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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,

šio aukciono rinkinys yra adventiškas – jeigu šį laiką prieš Kalėdas suprasime kaip rimties, dvasinio apsivalymo  ir 
susikaupimo metą. Tiek litvakų, tiek religinės dailės rubrikose pristatomi kūriniai yra rimti, santūrūs, o dažnai – 
liudijantys dramatiškas gyvenimo patirtis. Rinkinys yra ganėtinai vientisas, didžioji dalis kūrinių – figūratyviniai, 
žanro požiūriu – dominuoja peizažai, portretai. Šiame aukcione yra nemažai pirmą kartą Vilniaus aukcione pristatomų 
autorių: A. Žmuidzinavičius, Š. Šimulynas, B. Cukermanas, L. Balzukevičiūtė, T. Tobiasse ir kiti. Visi autoriai yra žinomi, 
vertinami tiek menotyrininkų, tiek kolekcionierių – šį sykį norėjosi būti konservatyviems.

Sveikinu su artėjančiomis šventėmis, ir linkiu, kad ateinantys metai jums būtų nuostabių meninių atradimų metai, 
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

Litvakų dailė

1. Bencionas Cukermanas (Ben Zion Zuckerman, 1890–1944)
Moteris ciklameno spalvos suknele
Pop., piešt., guašas, 20 x 14,8
Sign. AD: BZukermann
Provinencija: Janusz Jakubowski (Paryžius) kolekcija.
900 Lt 

Tapytojas ir graveris B. Cukermanas gimė 1890 m. Vilniuje, mirė 1944 m. Samarkande (Uzbekistanas). Mokėsi Vilniaus 
piešimo mokykloje, studijavo Berlyne ir Paryžiuje. 1913 m. Paryžiuje surengė personalinę parodą. Pirmojo Pasaulinio karo 
metu gyveno Maskvoje, vėliau grįžo į Vilnių, čia 1919 m. surengė parodą, kuri buvo perkelta į Varšuvą. Buvo Žydų tapytojų 
ir skulptorių sąjungos, įkurtos 1931 m. Kaune, narys. B. Cukermanas tapė impresionistine ir postimpresionistine maniera, 
dominuoja peizažai, žanrinės scenos iš žydų gyvenimo. Yra dirbęs ir grafikos srityje, iliustravęs knygų.

Parengta pagal: J. Širkaitė, Vilniaus piešimo mokykla ir jos mokiniai, in: Kultūros istorijos tyrinėjimai, 1997, T. 3, p. 210.
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Litvakų dai lė

2. Jokūbas Kazlauskas (Jacques Koslowsky, 1904–1993)
Moters aktas
Drb., al., 55,5 x 46
Sign. AK: J. Koslowsky
2800 Lt

3. Jokūbas Kazlauskas (Jacques Koslowsky, 1904–1993)
Atsisveikinimas
Drb., al., 81,5 x 63,5
Sign. AD: J. Koslowsky.
5700 Lt

4. Jokūbas Kazlauskas 
(Jacques Koslowsky, 1904–1993)

Miesto upė
Drb., al., 45,5 x 61

Sign. AD: J. Koslowsky.
5700 Lt

J. Kazlauskas gimė 1904 m. Pakaunyje, netoli 
Prienų, žydų šeimoje. 1920–1921 m. studijavo 
Kauno meno mokykloje, toliau mokėsi Florencijoje, 
Paryžiuje, gyveno JAV, vėliau Maljorkoje, kur ir mirė 
1993 m. Vienas iš École de Paris autorių, jo darbų 
yra įsigijusi Nacionalinė Prancūzijos galerija. Dirbo 
molbertinės ir monumentaliosios dailės srityje.
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

6. Samuelis Bakas (Samuel Bak, g. 1933)
Žvakės
Pop., spalv. litograf., 34 x 17, tir. 65/70
Sign. AK: 65/70; AD: Bak
950 Lt

7. Samuelis Bakas (Samuel Bak, g. 1933)
Uolos
Pop., spalv. litograf., 18,6 x 33
Sign. AD: Bak 
950 Lt

5. Samuelis Bakas (Samuel Bak, g. 1933)
Paslaptis
Pop., spalv. litograf., 24,5 x 24,5, tir. 107/120
Sign. AK: 107/120; AD: Bak
950 Lt

Samuelis Bakas, gimęs 1933 m. Vilniuje, yra pasaulinio garso menininkas, kurio darbų turi daugiau kaip 60 pasaulio muziejų ir galerijų.  
Tačiau vis dėlto dailininkas liko beveik nežinomas savo gimtajame krašte iki 2001 metų, kuomet buvo surengta paroda „Sugrįžimas“.

„Jo tapybos plastinė kalba patvirtina jo europietiškas sąsajas. Net ir šachmatai Samuelio Bako šachmatų šalyje iš garsiosios šachmatų serijos niekados 
nėra juodi ir balti. Jo šachmatų lenta marga kaip commedia dell’ arte personažo rankovė. (...) Dailininko kraštovaizdžiai dažniausiai neturi adreso, tačiau 
savo atmosfera, kūrėjo požiūriu į laiką ir amžinybę primena prieškaryje žuvusio Mošės Kulbako poemą Vilnius.“

Parengta pagal E. Zingerio ir katalogo, išleisto 2001 m. S. Bako parodos „Sugržįmas“ proga, tekstus.
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Litvakų dai lė

8. Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles, 1913–2002)
Namas Vilniuje
1958, kart., al., 35 x 24,5
Sign. AD: R. Chvoles
19800 Lt

R. Chwolesas – miesto žmogus, jis visada buvo labai atidus miestų, kuriuose gyveno ir kuriuos matė keliaudamas, architektūrai, ypač senajai. Vilniui 
jautėsi ypač artimas. Mėgstamiausius architektūrinius motyvus tapė aliejumi, guašu, akvarele. Kūrybos stilius keitėsi kartu su bendromis pokario metų 
dailės tendencijomis – nuo detalizuotos, dokumentiškai aplinką fiksuojančios meninės kalbos iki skambios, ryškių, dekoratyvių spalvų paletės. R. 
Chwoleso kūrinių yra daugelyje pasaulio muziejų (Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje, Tretjakovo galerijoje, `zVaršuvos nacionaliniame, Varšuvos žydų, Krokuvos miesto, Jeruzalės Yad Vashem muziejuose, Geto kovotojų muziejuje 
Izraelyje, Tel-Avivo Šolom Aleichemo muziejuje) ir privačiose kolekcijose Europoje, JAV, Kanadoje, Australijoje, Izraelyje.

Už kultūrinę ir meninę veiklą Rafaelis Chwolesas yra apdovanotas Europos menų akademijos medaliu (1981), Paryžiaus miesto medaliu (pažymint 
kūrybos 50-metį, 1983), Mangerio prizu (Izraelis, 1994), Šolom Aleichemo prizu (Izraelis, 1995).

Parengta pagal N. Nevčesauskienės tekstą R. Cwoleso tapybos parodai Vilniaus paveikslų galerijoje 2004 rugpjūčio 12–rugsėjo 12 d.
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

9. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
Miestelis
XX a. 5 d–metis, pop., guašas, temp., 38,5 x 56
Sign. AK: Max Band / Max Band
6400 Lt

„Bando paveikslai išsiskiria vientisa 
kompozicija, kuri grindžiama šviesių ir tamsių 
paveikslo plotų bei atskirų spalvinių masių trapia 
pusiausvyra. Čia nieko nepridėsi ir neatimsi. 
Dailininkui būdingas polinkis užsisklęsti savitai 
atsiskleidžia ne tik jo psichologiniuose portretuose, 
bet ir peizažuose, kur visi tapomi elementai, 
panašiai kaip vėlyvose Ch. Soutine‘o drobėse, 
glaudžiasi, tarsi ruoštųsi atlaikyti galingą stichijos 
ar priešiško išorinio pasaulio spaudimą. 

Dailininko kūrybos pripažinimas atėjo 
natūraliai, tarsi savaime, jam pasiekus tokį 
meistriškumo lygį, kuris liudijo apie naujo savito 
talento atsiradimą gausioje ir įvairiaspalvėje l‘École 
de Paris dailininkų bendrijoje.“

A. Andrijauskas, Litvakų dailė l‘École de Paris 
aplinkoje, Vilnius: Vilniaus aukciono biblioteka, 
2008, p. 232–233.

10. Theo Tobiasse (g. 1927)
Serenada mūzai 
Pop., litograf., ~ 55 x 85,5, tir. 66/310
Sign. AK: 66/310; AD: parašas; klišėje: Serenade pour une Mouse 
2400 Lt

T. Tobiasse gimė 1927 m. Palestinoje, į kurią 
tėvai buvo ką tik atvažiavę iš Lietuvos. Tačiau, 
verčiama nepritekliaus, visa šeima grįžo į Kauną 
ir neilgai trukus išvyko į Paryžių. Per II Pasaulinį 
karą keletą metų jiems teko slapstytis nuo nacių, bet 
ilgainiui T. Tobiasse tapo pripažintu ir sėkmingu 
komerciniu dizaineriu, kol 1961 m. nusprendė 
atsidėti vien tapybai. Dailininko kūriniams 
būdingas vaizdingas siurrealizmo, ekspresionizmo 
ir modernaus primityvizmo mišinys. Mėgiamos 
literatūrinė temos, dažni bibliniai motyvai, o kartais 
– ir erotika. T. Tobiasse kūryba, regis, peržengė 
savo laiką – lydima svajonių, mitologijos, religinių 
motyvų ir pačio dailininko praeities – perteikė 
metaforas, atspindinčias dabartį. Dailininkas 
pripažintas tarptautiniu mastu, jo paveikslų yra 
privačiose, korporacinėse bei muziejų kolekcijose. 

Parengta pagal dailininko galerijos Izraelyje 
informaciją. 
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Litvakų dai lė

11. Eugeniusz Wrzeszcz (1851–1917, Lenkija)
Kelias į nežinią
XX a. 1–2 d–metis, dub. drb., al., 55 x 68
Sign. AD: E. Wrzecz
Originalus secesinis rėmas (medis, gipsatūra, bronzavimas)
11400 Lt
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

12. Elias M. Grossman (1898–1947)
Vilnius
1931, pop. ofortas, 25 x 17,2
Sign. AK: “Vilna“; klišėje: Ealias M. Grossman / 1931; 
AD: Elias M. Grossman ir parašas
850 Lt 

Žydas dailininkas Elias M. Grossmanas šiandien užima labai svarbią vietą Amerikos 
meno pasaulyje. Į naująjį žemyną jis atvyko būdamas trylikos metų, ilgainiui buvo priimtas 
mokytis graverio meno, gavo dailininko darbą Niujorko telegramo departamente. Vėliau E. 
M. Grossmanas rado galimybę studijuoti dailę Paryžiaus ir Romos mokyklose, pateko į meno 
salonus. 1927 m. Romoje buvo pakviestas nutapyti Musolinio portretą. Spauda susižavėjusi 
gyrė šį jauną žydų talentą ir jis pradėtas kviesti tapyti pasaulinio garso asmenybes: M. Gandhi, 
R. Tagore, Ch. Among, Ch. N. Bialik, prof. Bruna, M. Micholovich ir daugelį kitų. E. M. 
Grossmanas talentas buvo įvairialypis – tiek jo tapyti portretai, tiek peizažai alsuoja gyvenimu, 
atskleidžia asmeninį dailininko santykį su vaizdu.

Parengta pagal I. Beller tekstą in: „Book of Kobrin; the scroll of life and destruction“, sud. B. 
Shwartz, I. Ch. Biletzki, Tel Avivas, 1951, p. 359–362. 

13. Yehezkelis Streichmanas (Yehezkel Streichman, 1906–1993)
Baseinas
Pop., spalv. litograf., 36,5 x 54,5, tir. 110/250 
950 Lt

Lietuvių kilmės Izraelio dailininkas Y. Streichmanas 
gimė Kaune 1906 m. 1924 m emigravo į Palestiną. 
1924–1926 m. studijavo Jerusalės Bezalel meno 
mokykloje pas Borisą Schatzą (1867–1932) bei Ze’ev 
Rabaną (1890–1970). Vėliau mokėsi École spéciale 
d’Architecture Paryžiuje (1926) ir Accademia di Belle 
Arti Florencijoje (1928). 1931 m. grįžo į Kauną o 1936 
m. vėl išvyko į Palestiną, nuo 1944 m. gyveno Tel Avive, 
kur tapo įtakingu meno judėjimo grupės „New Horizonts“ 
veikėju, siekiančiu išlaisvinti Izraelio meną nuo tradicinių 
„ekspresionistinio naivumo“ tendencijų. Tel Avivo garbės 
pilietis, laimėjęs Dizengoff Prize 4 kartus, Izraelio muziejų, 
Sandbergo, Ramat Gan ir Milo apdovanojimus. Darbų yra 
visuose Izraelio muziejuose ir daugelyje meno galerijų.
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Religinė dai lė

Religinė dailė

14. Nežinomas autorius (XIX a. Lietuva – Lenkija)
Kristus su erškėčių vainiku
XIX a. II p., drb., al., 86 x 74
Istorinis rėmas (medis, drožyba, bronzavimas)
9800 Lt
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

15. Nežinomas autorius (XIX a. Lietuva–Lenkija)
Kristus neša kryžių (11 stacija)
1876, dub. drb., al., 96,6 x 72
Sign. AD: 1876, neįskaitoma sign. 
2900 Lt

16. Nežinomas autorius (Lietuva)
Šv. Barbora
XX a. I p., dub. drb., al., 56,5 x 69
1800 Lt
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Religinė dai lė

18. Liucija Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna, 1887–1976)
Kristaus širdis
1934, lenta, al., 35,9 x 26,8
900 Lt

Tapytoja L. Balzukevičiūtė Vilniaus piešimo mokykloje mokėsi apie 1902–1906 m. Pirmojo pasaulinio karo metais drauge su F. Ruščicu mėgino 
įsteigti dailininkų sambūrį „Vilniaus cechas“. 

Akademine maniera tapė ir pastele piešė žanrines scenas, Vilniaus bažnyčių fragmentus, peizažus, portretus, restauravo Vilniaus bažnyčių paveikslus. 
Parengta pagal: Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red. J. Malinowski ir kt., Torūnė/Vilnius, 1996, p. 311.

17. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Jėzus
1987–88, drb. ant kart, al., 48,7 x 34,5
Sign. VD: parašas / 988
2000 Lt
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

19. Kazys Šimonis (1887–1978)
Kalvarijos kelias
1968, kart., temp, 35 x 50,3 
Sign. AD: KŠ
5800 Lt

20. Elena Kniūkštaitė (g. 1950)
Angeliukai tarp pienių
2008, drb., al., 74 x 115 
Sign. AD: Elena 08
6500 Lt
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Religinė dai lė

21. Viktoras Petravičius (1906–1989)
Religinė kompozicija
1948, kart., al., 31 x 28
Sign. AK: V. Petravičius 48
14300 Lt
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

23. Vytautas Ignas (1924–2009)
Kristus 
1971, ryžių pop., medžio raiž., 85/79,5 x 65/48, tir. 41/75
Sign. AK: 41/75; AD: VIgnas 1971
Reprodukuota in: Vytautas Ignas, sud. N. Tumėnienė (Lietuvos 
dailės muziejus, 2001): 100 ps. 
2200 Lt

22. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Nuo kryžiaus nuėmimas
1933, pop., medžio raiž., 34 x 17
Sign. AD (klišėje): V.K.Jonynas 1933 
Reprodukuota in: Aleksis Rannit, V.K.Jonynas 
(Baden-Baden, 1947): 45 ps.
800 Lt
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Lietuvos dai lė

Lietuvos dailė

24. Adolfas Valeška (1905–1994)
Kunigo Aniceto Linkaus portretas
1955, drb., al., 94 x 73,8
Sign. AD: A. Valeška / 1955: įrašas paveiksle VD: Kun. Anicetas / Linkus / 
Jam vadovaujant / pastatyti lietuvių / senelių namai / Limont Ill
14000 Lt
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

25. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Šokėjai
Pop., temp., 105 x 73 
Sign. AD: Kasiulis
8800 Lt

26. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Miškas
Pop., past., 48 x 63,5
Sign. AK: Kasiulis
6400 Lt
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Lietuvos dai lė

27. Povilas Kaupas (Kaufmanas, 1898–1978)
Lapai krenta. Rudens motyvas
1963, drb. ant kart., al., 29 x 36
Sign. AK: Povilas Kaupas
3400 Lt

Povilas Kaufmanas–Kaupas gimė 1898 m. Kaune, kur ir studijavo tapybą Kauno meno mokykloje. Studijas tęsė privačioje 
prof. J. Vienožinskio Meno studijoje, kurią baigė 1932 m. Vėliau žinias gilino Vokietijoje ir Prancūzijoje. Nuo 1935 m. priklausė 
Lietuvos Dailininkų Sąjungai, nuo 1947 m. buvo Lietuvių Instituto narys. Dalyvavo visose LDS rengtose parodose Lietuvoje ir 
užsienyje iki 1940 m., kuomet rusai okupavo Lietuvą ir dailininkas išvyko į Vokietiją. P. Kaupas buvo kviečiamas dėstyti tapybą 
Vokietijos ir JAV privačiose meno mokyklose, kelerius metus vadovavo savo įsteigtai Meno studijai. Čikagoje tęsė tėvynėje pradėtą 
archyvinės medžiagos apie dailę rinkimą, tvarkė Jaunimo centro Dailės archyvą, buvo Čiurlionio Galerijos direkcijos narys.

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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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

28. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 1905–1981)
Nemunas
1947, lenta, al., 27,8 x 34,7
Sign. AD: L. Kazokas / 47
Šis kūrinys dalyvavo Lietuvos TSR Tarybinių dailininkų sąjun-
gos Rudens dailės parodoje Kaune, Valstybinio M. K. Čiurlionio 
vardo dailės muziejuje,  1947. XII. 4–1948. I. 10 ir yra paminėtas 
šios parodos kataloge (sud. B. Bučas, P. Rauduvė, Kaunas: Valsty-
binė Grožinės Literatūros leidykla, 1947), p. 9.
4400 Lt

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

30. Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1934)
Vilniaus panorama iš Bokšto gatvės 
2003, fan., temp., 50 x 70
850 Lt
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Lietuvos dai lė

31. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)
Merkinė
1954, drb. ant kart., al., 36 x 54
Sign. AD: A Žm, 54
7100 Lt

A. 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 parodėles, 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. 
1924 m. A. Žmuidzinavičius sugrįžo į Lietuvą, 1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje, 1941–1951 m. – Kauno 
taikomosios dailės institute. Čia 1947 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Parengta pagal: N. Nevčesauskienė, „Antano Žmuidzinavičiaus jubiliejinė paroda“, in: LDM  Metraštis V, 1998, T. 2, p. 382–
383 ir A. Valiuškevičiūtė, „Kauno meno mokykla (1922–1940)“, Vilnius: VDA leidykla, 1997, p. 186–187.

„A. Žmuidzinavičiui būdingas poetinis gamtos supratimas. Tapyba švelni, lyriška. Apie tai kalba kiekvienas jo peizažas. A. 
Žmuidzinavičiaus peizažai nėra siauro pobūdžio etiudai, o užbaigti paveikslai, išreiškią gamtos nuotaiką.“

P. Gudyno įvadinis tekstas, in: Tapyba, red. A. Valiuškevičiūtė, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1961, p. 12.
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X V II  Vi ln iau s au kc iona s

32. Leonas Katinas (1907–1984)
Seredžiaus apylinkė
1956, kart., al., 33 x 42
Sign. AD: Katinas
3600 Lt

33. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Šventasis prie vandens geria
1969, fan., al., 74,5 x 60,5
Sign. VK: Linas
8200 Lt

34. Vytautas Povilaitis (1927–2009) 
Abstrakcija
1990, drb., al., 60 x 80
2000 Lt
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Lietuvos dai lė

35. Vincas Kisarauskas 
(1934–1988)

Pasibučiavimas
1985–86, kart., al., 25 x 35 

Sign. VD: monograma 85/86
6900 Lt

36. Vincas Kisarauskas 
(1934–1988)
Sušaudymas

1967, kart., al., 49 x 78,5 
Sign. VK: Kisa 67

9000 Lt
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38. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Veidas
1995, pop., past., 42 x 30
Sign. AD: Stasys 95
5000 Lt

37. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
Laivai uoste
1962, kart., al., 62 x 50
4800 lt

„Šarūnas Šimulynas – unikali asmenybė mūsų kultūros istorijoje. (...) Nesinori kartoti klišės, įsispraudusios į bemaž visų apie menininką rašiusiųjų 
tekstus apie Renesanso epochos žmogų. Tokiu jį būtų galima vadinti nebent dėl universalumo: grafika, tapyba, poezija, freska, mozaika, apsakymai. Ir, 
žinoma, – skulptūra. (...)

Paradoksalu, tačiau apibūdinimas „tylusis modernistas“ menininkui tinka ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Ypač uždaras ir atsiskyręs, nekalbus ir 
susimąstęs menininkas savo vidinio pasaulio personažus, aistras, rūpesčius ir mintis išreikšdavo kūriniais. (...) Amžinosios kultūros ir natūros priešpriešos 
Šimulyno kūryboje, regis, nebūta. Ir labai aišku, kodėl. Menininkas, svaigęs iš laimės, jog gali pagyventi negyvenamoje saloje, branginęs savo keliones 
tyloje ir vienatvėje po Sibiro taigą, rinkęs akmenis ir koralus, plaukiojęs tarp tridaknų Australijos pajūryje, akivaizdžiai stoja gamtos pusėn. (...) 
Vitališkumas ir monumentalumas matyti ir tapybos formose: iš pradžių ramesnis, giluminis, konstruktyvesnis. Vėliau formos dinamiškėja, smulkėja, tampa 
nerimastingesnės, net „išdrikusios“. Tačiau išlieka tokios pat emocionaliai įtaigios, tik kur kas aiškiau perteikiančios vidinį dailininko nerimą.“

J. Ludavičienė, „Šarūno Šimulyno tiesa ir tyla“ in: „Šarūnas Šimulynas. Kelionė per gyvenimą“, sud. R. V. Šimulynienė, U. Šimulynaitė, Vilnius: Šv. Jono 
gatvės galerija, 2009, p. 49, 50, 85, 167.
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39. Algirdas Petrulis (1915–2010)
1986.I.29.
1986, kart., al., 49 x 59,5
Sign. AK: Petrulis 86
8800 Lt
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40. J. Zīverts (XX a., Latvija)
Biržų evangelikų-reformatų bažnyčia
1958, kart., al., 35 x 49
2500 Lt

41. J. Zīverts (XX a., Latvija)
Biržų bažnyčios
1958, kart., al., 29 x 38,5
2500 Lt

42. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Paberžė
1978, pop., guaš., 36,5 x 47
Sign. AK: BMotuza; AD: Paberžė 1978. 9 V
800 Lt

43. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Kupiškis. Parke.
1983, kart., al., 37,2 x 45,5
800 Lt
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45. Raimundas Mikšys (1961–2008)
Peizažas su medžiais

2007, pop., past., 49 x 34
Sign. AK: R. Mikšys 2007

1900 Lt

44. Jurijus Baltrūnas (g. 1923)
Jūros peizažas su žuvėdromis

1980, drb. ant kart., 21,5 x 29,4
Sign. AD: parašas 80

800 Lt

“Raimundas Mikšys yra radikalaus dramatinio ekspresionizmo atstovas, pasižymintis daugeliu šiai dailės srovei būdingų 
bruožų: karšligiška kūrybine aistra, siekiu vidinį nerimą išreikšti abstrahuotos gamtos motyvais, taip pat – beprotišku noru 
svaigintis spontaniškais spalvų deriniais,“ – dr. Algis Uždavinys.
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46. Vladimiras Kasatkinas (g. 1924)
Vaikų auklėtoja
1984, drb., al., 90 x 71,5
Sign. AD: B. Kaсаткин 84
Darbas dalyvavo Visasąjunginėje dailės parodoje 
„Слава труду“ 1984 m. Maskvos Manieže.
4200 Lt

47. Vladimiras Kasatkinas (g. 1924)
Ant lieptelio
1985, kart., al., 55 x 90
Sign. AD: B. Kaсаткин 85.
1500 Lt
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50. Julius Čepėnas (g. 1925) 
Šv. Jurgio bažnyčia Kaune
Pop., guašas, 25 x 34
Sign. AD: Čepėnas
850 Lt

48. Julius Čepėnas (g. 1925) 
Trobelė

Fan., al., 32,4 x 41,6
Sign. AD: V. Čepėnas

750 Lt

49. Julius Čepėnas (g. 1925) 
Autoportretas
1942, drb., al., 47,7 x 58,8
Sign. VD: JČ 1942
3600 Lt

Tapytojas, scenografas J. Čepėnas gimė 1925 m. Kaune. 1948 m. Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute baigė scenografiją. 
Dailės parodose dalyvauja nuo 1951 m. Nuo 1964 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę. 
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51. Viktoras Binkis (g. 1957)
Dusetos
1983, drb., al., 37 x 46
1500 Lt

V. Binkis gimė 1957 m. Vitebske, 
gyveno ir mokėsi Kaune. 1974–1979 
m. Vilniaus universitete studijavo fiziką, 
1982–1988 m. Lietuvos dailės institute 
– tapybą (dėstė V. Gečas, L. Tuleikis, 
K. Dereškevičius). Nuo 1988 m. dėsto 
piešimą Vilniaus dailės akademijoje.  
Nuo 1992 m. Dailininkų sąjungos narys, 
dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. 

Parengta pagal informaciją VDA 
portale. 

52. Arūnas Vaitkūnas (1956–2005)
Miesto peizažas
XX a. 8 d–metis, drb., al., 65 x 81
2700 Lt
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54. Tatjana Tarasova (Tатянa Tapacoвa, g. 1977)
Natiurmortas su statulėle
2005, drb., al., 60 x 65,5

Sign. AD: 2T00T5
2900 Lt

53. Arvydas Kašauskas (g. 1959)
Dekoratyvinė kompozicija 
2005, drb., al., 120 x 100

Sign. AD: AKašauskas 
3400 Lt



32

X V II  Vi ln iau s au kc iona s

56. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)
Žydi sodai
XX a. 8 d–metis, drb., al., 70 x 60
Sign. AK: Kyĸyeв
2500 Lt

55. Grytė Pintukaitė–Valečkienė (g. 1977)
Jaunystės baltumas
2005, drb., al., 92 x 83
Sign. AD: Grytė. 2005
2100 Lt

Grytė Pintukaitė-Valečkienė – tapytoja portretistė. Nuo 2002 
m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Yra sukūrusi gausų Lietuvos 
menininkų portretų ciklą, tapo portretus ir portetines kompozicijas. 
Baigusi Vilniaus dailės akademijos tapybos specialybės magistrantūrą, 
pas tapytojus Leopoldą Surgailį ir Arvydą Šaltenį. 1997 m. Stažavosi 
Suomijoje. Yra surengusi 25 personalines parodas ir dalyvavusi 45 
grupinėse parodose bei 3 tarptautiniuose simpoziumuose. Trys muziejai 
(Lietuvoje ir Latvijoje) yra įsigiję jos tapybos darbų. Didžiausia Grytės 
retrospektyvinė paroda buvo surengta 2005 m. Vilniaus „Maldžio“ 
galerijoje.
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57. Vytautas Kovalevskis (1907–?) 
Natiurmortas su moters biustu ir vazele

1935, drb., al., 69 x 50,5
Sign. VD: V. Kovalevskis

2200 Lt

59. Valerija Ostrauskienė (1927–1997)
Mėlynoji gėlelė

1979, kart., al., 47 x 37,3
Sign. AD: V. Ostr. 1979.

2800 Lt

58. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Moteris krėsle
1979, kart., temp., 49,5 x 24,5
Sign. VD: Leo 79.
1600 Lt
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60. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Laiškas
1980, drb., al., 100 x 130
Sign. AK: SK.
9000 Lt
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61. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Skaitantis sargas
1999, drb., al., 75,5 x 114
Sign. AK: SK.
13500 Lt
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62. Raimundas Sližys (1952–2008)
Be pavadinimo
Drb., al., 87 x 131
Sign. monograma
7000 Lt
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63. Pranas Gailius (g. 1928)
Mégapolis
1965, pop., vario raiž., s. ad., 26 x 34, tir. 1/1
1700 Lt
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64. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
Senojo Vilniaus zodiakas. Žuvys.
1966, pop., kart. raiž., 34,5 x 25, tir. 10/16
Sign. AK: 10/16; AD: V. Kalinauskas / 66
650 Lt

65. Stasys Povilaitis (g. 1943)
Pirmieji skrydžiai
1979, pop., autocinkograf., 15,3 x 20,4 
Sign. AK: Autocinkografija; AC: Pirmieji skrydžiai; AD: 
Stasys Povilaitis 1979; AD (klišėje): SPov – 1979 
300 Lt
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66. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
Vaidinimas
1983, pop., spalv. linoraiž., 61,5 x 79, tir. 5/8
Sign. AK „Vaidinimas“ 5/8 E. d‘A.; AC: Sp. linoraižinys; AD: E. Kai-
riūkštytė. 83
2200 Lt

67. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
Paveikslas su gyvate

1968, pop., spalv. linoraiž., 62 x 81
Sign. AK: „Paveikslas su gyvate“; 

AC“: Sp. linoraižinys; 
AD: E. Kairiūkštytė. 86

2200 Lt

„Aštuntąjį dešimtmetį lietuvių moterų 
grafikoje vyravo lyrinė tėkmė (trapūs, 
fragmentiški supoetinti ir romantizuoti 
gamtos, apskritai pasaulio vaizdai). Elvyros 
Kairiūkštytės grafika yra savitai susijusi 
su tradicija (ypač su Viktoro Petravičiaus 
nežaboto primityvizmo galia) ir nuo jos 
atplyšusi. Elvyros estampų kompozicijos, 
(...), pasižymi simultaniškumu, t.y. estampe 
menininkė pateikia scenas iš skirtingų 
erdvėlaukių. (...)

Meistriškai kurdama juodų ir baltų dėmių 
grafiką, dailininkė puikiai jautė spalvą: tiek 
vesdama temperamentingądviejų ryškių 
spalvų dialogą, tiek dėliodama kontrastingų 
spalvų dekoratyvius akcentus ir atskleisdama 
psichologinės charakteristikos niuansus, tiek 
rinkdamasi rafinuotus pastelinius atspalvius.“

R. Rachlevičiūtė, „Elvyra Kairiūkštytė: 
meno viengungė“, in: Dailė‘2007/1, Vilnius, 
Dailininkų sąjungos leidykla, 2007, p. 34–35.
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70. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
Trise
1965–1981, pop., spalv. linoraiž., 39,6 x 29,5 
Sign. AK: Trise, AD: DTarabildienė 1965–1981
700 Lt

„Monolitišką figūrų ritmą 
dailininkė suranda raižinyje „Trise“ 
(1965). (...) Dabar savo darbuose 
dailininkė naudoja kelių spalvų 
derinius, nuotaikas kuria tonine 
gradacija nuo juodos iki šviesiai pilkos. 

Z. Žemaitytė, „Domicelė 
Tarabildienė“,  Vilnius: Vaga, 1973, p. 
32.

69. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
Vaivorykštė
1978–1981, pop., spalv. linoraiž., 28,5 x 23,5
Sign. AK: Vaivorykštė; 
AD: D. Tarabildienė 1978–1981 
750 Lt

68. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
Saulė
1967, pop., linoraiž., 63 x 52  
Sign. AK: 1967; AC: Saulė;  AD: D. Tarabildienė  
Reprodukuota in: Z. Žemaitytė, „Domicelė Tarabildienė“, 
Vilnius: Vaga, 1973, nr. 90.
1500 Lt

„Kokios temos dailininkė imtųsi, - kaip leitmotyvas ją lydi 
simbolika, artima liaudies pasaulėjautai, išreikštai audiniuose, 
dainose, raižiniuose: stilizuotos saulės, žvaigždės, paukščiai, gėlių 
žiedai, geometriniai ornamentai. D. Tarabildienė lakštuose ir 
konkretūs daiktai virsta apibendrinančiais kurį nors gyvenimo 
reiškinį simboliais.   

Įdomus pastarųjų metų raižinys „Saulė“ (1967). (...) 
Apibendrintas piešinys, dekoratyvūs ornamento ritmai kuria 
taurią, sukauptą nuotaiką, kurios nepažeidžia net populiarios 
dainelės posmas, įrėžtas apatinėje lakšto juostoje, nes raidės ištirpsta 
bendrame ornamento audinyje.“ 

Z. Žemaitytė, „Domicelė Tarabildienė“, Vilnius: Vaga, 1973, 
p. 35. 
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71. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
6 litografijų aplankas
(Artojas / Motina su vaiku / Žvejai su laimikiu / Gaidys / Natiurmortas su nuotrauka / Besiilsinti)
Pop., spalv. litografijos, visos ~ 65 x 50, tir. 42/50, visos sign. AK: 42/50; AD: Kasiulis
7400 Lt
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73. Andrius Čepas (1907–?)
Eglė žalčių karalienė / Artojas 
Pop., linoraiž., 11/15 x 15/11
Sign. AD klišėje: monograma / AČepas
400 Lt

72. Vytautas Klemka (1924–1991)
Statybos
1954, pop., piešt., 49 x 45
Sign. AK: parašas / 54
850 Lt
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74. Petras Repšys (g. 1940)
13 avių ir 7 moterys Šventosios upės atvaizde 1971 metų vasarą
1972, pop., litograf., 50 x 60, tir. 28/60
Sign. AK: 28/60 mano tėvynė; AD: Petras Repšys – 72 
Reprodukuota in: Petras Repšys (Vilnius, Kultūros barai, 2006): 81 p.
1300 Lt

„(...) jo kūriniuose apstu lyrizmo ir melancholijos, bet netrūksta ir fantasmagorijos, grotesko, autoironijos, subtilaus avantiūrizmo, prasčiokiško 
aristokratizmo, o kartais – aristokratiško paprastumo. (...) Repšio santykis su aplinka vitališkas, bet ne patetiškas, jis tarsi bando pažaboti ar užburti tai, kas 
pasaulyje demoniška, nes suvokia šiurpų realybės absurdą. (...) Įprasta manyti, neva tobulas techninis meistriškumas rodo kūrybos spontaniškumo stygių, 
tačiau Repšys sklidinas tokios maniakiškos jėgos, kad jo kruopštumas paradoksaliai atpalaiduoja kūrybos gaivalą, tampa laisvos kūrybos pamatu.“ 

L. Kanopkienė, „Vaizdais apmąstomas pasaulis“, in: Petras Repšys, sud. L. Kanopkienė, E. Karpavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2006, p. 12–14.

75. Petras Repšys (g. 1940)
J. Biliūno apsakymų motyvais. Pirmutinis streikas
1974, pop., ofortas, 34 x 28,5
Sign. AK: Ofortas; AC: Vilnius 1974
Reprodukuota in: Petras Repšys (Vilnius, Kultū-
ros barai, 2006): 55 p.
700 Lt

„Iš Jono Biliūno kūrinių motyvais sukurtų trijų panašios sandaros ofortų sklinda toks egzistencinis liūdesys, kad pasijuntame kartu su dailininku 
ieškantys prarasto laiko.“

L. Kanopkienė, „Vaizdais apmąstomas pasaulis“, in: Petras Repšys, sud. L. Kanopkienė, E. Karpavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2006, p. 19.
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76. Sofija Veiverytė (1926–2009)
Vyro profilio eskizas
Pop., anglis, 62 x 48
900 Lt

78. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
Mergaitė 
1962, pop., linoraiž., 45 x 32
Sign. AD: parašas
1500 Lt

77. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
Paslaptis
1967, pop., tušas, 30 x 24
Sign. AD: parašas 67
1900 Lt
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81. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Išbėg išbėgo
1964, pop., spalv. linoraiž., 40 x 49,7
Sign. AD: parašas – 64 
750 Lt

79. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Ei, pūtė, pūtė
1965, pop., spalv. linoraiž., 39,4 x 49,8
Sign. AD (klišėje): JK65
750 Lt

80. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Šalia kelio Jovaras stovėjo
1978, pop., spalv. linoraiž., 44 x 34,5
Sign. AD (klišėje): JK / 78 
750 Lt

J. Kuzminskis gimė 1906 m. Betygaloje. 1927 m. įstojo į Kauno meno 
mokyklą, grafikos mokėsi pas M. Dobužinskį ir A. Galdiką. Kuzminskis priklausė 
Lietuvos dailininkų sąjungai, dalyvavo jos rengiamose parodose. Pasaulinėje 1937 
m. parodoje Paryžiuje už grafikos darbus laimėjo sidabro ir bronzos medalius.

Parengta pagal: XX a. Lietuvių dailės istorija. 1900–1940, II t., sud. I. 
Korsakaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Mackonis ir kiti, Vilnius: Vaga, 1983, p. 323–327. 

„Ties intuityvaus ir inscenizuoto liaudiškumo riba balansuoja žymiausias 
dvidešimt penkių estampų – iliustracijų ciklas lietuvių liaudies dainų temomis. 
Pirmasis lakštas, „Oi lekia lekia gulbių pulkelis...”, 1963, sulaukė tokios sėkmės 
ir tiek sekimų, jog Kuzminskis prie ciklo vis sugrįždavo (1963–1978). (...) 
Folklorišką konkretumo ir sąlygiškumo santykį įkūnijo plastinis dainų iliustracijų 
sprendimas. (..) Norėtųsi atkreipti dėmesį į vieną unikalų iliustracijų bruožą, į 
sinkretinį liaudies dainų poetinio turinio, muzikinės sandaros ir plastinio vaizdo 
ryšį. (...) Skoningais raštais išdabinti J. Kuzminskio lakštų santykis su liaudies daina 
ir to santykio grafinė išraiška, matyt, yra vienas tų dailininko palikimo privalumų, 
kurių nenubraukė laiko permainos ir skonių kaita.”

A. Aleksandravičiūtė, „Jonas Kuzminskis (1906–1985)”, in: Dailė’2006/2, 
Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2006, p. 121.  
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82. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Exlibris Jono ir Marijos Švažų
1973, pop., ofortas, 14,5 x 
Sign. AK: 1973, AD: parašas
500 Lt 

83. Stasys Eidrigevičius 
(g. 1949)
Akmuo
1981, pop., akv., 23 x 32
Sign. AD: 1981 Stasys
3600 Lt
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84. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Iš ciklo „Justinas Marcinkevičius. 6 poemos“, 3 vnt.

1973, autocinkografija, 14/12/12 x 7/6/6, sign. AD
3600 Lt

85. Vytenis Lingys (g. 1956)
Kviečių laukas

2010, kart., grafitas, past., akr., 50 x 70
Sign. AD: Lingys

1500 Lt
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87. H. Jucrówna (XX a. pr.)
Zajkonik
XX a. I p., pop., medžio raiž., 30 x 20
Sign. AK: „Zajkonik“, Oryg. Drzew., AD: H. 
Jucrówna
800 Lt

86. Róża Farbisz Kijankowa (1903–1983)
Peizažas
1939, pop., litograf., 13,5 x 16
450 Lt

88. Fania Lewówna–Frydman (1912–1941) 
Valtyje
XX a. I p., sp. medžio raiž., 18,6 x 22,5
Sign. AD: Lewowna Fania
450 Lt
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„Neretai savo piešinius dailininkė perkeldavo į vario plokštes. 
Stengėsi prisiminti viską, ko išmoko iš grafikės Zofjos Stankiewicz, 
o kai, sykį lankydamasi Vilniuje, prasitarė apie tai Boleslovui 
Balzukevičiui, jis, tuomet labai įnikęs į raižymą, irgi negailėjo Sofijai 
praktinių patarimų. Taip atsirado daugelis vario raižinių, kuriuose 
užfiksuoti įdomesni Kauno pastatai, senamiesčio kampeliai, Vilniaus 
gatvelės ir bažnyčios, buitinės scenos, kai kurie portretai. (...)

Sofija priklausė Varšuvos grafikų draugijai ir eksponuodavo 
estampus jos kilnojamose parodose.“

J. Širkaitė, Dailininkė Sofija Romerienė, Vilnius: Kultūros, 
filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 102, 103.

90. Sofija Romerienė 
(Zofja Römer, 1885–1972)
Kėdainių medinė sinagoga

~1930, pop., ofortas, 13,4 x 19,4
Sign. AK: Zofja Römer

1600 Lt

89. Sofija Romerienė (Zofja Römer, 1885–1972)
Vaizdas į kiemelį
~1930, pop., ofortas, 18,8 x 12,8
Sign. AK: Zofja Römer
1100 Lt
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91. Valerijonas Galdikas (g. 1923)
6 ekslibrių rinkinys (Trakų istorijos muziejui – 50 /Catechismus – 450 / Literatūra ir 
menas – 50 / Kraków / Miasto Wieliczka... / Vilniaus kelių ruožas)
1966 – 1998, pop, lino raiž., 10 x 6, visi signuoti
600 Lt

92. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Exlibris vargonininkui Adolfui Karaškai (1911–2000)
1998, pop., aut. techn. (tekstolito estampas), 22 x 14,5
Sign. AK: E.d.a, AC: parašas 98
Darbas reprodukuotas in: Antanas Kmieliauskas  
(sud. R. Dichavičius, Vilnius: Daigai, 2003): 278 ps.
500 Lt

93. Vytautas Žilius (g. 1944)
Natiurmortas
2008, audinys, monotip., 54 x 68
Sign. AD: Žilius
750 Lt
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95. Marian Klaklik (1895–1964, 
Lenkija)
Peizažas

XX a. I p., fan., al., 17,5 x 26,5
Sign. AK: M.Klaklik

2150 Lt

1924–1928 m. studijavo Varšuvos 
meno akademijoje. Daugelio personalinių 
ir grupinių parodų dalyvis. 1838–1839 m. 
nutapė Vilniaus vaizdų. Didžioji Marian 
Klaklik kūrinių dalis buvo sunaikinta II 
Pasaulinio karo metu.

94. Germaine Luquet (1899–1991, 
Prancūzija)

Peizažas su valtimis
XX a. I p., drb., al., 38 x 46

Sign. AD: G. Luquet
1450 Lt

Europos dailė
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96. Nils Björkquist (1900–?, Švedija)
Kurtinys
1947, drb., al., 55 x 75
Sign. AD: N. Björkquist
2800 Lt
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Europos dai lė

97. Tymonas Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski, 1882–1965, Lietuva-Lenkija)
Natiurmortas su vazomis ir knygomis
1941, drb., al., 44 x 57  
Sign. AD: Tymon
11000 Lt

Tymonas Niesiolovskis 1926 m. persikėlė į Vilnių, kur išbuvo iki 1945 ir čia ėjo dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus 
pareigas, buvo Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto dėstytojas, profesorius, Vilniaus dailininkų plastikų draugijos narys. 
Sunkiais 1941–1944 vertėsi piešdamas šventinius atvirukus, tapydamas portretus ir bažnytinius paveikslus. Aukcione išstatomas 
natiurmortas yra būtent iš šio periodo, sukurtas Vilniuje. Per mūšius Vilniuje 1944 liepą buvo sunaikintas jo butas drauge su 
didžiąja dalimi darbų.

Parengta pagal: Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red. J. Malinowski ir kt., Torūnė/Vilnius, 1996, p. 343.
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99. Victor Juhász (XX a., Vengrija)
Du draugai ir žydinti obelis
~1930, fan., al., 35,4 x 25, 2
Sign. AD: Juhász
2600 Lt

98. Teodora Helena Bukowska (1899–1954, 
Lietuva-Lenkija)
Mergina plenere
1927, pop., akv., 33 x 24,5
600 Lt

T. H. Bukowska gimė 1899 m. Sankt Peterburge, 
1920–1923 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete 
studijavo grafiką ir dekoratyvinę dailę pas M. 
Kotarbiuskį. 1923 m. išvyko į Varšuvą, kur studijavo 
architektūrą, audimą ir sienų tapybą. Mirė 1954 m. 
Varšuvoje.

Literatūra: I. Huml, Slownik artystów polskich, 
t. 1, Wroclow.
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Europos dai lė

100. Nežinomas autorius (Lietuva)
Klūpanti
XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 60,5 x 80,5
3800 Lt
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Sutrumpinimai

A. - apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. - akrilas
al. – aliejus
C. – centre
D. – dešinėje
d. – diena
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
K.- kairėje
kart. – kartonas
linoraiž. - linoraižinys
LDM – Lietuvos Dailės Muiejus
m. – metai
mėn. - mėnesis
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. - pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
relj. – reljefas
s. ad. – sausa adata
sign. – signatūra
s-ga – sąjunga
spalv. – spalvoti
t. – tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
V. – viršuje
VDA – Vilniaus Dailės Akademija
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Asmenvardžių rodyklė

Bakas, Samuelis (Bak, Samuel, g. 1933): 6
Baltrūnas, Jurijus (g. 1923): 27
Balzukevičiūtė, Liucija (Bałzukiewiczówna, Łucja, 1887–1976): 13
Bandas, Maksas (Band, Max, 1900–1974): 8
Binkis, Viktoras (g. 1957): 30
Björkquist, Nils (1900–?, Švedija): 52
Bukowska, Teodora Helena (1899–1954, Lietuva-Lenkija): 54
Cukermanas, Bencionas (Zuckerman, Ben Zion, 1890–1944): 4
Chwolesas, Rafaelis (Chwoles, Rafael, 1913–2002): 7
Čepas, Andrius (1907–?): 42
Čepėnas, Julius (g. 1925): 29
Eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 24, 46
Farbisz Kijankowa, Róża (1903–1983): 48
Gailius, Pranas (g. 1928): 37
Galdikas, Valerijonas (g. 1923): 50
Grossman, Elias M. (1898–1947): 10
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 13, 33
Ignas, Vytautas (1924–2009): 16
Jonynas Vytautas, Kazimieras (1907–1997): 16
Jucrówna, H. (XX a. I p.): 48
Juhász, Victor (XX a., Vengrija): 54
Kairiūkštytė, Elvyra (1950–2006): 39
Kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 38
Kasatkinas, Vladimiras (g. 1924): 28
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 18, 41
Kašauskas, Arvydas (g. 1959): 31
Katinas, Leonas (1907–1984): 22
Katinas, Leonas Linas (g. 1941): 22
Kaupas, Povilas (Kaufmanas, 1898–1978): 19
Kazlauskas, Jokūbas (Koslowsky, Jacques, 1904–1993): 5
Kazokas (Kazakevičius), Leonardas (1905–1981): 20
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 23
Krasauskas, Stasys (1929–1977): 47
Klaklik, Marian (1895–1964, Lenkija): 51
Klemka, Vytautas (1924–1991): 42
Kmieliauskas, Antanas (g. 1932): 50
Kniūkštaitė, Elena (g. 1950): 14
Kovalevskis, Vytautas (1907–?): 33

Kukujevas, Aleksandras (1919–2005): 32
Kuzminskis, Jonas (1906–1985): 45
Lingys, Vytenis (g. 1956): 47
Lewówna–Frydman, Fania (1912–1941): 48
Luquet, Germaine (1899–1991, Prancūzija): 51
Mikšys, Raimundas (1961–2008): 27
Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990): 26
Nežinomas autorius (Lietuva): 12, 55
Nežinomas autorius (Lietuva–Lenkija): 11, 12
Niesiolovskis, Tymonas  
(Niesiołowski, Tymon, 1882–1965, Lietuva-Lenkija): 53
Ostrauskienė, Valerija (1927–1997): 33
Petrulis, Algirdas (1915–2010): 25
Petravičius, Viktoras (1906–1989): 15
Pilipavičius, Juozas Algirdas (g. 1934): 20
Pintukaitė–Valečkienė, Grytė (g. 1977): 32
Povilaitis, Stasys (g. 1943): 38
Povilaitis, Vytautas (1927–2009): 22
Repšys, Petras (g. 1940): 43
Romerienė, Sofija (Zofja Römer, 1885–1972): 49
Skačkauskas, Algis (1955–2009): 34, 35
Sližys, Raimundas (1952–2008): 36
Streichmanas, Yehezkelis (Streichman, 
Yehezkel, 1906–1993): 10
Šimonis, Kazys (1887–1978): 14
Šimulynas, Šarūnas (1939–1999): 24, 44
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 40
Tarasova, Tatjana (Tатянa Tapacoвa, g. 1977): 31 
Tobiasse, Theo (g. 1927): 8
Vaitkūnas, Arūnas (1956–2005): 30
Vaitys, Jonas (1903–1963): 20
Valeška, Adolfas (1905–1994): 17
Veiverytė, Sofija (1926–2009): 44
Zīverts, J. (XX a., Latvija): 26
Žilius, Vytautas (g. 1944): 50
Žmuidzinavičius, Antanas (1876–1966): 21
Wrzeszcz, Eugeniusz (1851–1917, Lenkija): 9
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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. 

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 
konfidencialumą. 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 suinteresuotiems 
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 
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, 

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos 
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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 sesijos meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi 

prieiti prie aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą 
sąskaitą. 

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

4.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam pirkėjui 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 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.
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XVIII Vilniaus aukcionas
2011 m. kovo mėn.

Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel.: (8-615) 29023, (8-685) 76500
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.
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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
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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
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