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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,
po tokios ilgos užsispyrusios žiemos. Malonu vasarą pasitikti su „gerais ir gražiais“, 
t.y. įkūnijančiais antikinį „kalokagatijos“ (gr. „gražus“ ir „geras“) idealą, kūriniais. 
„Gražus“ – tai akiai, o „geras“ – tai širdžiai malonus dalykas. Senovės graikų nuomone, 
toks turįs būti menas bei žmogus. Tai atsispindi ir jų garsiame posakyje „gražiame 
kūne – graži siela“, kurį galima perfrazuoti ir meno kūriniams – „gražioje formoje – 
taurus turinys“. Gal kiek ir keista postmoderno epochoje pristatyti tokius kūrinius, 
tačiau Justino Vienožinskio peizažą tik taip ir galima pristatyti – kaip „kalokagatišką“, 
t.y. ne tik spinduliuojantį harmoningą formos grožį, tačiau ir ramybe alsuojantį 
turinį: tarsi dailininkas būtų pačioms gulbėms bei lelijoms nenujaučiant įamžinęs 
jų metafiziškai ramią popietę Dačiūnų tvenkiny. Claude Monet vertas turinys bei 
Cezanne verta forma susijungia šiame lietuviškos dailės metro peizaže.  

Panašia ramybe alsuoja ir Žmuidzinavičiaus „Dzūkų kaimelis“. Monumentalus 
kūrinys, iki skausmo visiems pažįstamas iš prastų, tame tarpe tik juodai–baltų 
reprodukcijų. Tuo tarpu originalas spinduliuoja itin subtilia spalvine gama, kurioje 
toną užduoda Žmuidzinavičiui taip būdinga kiek keistoka violetinė, švelniai alyvinė 
spalva.   

Aukcione rasite ir daugiau kūrinių. Leiskite atskirai paminėti pirmą kartą 
pristatomus autorius: tai Petras Babickas, Steponas Varašius, Henrikas Čerapas, 
Jonas Subačius, Pinkas Abramovičius, Romualdas Čarna. Jie rikiuojasi šalia jau ne 
pirmą sykį puošiančių aukciono rinkinius Adomo Galdiko, Jono Buračo, Jono Čeponio, 
Bronės Mingilaitės-Uogintienės, Vinco Kisarausko, Algirdo Petrulio. Kaip dažnai 
nutinka, negalime apsieiti be kartografijos – tai tiesiog labai įdomi kolekcionavimo 
sritis žmonėms, mylintiems istoriją bei turintiems lakią keliautojų fantaziją.  

Linkiu azartiško aukciono bei „gražios-ir-geros“ vasaros! 
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Lietuvos dailė

1. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Dzūkų kaimelis
1910, drb., al., 97,3 x 128,5
Sign. AD: A. Žmuidzinavičius / 1910
Repr. in: 
Lietuvių dailės draugija. Lietuvių dailės paroda Rygoje. Balandis 1910 m. Parodos 
katalogas. Numeris kataloge: 115; 3 įkl.;
Litwa. Dwutygodnik ilustrowany litewski (1910 m. kovo 15, Nr. 5(34)): p. 68;
A. Žmuidzinavičiaus reprodukcijų aplankas (Vilnius: Vaga, 1977): nr. 2;
Antanas Žmuidzinavičius TSRS liaudies dailininkas (Vilnius, 1957): 6
Provinencija: darbas buvo eksponuotas 1910 m. Lietuvių dailės parodoje Rygoje, 
kur jį įsigijo rašytojas Pranas Mašiotas.
Mažesnė šio darbo versija (26 x 32 cm) saugoma A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir 
rinkinių muziejuje Kaune.
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R133
89000 Lt
“Didele šiluma dvelkia peizažas “Dzūkų kaimelis”: paprastas kasdieniškas 
vaizdas, santūri kompozicija, sodrus koloritas įtaigiai perteikia ir gamtos 
nuotaiką, ir peizažo charakterį.”
Z. Railienė, įv. str. A. Žmuidzinavičiaus reprodukcijų aplankui (Vilnius: Vaga, 1977)

2. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
A.  Žmuidzinavičiaus paveikslo 
„Dzūkų kaimelis“  (1910) kopi ja
[1930], drb., al., 32 x 49
850 Lt
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3. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Panemunio medžiai
1939, drb. ant kart., 20 x 25
Sign. AD: A.Ž. 39
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1058
15000 Lt
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“Justinas Vienožinskis gimė 1886 m. birželio 29 d. Mataučiznos vienk., Obelių valsčiuj, Rokiškio ap. 1898 m. 
įstoja į Mintaujos gimnaziją. Kaip „maištininkas“ išmetamas iš 4 klasės. Toliau mokslus tęsia Maskvoje Paršino 
gimnazijoje ir Juchnevičiaus tapybos studijoje. 1905 m. grįžta Lietuvon, dalyvauja revoliuciniame judėjime, 
suimamas ir nuteisiamas 3 m. tvirtovės. Kalinamas Kauno ir Vilniaus Lukiškių kalėjimuose. Negalėdamas 
gauti politinės ištikimybės liudijimo, neranda vietos Rusijos aukštosiose mokyklose. 1908 m. nelegaliai 
pereina Austro-Vengrijos imperijos sieną ir priimamas į Krokuvos Imperatorišką Dailės Akademiją. Čia gauna 
2 pagyrimo lapus, 3 medalius, 5 kartus siunčiamas į įvairias šalis peizažo studijuoti, lanko Vienos, Prahos, 
Budapešto muziejus, kaujasi dvikovoje dėl meilės. Gavęs diplomą ir dailininko vardą, grįžta Lietuvon 1914 
m. 1918 m. jam pavedama organizuoti ir vadovauti Rokiškio gimnazijai, registruoti ir globoti meno turtus 
apskrities dvaruose. 1919 m. dėsto ir eina direktoriaus pareigas Rokiškio ir Zarasų gimnazijose. 1920 m. 
jam pavedama organizuoti paišybos kursus Vilniuje. Želigovskiui užėmus Vilnių, darbą nutraukia. Tų pačių 
metų rudenį Kaune įsteigia Paišybos Kursus. Pradžioje vienas eina direktoriaus, dėstytojo ir sargo pareigas. 
Kelių metų būvyje, perorganizavęs tuos kursus, įsteigia pirmąją Lietuvos meno mokyklą Kaune. Paruošia tos 
mokyklos įstatymą, gina jį Seime, važinėja užsienin susipažinti su meno mokyklų programomis ir dėstymo 
metodais. 1922 m., statant mokyklos rūmus, kovojo su policija ir Krašto Apsaugos ministerija dėl sklypo 
Žaliakalnio forte, mokinių talkininkaujamas krauna plytas į sunkvežimus iš senos sugriautos rusų tvirtovės. 
1920-1924 m. pirmininkauja Čiurlionio Galerijos komisijai, tuo prisidėdamas prie Kauno dailės muziejaus 
įkūrimo. 1920-1924 m. aktyviai reiškiasi Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos veikloje. Iki 1924 m. eina Meno 
mokyklos direktoriaus pareigas. Nesutikęs su Švietimo ministerijos vedama politika, iš tų pareigų pasitraukia, 
pasilikdamas vien dėstytoju. 1926 m. skiriamas Švietimo ministerijos meno tarėju. Suorganizuoja prie 
ministerijos Meno Tarybą visų meno šakų veiklai koordinuoti. 1927 m. pabaigoje vėl buvo iškelta Vienožinskio 
kandidatūra į Meno mokyklos direktorius. Bet švietimo ministeris su tuo nesutiko. Ir kai Vienožinskis dar buvo 
nušalintas nuo paišybos dėstymo aukštajame skyriuje, kilo mokinių protestai, susirėmimai su mokytojais, 
mokinių šalinimas iš mokyklos, areštai, visuotinis streikas. Ryšium su šia „revoliucija“ jis atleidžiamas iš pareigų 
ir ištremiamas iš Kauno. 1930 m. J. Vienožinskis įsteigia Kaune savo privačią tapybos studiją, kur mokosi dalis 
iš Kauno meno mokyklos už streiką pašalintų mokinių. 1932 m. dėl finansinių sunkumų studija likviduojama, 
ir Vienožinskis išvyksta dėstyti paišybos į Zarasų gimnaziją. 1934 m. organizuoja Lietuvos Dailininkų Sąjungą 
ir išrenkamas jos pirmuoju pirmininku. 1936 m. Švietimo ministerijos vėl pakviečiamas dėstytoju į Kauno 
Meno mokyklą. 1940 m. perkeliamas Vilniaus dailės mokyklon tapybos studijai vadovauti, kur dirbo iki 1946 
m. pabaigos. Tais pat metais suteikiamas jam mokslinis profesoriaus laipsnis. 1947 m. jam skiriama pensija iki 
gyvos galvos. Tačiau gavęs šį paskutinį atpildą iš darbdavių, nesugeba prisitaikyti partijos linijai, apkaltinamas 
formalizmu, ir 1949 m. pensija jam atimama. 1949 m. pripažintas nedarbingu invalidu iki gyvos galvos. Mirė 
1960 m.”
Viktoras Vizgirda, “Dailininkas Justinas Vienožinskis“, straipsnis 1961 m. išeivijos žurnale “Aidai” (http://www.aidai.us/index.
php?option=com_content&id=3087&Itemid=254)

„Įsisukęs į meno organizavimo sūkurį, Justinas Vienožinskis ilgai nedalyvavo parodose. Įvairūs Lietuvių meno 
kūrėjų draugijos reikalai, pedagoginis darbas, Meno mokyklos statybos rūpesčiai visiškai atitraukė nuo kūrybos, 
todėl dailininkas paprastai tapydavo tik vasaromis grįžęs į tėviškę. Jaukūs gimtieji namai, vaizdingos Dačiūnų 
apylinkės, snaudžiančio sodo pavėsio tyla padėdavo atgauti jėgas, atsikratyti kasdienių rūpesčių. Ramioje 
tėviškės aplinkoje pamažu skleisdavosi giliausios kūrybos paskatos, ir tik čia dailininkas pasiėmęs dažus vėl 
atsistodavo prie molberto [...]. Savo darbuose Vienožinskis nuosekliai plėtojo postimpresionizmą, t.y. sezanizmą, 
trečiojo dešimtmečio Lietuvos dailėje beveik naują reiškinį, kuris bendrame lietuvių tapybos raidos kontekste 
buvo labai ženklus.“
Dalia Ramonienė, Justinas Vienožinskis, Vilnius: VDA leidykla, 2004: 211-212.
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4. Justinas Vienožinskis (1886–1960) 
Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apyl inkėje
1921, drb., al., 71 x 61
Sign.VK: J.Vienož/1921
J. Vienožinskio darbų katalogo Nr. 110 (žr. D. Ramonienė, Justinas Vienožinskis, Vilnius: VDA leidykla, 2004: 339)
Eksponuotas J. Vienožinskio parodose Kaune (1961) ir Vilniuje (1961, 1986)
59000 Lt
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5. Jonas Buračas (1898–1977) 
Paryžiaus gatvė nakty
1930, pop., akv., 11,9 x 14,9
Sign. AD: 1930 Buračas J. Paris
1900 Lt

„Paveikslų rinkikai, nori jie to ar nenori, yra ne kas kita, kaip  žvejai ir medžiotojai. Panašios tad ir jų šnekos: 
džiaugsmingi radiniai, prašautos progos, taip pat – spąstai. Sykį teko nugirsti prisipažinimą žmogaus, kiaurą 
dieną su žirklėmis kišenėje klajojusio kažkurios Jono Buračo retrospektyvos salėmis. Jį buvo apsėdęs geismas 
pasivogti nusižiūrėtą Paryžiaus laikų miniatiūrą. Paveiksliukas jam priminė albume matytą Claude‘o Manet 
reprodukciją. Formatas parankus, tvirtinimo virvučių – čirkšt ir nebėr! Salės apytuštės... Žodžiu, sukiojosi tol, 
kol pasibaisėjo savimi ir išėjo, o klausiusiems jo istorijos paliko mįslė: kuris gi daikčiukas jį ten taip pakerėjo?

Prieš kokį ketvirtį amžiaus „Kultūros baruose“ buvo išsakyta parodos „Kaunas-Paryžius“ idėja. Ji, žinoma, 
būtų kukli, tačiau visokeriopai naši. Joje gal paaiškėtų, kad daugiausiai Paryžiaus į Lietuvą parsivežė būtent 
Jonas Buračas. Įstriži prancūzų impresionistų lietūs lietuviškus jo kraštovaizdžius skalbė dar ilgai, ilgai...“

P. M.

6. Jonas Buračas (1898–1977) 
Lampėdos ežerėl is  t ies 
Raudondvariu
1942–43, drb., al., 32 x 40
Sign. AD: JBuračas / 43
4900 Lt 
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7. Česlovas Znamierovskis (Czeslaw Znamierowski, 1890–1977) 
Saulėlydis  prie  ežero
XX a. vid., kart., al., 50 x 80
Sign. AD: CZ
2800 Lt

8. Samuelis Rozinas (1926–2006, Lietuva – Izraelis)
Nida
1958, pop., tušas, akv., 29 x 41
Sign. AK: Nida 58 / RS
1800 Lt
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Petras Babickas (1903–1991) – žymus nepriklausomos Lietuvos kultūros veikėjas, pasižymėjęs daugelyje 
sričių. Jis buvo Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, fotografas, taip pat publicistas, rašytojas, diplomatas, 
dailininkas, kraštotyrininkas, keliautojas. Nuo 1921 m. Petras Babickas pradėjo bendradarbiauti Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių laikraščiuose. Nuo 1926 m. dirbo Kauno radiofone kaip pirmasis radijo pranešėjas, 
programos vedėjas (direktorius). Vedė vaikų valandėles, buvo populiarusis „Radijo dėdė“. 1931–1934 m. 
stažavosi Maskvos kino institute. Susidomėjęs menine fotografija, tapo vienu jos pradininkų Lietuvoje. 1932 m. 
Kaune surengė pirmąją Lietuvoje personalinę meninės fotografijos parodą, kurioje eksponavo daugiau nei 300 
nuotraukų. Vienas pirmųjų Lietuvos leidiniuose ėmė rengti fotoreportažus. 1933 m. įkūrė Lietuvos fotomėgėjų 
sąjungą, dirbo žurnalų „Foto mėgėjas“ bei „Mūsų Vilnius“ redaktoriumi. Bendradarbiavo žurnale „Pajūris“. 
Organizavo Švietimo ministerijos filmoteką, rengė propagandinius filmus apie Lietuvą. 1937 m. eksponavo savo 
fotografijas Paryžiaus pasaulinėje meno ir technikos parodoje (apdovanotas aukso medaliu). 1939 m. padarė 
įsimintinų dokumentinių nuotraukų iš Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių. Nuo 1949 m. gyveno Brazilijoje, Rio 
de Žaneire, kur aktyviai reiškėsi vietos lietuvių bendruomenėje.

9. Petras Babickas (1903–1991) 
Peizažas su mėlynlapiu beržu
1942, pop., guašas, akv., 20,7 x 29,5
Sign. AD: Petras Babickas, 42 
Kitoje pusėje užrašas: Piešta (besiilgint Lietuvos) ant hitlerinio 
plakato fragmento 1942 m. Berlyne
950 Lt

10. Petras Babickas (1903–1991) 
Žiemos peizažas /Rudens 
motyvas (dvipusis  kūrinys)
1921–23, pop., piešt., guašas, akv., 
25,4 x 36
Sign. AD: PBabickas 23
Kitoje pusėje – dedikacija: Alg. 
Gustaičiui USA piešta 1921 
Panevėžy
1700 Lt
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12. Petras Babickas (1903–1991) 
Peizažas su ežeru
1948, pop., akv., 15,6 x 23,5
Sign. AK: Petras Babickas 48 
600Lt

11. Petras Babickas (1903–1991) 
Saulėlydis  virš  ežero salos
1950, pop., akv., 22,5 x 29,5
Sign. AD: Petras Babickas, 1950 
1200 Lt
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13. Adomas Galdikas (1893-1969)
Jachtklubas vėjuotą dieną
1937 (?), pop., piešt., akv., 26,3 x 37,4
Sign. AK: 7-VII-23 AGaldikas
1500 Lt

14. Adomas Galdikas (1893-1969)
Pamiškės peizažo eskizas
Iki 1944, pop., piešt., al. past., 13,5 x 20,5
650 Lt
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15. Steponas Varašius (1894–1982) 
Bobrungas t ies  Plunge
~1930, kart., al., 25 x 31
Sign. AD: S. Varašius
4900 Lt

Steponas Varašius (1894–1982)  – 
dailininkas, muzikas, kompozitorius, 
poetas. Gimė Tytuvėnuose, Kelmės 
rajone. Mokėsi Kauno piešimo kursuose, 
vėliau – Kauno meno mokykloje. 
1924–1927 m. studijas tęsė Paryžiuje, 
Academie de la Grande Chaumière. 
Dailės parodose dalyvavo nuo 1926 
m. Steponas Varašius buvo garsus 
tarpukario Lietuvos tapytojas realistas, 
daugiausiai kūręs portretus ir peizažus. 
Jo kūrinių yra garsiausių Lietuvos 
muziejų rinkiniuose.

„Dailininkui Steponui Varašiui, savajam krikšto tėvui, Judita Vaičiūnaitė „Vaikystės veidrody“ skiria kiek daugiau vietos 
nei kuriam kitam ten aprašytam. Poetė išaugo jo paveikslų papėdėje, o apie vieną yra išsireiškusi: „lyg gyvas žmogus, lyg 
mano pačios dalis“. Ir, tarsi atsidėkodama, čia pat lengvais ir skambiais žodžiais eskizuoja autoriaus atvaizdą: „štai jau 
ir rudens saulės apšviestas sodas, jame senas dailininkas juoda kepuraite skina nuo obelų raudonus rasotus didžiulius 
obuolius. Mirties šešėlis jau čia pat, bet nei jis, nei mes to nežinome“.

Karams baigiantis, Steponas Varašius iš gimtinės nesitraukė, pasiliko čia ir lyg niekur nieko, įsiklausydamas tik į 
profesinę sąžinę, - tebetapė. To pakako, kad režimas jį perkeltų į paraštes, į praeities dailininkų kategoriją, - nutildytųjų. 
Tačiau juo toliau, tuo aiškesne gaida skamba dailininko juoda kepuraite peizažai. Kaip ir MKČ, Steponas Varašius turėjo 
aukštąjį muzikinį išsilavinimą, taigi, nutuokė, jog kai kurios tylios gaidos ima ir nustelbia šėlsmingiausiąjį forte.“

P. M.

16. Steponas Varašius (1894–1982) 
Nemuno  peizažas
1947, pop., akv., 20,5 x 33
Sign. AK: S. Varašius – 47 
2500 Lt

17. Steponas Varašius (1894–1982) 
Pamiškės peizažas
1959, pop., akv., 50 x 71
Sign. AK: S. Varašius /59 
3000 Lt
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18. Ramazanas Krinickas (1904–1983)
Rytinė pakaita
1939, drb., al., 67,5 x 53,5
9900 Lt

Ramazanas Krinickas 
(1904-1983) - scenografas, 
grafikas, tapytojas. Gimė 
1904 m. Kaune, totorių 
kilmės bajoro, caro armijos 
pulkininko Josifo Krinicko 
šeimoje. Pirmojo pasaulinio 
karo metais kartu su 
tėvais pasitraukė į Rusiją. 
Išryškėjus polinkiui į 
dailę, 1922 metais išlaikė 

stojamuosius egzaminus į Aukštąsias meno ir technikos dirbtuves (VCHUTEMAS, buvusi Stroganovo mokykla), 
tačiau jau tų pačių metų rugsėjo mėnesį iš karo ir revoliucijos nualintos Rusijos grįžo į Lietuvą. 1926 m. įstojo į 
Kauno meno mokyklą kaip laisvasis klausytojas. 1929 – 1930 m. tęsė mokslą Specialiojo skyriaus dekoratyvinės 
tapybos studijoje, o 1930 – 1936 m. – privačioje prof. M. Dobužinskio dekoracijų studijoje. 1930 – 1959 m. dirbo 
dailininku Valstybės, Kauno operetės, Kauno valstybiniame muzikinės komedijos, Jaunojo žiūrovo teatruose. 
Dirbdamas šiuose teatruose, jis sukūrė dekoracijas spektakliams: V. Zonenbergo „Jaunieji daržininkai“ 
(1936), B. Aleksandrovo „Vestuvės Malinovkoje“ (1941), F. Leharo „Linksmoji našlė“ (1941, 1945) ir „Grafas 
Liuksemburgas“ (1942, 1944), F. Herves „Madmuazel Nituš“ (1946), A. Brunštein „Dėdės Tomo lūšnelė“ (1949), 
P. Maliarovskio „Batuotas katinas“ (1955) ir kt. R. Krinickas apipavidalino per 20 spektaklių. Nuo 1935 m. 
dalyvavo Lietuvoje rengtose parodose.  1936 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą, 1939 m. priklausė šios 
sąjungos realistų sekcijai. R. Krinicko kūrybinė veikla plati ir įvairiapusė – menininkas yra kūręs plakatus, pašto 
ženklus, dalyvavo 1937, 1938 m. Plakato, Pašto ženklo konkursuose. Iliustravo P. Tarasenkos apysaką vaikams 
„Rambyno burtininkas“ (1958, 1997) ir kitas knygas, iš senos kartografinės medžiagos braižė žemėlapius. R. 
Krinickas mirė 1983 m. Dailininko darbų turi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus bei privatūs kolekcininkai.
Parengta pagal  M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus info
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19. Ignas Šlapelis (1881–1955, atrib.)
Peizažas su upel iu
XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 55 x 120,5
11000 Lt

Ignas Šlapelis (1881–1955) – dailėtyrininkas, meno istorikas, dailininkas. Mokėsi Liepojos gimnazijoje, 1899–
1904 m. Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1904–1905 m. Krokuvoje, Paryžiuje, 1907 m. Florencijoje ir 1908 
m. Romoje studijavo meną. 1910 m. iš studijų Vakarų Europoje grįžo į Lietuvą, bet netrukus buvo mobilizuotas 
Rusijos imperijos kariuomenėn, tarnavo Sevastopolyje, Kryme. Grįžęs į Lietuvą dalyvavo Lietuvių dailės 
parodose, tačiau vėl buvo išsiųstas į frontą. Nuo 1921 m. mokytojavo Kauno Saulės mokytojų seminarijoje ir 
Aukštesniuosiuose piešimo kursuose. Nuo 1922 m. dirbo Kauno meno mokyklos mokytoju, čia dėstė meno 
istoriją, kultūros istoriją ir meno filosofiją, 1929–1940 m. buvo Kauno meno mokyklos direktoriumi. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. apsigyveno Čikagoje. Studijuodamas Krokuvos dailės akademijoje, priklausė 
„Rūtos“ draugijai. 1926 m. buvo Lietuvos dailės draugijos meno turtų globėjas. Iš viso nutapė daugiau nei 200 
paveikslų, nuo 1935 m. buvo Lietuvos dailininkų draugijos narys.  
Darbas atributuojamas Ignui Šlapeliui pagal provinenciją. 
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

20. Kazys Šimonis (1887-1978)
Kaunas,  Jonavos gatvė
XX a. 3  d–metis, pop., piešt., akv., 19,5 x 24
Sign. AK: KŠ Jonavos gatvė
4800 Lt

„Amžininkų  prisiminimai liudija Kazį 
Šimonį nuolat besistebėjusį savąja 
sėkme ir publikos meile net tada, 
kai išseko čiurlioniškų geometrinių 
stilizacijų mada ir atėjo „praamžiškų“ 
kraštovaizdžių su pagoniškomis 
vaidilutėmis ir krikščioniškais 
koplytstulpiais eilė. Jis pats, berods, 
labiausiai vertino paprastuosius, 
bemaž dokumentiškus savo 
peizažus, iš dalies įkvėptus Mstislavo 
Dobužinskio Lietuvos miestų ir 
miestelių serijų.  

Laikas rodo, kad dailininkas gal ir neklydo. Šiandien šie jo vaizdiniai patraukia ne tik gerai įvaldytu amatu, 
bet ir pirmosios Nepriklausomybės švytėjimu.“

P. M.

21. Mečislovas Bulaka (1907–1994) 
Vilnius  nuo Bekešo kalno
1940, kart., al., 32 x 47
Sign. KP: parašas
1700 Lt

„Kažkieno yra pastebėta, kad žemes 
ir miestus užima kariuomenės, tačiau 
įsisavina – menininkai. Pirmąjame 
΄39-ųjų lietuviško Vilniaus desante 
daugiausia priskaičiuota dailininkų. 
Užkopę į miestą supančias aukštumas, 
jie akimis godžiai rydavo tai, ką 
anksčiau tepažinojo iš blyškių 
laikraštinių nuotraukų. Lygiai taip 
Mečys Bulaka, Europos jau pastebėtas 
grafikas, neperseniausiai parsivežęs 
paryžietišką Grand Prix, susirado 

šlaitus anapus Vilnelės, ir ten jį užklupo netikėta intuicija – iš po balsvų sienų tinko šydų į jį žvelgė molis, kurio 
dulkės po metų kitų storai užgulė praūžusio karo sudarkytą miestą.“ 

P. M.
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L i e t u v o s  d a i l ė

22. Leonas Katinas (1907–1984)
Eskizas  diplominiam darbui  Vi lniaus Dai lės  Inst itute  „Depas“
1947, drb. ant kart., al., 16 x 22
Sign.VD: Katinas 47
950 Lt

23. Vincas Norkus (1927–2006) 
Skausmas (Stuthofas)

1959, kart., al., 70 x 60
Sign. AK: parašas 59

2500 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

25. Kazys Šimonis (1887-1978)
Laukelis
1970, pop., mišri techn., 33,5 x 48
Sign. AD: KŠ 
4400 Lt

24. Kazys Šimonis (1887-1978)
Sodybos l iekanos
1971, pop., temp., 37 x 52,5
Sign. AD: KŠ 
4700 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

26. Adomas Galdikas (1893-1969)
Džiūstant  puodynėms
Iki 1944, pop., akv., 18,5 x 13,5
Sign. AD: AGald
2700 Lt

27. Vidmantas Zarėka (g. 1962)
Vilt is
1996, pop., akv., 44,5 x 58,5
Sign. AD: parašas 96
800 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

28. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Geltona kompozici ja
1990, drb., al., 100 x 81
Sign. AD: petrulis 90
11800 Lt

29. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Rudeniška nuotaika
1970, drb., al., 50 x 64,5
Sign. AD: petrulis 70
13900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

30. Igoris Piekuras (1935–2006) 
Senas medis
2000, drb., al., 95 x 80
Sign. AD: I.P. 2000
16800 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

31. Vladas Karatajus (g. 1925)
Vilnelė
1978, drb., al., 73 x 92
Sign. AD: parašas 78
3800 Lt

32. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990) 
Žiemos motyvas
1979, kart., al., 22 x 30
Sign. AD: V.Banaitis 79 m
1500 Lt

33. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Vilniaus motyvas su šv.  Jono bažnyčia
1995, kart., mišri techn., koliažas, 40 x 50
4500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

34. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Pasibučiavimas
1962, drb., al., 84 x 90 
Sign. AK: Kisa/62 IX
19000 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

35. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Ponios O.K.  portretas
1977, drb., al., 100 x 81
Sign AD: parašas 77
2900 Lt

36. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Docento M.K.  portretas
1977, drb., al., 100 x 81
Sign AD: parašas 77
2900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

37. Arvydas Baltrūnas (g. 1957)
Švč.  Mari ja
1992, kart., al., 47 x 39
Sign. AD: parašas
900 Lt

38. Eugenijus Survila (g. 1925) 
Vaiko portretas
1983, drb., al., 44,5 x 50
Sign. VK: ES
1800 Lt

40. Rimtas Kalpokas (1908–1999) 
Lietuvaitės  portretas  (panelė  Janina 
Irena Medinytė)
1950, pop., piešt., akv., 38,5 x 31
Sign. AD: R. Kalpokas 50
900 Lt

39. E. Petrov (XX a. II p., SSRS)
Stasio  Krasausko portretas
1977, drb., al., 50,2 x 40,2
Sign. AD: ЕПетров – 77 г.
1800 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

41. Vytautas Valius (1930–2004)
Vakaro šviesa .  Iš  c iklo  „Lietuvių 
l iaudies  meno motyvais“
1985, kart., temp., 87 x 62
6800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

42. Jonas Kazlauskas (g. 1959)
Natiurmortas
1993, drb., al., 50 x 40
Sign. AD: Kazlausko / 1993 m.
2500 Lt

43. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Žuvėdros
2007, pop., past., 64 x 49
AK: S. Teitel. 2007 m.
Repr. in:  Solomonas Teitelbaumas. Tapyba, pastelė (Vilnius: Maldžio fondas, 2009): 64
2800 Lt 
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

45. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940)
Natiurmortas  su saulėgrąžomis
1988, drb. ant kart., al., 35 x 50
Sign. AK: RV 88
12000 Lt

44. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Natiurmortas  su saulėgrąžomis
1981, drb., al., 54,5 x 66
Sign AD: parašas 1981
12000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

46. Jonas Čeponis (1926–2003)
Natiurmortas  su vyno butel iu
1965, drb., al., 50,5 x 64
Sign. VD: Čeponis 
16000 Lt

„Pačioje septintojo dešimtmečio pabaigoje tapytojas Jonas Čeponis jau buvo pelnęs pripažinimą, ir sėkmė 
panardino šešėlin ankstesniuosius metus, kai kuklus Vilniaus dailės instituto auklėtinis, smaugiamas nykios 
tarnybos su privalomomis diagramomis, stendais, schemomis bei šventinių eisenų dekoracijomis, prisivertė 
save užmiršti, kokiais laikais gyvena, ko iš dailininko reikalaujama. Atgaivą vaizduotei jis aptiko žydinčiuose 
soduose, prie vandenų su vėjo išsiilgusiomis valtimis, prie lentinių stalų su žaižaruojančių vaisių pintinėm. 
Naujuoju savo mokytoju jis pasirinko Morisą Vlaminką (1876–1958), didį fovistą. Kad šiam įrodytų, jog Rytų 
Lietuvos spalvynas tik apsimeta esantis blyškus ir anemiškas, privalėjo primiršti ko išmokęs ir pradėti iš naujo. 
Pavyko, ir jis įžengė į lietuvių dailininkų iki tol nežvalgytus plotus. Neveltui tad ano periodo Jono Čeponio 
tapyba įstabiai paženklinta vėliau nebeatsikartojusio atradimų džiaugsmo. „Natiurmortas su vyno buteliu“ 
(1965) – iš tų metų.“ 

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

47. Leonas Katinas (1907–1984)
Kompozici ja
1980, drb. ant kart., akr., 50x35
Sign. AK: L. Katinas – 80
2900 Lt

48. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Liūdnas laiškas
1997, pop., al. past., 36 x 39
Sign. AD: 97 / petrulis
1900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

49. Henrikas Čerapas (g. 1952)
Ali jošius  ir  žvakidė
1988, drb., al., 90 x 80
4500 Lt

„Mėnesį-kitą smagiai padirbėjau vynuogynuose“ – pasakodavo Henrikas Čerapas, prieš tris dešimtis metų 
parskridęs iš Prancūzijos, - „paskui, žinoma, Paryžius, šimtas parodų per mėnesį. Pamenu, atklydau prie Senos  
– apačioje, prie pat vandens – klošarai.  Jie mane prakalbino, atsiliepiau, taip ir nuėjau su jais.“

Tapytojas Čerapas nė kiek nebijojo bendravimo sunkumų. Galų gale, juk menininko misija – susižinoti 
(susibendrauti) su bet kuo. Be to, Henrikas jau buvo prisijaukinęs vieną tokį ištikimą pašnekovą – alijošių, kurį 
leisgyvį aptiko niekada nelaistytame vazone ant palangės Antakalnio lūšnoje, kuri jam buvo suteikta kaip ateljė 
baigus dailės studijas. Tasai alijošius jam ir pripasakojo,  kiek įvairiausių sutvėrimų bei takų nežinomybėn 
slepia regimybių skraistė. Dailininkas neliko skolingas, ir į kada nors vyksiančią didžiąją lietuvių tapybos šventę, 
žaliajam pasakoriui garantavo kvietimą prisijungti prie surūdijusių  Kuro geležių, besišypsančias kaukoles 
primenančių Vaitiekūno akmenų, Dereškevičiaus žvilgsnio elektrizuotos moters blauzdos ar painių Vaitkūno 
laiptinių. Puiki kompanija, juolab pažadėtas ir tikėtinas Samuolio obels dalyvavimas!“

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

50. Algimantas Kuras (g. 1940)
Vienuma
2003, kart., al., 49,5 x 40
Sign. VD: KA03
8800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

51. Raimundas Sližys  
(1952–2008) 
Figūra
1991, kart., al., 49,2 x 16,5
Sign. AD: monograma
4400 Lt

52. Raimundas Sližys (1952–2008) 
Žmonių grupė
1981, drb., al., 41 x 33,5
Sign. AD: 81/monograma
7600 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

54. Jonas Subačius (1904–1973) 
Darius ir  Girėnas
1935 (?), pop., piešt., past., 45 x 45
850 Lt

Jonas Subačius - Lietuvos išeivijos dailininkas, 
gimė 1904 Brukline, mirė 1973 m. Niujorke. 
1925–28 m. studijavo Vašingtono National 
School of Art, vėliau stažavosi Italijoje, Romos 
Academia di Belle Arti (1936–39).  Gyveno 
Niujorke, jo bažnytinio meno studija žinoma 

kaip viena seniausių Niujorke, dekoravusi daugiausia apylinkės lietuvių bažnyčias. Tuo metu naujai į JAV atvykusių 
dailininkų įsteigtos studijos plačiu mastu įsiliejo į amerikiečių visuomenę. 

Jonas Subačius sukūrė užspaudus ant „Lietuvos vaiko“ antrosios laidos oro pašto penkių ženklų, kuriuos išleido 
Dariaus ir Girėno transatlantinio skridimo komitetas drauge su Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke Povilu 
Žadeikiu. Jis taip pat pagamino aplanką ir 16 įžymiųjų Lietuvos istorijoje vyrų portretų profesoriaus Jack J. Stukas 
knygai „Awakening Lithuania. A Study on the Rise of Modern Lithuanian Nationalism“.

53. Adomas Galdikas (1893-1969)
Abstrakti  kompozici ja
XX a. 6–7 d–metis, pop., guaš., 26,3 x 37,4
Sign. AC: A.G.
1500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

55. Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997)
Balandžiai
XX a. 6 d–metis,  pop., tušas, past., 
35 x 27,7
Sign. AD: parašas
1700 Lt

56. Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997)
Žiema Niujorke
1954,  pop., past., 35 x 27,7
Sign. AD: parašas 1954
1700 Lt

57. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Miške
1954,  pop., tušas, past., 27,7 x 35
Sign. AD: parašas 1954
1700 Lt

58. Jadvyga Dobkevičiūtė – Paukštienė (1913–2005) 
Pavasario  kaimynystėje
1969, drb. ant kart., 59 x 50,5

Sign. AK: Jadv. Paukštienė
3800 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

59. Pinkas Abramovičius (Pinchas Abramovich, 1909, Kaunas – 1986, Izraelis)
Peizažas
1938, pop., guašas, 33 x 41
Sign. AK: 1938, AD: parašas hebrajų k.
4300 Lt

Pinkas Abramovičius 1925–1930 m. studijavo Kauno dailės mokykloje, 1935–1936 m. studijavo Grande 
Chaumière Paryžiuje; priskiriamas École de Paris mokyklai. Prieškariniai École de Paris tradicijos įtakoje 
sukurti darbai rinkoje sutinkami itin retai.  
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L i e t u v o s  d a i l ė

60. Max Band (1900–1974) 
Natiurmortas  su chrizantemomis ir  moline f igūrėle
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 65 x 54
Sign. AD: Max Band
16000 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

61. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.)
Antikinė scena (Nr.  13)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., 31 x 40,2 (37,2 x 46,3)
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma
4500 Lt

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

62. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.)
Antikinė scena (Nr.  16)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., 30,9 x 41 (35,5 x 44,6)
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni inc. 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma
Repr. in: Vilniaus klasicizmas. Parodos katalogas (LDM, 2000): p. 78. 
4500 Lt

„Paveiksle matome keturias figūras. Nuogas Merkurijus su sparnuotu pileum už rankos laiko moterį, kuriai 
kita moteris paduoda suvystytą kūdikį. Dievui iš dešinės stovi kita moteris su vaiku ant rankų, lyg būtų jį iš jo 
paėmusi. Kompozicija įrėminta iš abiejų pusių: iš kairės stovi kolona ant pagrindo, iš dešinės – belapis medis. 
Tie du vaikai kartais laikomi Remu ir Romulu, kartais – Kastoru ir Poliuksu“ 
Vilniaus klasicizmas. Parodos katalogas (LDM, 2000): p. 78.
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

63. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Autoportretas
1942, pop., tušas, 17 x 10
Sign. AD: parašas /1942 X.16.
950 Lt

64. Adolfas Vaičaitis (g. 1915, Lietuva–Australija)
Vyras su kepure
1938, pop., medžio raiž., 19,5 x 14,5
Repr. in: A. Valiuškevičiūtė, Kauno meno mokykla (Vilnius, Vaga: 1971): 97 il.
450 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

Petras Verbickas gimė 1904 m. Atkočių km, Ukmergės raj. 1927–1933 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Dailės 
parodose pradėjo dalyvauti 1935 m. Dirbo estampo srityje. Mirė 1942 m.

65. Petras Verbickas (1904–1942) 
Šv.  Jurgis  nugal i  s l ibiną
XX a. 4 d–metis, medžio raiž., 50,5 x 36,5
Sign. AK klišėje: monograma
1800 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

67. Albina Makūnaitė (1926–2001)
Eglės  rauda.  Iš  c iklo  „Žalčio  pasaka“
1962, pop., spalv. linoraiž., 51 x 39
Sign. AD: A.Makūnaitė 1962 m. V.11
1900 Lt

66. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Žalčio  pasaka
1975, pop., linoraiž., 37,5 x 28,5
Sign. AD: DTarabildienė 1975
950 Lt

68. Romualdas Čarna (g. 1939)
Vaikystė
1970, pop., linoraiž., 51 x 43,5
Sign. AK: Vaikystė. Lino raižinys 1970, AD: Rom. Čarna
750 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

69. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Be pavadinimo
1961, pop., kart. raiž., 14,5 x 22,5
Sign. AD: Kis 61
800 Lt

70. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Kompozici ja
XX a. 7 d–metis, pop., monotip., 18,5 x 27
800 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

71. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
6 l i tograf i jų  aplankas
(Motina su vaiku / Artojas / Žvejai su laimikiu / Natiurmortas su nuotrauka / Besiilsinti / Gaidys)
XX a. 7–8 d–metis, pop., spalv. litografijos, visos ~ 65 x 50, tir. 42/50, visos sign. AK: 42/50; AD: Kasiulis
7700 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

72. Vytautas Ignas (1924–2009)
Gamtos karalystė
1978, pop., medžio raiž., 76 x 48, tir. 29/75
Sign. AK: 29/75, AD: VIgnas 1978
Reprodukuota in: Vytautas Ignas (Vilnius, LDM, 2001): 129
2200 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

73. Nic. Cavaili Venelis (dail.)
Franc. Pedro (raiž.)
I l iustraci ja  Horaci jaus I I -ai  odei
Sign. AK: Nain inv. et pinx., AD: Francs Pedro sculp. apud Nic. Cavaili Veneliis
Centre: 
Pudica mulier in partem juvans
Domum, atque dulces liberos
Sabina qualis aut perusta solibus
Pernicis uxor appuli
(Horat. Epod. od 2)
Pop. ant kart., vario raiž., 37 x 46 (41 x 53)
3000 Lt

74. Julius Vilhelm Schultz (1851–1924)
Sommerweg (Vasaros kel ias)

1884, drb., al., 39,5 x 50,5
Sign. AD: V.S. 84

6000 Lt
Užsienio dailė
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U ž s i e n i o  d a i l ė

74. Julius Vilhelm Schultz (1851–1924)
Sommerweg (Vasaros kel ias)

1884, drb., al., 39,5 x 50,5
Sign. AD: V.S. 84

6000 Lt

75. John Leopold Lübschitz (1858–1941)
Sommertag am Ostseemeer

(Vasaros diena prie Baltjos jūros) 
XX a. 4 d–metis, drb., al., 60,5 x 75

Sign. AD: J. Lübschitz
5000 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

76. Jules Léonard Schmitz (XIX a. II p., atrib.)
Alpių peizažas
XIX a. pab., drb., al., 48 x 66
Sign. AD: Schmitz Ju.
1500 Lt

77. I. Kokans (XX a.)
Peizažas su vėžėmis
XX a. vid., kart., al., 68 x 99
Sign. AK: I. Kokans
1500 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

78. Vitālijs Kalvāns (1909–1965, Latvija) 
Latgalos  rudens peizažas
XX a. 6 d–metis, kart., al., 64,7 x 94,9
Sign. AD: V. Kalvans
9900 Lt

Vitālijs Kalvāns (1909–1965), latvių dailininkas, peizažistas, Latgalos gamtos dainius. Gimė ūkininko šeimoje 
Andrupenes bažnytkaimyje, Rėzeknės apskrityje. 1929 m., baigęs Ludzos valstybinę vidurinę mokyklą, įstojo 
į Latvijos dailės akademiją, kur 1936 m. baigė V. Purvyčio vadovaujamą peizažo klasę (diplominis darbas Prie 
girnų). Po studijų, ketvirtame dešimtmetyje, V. Kalvāns gyveno ir dirbo Rėzeknėje, kur dėstė piešimą Rėzeknės 
valstybiniame mokytojų institute. Buvo kultūrinio gyvenimo organizatorius Latgaloje. V. Kalvāns kūrybai turėjo 
įtaką jo mokytojo V. Purvyčio realistinė tapyba, kuri su laiku tapo ekspresyvesnė. Latgala tapo neatsiejama 
jo kūrybos dalis. Tapė kaimo ir miestelių peizažus, žemės ūkio darbus, scenas iš kaimo buities. Nutapė ciklą 
paveikslų skirtų poeto J. Rainio memorialinėms vietoms.
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

79. Franz Xaver Pieler (1876–1952, Austrija, atrib.)
Natiurmortas  su gėl ių  vaza ir  voveraite
XX a. I p., drb., al., 50 x 40
6000 Lt
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U ž s i e n i o  d a i l ė

81. Nežinomas autorius (XX a. I p., V. Europa)
Natiurmortas  su bi jūnais  ir  rožėm
XX a. I p., drb., al., 65,5 x 50 
Sign. AD: neįskaitoma signatūra
4300 Lt

80. Pierre Dumont (1920–1987, Prancūzija)
Natiurmortas  su astrais 
XX a. 3 ketv., klij., al., 69,8 x 50,2
Sign. AK: Dumont
3600 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

83. Georg Braun (1541–1622, leid.)
Franz Hogenberg (1535–1590, raiž.)
Grodna
Gardino miesto planas iš G. Brauno „Civitates 
orbis terrarum“ II tomo “De Praecipuis, Totius 
Universi Urbibus”
1575–1618 (prancūziškas leidimas), pop., vario 
raiž., 30,5 x 48,2 (33 x 50)
Kitoje panoramos pusėje – Gardino aprašymas 
prancūzų kalba.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. 
Bieliūnienė ir kt.) (Vilnius: LNM, 2011): 116-7
4000 Lt

82. Georg Braun (1541–1622, leid.)
Franz Hogenberg (1535–1590, raiž.)
Vilna Litvaniae metropolis
Vilniaus miesto planas iš G. Brauno „Civitates orbis terrarum“ III tomo “Urbium Praecipuarum Totius Mundi”
1581–1606 (lotyniškas leidimas), pop., spalv. vario raiž., 36,5 x 50,5. Leista Kelne.
Kitoje pusėje – Vilniaus aprašymas lotynų kalba “Vilna”.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt.) (Vilnius: LNM, 2011): 110-1
12500 Lt

Kartografija
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K a r t o g r a f i j a

84. George Louis Le Rouge (1730–1780, sud.)
Lietuvos didžioj i  kunigaikštystė ,  padal inta  į  9  vaivadi jas

Grand Duché de Lithuanie  divisé  en 9 palat inats
1759, spalv. vario raiž., 21x 28

Iš: Atlas Nouveau Portatif (Paris, 1759). 
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt.) (Vilnius: LNM, 

2011): 266
1800 Lt

XVIII a. vid. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su tuometiniu administraciniu suskirstymu. 
Minimi miestai: Vilnius, Trakai, Kernavė, Kaunas, Raseiniai, Palanga, Telšiai ir kit. George Louis le Rouge – 
prancūzų karo inžinierius, kartografas, per XVIII a. II p. sukūręs ir išleidęs daug žemėlapių, jūrlapių, miestų bei 
įtvirtinimų planų, atlasų.

85. Tobias Conrad Lotter 
(1717–1777, sud., raiž.) 
Prūsi jos  karalystė 

Borussiae Regnum circulos 
Sambiensem, Natangiensem et 

Hockerlandiae...
1759, pop., spav. Vario raiž., 50 

x 58. Leista Augsburge. 
2500 Lt

86. Peter van den Keere (1571–1646. sud., raiž.)
Lithuania  /  Lietuvos žemėlapis
1630–1673, pop., vario raiž., 18 x 24,7. Leistas Amsterdame, J. Cloppenburgo leidykloje.
Iš Gerardo Mercatoriaus „Atlas sive Cosmographicae Meditationes... Atlas minor“ (mažesnysis Mercatoriaus „Lithvania“ 
(1611) variantas)
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt.) (Vilnius: LNM, 2011): 105
1700 Lt
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X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

87. Nicolas Sanson d’Abbeville (1600–1667, sud.)
Abraham Peyrounin (XVII a., raiž.)
Lietuvos didžiosios  kunigaikštystės  dal ies 
su Naugarduko ir  Brastos  vaivadi jomis  bei 
Nesvyžiaus ir  S lucko kunigaikštystėmis  ir 
dal imi  Minsko vaivadi jos  žemėlapis . 
Part ie  de Lithuanie  ou est  le  palat inat  de 
Nowogrodeck Litawiski ,  subdivisé  en ses 
Chastel lenies  le  palat inat  de Bressici  en 
Polesie ,  avec les  Duchés de Neswies ,  et 
S lusck,  et  part ie  de Palat inat  de Minsk. 
1665, pop., vario raiž., 41 x 55. Leista Paryžiuje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir 
kt.) (Vilnius: LNM, 2011): 164-5
1500 Lt

88. Nicolas Sanson d’Abbeville (1600–1667, sud.)
Abraham Peyrounin (XVII a., raiž.)
Lietuvos didžiosios  kunigaikštystės  su dal imi  Minsko ir  Mcislavo vaivadi jų  žemėlapis . 
Part ie  de Lithuanie  ou sont  en partie  les  palat inats  de Minsk,  et  Mseislaw. 
1665, pop., vario raiž., 41 x 56. Leista Paryžiuje.
1500 Lt
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K a r t o g r a f i j a

89. Nicolas Sanson d‘Abbeville (1600–1667, 
sud.), Pierre Mariette (1634–1716, leid.)

Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės  dal is  su 

Vi lniaus ,  Trakų ir  dal ies  Minsko 
vaivadi jomis .  Part ies  de Lithuanie 
ou sont  les  Palat inats  de Wilna et 

Troki
1665, pop., vario raiž., 43 x 55,5. Leista 

Paryžiuje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. 

Bieliūnienė ir kt., Vilnius, LNM, 2011): 160-1
3200 Lt

90. Nicolas Sanson d’Abbeville 
(1600–1667, sud.)

Abraham Peyrounin (XVII  a . , 
raiž .)

Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
dalies su Polocko, Vitebsko, Mcislavo 

vaivadijom ir Smolensko kunigaikštyste 
žemėlapis. 

Partie de Lithuanie où sont les palatinats 
de Poloczk, Witepsk, Mseislaw et partie 

de Minsk avec le duché de Smolensko.
1665, pop., vario raiž., 43 x 55. Leista 

Paryžiuje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. 

Bieliūnienė ir kt.) (Vilnius: LNM, 2011): 
166-7

1500 Lt
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Sutrumpinimai



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. Meno kūrinys ar kūriniai, 
aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną numerį ir kainą 
kataloge) sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip „lotas“.

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.  

1.17. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą 
kataloge pradinę kainą), kurios aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas 
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® kataloge prie konkretaus kūrinio 
kainos. 

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 – 49999 Lt: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;
50000 Lt – 79999 Lt: didinimo intervalas yra kas 2000 Lt;
80000 Lt ir daugiau – didinimo intervalas yra kas 5000 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. Jeigu kyla ginčas tarp aukcione fiziškai dalyvaujančių pirkėjų ir 
dalyvaujančių telefonu arba užpildžiusių Nedalyvaujančio pirkėjo anketą 
(pvz. paskelbus kainą tiksliai vienu metu pakeliami numeriai), pirmenybė 
suteikiama fiziškai aukcione dalyvaujančiam asmeniui. Jeigu kyla ginčai 
tarp aukciono dalyvių dėl pirmumo, aukciono vedėjas savo sprendimu gali 
kūrinį, dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. 

3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio pirkėjo anketą užpildę asmenys, 
kurie tam pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė 
suteikiama tam pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau. 

3.10.  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. 

3.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra 
konfidenciali rezervinė kaina, kurios aukcione nepasiekus, kūrinys 
laikomas neparduotu. 

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

3.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo 
į aukciono renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų 
kainas. Pirkėjams, kurie aukcione pirko meno kūrinį, bilieto kaina yra 
grąžinama atsiimant nusipirktą kūrinį. 

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 (su PVM). 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 kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), arba 
banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas po aukciono. 

4.5. Mokant aukciono vietoje banko kortele ar 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 gali pasiūlyti tokiais atvejais meno 
kūrinį pirkti pirkėjui, aukciono eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą. 
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.



1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos 

Agentūra for the sale of artworks at the auction (hereinafter referred 
to as the Art Auction Rules) are binding on all bidders. By signing the 
registration form, the bidder irrevocably confirms that he has familiarized 
himself with the Art Auction Rules, has understood them, and has no 
comments and/or claims regarding their ambiguity, inaccuracy, and/or 
incompleteness.

1.2. The Auction is a public purchase-sale of objects of cultural and 
artistic value through an auction organized and held by UAB Meno Rinkos 
Agentūra (hereinafter referred to as the Auction House), where works of 
art are offered for sale to several persons through the Auction House and 
the contract for the sale-purchase of a work of art is concluded with the 
highest bidder (hereinafter referred to as the buyer).

1.3. The Auction House is the intermediary between the owner who 
has submitted the work of art to the auction (hereinafter referred to as the 
owner) and the buyer.

1.4. The auction administration is the auctioneer (the person 
conducting the auction), the auction recorder, the auction accountant, and 
other persons responsible for organizing and conducting the auction.

1.5. Pre-auction viewing is the public exhibition of the works of art 
submitted for auction, held at least two days before the start of the auction.

1.6. The bidder is a person who has registered to participate in the 
auction as a potential buyer of the works of art offered at the auction.

1.7. The bidder’s representative is the person who physically 
represents the bidder during the auction. The bidder must indicate his 
representative’s first and last name on the registration form, and upon 
arrival at the auction, the bidder’s representative must submit to the 
administration of the Auction House his personal identification and the 
bidder’s written authorization to represent him at the auction as a buyer.

1.8. The auction record is the document recording the final price and 
buyer for each work of art sold at the auction. The audiovisual recording 
made during the auction is part of the auction record.

1.9. The bidder’s number is the numbered bidding paddle that the 
bidder raises when bidding.

1.10. An increment is the increase in the price of the work of art being 
auctioned.

1.11. The catalogue is the description of the works of art submitted for 
auction. It specifies the author, title, year of creation, measurements, initial 
or estimated price of the work of art, and other data.

1.12. The certificate of authenticity is the official document of the work 
of art submitted for auction. It indicates the title of the object, its author, 
time and place of creation, technique and materials used, measurements, 
condition, signatures, and other data important for its identification.

1.13. The work of art, or artwork, is the artistic or cultural work or 
object submitted for auction and offered for sale to bidders. A work or 
works of art being auctioned as a single object (with a single number and 
price in the catalogue) may synonymously be called a lot.

1.14. The increase in price is the difference between the final (selling) 
price and the initial price of the work of art.

1.15. The selling price is the highest bid offered by bidders for a work 
of art during the auction. This price does not include the value-added tax 
(VAT), which is added to the selling price of the work of art. The Auction 
House uses the VAT margin scheme to calculate the VAT (§107 of the VAT 
Law of the Republic of Lithuania).

1.16. The initial price is the first price announced at the auction when 
starting the sale of a specific work of art. This price does not include the 
VAT.

1.17. The reserve price is a confidential amount higher than the initial 
price indicated in the catalogue. If it is not reached during the auction, the 
work is considered unsold. It is indicated in the catalogue by the symbol ® 
beside the price of a specific work of art.

2. Bidder Registration
2.1. Natural and legal persons may participate and make purchases 

in the auction. Natural persons participating in the auction must be at 

least eighteen years old. The bidder participates either personally or by 
telephone or through his representative or by registering an absent bidder 
form.

2.2. A bidder who wishes to participate in the auction with rights of 
purchase must register by filling out the registration form.

2.3. On the registration form, the bidder must indicate the following 
information: (i) a natural person – first and last name, address, telephone 
number, E-mail address; (ii) a legal person – name, company code, company 
address, VAT payer’s code, telephone number, fax number, E-mail address, 
Web site, and banking details as well as the first and last name, telephone 
number, and E-mail address of the company representative authorized 
to participate in the auction. On the registration form, the bidder must 
indicate whether he will collect the purchased work of art himself or will 
need transportation services, also whether he will need the services of an 
intermediary if the work of art is to be taken abroad.

2.4. Those who wish to participate in the auction by telephone must fill 
out the telephone bidder form, on which they need to indicate the numbers 
of the lots they want to bid on as well as the telephone number at which 
employees of the Auction House will be able to reach them during the 
auction. If the telephone number is registered in Lithuania, and the bidder 
is in Lithuania, the Auction House will pay for the telephone connection. 
If the telephone number is registered outside Lithuania, or if the bidder is 
outside Lithuania, he must pay for the telephone connection. The Auction 
House is not responsible for problems with the telephone connection.

2.5. The absent buyer form may be filled out by persons who want to 
buy an artwork at the auction but are not physically present at the auction 
event itself. On the absent bidder form, apart from the information provided 
on the usual registration form, the bidder must indicate the work(s) of art 
that he wants to buy and the highest (pre-VAT) price he is willing to pay for 
this work of art. At its own discretion, for purposes of record keeping, the 
Auction House gives a number to the absent bidder.

2.6. The registration form may be filled out online on the Web site of 
the Auction House, or the form in the catalogue may be filled out and sent 
by fax. Bidders may also register at the auction location during the pre-
auction viewing or before the start of the auction.

2.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received 
no later than four hours before the start of the auction. Registration at the 
auction location ends ten minutes before the start of the auction.

2.8. The Auction House is responsible for the confidentiality of 
registration data. The information provided on registration forms will not 
be transmitted, transferred, or otherwise disclosed to any third parties, 
except as required by law.

2.9. The Auction House makes every effort to ensure that the works 
of art to be sold at the auction are correctly identified and that accurate 
information is provided about them, but it does not assume responsibility 
for possible errors. Bidders are strongly urged to make purchases only 
after closely inspecting the works they want to acquire during the pre-
auction viewing and to critically evaluate their condition and authenticity. 
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own 
experts to the pre-auction viewing and rely on their recommendations 
concerning making a purchase. After a purchase has been completed, the 
Auction House does not accept any claims concerning the works of art that 
have been bought.

3. The Auction Procedure
3.1. The auction is held at the location and time set by the Auction 

House and indicated in the catalogue and on the Web site of the Auction 
House.

3.2. The Auction House provides an opportunity for all interested 
persons to view all the works of art at a pre-auction viewing at least two 
business days before the auction. Registered bidders may receive a free 
consultation from Auction House specialists concerning the objects to be 
auctioned. An appointment for an individual consultation must be made 
by calling one of the telephone numbers indicated on the Web site of the 
Auction House.

3.3. The auction starts at the designated time. Depending on the 

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction



number of works of art to be sold, the auction may be held with or without 
a break.

3.4. The auctioneer briefly presents each work of art (author, title, year 
of creation) and announces its initial price. The initial price for a work of art 
may be increased by the following increments:

     100 Lt –      999 Lt: by increments of      50 Lt;
  1,000 Lt –   2,999 Lt: by increments of    100 Lt;
  3,000 Lt –   9,999 Lt: by increments of    200 Lt;
10,000 Lt – 14,999 Lt: by increments of    250 Lt;
15,000 Lt – 19,999 Lt: by increments of    500 Lt;
20,000 Lt – 49,999 Lt: by increments of 1,000 Lt;
50,000 Lt – 79,999 Lt: by increments of 2,000 Lt;
80,000 Lt      or more: by increments of 5,000 Lt.
3.5. When offering a bid, a bidder must clearly raise his bidding paddle 

with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
3.6. The auctioneer repeats each bid offered. When none of the bidders 

offers a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid offered, 
the number of the bidder who offered it, and repeats the amount of the bid 
three times with a stroke of his gavel. After the stroke of the gavel, the work 
of art is considered sold, and the highest bid offered and the number of the 
bidder who offered it are recorded in the auction records.

3.7. While the works of art are being auctioned, employees of the 
Auction House represent by telephone the absent bidders who have filled 
out the relevant registration form.

3.8. If a disagreement arises between bidders present at the auction 
and those participating by telephone or those who have filled out the absent 
bidder form (e.g. numbers are raised at exactly the same time after a bid 
has been announced), priority is given to the person physically present 
at the auction. If disagreements arise between bidders about priority, the 
auctioneer may decide to restart the auction of the work over which the 
disagreement arose.

3.9. If several persons who filled out the absent bidder form make the 
same bid for the same work (lot), priority is given to the bidder who filled 
out the form earlier.

3.10. During the auction, state depositories for movable objects of 
cultural value are given the right of pre-emption to acquire works of art 
included in the register of movable objects of cultural value that are not held 
by state depositories but are protected by the state. When the final bid has 
been announced for a work of art that has cultural value, the representative 
of a state depository has the right of pre-emption to buy this work of art. In 
this case, the representative of a state depository must audibly announce 
his intention before the auctioning of the next work of art has begun. The 
representative of a state depository must be registered for the auction and 
physically present and have the authorization of the head of the institution 
to buy works of art at the auction.

3.11. In the catalogue, the symbol ® beside the price for a work means 
that there is a confidential reserve price. If this price is not reached during 
the auction, the work is considered unsold.

3.12. After the auction has ended, the bidders must return their bidding 
numbers to the auction administration.

3.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke 
a ticket system for admission to the auction event and set ticket prices. 
Bidders who bought an artwork during the auction will be refunded the 
price of their ticket when they collect the work they have bought.

4. Payment
4.1. Immediately after the auction, the bidder who has bought a work 

of art must go to the table of the auction administration and get the invoice 
issued to him.

4.2. For each work of art sold, the auction administration issues a 
prepayment invoice (in two copies) that indicates the number of the 
work of art and the price to be paid (including VAT). The first copy of the 
prepayment invoice is given to the bidder, and the second is kept by the 
auction administration, which enters the details of the invoice into the 
auction records.

4.3. Invoices for absent and telephone bidders are sent by fax and/or 
E-mail on the next working day; they must be paid by bank remittance 

within five working days (including the day on which the invoice was 
received by fax and/or E-mail). The original copy of the invoice, together 
with the certificate of authenticity, will be presented when the sold artwork 
is collected.

4.4. Payment for a work of art may be made at the auction location 
by cash or bank card (Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro) or bank 
remittance to the account indicated by the Auction House no later than five 
working days after the auction.

4.5. When payment is made at the auction location by bank card or 
cash, the bidder is given a cash receipt and the work of art along with its 
certificate of authenticity.

4.6. When payment is made by bank remittance, the work of art is given 
to the buyer after the money has been received in the account of the Auction 
House. The bank remittance must indicate the buyer’s first and last name 
or the name of the company as well as the title or number of the work of art 
acquired.

4.7. The Auction House will not accept payment for a work of art from 
a third party, but only from the registered bidder who offered the highest 
price for an object as indicated in the auction records, unless a separate 
tripartite agreement was signed before the auction between the Auction 
House, the bidder, and the payer.

4.8. The buyer must collect his work of art within three working days 
after payment of the money. If the buyer fails to collect his work of art within 
the indicated period, he will be charged for storage of the work of art – 0.2% 
of the purchase price of the work of art per day.

4.9. If the work of art is to be delivered to the buyer by the Auction 
House, it must dispatch this work within sixty hours after payment has been 
received in the account of the Auction House. The Auction House will charge 
an additional fee for delivery, which must be paid together with the price 
for the purchased work of art. This amount includes all applicable costs for 
packing, transportation, customs, and insurance during transportation.

4.10. Together with the work of art purchased, the buyer will receive a 
certificate of authenticity issued by the Auction House.

4.11. Upon receiving his work of art, the buyer must sign a record book 
for the delivery of artworks to buyers or a similar document presented by 
the courier. This signature certifies that the buyer does not have any claims 
against the Auction House.

4.12. If a work of art is listed in state records as an object of cultural and 
artistic value, it will be given to the buyer together with the Regulations for 
the Protection of Cultural Treasures.

4.13. If a buyer wants to take a work of art (which is more than fifty 
years old) out of the country, he must comply with the Rules for Exporting 
Movable Cultural Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, 
approved by Act No. 1424 of the Government of the Republic of Lithuania on 
9 November 2004, and he must contact the responsible state institution – 
the Department for Cultural Heritage.

4.14. If a buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within 
five working days after the auction) for the work of art he has acquired, he 
loses the right to participate in auctions held by the Auction House for an 
unlimited period of time, and his name and the amount of his debt will be 
publicly announced on the Web site of the Auction House and made public 
through other channels for the dissemination of public information chosen 
by the Auction House. In such cases, the Auction House may offer the work 
of art to the bidder who made the second last bid during the auction. The 
Auction House also has the right to apply to a debt collection agency or to 
a court to defend its violated rights according to the procedure prescribed 
by law. This procedure includes filing a claim demanding that the purchase-
sale of the work of art be declared as having taken place and that the 
amounts owed be paid to the Auction House and the seller.

5. Applicable Law and Dispute Settlement
5.1. These art auction rules shall be construed, interpreted, and 

implemented in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
5.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the auction 

of artworks organized and held by the Auction House, the transfer of 
artworks sold at the auction to buyers, and other related matters shall be 
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction



Daugiau informacijos:
Tel. (370-5)2307 200
Mob. tel.: (370-615) 29023, (370-685) 76500
El. paštas: info@menorinka.lt
www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt

Norėčiau užsiprenumeruoti Vilniaus aukciono katalogą 
(Nr. 29-30) 2013 metams.  

Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 30 Lt.

Duomenys:

Fizinio asmens vardas, pavardė   Įmonė

Pristatymo adresas

Pašto indeksas

Telefonas

El. paštas

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

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

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

Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.

XXIX Vilniaus Aukcionas
2013 m. rugsėjo mėn.



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Data: _________________  Aukciono numeris: ____

vardas 

pavardė 

adresas 

Įmonė Pavadinimas:
Įm. kodas: 
PVM mok. kodas: 
Adresas:

mob. tel. 

el. paštas 

□ sutinku gauti Meno rinkos agentūros naujienlaiškį
ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

□  Taip 
□  Ne 
Atstovo vardas, pavardė:
Įgaliojimo atstovauti dokumentas:
(turi pateikti atvykęs į aukciono vietą)

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: 

Apmokėjimo forma
(terminas – 5 darbo 
dienos)

□ grynaisiais
□ banko pavedimu 
□ kreditine kortele (pildyti toliau tik nedalyvaujantiems pirkėjams):
kortelė: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
kortelės numeris: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
galioja iki:  mėn. _ _  metai _ _ _ _
Apsaugos kodas: _ _ _  (3 skaičių kodas kitoje kortelės pusėje po kortelės numerio 
parašo laukelyje)
Kortelės savininko vardas ant kortelės:_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

parašas

Aš pageidauju pirkti šiuos aukciono kūrinius, už kuriuos siūlau šias maksimalias kainas 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 Lt,  be PVM

        *   
*

1.

2.

3.

4.

5.

*Jeigu pageidaujate aukcione dalyvauti telefonu, tuomet užuot nurodę maksimalią siūlomą kainą, pažymėkite 
varnele stulpelyje     . Telefonu varžytis galima tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina aukštesnė nei 1000 Lt. Aukciono 
namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus.

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo 
maržos“ schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 106 str.)

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (+370 5) 230 7200
arba info@menorinka.lt

Nedalyvaujančių ar telefonu dalyvaujančių pirkėjų anketos turi būti gautos ne vėliau nei likus 4 
valandoms iki aukciono pradžios



Auction Participant’s Registration Form

Date: _________________  Auction Number: ____

First Name 

Last Name 

Address 

Firm Name:
Business Code:
VAT Code: 
Address: 

mob. tel. 

E-Mail 

□ I agree to receive the Art Market Agency newsletter.
Will you participate 
in the auction 
personally?

□  Yes 
□  No 
Your representative’s first and last name:
Document authorizing him/her to represent you:
(must be presented upon arrival at the auction)

Will transportation 
services be needed 
for the purchased art 
work?

□  No
□  Yes
Delivery address: 

Method of payment
(deadline – 5 working 
days)

□ Cash
□ Bank draft 
□ Credit card (to be filled out only by nonparticipating buyers):
Card: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
Card number: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
Expires:  month _ _  year _ _ _ _
Security code: _ _ _  (3 digit code on the back of the card below the card number 
signature field)
Card holder’s name on the card: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I HAVE ACQUAINTED MYSELF WITH THE TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE 
AUCTION AND AGREE TO THEM.

signature

I wish to buy the following art works being auctioned, i offer the following maximum bids for them, and 
if my bid wins, i unconditionally agree to pay for them in accordance with the TERMS AND CONDITIONS 
INDICATED FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE ACTION:

No. L o t 
no.

Name of lot Maximum bid offered in Lt, 
excluding VAT

   *

1.

2.

3.

4.

5.

* If you wish to participate in the auction by telephone, instead of indicating the maximum bid you are willing to 
offer, please check column      . You may bid by telephone only for those lots whose opening bid is higher than 1000 
Lt. The Auction House does not assume responsibility for problems with the telephone connection.

Please remember that the prices in the catalogue do not include VAT. The amount of VAT is calculated by 
following the “VAT margin scheme” (LR Value Added Tax Law, art. 106).

After filling out this form, please send it to us by
fax (+370 5) 230 7200 or e-mail info@menorinka.lt

Nonparticipating and telephone bidders must submit this registration form
no later than 4 hours before the beginning of the auction.



1 viršelyje panaudota
Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

Balandžiai
XX a. 6 d–metis,  pop., tušas, past., 35 x 27,7

2, 3  viršeliuose panaudota
Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

Miške
1954,  pop., tušas, past., 27,7 x 35

4 viršelyje panaudota
Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

Žiema Niujorke
1954,  pop., past., 35 x 27,7
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