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Sveiki, mielieji,

Pristatome jums jau XXII Vilniaus aukciono katalogą, kuris yra pirmasis, skirtas vien fotografijos menui. Tam 
tikra prasme tai yra eksperimentinis projektas, kadangi iki šiol Lietuvoje nėra buvę fotografijos aukcionų. Antra 
vertus, Lietuva dar nuo gūdaus sovietmečio laikų garsėjo savo unikalia, atpažįstamą braižą turinčia fotografijos 
mokykla, kuria stebėjosi ir žavėjosi ne tik Sovietų sąjungos arealo, bet ir Rytų bei Vidurio Europos fotografijos 
žinovai, tad tradicija yra, puikių autorių turime, unikalių darbų vis dar galime rasti. Keista, kad fotografijos 
kolekcionierių ne tiek daug. Mąstymo inertiškumas? Kaip ten bebūtų, aukcionas yra puikus šansas tiems, kurie 
žvelgia plačiau ir žino, kad visame pasaulyje fotografija yra sena ir gilias tradicijas turinti kolekcionavimo sritis. 
Ir ne tik kolekcionavimo, mat fotografija dažniausiai yra ir labai interjerinis objektas, puikiai derantis tiek 
moderniame, tiek klasikiniame interjere. 

Aukcione pristatome labai plačią lietuviškos fotografijos panoramą: nuo Stanislovo Filiberto Fleury, Jano 
Bulhako, Adomo Varno, Balio Buračo – iki jaunųjų Ugniaus Gelgudos, Joanos Deltuvaitės, Ramūno Danisevičiaus. 
Didžiausias dėmesys, aišku, yra skirtas klasikinei juodai-baltai sidabro-bromidinei fotografijai, kuri aukcione 
tikrai plačiai pristatyta ne tik autorių, bet ir žanrų prasme. Matysite ir kartje-bresoniškos linijos, ir reportažinės, 
ir portretinės fotografijos, taip pat aktų, lyrinių peizažų bei „nuobodulio estetiką“ atstovaujančių autorių darbų, 
taip pat konceptualių ir avangardinių eksperimentų. Matysite ir labai žinomų autorių, Lietuvos fotografijos 
mokyklos grandų ir korifėjų, bei mažiau žinomų, primirštų autorių darbų. Esu tikra, kad kiekvienas katalogą 
rankose laikantis žmogus ras jam artimų, širdį paliečiančių kadrų. 

Linkiu visiems ilgam susidraugauti su fotografija ir nepabijoti tapti fotografijos kolekcionieriais bei žinovais! 

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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L i e t u v o s  f o t o g r a f i j a

Rengiant senųjų autorių aprašymus, dažniausiai buvo remtasi Dainiaus Junevičiaus straipsniu „1863–1904 m. 
Vilniaus gubernijos fotografai“, publikuotu in: Kultūros istorijos tyrinėjimai, Vilnius, 1997.

Stanisławas Filibertas Fleury gimė 1858 m. 1874 m. įstojo į Vilniaus piešimo mokyklą, vadovaujamą Ivano 
Trutnevo. Tuo pačiu metu jis mokėsi fotografijos pas garsų Vilniaus fotografą, dailininką Aleksandrą Štrausą, 
dirbo jo ateljė. Apie 1876–1879 m. Fleury atliko karinę prievolę. Kadangi tolesnėms dailės studijoms Fleury 
stigo lėšų, teko rinktis pelningesnę – fotografo profesiją. 1884 m. jis kartu su bičiuliu Richardu Baczanskiu 
pradėjo dirbti fotografo, smuikininko Faustyno Łopatyńskio ateljė, įsikūrusioje Šv. Dvasios vienuolyno 
name Didžiojoje gatvėje 70. Visi trys fotografai kartu dirbo tik porą metų – iki Łopatyńskio mirties 1886-ųjų 
lapkričio mėnesį. Bendra Fleury ir Baczanskio fotoateljė, kurios signatūra buvo S. Fleury et Co ir Fleury & 
Baczanski, veikė iki 1892 m., kuomet Fleury pradėjo dirbti savarankiškai, atidaręs savo atelje Didžiojoje gatvėje, 
Vrublevskio name. 

2. Stanisławas Filibertas Fleury (1858–1915)
Jaunos moters portretas (carte de visite)
1892–1915, sid. br. atsp., ton., kart., 9,1 x 5,8 (10,3 x 6,2). Spausta 
Vilniuje.
60 Lt

1. Stanisławas Filibertas Fleury (1858–1915)
Moters portretas (carte de visite)
1892–1915, sid. br. atsp., kart., 8,9 x 5,9 (10,3 x 6,2). Spausta 
Vilniuje.
60 Lt
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3. Juozapas Čechavičius (Józef Czechowicz,  
Czechowicz-Liachowicki, 1818–1888) (atrib.)

Šv. Onos bažnyčia
Sid. br. atsp., ton., 8,9 x 5,4

Tikėtina, kad nuotrauka fotografuota 1873 m. Juozapo Čechavičiaus,
 o atspausta 1888 m. jo našlės Onos, kuriai buvo palikta fotoatelje, 

veikusi Botanikos sode Vilniuje. 
600 Lt

5. Abdonas Korzonas (Abdon Korzon, 
Korzun, ~ 1826 – ~1866) (atrib.)
Vilnius nuo Bekešo kalno (su Neries  
panorama)
Iki 1863, sid. br. atsp., ton., 6,9 x 9,4 (ovalas)
400 Lt

6. Abdonas Korzonas (Abdon Korzon, 
Korzun, ~ 1826 – ~1866) (atrib.)
Vilnius nuo Gedimino kalno
Iki 1863, sid. br. atsp., ton., 7,9 x 10,9 (ovalas)
400 Lt

4. Edvardas, Henrikas ir Vaclovas Čyžai (broliai Czyž, Frères Czyź) 
Vyro portretas (carte de visite)
Sid. br. atsp., ton., kart., 9,1 x 5,8 (10,4 x 6,3) Spausta Vilniuje.
60 Lt
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10. Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 
1876–1950)
vilniaus žibintas
Iki 1914, sid. br. atsp., ton., 14,9 x 10,4
800 Lt

11. Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 
1876–1950)
Vilnius vaizdas: Generalguberna-
toriaus rūmai ir  šv. Jono bažnyčios 
varpinė
Iki 1914, sid. br. atsp., ton., 15,5 x 11
800 Lt

12. Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 
1876–1950) (atrib.)
Aušros Vartų Madona (fotografuota 
restauravimo metu)
1927, sid. br. atsp., ton., 21,7 x 15,7
400 Lt

7. Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 
1876–1950)
Peizažas
Iki 1917, sid. br. atsp., ton., 11,5 x 16
1300 Lt

9. Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 
1876–1950)
Karininkų namai (Vilniaus g. 9, Vilnius)
XX a. 4–as d–metis, sid. br. atsp.,11 x 15,7
600 Lt

8. Janas Bulhakas (Jan Bułhak, 
1876–1950)
Teismo rūmai (Gedimino pr. 40/1, 
Vilnius)
XX a. 4–as d–metis, sid. br. atsp., 11 x 15,7
600 Lt
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14. Nežinomas fotografas
Gedimino kalno papėdėje
Iki 1912, sid. br. atsp., 8,5 x 11,5
250 Lt

15. Nežinomas fotografas
Vilniaus panorama (kitoje pusėje antspaudas: Wilno. 
Poland. A general view of Wilno)
XX a. 3–4 d–metis, sid. br. atsp., 15,4 x 20,3
285 Lt

13. Henryk Poddębski (1890–1945)
Wilno. Ostra Brama (Aušros Vartai)

1936–1938, sid. br. atsp., 16,3 x 11,5
400 Lt

Henrykas Poddębskis (1890-1945) – garsus Lenkijos fotografas, nuo 1911 metų buvęs oficialiu Lenkijos Krašto 
Pažinimo Draugijos fotografu. Pagal šios draugijos užsakymus fotografavo visos Lenkijos teritorijos kultūros 
paminklus. 1934 metais jo archyve priskaičiuota apie 6000 stiklinių klišių. Nuo 1930 metų fotografavo su 
„Leica“ fotoaparatu. Ypač mėgo fotografuoti senąją Varšuvą. Nuo  1925 metų turėjo savo fotografijos ateljė 
Varšuvoje. Jo fotonuotraukos buvo ypatingai vertinamos parodose Lenkijoje ir užsienyje. 1936-1938 metais 
Lenkijos Krašto Pažinimo Draugijos siuntimu fotografavo Vilnių ir jo apylinkes.
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17. J. O. Rubin
Dvigubas portretas (cabinet portrait)
XIX a. pab. – XX a. pr., sid. br. atsp., kart., 13,9 x 9,8 (16,5 x 11). Spausta Smurgai-
nyse, Vilniaus gub.
120 Lt

16. Aleksandras Władysławas 
Strausas (?–1897)
Trigubas portretas (cabinet portrait)
1910 (?), sid. br. atsp., kart., 14,4 x 10,2 (16,3 
x 10,9)
120 Lt

Vilniaus gubernijos sekretorius, Sankt Peterburgo dailės akademijos dailininkas, firmos „Strauss ir Ko“ 
savininkas. Nuo 1876 m. Vilniuje, Didžiojoje gatvėje turėjo fotoatelje, kurią po jo mirties paveldėjo žmona 
Kotryna.

18. Adomas Varnas (1879–1979) 
Kryžius Milašaičių kapuose, iš 1886 m. (Betygalos v., Raseinių ap.)

1924, sid. br. atsp., 50,8 x 29,1
850 Lt
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19. Adomas Varnas (1879–1979) ir kiti
A. Varno Lietuvos kryžių rinkinys 
(Tytuvėnų valsčius, Raseinių apskr. / Šiaulėnų valsčius, Šaulių apskr. 
/ Tauragnų valsčius, Utenos apskr. / Tauragė / kitos Lietuvos vietos)
178 vnt. (iš jų: 125 vnt. su A. Varno antspaudu (A. Varno 
/ Lietuvos kryžių rinkinys ir Perspaudos teisės / apdraustos), 2 
– su B. Buračo anstpaudu, 51 vnt. be antspaudų)
XX a. 2–3 d–mečiai, sid. br. atsp., ~ 8,5 x 13,5
6900 Lt

„1905 metų vasaros kelionė po Lietuvą nebuvo Varnui vienkartinis romantiškas jaunystės išgyvenimas. Tą 
vasarą fotografuodamas ir piešdamas kryžius jis pajuto sąsają su giliausiais liaudies kultūros klodais, kurių 
dvasingumas įrėžė visam gyvenimui atsakomybės jausmą už jų išsaugojimą. Iš to išplaukė vėliau atgimęs noras 
fiksuoti žūstančius paminklus, bandymai juos klasifikuoti, kuti teorijas apie jų kilmę, rengti albumus, rodyti 
užsienio parodose, gaivinti kryžių statymo tradicijas. (...)

Rūpindamasis liaudies meno paminklais, Varnas į kryžių fotografavimo darbą įtraukė ir kitus liaudies 
meno tyrėjus entuziastus. (...) Varno medinių kryžių fotografijų kolekcija gana sparčiai didėjo. 1924 metais ji 
siekė jau apie 400 vienetų. Į ją buvo įjungtas Prano Mašioto rinkinys (...), dalis Kazio Šimonio rinkinio, kuriame 
buvo keletas Svirskio kryžių nuotraukų, B. Buračo, kuris su Varnu pradėjo bendradarbiauti 1924 m. vasarą, 
fotografijos. (...)

1925 metais atsirado proga savo kryžių rinkinį parodyti užsienyje, Italijoje, Moncos mieste rengiamoje 
Antrojoje tarptautinėje dekoratyvinio meno parodoje M. K. Čiurlionio galerijos vardu. Iš galerijos fondų 
parodai buvo parinkta liaudies skulptūrų, audinių, suvalkietiškų juostų ir prijuosčių, 80 išdidintų Varno kryžių 
nuotraukų. (...) Italų kritikai lietuvių ekspoziciją įvertinę kaip didžiai originalią ir menišką, ji atskleidžianti 
europiečiams visai naują, nepažintą meno pasaulį. (...)

Varno kolekcijos pagrindu 1926 m. rugpjūčio 26 dieną M. K. Čiurlionio galerijoje buvo atidaryta Lietuvos 
kryžių paroda. Iš Varno kolekcijos buvo eksponuota 184  kryžių ir 48 metalinių viršūnių padidintos fotografijos. 
(...) Tais pačiais 1926 metais buvo realizuota kelerius metus Varno puoselėta svajonė – jis išleido albumą 
„Lietuvos kryžiai“, pirmą tokio pobūdžio leidinį nepriklausomoje Lietuvoje (pieštų kryžių albumą 1912 metais 
Vilniuje buvo išleidęs Antanas Jaroševičius).“

Literatūra: Z. Žemaitytė, Adomas Varnas. Gyvenimas ir kūryba, Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 128–140. 
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20. Balys Buračas (1897–1972)
Albumas „Vinco Svirskio kryžiai“, 100 vnt.
1920–1936, sid. br. atsp., ~ 8,9 x 13,8
9800 Lt

22. Balys Buračas (1897–1972)
Įvairių fotografijų etnografine tematika rinkinys, 
42 vnt. (ir 3 dubletai)
Sid. br. atsp., ~ 9 x 14
3200 Lt

21. Balys Buračas (1897–1972)
Įvairių fotografijų rinkinys 
(kaimo žmonių gyvenimas, piliakalniai, liaudies instrumentai, 
liaudies buities instrumentai ir kt.), 96 vnt.
Sid. br. atsp., ~ 9 x 14
6000 Lt
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23. Jokūbas Skrinskas (1883–1963)
Zapyškio bažnyčia
XX a. I p. (po 1915), sid. br. atsp., 19,4 x 28,6
Būklė: ryški lenkimo žymė
700 Lt

XX a. pradžioje Marijampolėje dirba fotografas Jokūbas Skrinskas (1883-1963), gimęs ir augęs Marijampolėje. 
Jis 1905 metais rusišką vinjetės užrašą pakeičia į lietuvišką – „Fotografijų įstaiga. J. Skrinska. Senapili. 
Bažnytinė gatvė“ (kiti Marijampolės fotografai savo vinjetėse naudojo rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbas). 
Marijampolėje J. Skrinskas gyveno iki 1915 m. Vėliau dirbo Prienuose, Birštone, Kaune, leido foto albumus. J. 
Skrinskas laikomas kinematografijos pradininku Sūduvoje ir Marijampolėje. 1903 m. įsigijo kinoprojektorių ir 
ėmė demonstruoti filmus.

Boleslava (Tallat-Kelpšaitė, 1908–1982) ir Edmundas (1905–1984) Zdanovskiai – Vilniaus fotografijos 
mokyklos atstovai, Jano Bulhako mokiniai ir jo sukurtos fotografikos estetikos puoselėtojai. Nuo 1930-ųjų 
dirbę vienoje fotostudijoje, iš pradžių Vilniaus universiteto, o vėliau ir savoje, jie kūrė kartu. 1945 metų rudenį 
Zdanovskių šeima repatriavo į Gdynę, kur tęsė kūrybinę ir pedagoginę veiklą. Stiklo negatyvų rinkinį fotografai 
paliko miestui - perdavė Vilniaus valstybiniam dailės muziejui (dabar - Lietuvos dailės muziejus). 

24. Boleslava (1908–1982) ir Edmundas 
(1905–1984) Zdanovskiai (Zdanowscy)
Naručio ežeras, 12 vnt. (ir 2 dubletai)
1936, sid. br. atsp., ~ 8,8 x 13,7
200 Lt
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P. Ločeris fotografuoti pradėjo apie 1912 m. Rygoje, vėliau grįžo į Nemunėlio Radviliškį. 1914 – 1920 m. gyveno 
Rusijoje, tarnavo carinėje kariuomenėje I Pasaulinio karo metais, teko dalyvauti ir Rusijos pilietinio karo kovose, 
du kartus buvo sužeistas. 1920 m. grįžo į Biržus, vertėsi fotografo amatu. Per tuos metus Biržuose padarė 
tūkstančius nuotraukų, atspindinčių to meto Biržų miesto vaizdus, įvykius, žmones. 1933 m. pirmasis pradėjo 
fotoplokštelių gamybą Lietuvoje, vėliau išrado spalvotą emulsiją. 1944 m. rudenį per mūšius Biržuose sudegė 
P.Ločerio namai su visa fotoatelje. 

27. Petras Ločeris (1892–1973) 
Fotografijos iš Biržų apylinkių, 7 vnt.
XX a. 3–5 d–metis, sid. br. atsp., ~ 8,6 x 13,9
180 Lt

25. Albertas Sveikovskis (Swieykowsky)
Tilžė / Tilsit
XIX a. II p., sid. br. atsp., ton., 20,4 x 27,1 (28,3 x 34,9)
350 Lt

Albertas Sveikovskis – Prūsijos pilietis, 1863–1865 turėjęs fotoatelje Vilniuje, Vokiečių g. 1864 m. revizorius 
Šachovskojus nustatė, kad knygas veda vokiškai ir siūlė nubausti 5 rb bauda. 1866 m. išvyko iš Vilniaus.

26. Nežinomas fotografas
Trakai
1934, sid. br. atsp., 23,8 x 17,9
285 Lt
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28. Įvairūs fotografai (S. F. Fleury (Vilnius), M. Buchhalter (Marijampolė), E. A. Kнязевъ (Novo-Niko-
laevskas), М. А. Тевелевъ (Veližas), B. Broudner (Vilnius), Э. Бинковичъ (Vilnius), „Рафаэлъ“ (Veli-
žas), „Rembrandt“ (Vilnius) – po 1 vnt., broliai Čyžai (Vilnius) – 2 vnt.)
Vizitinių nuotraukų rinkinys, 10 vnt.
Iki 1914, sid. br. atsp., kart., ~ 6 x 9
400 Lt

29. Įvairūs fotografai / fotoatelje – visos nuotraukos su 
jų antspaudais / įspaudais
(Ig. Koniušauskis, Šuras, B. Baviokis (?), Pr. Didjurgis, 
J. Trakmanas, I. Fridmanas, Bekker, S. Tautkevičius, 
Paul Kruse, K. Baulas, B. Savsenavičius,  A. Jankauskas, 
S. Bajeras, M. Pranckūnas, Jasvoinas, I. Vindsbergas, 
Gilucas, L. Bečalis, K. Beržinis, J. Jasiulis, M. Šusteris, 
„Foto Oda“, „Modern“, „Dailė“, „Union“, „Aleksoto foto 
atelier“, „Grožybė“, „Progress“)
Senoji Lietuvos portretinė fotografija, 41 vnt.
(portretai, šeimos ir grupinės nuotraukos)
Sid. br. atsp., ~ 8,5 x 13
700 Lt
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 „Antroji pasaulinė paroda, kurioje dalyvavo Lietuva, 1939 metų balandžio - spalio mėnesiais vyko Niujorke (...). 
Lietuva puikiai pasirodė 1937 metais organizuotoje parodoje Paryžiuje, todėl po dviejų metų Niujorke vykusios 
parodos Lietuvos paviljono generaline komisare paskirta ankstesnės parodos rengimo komiteto pirmininkė, 
užsienio reikalų ministerijos darbuotoja Amerikos lietuvė Magdalena Avietėnaitė. Tuo metu tai buvo 
aukščiausias pareigas šalyje užėmusi moteris (...). Dauguma Niujorko parodoje pristatytų eksponatų prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui taip ir liko už Atlanto vandenyno.  Amerikos lietuviams pagailo be priežiūros 
kažkokioje daržinėje paliktų lietuvių darbų, tad jų iniciatyva jie buvo perduoti Amerikos lietuvių kultūros 
archyvui (ALKA). Jis šiuo metu yra Putname, Konektikuto valstijoje.“ http://www.expolithuania.lt/1939-metu-
paroda-niujorke

1. Įėjimas į Lietuvos tautinio meno ekspoziciją, 

2. Lietuvių ekspozicijos darbuotoja tautiniu kostiumi kraštovaizdžio 
fotografijų fone

3. Lietuvos kryžių ir koplytstulpių fotografijos

4. Stendai „Changes in the ownership of land“ / „Changes in agriculture“

5. Jaunųjų S. Ušinsko mokinių freska, tautinių pirštinių ekspozicija, P. 
Rimšos skulptūros „Vargo mokykla“ modelis

6. Lietuvos knygų iliustracijų ekspozicija, taikomosios dailės (keramikos) 
dirbiniai

7. Lietuviškų tautinių audinių ekspozicija, mažoji medžio plastika

8. V. Kašubos skulptūra „Vytautas Didysis“

9. R. Antinis vyr. „A. Smetonos biustas“

10. Kraitinės skrynios, kanklės, merginos tautiniu kostiumu paveikslas

11. Fotografijos lietuvių sporto tematika, keramikos dirbiniai

12. S. Ušinsko 1939 m. paveikslas „1429 m. Vytautui sušaukus valdovų 
suvažiavimą Lucke, Šv.Romos imperatorius siūlo Vytautui vainiką“

13. Pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo vainikavimas (1253 m.) – A. 
Varno (?) paveikslas 

14. A. Galdiko 1939 m. paveikslas „Vytautas po Žalgirio mūšio“ (Laimėjęs 
Žalgirio mūšį Vytautas liepia paleisti kryžiuočių belaisvius (1410. VII. 15.))

15. A. Smetonos paveikslo „Vilniaus universiteto įsteigimas“ detalė

16. P. Kalpoko 1939 m. paveikslas „Napoleonas Vilniuje“ (Napoleonas 
leidžia Lietuvai sudaryti savo vyriausybę (1812 m. VII. I d.))

17. P. Rimšos skulptūros „Vargo mokykla“ modelis 

31. Kazlauskas
Lietuvos ekspozicijos Pasaulinėje 
meno parodoje Niujorke, vyku-
sios 1939 m., fotografijos, 17 vnt.  
1939, sid. br. atsp., ~ 19,2 x 23,9
3900 Lt

30. Nežinomas autorius  
(Associated fotoflash Co.)
29 th Annual Convention of the Knights of 
Lithuania (Hotel Bono. August 7 th, 1940. 
Hartford)
1940, sid. br. atsp., ton., 26,9 x 47 (30,3 x 50,5)
350 Lt
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33. Įvairūs fotografai
XX a. I p. atvirukų ir nuotraukų teatro tematika rinki-
nys, 136 vnt.
136 vnt., didžioji dalis – sid. br. atsp., formatai: ~ 8,5 x 13,5 
Vaizduojami Lietuvos operos solistai ir teatro artistai (O. Rymaitė, 
V. Grigaitienė, V. Steponavičius, J. Stanulis ir kt.) scenine apranga, 
bendros trupės fotografijos, scenos iš spektaklių.
1950 Lt

32. Įvairūs fotografai – visos nuotraukos su jų antspaudais / įspaudais (Iz. Girčys, J. Garbaravičius, 
K. Baulas (2 vnt.), M. Smečechauskas, K. Beržinis, V. Bortkevičiūtė, M. Ehrhardt)
Senoji Lietuvos grupinė fotografija, 8 vnt.
Sid. br. atsp., ~ 12,5 x 17,5
250 Lt
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Kazys Daugėla (1912–1999)

35. Tautos diena Molėtuose 1938 m. (Žydų bendruomenė 
sveikina prez. A. Smetoną)
1938/~1980, sid. br. atsp., 26,9 x 34,8
Repr. in: K. Daugėla, Išeiviai iš Lietuvos, Vilnius: Mintis, 1992, p. 60
900 Lt

36. Pavasario debesys (Molėtų 
ežerai)
Iki 1944/~1980, sid. br. atsp., 27 x 30,9
Repr. in: K. Daugėla, Išeiviai iš Lietuvos, 
Vilnius: Mintis, 1992, p. 11
1400 Lt

34. Du kibirai
1937/~1980, sid. br. atsp., 34 x 26,9
Repr. in: XX a. Lietuvos fotografijos 
antologija 1, sud. S. Žvirgždas, Vilnius: 
LFS fotografijos fondas, 2011, p. 146; 
K. Daugėla, Išeiviai iš Lietuvos, Vilnius: 
Mintis, 1992, p. 41
1400 Lt

„Fotografuota prie Siesarties ežero. Ūkininkai, tada gyvenę prie ežerų, neturėdavo 
šulinių, vandenį semdavo iš ežero. Ežerai tada dar buvę labai švarūs.“ K. Daugėla

37. Šulinys
Iki 1944/~1980, sid. br. 
atsp., 34,8 x 26,9
Repr. in: K. Daugėla, Išeiviai 
iš Lietuvos, Vilnius: Mintis, 
1992, p. 24
1200 Lt

„Apie K. Daugėlą Janas Bulhakas yra pasakęs: 
„jis galvoja fotografuodamas“. Šio autoriaus 
nuotraukos jaudina „dvasingu paprastumu“, 
pastebi ir A. Sutkus: „(…) atkreipi dėmesį į 
paprastumą. Kaip paprastai nufotografuotas 
peizažas, žmogus. Tačiau kiek tame 
paprastume dvasingumo. To galėtume 
pasimokyti iš autoriaus, kad įamžintume savo 
krašto gyvenimą taip, kad ateinančios kartos 
ne tik matytų, bet ir jaustų, kuo mes gyvi 
šiandien“.

Parengta pagal: S. Žvirgždas „Dvasingas 
paprastumas“ in: Lietuvos fotografija: vakar ir 
šiandien /1 bei K. Daugėla, Išeiviai iš Lietuvos, 
Vilnius: Mintis, 1992.
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Antanas Sutkus (g. 1939)

39. Nukryžiuotasis. Iš tėvo Stanislovo Dobrovolskio 
rinkinio, Paberžė.
1967/2012, sid. br. atsp., 59,5 x 50
1900 Lt

38. Šlapdriba. Šv. Onos bažnyčia. Vilnius.
1961/2011, pop. ant kapos, juosta / skaitm. atsp., 118 x 73
2300 Lt
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X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Arūnas Baltėnas (g. 1956)

40. I, iš ciklo „Sankt Peterburgas“
2005, sid. br. atsp., 36 x 36
500 Lt

41. II, iš ciklo „Sankt Peterburgas“
2005, sid. br. atsp., 36 x 36
500 Lt

42. III, iš ciklo „Sankt Peterburgas“
2005, sid. br. atsp., 36 x 36
500 Lt

43. IV, iš ciklo „Sankt Peterburgas“
2006, sid. br. atsp., 36 x 36
500 Lt

44. V, iš ciklo „Sankt Peterburgas“
2006, sid. br. atsp., 36 x 36
500 Lt

45. VI, iš ciklo „Sankt Peterburgas“
2006, sid. br. atsp., 36 x 36
500 Lt

„Miestą fotografuoju labai seniai. (...) Fotografijoje gylio nėra, yra begalybė... Dažnai sakoma, kad fotografija 
– sustabdyta akimirka. Šviesa sukuria viską, ji gali iš nieko padaryti nuostabiausių dalykų. Aš fotografuoju 
praėjusį laiką. Mano fotografijos tarsi atsitiktinės, fragmentiškos. Nėra bendrų planų, kažkur dingo žmonės. 
Bandau šimtmečius suprojektuoti į vieną vaizdą. Ir gauti tylą. Tylą, kuria kalba miestas...“

A. Baltėnas in: XX a. Lietuvos fotografijos antologija 1, sud. S. Žvirgždas, Vilnius: LFS fotografijos fondas, 2011, p. 64
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Bandant apibrėžti brolių Černiauskų kūrybą Lietuvos fotografijos istorijoje, galvon pirmiausiai topteli Balio 
Buračo vardas. Juos vienija nemažai dalykų: (...), jie šiuolaikiškai interpretavo, varijavo, netgi citavo savo 
gyvenamojo meto drabužiu apvilktą ankstesniosios lietuviškos fotografijos patirtį. (...) Sovietinės okupacijos 
sąlygomis broliai Černiauskai pratęsė tarpukario Lietuvoje susiformavusias „antropologinės“ fotografijos 
tradicijas. Tokią fotografiją jie „įteisino“ kaip vieną iš galimų modernaus fotomeno principų.

Broliai Černiauskai ne tik užfiksavo, bet ir sukūrė savąją pietryčių Lietuvos viziją: šviesią ir tamsią, gražią ir 
nykią, gerą ir žiaurią, šiltą ir šaltą. Žiūrovams ji pristatoma tikra ir nesumeluota, autentiška ir iškalbinga – tokia, 
kokia yra.

Parengta pagal: Lietuvos fotografijos mokykla, sud. T ir J. Kuzminai, Kaunas: KJŽC, KMTKC, 2009, p. 66–67; V. Poškaus tekstas in: 
XX a. Lietuvos fotografijos antologija 1, sud. S. Žvirgždas, Vilnius: LFS fotografijos fondas, 2011, p. 128.

Algimantas (g. 1953) ir Mindaugas (g. 1942) Černiauskai

46. Bingelių kaimo 
kapinėse
Sid. br. atsp., 26,5 x 17
400 Lt

47. Bulviasodis Povelnio upelio 
slėnyje
1994/2011, juosta/skaitm., 28 x 42
800 Lt

48. Jonas Sinkevičius grįžta iš žvejybos 
Nemune, Jonionių km., Varėnos raj.
2006, juosta/skaitm., 31,5 x 47
800 Lt

49. Vaikai Maksimonių kaime
1994/2011, juosta/skaitm., 31 x 46,5
800 Lt

50. Algirdas
1982/2011, juosta/
skaitm., 47,5 x 31,5
800 Lt

51. Panemunės kaime
1988/2011, juosta/skaitm., 31,5 x 47
800 Lt
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Violeta Bubelytė (g. 1956)

52. Aktas, 34
1989, sid. br. atsp., 28,1 x 17, 
tir. 15
Repr. in: Violeta Bubelytė. Auto-
portretai, Vilnius: LFS leidykla, 
2011, p. 18.
450 Lt

57. Aktas, 48
1991, sid. br. atsp., 17,1 x 
28, tir. 15
Repr. in: Violeta Bubelytė. 
Autoportretai, Vilnius: LFS 
leidykla, 2011, p. 24.
450 Lt

56. Aktas, 50
1992, sid. br. atsp., 18 x 
28,2, tir. 15
Repr. in: Violeta Bubelytė. 
Autoportretai, Vilnius: LFS 
leidykla, 2011, p. 25.
450 Lt

54. Aktas, 52
1992, sid. br. atsp., 28,2 x 17,2, tir. 15
Repr. in: Violeta Bubelytė. Autoportre-
tai, Vilnius: LFS leidykla, 2011, p. 27; 
XX a. Lietuvos fotografijos antologija 
1, sud. S. Žvirgždas, Vilnius: LFS foto-
grafijos fondas, 2011, p. 82
450 Lt

53. Aktas, 61
1994, sid. br. atsp., 27,2 x 17, tir. 
15
450 Lt

55. Aktas, 89
1998, sid. br. atsp., 17,3 x 
27,7, tir. 15
Repr. in: Violeta Bubelytė. 
Autoportretai, Vilnius: LFS 
leidykla, 2011, p. 37.
450 Lt

„Savitas požiūris autorę išsiskiria iš Rytų Europos  
fotografijos konteksto: ji nesiremia metaforiška, 
moters seksualumą gamtoje tyrinėjančia tradicija ir 
nenagrinėja šiuolaikiniam kūno menui būdingos lyties 
problematikos, jos darbai labai skiriasi nuo idealistinių 
moterų aktų, fotografuotų vyrų. Autorei kūnas įdomus 
ne pats savaime, o kaip veido papildinys, veido, kuriuo 
kalba siela. Kūnas čia toks pats mąstantis, jaučiantis, 
klausiantis, kaip ir veidas, o ypač – akys.“

Pagal: artnews.lt anonsą autorės parodos „Prospekto“ galerijoje 
proga 2011 m.
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Gintaras Česonis (g. 1974)

58. Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę, 1
1998, pig. sp., 30 x 40, tir. 10
1300 Lt

59. Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę, 3
2007, pig. sp., 30 x 40, tir. 10
850 Lt

60. Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę, 5
2007, pig. sp., 30 x 40, tir. 10
850 Lt

61. Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę, 6
2007, pig. sp., 30 x 40, tir. 10
850 Lt

62. Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę, 7
2007, pig. sp., 30 x 40, tir. 10
850 Lt

63. Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę, 9
2007, pig. sp., 30 x 40, tir. 10
850 Lt

„Jo Kauno miesto vaizdus (knyga „Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę“) galima lyginti su senu žmogumi, kurio 
veido raukšles akylai tyrinėja fotografas. Toks intymus, dėmesingas santykis su objektu – žmogumi ar aplinkos 
detale – bene ryškiausias visų autoriaus fotografijų bruožas.“ 

Parengta pagal: Lietuvos fotografijos mokykla, sud. T ir J. Kuzminai, Kaunas: KJŽC, KMTKC, 2009, p. 88
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Ramūnas Danisevičius (g. 1973)

Visos fotografijos atspaustos ant Fujifilm Fine Art Museum Baryte popieriaus.

„Atidžiau įsižiūrėjus į fotografo darbus galima įsitikinti, kad už išraiškingos vaizdinės formos, tiksliau – toje 
formoje, daugeliu atvejų atsiskleidžia ir prasmingas turinys. Būtent minties aiškumas, įkūnytas konkrečiuose 
vaizduose, geriausiai charakterizuoja R. Danisevičiaus kūrybinį braižą. Kaip tik įtaigios vaizdų kalbos ir ją 
perteikiamo ironiško bei kritiško požiūrio į fiksuojamus įvykius derinys pakylėja R. Danisevičiaus darbus į 
kūrybinės fotografijos lygmenį.“

Tomo Pobedinsko tekstas in: Ramūnas Danisevičius. Būti laiku, Vilnius: LSFK, 2011, p. 148–149 

66. Po lietaus
2009, skaitm. atsp., 36 x 40
Ramūnas Danisevičius. Būti laiku, Vilnius: LSFK, 
Repr. in: 2011, p. 131
700 Lt

65. Toli arti
2005, skaitm. atsp., 30 x 32
Repr. in: Ramūnas Danisevičius. Būti laiku, 
Vilnius: LSFK, 2011, p. 46
800 Lt

67. Rinktinė
2006, skaitm. atsp., 32 x 30
Repr. in: Lietuvos fotografija, serija „Mažieji 
pasakojimai apie Lietuvą“, Kaunas: Šviesa, 
2007, p. 87; Ramūnas Danisevičius. Būti 
laiku, Vilnius: LSFK, 2011, p. 69
800 Lt

69. Taškas
2009, skaitm. atsp., 39 x 30
800 Lt

68. Žaidimas
2009, skaitm. atsp., 33 x 40 
Repr. in: Ramūnas Danisevičius. Būti laiku, Vilnius: LSFK, 
2011, p. 109
900 Lt

64. Medis
2008, skaitm. atsp., 40 x 36
Repr. in: Ramūnas Danisevičius. Būti 
laiku, Vilnius: LSFK, 2011, p. 147
900 Lt
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Rimantas Dichavičius (g. 1937)

Vytautas Balčytis (g. 1955)

71. Baltijos lašai (iš ciklo „Žiedai tarp 
žiedų“)
1967, sid. br. atsp., 48,5 x 43,5, tir. 10
Repr. in: Rimantas Dichavičius. Žiedai tarp žiedų, 
Vilnius: Mintis, 1990.
1100 Lt

72. Vandens ir saulės žaismas (iš ciklo 
„Žiedai tarp žiedų“)
1973, sid. br. atsp., 47 x 47, tir. 10 
Repr. in: Rimantas Dichavičius. Žiedai tarp 
žiedų, Vilnius: Mintis, 1990.
1100 Lt

70. Balta banga (iš ciklo „Žiedai 
tarp žiedų“)
1986, sid. br. atsp., 48,5 x 43,5, tir. 10
Repr. in: Rimantas Dichavičius. Žiedai 
tarp žiedų, Vilnius: Mintis, 1990; 
Lietuvos fotografijos mokykla, sud. T 
ir J. Kuzminai, Kaunas: KJŽC, KMTKC, 
2009, p. 45.
1100 Lt

„Laikydamasis žanro kanonų, autorius mato vien formų grožį ir mums pasakoja ne apie konkrečias 
individualybes, bet apie pačią gamtą, įsikūnijusią moters kūne. Jis nesuminkština kontūrų, neuždengia kūno 
rūko skraiste, nesiima jokių techninių manipuliacijų, nes jam moters kūnas yra gamtos dalis: bangų, purslų, 
saulės blyksnių, vingrių smėlio klosčių, pakrantės akmenukų, keistai išsikerojusių šakų labirintų ar žolių 
atšvaitų tąsa. (...)

Įdėmiau peržiūrėję ciklo nuotraukas, rasime daugybę vaizduojamojo meno klasikos citatų: ir iš bangų putų 
gimstančią Venerą, ir girios tankmėje už medžių besislapstančias laumes, palaidais, iki kulkšnių nusidriekusiais 
plaukais, (...). R. Dichavičius, bandantis sujungti ir perteikti kūno, dvasios bei gamtos harmoniją, yra nuoseklus 
romantikas, ištikimas dar jaunystėje pasirinktam principui.“

Parengta pagal: Lietuvos fotografijos mokykla, sud. T ir J. Kuzminai, Kaunas: KJŽC, KMTKC, 2009, p. 44

73. Vytautas Balčytis 
(g. 1955)
Antalieptė. 1991 
Vilnius. Aušros vartai. 
1990
Abi: sid. br. atsp., 9,9 x 15 
200 Lt
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Irena Giedraitienė (g. 1935)

74. Tautų spartakiada I
1956/2010, juosta/skaitm. atsp., 
34,7 x 25,3, tir. 10
400 Lt

75. Tautų spartakiada II
1956/2010, juosta/skaitm. atsp., 
35,5 x 25,3, tir. 10
400 Lt

76. Tautų spartakiada III
1956/2010, juosta/skaitm. 
atsp., 37,9 x 25,1, tir. 10
400 Lt

77. Tautų spartakiada IV
1956/2010, juosta/skaitm. 
atsp., 37,9 x 25,3, tir. 10
400 Lt

78. Tautų spartakiada V
1956/2010, juosta/skaitm. atsp., 24,1 x 37,9, tir. 10
400 Lt

79. Tautų spartakiada VI
1956/2010, juosta/skaitm. atsp., 25,3 x 37,9, tir. 10
400 Lt

Irena Giedraitienė per savo karjerą pelnė 16 apdovanojimų, iš kurių reikšmingiausias - prizas „Aukso akis“ 
pasaulinėje parodoje World Press Photo Amsterdame (Nyderlandai, 1975).
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Algis Griškevičius (g. 1954)

80. Algis Griškevičius (g. 1954)
Nenumaldomas noras skristi
2004, skaitm. atsp., 61 x 140,5, tir. 10
Repr. in: Algis Griškevičius. Mikališkių stebuklai, Vilnius: Tyto alba, 2009, p. 64
950 Lt

„Algio Griškevičiaus fotografijas lengva atpažinti – ko gero šiandien Lietuvoje joks kitas autorius nekuria 
panašių darbų. Jie pirmiausiai įsimena savo tarpdisciplinine prigimtimi, susijusia ne tiek su šiuolaikinio 
meno praktika, kiek su tokiomis tradicinėmis meno sritimis kaip dailė, skulptūra ar teatras. A.Griškevičiaus 
fotografijos – tai ilgo kūrybinio proceso galutinio proceso rezultatas, kuriame įamžintos autoriaus suręstos 
sudėtingos konstrukcijos ir kruopščiai surežisuotos situacijos. Būdamas profesionalus dailininkas, dirbęs 
tapybos, knygos iliustravimo, plakatų ir scenografijos srityse, kuriantis objektus iš medžio bei metalo 
A.Griškevičius savo kūrybinę patirtį bei amato išmanymą, regis, panaudojo ir kurdamas fotografijas. Jo 
nuotraukose užfiksuoti vaizdai pirmiausiai turėjo gimti menininko vaizduotėje ir būti specialiai fotografavimui 
įgyvendinti tikrovėje. Tuo jie iš esmės skiriasi nuo natūralioje gyvenimo tėkmėje fotografų pastebimų ir 
užfiksuojamų „lemiamų akimirkų“. Šiuo požiūriu, A.Griškevičius peržengia fotografo, kaip akylo stebėtojo 
stereotipo ribas ir renkasi aktyvaus kūrėjo vaidmenį, leidžiantį sujungti skirtingas meno sritis.“

Tomo Pabedinsko tekstas iš www.kulturosmeniu.lt/algis-griskevicius-cirkas/, 2010 m.



26

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

Juozas Kazlauskas (1942–2002)

81. Dailininkas Vytautas 
Kalinauskas (1929–2001)
Baltijos pajūris, Kaliningrado sritis
1986, sid. br. atsp., 30 x 24,5, tir. 
1/4
500 Lt

83. Berniukų ir jaunuolių choras 
„Ąžuoliukas“ su vadovu Hermanu 
Perelšteinu. Lietuvos valstybinė filhar-
monija, Vilnius
1971, sid. br. atsp., 24,5 x 24,5, tir. 2/4
600 Lt

86. Žirgų lenktynės Sartuose
1986, sid. br. atsp., 21 x 34,8, tir. 2/5
500 Lt

84. Audra
1967, sid. br. atsp., 21,2 x 35, tir. 2/8
Repr. in: Šiaurės kelias. Fotografijos parodos 
katalogas. Vilnius, 1987, p. 8.
600 Lt

82. Navigacija. Jugros tundra, iš ciklo „Prie Karos 
jūros“
1975, sid. br. atsp., 25 x 30, tir. 2/8
Repr. in: Šiaurės kelias. Fotografijos parodos katalogas. 
Vilnius, 1987, p. 34; parodos Frakfurte katalogas Lithua-
nia Insight: Photography 1960 to Now, Vilnius: LDM ŠMIC, 
2002; Juozas Kazlauskas. Fotografija, sud. D. Kazlauskienė, 
S. Žvirgždas, Vilnius, 2010, p. 46.
600 Lt

85. Prano Juozapo žemė, Belo sala, iš 
ciklo „Dingusių poliarinių ekspedicijų 
pėdsakais“
1985, sid. br. atsp., 21 x 30, tir. 2/6
Repr. in: Šiaurės kelias. Fotografijos parodos 
katalogas. Vilnius, 1987, p. 60.
600 Lt

„Pasak menotyrininkės Agnės Narušytės, jo darbai „stilistiškai neišsiskiria“, tačiau sunku būtų nepastebėti ne tik techninio, 
bet ir kūrybinio autoriaus individualumo. Svarbiausias vizualinis keliautojo sukurtų atvaizdų bruožas – švelnūs tonai ir 
galybė pustonių, perteikiančių ne tiek Arkties šaltį ar atšiaurumą, kiek pirmykštę jos prigimtį. Neliečiama, tačiau nuolat 
kintanti ledo šalis nėra mistifikuojama, nepateikiama ir kaip nyki bekraštė plynė. Kiekvienas atvaizdas išgrynintas, per 
pilkšvą purvą veržiasi šviesos pluoštai, išduodantys dar nepatirto pasaulio šventumą ir skaidrumą.“

M. Kiaušaitė „J. Kazlauskas: pražuvusiųjų pėdsakais“ in: www.kamanė.lt, 2010 12 09. 
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Algimantas Kunčius (g. 1939)

88. Didžiulio ežeras ankstų rytą
1988, sid. br. atsp., 18,3 x 28 
850 Lt

87. Bagdononys, Trakų r.
1989, sid. br. atsp., 18,5 x 27,7, tir. 2/5
850 Lt

89. Sarių ežeras ankstų rytą
1988, sid. br. atsp., 18,4 x 27,8, tir. 1/5
850 Lt

90. Strėvos apylinkės
1985, sid. br. atsp., 18,4 x 27,9, tir. 2/5
850 Lt

91. Ignalinos apylinkės
1991, sid. br. atsp., 18,6 x 27,8, tir. 2/5
850 Lt

92. Neries upė ties Kernave I
1989, sid. br. atsp., 18,4 x 27,8, tir. 6/10
850 Lt
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Aleksandras Macijauskas (g. 1938)

93. Vasara, Nr. 28
1982, sid. br. atsp., 28 x 30
1500 Lt

94. Mergaitė prie Kauno Karmelitų turgaus
1966, sid. br. atsp., 29,8 x 36,3
1000 Lt

95. Berniukas prie Kauno 
Karmelitų turgaus
1966, sid. br. atsp., 55 x 43,3
1000 Lt
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96. Išeinantys medžiai 
(Prie Kauno marių), Nr. 55

1984, sid. br. atsp., 29,3 x 29,3
1000 Lt

98. Kauno Veterinarijos klinikose, Nr. 161
1986, sid. br. atsp., 26 x 37 
1500 Lt

97. Kauno Veterinarijos klinikose, Nr. 172
1986, sid. br. atsp., 27,5 x 37,5
1500 Lt
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Romualdas Požerskis (g. 1951)

101. Kauno senamiestis
1975/2009, sid. br. atsp.,  
39,7 x 40,4
Repr. in: Romualdas 
Požerskis. Lietuvos 
senamiesčiai 1974–1985, 
Vilnius: LFS Kauno skyrius, 
2011: 36 p.
950 Lt

100. Kauno senamiestis
1977/2009, sid. br. atsp., 49 x 33,6 
Repr. in: Romualdas Požerskis. Lietuvos 
senamiesčiai 1974–1985, Vilnius: LFS 
Kauno skyrius, 2011: 55 p.
950 Lt

99. Vilniaus senamiestis
1977/2009, sid. br. atsp., 49,6 x 36,7
Repr. in: Romualdas Požerskis. Lietuvos 
senamiesčiai 1974–1985, Vilnius: LFS 
Kauno skyrius, 2011: 177 p.
950 Lt
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102. Klaipėdos senamiestis I
1977/2009, sid. br. atsp., 35,5 x 49,7

Repr. in: Romualdas Požerskis. Lietuvos 
senamiesčiai 1974–1985, Vilnius: LFS Kauno 

skyrius, 2011: 117 p.
950 Lt

104. Klaipėdos senamiestis III
1976/2009, sid. br. atsp., 34,8 x 50,1

Repr. in: Romualdas Požerskis. Lietuvos 
senamiesčiai 1974–1985, Vilnius: LFS Kauno 

skyrius, 2011: 110 p.
950 Lt

103. Klaipėdos senamiestis II
1976/2009, sid. br. atsp., 35,7 x 49,4

Repr. in: Romualdas Požerskis. Lietuvos 
senamiesčiai 1974–1985, Vilnius: LFS Kauno 

skyrius, 2011: 108-109 ps.
950 Lt

„Ko gero, nė viename kitame R. Požerskio fotografijų cikle aplinka nėra tokia iškalbinga kaip serijoje „Lietuvos 
senamiesčiai“: čia ji padeda kurti ir įspūdingą atvaizdų estetiką, ir sukelti žiūrovui tam tikrus emocinius 
potyrius, ir perteikti apibendrintą autoriaus mintį. (...) Optinės deformacijos kasdienio gyvenimo fragmentus 
paverčia neįprastais vaizdiniais ir išryškina įsimintinus senamiesčio gyventojų charakterius, kurie fotografijose 
atrodo paženklinti vidinės dramos ir egzistencinio nerimo. Tačiau po šiuo akivaizdžiu fotografinių atvaizdų 
dramaturgijos sluoksniu veriasi ir kitas, galbūt sunkiau pastebimas, bet gilesnes įžvalgas perteikiantis 
fotografijų prasmės lygmuo. Atidžiau įsižiūrėjus į serijos „Lietuvos senamiesčiai“ visumą, o ne tik į atskirus 
darbus, galima pastebėti, kad gyvenimo drama skleidžiasi ne vien nespalvotų fotografijų kontrastuose, vaizdo 
deformacijose ar dinamiškose kompozicijose, bet ir žmonių santykių įvairovėje, skirtingų likimų priešpriešoje. 
Lietuvos senamiesčiai tampa scena, kurioje išgyvenimai ar prieš fotoaparatą suvaidinami patys įvairiausi 
jausmai.“

Tomo Pabedinsko tekstas in Romualdas Požerskis. Lietuvos senamiesčiai 1974–1985, Vilnius: LFS Kauno skyrius, 2011, p. 9–10  
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Snieguolė Michelkevičiūtė (g. 1953)

105. Obuoliai. Iš ciklo  
„Moteris apie vyrus“
2001, juosta/skaitm. atsp., 30,2 x 40,6
750 Lt

106. Beržas. Iš ciklo  
„Moteris apie vyrus“
2001, juosta/skaitm. atsp., 30,3 x 40,6
750 Lt

110. Vyras ir drapiruotė. Iš ciklo 
„Moteris apie vyrus“
1988, juosta/skaitm. atsp., 34,8 x 25,3
750 Lt

108. Pirštas. Iš ciklo 
„Moteris apie vyrus“ 
1983, sid. br. atsp., 38,8 x 29,1
1100 Lt

109. Žirklės. Iš ciklo 
„Moteris apie vyrus“ 
1989, sid. br. atsp., 38,1 x 28,8
1100 Lt

107. Laivo šturvalas. Iš ciklo  
„Moteris apie vyrus“ 
1996, sid. br. atsp., 28,8 x 38,5
1100 Lt

„Žiūrovą fotomenininkė stebina pasirinkto objekto interpretavimu. Fotografuodama įvairaus amžiaus modelius, 
S. Michelkevičiūtė tarsi pateikia vyro gyvenimo ir išgyvenimų skalę; detalės čia taip pat tampa atskirų gyvenimo 
momentų išraiška - jos atspindi konkrečias būsenas (troškimus, nusivylimą, liūdesį, bejėgiškumą). Tačiau, pasak 
autorės, labiausiai ją domina pagyvenusio vyro kūnas ir jo atspindžiai. Ištisame cikle ji „gaudo“ kūnui laiko 
padarytas „meniškas detales“, kurios kelia daugybę prasmių ir asociacijų. Visų pirma tai gyvenimo prisiminimai, 
išgyvenimai, patirtis ir palikti ženklai. Stebėdami jau užfiksuotą kūno lopinėlį, netikėtai pagalvojame apie 
laikinumą ir nepageidaujamus kūno pokyčius, kurie neretai tampa komiška užuomina.“

Eglės Lukaševičiūtės tekstas iš S. Michelkevičiūtės parodos „Moteris apie vyrus“, vykusios Fotografijos muziejuje 2004 m. vasario 
– kovo mėn.
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Vaclovas Straukas (g. 1923)

115. Kuršių marios. Juodkrantė II
1960, sid. br. atsp., 29,8 x 39,7
700 Lt

116. Iš ciklo „Kopos“
1975, sid. br. atsp., 30 x 
39,2
Repr. in: Vaclovas Strau-
kas. Fotografijos, sud. R. 
Treigys, LFS Klaipėdos 
skyrius, 2007, p. 91
700 Lt

111. Iš ciklo „Kopos“
1984, sid. br. atsp., 30,2 x 40,2
700 Lt

113. Iš ciklo „Kopos“
1985, sid. br. atsp., 29,1 x 39,2
700 Lt

114. Džiūsta tinklai
1972, sid. br. atsp., 29,7 x 39,7
700 Lt

112. Nida. Didžiosios kopos
1975, sid. br. atsp., 39 x 29,5
700 Lt

„Kad ir kokį sprendimą fotomenininkas priimtų, jo kuriami vaizdai išlaiko sąsajas su materija. Kopų peizažus 
įvairina ir pačios gamtos diktuojama  cikliška reiškinių kaita – brėkštantis rytas ar nusileidžiančios sutemos, 
pavasarėjantis ar rudenėjantis, galop puraus sniego pritvinkstąs oras. Kintantis peizažas konstruoja įvairias 
vietovaizdžio pažinimo galimybes. Net ir išlaikydamas tą pačią kadro struktūrą, autorius išgauna naują vaizdinį. 
Tokios priemonės pasitelkiamos ne novatoriškiems plastiniams sprendimams surasti, o siekiant išreikšti 
permainingą gamtos charakterį. (...) Išskirtinis dėmesys tenka saulei. Ji čia – dominantė, oganizuojanti apie 
save visą vaizdo struktūrą. Saulė – ne tik šviesos šaltinis, formuojantis fotografijos „gylius“ ir „seklumas“, 
dramatiškais šešėliais antrinantis kopų ar augmenijos siluetams, jai suteikiamas svarus simbolinis krūvis.“

D. Ruškienė „Tikrovė, išsižadėjusi tamsos“ in: Vaclovas Straukas. Fotografijos, sud. R. Treigys, LFS Klaipėdos skyrius, 2007, p. 7–8 
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Romualdas Kęstutis Augūnas (g. 1938)

117. Autobusų stotis 
aikštėje. Šalčininkai
1963, sid. br. atsp., 40 x 29, tir. 2
Repr. in: Romualdas Augūnas. Sap-
nuoju Lietuvą, Vilnius: VšĮ NFMF, 
2011, p. 104
500 Lt 

118. Autobusų stotelė. Vilnius
1972, sid. br. atsp., 40 x 29, tir. 2
Repr. in: Romualdas Augūnas. 
Sapnuoju Lietuvą, Vilnius: VšĮ NFMF, 
2011, p. 105
500 Lt 

120. Vienas ledyne. Kaukazas
1975/1982, sid. br. atsp., 37,5 x 29, tir. 5
Repr. in: Romualdas Augūnas. Žmonės 
kalnuose, Vilnius: LFS fondas, 2002 
500 Lt 

119. Tyluma. Tian–Šanis
1969/1982, sid. br. atsp., 37 x 29, tir. 10
Repr. in: Romualdas Augūnas. Žmonės 
kalnuose, Vilnius: LFS fondas, 2002 
500 Lt 
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122. Langas. Rusnė
1973, sid. br. atsp., 30,5 x 29,5, tir. 4
Repr. in: Romualdas Augūnas. Sapnuoju Lietuvą, Vil-
nius: VšĮ NFMF, 2011, I viršelis
500 Lt 

121. Mergaitė. Vilnius
1978, sid. br. atsp., 30,5 x 29,5, tir. 6
Repr. in: Lietuvos fotografija, serija „Mažieji pasakoji-
mai apie Lietuvą“, Kaunas: Šviesa, 2007, p. 42
500 Lt 

„Šiuo metu turimais duomenimis, tai pirmasis mūsų šalies fotografas, kurio parodos apibūdinimui spaudoje 
buvo panaudotas terminas lietuvių fotografijos mokykla. (...)

R. Augūnas neturėjo kokių grynai etnografinių ar kultūrinių tikslų nei namie, nei svetur. Jis išnaudojo progą 
ir domėjosi žmogaus gyvenimu kasdien, kas akimirką. Jo fotografijos – maži gyvenimo stebuklai: kopimas į 
kalnus ir nusileidimas prie šventovių ir lūšnų atrodytų per platu ir marga. Jis akylas ne tik raiškiam momentui, 
bet ir tvirtai figūrų ir fono kompozicijai, o kalnų fotografijose išgrynintai juodai baltai plastikai.“

Parengta pagal: Lietuvos fotografijos mokykla, sud. T ir J. Kuzminai, Kaunas: KJŽC, KMTKC, 2009, p. 38
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Virgilijus Šonta (1952–1992)

123. Skrydis
1978, sid. br. atsp., 23,7 x 34,8 
1200 Lt

124. Rytas 
1982, sid. br. atsp., 22,9 x 32,4 

1200 Lt 
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125. Mokykla – mano namai, I
1980–1983, sid. br. atsp., 22,7 x 32,5
1200 Lt

126. Mokykla – mano namai, II
1980–1983, sid. br. atsp., 22,7 x 32,4
1200 Lt

128. Telefono stulpas
1991, sid. br. atsp.,32,3 x 23
1200 Lt

127. Prie jūros
1991, sid. br. atsp., 32,3 x 23
1200 Lt

„V. Šontos cikle ‚Skrydis‘ žmogus vaizduojamas kaip begalinės erdvės detalė. Su švelnia ironija ir net grauduliu 
fotografas stebi paprastą reginį, kaip jauni ir seni žmones šoka nuo tramplino į vandenį. Žmonių figūros sklando 
kaip kokie paukščiai, kyla ir skaudžiai krenta nelyginant mitų ikarai. V. Šontai rūpi realybė su visais juntamais 
daiktais: tramplino turėklais, slidžiais jaunuolių kūnais, aukšta erdve. Bet aiškiai matyti ir autoriaus užuomina 
į tą žmogaus norą nors akimirkai išsivaduoti iš kasdienybės, atsiplėšti nuo žemės ir plačiai mostelėti rankomis 
tarsi sparnais. Šis ciklas - tai poetinė metafora, kuri viena savo briauna atsirėmusi į regimąjį daiktą, situacijų 
pasaulį, o kita - į dvasinės kultūros podirvį, mitologinius mūsų sąmonės vaizdinius.“

A. Gaižutis „Menų giminystė“, Kaunas, 1998 iš: V. Šontos parodos Fotografijos muziejuje 2004 m. vasario–kovo mėn. pristatymo.



38

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

Rimaldas Vikšraitis (g. 1954)

131. Pavargusio kaimo grimasos II
1998, sid. br. atsp., 40 x 50, tir. 10
6500 Lt

129. Pavargusio kaimo grimasos
1976, sid. br. atsp., 40 x 50, tir. 10
6500 Lt

130. Pavargusio kaimo grimasos
1998, sid. br. atsp., 40 x 50, tir. 10
6500 Lt
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133. Pavargusio kaimo grimasos I
1998, sid. br. atsp., 40 x 50, tir. 10
6500 Lt

132. Pavargusio kaimo grimasos 
(Skerstuvės)
1999, sid. br. atsp., 40 x 50, tir. 10
6500 Lt

134. Pavargusio kaimo grimasos
2001, sid. br. atsp., 40 x 50, tir. 10
6500 Lt

„Tačiau mums R. Vikšraičio nuotraukose užfiksuotas gyvenimas, ko gero, atrodo per daug tikras, kad 
fotografo darbus būtų galima „prisijaukinti“ kaip dar vieną siurrealistinio meno pavyzdį. Tarp autoriaus ir jo 
įamžintos tikrovės neįsiterpia joks meninis stilius ar išankstinė konceptuali nuostata – provincijos gyvenimas 
dokumentuojamas su neslepiama ironija, tačiau nuoširdžiai. Šis savotiškai intymus R. Vikšraičio santykis su 
fiksuojama aplinka nuotraukose atsiskleidžia todėl, kad ji fotografui yra gerai pažįstama – autorius fotografuoja 
provinciją, kurioje pats gyvena. Galbūt kaip tik todėl jam pavyksta išvengti kitiems fotografams kone 
neišsprendžiamų kūrybinių ir etinių problemų: fiksuoti vargstančius žmones, nemoralizuojant ir nepaverčiant jų 
sentimentalaus gailesčio objektais, fotografuoti nuosmukį išgyvenančius asmenis, neišnaudojant jų „meno“ labui.“

Tomas Pabedinskas „Tarptautinio renginio veide ir Lietuvos kaimo grimasos“ in 7 meno dienos, nr. 26, 2011 07 01
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Stanislovas Žvirgždas (g. 1941)

136. Pavasaris Vilniuje II
2001, sid. br. atsp., 15,2 x 34,9, tir. 6
400 Lt

135. Panorama nuo Užupio
1998/2005, sid. br. atsp., 14,4 x 35, tir. 2
400 Lt
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“Ir vis tiek jokio monumentalumo, tik intymus žvilgsnis į slėpiningą ūką, iš kurio lyg F. Felinio filme „Amarcord“ 
gali išnirti karvė, avis, medis ar tiltelis, vedantis į kitą krantą. Regis, į amžinybę, nes S. Žvirgždo peizažo 
paprastumas skatina ieškoti nekasdieniškų motyvų. (...)

Į „natūralųjį“ S. Žvirgždą reikia įsigilinti. Iš literatūros veikalų išmetami peizažai ir visokie ilgi aprašymai, 
nes adaptuotojams rūpi tik siužetas. Tačiau S. Žvirgždo peizažai atgaivina matymą ir jausmą, kad esmė gali 
glūdėti ir ten, kur, atrodo, nėra nieko dramatiška. Viskas lyg ir apčiuopiama, konkretu, o kartais net pernelyg 
realu.“ 

Skirmanto Valiulio tekstas, publikuotas www.bernardinai.lt, 2011 09 27

138. Paupio medžiai
1989/1995, sid. br. atsp., 22,5 x 32,2, tir. 10 
400 Lt

137. Pavakarys
1989/1995, sid. br. atsp., 23 x 31,2, tir. 10 
400 Lt

140. Katedra
1998, sid. br. atsp., 20,6 x  35, tir. 4
400 Lt

139. Vilnia prie Bernardinų bažnyčios
2005, sid. br. atsp., 19,3 x 35,1, tir. 2
400 Lt
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Elena Adamchyk (g. 1963)

141. Iš ciklo „Ferrum“, I
1985, cibachrome atsp., 30,5 x 31,6, tir. 2
1000 Lt

142. Iš ciklo „Ferrum“, II
1985, cibachrome atsp., 30,4 x 32,2, tir. 2
1000 Lt

143. Iš ciklo „Ferrum“, III
1985, cibachrome atsp., 30,4 x 31,5 , tir. 2
1000 Lt

144. Iš ciklo „Ferrum“, IV (In vino veritas)
1985, cibachrome atsp., 030,7 x 32,9, tir. 2
1400 Lt
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Algimantas Aleksandravičius (g. 1960)

145. Trakai
2010, pig. sp., 35,5 x 53,5, tir. 3/12
1200 Lt

146. Te šis padangių žirgas laimę neša tau
Pig. sp., 34,4 x 51,4, tir. 3/12
1000 Lt

147. Muziejus
Pig. sp., 51 x 31, tir. 4/12
1200 Lt
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Vėtrė Antanavičiūtė (g. 1970)

148. Iš ciklo „Žaidimai su rankomis“
2003/2011, drb.,  juosta / skaitm. atsp., 
84 x 100.  
Šis kūrinys buvo vienas iš D. Mikšio pro-
jekto „Už baltos užuolaidos“ eksponatų 
54–osios Venecijos bienalės (2011 m.) 
Lietuvos pavilijone.
1200 Lt

149. Šokis su vandeniu
2005, skaitm. atsp., 30,3 x 40,7
400 Lt

150. Dangiški sapnai, iš ciklo 
„Sapnai“
2003/2005, skaitm. atsp., 30,3 x 40,7
400 Lt

151. I, iš ciklo „Venecija“ 
2000/2003, juosta/skaitm. atsp., 
29,3 x 43,7, tir. 20
400 Lt

152. II, iš ciklo „Venecija“
2000/2003, juosta/skaitm. atsp., 29,2 x 
43,7, tir. 20 
400 Lt

153. III, iš ciklo „Venecija“ 
2000/2004, juosta/skaitm. atsp., 30,3 x 45,4
400 Lt
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Joana Deltuvaitė (g. 1981)

154. I, iš ciklo „Buitis“ 
2004/2007, skaitm. atsp., 45 x 60, tir. 10 
600 Lt

155. II, iš ciklo „Buitis“
2004/2007, skaitm. atsp., 45 x 60, tir. 10
600 Lt

156. III, iš ciklo „Buitis“
2004/2007, skaitm. atsp., 45 x 60, tir. 10
600 Lt

157. IV, iš ciklo „Buitis“
2004/2007, skaitm. atsp., 45 x 60, tir. 10
600 Lt

158. V, iš ciklo „Buitis“
2004/2007, skaitm. atsp., 45 x 60, tir. 10
600 Lt

159. VI, iš ciklo „Buitis“
2004/2007, skaitm. atsp., 45 x 60, tir. 10
600 Lt

Jaunos fotografės Joanos Deltuvaitės fotografijose svarbiausias objektas yra ne žmogus, o buitis. Galima 
sakyti, kad šios nuotraukos yra mėginimas pažvelgti į buitį savaip, tarsi atskyrus ją nuo įprastos aplinkos. (...) 
J. Deltuvaitės kūrybai būdingas natūralus nerežisuotas fotografavimas. Nepakeistas kasdienybės vaizdas jos 
fotografijose atskleidžia savitą autorės požiūrį į kasdienybės erdvę.

Parengta pagal: Joana Deltuvaitė , tekstai: J.Deltuvaitė, A. Narušytė, A. Sutkus, Vilnius: LFS leidykla, 2007
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Ugnius Gelguda (g. 1977)

 „Priversdamas mus į peizažo tuštumą būtinai įdėti turinį, įžvelgti dramos užuomazgą, Gelguda demaskuoja 
ir tradicinio peizažo suvokimo intencijas. Nes juk ir tada, kai akis maloniai vedžiojama iš artumos į tolumą, 
iš tankmės į erdvę, iš žemės į vandenį ir t. t., veikia tas pats geismas perskaityti prasmingą tekstą bet kur. 
Tad kiekvienas peizažas yra detektyvas, kiekvienas yra šiek tiek „kriminalinis“. Dekonstruodamas tradicinį 
peizažą Gelguda išryškina jo fiktyvumą. Jis parodo, kaip vaizdas lyg kažkieno sukurta matrica įkalina sąmonę 
kolektyvinės atminties gaminamo mąstymo klišėse, o peizažo konvencijas pamiršusi fotografija tiesiog 
verčia mąstyti apie tai, kas priešinga harmonijai – chaosą, konfliktą, mirtį. Taigi „Kriminaliniai peizažai“ yra 
autoironiški, jie neslepia siekią mus apgauti, įtraukti į fiktyvų semiotinį žaidimą. (...)

Inscenizuodamas menamas nusikaltimų vietas, Gelguda paverčia įprastus Lietuvos medžius, tvoras, namus 
blogio ženklais. Nors gal tai jau seniai padarė spauda. Jai ironiškai antrinantys „Kriminaliniai peizažai“ yra 
netikras prisipažinimas, kad vaizdas yra fikcija, detektyviniu žaidimu slopinanti aplink nebūties, tuštumos 
centrą skriejančių minčių chaoso siaubą. Netikras, nes dekonstruodamas peizažo tradiciją, supainiodamas 
teksto ir vaizdo fikcijas, Gelguda atveria fotografinėmis reprezentacijomis dangstomos tikrovės nepažinumą.“

A. Narušytė „Dvigubos fikcijos tikrovė“ in: Ugnius Gelguda. Kriminaliniai peizažai, Vilnius: Artbooks,p. 12–14 

160. Kaimo naktys virto košmaru, iš ciklo „Kriminaliniai peizažai“
2011, juosta/skaitm. atsp., 15,5 x 21,5, tir. 5
Repr. in: Ugnius Gelguda. Kriminaliniai peizažai, Vilnius: Artbooks, p. 21
1000 Lt

161. Bandė vairuoti miegodamas, iš ciklo „Kriminaliniai peizažai“
2011, juosta/skaitm. atsp., 15,5 x 19, tir. 5
Repr. in: Ugnius Gelguda. Kriminaliniai peizažai, Vilnius: Artbooks, p. 37
1000 Lt

162. Ant bėgių – sutraiškyta meilė, iš ciklo „Kriminaliniai peizažai“
2011, juosta/skaitm. atsp., 15,5 x 19, tir. 5
Repr. in: Ugnius Gelguda. Kriminaliniai peizažai, Vilnius: Artbooks, p. 39
1000 Lt
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Vidmantas Ilčiukas (g. 1957)

„Nes iš tikrųjų pagrindinė Ilčiuko taktika – viską apversti ir pasinaudoti trūkumu, techniniu broku. „Diena“, 
taip pat ir iš televizijos ekrano perimta „Virtuali diena“ prasidėjo nuo klaidos – tyčia nepersuktos juostos, 
kuri fotografijoje reiškia ir susinaikinimo veiksmą – savotišką savižudybę. Mat fotografuodamas tą patį kadrą 
iki begalybės galiausiai sukuri tik šviesą – nesvarbu, kad ne tunelio gale.Vidmantas Ilčiukas sustojo anksčiau. 
Fotografijose akivaizdžiai matyti, kaip viena akimirka naikina kitą, peršviesdama materiją verčia ją prisiminimu. 
Taip pailgėja statiškos fotografijos laikas – ji tampa daugiabriauniu praėjusios dienos kristalu, kur kompaktiškai 
telpa visi veiksmai, visa minia, daugybė atskirų, susidaužiančių, bet vienas kito nematančių veidų. Fotografija 
– lyg stiklinis stendas, kuriame prisegti visų, netyčia patekusių į fotografo užmestą tinklą, atsitiktinių nuotaikų, 
minčių, šypsnių, nusistebėjimų „drugeliai“. Diena susinaikina stengdamasi išlikti.“

A. Narušytė „Tekstas, kurio niekas neskaitys“ in: Dailė 2006/1, Vilnius: LDS leidykla, p. 80–85 

163. Iš ciklo „Virtuali diena“, 25
2003, juosta/chromira atsp., 40 x 61, tir. 7 
Repr. in: Vidmantas Ilčiukas, Vilnius: Meno parkas, 2004, p. 21
1500 Lt

164. Iš ciklo „Virtuali diena“, 26
2003, juosta/pig. sp., 40 x 60, tir. 7 
Repr. in: Vidmantas Ilčiukas, Vilnius: Meno parkas, 2004, p. 20
1500 Lt

165. Miškas, 2 
2011, skaitm./chromira atsp., 40 x 61
850 Lt

166. Miškas, 6
2011, skaitm./chromira atsp., 40 x 69 
900 Lt
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Giedrius Liagas (g. 1967)

170. Monotonija Nr. 1
1991, sid. br. atsp., 19 x 27,5
Repr. in: Agnė Narušytė, Nuobodulio 
estetika Lietuvos fotografijoje, Vilnius: 
VDA leidykla, 2008, p. 124–125 
400 Lt

169. Monotonija Nr. 2
1991, sid. br. atsp., 19 x 27,5
Repr. in: Agnė Narušytė, Nuo-
bodulio estetika Lietuvos foto-
grafijoje, Vilnius: VDA leidykla, 
2008, p. 124–125 
400 Lt

171. Monotonija Nr. 3
1991, sid. br. atsp., 25 x 36
Repr. in: Lietuvos fotografija, serija 
„Mažieji pasakojimai apie Lietuvą“, 
Kaunas: Šviesa, 2007, p. 64; Agnė 
Narušytė, Nuobodulio estetika 
Lietuvos fotografijoje, Vilnius: VDA 
leidykla, 2008, p. 124–125 
400 Lt

172. Monotonija Nr. 4
1991, sid. br. atsp., 27,5 x 19
Repr. in: Agnė Narušytė, Nuobodulio estetika 
Lietuvos fotografijoje, Vilnius: VDA leidykla, 
2008, p. 124–125 
400 Lt

167. 14 valandų 12 
minučių
1993, sid. br. atsp., ton., 27 
x 17, tir. 2/10
400 Lt

„Tiesiogiai apie nuobodulį kalba kauniečio Giedriaus Liago šešių fotografijų ciklas „Monotonija“. Fotografijose 
iškart atpažįstami kasdieniškos būties mieste vaizdai – vaikšto nepažįstami, atsitiktiniai praeiviai, kažkur 
šmėžuoja blokiniai pastatai. Kontūrai neryškūs, vaizdas specialiai panardintas į rūką, kuris paverčia miestą 
abstrakčia erdve. Savos, apčiuopiamos kasdienybės atpažinimo „efektą“ sukelia netikėtai rūke išskirtos detalės, 
pavyzdžiui, vyriškio atsainiai nešamas tinklelis, tikriausiai nešinas pirkinių. Tačiau rūkas dar ir sustiprina 
užfiksuotos tikrovės efemeriškumo bei nuotolio pojūtį, atitinkantį nuobodulio patirčiai būdingą tikrovės 
realumo nykimo, kasdienybės neįsisąmoninimo jausmą.“

Agnė Narušytė, Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje, Vilnius: VDA leidykla, 2008, p. 123–124 

168. 14 valandų 13 
minučių
1993, sid. br. atsp., ton., 24 
x 13, tir. 2/10
400 Lt
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Arūnas Kulikauskas (g. 1959)

173. Pensylvania bicycles 
2007, pinhole, Polaroid/skaitm. atsp., 
20,4 x 25,5, tir. 5
300 Lt

174. NYC bicycles / tricycle
2007, pinhole, Polaroid/skaitm. atsp., 
19,8 x 25,5, tir. 5
300 Lt

175. NYC bicycles (I)
2008, pinhole, Polaroid/skaitm. atsp., 
20,5 x 25,5, tir. 5
300 Lt

176. NYC bicycles (II)
2008, pinhole, Polaroid/skaitm. atsp., 
20,6 x 25,5, tir. 5
300 Lt

177. NYC bicycles (III)
2008, pinhole, Polaroid/skaitm. atsp., 
20,5 x 25,5, tir. 5
300 Lt

178. NYC bicycles (IV)
2008, pinhole, Polaroid/skaitm. atsp., 
20,5 x 25,5, tir. 5
300 Lt
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Gintautas Trimakas (g. 1958)

179. Metalinis kabantis I
1989/1999, sid. br. atsp., 56 x 46, tir. 1
2800 Lt

180. Metalinis kabantis II
1989/1999, sid. br. atsp., 56 x 46, tir. 1
2800 Lt
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Remigijus Treigys (g. 1961)

181. Vilnius (Langai 2). Iš ciklo 
„Miestas iš atminties“
2008, sid. br. atsp., ton., 28,8 x 51,4, tir. 2
3000 Lt 

182. Penkta valanda vakaro vieno 
rugsėjo dieną
2011, sid. br. atsp., ton., 26 x 51,4, tir. 1/7
3000 Lt

183. Rūkas prieplaukoje
2011, sid. br. atsp., ton., 27 x 51,4 , tir. 1
3500 Lt

„Man įdomi nežinia iš kur sklindanti šviesa, slenkanti fotografuojamo objekto paviršiumi, kartais naikinanti 
pačią formą. Įbrėžimai, taškai, brūkšniai, tonavimas – tai tarsi fotografijos įgarsinimas, suteikiantis vaizdui 
papildomos informacijos. Fotografijose niekada neįvardiju konkrečios vietos...“
Remigijus Treigys 
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Arturas Valiauga (g. 1967)

184. Buvau pas Stepą. Kalbėjom apie gyvenimą. No. 1
2002, skaitm. atsp., 70,5 x 58,5
Repr. in: Arturas Valiauga. Jėzusmarija, mama ir visa kita. 
Fotografijos 1999–2006. Vilnius: LFS fotografijos fondas, 
2006, p. 15
1500 Lt

185. Buvau pas Stepą. Kalbėjom apie gyvenimą. No. 3
2002, skaitm. atsp., 70,5 x 56,5
Repr. in: Arturas Valiauga. Jėzusmarija, mama ir visa kita. 
Fotografijos 1999–2006. Vilnius: LFS fotografijos fondas, 
2006, p. 16
1500 Lt 

186. Buvau pas Stepą. Kalbėjom apie gyvenimą. No. 4
2002, skaitm. atsp., 70,7 x 87,2
Repr. in: Arturas Valiauga. Jėzusmarija, mama ir visa kita. 
Fotografijos 1999–2006. Vilnius: LFS fotografijos fondas, 2006, 
p. 14
1700 Lt
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187. Buvau pas Stepą. Kalbėjom apie gyvenimą. No. 7
2002, skaitm. atsp., 71 x 86,5 
Repr. in: Arturas Valiauga. Jėzusmarija, mama ir visa kita. Fotografijos 
1999–2006. Vilnius: LFS fotografijos fondas, 2006, p. 14; Lietuvos 
fotografija, serija „Mažieji pasakojimai apie Lietuvą“, Kaunas: Šviesa, 
2007, p. 81
1700 Lt

188. Buvau pas Stepą. Kalbėjom apie gyvenimą. No. 8
2002, skaitm. atsp., 71 x 58,5
1500 Lt

„Laikas apskritai yra svarbiausias šių, regis, tik erdves vaizduojančių fotografijų veikėjas. Štai ciklas „Buvau 
Stepo troboje, kalbėjomės apie gyvenimą“ (2002) – ant sienų suklijuotos iškarpos iš laikraščių ir žurnalų ne 
tik išduoda dviejų kaimo keistuolių psichikos vingius, bet ir savotiškai koncentruotu, sutirštintu būdu išdėsto 
Lietuvos nepriklausomybės istoriją, sužymi svarbiausius naujojo lietuviško mentaliteto ženklus. Čia galima 
stebėti ir tautinės savivokos kaitą (kaip laikraščių iškarpų estetika nutolsta nuo tarybiniais laikais garbintos 
liaudies skulptūros ar dar tradicija kvėpavusių tarpukario interjerų) ir kartu – nekintančius jos atraminius 
taškus: istoriją, meilę žemei, tikėjimą. Identitetas – kartu ir atskiro žmogaus, ir visos tautos – čia nėra paprastai 
nusakomas, jis yra komplikuotas ir, nors įskaitomas, jis netelpa į teorines schemas.“

Agnė Narušytė „Užsibuvimai ir stebėjimai“ in: Arturas Valiauga. Jėzusmarija, mama ir visa kita. Fotografijos 1999–2006. Vilnius: 
LFS fotografijos fondas, 2006, p. 30
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Edmundas Kolevaitis (g. 1952)

189. Motinystė I
2011, skaitm. atsp., 100 x 70
400 Lt

190. Motinystė II
2011, skaitm. atsp., 100 x 70
400 Lt

191. Motinystė III
2011, skaitm. atsp., 100 x 70
400 Lt

192. Motinystė IV
2011, skaitm. atsp., 100 x 70
400 Lt
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193. Motinystė V
2011, skaitm. atsp., 70 x 100
400 Lt

194. Motinystė VI
2008, skaitm. atsp., 70 x 100
400 Lt
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Adamchyk, E. (g. 1963): 42
Aleksandravičius, A. (g. 1960): 43
Antanavičiūtė, V. (g. 1970): 44
Augūnas, R. K. (g. 1938): 34, 35
Balčytis, V. (g. 1955): 23
Baltėnas, A. (g. 1956): 18
Bubelytė, V. (g. 1956): 20
Bulhakas, J. (J. Bułhak, 1876–1950): 6 
Buračas, B. (1897–1972): 10
Čechavičius, J. (Czechowicz, Czechowicz-Liachowicki, 1818–
1888) (atrib.): 5
Černiauskai, A. (g. 1953) ir M. (g. 1942): 19
Česonis, G. (g. 1974): 21
Čyžai, E., H. ir V. (broliai Czyž, Frères Czyź):  5, 13
Fleury, S. F. (1858–1915): 4, 13
Danisevičius, R. (g. 1937): 22
Daugėla, K. (1912–1999): 16
Deltuvaitė, J. (g. 1981): 45
Dichavičius, R. V. (g. 1937): 23
Gelguda, U. (g. 1977): 46
Giedraitienė, I. (g. 1935): 24
Griškevičius, A. (g. 1954): 25
Ilčiukas, V. (g. 1957): 47
Įvairūs fotografai: 13, 15
Kazlauskas: 14
Kazlauskas, J. (1942–2002): 26

Kolevaitis, E. (g. 1952): 57, 55
Korzonas, A. (Korzon, Korzun, ~ 1826 – ~1866) (atrib.): 5
Kulikauskas, A. (g. 1959): 49
Kunčius, A. (g. 1939): 27
Liagas, G. (g. 1967): 48
Ločeris, P. (1892–1973): 12 
Macijauskas, A. (g. 1938): 28, 29
Michelkevičiūtė, S. (g. 1953): 32
Nežinomas fotografas: 7, 12, 14
Poddębski, H. (1890–1945): 7
Požerskis, R. (g. 1951):  30, 31
Rubin, J. O.: 8
Skrinskas, J. (1883–1963): 11 
Straukas, V. (g. 1923): 33
Strausas, A. W. (?–1897): 8
Sutkus, A. (g. 1939): 17
Sveikovskis, A. (Swieykowsky): 12 
Šonta, V. (1952–1992): 36, 37
Treigys, R. (g. 1961): 51
Trimakas, G. (g. 1958): 50
Valiauga, A. (g. 1967): 52, 53
Varnas, A. (1879–1979): 9
Vikšraitis, R. (g. 1954): 38, 39
Zdanovskiai,  B. (1908–1982) ir E. (Zdanowscy, 1905–1984): 11
Žvirgždas, S. (g. 1941): 40, 41

Autorių indeksas

a. – amžius
atrib. – atributuojama, priskiriama
atsp. – atspaudas 
d. – diena
d–metis – dešimtmetis
dr. – daktaras (-ė)
drb. – drobė
kart. – kartonas
KJŽC – Kauno jaunimo žiniasklaidos centras
KMTKC – Kauno moksleivių techninės kūrybos 
centras
m. – metai
mėn. – mėnesis (-iai)
LSFK – Lietuvos spaudos fotografų klubas
NFMF –Nacionalinis fotografijos meno fondas 

p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
pig. sp. – pigmentinė spauda
pop. – popierius
pr. – pradžia
repr. in – reprodukuota 
sid. br. atsp. – sidabro bromido atspaudas
skaitm. atsp. – skaitmeninis atspaudas
spalv. – spalvotas (-a)
sp. – spauda 
techn. – technika
tir. – tiražas
ton. - tonuota(s)
VDA – Vilniaus dailės akademija

Sutrumpinimai
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Kiti atvejai:
Kai metai rašomi vieni – nurodomi fotografavimo metai, kurie sutampa su fotografijos spausdinimo metais. Kitais 
atvejais žymimi fotografavimo/atspausdinimo metai.
Kai tiražas žymimas, pvz. ‚tir. 10‘ – reiškia, jog tiražas yra iki 10 egz.
Kai tiražas žymimas, pvz, , 3/7‘ – reiškia, jog tai 3 atspaudas iš 7. 
Senosios fotografijos skiltyje išmatavimai: 9,1 x 5,8 (10,4 x 6,3) – pirmi išmatavimai yra vaizdo, o skliaustuose – 
visas kūrinio, paklijuoto ant originalios fotografo kartono kortelės, dydis.

Kitos technikos:
skaitm. atsp. – skaitmeninis atspaudas
pig. sp. – pigmentinė spauda
juosta/skaitm. atsp. – fotografuota juostiniu fotoaparatu, atspausta skaitmeniniu būdu
pinhole, Polaroid/skaitm. atsp. – pinhole fotografija perdarytu Polaroid fotoaparatu, atspausta skaitmeniniu būdu
Skaitmeninis spausdinimo būdas ir atspaudų popieriaus rūšis nedetalizuojami.

Metrikų paaiškinimas

Romualdas Augūnas (g. 1938) 
Tyluma. Tian–Šanis 
1969/1982, sid. br. atsp., 37 x 29, tir. 10
500 Lt 

Autorius, gimimo metai
Kūrinio pavadinimas
Fotografavimo metai/fotografijos 
atspaudimo metai,  
(popierius), sidabro bromido 
atspaudas, išmatavimai  
(aukštis x plotis, cm), tiražas – iki 10 
egzempliorių
Pradinė kaina Lt be PVM
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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 



59

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

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.



XXIII Vilniaus aukcionas 
2012 m. balandžio 5 d. 
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. 22-26) 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 namai primygtinai rekomenduoja aukciono dalyviams apsilankyti aukciono 
ekspozicijoje ir atidžiai įvertinti norimus įsigyti kūrinius natūroje. 

Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.



Aukciono dalyvio registracijos anketa

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

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

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

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

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

PARAŠAS

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

* Būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

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

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200 

2012



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

2012



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

2012



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

2012



 1,4 viršeliuose panaudota: 
Romualdas Požerskis (g. 1951)

 Klaipėdos senamiestis I
1977/2009, sid. br. atsp., 35,5 x 49,7

 2 viršelyje panaudota: 
Irena Giedraitienė (g. 1935)

Tautų spartakiada IV
1956/2010, juosta/skaitm. atsp., 37,9 x 25,3, tir. 10
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