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XIII Vilniaus aukcionas
Energetikos ir technikos muziejus (Rinktinės g. 2, Vilnius)
2010 m. gegužės 29 d. (šeštadienis) 18:00 val.

Aukciono ekspozicija (Energetikos ir technikos muziejuje):
2010 m. gegužės 27-28 d. nuo 10:00 iki 17:00 val.
2010 m. gegužės 29 d. nuo 10:00 iki 14:00 val.



XIII Vilniaus aukcionas
2010 m. gegužės 29 d. 



Lietuvos dailė



Mielieji,
XIII Vilniaus aukcionas beveik sutampa su Meno rinkos agentūros 

trečiuoju gimtadieniu. Treji metai, kupini įvairiausių patirčių bei nuolatinio 
kontakto su įvairiausiais meno kūriniais. Šiame aukcione sugrįžtame  prie 
to, nuo ko pradėjome mūsų aukcionus – prie jaunųjų menininkų, aktualaus 
meno. Tik dabar juos gretiname su ankstesniųjų kartų menininkais. Senas 
geras vynas ir jaunas žalias vynas. Mes nežinome, į ką transformuosis 
jaunieji menininkai. Leiskit priminti, kad aukcionas – tai azartą ir riziką 
mėgstantiems žmonėms skirta pirkimo forma. Pasikliaukite savo intuicija. 
Tuo tarpu konservatyvesniems meno mylėtojams siūlome laiko patikrintų 
autorių bagažą: rasite Lietuvos dailės korifėjų J. Buračo, A. Galdiko,  
V. Kasiulio, V. Kisarausko, S. Krasausko, J. Mackevičiaus, A. Savicko,  
J. Vaičio, A. Valeškos ir kitų iškilių autorių darbų. 

Tikimės, kad kiekvienas iš mūsų atrasime kažką, kas suvirpins širdis. Iki 
pasimatymo Energetikos ir technikos muziejaus Turbinų salėje,

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

1. Jonas Vaitys (1903–1963)
Pirmasis sniegas
1957, drb. ant kart., al., 34 x 49
Sign. AD: JVaitys 57
4800 Lt



7

L i e t u v o s  d a i l ė

2. Adomas Galdikas (1893–1969)
giria
1952–1969, dub. drb., al., 50,5 x 71,3
8200Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

3. Adomas Galdikas (1893–1969)
sodyba
1936, pop., akv., 26 x 35
Sign. AK: A.Galdikas
2900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

4. Adomas Galdikas (1893–1969)
Peizažas su Pušimi
1934, pop., akv., 23 x 31
Sign. AK: A.Galdikas
2700 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

5. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Du šuniukai
1957, pop., past., 47,5 x 62
Sign. AD: Kasiulis; AK: Pour Sture – Bronė – 
Vytautas jr. / 6/11 – 1957 
6400 Lt



11

L i e t u v o s  d a i l ė

6. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
žvejyba
~1950, pop., guašas, 63,5 x 49
Sign. AD: Kasiulis
Reprodukuota in: Vytautas Kasiulis. Rojaus sodai 
(Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009): 71
9800 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

7. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
sėDintis riteris
1962-3, drb., al., 56 x 86
15000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

8. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
šianDie
1971, kart., al., 41,5 x 46,5
Sign. AK: KV71
7100 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

9. Adolfas Valeška (1905–1994)

nuėmimas nuo kryžiaus
1949, drb., al., 89,5 x 80,5
Sign. VD: A. Valeška / 1949
10200 Lt

Adolfas Valeška – tapytojas, vitražistas, dekoratorius, scenografas, aktyvus lietuvybės puoselėtojas, žymus visuomenės 
veikėjas, meno bei kultūros tyrinėtojas. Daugelio straipsnių autorius, bažnytinio meno saugotojas.

A. Valeška gimė 1905 m. Kybartuose, 1928 m. baigė Kauno meno mokyklą (studijavo tapybą). Tobulinosi Berlyne, Romoje, 
Paryžiuje. 1935–1940 m. – Bažnytinio meno muziejaus įkūrėjas ir direktorius. 1944 m. A. Valeška pasitraukė į Vokietiją. 
1947–1949 m. vadovavo Freiburgo dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokyklos tapybos studijai, 1948 m. įkūrė lietuvių 
dailės institutą. Vėliau apsygyveno JAV.  1951 m. Čikagoje įsteigė vitražo ir mozaikos studiją, kurioje vykdė monumentalios 
dekoratyvinės dailės užsakymus įvairių konfesijų maldos namams. 1954–1956 m. Čikagos dailės institute dėstė vitražą. Nuo 
1984 m. gyveno Indianoje, 1993 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Kaune. 
      A. Valeška dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje, jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir kitų šalių muziejai, kolek-
cininkai. Už meninius nuopelnus visuomenei dailininkas įrašytas garbingų asmenų sąraše Čikagoje 1972 m. išleistoje knygoje 
„Personalities of the West and Midwest“, taip pat A. Valeška yra knygos „International who`s who in art and antigues“ 
sąrašuose. Amerikos Biografijos institutas atsiuntė A. Valeškai specialų diplomą, pagerbiantį dailininką už  išskirtinumą, 
pasižymėjimą ir iškilumą. Dailininko darbai šv. Filomenos bažnyčioje ir Rotfei Zedek šventykloje įrašyti pavyzdinių religinių 
meno paminklų sąraše.
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L i e t u v o s  d a i l ė

10. Augustinas Savickas (g. 1919)

more, lauk iš kiemo
1989, drb., al., 97 x 82
Sign. AD: 89 / A. Savickas
9800 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

11. Jonas Buračas (1898–1977)
žemaitijos gatvė kaune
1932, drb., al., 25,2 x 21,5
Sign. AD: J.Buračas – 32. 
5600 Lt



17

L i e t u v o s  d a i l ė

12. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

Peizažas
XX a. 8–9 d-metis , drb., al., 61 x 81,5
Sign. AK: A. Rūkštelė
4200 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

13. Leonas Katinas (1907–1984)
be PavaDinimo
1977, kart., al., 69,5 x 50
Sign. AD: L. Katinas 77
7000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

14. Leonas Katinas (1907–1984)
kauno senamiestis
1955, drb. ant kart., al., 33 x 41
Sign. AD: LKatinas
3600 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

15. Česlovas Kontrimas (1902-1989)
kateDra, iš ciklo „kauno miesto senovinis 
ciklas“
1956–1976, pop., akv., 30 x 21
Sign. AD: ČK
900 Lt

16. Česlovas Kontrimas (1902-1989)
naPoleono namas kaune
1967, pop., akv., 30 x 20
Sign. AD: Kaunas - / autografas
900 Lt

Česlovas Kontrimas – tapytojas akvarelininkas. Gimė 1902 m. gegužės 23 d. Dapšiuose (Mažeikių r.). Mirė 1989 m. Vilniuje.
Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1977). 1922–1929 m. Kauno meno mokykloje studijavo grafiką pas Adomą Galdiką, 

Kajetoną Sklėrių. 1923–1945 m. dėstė piešimą Kauno, Pasvalio, Mažeikių, Telšių mokyklose, 1946–1977 m. Kauno meno vid. 
mokykloje. 1946 m. Kauno ,,Dailės“ kombinato direktoriaus pavaduotojas. Dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos 
veikloje. Parodose dalyvavo nuo 1930 m.: Kaune (1939, 1972, 1977, 1982), Vilniuje (1962), Šiauliuose (1982) surengė indivi-
dualias akvarelės ir ekslibrių parodas.

Ilgus metus buvo bene vienintelis dailininkas Lietuvoje, visiškai pasišventęs akvarelės menui. Sukūrė apie 2000 akvare-
lių. Jaunystėje linko į impresionizmui artimą stilių. Dažniausios temos – gamtos panoramos, senieji paminklai, gimtosios 
Žemaitijos vaizdai. Kūrybinė jėga ypač išryškėjo po 1965 m.: tuo pačiu metu tapė tiek realistines temines kompozicijas, tiek 
ekspresyvias fantazijas – improvizacijas, įkvėptas senųjų tautos padavimų, ir abstrakčias akvareles.

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

17. Feliksas Bulaka 
(g. 1925)
kelias į Palemoną
1967, drb., al., 40,5 x 80
Sign. AK: F. Bul.–67 
650 Lt

18. Vytautas 
Varanka (1904–1990)
žalieji ežerai
1950, drb., al., 49,5 x 
74,5
2400 Lt

Vytautas Varanka - dailininkas, grafikas. Gimė 1904 m. birželio 2 d. Marijampolėje. Mirė 1990 m. gegužės 5 d. 1927–1932 
m. mokėsi grafikos Kauno meno mokykloje (buvo Adomo Galdiko mokinys), 1941–1943 m. – Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 
1946 m. pradėjo dalyvauti dailės parodose.

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

21. Aldona Radzevičiūtė (g. 1928)
trobelė
XX a. 6 d–metis, kart., al., 36 x 50
Sign. AD: Al. Radz.– 
450 Lt

20. Aldona Radzevičiūtė (g. 1928)
veliuonos aPylinkės
XX a. 6 d–metis, kart., al., 36 x 47
Sign. AD: Al. Radzevičiūtė
450 Lt

Aldona Radzevičiūtė 1948 – 1954 m. studijavo monumentaliąją – dekoratyvinę tapybą Lietuvos TSR Valstybiniame dailės 
institute.

19. Vytautas Kovalevskis (Kavaliauskas) (g. 1907)
natiurmortas su berniuko skulPtūrėle
~1935, pop., akv., 33 x 41
Sign. AK: V. Kov.
450 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

22. Jonas Mackevičius (1872–1954)
tiltelis Parke
XX a. 5 d-metis,, drb.,  al., 16,5 x 22
Sign. AK: J. Mackevičius
8800 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

24. Petras Stauskas (1919–2003)
Peizažas
1960, drb., al., 41 x 58
1600 Lt

23. Jonas Kazlauskas (g. 1959)
angelas
1994, drb., al., 101 x 81
1800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

25. Česlav Polonski (g. 1946)

sūnaus Portretas
1981, kart., al., 49,5 x 36
1000 Lt

26. Česlav Polonski (g. 1946)
skersgatvis
1981, kart., al., 50,5 x 58 
Sign. AD: Polon.
900 Lt

Česlav Polonski gimė 1946 m. Vilniaus raj., 1968 m., atitarnavęs Tarybinėje Armijoje įstojo į Dailės Pedagogikos Katedrą 
Šiaulių K. Preikšio Pedagoginiame Institute, kurį baigė 1973 m. 1973–75 metais dirbo piešimo–braižybos ir darbų mokytoju 
vidurinėje mokykloje. Nuo 1975 m. dirbo sieninės tapybos dailininku–restauratoriumi, Vilniuje teko dirbti beveik visose 
bažnyčiose ir kituose architektūros paminkluose. Parodose pradėjo dalyvauti dar būdamas studentu, yač daug jų yra surengęs 
Lenkijoje.

Parengta pagal: parodos katalogą „Česlovas Polonskis. Tapyba, piešiniai, sieninės tapybos, restauracija“, „Znad Wilii“ galerija, Vilnius, 1996.
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

27. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
universiteto ansamblis
2008, drb., al., 50 x 70
Sign. AD: A. Stasiulevičius
6000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

28. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
miškas
XX a. IV ketv., pop., akv., tušas, 25 x 20
2200 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

29. Leonardas Tuleikis (g. 1939)
Peizažas su arkliais
1970, drb., al., 70 x 70
Sign. AD: Tuleikis
5800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

30. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
oranžinis kambarys
1980, drb., al., 89 x 116
9100 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

32. Pranas Lapė (1921–2010)
abstrakcija i
1990, pop., akr., 16 x 35
Sign. AK: Pranas Lapė 90
500 Lt

31. Pranas Lapė (1921–2010)
abstrakcija ii
XX a. 10 d-metis, drb., akr., 16,5 x 23,5 
Sign. AK: Pranas Lapė 
500 Lt

Pranas Lapė – dailininkas grafikas. Gimė 1921 m. Klaipėdoje. 1943 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės 
institutą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1946 m. studijavo grafiką Stokholme Anderso Beckmano mokykloje. Nuo 1946 
iki 1949 m. toje pat mokykloje dėstė piešimą. 1949 m. pabaigoje emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Niu-
jorke, Manhatane. Surengė individualių parodų Long Ailende (1965), Čikagoje (1969), Niū Kenane (1980), Brukline (1981), 
Bostone (1985). Dalyvavo grupinėse lietuvių išeivijos ir amerikiečių dailės parodose. P. Lapė geriausiai žinomas kaip knygų 
iliustratorius. Ankstyvieji darbai – figūrinė tapyba, vėliau vis labiau linkstama į abstraktųjį ekspresionizmą. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, P. Lapė grįžo gyventi į gimtinę, kur ir mirė 2010 m. 

Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę



34. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
miško Peizažas
1941, drb., al., 27,7 x 35,7
Sign. AD: Матузев41
900 Lt

33. Boleslovas Motuza–Matuzevičius 
(1910–1990)
kalnų Peizažas
~1940, kart., al., 29,8 x 39,7
850 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

35. Adelė Medutytė (g. 1928)
Parkas
1979, kart., al., 62,5 x 72,5
Sign. AD: Medutytė
1500 Lt

36. Adelė Medutytė (g. 1928)
ruDuo už mano lango 
(jasinskio gatvė vilniuje)
1981, drb., al., 68 x 78
Sign. AD: A Medutytė 1981–5 
1700 Lt

Adelė Medutytė jau pirmosiose parodose visus nustebino savitu romantizmu, sugebėjimu žvelgti į realybę poetiškai, lyriš-
kai. Adelė Medutytė tapybos paslapčių prieš daugiau nei 50 metų mokėsi Vilniaus dailės akademijoje, diplomą įgijo 1957 m. 
Dailininkės dalyvavo daugelyje plenerų Palangoje, Nidoje, patyrė kūrybinį įkvėpimą tolimose kelionėse, Tian Šanio kalnuose, 
tačiau labiausiai pamilo Nidą, kur atrado savo dvasiai artimus motyvus. Suspėjo užčiuopti senųjų žvejų kaimo dvasią, nutapė 
kopų, pakraščių su senaisiais barkasais peizažų ir figūrų.
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L i e t u v o s  d a i l ė

37. Antanas Virginijus Krištopaitis (g. 1948)
šv. aleksanDro bažnyčios koPlyčia
2000, drb., al., 69 x 50
900 Lt

38. Antanas 
Virginijus Krištopaitis 
(g. 1948)
skarDinių kaimas
2009, drb., al., 49,5 x 70
1500 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

40. Sergejus Gračiovas 
(1922–1993)
jūra 
1992, kart., al., 29,5 x 44,5
Sign. AK: Грачев. 92
750 Lt

39. Romualdas Kunca (g. 1935)
natiurmortas
1995, kart., al., 38 x 40,5
Sign. AD: R Kunca
2800 Lt

Sergejus Gračiovas gimė 1922 m. Rusijoje. Miniatiūros meno mokėse Palecho meno mokykloje (1937–1941), po to – 
Ivanovo meno mokykloje (1941–1942). 1946 m. pradėjo studijas Vilniaus valstybiniame dailės institute (pas prof. Vytautą 
Mackevičių), kurį baigė 1951–aisiais. 

Parodose pradėjo dalyvauti 1953–aisiai, o 1954 m. buvo priimtas į Dailininkų sąjungą. S. Gračiovas dalyvavo visose res-
publikinėse parodose, jo darbai buvo eksponuojami Rygoje, Maskvoje ir kitų šalių miestuose. Lietuvos ir Rusijos kultūros 
ministerijų užsakymu S. Gračiovas tapė teminius paveikslus, kurie tapo užsakovų nuosavybe. Dailininko darbų yra privačiose 
kolekcijose Kanadoje, JAV, Vokietijoje, Australijoje, Japonijoje, Olandijoje, buvusioje Jugoslavijoje.

1982 m. dailininkui buvo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas, jis buvo apdovanotas „Švyturio“ žurnalo premija 
už piešinius ir plakatus

Parengta pagal Olgos Gračiovos informaciją.
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L i e t u v o s  d a i l ė

41. Jeronimas Čiuplys 
(1928–1999)

iš ciklo “užgavėnės”, i
1984, pop., akv., 49 x 69

Sign. AD: J. Č.
950 Lt

42. Jeronimas Čiuplys 
(1928–1999)

iš ciklo “užgavėnės”, ii
1984, pop., akv., 49 x 69

Sign. AD: J. Č.
950 Lt

43. Jeronimas Čiuplys 
(1928–1999)

iš ciklo “užgavėnės”, iii
1984, pop., akv., 49 x 69

Sign. AD: J. Č.
950 Lt

Jeronimas Čiuplys – dailininkas (akvarelininkas, scenografas). Gimė 1928 m. Kampiniuose (Marijampolės r.). 1953 m. bai-
gė Lietuvos valstybinį dailės institutą, monumentaliąją tapybą. Dailės parodose dalyvavo nuo 1967 m. Nuo 1970 m. Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys. Dirbo filmografijos srityje: filmų „Eglė žalčių karalienė“ (1965), „Laiptai į dangų“ (1966), „Ave, vita!“ 
(1969), „Nerami rudens diena“ (1975), „Jo žmonos išpažintis“ (1984) ir kt. dailininkas.

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

44. Valerija Vija Tarabildienė (g. 1942)
vilniaus senamiestis
1988, kart., al., 49 x 70
Sign. AD: Vija Tar. 88
950 Lt

45. Antanas Beinaravičius (g. 1943)
viDurDienis
1993, drb., al., 60 x 73
Sign. AD: 93 A. Beinaravičius
1200 Lt

46. Vytautas Poška (g. 1971)
saPnas
2004, drb., al., 110 x 120
Sign. AD: VPoška 2004
1500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

47. Vytautas Žilius (g. 1944)
natiurmortas
1996, drb., al., 80,5 x 99,5
Sign. AD: Žilius 96
1700 Lt

48. Arūnas Žilys (g. 1953)
veiDas
1996, drb., al., 40 x 30
Sign. AK: 1996 / A. Žilys
5000 Lt



38

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

49. Vytenis Lingys (g. 1956)

šešėlis
2007, drb., al., 90 x 60
Sign. AD: Lingys
3600 Lt

50. Vytenis Lingys (g. 1956)
Dylantis mėnulis
2007, drb., al., 45 x 60
Sign. AD: Lingys
2200 Lt



39

L i e t u v o s  d a i l ė

51. Stasys Jusionis (g. 1927)
Piliakalnis ruDenį
1976, kart., al., 33,5 x 27,5
3600 Lt

52. Valerija Ostrauskinė (1927-1997)
mėnesiena
1981, kart., al., 50 x 40
3600 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

53. Raimundas Sližys (1952-2008)
Dviese
Drb., al., 64,5 (aukštis) x 128 (ilgis) x 91 
(kraštinės)
Sign. AD: monograma
3800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

55. Laima Drazdauskaitė 
(g. 1947)

koPose
1974, kart., al., 40,5 x 50,5

3600 Lt 

54. Arvydas Martinaitis 
(g. 1971)

Dviese
2009, drb., al., 80 x 100

2800 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

56. Vytautas Pakalnis (1972–2004)
muziejus
1992, drb., al., 99 x 166,5
9600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

57. Aleksas Andriuškevičius 
(g. 1959)

mažoji machina
1988, medžio plokštė, asambliažas, 

60 x 86
Sign. AD: Alex 88.

1000 Lt

58. Martinas Jankus (g. 1970)
vakarų Peizažas

Drb., al., 50 x 80
Sign. VD: Martinas

2800 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

59. Anatolijus Michailovas 
(Klošaras), (g. 1958)
angelas soDinantis gėles
Iki 2001, pop., akr., 37 x 26
750 Lt

60. Zenonas Varnauskas (g. 1923)
iš ciklo „motina ir vaikas“

1995, pop., temp., 45 x 37
1500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

61. Raisa Šmuriginaitė (g. 1931)
natiurmortas su laikroDžiu
1994, kart., al., 43 x 52,5
Sign. AD: R.Š.
650 lt

62. Nežinomas autorius (Lietuva)
šv. sebastijonas
XX a. 10 d-metis, fan., al., 38 x 29
Sign. AD: AJ
700 Lt 
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

63. Vytautas Klemka (1924–1991)
iš ciklo „baleto šokėjos“ (eskizai, 5 vnt.)
I: Dvi šokėjos (49 x 53,2), II: Trijų šokėjų aktai (63 x 48,5), III: Baleto 
repeticijoje (48,8 x 63,2), IV: Prieš repeticiją (48,8 x 63,2), V: Prieš 
repeticiją II (48,8 x 63,2)
1979, pop., piešt., sangvina
900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

64. Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen, 1891–1969)
si vis Pacem Para bellum (jeigu nori taikos – ruoškis karui)
1942, pop., vario raižinys, 33 x 23,5 (41,5 x 31 – lapas)
Sign. AD: Jerzy Hoppen rys. Wilno 1942
3200 Lt

Jurgis Hopenas – tapytojas, grafikas. Gimė 1891 m. Kaune, mirė 1969 m. Torunėje (Lenkija). 1913 m. studijavo Krokuvos 
dailės akademijoje. 1914–1921 m. gyveno Petrograde. Nuo 1921 m. su pertraukomis studijavo dailę Vilniaus universitete, dėstė 
Vilniaus piešimo mokykloje; vėliau buvo dailiųjų amatų mokyklos direktorius. Nuo 1931 m. –  Vilniaus universiteto grafikos 
katedros dėstytojas (docentas – 1937). Kurį laiką dirbo Vilniaus dailės muziejuje. Nuo 1946 m. gyveno Lenkijoje. 1947–1961 m. 
Torunės universiteto grafikos katedros vedėjas. 

J. Hopenas nutapė Vilniaus vaizdų, sukūrė buitinės tematikos ofortų ciklų (aplankai „Senasis Vilnius“ 1942, 1925, 1927), 
teatro dekoracijų, knygų iliustracijų. 1929–1931 m. restauravo Vilniaus universiteto Smuglevičiaus ir Lelevelio salių dekoraty-
vinę sienų tapybą. 

1932–1933 m. kopijavo Trakų pilies freskų liekanas. Restauravo (su kitais) Vilniaus ir jo apylinkių architektūros paminklų 
interjerus. 1942–1943 m. su vietos meistrais dekoravo Lentvario, Perlojos bažnyčias. Kūryba turi baroko, vėlyvojo romantizmo 
bruožų. 

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

66. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
be PavaDinimo (ab ovo)
1981, pop., piešt., 31 x 23
Sign. AD: Stasys / Divonne-les-Bains / 1981.
VIII
1800 Lt

65. Stasys Krasauskas (1929 – 1977)
jaunystė
1961, pop., linoraiž., 57,5 x 43
Sign. AD: autografas 61
Reprodukuota in: 
Stasys Krasauskas, parengė J. Grigienė,
red. L. Patriubavičienė, Vilnius: Vaga, 
1980, p. 131.
2400 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

67. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
sulaužyti žmonės
1962, pop., kart. raiž., 44 x 28, tir. iki 10
Sign. AD: Kis 62
1400 Lt

68. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
unDinė
1973, pop., šilkograf., 42,5 x 37
Sign. AK: Undinė; AC: Ed‘A; AD: M. Vilutis 73
1200 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

69. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
tėviškės Peizažas
XX a. 6 d–metis, pop., spalv. litograf., 47 x 62, tir. 29/50
Sign. AK: 29/50; AD: Kasiulis
2200 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

70. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
artojas
XX a. 6 d–metis, pop., spalv. litograf., 60,5 x 46, tir. 11/50
Sign. AK: 11/50; AD: Kasiulis
2000 Lt



52

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

72. Nežinomas autorius (Lietuva)
mergaitė soDe
XX a. 7 d–metis, kart., al., 47,5 x 32,9
250 Lt

71. Nežinomas 
autorius (Lietuva)
sėDinti mergina
XX a. 7 d–metis, kart., 
al., 34,5 x 48,7
250 Lt

73. Nežinomas autorius 
trobelė miške
1986, fan., al., 70 x 60
850 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

74. ltsr valstybinio Dailės 
instituto 1931–1966 m. 

auklėtinių Piešiniai, 24 vnt.
1931–1966, pop., piešt., sangvi-

na, tušas, formatai įvairūs, kai 
kurie signuoti (A. Radzevičiūtė, J. 

Andrašius ir kt.)
900 Lt

75. ltsr valstybinio Dailės 
instituto 1931–1949 m. 

auklėtinių grafikos Darbai (4 
vnt. + 1 klišės eskizas)

1931–1949, pop., estampai, 
formatai įvairūs, signuoti (A. 
Stankūnavičiūtė, V. Kiršas, V. 

Armalas, Kz. Kepalas).
500 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

76. Vaida Andrašiūnaitė (g. 1974, 
Miuncheno Vaizduojamojo meno akade-
mija, meninis stiklas; VDA, vitražas)
nuPaveiksluota 
2009, drb., akr., 100 x 110
600 Lt

77. Vaida Andrašiūnaitė (g. 1974, 
Miuncheno Vaizduojamojo meno akade-
mija, meninis stiklas; VDA, vitražas)
nuPaveiksluota iii
2010, drb., akr., 100 x 110
600 Lt

78. Vita Drumžlytė (g. 1986, VDA, 
tapyba)
Pavargau
2004, drb., al., 38,4 x 23
300 Lt

79. Vita Drumžlytė (g. 1986, VDA, tapyba)
natiurmortas
2008, drb., al., 57 x 45
300 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

80. Miglė Grigonytė (g. 1975, 
VDA, tekstilė)

vakarėjant
2009, drb., al., 80 x 130

800 Lt

81. Miglė Grigonytė (g. 1975, 
VDA, tekstilė)

geltona komPozicija
2009, drb., al., 70 x 120

800 Lt

82. Jovita Gronskytė (g. 1986, VDA, restauracija)
natiurmortas su siuvimo mašina
2008, drb., al., 60 x 81
600 Lt

83. Jovita Gronskytė (g. 1986, VDA, 
restauracija)
kristaus PalaiDojimas
2008, drb., al., 61 x 50 
600 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

84. Tauras Jurkūnas (g. 1958, VDA, tapyba)
natiurmortas su stalu
2009, drb., al., 70 x 60
1400 Lt

86. Tauras Jurkūnas (g. 1958, VDA, tapyba)
muzikinė komPozicija „allegro“
2010, drb., al., 80 x 80
1600 Lt

85. Tauras Jurkūnas (g. 1958, VDA, tapyba)
muzikinė komPozicija „Pastorale“
2010, drb., al., 80 x 80
1600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

87. Inga Matu (g. 1973, VDA, tapyba)
joana
2009, drb., al., 100 x 79,5
500 Lt

88. Inga Matu (g. 1973, VDA, tapyba)
Dj‘s girl
2009, drb., al., 90 x 110
500 Lt

89. Rūta Povilaitytė (g. 1984, VDA, tapyba)
šį sezoną, būsiu tuo
2009, drb., mišri techn., 40,1 x 39,7
300 Lt

90. Rūta Povilaitytė (g. 1984, VDA, tapyba)
visi nori Dar Daugiau ir aš ne išimtis
2010, drb., mišri techn., 50 x 50
300 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

91. Jurgita Rubavičiūtė (g. 1982, VDA, dizainas)
aguonos
2009, drb., al., 40 x 40
400 Lt

92. Jurgita Rubavičiūtė (g. 1982, VDA, dizainas)
orchiDėjos
2009, drb., al., 60 x 60
600 Lt

93. Galina Sviridova (g. 1970, VDA, tekstilė)
konstrukcija i
2008, drb., akr., tušas, 90 x 90
600 Lt

94. Galina Sviridova (g. 1970, VDA, tekstilė)
konstrukcija iii
2008, drb., akr., tušas, 90 x 90
600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

95. Renata Tamošiūnaitė (g. 1986, VDA, tapyba)
be PavaDinimo–5 iš kolekcijos „c‘est la vie!“
2009, drb., akr., 24 x 30
250 Lt

96. Renata Tamošiūnaitė (g. 1986, VDA, tapyba)
be PavaDinimo–6 iš kolekcijos „c‘est la vie!“
2009, drb., akr., 24 x 30 
250 Lt

97. Viktorija T‘Nova (g. 1976, VDA, kostiumo 
dizainas)
aDultery
2010, drb. ant kart., akr., 50 x 40
500 Lt

98. Viktorija T‘Nova (g. 1976, VDA, 
kostiumo dizainas)

rosemood in grey
2010, drb. ant kart., akr., 40 x 60

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

99. Viktoras Dailidėnas (g. 1979, Kauno aukštesnioji 
meno mokykla, dailusis stiklas, VDA, vitražas)
gamtos metamorfozės iii
2009, drb., mišri techn., 80 x 80
700 Lt

100. Viktoras Dailidėnas (g. 1979, Kauno aukštesnioji 
meno mokykla, dailusis stiklas, VDA, vitražas)
balta vizija–a 
2008, daugiasluoksnis stiklas, stiklo dažai, lakas, PVC plėvelė, 
autor. techn., 60 x 60
600 Lt

101. Viktoras Dailidėnas (g. 1979, Kauno aukštesnioji meno 
mokykla, dailusis stiklas, VDA, vitražas)
balta vizija–b 
2008, daugiasluoksnis stiklas, stiklo dažai, lakas, PVC plėvelė, autor. 
techn., 60 x 60
600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

102. Konstantin Gaitanži (g. 1977, 
VDA, tapyba)

meno vagys
2009, tentas, skaitm. spauda, akr., 140 x 
190
700 Lt

103. Konstantin Gaitanži (g. 1977, 
VDA, tapyba)
aDventus Palaemini
2006, tentas, skaitm. spauda, akr., 148,5 x 
215
700 Lt

104. Gabrielė 
Gervickaitė (g. 1982, 
VDA, tapyba)
balerina
2008, kart., mišri 
techn., 27 x 20
150 Lt

105. Gabrielė 
Gervickaitė (g. 1982, 
VDA, tapyba)
mėlynas
2009, pop., mišri 
techn., 79,5 x 70
400 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

107. Birutė Kaupaitė (g. 1975, VDA, tekstilė)
vakarais čia Pražysta liePsna
2009, pop., akr., 43,5 x 30,5
500 Lt

108. Indrė Kupčiūnaitė (g. 1985, 
VDA, architektūra)
skersgatvis 
2009, pop., akr., tušas, guašas,  
100 x 70
400 Lt

109. Indrė Kupčiūnaitė (g. 1985, VDA, architektūra)
sninga 
2009, pop., akr., tušas, guašas, 70 x 100
400 Lt

106. Birutė Kaupaitė (g. 1975, VDA, tekstilė)
PrasiskleiDžiau, kaD išskrisčiau
2009, pop., akr., aut. techn., 56 x 62
800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

111. Inga Leliūgaitė (g. 1985, VDA, 
kostiumo dizainas)
sakura
2010, ryžių pop., tradicinė kinų tapyba, 52 x 41
300 Lt

110. Inga Leliūgaitė (g. 1985, VDA, 
kostiumo dizainas)
DiPtikas „moteris–angelas“ 
2009, kart., mišri techn., 62 x 32
400 Lt

112. Birutė Nomeda Stankūnienė (g. 
1963, VDA, dizainas)
šermukšnis
2007, pop., guašas, 50 x 50
400 Lt

113. Birutė Nomeda Stankūnienė 
(g. 1963, VDA, dizainas)
gruoDis
2009, pop., past., 48 x 62
200 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

114. Viktorija Paslaitytė (g. 1983, VDA, 
architektūra)
šv. jonų bažnyčia
2005, pop., akv., tušinukas, 24 x 19 
250 Lt

116. Viktorija Paslaitytė 
(g. 1983, VDA, architektūra)
vilniaus gatvė
2005, pop., akv., tušinukas, 34 
x 44
350 Lt

115. Viktorija Paslaitytė (g. 1983, VDA, 
architektūra)
užuPio kiemas
2005, pop., tušas, 49 x 38
250 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

117. Artur Širin (g. 1984, VDA, architektūra)
vilniaus geležinkelio stotis iii
2008, pop., tušas, 63 x 83
200 Lt

118. Artur Širin (g. 1984, VDA, architektūra) 
vilniaus kiemas i
2008, pop., tušas, 63 x 83
200 Lt

119. Julija Tumelytė 
(g. 1986, VDA, vitražas)
nuoPuolis
2010, pop., grafit. piešt., 100 x 152 
700 Lt

120. Julija Tumelytė 
(g. 1986, VDA, vitražas)
kančia
2008, kart., akr., tušas, 70 x 100
600 Lt 

121. Julija Tumelytė 
(g. 1986, VDA, vitražas)
juoDa–balta
2008, kart., akr., 100 x 70
600 Lt 



66

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

122. Giedrė Anužytė (g. 1988, VDA, kostiumo dizainas)
DiPtikas „xxx“
2009, pop., akv., guašas, markeris, tušas, 14 x 13,5 (abu)
150 Lt

123. Giedrė Anužytė (g. 1988, 
VDA, kostiumo dizainas)
tatoo
2009, pop., tušinukas, piešt., flom.,  
24 x 32,5
150 Lt

124. Vidmina Stasiulytė 
(g. 1984, VDA, kostiumo dizainas)
į vakarus
2007, pop., akv., grafit. piešt., spalv. 
piešt., 29,6 x 20,7
150 Lt

125. Vidmina Stasiulytė 
(g. 1984, VDA, kostiumo dizainas)
į rytus
2007, pop., akv., grafit. piešt., spalv. piešt., 
29,7 x 20,7
150 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

127. Kotryna Valiukevičiūtė 
(g. 1985, VDA, architektūra)
DiPtikas „vilniaus bažnyčios“
2009, pop., piešt., tušas, 36,8 x 56
200 Lt

126. Kotryna Valiukevičiūtė (g. 1985, VDA, architektūra)
ciklas „šv. kazimiero bažnyčia“ (i, ii, iii)
2009, pop., tušas, 35,7 x 54,5
150 Lt

128. Jūratė Kelmelkytė-Bagdonienė 
(g. 1971, VDA, grafika)
Pakibusi–iš serijos „fotografika“
2009, pop., ofortas, polimerinė grav., 43,5 x 32,5, tir. 
1/20 
300 Lt

129. Jūratė Kelmelkytė-Bagdonienė 
(g. 1971, VDA, grafika)

svieDimas, iš serijos „fotografika“
2009, pop., ofortas, polimerinė grav., 43,5 x 32,5, tir. 2/20 
300 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

130. Neringa Marcinkevičiūtė–Strazdė (g. 
1979, VDA, grafika)
labirinte
2008, pop., sausa adata, 22,4 x 45,2, tir. 8/15
200 Lt

131. Neringa Marcinkevičiūtė–Strazdė (g. 
1979, VDA, grafika)
Paukštis
2009, pop., sausa adata, 4,7 x 10,1, tir. 8/15
90 Lt

132. Neringa Marcinkevičiūtė–Straz-
dė (g. 1979, VDA, grafika)
šeima
2008, pop., sausa adata, mišri techn., 7,3 x 
7,8, tir. 6/10
160 Lt

133. Jolanta Mikulskytė (g. 1979, VDA, grafika)
Drugio efektas

2006, pop., spalv. medžio raiž., 40 x 107, tir. 2/2
400 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

134. Jolanta Mikulskytė (g. 1979, VDA, grafika)

žaiDimų aikštelė i
2009, pop., fotopolimerinė grav., 40 x 29, tir. 8/15
500 Lt

135. Jolanta Mikulskytė (g. 1979, VDA, grafika)
žaiDimų aikštelė ii
2009, pop., fotopolimerinė grav., 40 x 28, tir. 4/10
500 Lt

136. Jolanta Mikulskytė (g. 1979, VDA, grafika)
auDringa Diena aPie tą Patį
2008, pop., sausa adata, akvat., 46 x 47, tir. 2/10
500 Lt

137. Jolanta Mikulskytė (g. 1979, VDA, grafika)
tiesą Pasakius, tą naktį nebuvo mėnulio
2008, pop., ofortas, sausa adata, akvat., 46 x 46, tir. 4/10
500 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

138. Rasa Joni (g. 1984, VDA, fotografija ir medijos menas)

iliustracijų serija knygai „murkšlinas ir turkšlinas“, ulf stark, 
11 vnt.
2007, pop., skaitm. spauda, 28,8 x 29,8
130 Lt

140. Irmina Čepokienė (g. 1974, VDA, freska–mozaika)
Pano „susiDūrimas“
2006, medis, žalvaris, aniliniai dažai, 62 cm (diametras)
600 Lt

139. Irmina Čepokienė (g. 
1974, VDA, freska–mozaika)
asambliažas „Pajūrio naktis“
2006, medis, skarda, al., 80 x 63
600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

142. Eglė Bacevičiūtė 
(g. 1986, VDA (TDF), 
juvelyrika, VDA (KDI), 
skulptūra)
2 – 1 (Porinis vienis)
2009, raudonmedis, ąžuolas, 
žalvaris, 23 x 13,5 x 8 
(aukštis, ilgis, plotis)
600 Lt

141. Eglė Bacevičiūtė (g. 1986, VDA (TDF), juvelyrika, 
VDA (KDI), skulptūra)
2 – 1 (Priekūniai)
2009, raudonmedis, abu priekūniai po: 5 x 8 x 4 (aukštis, ilgis, 
plotis)
500 lt

143. Jelena Prochorova (g. 1987, VDA, skulptūra)
Peilis
2007, nerūdijantis plienas, h – 31 cm
500 Lt
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X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

A. – apačioje
a. – amžius
akr. – akrilas
al. – aliejus
akv. – akvarelė
akvat. – akvatinta
aut. – autorinė  
C. – centre
D. – dešinėje
d. – diena
d-metis – dešimtmetis
dr. – daktaras (-ė)
drb. – drobė
dub. – dubliuota
fan. – fanera
g. – gatvė
grafit. – grafitas, grafitinis 
grav. – graviūra 
guaš. – guašas
h – aukštis
K. – kairėje
kart. – kartonas
KDI – Kauno dailės institutas
ketv. – ketvirtis 
linoraiž. – linoraižinys
LDM – Lietuvos Dailės Muiejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga 

LR – Lietuvos Respublika
m. – metai
medv. – medvilnė
mėn. – mėnesis
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukas
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
relj. – reljefas
sign. – signatūra
s-ga – sąjunga
skaitm. – skaitmeninė 
spalv. – spalvota (-as) 
šilkograf. – šilkografija 
TDF – Telšių dailės fakultetas 
techn. – technika
temp. – tempera
TSR – Tarybų Socialistinė Respublika
tir. – tiražas
V. – viršuje
val – valanda
VDA – Vilniaus Dailės Akademija
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
vnt. – vienetai 

Sutrumpinimai
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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

Asmenvardžių rodyklė
Andrašiūnaitė, Vaida (g. 1974): 54
Andriuškevičius, Aleksas (g. 1959): 43
Anužytė, Giedrė (g. 1988): 66
Bacevičiūtė, Eglė (g. 1986): 71
Beinaravičius, Antanas (g. 1943): 36
Bulaka, Feliksas (g. 1925): 21
Buračas, Jonas (1898–1977) 16:
Čepokienė, Irmina (g. 1974): 70
Čiuplys, Jeronimas (1928–1999): 35
Gaitanži, Konstantin (g. 1977): 61
Gervickaitė, Gabrielė (g. 1982): 61
Grigonytė, Miglė (g. 1975): 55
Gronskytė, Jovita (g. 1986): 55
Dailidėnas, Viktoras (g. 1979): 60
Drazdauskaitė, Laima (g. 1947): 41
Drumžlytė, Vita (g. 1986): 54
Eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 48
Galdikas, Adomas (1893–1969): 7, 8, 9 
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 34
Hopenas, Jurgis (Hoppen, Jerzy, 1891–1969): 47
Jankus, Martinas (g. 1970): 43
Joni, Rasa (g. 1984): 70
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997): 27
Jurkūnas, Tauras (g. 1958): 56
Jusionis, Stasys (g. 1927): 39
Kasčiūnaitė, Dalia (g. 1947): 29
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 10, 11, 50, 51
Katinas, Leonas (1907–1984): 18, 19
Kaupaitė, Birutė (g. 1975): 62
Kazlauskas, Jonas (g. 1959): 24
Kelmelkytė-Bagdonienė, Jūratė (g. 1971): 67
Klemka, Vytautas (1924–1991): 46
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 12, 13, 49
Kontrimas, Česlovas (1902–1989): 20
Kovalevskis (Kavaliauskas), Vytautas (g. 1907): 22
Krasauskas, Stasys (1929 – 1977): 48
Krištopaitis, Antanas Virginijus (g. 1948): 33
Kupčiūnaitė, Indrė (g. 1985): 62
Kunca, Romualdas (g. 1935): 34
Lapė, Pranas (1921–2010): 30
Leliūgaitė, Inga (g. 1985): 63
Lingys, Vytenis (g. 1956): 38, 39
LTSR Valstybinio dailės instituto 1931–1966 m.  
auklėtinių piešiniai: 53

LTSR Valstybinio dailės instituto 1931–1949 m.  
auklėtinių grafikos darbai: 54
Mackevičius, Jonas (1872–1954): 23
Marcinkevičiūtė–Strazdė, Neringa (g. 1979): 68
Martinaitis, Arvydas (g. 1971): 41
Matu, Inga (g. 1973): 57 
Medutytė, Adelė (g. 1928): 32
Michailovas (Klošaras), Anatolijus (g. 1958): 44
Mikulskytė, Jolanta (g. 1979): 68, 69
Motuza-Matuzevičius, Boleslovas (1910-1990): 31
Nežinomas autorius (Lietuva): 45, 52
Nežinomas autorius: 52
Pakalnis, Vytautas (1972–2004): 42
Paslaitytė, Viktorija (g. 1983): 64
Polonski, Česlav (g. 1946): 25
Povilaitytė, Rūta (g. 1984): 57
Poška, Vytautas (g. 1971): 36
Prochorova, Jelena (g. 1987): 71
Radzevičiūtė, Aldona (g. 1928): 22
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X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos 
didinimo tarpas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Artimiausi aukcionai:

XIV Vilniaus aukcionas

Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmai 
(Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda)
Rugpjūčio 21 d. (šeštadienis): 14:00
ekspozicija (Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmai):
Rugpjūčio 18–20 d. 11:00–18:00
Kūrinius šiam aukcionui galima teikti iki  liepos 1 d.
  
XV Vilniaus aukcionas

Knygos / Žemėlapiai / Istorinė grafika / Senoji fotografija / Medalistika
Rugsėjo 25 d. (šeštadienis): 14:00
Galerija Kunstkamera (Ligoninės g. 4, Vilnius)
ekspozicija:
Rugsėjo 21–24 d. 11:00 – 19:00
Galerija Kunstkamera  (Ligoninės g. 4, Vilnius)
Kūrinius šiam aukcionui galima teikti iki  rugpjūčio 1 d.



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Fizinis asmuo:                                                  Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

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

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

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

PARAŠAS

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

* Būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

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

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200 

 ✂



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Juridinis asmuo:                                              Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

Pavadinimas

Teisinė forma

Įmonės kodas

Įmonės vadovas

adresas

el. paštas

mob. telefonas

ar yra pvm 
mokėtojas?

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

Aukcione 
dalyvausiantis 
įmonės atstovas:

Vardas

Pavardė

Asmens dokumentas*

Įmonės vadovo pasirašyto 
įgaliojimo data ir numeris*

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

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

PARAŠAS
Vardas, pavardė
Pareigos
A.V.

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

* būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

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

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

 ✂



Nedalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                        Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

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

Parašas

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

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), už kurį(iuos) siūlau šią maksimalią(ias) kainą (as) bei 
laimėjimo atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE 
IR  SĄLYGOSE nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano siūloma kaina, 
be PVM

1.

2.

3.

4.

5.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

 ✂



Telefonu dalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                           Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

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

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

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

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas

1.

2.

3.

4.

5.

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

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

 ✂



1,4 viršeliuose panaudota: 
 Aleksas Andriuškevičius  

mažoji machina
(lotas Nr. 57)

2 viršelyje panaudota:
 Artur Širin

vilniaus kiemas i 
(lotas Nr. 118)

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

www.divizija.info

Dizainas ir maketas: DiViZijA 
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