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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,

Tie, kas dažniau pavarto užsienio aukcionų katalogus, be abejo, yra įsidėmėję terminą „provinence“. Jį galima 
versti kaip „kilmė“, t.y. kūrinio savininkų istorija. Meno kūriniai paprastai pergyvena savo savininkus (todėl, 
beje, niekad neverta sakyti „aš turiu“ vieną ar kitą meno kūrinį, tai veikiau jie jus „turi“ kurį laiką kaip savo 
šeimininkus), o kiekvienas pasaulinis meno šedevras, kaip taisyklė, turi aiškią ir skaidrią provinenciją, t.y. 
savininkų kaitos istoriją. Ir tie šeimininkai, jų gyvenama aplinka, laikmetis, idėjų istorija tampa neatsiejama 
tų kūrinių egzistencijos dalimi, tarp meno kūrinių ir juos prižiūrinčių žmonių ar giminių vyksta nuolatinė 
apykaita, vieni kitus turtina, įkvėpia, papildo, myli ar nekenčia. Tai be galo įdomus procesas.

Gaila, kad Lietuvoje labai nedaugelis kūrinių turi viešą provinenciją. Dalinai tai suprantama: sudėtinga 
istorinė situacija lėmė, kad meno kūriniai vargiai išbūdavo giminėje ilgiau nei per 2–3 kartas. Deportacija, 
nacionalizacija, karas, tremtis, ar egzilis dažnai atskirdavo meno kūrinius nuo jų savininkų ir tik nedaugelis 
dabartinių suaugusių žmonių gali pasigirti vaikystėje žaidę svetainėje, kurią puošė dar prosenelių rinkti 
meno kūriniai. 

Šiame aukcione labai džiugu pristatyti net 10 išskirtinių meno kūrinių su labai aiškia ir skaidria 
provinencija – tai diplomato ir rašytojo Igno Šeiniaus kolekcijos lituanistinė dalis. Kolekcija atkeliavo iš 
Švedijos, iš tiesioginių Šeiniaus palikuonių. Belieka pasidžiaugti, kad rašytojo paveldėtojai būtent lietuvių 
meno kolekcionieriams suteikė pirmenybę perimti šių kūrinių nuosavybę, bei išreikšti viltį, kad ateityje ir 
Lietuvoje daugės meno kūrinių su aiškia ir vieša provinencija.

Tuo tarpu noriu atkreipti dėmesį ir į kitus XIX Vilniaus aukciono kūrinius, tarp kurių yra tikrai 
įspūdingų. Čeponio „Palūšės“ spalvų fejerija nepadarytų gėdos aukščiausio lygio ekspresionizmo parodoje. 
Portreto žanro mylėtojai turėtų atkreipti dėmesį į Ados Peldavičiūtės, Jono Gintauto Dzevaltausko, 
Jono Daniliausko bei Prano Lapės portretus, o mėgstantys būtent grafiką – į Hermano Štruko ir Sofijos 
Romerienės ofortus. Suprantantys ir mėgstantys abstrakcijas gali šiame aukcione įžvelgti lietuviškojo 
abstrakcionizmo mini-reprezentaciją: Lietuvoje kūrę Lankauskas, Krištopaitis savotiškai koreliuoja su kiek 
ankstyvesniais išeivijoje kūrusiais Bagdonu ir Žoromskiu. Ir, be abejo, kaip visada esame dėmesingi grafikai: 
tiek istorinei, tiek šiuolaikinei. Tikiuosi, kad reguliariai sekantiems Vilniaus aukcionus Jamonto, Hopeno 
pavardės yra žinomos tiek pat, kiek Krasausko ar Kisarausko – juos visus, ir dar daugiau, pristatome šiame 
aukcione. Linkiu malonių akimirkų vartant katalogą ir smagaus aukciono!
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DIPLOMATO IR RAŠYTOJO 
IGNO ŠEINIAUS (1889–1959) KOLEKCIJA

Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas, po 1943 m. Ignas 
Scheynius, gimė 1889 m. balandžio 3 d. Šeiniūnuose, 

Širvintų valsčius, mirė 1959 m. 
sausio 15 d. Stokholme, Švedija) – 
lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos 
diplomatas, spaudos darbuotojas. 

Gimė Šeiniūnuose, mokėsi 
Gelvonų ir Musninkų mokyklose. 
1907–1908 m. mokėsi „Saulės“ 
kursuose. 1908 m. Peterburge 
eksternu išlaikė egzaminus, 
suteikiančius teisę dirbti mokytoju 
liaudies mokyklose. 1909–1910 m. 
pradėjo bendradarbiauti lietuvių 
periodiniuose leidiniuose „Vienybė 
Lietuvninkų“, „Aušrinė“ ir „Viltis“. 
Bendradarbiaudamas „Viltyje“ 
susipažino su Juozu Tumu-
Vaižgantu, kuris rėmė talentingą 
jaunuolį. 1913 m. išspausdino bene 
geriausiai žinomą savo kūrinį, 

romaną „Kuprelis“. Kaip rašytojas, Šeinius priklausė 
estetizmo – impresionizmo – simbolizmo generacijai, 
kuri vykdė reikšmingą, nors ir pasyvią lietuvių literatūros 

atnaujinimo revoliuciją. Jis 
vienas pirmųjų prozininkų tarpe 
atsisakė buitiškumo, etnografiškų 
aprašinėjimų, susitelkė ties 
žmogaus psichologija ir kūno forma. 
I. Šeinius – pirmas nuoseklus 
impresionistas lietuvių literatūroje, 
pradėjęs savo literatūrinį kelią nuo 
trumpų novelių ir eilėraščių proza, 
vėliau sudėtų į rinkinį „Nakties 
žiburiai“(1914). Labiausiai Šeinių 
išgarsino jo romanas „Kuprelis“ 
(1913), po kurio sekė apysakos 
„Bangos siaučia“(1914), „Vasaros 
vaišės“(1914), „Mėnesiena“(1915), 
įtvirtinusios lietuvių literatūroje 
naujas pasakojimo formas, susijusias 
su impresionizmo stilistika. 

1912–1915 m. studijavo meno 
filosofiją Maskvoje, A. Šaniavskio 
liaudies universitete. 1915 m. 
pasiųstas dirbti į Stokholmą 
Lietuvių draugijos nukentėjusiems 

nuo karo šelpti įgaliotiniu. Buvo imlus kalboms, per metus 
su trupučiu laiko gerai išmoko švedų kalbą. 1917 m. išėjo 
pirmoji Šeiniaus knyga švedų kalba „Litauisk kultur“. 
Švedų kalbos ir kultūros įsisavinimą palengvino asmeninio 
gyvenimo aplinkybės: I. Šeinius 1917 m. vasarą vedė rusų 
kilmės švedę Gertrud Sydoff. 1922 m. jiems gimė sūnus 
Irvis. 

Neoficialiu Lietuvos diplomatu tapo nuo 1916 m., kai jo 
uždavinys buvo skleisti informaciją apie Lietuvą, taip rengiant 
dirvą gimstančios valstybės tarptautiniam pripažinimui. 
I Pasaulinio karo metais švedų spaudoje paskelbė ne vieną 
dešimtį straipsnių apie Lietuvą ir lietuvius. 1919 m. paskirtas 
Lietuvos Respublikos atstovybės Stokholme Spaudos 
biuro vedėju. 1920–1921 m. dirbo Lietuvos atstovybėje 
Kopenhagoje. 1921 m. paskirtas Lietuvos laikinuoju 
charge d’affaires Suomijoje. Čia veiksmingai prisidėjo prie 
vadinamosios Varšuvos sutarties (1922 m.), kuria Lietuva 
būtų izoliuota nuo tarpusavio sąjungą sudarančių Estijos, 
Latvijos, Lenkijos ir Suomijos, ratifikavimo Suomijoje 
sužlugdymo. Dirbdamas atstovu Švedijoje prisidėjo 
prie ekonominių ir kultūrinių Lietuvos ir Švedijos ryšių 
plėtojimo, siekė užtikrinti Švedijos paramą Lietuvai 
Vilniaus ir Klaipėdos klausimu tarptautinėje arenoje. Nuo 
1924 iki 1927 m. dirbo Lietuvos atstovu Skandinavijoje 
su rezidencija Stokholme. Po 1926 m. gruodžio 17 d. 
valstybinio perversmo Lietuvoje turėjo trauktis iš diplomato 
posto dėl konflikto su naujuoju Lietuvos užsienio politikos 
vadovu Augustinu Voldemaru. Tautininkams uždarius 
atstovybę Skandinavijos šalyse, kurį laiką tarnavo privačiose 
Švedijos firmose, skyrė didesnį dėmesį kūrybai. 1932 
m. grįžo į Lietuvą. 1933–1934 m. ėjo „Lietuvos aido“ 
redaktoriaus pareigas. 1935–1939 m. dirbo Klaipėdos 
gubernatūros spaudos patarėju, įsteigė ir redagavo dienraštį 
„Vakarai“. 1939 m., po Klaipėdos praradimo ir Vilniaus 
prijungimo prie Lietuvos, paskirtas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotiniu Vilniaus krašte. 1940 m., Lietuvą 
okupavus TSRS, emigravo į Švediją, 1943 m. gavo Švedijos 
pilietybę, ten gyveno iki mirties. Čia pasikeitė pavardę į 
Scheynius. Į Lietuvos diplomatinę tarnybą teko sugrįžti 
gyvenimo pabaigoje: paprašius Lietuvos diplomatijos šefui 
Stasiui Lozoraičiui, nuo 1955 m. buvo laikomas Lietuvos 
Respublikos atstovu Skandinavijoje, siųsdavo pranešimus 
Lozoraičiui apie politinę situaciją Skandinavijos valstybėse. 

Parengta pagal: Ignas Šeinius: monografija / Janina Žėkaitė. - 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos inst., 1999., p. 400; 
t. p. įv. internetinius šaltinius.  

I. Šeinius su žmona Gertrūda 
Stokholme 
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Rašytojas ir diplomatas Ignas Šeinius, be daugelio kitų savo veiklų 
ir interesų,  buvo meno mylėtojas ir kolekcionierius. Didžiąją 
jo meno kolekcijos dalį sudaro Skandinavijos autorių meno 
kūriniai, tačiau joje yra 10 Lietuvių menininkų kūrinių, kuriuos 
jis tiesiogiai įsigijo iš autorių – Kazio Šimonio, Adomo Galdiko, 
Antano Žmuidzinavičiaus ir Adomo Varno. Šie kūriniai Lietuvos 
tyrinėtojams nebuvo žinomi iki pat 2011 m., kol Lietuvos dailės 
muziejus neparodė susidomėjimo bei intereso juos įsigyti, tačiau 
dėl lėšų stokos to negalėjo padaryti.

Visi 10 kūrinių sukurti XX a. 2–3 dešimtmetyje. Juos vienija 
tam tikras  XX a. pradžios stilistinis vieningumas, charakteringi 
secesijos, simbolizmo, ekspresionizmo bruožai. Visi 4 autoriai 
– Galdikas, Šimonis, Varnas, Žmuidzinavičius – būtent tuo 
laikotarpiu pasireiškė kaip aktyvūs lietuviškos dailės reformatoriai, 
siekę ištrūkti iš akademizmo rėmų, ieškoję europinės dailės srovių 
gausoje įkvėpimo bei naujų išraiškos formų. 

Kazys Šimonis šiuo ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu 
dažnai seka Čiurlioniu bei nepaprastą įtaką jam daro secesija 
ir simbolizmas. Manieringa secesinė linija, moters – deivės, 
vaidilutės, taip pat karaliaus – žynio, pranašo, bei piemenėlio – 
tyro dvasios kelio ieškotojo – motyvai yra labai dažni ankstyvojoje 
Šimonio kūryboje. Juos matome ir Šeiniaus kolekcijoje esančiuose 
kūriniuose. Taip pat pažymėtina, kad šiuose kūriniuose 
Šimonis simbolizmą „sutautina“, etnografizuoja, dažnai įpina 
liaudies meno formų (koplytstulpių, mažosios architektūros 
formų), susieja su lietuviškais mitais, legendomis ir dainomis. 
Jo kūriniai netampa manieringais, dėl simbolių gausos sunkiai 
„perskaitomais“ secesiniais naratyvais, o visuomet išsaugo liaudies 
menui būdingą naivumą, idealizavimą, savotišką pasakiškumą, 
perkeliantį žiūrovą į vaikystės pasaulį.

1. Kazys Šimonis (1887–1978)
VAIDILUTė

~1918, pop., tušas, akv., 36 x 24,5
Sign. VK: KŠ

3600 Lt

IGNO ŠEINIAUS DAILėS KOLEKCIJOS APŽVALGA
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2. Kazys Šimonis (1887–1978)
DEIVė JūRATė
~1918, pop., temp., 50,5 x 72,5
Sign. AK: K Šimonis
14500 Lt

3. Kazys Šimonis 
(1887–1978)

AUŠRA
1919, pop., piešt., guašas, akv., 19 x 28,2

Sign. AD: KŠ 1919 m.
4200 Lt
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4. Kazys Šimonis (1887–1978)
PIEMENUKAS PRIE PASAKų VARTų
~1918, pop., temp., 49 x 72,2
Sign. AK: Šimonis
14800 Lt
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5. Kazys Šimonis (1887–1978)
KARALAIčIO PASAKų MIESTAS
~1920, pop., temp., 50,5 x 68,5
Sign. AC: Šimonis
15200 Lt
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D i p l o m a t o  i r  r a š y t o j o  I g n o  Š e i n i a u s  ( 1 8 8 9 – 19 5 9 )  k o l e k c i j a

Antanas Žmuidzinavičius gimė 1876 m. Seirijuose, Lazdijų raj. 1890–1894 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, nuo 1899 m. 
tapybą studijavo Varšuvoje, 1905–1906 m. – Paryžiaus privačiose akademijose. 1908–1912 m. keliavo po įvairias Vakarų Europos šalis 
ir JAV tapydamas ir rengdamas ten savo paveikslų parodas, skaitydamas paskaitas apie atgimstančią Lietuvos dailę tenykštėms lietuvių 
bendrijoms, rinko aukas lietuvių tautos namams. 1907 m. su kitais suorganizavo pirmąją lietuvių dailės parodą, įkūrė Lietuvių dailės 
draugiją ir kurį laiką buvo jos pirmininkas. 1908 m. tobulinosi Miunchene, 1912 m. – Hamburge. 1922–1924 m. keliavo po Ameriką, 
fiksavo drobėse šio krašto vaizdus, surengė individualias parodas Vašingtone, Niujorke, Čikagoje. 1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno 
meno mokykloje, 1941–1951 m. – Kauno taikomosios dailės institute. Čia 1947 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 

Igno Šeiniaus kolekcijoje esantis Žmuidzinavičiaus peizažas yra tapytas 1924 m. kelionės po JAV metu. Tai nėra realistinis, 
natūralistinis gamtos vaizdavimas, nėra nei impresionistinis ar ekspresyvus, o greičiau atspindi fovistinius eksperimentus su spalva 
bei Nikolajui Rerichui būdingą romantinį okultizmą. Vaiskiai violetinis dangus su dekoratyviom debesų bangom meta alyvinius, 
purpurinius šešėlius ant didžiulio vulkano, tokiu būdu visas peizažas tampa tarsi nerealiu, mistiniu miražu, kurį mums praskleidžia 
tarsi užuolaida pirmame plane augančios ir realistiškai pavaizduotos pušys.

6. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)
UŽGESęS VULKANAS
1924, drb., al., 61,5 x 85
Sign. AK: AŽemaitis 1924
25600 Lt
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Adomas Varnas gimė 1879 m. Joniškyje. Mirė 1979 m. Čikagoje. 1896–1999 m. mokėsi Kauno dvasinėje seminarijoje, 1901–1903 
m. Peterburge mokėsi Štiglico techninio piešimo ir Dailei skatinti draugijos mokyklose. 1903–1905 m. studijavo Krokuvos dailės 
akademijoje, 1908 m. baigė Ženevos aukštąją dailės mokyklą. 1909–1913 m. gyveno Zakopanėje. Nuo 1908 m. dalyvavo pirmosiose 
„Lietuvių dailės draugijos“ parodose Vilniuje. Nuo 1923 m. dėstė Kauno meno mokykloje. Dirbo tapybos ir grafikos srityse. 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus.  

Du Varno peizažai iš Šeiniaus kolekcijos iliustruoja brandų, bet dar sąlyginai ankstyvą jo kūrybos etapą. Peizažai nėra dideli 
– nešiojamo molberto dydžio, tuo tik patvirtinant jų pleneriškumą – akivaizdu, kad jie abu tapyti gamtoje, lietuviškame kaime. 
Viename vaizduojamas peizažas su medžiais ramią, vaiskią dieną, kitame – su kluonu niūresnę, debesuotą dieną. Abu peizažai ramūs 
ir netgi melancholiški, juose atskleidžiama plati žalių tonų ir pustonių gama, darbai harmoningi tiek savo kompozicija, tiek spalviniais 
sprendimais. 

7. Adomas Varnas (1879–1979)
MEDIS PRIE KLUONO
1920, kart., al., 24,7 x 34,8 
Sign. AD: AV 1920
15200 Lt
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8. Adomas Varnas (1879–1979)
PEIzAŽAS SU MEDŽIAIS
~1920, kart., al., 25 x 34,4
15200 Lt
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Adomas Galdikas – tapytojas, grafikas, scenografas. Gimė 1893 m. Giršinuose (Skuodo r.). Mirė 1969 m. Niujorke. 1917 m. baigė 
A. Štiglico techninio piešimo mokyklą Peterburge. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1918–1920 m. dėstė „Saulės“ mokytojų seminarijoje ir 
gimnazijoje Kaune, 1922–1940 m. (su 1929–1930 m. pertrauka) – Kauno meno mokykloje (nuo 1926 m. vadovavo grafikos studijai), 
1940–1943 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 3-me dešimtmetyje tobulinosi Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje. 
1944–1947 m. gyveno Vokietijoje, 1946–1947 m. – dėstė Dailės ir amatų mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge. 1947 m. 
persikėlė į Paryžių, nuo 1952 m. gyveno Niujorke.  

Adomas Galdikas – ypatinga figūra lietuvių dailėje. Jis buvo labai žingeidus, daug keliavo po Europą, domėjosi naujausiomis dailės 
srovėmis, drąsiai eksperimentavo savo kūryboje, buvo labai darbštus ir tikras ieškotojas – neveltui jį vienintelį iš mokytojų tarpo 
pasikvietė jaunieji arsininkai į naujai steigiamą „Ars” grupuotę. Jo kūryboje yra ir impresionistinių, ir realistinių, ir ekspresiostinių ar 
art deco stilistikos darbų. 

Šeiniaus kolekcijoje yra tik du, bet labai charakteringi Galdiko darbai.  „Raitas šaulys” įdomus tuo, kad yra labai ankstyvas ir, 
galimas daiktas, dar iš Štiglico akademijos Peterbuge laikų. Šis nedidelis piešinys tušu iš tiesų yra semantiškai labai turtingas. Darbas 
yra naratyvus, matyt, iliustruojantis kažkokią liaudies pasaką, o stilistiškai jis kelia asociacijas su rusų „Mir iskusstva” rato autoriais.

Galdiko „Koplytėjė lietuje” yra kiek vėlyvesnis darbas, atspindintis charakteringą Galdiko stilistiką. Tapytojas labai mėgo vaizduoti 
kapines, koplytėles, dažnai jas susiedamas su gamtos reiškiniais: vėjyje, rudenį krentant lapams ar lietuje, audroje. Tokiuose darbuose 
jis ideliai realizuoja arsininkų programą: sujungti liaudies meno motyvus su moderniomis srovėmis (Galdikas dažniausiai juos jungia 
su ekspresionizmu). Darbas, nors ir tamsus, nėra niūrus, o veikiau deklaruoja tam tikrą lietuvišką egzistencinį susimąstymą.

9. Adomas Galdikas (1893–1969)
RAITAS ŠAULYS
~1910–1920, pop., tušas, plunksnelė, 17,5 x 23,2
Sign. AK: Adas, AD: Galdikas
3500 Lt
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10. Adomas Galdikas (1893–1969)
KOPLYTėLė LIETUJE
~1920–1930, drb. ant lentos, al., 24,5 x 33,5 
Sign. AD: AG
12400 Lt
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IŠEIVIJOS DAILė

11. Pranas Lapė (1921–2010)
JAUNOS MOTERS PORTRETAS (GEORGINA)
1971, drb., al., 89 x 96,3
12000 Lt
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12. Pranas Lapė (1921–2010)
MERGAITė

1966, pop., litograf., 58,5 x 45,7
Sign. AC: Pranas Lapė 66 - 

1800 Lt

13. Juozas Bagdonas (1911–2005)
AbSTRAKCIJA
1964, kart., temp., 71 x 50,5
Sign. AD: J.Bagdonas 64
3400 Lt

„Plačiu tapytojo gestu nubrėžti verpetai, sūkuriai neretai formuoja perspektyvinio piešinio gilumą, tai vienur, tai kitur lyg laužydami 
abstrakčiajai tapybai įprastą dekoratyvinę plokštumą. Taip tradicinės trimatės tapybos iliuzoriškumą J. Bagdonas grąžina į dvimatę 
abstrakčią dekoratyvinę tapybą, – tai išskirtinis jo kūrybos bruožas, retas abstrakčios raiškos plastikoje. Tapytojas naudoja grynų, 
ryškių spalvų – raudonos, geltonos, mėlynos – derinius, tiesa, neretai ir tamsius – juodus, rudus tonus, suteikiančius koloritui rūstumo, 
griežtumo.“

L. Laučkaitė, Lietuviai anapus tradicinio modernizmo in: Išeivijos dailė, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos 
ir meno institutas, 2003, p. 132.
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14. Kazimieras Žoromskis (1918–2004)
KOMPOzICIJA
1965, drb., al., 58 x 74
12400 Lt

„K. Žoromskis studijavo faktūras bei tekstūras ir nusilupusio dažo, pelyjančio tinko, yrančio ištrupėjusio mūro, ištepliotų sienų efektus 
išgaudavo tamponuodamas ne vien teptuku, bet ir skuduru, kitais būdais turtindamas drobės paviršių. Taip susijungė dvi priešybės – 
iliuzoriškas medžiagos materialumas ir abstrakti kompozicija.“

L. Laučkaitė, Lietuviai anapus tradicinio modernizmo in: Išeivijos dailė, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos 
ir meno institutas, 2003, p. 141.



17

I š e i v i j o s  d a i l ė

15. Antanas Mončys (1921–1993)
AKTAS
1974, pop., piešt., guašas, 39,5 x 13
Sign. AD: monograma
2000 Lt

„Pirmiausia į akis krinta subtilus abstraktumo ir figūratyvumo derinys. 
Tiesiogine prasme Mončys abstrakcijų nekūrė – nei piešdamas, nei 
darydamas skulptūras. Dailininkui rūpėjo auginti, skleisti formas kaip 
asociacijų žiedus, varijuoti tūrius ir erdves, laipsniškai tolstant nuo 
konkretaus motyvo, jo komentaro. Taip popieriaus lape užaugintos 
pusabstraktės „keimarinės“ formos virsta vieningu ritmu pulsuojančiomis 
struktūromis.“

V. Liutkus, Antanas Mončys, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir 
informacijos centras, 2003, p. 70–71. 

16. Antanas Mončys (1921–1993)
KARNAVALAS

1964, koliažas, 55,5 x 40,5
Sign. AK: A. Mončys – 64 

4000 Lt
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17. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
PEIzAŽAS
XX a. 6 d–metis,  pop., mišri techn., 22,9 x 29,9
Sign. AD: VK Jonynas, N. Y.
1900 Lt

18. Vytautas Kazimieras Jonynas  
(1907–1997)
PAMINKLAS NEw YORK‘E
1952, pop., piešt., 28,5 x 22
Sign. AD: parašas 1952 / New - York
1500 Lt

Šeštame dešimtmetyje grafikas dirbo dar Freiburge atrasta stilistika: energinga ir savarankiška grafine linija fiksavo pirmuosius natūros 
įspūdžius, spalva juos ryškino, taip pasiekdamas abstrahuoto dekoratyvumo. Daugelyje Niujorko piešinių ir litografijų – peizažai, 
gatvių vaizdai, dailininko sukonstruoti iš dygių, laužytų linijų, kurios aštriais kampais kertasi viena su kita. Jonynas dažniausiai fiksavo 
gaudžiančio, pulsuojančio megapolio akimirkas. Kitas, amerikietiškas, pasaulis ir pasikeitusi paties dailininko gyvenimo realybė, kai 
ankstesnės gyvenimiškos pozicijos bei meninės nuostatos beveik nieko nebereiškė, turėjo daryti stiprią įtaką jo meno pobūdžiui, vertė 
apmąstyti naują padėtį.

Parengta pagal: R. Andriušytė–Žukienė, Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose, Vilnius: 
Lietuvos dailės muziejaus leidykla, 2007, p. 110.

19. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
KOMPOzICIJA
1955, pop., spalv. litograf., 32,5 x 43
Sign. AK: 8/25. New York 1955; AD: VK Jonynas 
1800 Lt
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20. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
PAŽADAS

1993, pop., past., 29,2 x 41,2
Sign. AD: Stasys

5600 Lt

21. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
MOKINYS

2000, pop., past., 63 x 48,5
Sign. AD: Stasys

9800 Lt

„S. Eidrigevičius – menininkas, žavintis ir meno 
kritikus, ir meno mylėtojus, ko gero, vienas 
žymiausių dabarties lietuvių dailininkų pasaulyje 
(...) S. Eidrigevičiaus kūrybos gerbėjai pirmiausia 
prisimena dailininko piešiniuose, pastelėse, 
plakatuose, ekslibriuose, knygų iliustracijose 
sukurtą žmogutį apskritomis akutėmis, smalsiai 
besidomintį pasauliu, bet tuo pat metu išsigandusį, 
nedrąsų ir patiklų, naivų ir nuskriaustą likimo, 
liūdną ir nelaimingą. Kitas dailininko kūrybą 
lydintis elementas – kaukės arba veidai. Jomis S. 
Eidrigevičius dangsto savo piešinius, sutapatina su 
vaizduojamo žmogučio veidu. (...)

Kritikai S. Eidrigevičiaus meną jau dabar 
apibūdina kaip legendinį. Jame dera dailininko 
vaizduotės originalumas ir moralinių bei 
psichologinių problemų analizė, klasikinės meno 
technikos ir šiuolaikiniai kūrinių sprendimai.“

K. Civinskienė, Toks pat ir naujas Stasys 
Eidrigevičius, in: Nemunas, 2004, Nr. 35, p. 12.
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24. Romas Viesulas 
 (1918–1996)
ANTIS
1959, pop., litograf., 
39 x 54, tir. 5/30
Sign. AK: 5/30 VIII, 
AD: Romas Viesulas 59
2800 Lt

22. Vytautas Ignas (1924–2009) 
KALėDų MADONA
1970, pop., linoraiž., 20,5 x 8
Sign. AD: VIgnas 1970
800 Lt

23. Kęstutis Zapkus (g. 1938)
AbSTRAKCIJA
1979, pop., šilkograf., 16,5 x 24, tir. 6/18
Sign. AK: A.P. 6/18, AD: K.Zapkus 79
1200 Lt
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26. Antanas Petrikonis (1923–1982)
AbSTRAKCIJA I
XX a. 6–7 d–metis, pop., mišri techn., 25 x 37
Sign. AK: APetrikonis
350 Lt

27. Antanas Petrikonis (1923–1982)
AbSTRAKCIJA II
XX a. 6–7 d–metis, pop., mišri techn., 27 x 37
Sign. AK: APetrikonis
350 Lt

25. Antanas Petrikonis  
(1923–1982)

AbSTRAKCIJA (MIŠKAS)
XX a. 6–7 d–metis,  

pop., akv., 35 x 56
Sign. AK: APetrikonis

850 Lt

A. Petrikonis iš prigimties yra optimistas, jis savo estetinį skonį kultivuoja dvejopu technikos būdu ir šitai jo tapyboje yra aiškiai 
pabrėžiama. Trapioji aliejinė tapyba peizažuose ir dekoratyvinės kompozicijos – akrilo, temperos ir akvarelės priemonėmis sukurti 
paveikslai – labai spalvingi ir patrauklūs, o figūrinėse kompozicijose stipriai pabrėžiami draminės estetikos pojūčiai. 

Gal nė vienas kitas lietuvis dailininkas nepardavė tiek paveikslų, kiek yra pardavęs A. Petrikonis. Jis buvo surengęs 15 savo parodų 
lietuvių gyvenamuose miestuose, Čiurlionio galerijoje Čikagoje ir dalyvavo bendrose parodose su kitataučiais menininkais.

Parengta pagal M. Šileikis, Dailininko A. Petrikonio sukaktuvinė paroda, in: Aidai, 1973, Nr. 1.
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28. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė (1913–2005)
bIJūNAI, ObUOLIAI
1966, fan., al., 50,5 x 40
Sign. AK: Jadv. Paukštienė
3400 Lt

Dailininkės Jadvygos Dobkevičiūtės–Paukštienės kūryboje pabrėžti gražaus spalvinio ritmo ir plastinės technikos reikšmingumo 
bruožai. Be įsisąmonėjusios impresionistinės mokyklos savybių, ji yra pasinešusi į ekspresionizmą ta prasme, kad josios vaizduojami 
objektai neramūs, nervingi, su draminėmis nuotaikomis: jaučia alkį, nuovargį ir rūpestį. (...) Puikus koloritas išvengia „duobių", išlaiko 
ritminę orkestraciją. 

Parengta pagal M. Šileikis, Šešių menininkų skirtingi keliai, in: Aidai, 1959, Nr. 10.
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29. Povilas Kaupas (Kaufmanas, 1898–1978)
UPELIS
1947, drb. ant kart., al., 31 x 38,5
Sign. AK: P.Kaupas 47
3200 Lt

Stilistiniu požiūriu dailininkas yra tarp Cezanno mokyklos ir abstraktaus meno. Jo estetinis interesas yra daugiau vizualinis, tačiau 
labai dažnai gamtos nuotaikos esti giliai išgyventos ir subtiliai išreikštos. Pagrindinis P. Kaupo kūrybos elementas yra spalva, bet 
linija taip pat vaidina svarbų vaidmenį, o kai kuriuose darbuose net dominuoja. Teptuko pabraukimas visada meistriškai kruopštus ir 
išbalansuotas.

Parengta pagal V. Kasniūno ir J. Mieliulio tekstus albume Povilas Kaupas, red. V. Kasniūnas ir kt., Čikaga: Povilo Kaupo parodos 
rengimo komisija, 1979, p. 5–8.
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30. Aleksandras Janovičius–Čainskis (Aleksander  Janowicz–Czaiński, 1870–?)
PARKO ALėJA
XX a. IV d–metis, kart., al., 57 x 44,7
Sign. AK:  A.Janowicz
6000 Lt

Aleksander  Janowicz-Czaiński (1870–?) kilęs iš kilmingos LDK totorių giminės (herbas Dzida), tarnavo 13–tame Vilniaus totorių 
kavalerijos pulke. Vilniaus Nepriklausomų menininkų draugijos, veikusios 1931–1939, narys, dalyvavo tos draugijos parodose 
Vilniuje, Varšuvoje, Krokuvoje ir Druskininkuose.

Nijolė Tumėnienė, Dalia Tarandaitė: Peizažo erdvė, Vilnius, 2010, p. 110–111, 234

lietuvos dailė
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32. Halina Bobaryko–Modelska (XX a. I p.)
ŽIEMOS VAKARAS

1932, drb. ant kart., al., 40,5 x 56,5
Sign. AD: HB–32 

2000 Lt

31. Jonas Gintautas Dzevaltauskas  
( Jan Gintowt–Dziewałtowski, 1904–1980)

AUTOPORTRETAS VILNIAUS bERNARDINų  
bAŽNYčIOS fONE

1933, pop., past., 63 x 50
5400 Lt

Darbas buvo eksponuotas Vilniaus dailininkų 
plastikų draugijos apžvalginėje parodoje 1935 
m. ir yra  tos parodos kataloge Nr. 134.
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33. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
SKULPTORIAUS PETRO MAzūRO PORTRETAS
1978, drb., al., 120 x 80
Sign AD: Daniliauskas
8200 Lt

Reprodukuota in: Tapyba (sud. V. Ciplijauskas, Vilnius, Vaga, 1981): 67

Įdomus, netipiškas Daniliausko darbas, reprodukuotas apžvalginiame Dailininkų sąjungos albume „Tapyba“ (Vilnius: Vaga, 191). 
Psichologizmą autorius sustiprina žaisdamas atspindžiais bei aštria diagonale, atribojančią realybę ir atvaizdą. Atvaizdas, kuriame 
skulptorius Mazūras vaizduojamas laikantis rankose savo paties galvą, įgyja savarankišką gyvenimą, tarsi iš „Alisos veidrodžių 
karalystėje“ erdvės. Portretas įgyja lengvą grotesko, susidvejinimo atspalvį. Drauge šis darbas pasižymi labai subalansuotu spalviniu 
sprendimu, formų ir linijų schematizavimu, netikėta kompozicija.
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34. Ada Peldavičiūtė–Montvydienė (1911–1967)
PUSSESERėS PORTRETAS
1936-7, drb., al., 40 x 31
Sign. AD: Ada
7200 Lt

Ada Peldavičiūtė – Montyvdienė gimė 1907 m. rugpjūčio 28 d. Ketūnų km., Šiaulių rj. 1936 m. baigė Kauno meno mokyklą, tapybos 
studiją. Kaune jai įtaką turėjo Petras Kalpokas, Antanas Žmuidzinavičius. Vėliau studijavo Florencijos meno akademijoje pas garsų to 
meto tapybos pedagogą Felicitą Careną. 1944 m. pasitraukė į Austriją, dalyvavo meno parodose Insbruke, o nuo 1949 m. apsigyveno 
New Yorke, kur ir mirė 1967. Ada Peldavičiūtė dirbo daugiausiai tapybos srityje, portreto žanre. Jos stilistika svyruoja nuo realistinės 
iki art deco bei impresionistinės. 

Šiame portrete, nutapytame apie 1936 m., Ada vaizduoja savo mylimiausią jaunesnę pusseserę. Darbas drauge ir realistinis – jame 
matome paauglę mergaitę, kupiną vaikiško, bet drauge įdėmaus žvilgsnio į pasaulį, ir dekoratyvus – su atsikartojančiais amarilio 
žiedais, kiek stilizuota kasa. Darbas žavus, be kita ko, tuo, kad jame atsispindi tarpukario, smetoniško Kauno atmosfera, stilistika, 
mados ir gyvenimo būdas. 
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36. Augustinas Savickas (g. 1919)
SODAS
1988, kart., al., 44,5 x 57
Sign. AD: 88 / A. Savickas
3600 Lt

37. Augustinas Savickas (g. 1919)
RūPINTOJėLIS SU VERbA
1995, drb. ant kart., 48,5 x 33,7
Sign. AD: A.Savickas 95
2800 Lt

35. Augustinas Savickas (g. 1919)
KOLūKIO LAUKAI
1964, drb., al., 94 x 106
Sign. AD: ASavickas 64
7800 Lt
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38. Jonas Čeponis (1926–2003)
PALūŠė
1973, drb., al., 85 x 124
Sign. AK: Čeponis 73
9000 Lt

Čeponio paveikslai – apibendrintas piešinys, kuriame atsisakoma detalių, lieka tik tai, kas svarbu dailininkui. Stipriausiai tapytojo 
pasaulėjauta atsiskleidžia peizažuose. Paveikslai pasižymi įspūdinga kompozicija, tačiau vaizdas nėra realistiškas. (...) Čeponio tapybos 
esmė – žaidimas, nutapytas ryškiu, drąsiu, tirštu potėpiu.

R. Čeliauskaitė, J. Čeponis – tapytojas, nenorėjęs liūdėti, in: Vakarų ekspresas, 2004 kovo 25 d., Nr. 92.
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39. Česlovas Kontrimas (1902–1989)
NAMAS TIES NEMUNU (IŠ CIKLO „KAUNO SENAMIESTIS“)
1967, pop., akv., 29 x 20
Sign. AD: ČKontrimas 67
950 Lt

40. Boleslovas Adomas Motuza–Matuzevičius  
(1910–1990)
PEIzAŽAS SU bAŽNYčIOS bOKŠTU
Drb., al., 22,6 x 27,7
750 Lt

41. Boleslovas Adomas Motuza–Matuzevičius  
(1910–1990)
PEIzAŽAS 
Drb., al., 29,5 x 37,7
900 Lt
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43. Bronius Uogintas  
(1913–1988) 

SODYbA RUSNėS APYLINKėSE  
(PRIE UPELIO ŠIŠA)

1978, drb., al., 52,5 x 70,5
Sign. AD: Br. Uogintas 78

4000 Lt

42. Jurijus Baltrūnas (g. 1923)
ATLANTO OKEANAS
1964, kart., al., 25 x 37,4

950 Lt
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45. Raimondas Savickas  
(g. 1955)
ŠVENTAS RAŠTAS III
1989, kart., al., 67,5 x 48,5
Sign. AK: Savickas 89
1600 Lt

46. Vladas Karatajus (g. 1925)
DURIS PRAVėRUS
1989, drb., al., 71,5 x 86,5
Sign. AD: parašas / 89
5400 Lt

44. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
VAKARAS
1975, drb. ant fan., al., 49,5 x 34
Sign. AD: 75 / LG
1900 Lt
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47. Leonardas Tuleikis  
(g. 1939)

RAUDONAS PEIzAŽAS
1974, fan., al., 50 x 60,5
Sign. AK: L. Tuleikis 74

3800 Lt

48. Sofija Veiverytė (1926–2009) 
GEPARDAI
Drb., al., 130 x 227
9000 Lt
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49. Adolis Jonas Krištopaitis (1925–2000)
PALANGOS PAJūRIO KOPOS
1988, drb., temp., 80 x 90
Sign. AK: AK 88
3600 Lt

Menininkas nepretenduoja savo kūriniuose 
perteikti gyvenimo visapusiškumą, gamtos 
įspūdingumą ir gražumą. Suvokdamas, kad 
nieko negali būti tikresnio už jūros bangų 
ošimą, saulėlydžio žarą ar gyvą žmogų, Adolis 
Krištopaitis ir nebando galynėtis su gamta. 
Savo darbais jis kuria „pasaulį–pasaulyje“, t. y. 
transformuotą, savaip išgyventą ir „pagautą“ 
momentinę gamtos nuotaiką, neaprėpiamos 
visatos fragmentą, charakteringą portretuojamojo 
bruožą, užfiksuotą abstrakčiuose peizažuose, 
iki abstrakcijos pakylėtose kompozicijose arba 
portretuose. Kaip taikliai pastebi Violeta 
Krištopaitytė, „dailininko kūryboje nėra 
atlapaširdžio santykio su žiūrovu, atakuojančių 
įspūdžių ir jausmų griūties. Tai labiau santūrus, 
agituojantis tam tikroms intelektualinėms 
pratyboms pokalbis.  

V. Jasevičiūtė, Dailininkas Adolis Jonas 
Krištopaitis in: Žiemgala, 2000/1, red. kol. J. 
Bučas ir kt., Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2000.

50. Romualdas Lankauskas (g. 1932) 
PRASKAIDRėJIMAS
1979, kart., akr., 49,5 x 60
Sign. AD: RL
3600 Lt

Abstrakti tapyba – tai pirmiausia kompozicija 
(kaip muzikos kūrinio), pasižyminti atitinkama 
struktūra ir ritmu. Atsisakiusi figūratyvumo, 
abstrakcija nieko nepraranda, ji tik išplečia 
tapytojo galimybių ribas, nebepriklausydama 
vaizduojamai dailei, kadangi ji ne vaizduoja, bet 
išreiškia: pasaulėjautą, nuotaiką, dvasinę būseną, 
egzistencinę būties sampratą etc.

R. Lankauskas, iš pokalbio su V. Poškumi: „ 
Kai plunksną keičia teptukas...“ in: Literatūra ir 
menas, 2009 lapkričio 27 d., Nr. 3261
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52. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
NOKTIURNAS
1979, kart., al., koliažas, 23,5 x 52,5
Sign. AD: KV 79.XI
6800 Lt

51. Vygantas Paukštė (g. 1957)
PLAUNA

1988, drb., al., 80 x 90,5
7800 Lt
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LIETUVOS GRAfIKA

53. Sofija Romerienė (Zofja Römer, 1885–1972)
EUGENIJAUS ROMERIO PORTRETAS
~1927, pop., ofortas, 17,8 x 12,8
Sign. AK: Zofja Römer
850 Lt

54. Sofija Romerienė (Zofja Römer,  
1885–1972)
VYRO SU KEPURE PORTRETAS II
~1934, pop., ofortas, 17,2 x 12,2
Sign. AK: Zofja Römer
850 Lt

55. Sofija Romerienė (Zofja Römer,  
1885–1972)
SENUKO PORTRETAS
~1934, pop., akvatinta, 15,5 x 13,7
Sign. AK: Zofja Römer
850 Lt
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56. Hermanas Štrukas (Hermann Struck, 1876–1944)
DAILININKO LESSER URY (1861–1931) PORTRETAS

XX a. 3 d–metis, pop., ofortas, 12 x 9
Sign. klišėje AK: HS, pieštuku: Hermann Struck

750 Lt

Hermann Struck gimė 1876 metais Berlyne, mirė 1944 metais 
Haifoje. Tikrasis vardas ir pavardė –  Chaim Aaron ben David. 
Tapytojas, litografas ir graviūrų raižytojas. Baigė Berlyno Dailės 
Akademiją. Knygos „Die Kunst des Radierens“ (1908 m.) autorius. 
Hermann Struck grafikos meno mokė Marc’as Chagall’as, Louis’as 
Corinth’as, Joseph’as Budko ir  Lesser’is Ury’is. Iš natūros įvairiomis 
grafikos technikomis yra atlikęs Ibseno, Nietzsches, Freudo, 
Einsteino ir Oskaro Wilde’o portretus. Pirmojo pasaulinio karo 
metais tarnavo Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos teritorijose. 
Tuo laikotarpiu kūrė litografijas, vaizduojančius miesto siužetus, 
miestiečių, ypač žydų, tipažus.  1923 metais emigravo į Palestiną, kur 
įkūrė Tel Avivo Meno muziejų.

57. RAbINų TEISMAS VILNIUJE / SąD RAbINów w wILNIE
1875, pop., medžio raiž., 16,7 x 18,7
Iliustracija iš leidinio Tygodnik ilustrowany “Kłosy” (1875 m. t. 21, nr. 522−548)
Sign. AD klišėje: J.Kraiewski (XIX a. II p., raižytojas)
450 Lt
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58. RAUDONDVARIO PILIS / zAMEK. ChâTEAU SUR NIEMEN EN SAMOGITIE“. 
1835 – 1842, pop., plieno raiž., 12,5 x 20,5
Iliustracija iš Leonard Borejko Chodźko knygos „La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque“ (Paris, Leclerc, 1835–1842)
Iš Jan Sas–Zubrzyckio rinkinių. 
450 Lt

59. LIŠKIAVOS PILIAKALNIS / Лишковъ, СуваЛкСкой губ.
1896, pop., medžio raiž. 16,2 x 22,7
Iliustracija iš Живописная Россия. издание товарищества М. о. вольф. Tomas IV, II dalis. 1896 m.
Sign. klišėje AD: Jarmużyński
Живописная Россия – XIX a. pab. rengtas ir išleistas 19 tomų leidinys, kuriame aprašomos tuometinės Rusijos žemės.  
Vienas iš brangiausių Rusijos knygų spausdinimo istorijoje, šiandien – bibliografinė retenybė.
450 Lt
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60. VILNIAUS KATEDRA /  
EGLISE CAThEDRALE DE wILNA
1835–1842, pop., plieno raiž., 12,5 x 20,5

Iliustracija iš Leonard Borejko Chodźko knygos  
„La Pologne historique, littéraire, monumentale  

et pittoresque“ (Paris, Leclerc, 1835–1842)
450 Lt

61. PILIES KALNAS VILNIUJE/  
LA MONTAGNE DU ChâTEAU à wILNA

1835–1842, pop., plieno raiž., 12 x 18,5
Iliustracija iš Leonard Borejko Chodźko knygos  
„La Pologne historique, littéraire, monumentale  

et pittoresque“ (Paris, Leclerc, 1835–1842)
450 Lt

62. KAUNAS /  
VUE DE LA VILLE DE KOwNO

1863, pop., medžio raiž., 16 x 22,3
Iliustracija iš  L’Univers illustré (Paryžius, 1863–4–18)

Sign. klišėje  AK: A. Deroy, AD: E. Roevens
450 Lt
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63. VILNIUS / VUE DE VILNA (POLOGNE)
1863, pop., medžio raiž., 16 x 23,2
Iliustracija iš  L’Univers illustré  
(Paryžius, 1863–12–03)
450 Lt

64. DVIPUSIS LAPAS IŠ SEbASTIANO MüNSTERIO (1488–1552) “COSMOGRAPhIA UNIVERSALIS”  
wIE DER UNGLäUbIG hERzOG VON LITTAw KOMMEN...
1561, folio 1261–2, 29,2 x 19,6
Recto: tekstas apie Lietuvos kunigaikščių kilmę ir Lietuvos krikštą 1387–1388 m. bei medžio raižinys „Lietuvos krikštas“,  
kuriame pavaizduotas pirmasis Vilniaus vyskupas Andriejus Vosylius (1387–1398) Lietuvos krikšto ceremonijos metu. 
Verso: Gediminaičių dinastijos geneologinis medis
Sebastiano Münsterio “Cosmographia universalis” buvo pirmasis populiarus mokslo  
leidinys, kuriame aprašoma įvairių tautų istorija, geografija, astronomija, politika ir  
mokslo pasiekimai. Leidinys įvairiomis kalbomis 1544–1628 m. išleistas 46 kartus.
950 Lt
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67. Samuelis Rozinas (g. 1926)
ŠV. ONOS IR bERNARDINų bAŽNYčIOS VILNIUJE
1957, pop., linoraiž., 27,5 x 17,2
Sign. AD. S. Rozinas 57 m.
600 Lt

66. Samuelis Rozinas (g. 1926)
VILNIUS, GIEDRIO G. 
1956, pop., linoraiž., 27,5 x 18,5
Sign. AD. S. Rozinas 56 m.
600 Lt

65. Gerardas Bagdonavičius (1901–1986)
EX LIbRIS ALEKSANDRO RUŽANCOVO

1929, pop., linoraiž., skersmuo - 12,5
Sign. klišėje AC: G.Bagnonavičius 1929

250 Lt
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68. Jonas Bulhakas ( Jan Bułhak, 1876–1950)
NAMAS DAb. VILNIAUS GATVėJE
~1942–1943, pop., autorinis sidabro bromido atspaudas, 11 x 15,7
Sign. AD: giluminis įspaudas J. Bułhak, Wilno, kitoje pusėje –  
Bulhako fotografijos studijos antspaudas vokiečių kalba. 
600 Lt

69. Jonas Bulhakas ( Jan Bułhak, 1876–1950)
NAMAS DAb. GEDIMINO PR. 9
~1942–1943, pop., autorinis sidabro bromido atspaudas, 11 x 15,7
Sign. AD: giluminis įspaudas J. Bułhak, Wilno, kitoje pusėje –  
Bulhako fotografijos studijos antspaudas vokiečių kalba. 
600 Lt
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71. Jonas Bulhakas ( Jan Bułhak, 1876–1950)
VILNIAUS PANORAMA SU bERNARDINų IR ŠV.ONOS bAŽNYčIOMIS
~1942–1943, pop., autorinis sidabro bromido atspaudas, 9,4 x 15,7
Sign. AD: giluminis įspaudas J. Bułhak, Wilno, kitoje pusėje –  
Bulhako fotografijos studijos antspaudas vokiečių kalba. 
600 Lt

70. Jonas Bulhakas ( Jan Bułhak, 1876–1950)
Dab. Gedimino prospektas pro Vilniaus Katedros varpinės langą

~1942–1943, pop., autorinis sidabro bromido atspaudas, 16,5 x 11
Sign. kitoje pusėje – Bulhako fotografijos studijos  

antspaudas vokiečių kalba. 
600 Lt
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72. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 1886–1957)
PEIzAŽAS
1955, pop., akv., 24,6 x 32,7  
Sign. AD: BJ 1955
Kitoje pusėje dedikacija: “Dla Pani Muszki Gintyllanki na pamiątkę czasów wspólnie 
 przeżytych 23/IX 1955 Br Jamontt” („Poniai Muszki Gintyllanki prisiminimui  
kartu nugyventiems metams“)
2800 lt

Muszka (Romana) Gintyllanka 
(Gintyllówna, 1911–
1988) – tapytoja, grafikė, 
menotyrininkė. 1939 metais 
baigė mokslus Menų fakultete 
Vilniaus Stepono Batoro 
Universitete. 1946 metais gavo 
meno istorijos diplomą. Buvo 
pilnateisė Vilniaus menininkų 
kooperatyvo narė (1936). Taip 
pat priklausė „Vilniaus grupės“ 
menininkams (1937).

74. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 1886–1957)
KAIMO SODYbA (2 ESKIzAI)
~1950, pop., piešt., visi po 13,4 x 16,7
Iš Aldonos Romanowicz–Nebelskos rinkinio.
1300 Lt

Aldona Romanowicz–
Nebelska (1909–2007) buvo 
tapybos ir polichrominės 
skulptūros restauratorė. XX 
a. 4-to dešimtmečio pab. 
studijavo Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto dailės 
fakultete, dipominį darbą 
gynė jau po karo Torūnėje. 
1935–1940 m. dalyvavo Trakų 
pilies teritorijos kasinėjimuose. 
Viena iš „Vilniaus grupės“ 
steigėjų, dalyvavo parodose 
Vilniuje 1939 ir 1940 m. Po 
karo gyveno ir dirbo Varšuvoje.

73. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 1886–1957)
PEIzAŽAS 
1946, pop., tušas, plunksnelė, 13,8 x 19,3
Sign. AK pieštuku: BJ, AD tušu: BJ 1946
1800 Lt
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75. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 1886–1957)
MEDŽIAI (3 ESKIzAI)
~1950, pop., piešt., I–II: 13,4 x 17, III: 17,9 x 14,2
Iš Aldonos Romanowicz–Nebelskos rinkinio.
2000 Lt

76. Jurgis Hopenas ( Jerzy Hoppen, 1891–1969)
MIŠKAS (PAGAL b. JAMONTO ESKIzą)
XX a. 4 d–metis, pop., linoraiž., 11,8 x 15,6
Sign. klišėje AD: JH z BJ
Iš Aldonos Romanowicz–Nebelskos rinkinio.
750 Lt

77. Jurgis Hopenas ( Jerzy Hoppen, 1891–1969)
ĮėJIMAS Į VILNIAUS bENEDIKTINIų  
VIENUOLYNą
1925, pop., ofortas, 19 x 15,4
Sign. klišėje AD: J Hoppen 1925, AK: įrašas pieštuku:  
„Wejscie do klasztoru st. Benedyktynek
900 Lt
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1. Irena Bajorūnaitė (g. 1937)
Šienapjūtėje. Pop., linoraiž., 29,7 x 23,8

2. Rimantas Buivydas (g. 1939)
Mūsų gatvelė. Pop., linoraiž., 21,9 x 17,1

3. Birutė Cvirkienė ( Jočiūnaitė, g. 1941)
„Liepė tada diedas eiti...”. Pop., linoraiž., 21 x 16,3

4. Rasa Regina Dočkutė (g. 1938)
„Ir atėjo mergužėlė...”. 1960, pop., linoraiž., 21,4 x 14,3

5. Gražina Oškinytė–Eimanavičienė (g. 1942)
Laukiančioji. Pop., linoraiž., 29,8 x 18,2

6. Rimtautas Vincentas Gibavičius (1935–1993)
Portretas. 1969, pop., linoraiž., 26 x 12

7. Leonas Vytautas Glinskis (g. 1937)
Artumas. Pop., linoraiž., 28 x 28

8. Vaidilutė Grušeckaitė (g. 1937)
Kompozicija su mergina ir gėlėmis. 1958, pop.,  
spalv. linoraiž., 20 x 23

9. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Ganosi. 1958, pop., linoraiž., 26,7 x 18,5

10. Valerijonas Jucys (1930–1995)
Senelė. 1960, pop., linoraiž., 24,6 x 24

11. Kastytis Jaronimas Juodikaitis (1932–2000)
Trys draugai. 1988, pop., linoraiž., 26,7 x 26,5

12. Gediminas Karosas  (g. 1936)
Žvejai. Pop., linoraiž., 25,5 x 29,8

13. Arvydas Stanislovas Každailis (g. 1939)
Eisena. 1958, pop., linoraiž., 18 x 22,3

14. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Iš ciklo „Sulaužyti žmonės“. 1962, pop.,  kart. raiž., 31,5 x 41,5

15. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Iš ciklo “Giesmių giesmė”. 1966, pop., autocinkograf., 17,5 x 13,4

16. Ignacas Adakris Martinaitis (1937–1993)
Naktį. Pop., linoraiž., 23,9 x 13,7

17. Algirdas Pakeliūnas (1938–2003)
„Tau, motule…”. Pop., linoraiž., 13,2 x 8,5

18. Kastytis Leonas Skromanas (g. 1943)
Mergaitė. 1962, pop., linoraiž., 14,9 x 12,4

19. Aloyzas Smilingis (g. 1938)
Svajotojas. Pop., linoraiž., 29,6 x 31,8

20. Aspazija Vaivadaitė–Surgailienė (g. 1928)
Pamiškė. 1957, pop., linoraiž., 25,7 x 10,4

21. Romanas Šaliamoras (g. 1933)
Statybos. 1958, pop., spalv. linoraiž., 21,8 x 12,4

22. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
Geležinkelio darbai. 1989, pop., linoraiž., 32 x 23,5

23. Arūnas Tarabilda (1934–1969)
Žalčio vilionė. 1960, pop., linoraiž., 26 x 12,8

24. Marė Aldona Trečiokaitė (g. 1939)
Motina ir sūnus. Pop., linoraiž., 30 x 17,4

25. Rimantas Žukas
Krintančios žvaigždės. Pop., linoraiž., 22,6 x 14,8

9800 Lt

78. ŠIUOLAIKINėS LIETUVIŠKOS GRAfIKOS VAIKYSTė (25 AUTORIAI, 25 VNT.)

1. 2. 3. 4. 5. 



47

L i e t u v o s  g r a f i k a

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 

16. 17. 18. 19. 
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79. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
MERGELė
1982, pop., linoraiž., 33,4 x 20,9
Sign. AK: Mergelė; AC: spalv. linograviūra; AD: DTarabildienė 1982
600 Lt

80. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
GALVA ANT KELIų SALDŽIAI MIEGOJO
1976, pop., linoraiž., 39,2 x 31,5
Sign. AK: galva ant kelių saldžiai miegojo  
(liaudies baladė); AD: DTarabildienė 1976
950 Lt

81. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
ŽALčIO PASAKA
1975, pop., linoraiž., 37,5 x 28,5
Sign. AK: Žalčio pasaka sp. linogr. 1975;  
AD: DTarabildienė
950 Lt
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82. Albina Makūnaitė (1926–2001)
PIETA
1984, pop., linoraiž., 46,5 x 37, tir. 2/5
Sign. AK: Pieta; AC: 2/5; AD:  A.Makūnaitė 1984
2400 Lt
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85. Stasys Krasauskas  (1929–1977)
LAKŠTAS IŠ CIKLO „AMŽINAI GYVI“
1975, pop., autocinkograf., 25,5 x 21,2
Sign. AD: parašas
2800 Lt

„Mūsų karta yra „pažeista“ matytų karo vaizdų (...) 
Amžinai gulintis – sunki muzika, gama. Minorinis 
sunkus motyvas, na, ir šalia to – visa, kas keičiasi, juda, 
gyvena, o tragiškoje dalyje ir kas miršta… veiksme, kovoj. 
Karį, liečiantį šalmą, lyginčiau su Hamletu, laikančiu 
kaukolę. Aš prieš paminklų pompastiką… Žmogus 
nusisukęs nuo paminklo, bet atsisukęs į tą, kuris guli 
po žeme. Atminimo tema… Tai ne tik karo, bet ir 
dailės kūrinių, kuriuos regėjau, muzikos, kurią girdėjau, 
apskritai išjausto meno atspindys“, – Stasys Krasauskas.

 „Amžinai gyvų cikle peržengiama gyvybės–mirties 
riba. Gyvenimas apima mirtį, o mirtis – gyvenimą. Dėl 
naudojamų priemonių (paralelinės linijos, horizontalių ir 
vertikalių kontrastas) gyvenimas ir mirtis cikle suskamba 
kaip simfonija, o figūros – gaidos milžiniškoje penklinėje. 
Ardydamas binarines opozicijas, priešybes paversdamas 
bendrybėmis, dailininkas ne įtvirtina, o griauna 
totalitarinę hierarchinę logiką“, – Laima Kreivytė.

83. Jonas Kuzminskis (1906–1985) 
UŽUPIO TILTAS
Pop., linoraiž., 15 x 20,8
Sign. AD klišėje: JK
350 Lt

84. Jonas Kuzminskis (1906–1985) 
PRIE UPėS
Pop. linoraiž., 14,7 x 19,6
Sign. AD klišėje: JK
350 Lt
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87. Vytautas Šerys (1931–2006) 
bE PAVADINIMO

1980, pop., moliotipija, 55 x 54,5
Sign. AC: monograma

2800 Lt

86. Petras Mazūras (g. 1949)
SKULPTūROS „NIKė“ PROJEKTAS
~1992–94, pop., spalv. kreidelės, 60 x 45

Sign. AD: parašas
1800 Lt
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89. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
bE PAVADINIMO I
1989, pop., šilkograf., 30 x 41
Sign. AK: Kasčiūnaitė D.; AC: serigrafija;  
AK: Be pavadinimo 1989 m.
700 Lt

88. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
bE PAVADINIMO II
1989, pop., šilkograf., 30 x 41
Sign. AK: Dalia Kasčiūnaitė; AK: serigrafija 1989
600 Lt
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90. Viktorija Daniliauskaitė (g. 1951)
PAUKŠčIAI VIRŠ JūROS

1984, pop., medžio raiž., 15,2 x 11, tir. 2/6
300 Lt

91. Galina Rozinienė
TARYbINIų MULTIPLIKACINIų fILMų hEROJAI I
1968, pop., tušas, akv., 31,5 x 39
Sign. AD: г. Розинене 68
450 Lt

92. Galina Rozinienė
TARYbINIų MULTIPLIKACINIų fILMų hEROJAI II
1968, pop., tušas, akv., 31,5 x 39
Sign. AD: г. Розинене 68
450 Lt
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93. Adam Hlobus (g. 1958)
LERA (8 PIEŠINIAI) 
2008–2010, pop., įv. techn. (tušas, guašas, sidabr. piešt.), 20–30 x 14–21
Visi signuoti
1600 Lt
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EUROPOS DAILė IR GRAfIKA

94. Ivanas Šiškinas (1832–1898)
KOPLYTSTULPIS
1873, pop., vario raiž., 13,2 x 10,7, spausta Peterburge
Sign. klišėje AD: шишкинъ 1873
1500 Lt
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95. Bernard Picart (1673–1733, dailininkas, graveris)
DANAIDėS 
1754, pop., vario raiž., 27,6 x 18,4, spausta Amsterdame
Graviūra iš 138 graviūrų ciklo pagal graikų mitologijos  
siužetus „Neuerofneter Musen Tempel”  („Mūzų šventovė“)
700 Lt

Danaidės  graikų mitologijoje – 50 Egipto karaliaus Belo sūnaus Danajaus dukterų, kurios buvo priverstos ištekėti už tėvo brolio-
dvynio Aigipto 50-ties sūnų. Tėvo pamokytos, dainaidės vestuvių naktį išžudė savo vyrus, tik Hipermnestra paliko gyvą savo vyrą 
Linkėją ir pradėjo su juo Danaidų dinastją. Vėliau danaidės ištėkėjo po antrą kartą, tačiau po mirties buvo pasmerktos požemio 
pasaulyje nešioti vandenį skylėtais ąsočiais ir pilti į kiaurą statinę, iš kurios vanduo visada ištekėdavo. Tarptautinių žodžių žodyne 
sąvoka „Danaidžių statinė” reiškia begalinį ir nevaisingą darbą, analogišką Sizifo darbui.

96. Louis Fabricius Du Bourg (dailininkas, 1693–1775) 
François Morellon de La Cave (graveris, XVIII a.)
ALEGORIJA (fRONTISPISAS)
Antraštinė graviūra iš “Le grand dictionnaire géographique  
et critique », t. VI (Amsterdamas, 1735).
1734, pop., vario raiž., 34 x 21,5
Sign. klišėje AK: L.F.D.B. inv.. AD: F.  
Morellon la Cave sculp. 1734
750 Lt
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96. Louis Fabricius Du Bourg (dailininkas, 1693–1775) 
François Morellon de La Cave (graveris, XVIII a.)
ALEGORIJA (fRONTISPISAS)
Antraštinė graviūra iš “Le grand dictionnaire géographique  
et critique », t. VI (Amsterdamas, 1735).
1734, pop., vario raiž., 34 x 21,5
Sign. klišėje AK: L.F.D.B. inv.. AD: F.  
Morellon la Cave sculp. 1734
750 Lt

98. Nežinomas autorius (V. Europa, XIX a. pab.–XX a. pr.)
PO MEDŽIOKLėS
1907, drb., al., 70 x 86
Sig. AK: neįskaitomas parašas 07
4900 Lt

97. Emil Rumpf (Vokietija,  
1860–1948)

ELNIAS
XX a. pr., kart., al., 15,7 x 21,6

Sign. AD: Emil Rumpf
3900 Lt
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sutrumpinimai

A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
autocinkograf. – autocinkografija 
C. – centre
D. – dešinėje
d. – diena
d–metis – dešimtmetis
inst. – institutas
įv. – įvairios, įvairi  
fan. – fanera
guaš. – guašas
K. – kairėje
kart. – kartonas
kol. – kolegija 
kt. – kiti 
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija 
m. – metai

mėn. – mėnesis, mėnesiai
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga, pabaigoje 
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
red. – redakcinė 
raiž. – raižinys
Sidabr. – sidabrinis 
sign. – signatūra
spalv. – spalvoti, spalvota
sud. – sudarė 
šilkograf. – šilkografija 
t. – tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tikr. – tikrasis 
t.y. – tai yra 
tir. – tiražas
V. – viršuje
vnt. – vienetai 
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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

Bagdonas, Juozas (1911–2005): 15
Bagdonavičius, Gerardas (1901–1986): 41
Bajorūnaitė, Irena (g. 1937): 46
Baltrūnas, Jurijus (g. 1923): 31
Bobaryko–Modelska, Halina (XX a. I p.): 25
Buivydas, Rimantas (g. 1939): 46
Bulhakas, Jonas (Bułhak, Jan, 1876–1950): 42, 43
Čeponis, Jonas (1926–2003): 29
Daniliauskaitė, Viktorija (g. 1951): 53
Daniliauskas, Jonas (g. 1950): 26
de La Cave, François Morellon (XVIII a.): 56
Dobkevičiūtė–Paukštienė, Jadvyga (1913–2005): 22
Dočkutė, Rasa Regina (g. 1938): 46
Du Bourg, Louis Fabricius (1693–1775): 56 
Dzevaltauskas, Jonas Gintautas (Gintowt–Dziewałtowski, Jan, 
1904–1980): 25
Eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 19
Emil, Rumph: 57
Galdikas, Adomas (1893–1969): 12, 13
Glinskis, Leonas Vytautas (g. 1937): 47
Grušeckaitė, Vaidilutė (g. 1937): 47
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 32
Hlobus, Adam (g. 1958): 54
Hopenas, Jurgis (Hoppen, Jerzy, 1891–1969): 45
Ignas, Vytautas (1924–2009): 20
Jamontas, Bronislovas (Jamontt, Bronislaw, 1886–1957): 44, 45
Janovičius–Čainskis, Aleksandras (Janowicz–Czaiński, 
Aleksander, 1870–?): 24
Jočiūnaitė–Cvirkienė, Birutė (g. 1941): 46
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997): 18
Jucys, Valerijonas (1930–1995): 47
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X I X  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

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 aprašymas, 
nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, 
išmatavimus, pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.

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

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

1.14. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio 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 pardavimo 
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. Aukciono namai neatsako už telefoninio ryšio 
sutrikimus. 

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 
(be PVM). Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo nuožiūra 
suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

2.6. 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. 

2.7. Registracijos anketos, siunčiamos faksu arba registruojantis 
„on-line“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki aukciono pradžios. 
Registracija aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki aukciono 
pradžios.

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

2.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad kūrinių metrikos 
būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie aukcione parduodamus 
meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. 
Aukciono dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję 
norimus įsigyti kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai 
įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai gali konsultuotis 
su Aukciono namų ekspertais arba atsivesti į ekspoziciją savo ekspertus 
bei remtis jų rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono namai po 
pirkimo fakto nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų kūrinių. 

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 suinteresuotiems 

asmenims apžiūrėti aukciono meno kūrinių ekspozicijoje visus meno 
kūrinius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki aukciono pradžios. 

MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR SĄLYGOS 



M e n o  k ū r i n i ų  p a r d a v i m o  a u k c i o n e  t v a r k a  i r  s ą l y g o s

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 
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 nedalyvaujantiems, 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 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 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 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, 
drauge su kūrinio pasu, 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 

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 3 darbo dienas nuo 
pinigų sumokėjimo momento. Jei pirkėjas neatsiima meno kūrinio per 
nurodytą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio saugojimą 
– 0,2 % meno kūrinio pirkimo vertės už vieną parą. 

4.9. Jei meno kūrinį pirkėjui pristato Aukciono namai, jie meno 
kūrinį turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų pateikimo į Aukciono 
namų sąskaitą. Už pristatymą 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 patvirtintomis 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 parduotų meno kūrinių 
perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



XX Vilniaus aukcionas 
Rugsėjo 16 d. (penktadienis): 18:00
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius) 

Ekspozicija:
Rugsėjo 14-15 d.: 10.00  - 18.00
Rugsėjo 16 d.:10:00 - 14:00
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius) 

Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel.: (8-615) 29023, (8-685) 76500
El. paštas: info@menorinka.lt.
www.menorinka.lt

Norėčiau užsiprenumeruoti Vilniaus aukciono katalogą 
( Nr. 20, 21) 2011 metams.  

Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 30 Lt.

Duomenys:

Fizinio asmens vardas, pavardė   Įmonė

Pristatymo adresas

Pašto indeksas

Telefonas

El. paštas

Surašykite  nurodytus duomenis ir siųskite anketą faksu (8-5)2307 200
arba tuos pačius duomenis el. paštu: aukcionas@menorinka.lt

Tel. (8-5)2307 200, www.menorinka.lt

Aukciono namai primygtinai rekomenduoja aukciono dalyviams apsilankyti aukciono 
ekspozicijoje ir atidžiai įvertinti norimus įsigyti kūrinius natūroje. 

Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.



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 

2011



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

2011



1,4 viršeliuose panaudota: 
 Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

UŽgesęs vUlkAnAs
1924, drb., al., 61,5 x 85

 2 viršelyje panaudota: 
Kazys Šimonis (1887–1978)

PiemenUkAs Prie PAsAkų vArtų
~1918, pop., temp., 49 x 72,2

© meno rinkos agentūra, 2011 

© Dizainas DiViZijA 

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



Kaina 20 Lt
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