne
!  Taip
Pristatymo adresas: ...............................................................................
...................................................................................................................

PARA"AS

ESU SUSIPA$IN%S SU MENO K#RINI& PARDAVIMO 

AUKCIONE TVARKA IR  S'LYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano si!loma 
kaina, su PVM

1

2

3

4

5

Nedalyvaujančio aukciono dalyvio 
registracijos anketa

(pastaba: gali pildyti tik fi ziniai asmenys)

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:

Vardas, pavardė, parašas __________________________________________________________

 ✂



1, 4 viršeliuose – Barthelemy Lauvergne (1805 – 1871)
Diptikas su Kauno vaizdais: II. Kauno panorama 

(Vue de Kovno)  

Daugiau informacijos:
tel.  (5) 2307 200

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

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

Partneriai:

Dizainas ir maketas: DiViZijA 
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