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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,
kažkaip netikėtai greitai stuktelėjo ir XXX aukcionas – vis šioks toks jubiliejus. 
Gal reikėtų kažkaip permąstyti nueitą kelią, padaryti kažkokias išvadas, pasigirti 
ar paatgailauti, kažką pažadėti ar kažko išsižadėti? Bet, matyt, tai lengviau daryti 
iš šalies, tuo tarpu mums, nedideliam Meno rinkos agentūros kolektyvui, kuris 
kiekvienam aukcionui rengiasi nei daug, nei mažai – apie tris mėnesius, tai yra 
nuolatinis procesas, nepaprasto įdomumo kelionė. Vienas aukcionas baigiasi, 
prasideda kitas – viena vertus, tarsi konvejeris, bet kita vertus – kiekvienas aukcionas 
prasideda nuo balto popieriaus lapo, nuo nežinios, su kokiais meno kūriniais suves 
likimas. Ką pavyks gauti, ko nepavyks? Ko teks atsisakyti? Ko teks paieškoti, dėl ko 
pasistengti? Ką atmesti, ko palaukti? Nuolatinė mozaika, tekanti upė.

Šio aukciono rezultatą dabar laikote savo rankose, tad spręskite patys. Manau, 
kad tikrai gero meno kūrinio girti nėra prasmės – jis kalba pats už save. Sapienti 
sat. Dar manau, kad Lietuvoje sparčiai daugėja žmonių, kurie, nebūtinai būdami 
kolekcininkais, jaučia stiprų poreikį gyventi kokybiško meno apsuptyje. Ir jie aktyviai 
domisi menu, daug žino, gilinasi, lanko parodas, muziejus, lavina save ir savo vaikus. 
Tai įkvepia. Mums tikrai rūpi, pas ką nukeliauja  aukcione nupirkti meno kūriniai – 
jiems linkime rūpestingų ir mylinčių šeimininkų.

Tuo tarpu iki susitikimo aukcione, bei su kuo geriausiais žieminiais linkėjimais,
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In focus: Jonas Buračas
Dailininkas, tapytojas Jonas Buračas gimė 1898 m. Sidariuose (Radviliškio r.). Mirė 1977 m. Kaune. 1927 m. 
baigė Kauno meno mokyklą. 1929–1930 m. tobulinosi Paryžiuje, Berlyne, Rygoje. 1945–1947 m. dėstė Kauno 
dailės mokykloje, 1946–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1936 m. dalyvavo 
parodose. Jonas Buračas – vienas talentingiausių Lietuvos peizažistų, akvarelistas, kuriam būdinga atidi gamtos 
stebėsena, impresionistinis šviesos perteikimas, pagarba natūrai. 

J. Buračas tapė labai nuosekliai, netgi disciplinuotai. Beveik kiekvieną dieną keliaudavo su molbertu į 
gamtą, nemėgo tapyti gamtos vaizdų studijoje, iš prisiminimų. Kaip ir jo brolis Balys, pėstute išvaikščiojo visą 
Lietuvą. Tapyba jam buvo ir kaip pareiga, ir kaip malonus laisvalaikio praleidimas, atostogos ir džiaugsmai. 
Tam buvo skiriamos ir menkutės pajamos, gautos pardavus vieną kitą paveikslą, ar honorarai. J. Buračo 
kūryboje nėra ypatingų duobių ar pakilimų, – dauguma kūrinių yra pakankamai profesionalaus ir aukšto 
meninio lygio. Stebina, kad išlikdamas toks konservatyvus peizažistas, o drauge – pakankamai produktyvus 
autorius, jis sugebėjo išvengti savo paties kūrybos replikavimo. Kiekvienas darbas atspindi jo pastangą surasti 
naują požiūrio tašką, naują meninį uždavinį ir jo sprendimą. Dailininko peizažai savotiškai meditatyvūs ir 
intravertiški. Jis vengdavo ryškių saldžių spalvų, todėl niekuomet nenukrypo į grynai saloninę tapybą. Nebuvo 
jis ir ekspresionistas, todėl tapybos istorijoje J. Buračo figūra stovi tarsi nuošalėje nuo pagrindinės tapybos 
srovės. Būtent tuo jis mums šiandien ir įdomus. 

J. Buračo kūryba kurį laiką buvo kiek primiršta, o paskutinių XX a. dailės istorijos įvykių fone – netgi 
marginalizuota. Tačiau pastaruoju metu stebimas savotiškas jo „atradimas“. Naująją jo kūrybos vertintojų kartą 
žavi tikras profesionalumas, visą dailininko kūrybą žyminti meistrystė, ištikimybė gamtai ir jos pamokoms, 
primirštoms postmodernizmo laiku. Dabar tokie nuoširdūs, profesionaliai atlikti peizažai yra beveik egzotika 
– taip niekas nebetapo. Bet tokia tapyba yra ta klasika, iš kurios pravartu pasimokyti ne tik tapytojams, bet ir 
meno vertintojams ar mylėtojams. 
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X X X  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

1. Jonas Buračas (1898–1977)
Vyskupų rūmai  Kaune
1937, pop., akv., 25 x 31,5
Sign. AD: Buračas J / 37
3900 Lt
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I n  f o c u s :  J o n a s  B u r a č a s

2. Jonas Buračas (1898–1977)
Aleksoto t i l tas
1932, kart., al., 24,5 x 31,5
Sign. AD: J. Buračas / 32
5200 Lt
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X X X  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

3. Jonas Buračas (1898–1977)
Miestas  nuo skardžio
1933(?), kart., al., 22,5 x 29,5
3800 Lt
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I n  f o c u s :  J o n a s  B u r a č a s

4. Jonas Buračas (1898–1977)
Paryžiaus gatvė nakty
1930, pop., akv., 11,9 x 14,9
Sign. AD: 1930 Buračas J. / Paris
1500 Lt

5. Jonas Buračas (1898–1977)
Žiema
1943(?), kart., al., 19,5 x 29
1800 Lt
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X X X  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

7. Jonas Buračas (1898–1977)
Savanorių prospektas  (Čiurl ionio namas žiemą)
1946 (?), kart., al., 19,5 x 29,5
3800 Lt

6. Jonas Buračas (1898–1977)
Krioviškių rūmai
1932, pop., akv., 20 x 26,5
Sign. AK: Buračas J. / 1932
2200 Lt
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I n  f o c u s :  J o n a s  B u r a č a s

8. Jonas Buračas (1898–1977)
Kauno marios
XX a. 7 d–metis, kart., al., 43 x 64
1700 Lt
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X X X  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

9.  Jonas Buračas (1898–1977)
Salomėjos Nėries  muziejus
1970, drb., al., 43 x 61,5
Sign. AD: Buračas J/70
4400 Lt
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Lietuvos dailė

10. Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, 1876–1940)
Veneci jos  peizažas
~1920, pop., akv., 33 x 48
Sign. AD: Buyko
5200 Lt
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11. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Šv.  Pranciškaus Asyžiečio  bažnyčios  interjeras  Asyžiuje
~1925, kart., al., 17,2 x 23,5
Sign. AK: Chiesa S. Francesko, AD: Assisi – J. Mackevičius
8500 Lt



L i e t u v o s  d a i l ė
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Sofija Dembovskytė Romerienė – tapytoja, raižytoja, piešėja. Vilniaus gydytojo Tadeušo Dembovskio ir 
krokuvietės Matildos Grosse duktė. Dailės mokėsi privačiai pas tapytoją Eleną Römerytę ir Vilniaus piešimo 
mokykloje. Apie 1900 m. studijavo Krokuvoje ir Miunchene pas Simoną Hollosy ir Karlą Rotą, 1904–1905 
m. – Paryžiuje pas Žaką Emilį Blanšą ir Luką-Olivjė Mersoną. 1905 m. rudenį–1906 m. pavasarį ir vasarą 
Krokuvoje, Baraneckio muziejuje, lankė Juzefo Sedleckio kursus. 1911 m. ištekėjusi už dvarininko, ekonomisto 
ir visuomenės veikėjo Eugenijaus Romerio, apsigyveno Tytuvėnų dvare. 1941 m. birželį kartu su vyru buvo 
ištremta į Komijos ATSR. Syktyvkaro žaislų fabrike dirbo dažytoja. 1942 m. spalį gavo leidimą persikelti į 
Kuibyševą. Čia palaidojusi vyrą, 1943 m. gegužę kartu su Lenkijos ambasada evakavosi į Teheraną. 1944–1947 
m. praleidusi Kaire, išvyko į Angliją. 1950 m. rugpjūtį apsigyveno Kanadoje, iš pradžių Sent Adelėje, vėliau 
Monrealyje. 1955 m. persikėlė į Vašingtoną, 1963 m. grįžo į Monrealį, kur ir mirė 1972 m.. Buvo Amerikos meno 
lygos (American Arts League) narė.

Tapė aliejumi, akvarele, piešė pieštuku ir pastele, sukūrė nemažai grafikos darbų. Sofijos Romerienės 
kūrybai būdingas realizmas, raiškus piešinys, lengvas modeliuojantis potėpis, vaiskus, dažniausiai šaltų 
tonų koloritas. 3–4 dešimtmečiais sukūrė keletą portretų, kurių stilistika primena neoklasicistinę Liudomiro 
Slendzinskio tapybą. Aliejinėje ir pastelinėje tapyboje vyrauja portretai. Sukūrė žymių tarpukario Lietuvos 
ir Vilniaus krašto mokslo ir visuomenės veikėjų, literatų, šeimos narių portretų, natiurmortų. Akvarelinei 
tapybai būdingas skaidrus potėpis, šviesus koloritas. Pokario metais tapė daugiausia užsakyminius portretus, 
laisvalaikiu – spalvingus arabų tipus, Kairo vaizdus, rūmų interjerus Egipte ar Anglijoje, šeimos narių ir draugų 
portretus, nedidelio formato peizažus ir natiurmortus. Grafinėje kūryboje dirbo vario raižinio, sausosios adatos 
ir akvatintos technika. Estampuose ir piešiniuose vaizdavo Tytuvėnų ir aplinkinių vietovių gamtos motyvus, 
architektūrinius miestų ir miestelių peizažus, portretus, buities scenas.

Yra surengusi nemažai personalinių parodų, jos kūriniai eksponuoti parodose Kaune, Vilniuje, Rygoje, 
Krokuvoje, Lvove, Paryžiuje, Kaire, Londone, Montrealyje, Vašingtone, Niujorke.

Parengė dr. Jolanta Širkaitė. Literatūra:
Sofijos Dembovskytės Römerienės parodos katalogas ir dalinis paveikslų sąrašas. – Warszawa (Vilnius, Varšuvos nacionalinis 
muziejus – Kauno Čiurlionio muziejus, 1991).

Jolanta Širkaitė, „Dailininkė Sofija Romerienė“ (Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005).

12. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1985–1972)
Hampton Court  rūmų Londone interjeras

1948–1950, drb., al., 50 x 40
Sign. VK: S de Romer

7800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė
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13. Pranas Lapė (1921–2010) 
Laukimas (Stokholmas)
1947, drb. ant kart., al., 60 x 37
8000 Lt
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15. Justinas Vienožinskis (1886–1960) 
Skulptoriaus Kosto Narkevičiaus portretas
1958, drb., al., 70 x 60
Sign. VD: parašas
22500 Lt

Justinas Vienožinskis, vienas iš portreto žanro Lietuvos tapyboje pradininkų ir puoselėtojų, sukūrė šį portretą 
vėlyvuoju kūrybos periodu. Rami sidabriškų bei žemės ochros tonų spalvinė tonacija suteikia darbui orumo, 
iškilmingumo. Jis pasižymi giliu psichologizmu bei ganėtinai neįprasta portreto žanrui kompozicija (su 
natiurmorto elementais), kurios dėka užmezgamas dialogas tarp dviejų kūrėjų, kurie drauge yra vienas kito 
modeliai (Narkevičius kūrė Vienožinskio skulptūrinį biustą, o šis, savo ruožtu – Narkevičiaus ir jo kūrinio 
portretą). Šiame portrete tokios kompozicijos dėka paliečiami gilesni klodai: menininko santykis su kitu 
menininku, kūrėjo – modelio santykis, bei kūrėjo – kūrinio santykis. Įdomu yra tai, kad Vienožinskio biustas, 
esantis antrame plane, yra tarsi memorialinis paminklas, bylojantis lyg iš Amžinybės – galimas daiktas, kad 
autorius jau jautė savo gyvenimo kelią einant pabaigop.   Portrete tokiu būdu susiduria dvi dimensijos: laiko, 
gyvo žmogaus, kūrėjo ir jo laikinumo, bei jo sukurto meno amžinumo, tarsi iliustruojant Horacijaus eilutes exegi 
monumentum aere perennius (sukūriau paminklą, už varį tvaresnį)…

14. Kostas Narkevičius (1914–?)
Dail ininko Just ino Vienožinskio biustas
1958, gipsas, h=57
5700 Lt
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16. Kazys Šimonis (1887-1978)
Kauno pi l ies  griuvėsiai
XX a. 3 d–metis, pop., akv., 19 x 26
Sign. AD: K. Šimonis
2900 Lt



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

19

17. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Valtys
1942, drb. ant kart., al., 23 x 30
Sign. AK: Vaitys 42
2200 Lt
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18. Simonas Sidabras (1898–1967)
Prie  bokšto
1960, drb., al., 74 x 62
2600 Lt
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19. Simonas Sidabras (1898–1967)
Rytmečio rūkas
1961, drb., al., 66,5 x 92
Sign. AD: S. Sidabras/61 m.
2800 Lt

Simonas Sidabras – vienas pirmųjų Kauno meno mokyklos absolventų. Taip pat ir karininkas, atėjus sovietų 
valdžiai ištremtas į Sibirą. Grįžęs 1955 m. apsistojo Vilniuje, tapė daugiausiai Valakampių apylinkes, kur buvo 
įsikūręs. Kaip dailininką, sovietų valdžia jį buvo tiesiog izoliavusi, jam buvo leista tik vieną kartą (1963 m.) 
surengti savo darbų parodą. Tuo tarpu Simonas Sidabras buvo puikus piešėjas, turėjęs labai subtilią spalvinę 
klausą, ką liudija ir jo darbas „Rytmečio rūkas“.
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20. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Miško peizažas
1955–1956, drb. al. 89 x 60
6400 Lt

21. Pranciškus Porutis (1924–2009)
Peizažas su bažnyčia
XX a. II p., drb., al., 67 x 67
Sign. AK: P.Porutis
4400 Lt
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22. Antanas Gudaitis (1904–1989) 
Be pavadinimo (Figūra sodyboje)
~1960–1965, drb., al., 66 x 47
Sign. AK: Gudaitis
29000 Lt
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23. Antanas Martinaitis (1939–1986)
Prie  Gudkalnio
1971, kart., al., 47 x 61
19500 Lt

24. Augustinas Savickas (1919–2012)
Gėlės  rusvame fone
1989–1993, drb., al., 130 x 130
Sign. AD: A. Savickas 89-93
11000 Lt
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26. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Vakaro tyla
1992, kart., al., 34,5 x 43
Sign. AK: parašas 92
750 Lt

25. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Cerkvė prie  Kamos upės
1989, kart., al., 37,5 x 45,5
750 Lt

27. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983) 
Natiurmortas  su gėlėmis

1974, drb., al., 70 x 60
Sign. AD: parašas 74

9000 Lt

„Į kūrybos erdves tapytojai Bronei Mingilaitei iš-
puolė įžengti itin nepavydėtinais laikais. Dar nebuvo 
ataušę įspūdžiai iš Kaunan prieš pat karą atgabentos 
labai rimtos prancūzų dailės ekspozicijos su visais 
didžiaisiais XX amžiaus vardais ir tarsi galingas 
atsisveikinimo akordas ore tebevirpėjo Pirmosios 
Nepriklausomybės kultūros pasiekimus aprėpusi 
1944–ųjų pavasario paroda abiejose sostinėse. 
Bet štai po metų–kitų tuos, kurie ryžosi pasilikti 
okupuotame krašte, ėmė siausti ledinės ūkanos, 
ir labai neretas takas žadėjo pavojingą paslydimą. 
Nuojauta pakuždėjo Bronei Mingilaitei prisidengti 
gėlių puokštėmis. Mainėsi laikai, kito spalviniai 
tapytojos jutimai; apsigyvenusi gėlynuose, ten jinai 
ir paliko. Ir portretai geriausiai pavykdavo tie, kur 
žmonės tapdavo panašūs į gėles. 

Dažnuose prisiminimuose tapytojų Uogintų 
namai Vilniuje minimi kaip oazė, kur spiesdavos 
atviro bendravimo ir šilumos išsiilgę menininkai. 
T. Kulakauskas, R. Chvolesas, A. Petrulis, J. Švažas – 
visų nesuminėsi. Atklydę Vilniun, Klaipėdos gatvės 
bute būtinai pasirodydavo ir J. Miltinis. Priekabiai nužvelgdavo paveikslų nukabinėtas sienas, papeikdavo 
šeimininkus, kad pardavė tą ar kitą jam patikusį, o štai prie šio, paliudyta, stabtelėjo, įsižiūrėjo ir sušuko:  
O, koksai gyvenimo džiaugsmas!”

Fr. M. 
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28. Jonas Čeponis (1926–2003) 
Natiurmortas
1975, kart., al., 56 x 36
Sign. AK: Čeponis.75
8000 Lt

29. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Poils is
1977, kart., al., 61 x 70
Sign. AK: VOstr 77
2900 Lt

Valerija Ostrauskienė – skaudaus likimo menininkė. Stilistiškai ji artima vadinamiesiems „naivistams“, tačiau ji, 
skirtingai nei dauguma naiviojo meno kūrėjų, buvo profesionalė (1951 m. Kauno valstybiniame taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute įgijo vitražistės specialybę, buvo Stasio Ušinsko mokinė). Jos tapyba – dekoratyvi, 
kartais netgi manieristiška. Valerija Ostrauskienė dažniausiai plėtoja moters temą, nevengia siurrealistinių 
motyvų, iš sapnų ar pasakų atklydusių metaforų, drąsių spalvinių sprendimų.

31. Monika Bičiūnienė (1910–2009) 
Kaime

1983, pop., mišri techn., 33 x 49
750 Lt

30. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Audringas vakaras

1987, kart., al., 65 x 81
Sign. AK: parašas 87

2900 Lt
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31. Monika Bičiūnienė (1910–2009) 
Kaime

1983, pop., mišri techn., 33 x 49
750 Lt

Monika Bičiūnienė – viena žymiausių ir originaliausių savamokslių lietuviško „naiviojo meno“ atstovių. Jos 
kūryboje per iš pirmo žvilgsnio primityvias, vaikiškas formas ataidi visas galingas lietuviško folkloro, kupino 
archaiškų vaizdinių, archetipų, naratyvinių gijų, palikimas. Tai yra menas tų „mažutėlių“, kuriems priklauso 
Dangaus karalystė. 

30. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Audringas vakaras

1987, kart., al., 65 x 81
Sign. AK: parašas 87

2900 Lt
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32. Jonas Maldžiūnas (g. 1956)
Valt is
1983, drb., al., 72,5 x 97,5
4900 Lt

33. Mikalojus Šalkauskas (1935–2002)
Be pavadinimo
1962, drb., al., 46,5 x 65
Sign. AD: 62 Šalk
11000 Lt
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34. Leonas Katinas (1907–1984)
Saulės  kompozici ja
1980, drb., al., 73,5 x 73,5
Sign. AD: L. Katinas 80
9800 Lt

35. Leonas Katinas (1907–1984)
Natiurmortas  su pypkėm
1980, drb. ant kart., akr., 49 x 35
Sign. AD: L. Katinas 80
6000 Lt
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36. Algimantas Jonas Kuras (g. 1940)
Peizažas Nr.  17
1981, kart., al., 50 x 80
Sign. AD: KA81
13000 Lt

„Ko tik neprisiklausysi per dailininkų siautėjimus atidarinėjant kurio nors iš jų parodą, pasitikus spaustuvės 
dažais tebedvelkiantį reprodukcijų albumą. O kad ir be ypatingos progos! Neprisimenu, kada ir kuris pastebėjo, 
jog Algimanto Kuro paveiksluose sustingo paros metas tarp antrųjų ir trečiųjų gaidžių: akies mirksnis ir tamsa 
galutinai praskys, tačiau nakties monai tebekruta, vaizduoja, esą gyvi.

Pašnekovai iškart pagyvėjo, o vienas toks prisiminė spiritistinių seansų prietarą, jog staigiai įžiebus šviesą, 
išsišauktajai dvasiai nesuskubus pasišalinti, gali akis į akį susidurti su Cezariu ar Augustinu Savicku. 

Algimantas Kuras, nieko nepasakysi, kaip retas kuris pajunta ir perteikia intriguojantį, šiaip jau – neregimą 
kasdienybės atmatų gyvenimą. Sukirmiję išklaipyti ratai, nuodėguliai ir skiautės, likučiai kažko neįvardijamo 
tapytojui kantriai, kartais net koketiškai pozuoja. “Peizaže Nr. 17” priešaušrio teatras lyg ir pasibaigęs ir tapyto-
jas išvysta neapgyvendintą kraštovaizdį su tiek pat klaidžiomis regimosios gamtos daugiaprasmybėmis.”

Fr. M.  
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38. Eugenijus Antanas Cukermanas (g. 1935)
Improvizaci ja
2007, drb., al., 40 x 50
Sign. AK: monograma
3000 Lt

37. Eugenijus Antanas Cukermanas (g. 1935)
Abstrakti  kompozici ja
1987, pop., akv., 38 x 29
Sign. AD: monograma
1500 Lt



L i e t u v o s  d a i l ė
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39. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g.1940)
Natiurmortas  su saulėgrąžomis I I
1988, drb. ant kart., al., 35 x 50
Sign. AK: RV 88
5000 Lt

40. Bronius Gražys (g. 1952)
Šokis
1990, kart., al., 40 x 27
1500 Lt
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42. Vaidotas Žukas (g. 1956)
S.A. ,  11 metų
1980, kart., mišri techn., 121 x 108
Sign. AD: Žukas
12500 Lt

41. Vaidotas Žukas (g. 1956)
Tryl ikos metų mergaitė
1980, kart., mišri techn., 122 x 78
Sign. VK: Žukas 79–80 
12500 Lt

Šis Vaidoto Žuko diptikas leidžia pažvelgti į jo ankstyvos kūrybos laikotarpį. Santūri, lakoniška abiejų darbų 
kompozicija, šiltas ochrinių atspalvių spalvinis sprendimas, puikus piešinys, beveik renesansiškai idealizuoti 
paauglių veidai byloja, be kita ko, ir apie ryškią ekscentriškojo prūsų–prancūzų kilmės tapytojo Balthus 
(Balthasar Klossowski de Rola, 1908–2001) bei belgų siurrealisto Paul Delvaux (1897–1994) įtaką.
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46. Ignas Budrys (1933 – 1999)
Miesto peizažas

1977, pop., akv., 60 x 84
Sign. AD: Ig Budrys/77

2900 Lt

43. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
Nešančios  gyvulėl ius  į 
Vi lniaus turgų
1984, drb., al., 81,5 x 100
Sign. AD: parašas 1984 m. 
5800 Lt

44. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
Mergaitė  Kalnų parke
1986, drb., al., 81,5 x 100
Sign. AD: 1986 m. parašas
5800 Lt
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46. Ignas Budrys (1933 – 1999)
Miesto peizažas

1977, pop., akv., 60 x 84
Sign. AD: Ig Budrys/77

2900 Lt

45. Jurga Ivanauskaitė 
(1961–2007) 

Be pavadinimo
1986, pop., akv., 63 x 41

Sign. AD: J. Ivanauskaitė 86
1200 Lt

44. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
Mergaitė  Kalnų parke
1986, drb., al., 81,5 x 100
Sign. AD: 1986 m. parašas
5800 Lt
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Lietuvos grafika

47. Adomas Varnas (1879–1979) 
Kun.  Jonas Mačiul is  Maironis
~1923–24, pop., litograf., 48 x 35 (68 x 48)
Sign. AK: AV
750 Lt

„Varno grafika reikšminga dar ir tuo, kad dailininkas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo dirbti litografijos 
technika. Prahoje 1923 metais jis sukūrė litografinius Vytauto Didžiojo ir lietuvių literatūros klasikų Simono 
Daukanto, Motiejaus Valančiaus, Antano Baranausko, Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus, Žemaitės, Maironio, 
dailininko ir muziko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio portretus. Kai kuriuos jų Švietimo ministerija dideliais 
kiekiais, po 2000 egzepliorių, užsakė mokykloms. Akademinis piešinys dar kartą išryškino Varno sugebėjimą 
pasiekti portretuojamo asmens panašumą. Originalaus meninio sprendimo čia dailininkas ir neieškojo – 
kurdamas chrestomatinius rašytojų atvaizdus naudojosi fotografijomis. Galaunė pirmasis įvertino šiuos Varno 
darbus. Jis rašė: „Į A. Varno litografijų pasirodymą žiūrime ne kaip į paprastą įvykį, bet kaip į litografijos meno 
atgimimą Lietuvoje [...]. Varnas sukūrė ir atgaivino pamirštąją pas mus meno šaką“. Iš tiesų litografijos technika 
buvo puoselėjama Lietuvoje dar XVIII-XIX amžiuje Vilniaus meno mokyklos auklėtinių, tad Varno darbai buvo 
jungiamoji grandis, atgaivinusi šią grafikos rūšį.“ 
Parengta pagal: Žemaitytė Z., Adomas Varnas. Gyvenimas ir kūryba, Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 156

48. Adomas Varnas (1879–1979) 
Kun.  Jonas Mačiul is  Maironis
~1923–24, kalkė, piešt., 26 x 18
500 Lt
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Po ilgų klajonių ir netekčių, po stabtelėjimo Egipte, 1948–1950 metus Sofija Romerienė praleidžia Londone. 
Battersea elektrinė – vienas iš Londono simbolių – buvo baigta statyti kaip tik tuo laikotarpiu.

49. Vladas Drėma (1910–1995) 
Senolė
1934, pop., tonuota litograf., 17x 13
Sign. AK: 13G, AD: Wl. Dremo 34
Kitoje pusėje – etiketė: W. Dremo / Wilno Sw. Anny 
No. 4
2000 Lt

50. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1985–1972)
Battersea elektrinė Londone
1948–1950, pop., ofortas, 12 x 16,3 (19 x 25,5)
Sign. AK: Z de Romer
2000 Lt
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„Mykolas Labuckas – tapytojas, teatro dailininkas. Scenografijos, moderniosios konstrukcijos ir plastiškumo 
derinius pabrėžiantis dailininkas. 1932 m. priimtas į Kauno meno mokyklą kandidatu, 1933 m. perkeltas į 
tikruosius klausytojus, mokėsi su pertraukomis iki 1938 m. Tapybos studijoje pas Stasį Ušinską. 1941 m., 
baigdamas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, įgijo tapytojo ir teatro dailininko specialybę. 
1934-40 Valstybės teatre realizavo dailininkų eskizus. 1944-45 Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės 
instituto dėstytojas, Dekoratyvinių kilimų katedros vedėjas. 1941-47 dirbo Kauno valstybiniame dramos teatre, 
nuo 1945 m. - vyriausiasis dailininkas. 1947 m. trumpai dirbo Valstybinio operos ir baleto teatro Vilniuje vyr. 
dailininku. 1948-50 dirbo mokytoju Kauno vidurinėje dailės mokykloje. 1950-53 Dailės kombinato Kaune 
dailininkas. 1951-53 ėjo Kauno valstybinio muzikinio dramos teatro vyr. dailininko pareigas. 1953-59 (su 
pertraukomis) buvo Kauno jaunojo žiūrovo teatro vyr. dailininkas. Sujungus šiuos du teatrus 1959-74 kūrė 
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Aktyviai dalyvavo teatriniame gyvenime, buvo įvairių komisijų narys. 
Nuo 1948 m. dalyvavo parodose, su scenografijos kūriniais – 1954 m. teatro dailininkų parodoje Maskvoje, 1963 
m. surengė individualią scenografijos parodą Kaune. (...) Ankstyvieji scenovaizdžiai paviljoniniai, romantinės 
dvasios, vėlyvojo periodo darbams būdingas sąlygiškumas, geometrinė forma, įvairesnių plokštumų ir linijų 
žaismo ieškojimai. Scenografijos kūrinių yra Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje.“
Ten, kur viskas daug labiau. Lietuvos teatro dailės žodynas, sud. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė, Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 2013 

51. Mykolas Labuckas (1921–1998) 
Scenovaizdžio projektas  Reinhold 
Gl iere baletui  „Esmeralda“  (I  pav.)
1947, pop., guašas, 34,5 x 49,5
Sign. AD: Gliero baletui „Esmeralda“ / I pav. 
dek. esk. / M. Labuckas / 47
2400 Lt

52. Mykolas Labuckas (1921–1998) 
Scenovaizdžio projektas  Robert 
Planquette  komiškai  operai 
„Kornevi l io  varpai“
1949, pop., guašas, 34 x 49,5
Sign. AD: Planqette „Kornevilio varpai“ / 
M. Labuckas 49
2400 Lt
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53. Edmundas Žiauberis (1932–1985) 
Be pavadinimo
XX a. 7–8 d-metis, pop., kartono raiž, 40 x 49, tir. 179/200
Sign. AD: Edm. Žiauberis
700 Lt

54. Edmundas Žiauberis (1932–1985) 
Iš  c iklo  „Vasaros motyvai“
XX a. 7–8 d-metis, pop., kartono raiž, 33,5 x 45
Sign. AD: Edm. Žiauberis
700 Lt

56. Šarūnas Šimulynas (1939–1999) 
Sl idininkai
1965, pop., linoraiž., 38,5 x 44
750 Lt

55. Šarūnas Šimulynas (1939–1999) 
Iš  c iklo  „Miškas“ 
1965, pop., linoraiž., 47 x 39
Sign. AK: parašas 65
750 Lt
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58. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Trys f igūros
~1962, pop., kart. raiž., 41,5 x 34
Sign. AD: parašas
750 Lt

57. Eduardas Juchnevičius (g.1942)
Sparnai  (partizanė S .  Ginaitė)
1985, pop., spalv. linoraiž., 51 x 42,5, tir. 
7/20
Sign. AD: parašas 85
650 Lt

59. Birutė Demkutė (g.1924)
Prie  upel io
XX a. 7–8 d–metis, pop., linoraiž., 22,3 x 23
450 Lt

60. Domicelė Tarabildienė 
(1912–1985) 
Iliustracija L. Giros 
eilėraščių rinkiniui „Ne 
margi sakalėliai“ (I)
1963, pop., linoraiž., 33 x 
15,5, tir. 3/25
Sign. AD: DTarabildienė 
450 Lt

61. Domicelė Tarabildienė 
(1912–1985) 
Iliustracija L. Giros 
eilėraščių rinkiniui „Ne 
margi sakalėliai“ (II)
1963, pop., linoraiž., 33 x 
15,5, tir. 4/25
Sign. AD: DTarabildienė 
450 Lt
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63. Eduardas Jurėnas (1923–1993) 
Mergaitė
1946, pop., linoraiž., 23,5 x 29
Sign. AD: Ed. Jurėnas
750 Lt

64. Antanas Kmieliauskas  
(g. 1932)
Triptikas „Vilniaus 
Universiteto Bibliotekai – 400“
1970, pop., aut. techn., 20 x 9,5 
(visi 3)
Sign. AD: A. Kmieliauskas, 1970.IX
1500 Lt

62. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Liūtas .  Iš  c iklo  “Zodiako ženklai”
Pop., linoraiž., 20,3 x 20,3
300 Lt
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65. Algirdas Steponavičius (1927–1996) 
Be pavadinimo
1969, pop., linoraiž., 20 x 12
Sign. AD: ASteponavičius 69
450 Lt

66. Rūta Katiliūtė (g. 1944)
Žemait iški  motyvai
~1986, pop., litograf., 21,7 x 16, tir. 3/12
Sign. AD: Rūta Katiliūtė
300 Lt

67. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Liūdesys
1991, pop., šilkograf., 28 x 21
Sign. AK: M. Vilutis 91
650 Lt

68. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Piešinys su blogai  nupiešta 
ranka,  arba Moteris ,  grojanti 
l iutnia
1991, pop., tušas, 54 x 46
Sign. VD: SK
1500 Lt

69. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Be pavadinimo
~1991, pop., tušas, 51 x 36,5
Sign. VK: SK
1500 Lt

70. Albertas Veščiūnas (1921–1976)
Be pavadinimo
1951, pop., litograf., 22 x 29
Sign. AD: Albert  Vesciunas, 51
750 Lt
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71. Albertas Veščiūnas (1921–1976)
Moters  portretas .  Škicas 
1952, pop., litograf., 35 x 25
750 Lt

72. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Landskronos citadelė
XX a. 7 d–metis, pop., litograf., 50,5 x 44,5, tir. 51/100
Sign. AK: 51/100, AD: Kasiulis
1400 Lt
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Varia Lituanica

73. Samuel von Pufendorf (1632–1694, užsak.)
Erik Jöhnson Dahlbergh (1625–1703, raiž.)
Lietuvos Brastos  apgult is  (Urbs et  Castel lum Brestzie  Litewski  à  S .R.M.  Sueciae . . . )
1696, pop., vario raiž., 26 x 48
Iš von Pufendorfo knygos De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentatorium libri septem, leista Niurnberge.
4500 Lt
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74. Samuel von Pufendorf (1632–1694, užsak.)
Erik Jöhnson Dahlbergh (1625–1703, raiž.)
Pilypavo mūšis  1656 spal io  12 d .  (Prael ium ad Oppidum Phil ippoua 12 Octob.  1656 qua a  regae Mtis  Suecia  exercitu 
ductore Gustauo Ottone comite  Steenbockio campi  Marschal lo  . . . )
1696, pop., vario raiž., 29 x 38,5
Iš von Pufendorfo knygos De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentatorium libri septem, leista Niurnberge.
3800 Lt

„1670–1688 Švedijoje reiškėsi to laiko mokslo įžymybė – vokietis Samuel Pufendorf (1632–1694), kuris 
būdamas švedų Lundo universiteto profesorius, garsėjo jurisprudencijos veikalais, parašė stambią Švedijos 
istoriją. [...] Jo knyga apie Karolio X Gustavo valdymo laikotarpį (1654–1660) turi iš viso 124 vario raižinius. 
Tarp jų [...] iš istorinės Lietuvos tėra du vaizdai: „Mūšis prie Pilypavo 1656 m. spalio 12” ir „Lietuvos Brastos 
miesto ir pilies apgulimas 1657 m. gegužės 11 d.”
Povilas Reklaitis, Prarastosios Lietuvos pėdsakų beieškant (Vilnius: VDA leidykla, 1999): 228–231 p. 
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75. Richard Bloos (1878–1957, Vokietija) 
Kauno vaizdas /Ansicht  von Kowno/Litauen
1917, pop., ofortas, 23,5 x 17 (36 x 28), tir. 4
Sign. AD klišėje: Richard Bloos/Kowno 1917, AK pieštuku: Kowno, AD pieštuku: parašas / Nr. 4
1600 Lt



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

47

76. Jonas Mekas (g. 1922)
Andy Warholas  su pozuotoja .
Autoportretas  iš  kino juostos .
~1970, pop., sid. br. ats. (paklijuotas ant kapos), 91 x 50 / 51 x 50,5
2900 Lt
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Užsienio dailė
77. Aleksandras Golovinas (Александр 
Головин, 1863–1930, Rusija)
Spektakl io  „Maskaradas“  kostiumo 
eskizas  (2 v. ,  nr.  4)
XX a. 2 d–metis, pop., tušas, akv., 36 x 27
Sign. AD: АГ
Būklė: nuplėštas viršutinis dešinysis kampas; 
popieriaus įplyšimas apačioje dešinėje
4900 Lt

Aleksandras Golovinas (1863–1930) gimė Maskvoje, gyveno ir dirbo ten pat iki 1901 m., vėliau – Peterburge. 
Mokėsi Maskvos Tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje (1881–1889)  pas I. M. Prianišnikovą, V. E. 
Makovskį, V. D. Palenovą; 1887–1889 metais  – Paryžiuje. Susivienijimo  „Meno pasaulis“ ir Rusijos menininkų 
sąjungos narys. Nuo 1901 m. imperatoriškų teatrų dekoratorius Peterburge. Dirbo Sergejaus Diagilevo įmonėje 
Paryžiuje, o nuo 1928 m. – Rusijos Tarybų Federacinės  Socialistinės  Respublikos liaudies menininkas.

Golovinas – dailininkas, grafikas, garsus XX a. pradžios rusų teatro menininkas. Jis –menininkas–
universalas, teatro reformatorius. Tapė peizažus, natiurmortus. Ypatingai įdomūs teatralizuoti portretai. 
Dirbo ir dekoratyvinės bei monumentaliosios dailės srityje, pvz. majolikos kūriniais apipavidalino Maskvos 
Metropoliteną.  1900 metais Paryžiuje Pasaulinėje mugėje sukūrė Rusijos amatų pavilijoną „Rusiškas kaimas“ .
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78. Wifredo Lam 
(1902–1982, Kuba) 
Be pavadinimo
XX a. 6–8 d–metis, pop., 
spalv. šilkograf., 31 x 21,5, 
tir. 8/10
Sign. AK: 8/10, AD: 
parašas
1500 Lt

Wifredo Lam – Kubos tapytojas, piešėjas, skulptorius.  Studijavo tapybą 1918-1923 Escuela de Bellas Artes 
Havanoje, tačiau nemėgo akademinio mokymo principų ir rinkdavosi tapyti lauke, gatvėse. 1923-1938 gyveno 
Ispanijoje, kur mokėsi tapybos pas revoliucionierių tapytoją Fernando Alvarez de Sotomayor, kuris buvo ir 
Salvadoro Dali mokytojas. Šiuo laikotarpiu susipažino ir su Paul Cézanne bei Paul Gauguin kūryba. Po Ispanijos 
pilietinio karo 1938 išvyko į Paryžių, kur skulptoriaus Manolo dėka susipažino su Picasso – šis tapo jo draugu 
bei kūrybos puoselėtoju. Picasso supažindino Lam su Joan Miró, Fernand Léger, Daniel-Henry Kahnweiler ir 
kitais. Šiuo laikotarpiu Lam tapė guašu daugiausia stilizuotas figūras, įtakotas Picaso ir afrikietiškų skulptūrų. 
Nuo pažinties su André Breton 1939 m. Lam jau siejamas su siurrealizmu. 1940 m. gelbėdamasis nuo Vokieti-
jos invazijos išvyko į Marselį ir prisijungė prie vietinės siurrealistų grupuotės su Max Ernst ir Victor Brauner, 
vėliau grįžo į Kubą. Kūryboje toliau gilinosi į Afrikos kultūrą, mitologiją, tačiau joje jautėsi ir Picasso bei Ernst 
įtaka. 1946 Lam grįžo į Paryžių pakeliui užsukdamas į Niujorką, kur sutiko Marcel Duchamp, Arshile Gorky 
ir Roberto Matta. Paryžiuje įsikūrė 1952 m. ir nuo to laiko nuolat keliavo tarp Kubos, Paryžiaus ir Niujorko. 
Vėlyvuosiuose paveiksluose liko ištikimas ankstesnėms temoms siekdamas dar didesnio formos supaprastini-
mo bei spalviškumo. 
Parengta pagal Oxford University Press ir Ronald Alley (Grove Art Online)
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U ž s i e n i o  d a i l ė

79. Voroncov (XIX a. pab. – XX a. I p., Rusija)
Kazokas
XX a. 2 d–metis, lenta, al., 31 x 24
Sign. AD: voroncov
1000 Lt
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81. Carl Marz (XIX a. pab. – XX a. I p., V. Europa)
Ieva
1913, pop., past., 32 x 50 (64,5 x 46)
Sign. AD: Carl Marz/1913
8800 Lt

80. V. V. Mate (В.В.Маттэ, graveris)
Marija  Magdalietė  /  Bartolomé Esteban Muri l lo 
paveikslo  reprodukci ja
XIX a. II p., pop., vario graviūra, 21,7 x 14,6
700Lt
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Aleksandras Borisovas gimė Vologdos gubernijoje, gyveno Šiaurėje, mirė Krasnoborske (Archangelsko gub.). 
Mokėsi ikonų tapybos Soloveco vienuolyne (1884–86), vėliau – Meno akademijoje Sankt Peterburge pas  
I. Šiškiną ir A. Kuindži (1986–88). Daugiausiai tapė Tolimosios Šiaurės peizažus. 1899 m. Tretjakovo galerija 
įsigijo 65 Borisovo etiudus.

82. Borisas Orlovas (Борис Герасимович Орлов, 1925–1981, SSRS) 
Pavasario  motyvas
1976 (?), kart., al., 34 x 48
1300 Lt

83. Aleksandras Borisovas (Александр Алексеевич Борисов, 
1866–1934, Rusija)
Rusi jos  kaimas su žąsimis
1929, drb., al., 36 x 54
Sign. AD: А. Борисовъ / 29
9800 Lt

84. Nežinomas autorius (XX a. I p., Rusija, 
J. Kleverio sekėjas)
Žiemos peizažas
XX a. I p., drb., al., 80 x 35,5
7500 Lt
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86. Nežinomas autorius (XIX a. pab. – XX a. I p., V. Europa)
Bukolinė scena gamtoje
XIX a. pab. – XX a. I p., drb., al., 50,5 x 69
14500 Lt

85. J. Hall (XIX a. pab. – XX a. I p., V. Europa)
Kaimo peizažas
XIX a. pab. – XX a. I p., drb., al., 50 x 80
Sign. AD: J... Hall
14000 Lt
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88. M. Burger (XIX a. pab. – XX a. I p., V. Europa) 
Nyderlandų miesto peizažas su laivų prieplauka
XIX a. pab. – XX a. I p., drb., al., 35,5 x 55
Sign. AK: M. Burger
9000 Lt

87. Nežinomas autorius 
(XX a. I p., V. Europa)
Natiurmortas  su uogų 
dubeniu
XX a. I p., drb., al., 46 x 55
Sign. AK: Σeron
8800 Lt
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89.  Burg Novyhrad /  Hochofen in 
Blansko /  Architekten=Wohnung im 

Parke zu Eisgrub
Die Meidenburg bei  Polau /  Der 

Spielberg /  Die  Hanfenburg bei  Eisgrub
Ruine Boskowitz  /  Die  Domkirche in 

Brünn /  Wafserkunst  in  Eisgrub
1850, pop., plieno raiž., 21,7 x 31. Leista Trieste

300 Lt

90. Stanisław Witoszyński (1885–1939)
Senamiesčio kiemas su vežimais
~1916(?), kart., al., 21 x 26
Sign. AD: Witoszyński
2200 Lt
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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. 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 
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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.
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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
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