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2011 m. rugsėjo 16 d.
XX Vilniaus aukcionas
2011 m. rugsėjo 16 d. (penktadienis) 18:00
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10/2, Vilnius)
Aukciono ekspozicija:
rugsėjo 14-15 d. 10:00-18:00 val.
rugsėjo 16 d. 10:00-14:00 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10/2, Vilnius)
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Nue & Erotica
Lietuvos dailė
Lietuvos gra fika
Istorinė gra fika

4

14

38

45

U žsienio šalių dailė

50

Sveiki, mielieji,
jau dvidešimtą kartą per ketverius metus. Žinoma, dvidešimtas aukcionas – tai ne 200-asis, tačiau apmąstyti jau yra ką. Nueitas
įdomus, daug patirties suteikęs kelias. Ačiū jums, nes būtent pirkėjai katalizuoja meno rinką. Menininkams yra labai svarbu žinoti,
kad jų darbus perka, jų geidžia, ieško. Jums, tikiuosi, smagu parsinešti naują paveikslą į namus – tai juk tolygu naujo šeimos nario
atsiradimui.
Šiame aukcione atidžiau pažvelgsime į žmogaus kūną, t.y. akto bei erotikos žanrą. Žmogaus kūnas yra pats didžiausias iššūkis
menininkui. Ar tai būtų atidi pozuojančio žmogaus studija, o galbūt tik interpretacija kūno tema, galima jau praėjus natūros studijas,
suteikianti minties, linijos, išraiškos laisvę, ar - dar daugiau - ženklas, šifras, simbolis - visa tai liudija begalinę kūniškumo sklaidą ir
raiškos įvairovę meno pasaulyje. Tai yra žavu. Ir be galo paslaptinga. Apie tai kalbėsimės šiame aukcione. Tiesa, kūniškumo (o juo
labiau erotikos) tema yra ganėtinai tabuizuota Lietuvos dailėje. Neturime nieko panašaus į XIX a. japonų shunga tradiciją. Tačiau
drovumas, kurio apstu mūsų mene, yra, ko gero, tik kita erotiškumo pusė. Svarbiausia, kad kiekvienas aukcione pristatomas nue - t.y.
akto - žanro pavyzdys liudija begalinę pagarbą žmogaus kūnui.
Tuo neapsiribojame. Kaip įprasta - aukcione pristatoma plati klasikinės Lietuvos dailės (t.p. ir grafikos) panorama. Ir šiek tiek
europinio antikvaro, kuris pasirodė vienu ar kitu aspektu įdomus. Be abejo, neapsieiname ir be istorinės grafikos bei žemėlapių, mat šie
objektai yra įdomūs ne tik intelektualams žinovams, jie taip pat yra gražūs tiesiog estetine prasme.
Linkiu smagių emocijų ir gerų įsigijimų XX-e Vilniaus aukcione,

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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Nue & Erotica

1. Juozas Mikėnas (1901–1964)

2. Juozas Mikėnas (1901–1964)

~1930, pop., anglis, 56 x 43,7
J. Mikėno piešinių kataloge Nr. 303

~1930, pop., anglis, 62,4 x 48,2
J. Mikėno piešinių kataloge Nr. 285

Moters torsas

1500 Lt

4

Moters aktas

1500 Lt

N u e & E ro ti c a

3. Vytautas Kašuba (1915–1997)

4. Vytautas Kašuba (1915–1997)

~1969–1973, tonuotas gipsas, 33 x 15,5
Sign. AK: VK

1980, gipsas, 54 x 36
Sign. AD: V.Kasuba 80 N.Y.

Aktas

6200 Lt

Bareljefas iš ciklo „Nude studies“

17000 Lt

Vytautas Kašuba (tikroji pavardė Košuba, 1915–1997) – Lietuvos skulptorius. Marijampolės amatų mokykloje 1934 m. baigė
medžio drožimo klasę. Po metų, kiek padirbėjęs skulptoriaus Juozo Zikaro dirbtuvėje, įstojo ir 1939 m. baigė Kauno meno mokyklą.
1994 m. Vilniaus dailės akademijos garbės daktaras. 1941–1943 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Skulptūros
studijos dėstytojas, studijos vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. atvyko į JAV, iki 1961 m. dirbo baldų dirbtuvėje
Niujorke. Kūrybinio kelio pradžioje sukūrė monumentalių skulptūrų, Antrojo pasaulinio karo metais – kamerinių skulptūrų, reljefų
(„Kalinių išsilaisvinimas“ 1942 m.). Nuo 1952 m. daugiausia kūrė religinės tematikos skulptūras iš medžio, akmens, bronzos. Nuo
1964 m. kūrė reljefus iš švino. XX a. 8-ame dešimtmetyje sukūrė kamerinių skulptūrų (daugiausia moterų portretų, aktų) iš gipso,
liedinto akmens, 9-ame dešimtmetyje sukūrė reljefus „Būties kelionė“ (1984–1987), „Diena iš dienos“ (1984–1988). Kūriniams
būdingos apibendrintos formos, stilizacija. Parodose dalyvavo nuo 1937 m., dalyvavo 1939 m. ir 1964 m. Niujorko pasaulinėje
parodoje. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus (daugiau kaip 250 kūrinių) ir JAV muziejai.
„Vytauto Kašubos moterys, apšviestos „amžinojo moteriškumo“ šviesa, prabyla gryna plastine poezija: nekasdieniška ori
laikysena, santūrūs, grakštūs judesiai, iškilminga rimtis, jas supanti kilnumo, dvasingumo aura. (...) Skulptorius pažvelgė į portretą
bei aktą kaip į struktūriškai stabilią būties apraišką. Dramatizmą, įtampą čia pakeitė aiškumas, paprastumas, simetrinė visumos
harmonija (...) Antikiniam grožiui ir tobulumui artimus idealus, renesansiško vitališkumo ir žmogaus pilnatvės idėjas Vytautas
Kašuba suvokė su neoklasiškąja pusiausvyra ir šypsena, teigiančia nuolatinę gyvenimo ir meno formų apykaitą, nenutrūkstamą jų
susipynimą.“
Irena Kostkevičiūtė, Vytautas Kašuba. Žmogus Vytauto Kašubos kūryboje (Vilnius: Regnum fondas, 1997): 135.

5

X
X
Vilniaus
aukcionas

5. Rimvidas Jankauskas – Kampas (1957–1993)
Aktas

1992, drb., al., 49 x 60
Sign. AD: Kampas
Reprodukuota in: Rimvidas Jankauskas – Kampas
(Vilnius, MRA, 2009): 89 ps.

5000 Lt

6. Akvilė Zavišaitė (1962–1991)
Julie

1988, juodas audeklas, past., 149,5 x 96,5
Sign. AD: Akvile 88

12800 Lt

6

„Julie“ – tai puikus Akvilės flirto su vulgarumu pavyzdys. Manieringas krūties linkis tarsi primena kažką kičiško, kažką iš
kalinių meno, tačiau Akvilė meistriškai „apžaidžia“ torsą švelniais nepaprastai subtilios melsvai – purpurinės gamos štrichais. Akvilės
siužetai, portretuojami žmonės dėl savo darbo specifikos dažnai susiję su vulgarumu, tačiau Akvilė niekuomet nenusirita nei į
vulgarumą, nei į kičą. Atvirkščiai, pasitelkdama įvairias deformacijas, tamsias spalvas, pakylėja savo herojus į visiškai kitą lygmenį, į
lygmenį virš kasdienybės, kuriame herojai yra dažnai vieniši, kenčiantys bei svajojantys.
S.M.

N u e & E ro ti c a

7. Elena Urbaitytė (Urbaitis, 1922–2006)
Šokis

~1956, drb. ant kart., 40,7 x 30,4
Sign. AK: E.Urbaitis

3500 Lt

8. Rimantas Dichavičius (g. 1937)

Eglė žalčių karalienė. Iš ciklo „Skulptūrinės vizijos“

1988, drb., al., 84,5 x 60
Reprodukuota in: Kultūros barai, Nr. 10 (1988)

950 Lt
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9. Audrius Puipa (1960–1997)

10. Audrius Puipa (1960–1997)

Apie 1981, pop., spalv. piešt., 46,5 x 32,5
Sign. AD: A. Puipa

1997, pop., ofortas, 12,5 x 15,9
Sign. AD: A.Puipa

Sėdinčiojo aktas

750 Lt

Besiprausianti valstietė

3800 Lt

11. Antanas Mončys (1921–1993) 12. Antanas Mončys (1921–1993)
Po lietum

Poros

1900 Lt

2100 Lt

1982, pop., guašas, 30 x 21
Sign. AD: monograma

1956, pop, kreid., tušin., 27 x 35,3
Sign. AD: AM 56

A. Mončio piešiniuose „aptinki nepakartojamą linijų ritmiką, originaliai sudėstytas galingas ovalų, kiaurymių, rinkių,
grandinių struktūras. Iš be pertrūkio vedžiojamų linijų ir formų išauga monumentali plastika ir vyriška jėga, išauga gyvybė, kuri
dauginasi įvairiais pavidalais.“
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Viktoras Liutkus, Antanas Mončys (Vilnius, artseria, 2003): 70

N u e & E ro ti c a

13. Jokūbas Kazlauskas
( Jacques Koslowsky, 1904 – 1993)
Moters aktas

Drb., al., 55,5 x 46
Sign. AK: J.Koslowsky

2800 Lt

14. Petras Kiaulėnas (1909–1955)

Nu lisant (Skaitančiojo aktas)

1935, drb. ant kart., al., 22 x 16
Sign. ranka ir antspaudu kitoje kartono pusėje

9200 Lt

Darbas sukurtas dailininkui gyvenant Paryžiuje ir liudija ankstyvajį Kiaulėno kūrybos etapą, jo sekimą kai kurių Paryžiaus La
Ruche autorių pastozine tapyba. Vėliau, persikėlus į JAV, P. Kiaulėno stilistika visiškai pasikeitė. Kaip pastebi Pranas Lapė, „Nors
[vėlesniame etape, t.y. po 1946 m.] Petras Kiaulėnas sąmoningai atmetė visa tai, kas jo ankstyvesniuose darbuose rodė tiesioginę
lietuviškojo mentaliteto, poezijos ir liaudies meno įtaką, ir ima sekti didžiuosius XX-jo amžiaus prancūzų koloristus. vis tiek tapytojo
šiaurietiškoji kilmė ir temperamentas aiškiai pasireiškia jo pamėgtų spalvų pilnumu ir jo beveik mineraliniu daiktų pajutimu“
Cit. iš: Pranas Lapė, Pro memoria Petras Kiaulėnas in: Aidai, 1974 m.
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15. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

16. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

1981, pop., spalv. linoraiž., 71 x 48
Reprodukuota in: Deginantis gyvenimo artumas.
Elvyra Kairiūkštytė, sud. K. Jaroševaitė ir kt.
(Vilnius: Tyto alba, 2010): 40.

~1995–1997, pop., tušas, 52 x 49
Reprodukuota in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė,
sud. K. Jaroševaitė ir kt. (Vilnius: Tyto alba, 2010): 67.

Sankryža

1600 Lt

Piešinys

1000 Lt

17. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
Šventė

1979, juodas pop., spalv. linoraiž., 45 x 38
Sign. AK: ,,Šventė”; AD: E. Kairiūkštytė
Reprodukuota in: Deginantis gyvenimo artumas.
Elvyra Kairiūkštytė, sud. K. Jaroševaitė ir kt.
(Vilnius: Tyto alba, 2010): 265.

1300 Lt
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“Erotinis domesys yra persmelkęs visą, ne tik ankstyvąją, bet ir brandžią Elvyros kūrybą. Jo apraiškos atviresniu ar šiek tiek
pridengtu pavidalu sutinkamos daugelyje jos estampų – nuo užuominų, metaforų iki retsykiais plakatiško atvirumo (“Sankryža”,
1981).”
Ramutė Rachlevičiūtė, “eros fluidai ir thanatos trauka” in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė, sud. K. Jaroševaitė
ir kt. (Vilnius: Tyto alba, 2010): 40

N u e & E ro ti c a

18. Teodoras Kazimieras Valaitis
(1934–1974)
Gulinčios moters aktas

1962, pop., monotip., 32 x 53
Sign. AD: Teodoras 62

1400 Lt

19. Pranas Lapė (1921–2010)

20. Pranas Lapė (1921–2010)

1948, pop., anglis, 33 x 20
Sign. AK: Pranas Lapė 1948

1950–1960, pop., mišri techn., 61 x 45
Sign. AD: Pranas Lapė

Moters aktas

Nue

1100 Lt

1600 Lt

11

X
X
Vilniaus
aukcionas

21. Pranas Gailius (g. 1928)

Estampas iš ciklo „D‘un bel Orient“ I (Gražieji Rytai, pagal Omaro Chajamo rubajus)

1980, pop., spalv. linoraiž., reljefas, 56 x 76, tir. 11/40
Sign. AK: d‘un bel Orient 11/40, AD: pranas

3000 Lt

22. Pranas Gailius (g. 1928)

Estampas iš ciklo „D‘un bel Orient“ II (Gražieji Rytai, pagal Omaro Chajamo rubajus)

1980, pop., spalv. linoraiž., reljefas, 56 x 76, tir. 11/40
Sign. AK: d‘un bel Orient 11/40, AD: pranas

12

3000 Lt

N u e & E ro ti c a

23. Nežinomas autorius (XIX a. II p., Japonija)
Erotinės scenos I

XIX a., ryžių pop., tušas, akv., 12 x 17,2; 12 x 16,8
Provinencija: dabartinio savininko įsigyta iš dailininko, scenografo ir kolekcionieriaus Liudo Truikio (1904–1987)

2300 Lt

24. Nežinomas autorius (XIX a. II p., Japonija)
Erotinės scenos II

XIX a., ryžių pop., tušas, akv., 11,7 x 16,8; 12 x 17,3
Provinencija: dabartinio savininko įsigyta iš dailininko, scenografo ir kolekcionieriaus Liudo Truikio (1904–1987)

2300 Lt

25. Nežinomas autorius (XIX a. II p., Japonija)
Erotinės scenos III

XIX a., ryžių pop., spalv. medžio raiž., 12 x 18; 12 x 17,7
Provinencija: dabartinio savininko įsigyta iš dailininko, scenografo ir kolekcionieriaus Liudo Truikio (1904–1987)

2300 Lt

Vienas iš japonų ukyio-e (XVII–XX a. gyvavusios medžio raižinių atspaudų bei piešinių tradicijos) žanrų – shunga, t.y. erotinis
menas. Kaip manoma, shunga kilo iš XV a. Kinijos medicinos vadovėlių, o labiausiai išpopuliarėjo XVII–XIX a. Japonijoje. Dauguma
ukyio-e meistrų (tame tarpe Hokusajus, Hiroshige ir kt.) išbandė savo jėgas ir shunga žanre. Žanrui būdingos tam tikros taisyklės:
atspauduose ir piešiniuose vaizduojamos poros dažniausiai yra apsirengusios, hiperbolizuojamos genitalijos, figūros išraitomos
sudėtingomis pozomis. Kartais pridedami trumpi dialogai. Dažniausiai tokio žanro darbai būna nepasirašyti, todėl yra sunku ar
beveik neįmanoma nustatyti autorystę.
S.M.

13

X
X
Vilniaus
aukcionas

Lietuvos dailė

26. Edmund Ząbczyński (1879–1964, Lietuva-Lenkija)
Peizažas

1939, fan., al., 50 x 56,5
Sign. AD: E. Zobczyński 1939

11400 Lt

Edmund Ząbczyński (g. 1879 prie Sandomiežo – m. 1964 07 04 Moronge), lenkų dailininkas. Baigė Sandomiežo licėjų. Nuo
1900 su pertraukomis keliolika metų studijavo skulptūrą Krokuvos dailės akademijoje. Vėliau išvyko į Vilnių mokytis tapybos ir
piešimo. Po daugelio metų grįžo į Krokuvą, tęsė tapybos studijas Dailės akademijoje. 1937 kaip studentas emeritas įgijo antrą
(tapytojo) diplomą. Tuomet vėl išvyko į Vilnių, atsidėjo peizažų tapybai. Šio laikotarpio kūrybinis palikimas dingo per karą. Nuo
1945 dailininkas su žmona gyveno Moronge. Prisidėjo steigiant Bendrojo lavinimo licėjų, dėstė jame dailę. Šeštajame dešimtmetyje
Šv. Juozapo bažnyčiai nutapė Golgotos kompoziciją. Sukūrė sakralinės tematikos smulkiosios skulptūros kūrinių iš medžio. Turėjo
mecenatą dr. W. Babickį. 1966 Varmijos ir Mozūrų muziejuje Olštyne surengta profesoriaus paroda. Aukcione pristatomas kūrinys
tikriausiai sukurtas Lietuvoje; tikėtina, jog tai yra Vilniaus apylinkių peizažas.
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Lietuvos dailė

27. Halina Bobaryko–Modelska
(XX a. I p., Lietuva-Lenkija)
Natiurmortas /
Moters portreto eskizas

XX a. 4 d–metis, drb., al., 63 x 52
Sign. AD: HBobaryko

4500 Lt

28. Elena Römerytė (Helena Römerówna, 1860-1946)
Natiurmortas

XX a. 1–2 d–metis, drb., al., 47 x 38
Sign. AD: H. Romerowna

8500 Lt

Elena Römerytė – dailininkė tapytoja, Felicino Römerio ir Michalinos Kułakowskos duktė. Dailės mokėsi Vilniuje pas giminaitį
tapytoją Edvardą Matą Römerį. Manoma, kad mokėsi ir Vilniaus piešimo studijoje, vėliau tęsė studijas Varšuvoje ir Miunchene, kur
mokėsi privačiai. Grįžusi į Lietuvą gyveno E. M. Römerio namuose Bokšto g. 1905 m. kartu su tapytoja Eleonora Onichimowska
Vilniuje atidarė privačią dailės mokyklą, vadintą Bendraisiais tapybos, piešimo, taikomosios ir dekoratyvinės dailės kursais. Iki 1915
m. turėjo privačią savo vardo tapybos mokyklą mergaitėms. Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rytus, gyveno Baltarusijoje,
Maskvoje, tarpukario laikotarpiu – Vilniuje. 1945 m. pasitraukė į Torunę. Dailininkė buvo aktyvi visuomenės veikėja: buvo Vilniaus
dailės draugijos narė, parėmė Vilniaus šv. Onos bažnyčios restauravimą, Vilniaus mokslo ir meno muziejaus įkūrimą. E. Römerytė
nutapė realistinių peizažų („Miško kelias“, „Nemuno krantų vaizdas“), kompozicijų su arkliais („Peizažas su arkliais“, „Turgus
Obeliuose“), religinės tematikos paveikslų bažnyčioms („Šv. Jurgis“ Gervėčių bažnyčioje, „Šv. Ona“ Obelių bažnyčioje, „Šv. Vincentas
Paulietis“ Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje), portretų („Januarijaus Konskio portretas“), buitinių kompozicijų („Senis virtuvėje“),
plunksnele ir tušu nupiešė Vilniaus kiemelių fragmentų. LDM saugomi darbai: „Karvės beržyne“, „Peizažas su nendrėmis“, „Arkliai
pievoje“.
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29. Vytautas Kairiūkštis (1890–1961)
Panerio dvaro apylinkėse

Iki 1939, drb., al., 31 x 41
Provinencija: dabartinio savininko įsigyta
iš V. Kairiūkščio sesers Halinos Kairiūkštytės
– Jacinienės 1978 m.

5000 Lt

Vytautas Kairiūkštis gimė 1890 m. Seinuose, Suvalkų vaiv. (Lenkija). 1910–1912 m. mokėsi Vilniuje, I. Trutnevo piešimo
mokykloje, vėliau Maskvoje: 1912–1916 m. K. Juono meno studijoje, nuo 1917 m. – Tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje,
1920–1921 m. – Aukštosiose meno ir technikos dirbtuvėse. Dailės parodose dalyvavo nuo 1923 m. Mirė 1961 m. Vilniuje. Kairiūkštis
– svarbiausia figūra tarpukario Vilniaus lietuvių dailės scenoje, aplink jį būrėsi to meto lietuviai Vilniaus dailininkai (V. Drėma, B.
Macutkevičius, V. Kosciuška ir kt.), jis reikšmingai įtakojo lietuviško avangardo raidą.
Parengta pagal LDM inf.

30. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Saulėta rudens diena

XX a. 7–8 d–metis, drb., kart., al., 35 x 45
Sign. AD: VKosciuška

3000 Lt

„Turėjo praeiti ne vienas dešimtmetis, kad paaiškėtų: didelė dalis Kosciuškos ‚senamadiškųjų‘ darbų reprezentuoja meną, be kurio
aukštoji kultūra su savo viršūnėmis prarastų orientyrus, nes neturėtų atskaitos taškų. Geriausi jo peizažai, natiurmortai, portretai –
visuomenės daugumos priimtas profesionalumo etalonas, ‚salonų menas‘, kuris aplenkdamas muziejų rinkinius iš pradžių nukeliauja
į dailės mėgėjų namus, o vėliau jau randa kelią ir į nacionalines kolekcijas, įgydamas klasikos statusą.“
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G. Jankevičiūtė, „Įvadas“ in: XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška (parodos katalogas, Vilnius: LDM, 2011): 18

Lietuvos dailė

31. Juozas Mikėnas (1901–1964)
Medžio motyvas

1931, pop., akv., 46 x 31,5
Sign. AK: Mikėnas 31
Reprodukuota in: Мастера нашего века:
Юозас Микенас (Москва: Советский художник,
1983): 135 ps.

1900 Lt

32. Jan Hawryłkiewicz (1902–1922,
Lietuva-Lenkija)
Švč. Trejybės (Trinapolio)
bažnyčia Vilniuje

1944, kart., temp./guašas, 20 x 30
Sign. AD: Hawryłkiewicz 44 r.

700 Lt

Jan Hawryłkiewicz 1927 m. baigė Vilniaus Stepono Batoro universiteto Menų fakultetą. Tapybos mokėsi pas
Ferdinandą Ruščicą ir Ludomirą Slendzinskį. Buvo Vilniaus nepriklausomų menininkų draugijos („Wileńskiego
Towarzystwa Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych“, dalyvavo jos 1933, 1936, 1940 m. parodose) ir Poznanės
nepriklausomų menininkų draugijos („Towarzystwa Niezależnych Plastyków Poznańskich“) narys. 1930–1937 m.
studijavo Paryžiaus teatro dekoravimo studijoje pas Vincentą Drabiką, 1945–1948 m. dirbo Varšuvos dramos teatro
scenografu.
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33. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Ūkanotas rytas Stambule

1960, pop., al., 20 x 28,5

1200 Lt

34. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Marių paplūdimys

1986, pop., al., 39 x 55

1800 Lt

35. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Nida. Didžioji kopa

1986, kart., al., 39 x 60
Sign. AK: parašas 86

2000 Lt

18

Sergejus Gračiovas gimė 1922 m. Rusijoje. Miniatiūros meno mokėse Palecho meno mokykloje (1937–1941), po to – Ivanovo
meno mokykloje (1941–1942). 1946 m. pradėjo studijas Vilniaus valstybiniame dailės institute (pas prof. Vytautą Mackevičių), kurį
baigė 1951–aisiais.
Parodose pradėjo dalyvauti nuo 1953 m., o 1954 m. buvo priimtas į Dailininkų sąjungą. S. Gračiovas dalyvavo visose respublikinėse
parodose, jo darbai buvo eksponuojami Rygoje, Maskvoje ir kitų šalių miestuose. Lietuvos ir Rusijos kultūros ministerijų užsakymu
S. Gračiovas tapė teminius paveikslus, kurie tapo užsakovų nuosavybe. Dailininko darbų yra privačiose kolekcijose Kanadoje, JAV,
Vokietijoje, Australijoje, Japonijoje, Olandijoje, buvusioje Jugoslavijoje.
1982 m. dailininkui buvo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas, jis buvo apdovanotas „Švyturio“ žurnalo premija už
piešinius ir plakatus.
2003 m. surengta pomirtinė dailininko darbų paroda Lietuvos Dailininkų sąjungos galerijoje.

Lietuvos dailė

36. Vincas Norkus (1927–2006)
Vėlyvas ruduo

1972, fan., al., 39,5 x 49,5
Sign. AK: parašas – 87

1100 Lt

37. Vytautas Mackevičius
(1911–1991)
Peizažas

XX a. vid., fan., al., 37,5 x 45,5
Sign. AD: V. Mack

3200 Lt

Vytautas Mackevičius gimė 1911 m. Šiauliuose. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1938–1939 m. mokėsi Paryžiuje, Š.Gereno
tapybos studijoje. Dailės parodose dalyvavo nuo 1939 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1954), LTSR Iiaudies dailininkas (1963),
LTRS valstybinės premijos laureatas (1970), ilgametis Valstybinio dailės instituto (dab. VDA) rektorius ir profesorius, išugdęs ne
vieną menininkų kartą. Mirė 1991 m. Vilniuje.
„Geriausiems Mackevičiaus peizažams būdinga išgyventa psichologinė nuotaika, lietuviškos gamtos pojūtis, tapybos
meistriškumas.“ G. Kliaugienė, „Peizažas“ in: XX a. lietuvių dailės istorija, III t.: 1940–1960 (Vilnius: 1990): 192
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38. Boleslovas Motuza–
Matuzevičius 1910–1990)
Juodupėnų peizažas

1981, kart., al., 38 x 46

800 Lt

39. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Etiudas paveikslui „Naktis po lietaus“

1942, kart., al., 17,5 x 28,5
Sign. AK: parašas

900 Lt
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Lietuvos dailė

40. Kazys Šimonis (1887–1978)
Praeitis

1968, pop., temp., 36,5 x 53,5
Sign. AD: KŠ

3600 Lt

41. Kazys Šimonis (1887–1978)
Pakopos

1973, pop., temp., 36,5 x 52
Sign. AD: KŠ

7400 Lt
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Vilniaus
aukcionas

42. Jonas Buračas (1898–1977)
Senamiesčio bokštai iš
Aleksoto

1929, kart., al., 21,5 x 28
Reprodukuota in: Jonas Buračas
(Vilnius; MRA, 2010): 70

4600 Lt

43. Jonas Buračas (1898–1977)
Žemaitija, Varputėnai

1930, kart., al., 20 x 24
Sign. AK: parašas 30

2900 Lt

„Varputėnai“ - skaidrus, šviesus, lengvas peizažas, skleidžiantis ramią nedidelio miestelio popietės nuotaiką. Impresionistinis
darbas, atliktas šviesia subtiliai pilkšvų, purpurinių tonų palete priklauso brandžiam dailininko kūrybos tarpsniui, drauge įprasmina
nesenų studijų Paryžiuje metu gautas pamokas.
S.M.
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Lietuvos dailė

44. Jonas Buračas (1898–1977)
Karmėlava

1951, drb., al., 45 x 62

4000 Lt

45. Jonas Buračas (1898–1977)
Utenos gatvė

1952, drb., al., 46,5 x 62,5
Sign. AD: J.Buračas 52

4200 Lt

23

X
X
Vilniaus
aukcionas

46. Viktoras Vizgirda (1904–1993)
Kavinėje

1939, kart., al., 14 x 18
Signuota kitoje pusėje: V. Vizgirda 39

7400 Lt

Kitas labai panašus į šį etiudas, analogiško formato bei metų, yra reprodukuojamas Viktoro Liutkaus monografijoje Viktoras
Vizgirda (Vilnius: VDA leidykla, 2000): 125. Vizgirda 1938–1939 m. keliavo ir mokėsi Londone bei Paryžiuje.
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Lietuvos dailė

47. Algirdas Petrulis
(1915–2010)

Peizažas su medžiais

1981, kart., al., 49 x 70,5
Sign. AD: petrulis

5000 Lt

48. Algirdas Petrulis
(1915–2010)
Vilnius žiemą

1959, drb., al., 54 x 65
Sign. AK: Petrulis 59
Reprodukuota
in: Algirdas Petrulis
(Vilnius, 2001): 90

27500 Lt

„Dailininkas kuria intymų, lyrišką, kamerinį peizažą, varijuoja žalsvai pilkšvą, sidabrinį, kiek monotonišką koloritą, išsklaidytoje
virpančioje šviesoje ištirpdo daiktų kontūrus. „Vilnius žeimą“ – tai fragmentiškas vaizdas, kuriame impresionistiškai, šiurkštoku
potėpiu perteiktos gamtos nuotaikos.“
Aldona Dapkutė, in: Algirdas Petrulis (Vilnius, 2001): 148
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49. Adomas Galdikas (1893-1969)
Pamiškės peizažas

XX a. 5–6 d–metis, kart., temp., 42 x 60
Sign. AK: A. G.

3600 Lt

50. Adomas Galdikas (1893-1969)
Abstrakcija

1960–1968, kart., temp., 72 x 112
Sign. AD: A. Galdikas

7200 Lt

Lietuvos dailė

51. Bronius Murinas (1906–1986)
Natiurmortas

Drb., al., 71,5 x 56

14000 Lt
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52. Rimvidas Jankauskas
– Kampas (1957–1993)
Be pavadinimo

1991, drb., al., 54 x 73
Sign. AD: Kampas
Reprodukuota in: Rimvidas Jankauskas
– Kampas (Vilnius, MRA, 2009): 78 ps.

8000 Lt

53. Rimvidas Jankauskas – Kampas (1957–1993)
Be pavadinimo

1991, drb., al., 81 x 111
Reprodukuota in: Rimvidas Jankauskas – Kampas (Vilnius, MRA, 2009): 79 ps.

14400 Lt

Lietuvos dailė

54. Jūratis Zalensas (g. 1952)
Be pavadinimo

1995–2000, kart., al., 35 x 48
Sign. AD: Zalensas

2600 Lt

55. Ignas Budrys (1933–1999)
Saulėtoji Žemaitija

~1979, pop., akv., 63,5 x 87,5
Kitas šio darbo variantas reprodukuotas in: Akvarelė (sud. E. Urbanavičius ir kt., Vilnius, Vaga, 1985): 14
1800 Lt
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56. Algis Skačkauskas (1955 – 2009)

57. Algis Skačkauskas (1955 – 2009)

Kart., al., 105,5 x 85
Sign. AK: SK.

~2006, drb., al., 33 x 24

Gundymas

5800 Lt

30

Be pavadinimo

2200 Lt

Lietuvos dailė

58. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Vėjuota diena

1975, fan., al., 61,5 x 91
Sign. AD: Švėgžda 75

22600 Lt

„Vėjuota diena“ – lietuviškojo periodo Švėgždos peizažas – liudija jį ieškojus savito kelio bei meninės raiškos nuo pat kūrybinio
kelio pradžios. Peizažas atliktas visiškai atsisakant tuo metu dailėje vyravusio, tarsi net oficialaus, peizažo vaizdavimo kanono:
pastozinio alla prima potėpio, purvinų, tamsių žemės spalvų. Priešingai, Švėgžda kuria šio laikotarpio darbus plonu, skaidriu dažo
sluoksniu, kvatročento freskos meistrų mėgtomis spalvinėmis gamomis ir deriniais. Galima pastebėti ir polinkį į dekoratyvumą,
kiek nervingą kontūrinę liniją bei tolimą, aidu atsišaukiantį panašumą į Čiurlionio stilistiką.
S.M.
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59. Arvydas Šaltenis (g. 1944)
Telefonas II

1975, fan., al., 80,5 x 61
Sign. AD: AŠ 75
Reprodukuota in: Tapyba (sud. V. Ciplijauskas ir kt., Vilnius: Vaga, 1981): nr. 54

7400 Lt

32

Arvydas Šaltenis aštuntojo dešimtmečio pradžioje, drauge su keliais kitais dailininkais (A. Kuru, K. Dereškevičiumi) pradėjo, anot
kritiko Alfonso Andriuškevičiaus, „deromantizavimo tendenciją“ lietuvių tapyboje, kuri aštriai oponavo oficialiai stilistikai ir tradicijai:
„vaizduodamas žmones, rinkdavosi pabrėžtinai kasdieniškas situacijas: štai susmukusi snaudžia traukinio keleivė, aure blyškiaveidis
jaunuolis nervingai kalba telefonu ir t.t. Herojų veidai, kūnai nėra gražūs, pozos – nei grakščios, nei kilnios, nei didingos (...) Utriruodamas
kai kuriuos bruožus (pozos nerangumą, atitinkamą veido išraišką ir pan.), savo personažus autorius neretai traktuoja aiškiai ironiškai.“
Cit. iš: Alfonsas Andriuškevičius, „Deromantizavimo tendencija tapyboje“ in: Lietuvių dailė: 1975–1995 (Vilnius: VDA leidykla,
1997): 39–40 ps.

Lietuvos dailė

60. Rimas Bičiūnas (g. 1945)

61. Rimas Bičiūnas (g. 1945)

1973, kart., al., 40 x 23

1971, drb., al., 107 x 80,5

Prie stalo

950 Lt

Natiurmortas ant palangės

9800 Lt
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62. Algis Griškevičius (g. 1954)
Naktinis maudymas

1989-91, drb., al., 119 x 82
Sign. AK: AGrišk.

9800 Lt

34

„Algis Griškevičius apdovanotas skvarbiu žvilgsniu. Anksti suradęs savitą tapybos manierą, autorius yra imaginacinio peizažo
meistras, savo darbuose derinantis natūralistinės, hiperrealistinės ir siurrealistinės tapybos elementus. (...) Piešdamas realistinį
gamtovaizdį, menininkas jį paverčia siurrealistine vizija, kurioje fantastiniai elementai susipina su patirtais išorinės tikrovės
įspūdžiais. Kinta ne patys daiktai, bet jų išdėstymo logika. (...) Dauguma autoriaus nutapytų peizažų ir miestų vaizdų dvelkia
šalta melancholija ir vienatve. Laikas juose atrodo sustojęs ir dažnai nematyti jokio gyvo žmogaus – nebent raumeningo žaliūko
milžiniška figūra, žaidžianti fatališką bilijardą. Žaidimo stalas – pieva ir mėnesienoje rymantis miestas. Kas yra šis baisusis žaidėjas,
tvarkantis pasaulio gyventojų likimus? Piktasis gnostikų demiurgas, nusikaltėlių vadas arba paties autoriaus vidinės valios projekcija,
mėginant pabrėžti, kad jis yra šių vaizduotės landšaftų valdovas? Nežinia.“
Algis Uždavinys

Lietuvos dailė

63. Romanas Vilkauskas (g. 1949)
Interjeras

1997, drb., al., 92 x 73
Sign. AK: RV 1997

7500 Lt

Romanas Vilkauskas – tapytojas, 1976 m. baigė Vilniaus Dailės institutą (dabar Dailės akademiją), Šiaulių Universiteto tapybos
katedros docentas, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys. Personalinės parodos 1989, 1999, 2004 Lietuvoje, 2005 Piarnu Estijoje.
Darbai eksponuoti Olandijoje, Kanadoje, JAV, Švedijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Tapybos darbų yra įsigiję Vilniaus
Dailės muziejus, Vilniaus Dailės fondas, Kauno M.K. Čiurlionio muziejus, Zimmerli Meno muziejus JAV, Šiaulių “Aušros muziejus,
kolekcionieriai iš Olandijos Švedijos, Suomijos. 2003 m. išleistas Lietuvos dailininkų sąjungos leidinys
Lit.: Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Romanas Vilkauskas (Lietuvos dailininkų sąjunga, 2003), Art of the Baltics: The Struggle for
Freedom of Artistic Expression under the Soviets, 1945-1991 (Dodge Soviet Nonconformist Art Publication Series, ed. Alla Rosenfeld,
Norton T. Dodge, Rutgers University Press, 2001).
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64. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940)

65. Vidas Pinkevičius (g. 1949)

1976, pop., piešt., akv., 76 x 56
Sign. AD: R.Vaitekūnas 76

1976, fan., al., 80 x 95

Laukianti moteris

3000 Lt

36

Baltasis laivas

950 Lt

Lietuvos dailė

66. Valentinas Antanavičius (g. 1936)

67. Leonardas Tuleikis (g. 1939)

1969, asambliažas, 55 x 35
Sign. AD: Ant69

1982, kart., al., 80 x 50
Sign. AK: L.Tuleikis 82

Dekonstruotas smuikas

4000 Lt

Laukianti

6800 Lt

„Raišku, lakoniška, paprasta. V. Antanavičius naudojasi asambliažo technika. Labai svarbus jos principas – perkelti objektą iš
vienos sistemos į kitą taip, kad jis, šauniai funkcionuodamas naujojoje, vis dėlto primintų, iš kur yra paimtas; ir juo netikėtesnis šitas
šuolis (t.y. nenuspėjamesnė naujoji sistema ir funkcijos), juo didesnis efektas.“
Alfonsas Andriuškevičius, „Valentinas Antanavičius. Kompozicija. 1983“ in: Lietuvių dailė: 1975 – 1995 (Vilnius: VDA leidykla,
1997): 175
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Lietuvos gra fika

68. Jurgis Mačiūnas (1931-1978)

Jonas Mekas. Reminiscencijos. New York 1972 (Fluxus knyga)

1975, poligraf., medis, žalvariniai vyriai, 14 x 19,5 x 3,2, tir. Nr. 138.

4400 Lt

Jurgis Mačiūnas (angl. George Maciunas, 1931–1978). Gimė Kaune inžinieriaus ir teatro solistės šeimoje, 1944 m. su tėvais
pasitraukė į Vokietiją, kur trejus metus lankė lietuvių gimnaziją. 1948 m. persikėlė į JAV. 1949–1952 m. studijavo meno istoriją,
grafiką, architektūrą Cooper Union meno mokykloje Niujorke. 1954 m. Carnegie technologijos institute (Pitsburgas) gavo
architektūros bakalauro laipsnį. 1955–1960 m. tęsė mokslus Dailiųjų menų institute, Niujorko universitete, kur studijavo Europos
ir Sibiro tautų meną ir kultūrą.
1960 m. kartu su Almiu Šalčiu Niujorke, Madison Aveniu Nr. 925, atidarė galeriją AG (pavadintą pagal pirmąsias savininkų
vardų raides), kurioje ketino rengti paskaitas, veiksmo koncertus, rodyti nekomercinius, poetinius, eksperimentinius kino filmus. AG
galerijoje užgimė Fluxus judėjimas. Menininkas rašė manifestus, organizavo koncertus, leido ir apipavidalino Fluxus antologijas,
periodiką, kūrė hepeningus, akcijas, performansus, konceptualiuosius vaizdinius, objektus, muzikinius ir literatūrinius pokštus,
nukreiptus prieš grynąjį „profesionalų“ meną. 1998 m. ant namo Kaune (Parodos g. 1) atidengta memorialinė lenta. 1999 m. Kauno
paveikslų galerijoje (K. Donelaičio 16) atidarytas Jurgio Mačiūno kabinetas. 2002 m. išleista Tomo Sakalausko knyga „Žiūrėjimas į
ugnį: Jurgio Mačiūno, Fluxus kūrėjo, gyvenimas“ (Vilnius, 2002).
2007 m. Vilniaus savivaldybė už 5 mln. JAV dolerių įsigijo iš Jono Meko J. Mačiūno kolekciją – 2600 eksponatų. Kolekcijoje
– J. Mačiūno darbai, skirti „Film-Makers Cinematheque“, „Film Cuture“ žurnalui, J. Meko projektams, išskirtiniai darbai ir
dokumentacija, susiję su Soho rajono įkūrimu, darbai ir tekstai iš privataus J. Mačiūno gyvenimo. Tai yra antra pagal dydį Fluxus
kolekcija pasaulyje. Didžiausia kolekcija saugoma Moderniojo meno muziejuje Niujorke, kur 2009 m. buvo atidaryta pastoviai
veikianti Fluxus ekspozicija. Jurgis Mačiūnas buvo Fluxus judėjimo įkūrėjas ir pagrindinė figūra.
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Lietuvos grafika

69. Vitalijus Suchockis (g. 1946)

Paršiukas Čiukas. 4 istorijos.

1974–2006, pop., akv., tušas, 4 x 21 x 9,7

900 Lt

70. Vytautas Ignas (1924–2009)
Sapnas

1971, pop., medžio raižinys, 71 x 60,5, tir. 10/75
Sign. AK: 10/75, AD: VIgnas 1971
Reprodukuota in: Vytautas Ignas (Vilntius, LDM, 2001): 23 ps.

2000 Lt
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71. Vincas Kisarauskas (1934-1988)
Iš ciklo “Sulaužyti žmonės”

1962, pop., kartono raiž., 30 x 30

1400 Lt

72. Petras Rauduvė (1912–1994)

73. Stasys Krasauskas (1929–1977)

1968, pop., linoraiž., 73,5 x 53, tir. 7/30
Sign. AK: 7/30 Vilniaus legenda. Linoraižinys,
AD: P.Rauduvė 1968
Darbas eksponuotas apžvalginėje Rauduvės parodoje
Lietuvos dailės muziejuje 1972 m. (žr. parodos katalogą:
Vilnius, LDM, 1972).

1966, autocinkografija, 17,5 x 13,3
Sign. AD: parašas

Vilniaus legenda

1600 Lt

Iš ciklo “Giesmių giesmė”

1700 Lt

Lietuvos grafika

74. Leonas Lagauskas (1928–2010)
Mergaitės portretas

1965, pop., minkštas lakas, 64 x 48,5
Sign. AK: ½, AD: parašas
Reprod. in: Leonas Lagauskas: estampai,
piešiniai (Vilnius, VDA leidykla, 2011): 65

1800 Lt

75. Leonas Lagauskas (1928–2010)
Dirbtuvėje

1977, pop., ofortas, 48,5 x 64
Sign. AC: E‘. d‘a.; AD: LLagauskas 1977 m.

1800 Lt

76. Leonas Lagauskas (1928–2010)

Senamiesčio muzikantai

1978, pop., ofortas., 48,5 x 64,5
Sign. AK: Senamiesčio muzikantai;
AD: LLagauskas 1978 m.

1800 Lt

„Tik grįžęs po studijų Leningrade (1952–1958), Leonas Lagauskas debiutavo Lietuvos dailės gyvenime. Jis anksti išsiskyrė
savitu stiliumi ir puikiai įvaldyta technika. Tuometinėje lietuvių grafikoje plito liaudies meno tradicijų interpretavimas, dominavo
linoleumo ir medžio raižiniai. Meninio vaizdo suplokštinimas ar ornamentinis stilizavimas Lagausko netraukė. Leningrado
aukštojoje mokykloje įgyti meistriško akademinio piešinio įgūdžiai, pagarba ir susižavėjimas praėjusių epochų (ypač renesanso ir
baroko) daile skatino dailininką ieškoti savito kelio“.
„Neįprastai ir naujai parodose atrodė dailininko ištobulinta, iki tol Lietuvoje nepopuliari minkštojo lako technika. Ji leidžia
išgauti toninius kontrastus, grūdėtos faktūros įvairovę ir subtilius perėjimus, primenančius piešinį tušu. Tai kone pati sudėtingiausia
iš metalo technikų, reikalaujanti ypač tikslaus, apgalvoto prisilietimo, nes, greit kietėjant plokštelės lakui, pakeitimai tampa
nebeįmanomi. (...) Pačiame technikos pavadinime „minkštas lakas“ slypi jaukumas, švelnumas. Lagauskas tai puikiai pajuto.“
Regina Urbonienė, „Leonas Lagauskas – piešinio meistras“, in: Leonas Lagauskas: estampai, piešiniai (Vilnius, VDA leidykla, 2011):
9-10.
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77. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Malda

1989, pop., piešt., tušas, 27 x 21,8
Sign. AD: M. Vilutis 1989

900 Lt

78. Petras Repšys (g. 1940)

Mano tėvynė (13 avių ir 7 moterys Šventosios upės atvaizde 1971 metų vasarą)

1972, pop., litograf., 50 x 60, tir. 58/60
Sign. AK: 58/60 Mano tėvynė; AD: Petras Repšys 72.
Reprodukuota in: Petras Repšys (Vilnius, Kultūros barai, 2006): 81 p.

1300 Lt
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Lietuvos grafika

79. Giedrius Jonaitis (g. 1963)

Prūsų kronikos / Vytautas / Spaudos draudimas / Pergalė. Iš ciklo “Lietuvos istorija”

1987, pop., litograf., 4 x 46,5 x 32,5
Visi signuoti.

3000 Lt

Giedrius Jonaitis – dailininkas, Vilniaus Dailės Akademijos auklėtinis, jos dėstytojas (docentas nuo 1995). Litografijos, sausos
adatos meistras, sukūręs grafikos ciklų, knygų iliustracijų, litų banknotus. Surengė 7 personalines kūrybos parodas Vilniuje, Čikagoje,
Kanberoje, Zalcburge. Dalyvavo Vokietijos, Prancūzijos, Švedijos, Lenkijos, Japonijos, Rusijos, Urugvajaus, JAV, Italijos ir daugelio
kitų šalių tarptautinėse parodose, konkursuose. Dailininko kūrinių įsigijo Lietuvos ir užsienio dailės muziejai, galerijos. Dailės
kolekcininkus ypač domina mažatiražiai, subtilūs grafikos darbai. Giedrius Jonaitis yra litų banknotų autorius: 1 litas (1994 m.
laida), 2 litai (1993 m. laida), 5 litai (1993 m. laida), 10 litų (1993, 1997, 2001 m. laidos), 20 litų (2001 m. laida), 50 litų (2003 m.
laida), 500 litų (2000 m. laida).
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80. Saulius Ikamas (g. 1936)

Vilnius. Katedros varpinė V

1989, pop., autolitograf., 16 x 11
Sign. AD: Saulius Ikamas 89

400 Lt

81. Edita Suchockytė (g. 1975)

82. Edita Suchockytė (g. 1975)

1999, pop., ofortas, 59 x 49, tir. 14/30
Sign. AK: 14/30, AC: ofortas, AD: parašas 1999

1997, pop., ofortas, 49,5 x 64, tir. 21/25
Sign. AK: 21/25, AC: ofortas, AD: parašas 1997

Diena ir naktis. Iš ciklo
„Pasaulio sutvėrimas“

900 Lt
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Jurga. Iš iliustracijų ciklo
K. Borutos romanui „Baltaragio malūnas“

900 Lt

Istorinė gra fika

83. Jacques Lipchitz (1891–1973)
Tesėjas prieš Minotaurą

1941, pop., ofortas, 17,5 x 13,8, tir. 23/50
Sign. VK klišėje: parašas 1941, AD pieštuku: parašas

4600 Lt
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X
X
Vilniaus
aukcionas

84. Napoleonas Orda
(1807–1883, dailininkas)
/ Alojzy Misierowicz (litografas)

Gelgaudų (Panemunės) pilis

Po 1873, pop., tonuota litograf., 19 x 28,5 (vaizdas),
spausta Maksimilijono Fajanso
litografijos spaustuvėje Varšuvoje.
Lakštas iš N. Ordos Lenkijos istorinių
vaizdų albumo. Serija IV, Nr. 112.
Reprodukuota in: Napoleonas Orda:
Senosios Lietuvos vaizdai (Vilnius: Pradai, 1999).
Lit.: Levandauskas Vytautas,
Vaičekonytė-Kepežinskienė Renata:
Napoleonas Orda. Senosios
Lietuvos architektūros peizažai
(VDA leidykla, 2006).

1400 Lt

85. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)

Vilniaus Kalvarijų vaizdas / Widok Kalwaryi pod Wilnem.

~1850, pop., plieno raiž., 11 x 16,4 (lakštas)
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806-1885) „Vilniaus albumo“ II ser., 1 sąs., Nr.9.
Pagal Jono Chruckio paveikslą.

800 Lt
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Istorinė grafika

86. Bartolomėjas Lauvergne’as (Barthelemy Lauvergne,
1805–1871, dailininkas ir litografas)

Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slėnyje /
Kovno. Moulin de la vallée de Mickiewicz

1842–1855 (išleista), pop., litograf., 26,5 x 42
Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796-1858), Voyages
de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie,
en Laponie, au Spitzberg et au Feroe,
pendant les annees 1838, 1839 et 1840 sur la corvette
La Recherche, Paris, Arthus-Bertrand & ckermann, 1842-1855.

2800 Lt

87. Bartolomėjas Lauvergne’as (Barthelemy Lauvergne,
1805–1871) / Sabatier (litografas)
Vilnius / Vue de Vilna

1840 (piešta), 1842–1855 (išleista), pop., litograf., 27,5 x 43
Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796-1858), Voyages
de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie,
en Laponie, au Spitzberg et au Feroe, pendant les annees
1838, 1839 et 1840 sur la corvette La Recherche, Paris,
Arthus-Bertrand & ckermann, 1842-1855.

3200 Lt

„Vieną poetiškiausių šio [Vilniaus su Pilies kalnu] motyvo vaizdų 1840 m. sukūrė prancūzas Lauvergne, parodęs Vilniaus miesto
panoramą nuo Žaliojo tilto žiemą (vasario 20 d.) su Pilies kalnu centre. Dailininkas sukūrė nuostabios nuotaikos meninį paveikslą.
Pilka debesuota žiemos diena. Dangumi slenka sunkūs švininiai debesys, grasindami artėjančia pūga (...) Visas peizažo grožis glūdi
ne tiek romantiškoje grėsmingų ir džiugių nuotaikų kaitoje, kiek būtent švelniausiuose pilkų tonų perėjimuose, jų tapybiškame
žaismingume – lyg iš Koro peizažo. Paveiksle daug pažymėta ikonografinių detalių, bet visos jos pateikiamos kaip nelaukta Vilniaus
egzotika, sužavėjusi prancūzą dailininką savo šiaurietiška legenda, nuostabia tyla ir ramybe“.
Vladas Drėma, Dingęs Vilnius (Vilnius: 1991): 92 – 93.
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X
X
Vilniaus
aukcionas

88. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616, užsakovas)
Thomas Makovius (Makowski, 1575–1630, sudarytojas)
Gerrits (Gerard) Hessel (1581–1632, raižytojas)
Willem (Guilhelmus) Janssonius (1571–1638, leidėjas)

Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio

1613 (nurodyta žemėlapyje); 1635–1650 (pasirodė W. Blaeu atlase „Theatrum orbis terrarum“), akvarele spalvintas vario raižinys, 75 x 73
Leista Amsterdame, Jansonijaus leidykloje
Reprodukuota in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 55.

15000 Lt
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Istorinė grafika

89. Jonas Nepreckis ( Jan Neprzecki 1719-1754, sud.) / Tobias Mayer (1723-1762, patikslino)
Magni Dvcatvs Litvaniae in suos Palatinatvs et Districtvs Divisvs

1749/1775, pop., akvarele spalvintas vario raižinys, 50,4 x 57,3
Leista Niurnberge, Homanno įpėdinių leidykloje.
Reprodukuota in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 105.

3800 Lt

Jonas Nepreckis (lenk. Jan Nieprzecki, 1718-1750, kitur 1719-1754 m.) – jėzuitų ordino vienuolis. Mokėsi Naugarduko ir
Pultusko jėzuitų kolegijose, Varšuvoje studijavo teologiją, 1745 m. įšventintas kunigu, 1745-1746 m. stažavosi Nesvyžiuje.
J.Nepreckis dėstė įvairius dalykus Plocko, Gardino, Lomžos, Pašiaušės (dabar Kelmės rajonas) ir Varšuvos jėzuitų kolegijose. J.
Nepreckio žemėlapis yra vertingas XVIII a. lietuviškosios kartografijos ir estetiškas grafikos kūrinys. Parengta pagal: Aloyzas Samas
„Jono Nepreckio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis“, in: Mokslas ir gyvenimas, 2002 m. Nr. 5.
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X
Vilniaus
aukcionas

U žsienio šalių dailė
90. Pinchus Krémègne (1890–1981,
Lietuva – Prancūzija)
Natiurmortas

~1930, drb., al., 27 x 41

16800 Lt

91. Pinchus Krémègne (1890–1981,
Lietuva – Prancūzija)
Natiurmortas su kauke

~1950, drb., al., 38 x 55
Sign. AD: Kremegne

17200 Lt

„P. Krémègne‘o drobėse stebimas ekspresyvumas, polinkis į estetinę užuominą, neišsakymą, neišbaigtumą. (...) Vienas ryškiausių
P. Krémègne ‘o tapybos bruožų – savitos P. A. Renoirui ar C. Pissaro kūriniams būdingos minkštos ir kartu efemeriškos, pakylėtos,
džiaugsmingos, jaudinančios žiūrovą auros kūrimas. (...) Pokario metais jis greta peizažų sukūrė daug figūrinių kompozicijų, aktų. Jo
tapymo maniera tapo švelnesnė, labiau niuansuota. (...) 1959 m. parodos Londone, Filadelfijoje, Paryžiuje Durand-Ruelio galerijoje
ne tik prikėlė dailininką iš užmaršties, bet ir įtvirtino jo, kaip vieno reikšmingiausių savo kartos l‘école de Paris dailininkų, statusą.“
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Parengta pagal: A. Andrijauskas, Litvakų dailė l´école de Paris aplinkoje, (Vilnius, MRA, 2008): 174–175.

Užsienio šalių dailė

92. Josef Burger (1887–1966, Vokietija)
Neringos peizažas

XX a. 3–4 d–metis, 70 x 81
Sign. AD: J. Burger Nehr[ung]

14200 Lt

Josef Burger – Leo Putz (1869–1940) mokinys, vienas iš tarpukario Nidos kolonijos autorių. Tapė daugiausiai peizažus ir
natiurmortus.
Lit.: Nida ir Kuršių Nerija: praeities tapyba (Hamburgas: Baltic Travel, 2010).
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93. Léon Herbo (1850–1907, Belgija)
Sėdinčios moters portretas

XIX a. pab. – XX a. pr., drb., al., 73,5 x 60,5
Rėmas istorinis (medis, gipsatūra, auksavimas, bronzavimas, 104,8 x 91)
Sign. AK: Leon Herbo

24000 Lt
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Léon Herbo (g. 1850 Templeuve Tournai – m. 1907 m. Ixelles, netoli Briuselio) – belgų dailininkas. Mokėsi Tournai akademijoje
pas L. Legendre, vėliau Briuselio akademijoje, kur 1873 m. nesėkmingai varžėsi dėl Prix de Rome. 1875 m. pasirodo kaip tapytojas
Briuselio parodoje, kuriame apsigyveno po kelionės po Prancūziją, Vokietiją ir Olandiją. Savo karjerą Herbo pradėjo kaip žanrinių
ir istorinių scenų tapytojas ir tik vėliau pasuko portretisto karjeros keliu. Jis sulaukė didelio pasisekimo ir buvo pageidaujamas
tapytojas dideliems portretams. Herbo nutapė daugelio įžymybių portretus ir iki gyvenimo galo buvo nutapęs virš 1000 portetų. Be
parodų Briuselyje, jo portretai reguliariai buvo eksponuojami Prancūzų dailininkų draugijos Salono parodose Paryžiuje 1879–1905
metais, Stiklo rūmuose Miunchene 1883–1894 m. bei parodose Berlyne 1886, 1891 ir 1896 m. Herbo paveikslai saugomi Belgijos
muziejuose ir visuomeniniuose pastatuose bei privačiuose rinkiniuose.
Remigijus Grėbliūnas

Užsienio šalių dailė

94. Otto Eduard Pippel (1878–1960, Vokietija)
Mergaitės, žaidžiančios obuoliais

XX a. I p., drb., al., 70 x 100
Sign. AD: Otto Pippel

7200 Lt
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aukcionas

95. Arthur George Watts (1883–1935, Didžioji Britanija)
Londono vaizdai. 2 akvarelės

1912, pop., akv., 45 x 30,5
Sign. AK: A.Watts 1912 (abu)

3800 Lt

96. Cr. Marechal (XX a., Didžioji Britanija)

Anglijos kaimo peizažai. 2 akvarelės

XX a., pop., akv. 22,5 x 32
Sign. AK: Cr. Marechal (abu)

4600 Lt
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Užsienio šalių dailė

97. Marceli Harasimowicz
(1859-1935, Lenkija)

Gimnazistės portretas

1896, drb., al. , 75,3 x 58,3
Sign. AC: MHarasimowicz 1896

7200 Lt

98. Florencio Ochoa (XX a., Ispanija)

Natiurmortas su atversta knyga

XX a., drb., al., 60 x 81
Sign. AD: Ochoa

3400 Lt
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aukcionas

99. Alberto Rossi (1858–1936, Italija)
Berniuko su pypke ir šiaudine
skrybėlaite portretas

XX a. pr., drb., al., 38,5 x 26
Sign. AD: Rossi

9800 Lt
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100. S. Beckmann (XX a., Didžioji Britanija)
Trys raiteliai

XX a., drb., al., 60 x 50,5
Sign. AK: S. Beckmann

6400 Lt

Užsienio šalių dailė

101. Nežinomas autorius (XX a. I p., Rusija)
Peizažas

XX a. I p., fan., al., 71 x 90
Sign. AD: И. Штомпен (?)

5800 Lt

102. Nežinomas autorius (XX a. I p.)
Rudens peizažas

XX a. I p., drb., al., 60 x 99,5

1400 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
įv. – įvairios, įvairi
fan. – fanera
guaš. – guašas
K. – kairėje
kart. – kartonas
kol. – kolegija
kreid. – kreidelės
kt. – kiti
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija
m. – metai
mėn. – mėnesis, mėnesiai
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monotip. – monotipija
MRA – Meno rinkos agentūra
p. – puslapis, puslapiai, pusė
pab. – pabaiga, pabaigoje
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija
pop. – popierius
pr. – pradžia
red. – redaktorius, redakcinė
raiž. – raižinys
sign. – signatūra
spalv. – spalvoti, spalvota
sud. – sudarė
šilkograf. – šilkografija
t. – tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
t.y. – tai yra
tušin. – tušinukas
V. – viršuje
vnt. – vienetai

Asmenvard žių rodyklė
Antanavičius, Valentinas (g. 1936): 37
Beckmann, S. (XX a. II p., Didžioji Britanija): 56
Bičiūnas, Rimas (g. 1945): 33
Bobaryko–Modelska, Halina (XX a. I p., Lietuva-Lenkija): 15
Budrys, Ignas (1933–1999): 29
Buračas, Jonas (1898–1977): 22, 23
Burger, Josef (1887–1966, Vokietija): 51
Dichavičius, Rimantas (g. 1937): 7
Gailius, Pranas (g. 1928): 12
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Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 18
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Vaitiekūnas, Povilas Ričardas (g. 1940): 36
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Vilkauskas, Romanas (g. 1949): 35
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Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos
1.
Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių pardavimo
aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – „Meno kūrinių aukciono taisyklės“)
yra privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos
anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs
su Meno kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir
pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.
1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros (toliau – „Aukciono
namai“) organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių
(toliau – „Meno kūrinių“) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno
kūriniai siūlomi pirkti keliems asmenims per Aukciono namus,
o Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su tuo
aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau
– „Pirkėjas“).
1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp aukcionui Meno kūrinį
pateikusio savininko (toliau – „Savininkas“) bei Pirkėjo.
1.4. Aukciono administracija – aukciono vedėjas (aukcioną
vedantis asmuo), aukciono protokoluotojas, aukciono finansininkas ir
kiti už aukciono organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.
1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – aukcionui pateiktų
meno kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 dienos
iki aukciono pradžios.
1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti aukcione
kaip aukcione siūlomų meno kūrinių potencialus pirkėjas.
1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis
aukciono dalyvį aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti
savo atstovo vardą ir pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į
aukcioną, aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono namų
administracijai asmens dokumentą bei aukciono dalyvio raštišką
įgaliojimą dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis.
1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama
kiekvieno aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir
pirkėjas. Aukciono metu daromas audio ir video įrašas yra aukciono
protokolo dalis.
1.9. Dalyvio numeris – aukciono dalyvio kortelė su numeriu,
kurią jis iškelia, siūlydamas savo kainą.
1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo
tarpas.
1.11. Katalogas – aukcionui pateikiamų meno kūrinių 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.

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.

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

XXI Vilniaus aukcionas
Gruodžio 16 d. (penktadienis): 18:00
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Ekspozicija:
Gruodžio 14-15 d.: 10.00 - 18.00
Gruodžio 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. 21-25) 2011 ir 2012 metams.
Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 90 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 dalyvio registracijos anketa
Fizinis asmuo:

2011 m. ___________________
Data: 2010

_____ 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: ............................................................................
..............................................................................................................

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

* 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
2011 m. ___________________

_____ d.

vardas
pavardė
adresas
mob. tel.
el. paštas
Ar bus reikalingos
nupirkto kūrinio
transportavimo
paslaugos?

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

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

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

Loto
Nr.

Loto pavadinimas

Maksimali mano siūloma kaina,
be PVM

1.
2.
3.
4.
5.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

1,4 viršeliuose panaudota:
Kazys Šimonis (1887–1978)
Praeitis

1968, pop., temp., 36,5 x 53,5; 1924

2 ,3 viršeliuose panaudota:

Valentinas Antanavičius (g. 1936)
Dekonstruotas smuikas

1969, asambliažas, 55 x 35

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
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Partneriai

ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Kaina 20 Lt

