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Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,
Šis aukcionas labai lietuviškas. Tiksliau – lituanistinis, nes Lietuvos dailę visuomet 
suprantame labai plačiai: jos integralios dalys yra ir litvakų, ir išeivijos, ir lenkiškai–
rusiškai–žydiška Vilniaus dailės tradicija, ir europinė kartografija, apimanti LDK 
teritoriją ir pan. Būtent todėl viename aukcione galima rasti ir Kauno dailės mokyklos 
atstovų kūrinių, ir Vilniaus sidabrakalio sietelį arbatai. Dirbti su lietuvišku menu yra 
labai įdomu, nes jis visas yra tapsmo procese, jame gyvuoja nuolatinė įtampa tarp 
centro ir periferijos, ištisai reflektuojamas Vakarų dailės srovių ir vietinio kolorito bei 
mentaliteto santykis. 

Aukcione pristatoma 100 kūrinių. Kai kurie – tikrai rinkoje retų autorių: 
Stabrausko, Alchimavičiaus, Vienožinskio, Žmuidzinavičiaus.  Pirmą kartą 
pristatomas Jonas Šileika. Litvakų rubrikoje pristatomi ne dabar „ant bangos“, bet 
kiek retesni, mažiau žinomi su Lietuva susiję autoriai: Ehudo Epstein, Bluma Odes–
Ronkin, Izaokas Dobrinskis, Ben Shahn.  Išeivijos rubrika pakankamai reprezentatyvi: 
keli Domšaičio, Rimšos, Žoromskio darbai, taip pat Varnas, Jonynas, kiti mūsų mylimi 
autoriai. 

Aukcioną pratęs labdaros aukcionas, skirtas poeto Prano Vaičaičio atminimui 
įamžinti. Sudėtingo likimo jaunuolis, kurio negausus poetinis palikimas literatūrologų 
lyginamas su Kudirkos ar Maironio, mirė vos 25 metų. Jis chrestomatiškai įkūnija 
lietuvių menininko – gabaus, neturtingo, besiblaškančio, bet ir užsispyrusiai einančio 
pasirinktu keliu – likimą XIX–XX amžių sandūroje, kuomet ir pati Lietuva vos kvėpavo 
tarp istorijos girnų. Panašiu metu kūrė ir Alchimavičius bei Stabrauskas, taigi, mums 
belieka visas šias dėlionės dalis sudėti į visumą ir konstatuoti, kad kuo sudėtingesnis 
istorinis periodas – tuo intensyvesnė meninė veikla. Panašu, kad tai – universali 
taisyklė.

Lietuvos dailėje susipina daugybė Vakarų Europos dailės srovių ir įtakų, tačiau 
drauge ji yra lokali, ir tuo unikali dailės tradicija, kuria linkiu pasitikėti, pažinti ir... 
nebijoti kolekcionuoti. 
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Išeivijos dailė

1. Adomas Varnas (1879–1979)
Peizažas su kalnu
XX a. 6 d–metis, drb., al., 50 x 70
Sign. AD: av
Kitoje pusėje – nebaigtas moters portretas
14000 Lt
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2. Mikas J. Šileikis (1893–1987) 
Čikagos peizažas
XX a. 5–6 d–metis, drb., al., 75 x 65,5
Sign. AD: M.J.Šileikis
4800 Lt

3. Pranas Domšaitis (1880–1965)
Trys figūros (V)
1955, pop., al., 54 x 44 (59 x 45,5)
Sign. AD: Domsaitis
5800 Lt
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I š e i v i j o s  d a i l ė

4. Pranas Domšaitis (1880–1965) 
Trys f igūros Karoo peizaže
XX a. vid., lenta, al., 39 x 61
Sign. AD: Domsaitis
29000 Lt

5. Pranas Domšaitis (1880–1965)
Našlaitės
1954, pop., al., 42 x 54 (48,5 x 63)
Sign. AD: monograma PD
4800 Lt
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4. Pranas Domšaitis (1880–1965) 
Trys f igūros Karoo peizaže
XX a. vid., lenta, al., 39 x 61
Sign. AD: Domsaitis
29000 Lt

6. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) 
Gėlės
1967, pop., tušas, akv., 33 x 40 (35 x 42,5)
Sign. AK: V.K.Jonynas 1967
2300 Lt

7. Jonas Rimša (1903–1978)
Trys f igūros
XX a. 5–7 d–metis, pop., akv., 31 x 26,5
Sign. AK: J.Rimša
4800 Lt
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I š e i v i j o s  d a i l ė

8. Jonas Rimša (1903–1978)
Dvi  tait ietės
1966 (?), kart., al., 26 x 18,5
Sign. AK: J.Rimša
3800 Lt

9. Pranas Gailius (g. 1928)
Piknikas gamtoje
1955, drb., al., 45,5 x 38
Sign. AD: - 55 / pranas
9800 Lt
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11. Jadvyga Dobkevičiūtė–
Paukštienė (1913–2005) 
Ruduo prie  ežerėl io

1969, kart., al., 41 x 61
Sign. AD: Jadv. Paukštienė

7200 Lt

10. Vytautas Kasiulis 
(1918–1995) 

Peizažas su pakrantės 
namu ir  valt imis

XX a. 6–7  d–metis, drb., al., 
46 x 61

Sign. AK: Kasiulis
28000 Lt
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12. Kazimieras Žoromskis 
(1913–2004) 
TDS (Tri jų  dimensi jų 
seri ja)  #32
1973, drb., al., 75,5 x 92
26000 Lt

13. Kazimieras Žoromskis 
(1913–2004)
Abstrakti  kompozici ja
1965, drb., al., 58 x 74
12400 Lt 
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16. Juozas Bagdonas (1911–2005) 
Abstrakti  kompozici ja

1965, drb., al., 101 x 86
Sign AD: J.Bagdonas/65

8600

„7-ojo dešimtmečio viduryje susiformavo savitas Bag-
dono braižas, kurį perteikia plačiu teptuku energingai, 
konstruktyviai suręstos abstrakčios formos – aiškios, 
grubokos, tvirtos. Šių formų kompozicija pasižymi 
judrumu – jos sūkuriuoja, trykšta, kyla ir krinta, 
kurdamos kintančios, tačiau tvirtai pažabotos stichi-
jos įspūdį. Tapytojas naudoja grynų, ryškių spalvų 
- raudonos, geltonos, mėlynos - derinius, dažnai ir 
tamsius - juodus, rudus tonus, suteikiančius koloritui 
rūstumo, griežtumo.“
Laima Laučkaitė in: Išeivijos dailė (sud. I. Korsakaitė), V., 2003; 
psl. 132.

14. Viktoras Petravičius (1906–1989)
Personal inės parodos plakatas
1981, pop., medžio ir lino raiž., 65 x 50 (72 x 56), tir. 18/150
Sign. AD: V.Petravičius
Plakate panaudotas 1947 m. V.Petravičiaus darbas (sign. 
klišėje: VP/1947)
2500 Lt

15. Telesforas Valius (1914–1977)
Žvejai
1954, pop., lino raiž., 74 x 56 (92 x 70), tir. 4/15
Sign. AK: 4/15, AD: TelValius / Toronto, Ont.
2800 Lt
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Litvakų dailė

17. Jehudo Epstein (1870–1945)
Moters  su berete  portretas
1936, drb., al., 66 x 51
Sign. AD: Jehudo Epstein 1936
7800 Lt

Jehuda Epšteinas (Jehudo Epstein) g. 1870 07 06 Slonske (Mogiliovo gubernija), mirė 1945 11 16 Johanesburge 
(PAR). Tapytojas, neturtingo žydo Moišės Epšteino sūnus. 1884 m. priimtas į Vilniaus piešimo mokyklą. Pats 
tvirtino, jog Vilniuje dailės pradėjo mokytis prieš tėvo valią, būdamas septyniolikos, t.y. 1887. 1890 m. be jokių 
lėšų išvyko į Vieną, ten priimtas į antrąjį Dailės akademijos kursą. 1894 m. už paveikslą „Saulius ir Dovydas“ 
gavo Michaelio Beerscheno fondo stipendiją kelionei į Italiją. Keletą metų praleido Venecijoje, daug keliavo. 
Buvo Vienos dailininkų draugijos narys. Prieš Antrąjį pasaulinį karą emigravo į Pietų Afriką. 
Šaltinis: Lietuvos dailininkų žodynas 1795–1918 (sud. Jolanta Širkaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012): 128–
129 psl. 
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18. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
Natiurmortas  su š lamučių puokšte

XX a. vid., drb., al., 30,5 x 24,5
Sign. AD: Max Band

3600 Lt

Maksas Bandas gimė 1900 m. Naumiestyje, Šakių 
raj.  Iki 1920 m. gyveno Marijampolėje. Tapybos 
išmoko savarankiškai, piešdamas reklaminius stendus 
Marijampolės žydų parduotuvėms, o 1919 m. jau dėstė dailę 
Marijampolės žydų gimnazijoje. 1923 m. mokyklos direk-
toriaus M. Majerio dėka išvyko studijuoti tapybos į privačią 
meno akademiją Berlyne, nuo 1930 m. dirbo ir tobulinosi 
Paryžiuje, o nuo 1940 m. gyveno JAV, kur tapo gerai žinomu 
ir paklausiu dailininku (nutapė prezidento Franklino D. 
Roosevelt’o portretą). Surengė parodas Kaune (1925, 
1932), Berlyne (1924, 1929, 1931), Paryžiuje (1926, 1929, 
1932, 1936, 1939), Niujorke (1927, 1930, 1934); Stendahl 
Gallery Los Angeles (1941); Los Angeles County Museum 
of Art (1943); California Art Club (keletą kartų XX a. 5-ame 
deš.), California Palace of the Legion of Honor (1956).
Darbų yra įsigiję San Diego Museum of Art California; 
Spertus Museum Michigan, Chicago; Musée de Luxembourg, 
Petit Palais (Paris); Los Angeles County Museum of Art; 
Riverside Museum, taip pat JAV, Izraelio ir Lietuvos kolek-
cininkai. 

19. Izaokas Dobrinskis (1891–1973)
Natiurmortas  su gėl ių  vaza ir 
karvės statulėle
XX a. vid., kart., al., 64 x 41
Sign. AD: Dobrinsky
6000 Lt 

Izaokas Dobrinskis gimė Makarovo kaime, Ukrainoje, 
mokėsi Kijevo meno mokykloje, 1912 m. išvyko į Paryžių, 
kur gyveno, mokėsi, tapė ir bendravo su Modiglianiu, 
Kremègne‘u, Soutine‘u. Paveikslus parduodavo Salon des 
Indépendants, Salons des Beaux-Arts, des Tuileries, Salon 
d’Automne. Personalinės parodos 1930 m. ir 1934 m. 
Galerie Charpentier išgarsino dailininką, paveikslus įsigijo 
Luxembourg Museum. Vilniuje buvo 1928 m., kai čia vedė 
Rytų Europos žydų socialistų partijos (BUND) steigėjo ir 
lyderio Arkadijaus Kremerio dukrą Verą Kremer. Vėliau 
emigravo į Izraelį.
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L i t v a k ų  d a i l ė

20. Rafaelis Chwolesas (1913–2002)
Vilniaus motyvas
1956, kart., al., 24 x 34,5
Sign. AK: R.Chvoles – 56 
9800 Lt

Rafaelis Chwolesas mokėsi pas žinomus dailininkus Marijaną Kulešą, Mošę Leibovskį, Aleksandrą Šturmaną. 
Dailės parodose dalyvavo nuo 1933 m. – Vilniuje (jaunųjų dailininkų kūrybos paroda, 1933, prizas už geriausią 
portretą), Ženevoje (tarptautinė žydų tapybos paroda, 1935), Varšuvoje, Balstogėje, Druskininkuose, Rygoje. 
Pirmoji personalinė paroda (iš daugiau kaip dvidešimties, surengtų per visą gyvenimą) buvo atidaryta Vilniuje 
1938 m. Dėstė tapybą žydų mokyklose. Nuo 1940 m. vadovavo Naujosios Vilnios meno mokyklai, buvo jos 
direktorius. Antrojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją. Karui baigiantis grįžo į Vilnių. Piešė ir 
tapė geto griuvėsius, formuodamas didelius ciklus „Getas“ ir „Senojo Vilniaus architektūra“. 1959 m. apsigyveno 
Varšuvoje. 1964 m. dailininkas išrenkamas Lenkijos žydų centrinės kultūros komisijos prezidentu. UNESCO 
pavedimu keliavo po Ispaniją ir Maroką, kūrė ciklą vaikystės tema. 1969 m. Chwolesas įsikūrė Paryžiuje, 
įsitraukė į vietinių žydų kultūrinį gyvenimą, dalyvavo bendrose parodose.

Rafaelis Chwolesas – miesto žmogus, jis visada buvo labai atidus miestų, kuriuose gyveno ir kuriuos matė 
keliaudamas, architektūrai, ypač senajai. Vilniui jautėsi ypač artimas. Mėgstamiausius architektūrinius motyvus 
tapė aliejumi, guašu, akvarele. Kūrybos stilius keitėsi kartu su bendromis pokario metų dailės tendencijomis – 
nuo detalizuotos, dokumentiškai aplinką fiksuojančios meninės kalbos iki skambios, ryškių, dekoratyvių spalvų 
paletės. 
Šaltinis: N. Nevčesauskienės tekstas R. Cwoleso tapybos parodai Vilniaus paveikslų galerijoje 2004 rugpjūčio 12–rugsėjo 12 d.
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21. Vladimir Magidey (1881–1940(?)) 
Pypkiuotojas
~1920, drb., al., 60 x 50
Sign. AD: Magidey
900  Lt

Vladimir Magidey gimė 1881 m. Vilniuje, minimas iki 
1940. XIX a. pab. mokėsi Vilniaus dailės mokykloje pas 
I. Trutnevą arba I. Rybakovą, 1899 m. pradėjo studijas 
Miuncheno dailės akademijoje pas Casparą Herterichą. 
Taip pat mokėsi Vienos dailės akademijoje. Priklausė 
Miuncheno dailės draugijoms „Die Unabhängige“ ir 
„Palette“. Tapė daugiausia žanrines kompozicijas, gru-
pinius ir pavienius portretus, ypač valstiečių. Labai mėgo 
portretuoti pypkorius.
Šaltinis: Lietuvos dailininkų žodynas 1795–1918 (sud. Jolanta 
Širkaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012): 243 psl. 

22. Shmuel Tepler (1918–1998)
Gėlės

XX a. II p., kart., al., 49,5 x 33
Sign. AK: parašas

2900 Lt

Shmuel Tepler gimė Hrubieszowe, Lenkijoje žydų 
ortodoksų šeimoje. Mokėsi Vilniaus universiteto 
dailės fakultete tapybos pas profesorių Ludomirą 
Slendzinskį. Per karą buvo Sovietų Sąjungoje, po karo 
emigravo į Italiją, kur studijavo Milano Accademia di 
Belle Arti di Brera pas Carlo Carra, Aldo Carpi ir Aldo 
Salvadori. Akademiją baigė 1949 m. ir išvyko į Izraelį. 
Dirbo piešimo mokytoju, gyveno Tel Avive. Italijos 
Meno Akademijos narys nuo 1975 m. Apdovano-
tas 1961 m. Histadrut Prize; 1974 m. Gold Medal, 
UNESCO; 1975 m. Italy Prize.
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23. Bluma Odes–Ronkin (1915(?)–2007)
Natiurmortas  su gėl ių  vaza
~1960, drb., al., 46 x 61
Sign. AD: parašas
4600 Lt

Bluma Odes–Ronkin gimė Lietuvoje, Plungėje. Mokėsi Kauno gimnazijoje, lankė piešimo pamokas pas Jokūbą 
Mesenbliumą. 1935 emigravo į Palestiną.  Mokėsi Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoje. Izraelyje daugiausia gyveno  
Kfar Masaryk Kibbutz. 1966 m. apdovanota Struck Prize. Tapė peizažus ir natiurmortus. Nebuvo produktyvi, 
darbai reti, daugiausia Izraelio muziejuose ir privačiuose rinkiniuose.
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24. Ben Shahn (1898–1969) 
Dvi  f igūros
Pop., kreid., 26 x 21
Sign. AD: Ben Shahn
3600 Lt

Ben, arba Beniamina, Shahn gimė 1898 rugsėjo 12 dieną Kaune, žydo amatininko Joshua Hessel ir jo žmonos 
Gittel šeimoje. 1902 metais tėvas buvo ištremtas į Sibirą, tada likę šeimos nariai – motina su vaikais persikėlė 
į Ukmergę, čia praleido ketverius metus ir 1906 m emigravo į Jungtines Amerikos valstijas, įsikūrė Niujorke. 
Būsimąjam dailininkui tada buvo aštuoneri. Amerikoje gyvenančią šeimą susirado iš Sibiro sugrįžęs tėvas, čia 
gimė dar du vaikai.

Ben Shahn pradėjo savo veiklą pameistriu pas litografus, o vakarais lankė mokyklą. 1919 metais jis įstojo 
į Niujorko universitetą bei Nacionalinę dizaino akademiją. Tęsė savo veiklą kaip spaustuvininkas, dailininkas, 
grafikas. Ben Shahn laikomas socialinio realizmo atstovu, savo kūryboje bandęs pavaizduoti visuomeninės 
santvarkos trūkumus. Didžiosios depresijos Amerikoje metais jis daug laiko praleisdavo Niujorko gatvėse su 
fotoaparatu, fotografuodamas darbininkus, emigrantus ir buvo laikomas vienu iš pirmųjų gatvės fotografijos 
pradininkų Jungtinėse Valstijose.

Ben Shahn dailės darbų kolekcija iš Vatikano fondų  buvo eksponuojama Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų 
muziejuje. Švenčiant Amerikos meno centro jubiliejų, Kauno Prezidentūroje buvo surengta paroda „Didžioji 
krizė“, kurioje buvo eksponuojami buvusio ukmergiškio dailininko Ben Shahn kūrybos darbai.
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Lietuvos dailė

25. Kazimieras Alchimavičius (Kazimierz  Alchimowicz, 1840–1916, atrib.)
Vandens nimfa
1898–1900, drb., al., 80 x 111
24000 Lt

Lenkų menotyrininkės Annos Tyczynskos  teigimu, šis darbas yra vienas iš variantų, kuriuos Alchimavičius 
sukūrė „Tygodnik ilustrowany“ paskelbtam konkursui romantinės Adomo Mickevičiaus poemos „Switezianka“ 
iliustracijai sukurti.
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26. Kazimieras  
Stabrauskas (Kazimierz 

Stabrowski, 1869–1929) 
Eglė  žalčių 

karal ienė
~1900, drb., al., 51 x 64

27000 Lt

Darbas dalyvavo Kazimiero Stabrausko parodoje Varšuvoje, Muzeum Łazienki Królewskie, 1997 m. ir yra 
reprodukuotas šios parodos kataloge.

Kazimieras Stabrauskas – dailininkas, tapytojas.  Gimė 1869 m. lapkričio 21 d. Kruplianuose (Gardino sr., Balta-
rusija). Mirė 1929 m. birželio 8 d. Garvoline (Lenkija).

1887–1893 m. Stabrauskas mokėsi Peterburgo dailės akademijoje I. Repino klasėje. 1893 m. keliavo 
po Palestiną, ieškodamas medžiagos diplominiam darbui „Muhamedas dykumoje“ (už jį gavo didįjį aukso 
medalį). Daug keliavo: 1909–1913 m. aplankė Prancūziją, Vokietiją, Suomiją, Švediją, Norvegiją, Italiją, Ispaniją, 
Kanarų salas. Po Pirmo pasaulinio karo keliavo po Graikiją, Turkiją, Maroką. Šių kelionių rezultatas – peizažai, 
kuriuos daugiausiai tapė puikiai įvaldyta pastelės technika. Nuo 1901 m. gyveno Varšuvoje. 1904 m. dailininko 
pastangomis buvo įkurta Varšuvos dailės mokykla (1904–1909 m. buvo jos direktorius). Dirbdamas dėstytoju, 
K. Stabrauskas bendravo su M. K. Čiurlioniu, materialiai jį rėmė. Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Maskvoje, 
vėliau grįžo į Lenkiją. 1922 m. Varšuvoje įkūrė dailininkų mistikų draugiją „Sursum corda“. Nuo 1896 m. 
dalyvavo rusų, lenkų, tarptautinėse, 1907–1912 m. Lietuvių dailės draugijos parodose. 1926 m. Poznanėje, 1927 
m. Lodzėje surengė individualias parodas.

K. Stabrausko kūryba turi nemažai sąsajų su simbolizmo daile. Tapytojas mėgo fantastinius siužetus, jo 
kūrinių stilistikoje jungėsi secesijos bruožai ir klasikinių formų stilizacija. Nutapė peizažų („Kaimo tyla“ – 1900; 
„Baltoji naktis Suomijoje“, „Baltoji naktis Peterburge“, „Ruduo“, ciklai – „Liūdna šalis“ ir „Audra slenka“), figūrinių 
kompozicijų („Mirties šmėkla“ – 1909; „Auksinė rudens pasaka“ – 1910), portretų („Karalaitė magiško kristalo“; 
„Panelės M.“, „Pono B. fantastiniais rūbais“, abu 1909; žmonos). Kai kuriems kūriniams įtakos turėjo M. K. 
Čiurlionio kūryba.
Pagal LDM Dailininkų duomenų bazę ir kt. šaltinius
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28. Pranciškus Jurjevičius (1849–1924) 
Alėja  miške
1911, drb., al., 32 x 47,5
Sign. AD: Jurjewicz 1911
18500 Lt

27. Adomas  Mendziblockis (Adam 
Międzyblocki, 1883–1956)
Ežero pakrantės  peizažas
XX a. II ketv., pop., guašas, 29 x 34
Sign. AK: parašas 
21400 Lt
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Kūrinys dalyvavo jubiliejinėje Vytauto Kairiūkščio parodoje, surengtoje 1990 m. Lietuvos dailės muziejuje ir yra 
katalogizuotas parodos kataloge (Vilnius, LDM, 1990).

„Saugyklų prieblandoje bus kažkur užsimetusi bene ankstyviausia Vytauto Kairiūkščio lytėta drobės skiautė, 
jūros pakrančių miesto peizažas – mums nežinomo paveikslo kopija, liudijanti mokslus akademiškoje vilniečio 
I. Trutnevo studijoje. Ir signatūra pieštuku – 1909 metai, nelyg starto linija, po kurios jaunuoliui buvo atseikėta 
gera pusė amžiaus gyvenimui ir kūrybai. Kairiūkštis kvėpavo vien menu, keista tad, kad jojo valdos – tarsi 
trejeto salelių archipelagas. Ir visa – per tą nelemtąjį Didijį karą, kurio bangos nubloškė Kairiūkštį į Imperijos 
sostinių krantus, į dailės avangardo subtropikus. Yra išlikęs jo ranka primargintas stilizacijų lapelis su magiškais 
meno srovių pavadinimais: „futurizm“, „suprematizm“, „kubizm“, „unizm“... Pasirinko kubizmą, švelnią, bev-
eik glostančią jo atmainą, ir to pakako, kad užsitikrintų vietą visose avangardo enciklopedijose. Toji kelionė 
tetruko penkerius metus, o po to kelią teko pradėti iš naujo. Teko prisiminti klajones pavojų kupinoje Rusijoje, 
mėnesius, praleistus didžiojo Pavelo Kuznecovo studijoje, anų pamokų padangėse, ir tada, ketvirtajam amžiaus 
dešimtmečiui įpusėjus, Vytauto Kairiūkščio talentas sublizgėjo naujai – aliejiniai „Jūros švenčių“ peizažai, „Gėlės 
pilkame ąsotėlyje“, pastelės – „Naktis“, „Jachtos“, taip pat – šios „Gėlės“.
Fr.M.

29. Vytautas Kairiūkštis (1890–1961) 
Gėlės
~1940, pop., past., 22 x 22
14000 Lt
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30. Justinas Vienožinskis (1886–1960) 
Ežero peizažas su šešėl iais  /  Ežero peizažas su 
atspindžiais  (kitoje  pusėje)
1930–1935, drb., al., 55,5 x 70,5
37000 Lt

„Paveikslas tikriausiai nutapytas XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. 
Jame gali būti pavaizduotos Rokiškio, bet labiau tikėtina – vaizdingos 
Zarasų apylinkės, juo labiau kad nuo 1932 m. J. Vienožinskis dirbo Zarasų 
aukštesniosios komercijos mokyklos piešimo mokytoju. Galimas dalykas, kad 
šis paveikslas, tai kataloguose minimas „Avilių ežero kampelis“, kurio, kaip ir 
daugelio kitų dailininko kūrinių, būvimo vieta šiandien nežinoma.“
Menotyrininkė dr. Dalia Ramonienė
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31. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Laukia  kelto
1943, drb., al., 20 x 25
Sign. AK: AŽemaitis–Žm. / 1943 –
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1155
22800 Lt
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34. Adomas Galdikas (1893–1969) 
Projektas  tr iptikui  „Lietuva“  (Lietuvos pavi l jonui  pasaulinėje  meno ir  technikos parodoje  Paryžiuje  1937 m. 
Triptikas  buvo apdovanotas  parodos Grand Prix)
~1936, kart., temp., 16,1 x 41,1
3800 Lt

33. Anatolijus Mačiulaitis (1925–1999)
Sėdinti  mergina
1955, drb., al., 100 x 79
Sign. AD: parašas / 1955
3000 Lt

Anatolijus Mačiulaitis gimė Lietuvoje, 1946–1948 m. studijavo žurnalistiką Maskvoje, o 1950–1956 m. – 
tapybą Valstybiniame dailės institute Vilniuje (dėstytojai – I. Trečiokaitė–Žebenkienė, A. Gudaitis, V. Palaima, V. 
Mackevičius ir kt.). 

32. Vincas Norkus (1927–2006) 
Partizanai
1959, kart., al., 70 x 80
Sign. AK: parašas 59
1500 Lt
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35. Jonas Šileika (1883–1960)
Peizažas su š ieno gubomis
1929, drb., al., 58,5 x 69,5
Sign. AK: J. Šileika / 1929
46000 Lt

Jonas Šileika – dailininkas, tapytojas. Gimė 1883 m. liepos 2 d. Jadagoniuose (Kauno r.). Mirė 1960 m. spalio 
27 d. Kaune. 1900 m. išvyko į JAV. 1905–1906 m. studijavo Valparaiso (Indianos valstija) universiteto meno 
fakultete. 1910 m. baigė Čikagos dailės institutą. 1910–1913 m. tobulinosi Paryžiuje, Vienoje, Krokuvoje, 
Miunchene. 1913–1915 m. gyveno Lietuvoje ir Maskvoje, 1915–1921 m. – JAV. 1921 m. grįžo į Lietuvą. 
1922–1940 m. buvo Kauno meno mokyklos, 1940–1941 m. Vilniaus dailės akademijos, 1941–1951 m. Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas (profesorius – 1944). Nuo 1909 m. dalyvavo parodose. 
Kaune (1958, 1959, 1973, 1983) ir Vilniuje (1959) surengtos individualios parodos. LTSR nusipelnęs meno 
veikėjas (1947), LTSR liaudies dailininkas (1958).

“Jono Šileikos tapyba susiformavo XX a. pradžioje. Jo paveikslams būdinga pabrėžta formos architektonika, 
konstruktyvumas, spalvinis dekoratyvumas. Dailininkui buvo artimos post-impresionistinės Miuncheno 
mokyklos koncepcijos. Šileika nebuvo itin produktyvus. Iš viso sukūrė apie 100 portretų ir peizažų [...]. 
Dailininkas visus savo darbus tapė tik iš natūros, vengė gamtos pagražinimų, saloniškų tendencijų [...]; jo 
peizažuose visuomet aiški spalvos ir formos traktuotė.“
(XX a. Lietuvių dailės istorija. I t.; V., 1982. psl. 148–151).
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36. Kazys Šimonis (1887-1978)
Laumutė
XX a. 7 d–metis, pop., temp., 44,3 x 35
Sign. AD: K. Š.
7600 Lt

37. Kazys Šimonis (1887-1978)
Muzikos miestas
1960, pop., temp., 34,5 x 49,5
Sign. AD: K. Š.
6000 Lt
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38. Vaclovas Kosciuška 
(1911–1984) 

Kunigaikštytės  Birutės 
tėviškės krantai

1959, drb. ant kart., 42,2 x 52
Sign. AD: V.Kosciuška–1959–

VI.27 
3900 Lt

39. Mykolas Labuckas  
(1921–1998) 

Scenovaizdžio projektas 
Imrės Kalmano operetei 

„Si lva“
~1977, pop., guašas, 37,7 x 58,2

Sign. AD: Kalmano Silva
2200 Lt
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40. Leonas Katinas (1907–1984) 
Autoportretas
1962, kart., al., 49 x 34
Sign. AD: L. Katinas
2800 Lt

41. Leonas Katinas (1907–1984)
Taurapil is
1956, drb., al., 36 x 44,5
Sign. AK: L. Katinas 56
4500 Lt
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42. Algirdas Petrulis (2015–2010) 
Pakaso ežeras

1985, drb., al., 73 x 92
Sign. AK: petrulis 85

Repr. in: Algirdas Petrulis (Vilnius: 
Lietuvos aido galerija, 2001): 94

14750 Lt

43. Leopoldas Surgailis 
(g. 1928)

Peizažas su kloj imu
XX a. 7–9 d–metis, drb., 

temp., 88 x 130
16000 Lt
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45. Vincas Norkus (1927–2006) 
Žiemos et iudas

1951, kart., al., 28 x 38
Sign. AK: parašas

750 Lt

44. Vincas Norkus (1927–2006) 
Peizažas su sodyba prie  upės
1976, kart., al., 33,5 x 45
Sign. AK: parašas – 76 
750 Lt

46. Česlovas Znamierovskis (1890–1977) 
Etiudas su valt imi
1958, kart., al., 24 x 31
Sign. AD: CZ 58 
750Lt
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47. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Vilniaus panorama
XX a.10 d–metis, drb., al., mišri techn., 66 x 92
Sign. AK: A. Stasiulevičius
8000 Lt

48. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Vilniaus Universiteto rūmai
2010, drb. ant kart., al., 50 x 70
Sign. AK: A.Stasiulevičius
6000 Lt
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49. Eduardas Urbanavičius (1931–2008)
Vilniaus senamiestis
1991, drb., al., 49 x 39
Sign. AD: E. Urbanavičius / 91
2200 Lt

50. Jūratė Mykolaitytė (g. 1954)
Miestas  prie  jūros
~1989, kart., al., 30 x 40
Sign. AK: monograma
1900 Lt
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51. Rimvidas  
Jankauskas–Kampas (1957–1993)

Angelas
1988, drb., al., 81 x 74,5

Sign. AD: Kampas / 88
8000 Lt

52. Arvydas Pakalka (g. 1957)
Dvaras naktį

1989, drb., al., 50 x 61,5
Sign. AD: Pakalka

1700 Lt
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54. Jūratė Bagdonavičiūtė (g. 1949)
Kaime
1990, drb., al., 75 x 90
Sign. AK: JBagd
2900 Lt

53. Vladas Karatajus (g.1925)
Kaimo peizažas
1985, drb., al., 53,5 x 69
Sign. AD: parašas 85
Kitoje pusėje – peizažas 
2400 Lt
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55. Raimundas Mikšys (1961–2008)
Peizažas
2005, pop., past., 70 x 49
Sign. AK: R. Mikšys 2005
4900 Lt

57. Vladislovas Žilius (1939–2012) 
Be pavadinimo

1973, drb., akr., 50 x 50
4600 Lt

56. Leonas Katinas (1907–1984) 
Pokalbis
1975, drb. ant kart., 70 x 49
Sign. AD: L. Katinas
9800 Lt
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58. Raimundas Sližys (1952–2008)
Papūgos
1991, drb., al., 50 x 61
Sign. AK: monograma
12000 Lt

59. Raimundas Sližys (1952–2008)
Pavasaris
1979, kart., al., 24 x 30
Sign. AK: pavasaris [...] / 79.IV. / monograma
4600 Lt
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60. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
Moteris  su ėriuku
1984-1987, kart., al., 70 x 50
Sign. AD: 1984-87 J.Daniliauskas
3800 Lt

61. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
Madona
1966, pop., mišri techn., 70,5 x 44
Sign. AK: S. Kisarauskienė „Madona“, 1966, mišri techn., 71 x 44, 
AD: 66 Saulė
2000 Lt
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Lietuvos grafika

62. Kazys Šimonis (1887-1978)
Kauno Vytauto Didžiojo  bažnyčia
~ 1930, pop., sp. piešt., 26 x 19
Sign. AD: KŠ
3200 Lt 
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65. J. Borowski (inžinierius)
Trakų pi l is  saloje/Pietų–Rytų 

pi l ies  s ienos vaizdas  
iš  kiemo pusės 

1940, pop., piešt., tušas, 48 x 68,5
Sign. AD: parašas/1940

2400 Lt

Lenkų inžinierius ir architektas J. Borovskis 1929–1941 vadovavo Trakų pilies restauravimo darbams. Aukcione 
pristatomas autentiškas, Borovskio pasirašytas sienos planas.

63. Juozas Kėdainis (1915–1998)
Vilnius ,  Švenčionių g .
1952, pop., grafitas, 29 x 45
Sign. AD: JK / Vilnius Švenčionių g. / 1952
700 Lt 

64. Juozas Kėdainis (1915–1998)
Antkapinis  grafo Tiškevičiaus  
paminklas  Raudondvaryje
1955, pop., grafitas, 41,5 x 29
Sign. VD: JKėdainis / 1955 / Kaunas / [...] /iš 
Tiškevičiaus antkapio Raudondvaryje
700 Lt 
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66. Antanas Kučas (1909–1989) 
Prie  Nemuno
1965, pop., linoraiž., 48,5 x 68, tir. 11/25
Sign. AK: 11/25 Prie Nemuno. Linoraižinys, AD: A.Kučas 1965
1500 Lt

68. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš  c iklo  pagal  Juditos  Vaičiūnaitės  poezi ją  (XVI)
1986–1987, pop., šilkograf., 31 x 31, tir. 9/25
Sign. AK: 9/25, AC: XVI, AD: parašas 86-7
950 Lt

69. Leonas Lagauskas (1928–2010) 
Prieš  veidrodį
1969, pop., minkštas lakas, 47 x 63,5
Sign. AD: 1969 parašas
1800 Lt

67. Valerijonas Galdikas (g. 1923)
Šv.  Onos bažnyčia
1980, pop., medžio raiž., 19 x 12
Sign. AD: parašas
500 Lt
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72. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Vilniaus s i luetai ,  iš  c iklo  “Vi lnius”
1961, pop., ofortas., 38 x 55, tir. 7/30
Sign. AK: 7/30 “Vilniaus siluetai” iš ciklo Vilnius, AD: 
Antanas Kmieliauskas 1962 m.
1200 Lt

70. Lida Dubauskienė (g. 1966)
Šiandien man yra gerai
1997/2007, pop., ofortas, sausa adata, akvatinta, mecotinta, 
39,5 x 35
Sign. AK: e‘da C3, C4, C5, C7, AC: - šiandien man yra gerai.... 
–, AD: L.D. ′97 (′07)
750 Lt

71. Lida Dubauskienė (g. 1966)
Ant ki l imėlio 
1998/2007, pop., ofortas, sausa adata, 35,5 x 30,5
Sign. AK: e‘da C3, C4, AC: - ant kilimėlio –, AD: L.D. ′98 (′07)
750 Lt
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Varia Lituanica

73. Ona Sapiegienė (pasirašanti kaip Vilniaus vaivadienė ir LDK etmonienė)
Laiškas ( įsakymas)  Kosow miestel io  gyventojams išskirt i  žemės Petrui  Staržeskiui .
1620, rankraštis ant popieriaus, autografas, asmeninis lako antspaudas, 23 x 18, Vilnius. Kosowo kunigo Adomo Kuklos 
prierašas 1802 m.
900 Lt

Pagal LDK pareigūnų chronologiją (Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1385–
1795. – Kraków, 1885) Vilniaus vaivada tais metais nežinomas (tarp Karolio Chodkevičiaus ir Leono Sapiegos), 
LDK etmonas taip pat nebuvo paskirtas (tarp Karolio Chodkevičiaus ir Leono Sapiegos). Tikėtina, kad tai Jad-
vyga Ona Sapiegienė iš Voinų (herbas Trąby) – Mikalojaus Sapiegos (Naugarduko vaivados 1611–1618) žmona, 
arba Ona Sapiegienė iš Holovčinskių (m. 1643) – Kristupo Stepono Sapiegos (1590–1627) LDK raštininko 
žmona, Vilkijos valdytoja.
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74. Erikas Džonsonas Dalbergas (Erik Jöhnson Dahlberg, 1625–1703, dail.)
Noelis Košenas (Noël  Cochin, 1622–1695, raiž.)
Lietuvių mūšis  su švedais  t ies  Pi lypavu 1656 metų spal io  12 dieną
1696, pop., vario raiž., 29 x 37 (35,5 x 42)
Iš S. Puffendorfo knygos  „De Rebus a Carolo Gustavo...“ (Niurnbergas, Ch.
Riegelio leidykla, 1696 m.)
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt.) (Vilnius: LNM, 2011): p. 220–221
2800 Lt

75. Emanuelis Bovenas (Emanuel Bowen, 1693–1767, sud.)
Naujas  ir  t ikslus  Lenki jos  ir  Lietuvos žemėlapis  / 

A New and Accurate Map
of  Poland,  Lithuania . . .

1747, pop., spalv. vario raiž., 35 x 43 (38 x 48). Leista Londone.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt.)  (Vil-

nius, LNM, 2011): 256–257 p.
650 Lt
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76. Frederikas de Vitas (Frederick de Witt, 1610–1698, sud.)
Naumburgh
1680, pop., vario raiž., 42 x 52 (46,5 x 61,5)
1000 Lt

77. Leopold Krupiński
Sietel is  arbatai
1813–1823, Vilnius,  Ag 12, ilgis 21,4, Ø 5,2. 67 g
Ant rankenėlės inicialai „MI”
Lit.: E. Laucevicius, B.R. Vitkauskiene, Lietuvos auksakalystė, Vilnius, 2001, p. 350, II 533. 
3300 Lt

78.  Barometras 
XX a. 3–4 d–metis, Vilnius, bronza, Ø 8,7
900 Lt
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80. Władyslaw Oleszczynski
Medalis  1830–1831 m.  suki l imo dalyvio Robert  Cutlar  Fergusson (1768–1838) atminimui
Aversas: Robert Cutlar Fergusson biustas. Apačioje – Wł. Oleszczynski signatūra. Užrašas: Nec deerunt qui meminerint mei 
(Netrūks tų, kurie prisimins mane)
Reversas: inskripcija lotynų kalba herbe, Lenkijos Erelis ir Lietuvos Vytis.
1832, bronza, patina, Ø5, 57,3 g
1400 Lt

79. В. Никоновъ, Л. Штейнманъ
Medalis  Rusi jos  imperatoriškosios  karo akademijos  50-mečiui  atminimui
Aversas: Rusijos imperatorių Nikolajaus I, Aleksandro II ir Aleksandro III biustai
Užrašas: K: 1832, AC: Л. Штейнманъ /26 ноября, D: 1882
Reversas: Atėnės, įšventinančios karį, alegorija, užrašas: Николаевская академія генеральнаго штаба, apačioje – signatūra: 
В.Никоновъ
1882, bronza, patina, Ø 5, 68 g
1000 Lt
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82. Leokadija Belvertaitė (1904–1992)  / Kauno 
kombinatas „Dailė“
Skulptūra–vaza „Gėl ių  laistytoja“
1948–1965, molis, spalv. glazūra, h=28 cm
1800 Lt

81. Leokadija Belvertaitė (1904–1992) / Kauno 
kombinatas „Dailė“
Skulptūrinė grupė „Kepurinė“
1948–1965, molis, glazūra, h=30 cm
1800 Lt

83. Leokadija Belvertaitė (1904–1992) 
/ Kauno kombinatas „Dailė“
Lietuvaitė
1948–1965, molis, spalv. glazūra, h=33 
cm
1800 Lt
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B. Zalensas 1949 m. baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, parodose 
dalyvavo nuo 1950. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1957. Kūrė portretus, figūrines kompozicijas, 
dekoratyvines skulptūras.

84. Bronislovas Zalensas (1921–1994) 
Lietuvaitė
XX a. 6 d–metis, terakota, h=73 (78 su 
mediniu postamentu)
12000 Lt
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85. Juozas Kėdainis (1915–1998)
Barel jefas  „Žemaitė“
~1957, gipsas, Ø 22,2
Sign. AD: Kėdainis
450 Lt

86. Vytautas Kašuba (1915–1997)
Medalis  „Lietuvos krikščionybės jubi l ie jus“
1986, bronza, Ø 7,6, 253 g
Kalta Medallic Art Co (Danbury, Ct)
750 Lt

87. Kazys Daugėla (1912–1999)
Šeima turguje  /  The people  of  my vi l lage
Iki 1944/~1980, pop., sidabro bromido atsp., 27,1 x 34,2
Reprodukuota in: K. Daugėla, Išeiviai iš Lietuvos, Vilnius: Mintis, 1992, 
p. 29.
1000 Lt

Nuotrauka parduodama drauge su 2013 m. gruodžio 30 d. JAV 
dienraščio  “Portsmouth Herald” numeriu, kuriame J.Dennis 
Robinson savo straipsnyje “Sharing our History” ją aprašo.
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90.  L ietuvos krikščionių demokratų parti jos  steigimo ir 
pirmųjų veiklos  metų protokolų sąsiuvinis
(1917 m. gruodžio 28 – 1919 m. balandžio 25 d.) 
1917–1919, 23 rankraštiniai lapai.
1500 Lt

88.  1914–1918 m.  l i tuanist inės f i lokarti jos  r inkinys
190 atvirukų ir nuotraukų, surinktų, tikėtina, vokiečių kareivio, keliavusio per Lietuvą. Visos atvirutės aprašytos vokiečių 
kalba, dauguma vaizdų – iš Vilniaus, Marijampolės, Liudvinavo, Vilkaviškio, Simno ir kitų Lietuvos vietų. Daug judaikos. Yra 
ir miestų vaizdų, ir grupinių ar atskirų socialinių tipažų vaizdų. Yra ir unikalių kadrų, pvz. dabar jau sunaikintų sinagogų 
eksterjerų ir interjerų, pirmojo pasaulinio karo metais apgriautų bažnyčių fiksacijų. 
16000 Lt

89. Zoia Krukovskaja (1903–1999)
Natiurmortas  su gėlėmis  geltoname ąsotėlyje

Po 1955, kart., al., 65 x 54
Sign. AD: Zoia

2900 Lt

Zoia Krukovskaja gimė kilmingoje šeimoje Sankt Peterburge. 
Septyniolikos metų ištekėjo už Švedijos komunisto Karlo Kihl-
bom ir išvyko gyventi į Švediją, ten ir mirė. Sankt Peterburge ji 
mokėsi dailės pas V. Kandinskį, K. Malevičių ir Alberto Eng-
ström. Vėliau studijavo Vilniaus universiteto Dailės fakultete, 
dar vėliau – Florencijoje ir Paryžiuje pas japoną Tsugouharu 
Foujitą.

Zoia nutapė karalienės Silvijos, Farah Diba, Karin Söder, 
Marcus Wallenberg ir Leonido Brežnevo portretus. Daug jos 
paveikslų yra privačiose kolekcijose, Sovietų Sąjungoje, vėliau 
Rusijoje, kur ji buvo dažnas svečias. Maskvoje buvo surengta 
didelė jos kūrybos paroda.
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91. Kazys Pakštas (1893–1960) 
Lietuvos r ibų problema
Kaunas, Marijampolė, Dirva, 1939, 
34 ps.
150 Lt

92. Jurgis Lėbartas (1868–1946, 
sud., leid.) 
1914 metų kalendorius 
(Lietuvių Kalendros 1914 
metui)
Klaipėda, 1913, 147 ps.
Bibliografinis raritetas
450 Lt

93. Nikodemas Švogžlys–Milžinas  (1899–1985)
O Šventasis Vilniau / Liaudies reportažas apie Vilnių ir jo 
šventoves
Marijonų spaust. Marijampolėje, 1940, 268 ps., su iliustracijomis.
150 Lt

Nikodemas Švogžlys–Milžinas  (1899.03.29. Trėbučiuose, Švenčionių raj. – 1985.01.20.) – Romos katalikų kuni-
gas, rašytojas, kraštotyrininkas. Studijavo Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijose. 1925 m. įšventintas į kunigus. 
Tarnavo įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, o paskutinius savo gyvenimo metus praleido Kernavėje 
ir Vievyje. Kernavėje tyrinėjo jos praeitį, įsteigė apylinkės Senienų muziejų. Daug rašė į to meto Lietuvos ir 
išeivijos periodinę spaudą. Parašė veikalus „O Šventasis Vilniau“, „Vilniaus Aušros Vartai“, „Vilniaus sūnūs“, 
„Kaišiadorių vyskupijos istorija“, „Vyskupas Juozapas Kukta“, „Mūsų Švenčionys“, „Mano gyvenimo pasaka“, 
taip pat parengė keleto parapijų istorijas, rankraščiuose liko kelios monografijos. Nacių okupacijos metais 
gynė ir globojo pasmerktus mirčiai žydus. Palaidotas Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios 
šventoriuje.

94. Jonas Grinius (1902–1980) 
Vilniaus meno paminklai. Su 70 paveikslų pagal J. Bulhako ir kitų 
fotografijas
Kaunas, Šv. Kazimiero Dr–jos leidinys Nr. 759, spaustuvė „Šviesa“,  
1940, tir. 1000, 132+69 ps.
150 Lt

Jonas Grinius – lietuvių rašytojas, menotyrininkas, literatūros kritikas ir istorikas, 
estetikos tyrinėtojas. 1926 m. baigė Lietuvos universiteto Filologijos–filosofijos 
fakultetą. 1926–1929 m. Grenoblio ir Sorbonos universitetuose studijavo prancūzų 
kalbą ir literatūrą, estetiką, meno istoriją. Bendravo su Oskaru Milašiumi, apgynė 
disertaciją apie jo kūrybą (1929). 1929–1940 m. Kauno universitete dėstė prancūzų 
kalbą ir literatūrą, meno istoriją, estetiką. 1943 m. nacių kalintas Kauno kalėjime. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Išeivijoje organizavo lietuvišką spaudą, kūrė 
lietuviškas draugijas, dalyvavo politinėje ir kultūrinėje veikloje, daug rašė literatūros 
ir meno klausimais. Dėstė Laisvosios Europos kolegijoje Strasbūre, 1958–1960 m. 
vadovavo lietuvių Vasario 16-osios gimnazijai Hiutenfelde, vėliau šios gimnazijos 
mokytojas.
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95. A. Juškevičius, J. Maceika
Vilnius  ir  jo  apyl inkės .  Su 
P.  Babicko ir  J .  Bulhako 
nuotraukomis .
Kaunas, Spaudos fondas, „Vilties“ 
spaustuvė, 1940, tir. 4000, 294 ps.
150 Lt

96. Hippolyte Taine (1828–1893)
Meno f i losofi ja
I t.: Apie meno kūrinio esmę / Apie meno kūrinio gaminimą/ Renesanso tapyba Italijoje / Niderlandų tapyba
Kaunas, Spindulys, 1938, 340 ps., su iliustracijomis.
II t.: Graikų skulptūra/ Apie idealą mene
Kaunas, Spindulys, 1940, 266 ps., su iliustracijomis.
200 Lt

97. Edouard Duprat
La Russie .  Histoire ,  description,  moeurs ,  coutumes, 
gouvernement
Limoges: Marc Barbou & C., 1893. – 336 p.: iliustr.
450 Lt

Originalus secesinis ornamentuotas įrišimas, auksintas kny-
gos blokas, gausiai iliustruotas prabangus leidinys, kuriame 
aprašyti Rusijos istorija, karai, papročiai, valdovų dinastijos. 
VI skyrius skirtas Lietuvos ir Lenkijos vaidmeniui Rusijos 
imperijos istorijoje.

98.  Studi jų  knygelė
Vilniaus universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto studentės Juzefos 
Marcelinos Tračevskos (Traczewska) 
1924–1926 m. studijų knygelė
150 Lt

99.  Kauno taikomosios  dai lės  mokyklos I I 
la idos (1949–1954) absolventų ir  dėstytojų 
fotograf i jų  vinjetė  (su F.  Ušinskaitės ,  R .  Kalpo-
ko,  J .  Mozuraitės ,  Z .  Varnausko,  J .  Prapuolenio 
ir  kt .  nuotraukomis)
250 Lt

100.  Plakatas   „Malda į  Aušros Vartų 
Švenčiausiąją  Panelę“
Dail. V. Kosciuška
1937, Kaunas, Spindulys, 58 x 41,5
Repr. in: XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška. 
Parodos katalogas (sud. G. Jankevičiūtė,  
Vilnius, 2011): 23 psl.
550 Lt
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Labdaros aukcionas
Labdaros aukcioną rengia asociacija „Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondas“. Fondas aktyviai dalyvauja 
lietuvių literatūros įamžinimo procese. 2013 m. atidengė poeto Prano Vaičaičio paminklą Sintautuose. Šiame 
aukcione surinktos lėšos bus skirtos knygos apie šį poetą leidybai. 

101. Lionė Grigaliūnaitė (g. 1949) 
Vėjo gūsis
2012, drb., al., 60 x 80
200 Lt

102. Giedrius Bagdonas (g. 1971)
Jūros daina
2004, drb., al., 50 x 60
200 Lt

103. Vytenis Bazaras
Šalt inis
2013, drb., al., 60 x 50
200 Lt

104. Juozas Pranckevičius (g. 1952)
Parko peizažas
2014, drb., akr., 92 x 70,5
200 Lt
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105. Ričardas Tuskenis (g. 1967)
Ritmas
2013, drb., akr., 70 x 50
200 Lt

106. Skaidrė Butnoriūtė
Žolių  kasos
2013, drb., akr., 56 x 39
200 Lt

108. Saulius Kruopis (g. 1960)
Sintautų šventovė
2013, drb., akr., 90,5 x 55
200 Lt

107. Saulius Kruopis (g. 1960)
Šešėl iai
2005, drb., akr., 80 x 60
200 Lt

109. Nijolė Kūjalytė (g. 1975)
Ryto paukščiai

2013, drb., al., 50 x 70
200 Lt

110. Artūras Savickas (g. 1971)
Žvejų valtelės  Nidoje
2013, drb., al., 60 x 80
200 Lt

112. Edmundas Birgėla 
(g. 1953)

Orchidėjos
2013, pop., linoraiž., 74 

x 49,5
200 Lt

111. Živilė Vasiliauskienė
Senoji  pi l is

2009, kart., al., 60 x 50
200 Lt



54

L a b d a r o s  a u k c i o n a s

118. Vytautas Kusas (g. 1949)
Pienės I ,  I I  (diptikas)
2009, pop., past., 15 x 18
100 Lt

113. Algimantas Vorevičius–Voras  
(g. 1959)
Žydėjimas
2013, drb., akr., 50 x 50
200 Lt 

114. Vladas Jonas Ščeponas (g. 1945)
Darbymetis  ūkyje
2012, drb., akr., 60 x 100
200 Lt

116. Ilona Daujotaitė–Janulienė  
(g. 1963)
Natiurmortas
2011, drb., akr., 60 x 50
200 Lt

115. Gediminas Beržinis (g. 1958)
Pokalbis  su savimi
2013, drb., al., 90 x 70
200 Lt

117. Gediminas Beržinis (g. 1958)
I lga  istori ja
2012, kart., akr., 70 x 70
200 Lt
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119. Zita Vilutytė (g. 1970)
Medaus krūmas
~2010, kart., akr., 60 x 80
200 Lt

120. Ivan Marčuk (g. 1936)
Kur gi  t iesa?
1993, faksimilinė spauda ant drb. su 
autoriaus parašu, 50 x 62
200 Lt

121. Jonas Daniliauskas 
(g. 1950)
Besivaišinanti  moteris
2014, pop., past., 49 x 33
200 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.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction
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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

Partneriai



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.
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