
XXXIV 
Vilniaus 

aukcionas





2014 m. spalio  3 d. 18 val. 

Ekspozicija:
Spalio 1–2 d. 10–18 val. 

Spalio 3 d. 10–14 val. 
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)



Turinys

4  Portretas        
10  In focus: Vytautas Kazimieras Jonynas   
16  In focus: Kazimieras Stabrauskas   
18  Religinė dailė       
20  Litvakų dailė       
24  Abstrakcija       
30  Lietuvos dailė      
44  Lietuvos grafika      
50  Varia Lituanica      



Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
šio aukciono rinkinys truputį rizikingas, nes net pora rubrikų skiriama žanrams, kurie nėra 
patys populiariausi, o reikalauja tam tikro pasirengimo juos priimti. Turiu omenyje Portreto ir 
Abstrakcijos temas. Beje, prie tokių galima priskirti ir Religinės dailės rubriką. Vieni teigia „nenorį 
įsileisti svetimų žmonių portretų į namus“. Kiti teigia nemėgstą abstrakcijų. Na, o religiniu menu 
apskritai vienetai domisi. Vis dėlto, pasitikime mūsų klientų, kolekcininkų menine klausa ir branda, 
tad ir ryžtamės dirbti su tokiomis nepopuliariomis temomis. Galvoju, kad Lietuvoje  yra pakankamai 
žmonių, kurie jau moka skaityti Zapkaus abstrakcijas, įvertinti stacijų autentiškumą ar tiesiog 
grožėtis Ciplijausko sukurtu dailininko Viktoro Petravičiaus portetu. 

Šalia to, turime kitų nemažiau įdomių dalykų. Du autorius pristatome išsamiau, būtent Vytautą 
Kazimierą Jonyną ir Kazimierą Stabrauską. Be Stabrausko nebūtų Čiurlionio, be Čiurlionio nebūtų 
Šimonio. Be Jonyno nebūtų Freiburgo Dailės ir amatų mokyklos, kuri buvo visos lietuvių išeivijos 
dailės lopšys, epicentras. Taip pat atskira rubrika skiriama Litvakų dailei – temai, kuri šiuo metu 
yra viena populiariausių kolekcionavimo krypčių. Na, ir kaip visada – daug klasikos, Kauno meno 
mokyklos auklėtinių ir dėstytojų: A. Žmuidzinavičius, A. Galdikas, J. Buračas, A. Varnas, S. Varašius,  
K. Šimonis. Pirmą kartą aukcione pristatomi Vladas Didžiokas bei Povilas Puzinas.

Taip pat noriu pristatyti naują Meno rinkos agentūros projektą – Meno istorijos mokyklą, kuri 
rudens ir pavasario pusmečiais kvies gilintis į įvairias Lietuvos ir pasaulio dailės istorijos temas 
lankant profesionalių atitinkamų sričių specialistų skaitomus kursus. Daugiau informacijos apie šio 
rudens kursus rasite katalogo pabaigoje. 

Linkiu, kaip ir V. K. Jonynas viename savo darbe (12 lotas) – „šilto gražaus rudenėlio“.
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Portretas

1. Nežinomas autorius (Lietuva, XVIII a.)
Mykolo Kazimiero Paco (1624–1682) portretas
XVIII a., drb., al., 59,5 x 37,4
19000 Lt │ 5502,78 Eur
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2. Adomas Varnas (1879–1979, atrib.) 
Jono Basanavičiaus portretas
~1924, drb., al., 17 x 13
5000 Lt │ 1448,10 Eur

Pasak J. Basanavičiaus portretus tyrinėjusios Jolantos Bernotaitytės, „įspūdinga J. Basanavičiaus portretų 
serija pasirodė 1924 m. lapkritį, kai į laikinąją sostinę iš Vilniaus atvykęs daktaras pozavo žymiems Lietuvos 
tapytojams ir skulptoriams. Tuosyk J. Basanavičiaus atvaizdus kūrė net 9 dailininkai. Vincas Grybas ir Kajetonas 
Šklėrius lipdė bareljefus, o Vladas Didžiokas, Adomas Galdikas, Jonas Janulis, Jonas Šileika, Ignas Šlapelis,  
A. Varnas ir Justinas Vienožinskis jį tapė“.

„Neperseniausiai nuvilnijo žinutė apie Lietuvos muziejus pasiekusias dovanas. Jų tarpe vardintas ir Jono 
Šileikos tapytas portretas; ta proga prisimintos atsiradimo aplinkybės. 1926 m. į laikinąja sostine tapusį 
Kauną atvyko vienas iš Valstybės tėvų – dr. Jonas Basanavičius. Po iškilmingų sutikimo apeigų ryškiausi ano 
meto lietuvių dailininkai pareiškė norą jį tapyti. Tarp susilaukusių kvietimo buvo ir Adomas Varnas, kelių 
Europos dailės institutų auklėtinis. Neilgai trukus valstybės įstaigų ir mokyklų sienas papuošė litografinis jojo 
pasirašytas portretas. Tiesa, yra žinoma, kad esminėse prieškario parodose eksponuotas ir didelio formato 
aliejinis šio dailininko nutapytas Basanavičiaus atvaizdas. Gal tais pačiais 1926-aisiais, gal kiek vėlesniais metais 
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Zigmas Žemaitis užsisakė kamerinį šio kūrinio variantą Rektoriaus 
kabinetui universitete. Vėliau, universitetui persikėlus į Vilnių, papuošė juo savo butą Čiurlionio gatvėje. 
Tuo tarpu didydis portretas kartu su pusšimčiu geriausių Adomo Varno paveikslų jau buvo žuvęs per pakaunėje 
pasistatyto dailininko namelio gaisrą 1940-ųjų žiemą.

Taigi, išliko mažasis portreto variantas. Bet ir jis patyrė grėsmių. Griaudėjant 1944-ųjų liepos mūšiams dėl 
Vilniaus, sprogimų skeveldros kliudė ir Rektoriaus butą. Viena jų, sulig garstyčios grūdeliu, palietė drobę. Liko 
mažulytis randelis, nelyg priminimas apie meno trapumą ir ištvermę.“
Fr. M.
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P o r t r e t a s

3. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Mykolo Šleževičiaus ir  jo  sutuoktinės Domos portretas
1912–1937, kart., temp., 50 x 55
Sign. AD: KŠ
9000 Lt│2606,58 Eur

Art deco maniera nutapytas dvigubas portretas – iš paties geriausio kūrybinio K. Šimonio laikotarpio – 3-iojo 
dešimtmečio, kuomet autorius jau aklai nebesekė M. K. Čiurlioniu, o buvo sukūręs savo originalią stilistiką, 
kurioje grakščiai jungėsi art deco, futurizmas bei liaudies meno bruožai.
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5. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)
Jaunos moters  portretas
1940, pop., past., 50 x 35 (53 x 45)
Sign. KC: S de Romer
5200 Lt│1506,02 Eur

4. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)
Kang (Cambodia)
1947, drb. ant kart., al., 40,8 x 30,4
Sign. KC: S de Romer
5200 Lt│1506,02 Eur
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P o r t r e t a s

6. Adomas Varnas (1879–1979) 
Moters  portretas
1962, drb., al., 71,5 x 61
Sign. AK: A. Varnas/1962
9800 Lt│2838,28 Eur
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7. Vytautas Ciplijauskas (g. 1927)
Dail ininko Viktoro Petravičiaus portretas
1986, drb., al., 76 x 91
Sign. AK: Vyt. Ciplijauskas /1986
21000 Lt│6082,02 Eur

Kūrinys dalyvavo personalinėje V. Ciplijausko parodoje Čikagoje, M. K. Čiurlionio galerijoje 1986 m.

Vytautas Ciplijauskas (g. 1927) žinomas kaip senosios tapytojų kartos atstovas, kuris šalia J. Švažo, S. Veiverytės, 
J. Čeponio, V. Gečo, L. Surgailio ir kitų menininkų užima savitą ir ryškią vietą lietuvių tapyboje. Nors dailininkas 
tapė peizažus, natiurmortus bei temines kompozicijas, labiausiai jis mums žinomas kaip portretinio žanro 
atstovas, išsaugojęs klasikines tapymo manieras. Savo portretuose jis siekė pavaizduoti ne vien išorinį asmens 
panašumą, bet ir atskleisti pačią žmogaus esmę, jo estetinį humaniškąjį idealą, persmelktą dvasingumo ir 
taurumo šviesos.
Parengta pagal: L. Klusaitė. Portretas, kaip humaniškasis žmogaus idealas // XXI amžius.- Kaunas, 2003, Nr. 12(1116). 
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In focus: Vytautas KazImIeras Jonynas

Grafikas, skulptorius, vitražistas Vytautas Kazimieras Jonynas gimė 1907 m. Ūdrijos kaime (Alytaus apskrityje). 
1923–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, studijavo grafiką pas Adomą Galdiką, lankė Adomo Varno 
tapybos studiją. 1929 m. dalyvavo pirmoje Nepriklausomųjų dailininkų parodoje Kaune. 1931–1934 m. 
studijavo Paryžiuje Nacionalinėje meno ir amatų akademijoje (taikomąją dailę) ir miesto meno ir amatų 
mokykloje École Boulle (grafiką ir medžio skulptūrą). Grįžęs 1935–1940 m. Kauno meno mokykloje dėstė 
grafiką ir medžio skulptūrą, karo metais direktoriavo Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus, Freiburge įkūrė, vadovavo ir dėstė dailės ir  amatų mokykloje École des Arts et Métiers. Nuo 1951 
m. gyveno JAV, dėstė dailę Niujorke Catan–Rose dailės institute, vėliau Fordhamo universitete. 1955 m. su D. 
Shepardu Niujorke įkūrė vitražo studiją. V. K. Jonynas – Prancūzijos Garbės legiono ordino kavalierius, nuo 1996 
m. – VDA garbės daktaras. 

Vytauto Kazimiero Jonyno kūryba, ilgas ir tikrai nemonotoniškas dailininko gyvenimas Lietuvoje, 
Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir vėl Lietuvoje atrodo beveik neaprėpiamas. Nepaprastai gausus bei 
įvairus jo kūrybinis palikimas: žurnalų ir knygų apipavidalinimas, estampai ir iliustracijos, vitražai, skulptūros, 
bažnyčių įranga, šventovių pastatai, akvarelės, dizaino projektai. Lietuvos dailės istorijoje labai svarbi Jonyno 
administracinė veikla – Freiburgo dailės ir amatų mokyklos įkūrimas, jaunų lietuvių menininkų ugdymas 
emigracijoje.

Jonynas nepriklausė sunkiai ir lėtai kuriantiems menininkams, kurių neatsiejama gyvenimo dalis yra 
bohemiška laikysena, nepasitenkinimas savimi bei pasauliu. Priešingai, jis kūrė sparčiai, ne kankindamasis, bet 
racionaliai ir drąsiai spręsdamas visas kūrybines bei gamybines problemas. Jei reikėjo pagalbininkų, jis įkūrė 
studiją ir įdarbino žmones, jei teko ginti savo menines idėjas ar interesus – ryžtingai tą darė, nei straipsniui, nei 
replikai spaudoje žodžio kišenėje ilgai neieškodamas. Kaip kūryboje, taip ir gyvenime Jonynas buvo aktyvi bei 
kovinga asmenybė, o savas tiesas dėstė niekada nepailsdamas. 
Parengta pagal: Andriušytė-Žukienė R. Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose  (Vilnius: 
Lietuvos dailės muziejus, 2007): p. 8-9

8. Vytautas Kazimieras Jonynas  
(1907–1997) 
Hamletas
1948, pop., sangv., 63,5 x 48
Sign. AK: Hamlet/VKL/1948 
2000 Lt│579,24 Eur

10. Vytautas Kazimieras Jonynas  
(1907–1997)

Abstrakti  kompozici ja
1986,  pop., akv., 59 x 74

Sign. AD: parašas 1986
4300 Lt│1245,37 Eur
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9. Vytautas Kazimieras Jonynas  
(1907–1997)

Miško vi jokl iai  
(Amerikos džiunglės)

1953,  pop., tušas, akv., 48 x 57
Sign. AD: parašas 1953, N.Y.

3000 Lt│868,86 Eur

10. Vytautas Kazimieras Jonynas  
(1907–1997)

Abstrakti  kompozici ja
1986,  pop., akv., 59 x 74

Sign. AD: parašas 1986
4300 Lt│1245,37 Eur



12

I n  f o c u s :  V y t a u t a s  K a z i m i e r a s  J o n y n a s

13. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) 
Zapyškio bažnyčia
1942, pop., medžio raiž., 18,5 x 14, tir. 50
Sign. AK klišėje: V.K.J./1942
Repr. in: R. Andriušytė–Žukienė, Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras 
Jonynas pasaulio meno keliuose (Vilnius, LDM, 2007): p. 52
1500 Lt│434,43 Eur

11. 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│666,13 Eur

12. Vytautas Kazimieras Jonynas  
(1907–1997) 
Ši ltas  gražus rudenėlis
XX a. 7–8 d–metis, pop., tušas, akv., 60 x 45
Sign. AC: V.K.Jonynas 
2000 Lt│579,24 Eur
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14. Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997)
Nuo kryžiaus nuėmimas
1933, pop., medžio raiž., 18 x 9,3
Sign. AD (klišėje): V.K.Jonynas 1933 
Repr. in: Aleksis Rannit, V.K.Jonynas 
(Baden-Baden, 1947): p. 45
800 Lt│231.70 Eur

15. Vytautas Kazimieras Jonynas  
(1907–1997)
Šv.  Pranciškus
1933, pop., medžio raiž., 18 x 9,3
Sign. AD (klišėje): V.K.J. 1933 
Repr. in: Aleksis Rannit, V.K.Jonynas (Baden-
Baden, 1947): p. 43
800 Lt│231,70 Eur

16. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Šv.  Antanas
1950, pop., medžio raiž., 33,6 x 21,2, tir. 7/25
Sign. VK (klišėje): V.K.Jonynas 1950; pieštuku: AK: 7/25 
1950, AD: parašas
Repr. in: R. Andriušytė–Žukienė, Akistatos. Dailininkas 
Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose 
(Vilnius, LDM, 2007): p. 100
2000 Lt│579,24 Eur
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17. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Kauno senamiesčio vartel iai
1942, pop., ofortas, 24,5 x 15,5
Sign. AD (klišėje): V.K.J./1942 IX 30, apačioje pieštuku: AK: 1942, 
Kaunas, AD: parašas
1900 Lt│550,28 Eur

18. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Mergaitės  galvutė
1951, pop., litograf., 36 x 28
Sign. AD (klišėje): VKJ 1951; pieštuku: AK: 1951 Mainz, AD: parašas
2200 Lt│637,16 Eur
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19. Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997)

Mainco vaizdas
1951, pop., litograf.,  

20,5 x 29,5 (25 x 33)
Sign. AK: 10/15 Mainz,  

1951; AD: parašas
Repr. in: R. Andriušytė–Žukienė, 

Akistatos. Dailininkas Vytautas 
Kazimieras Jonynas pasaulio meno 

keliuose (Vilnius, LDM, 2007): p. 89
2000 Lt│579,24 Eur

21. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Dama su šuniuku
XX a. 6–7 d–metis, pop., tušas, 28 x 20
Sign. AK: VKJ / N.Y.
1600 Lt│463,39 Eur

20. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Be pavadinimo
XX a. 6–7 d–metis, pop., tušas, 19 x 14
Sign. AD: VKJ 
1500 Lt│434,43 Eur
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In focus: Kazimieras Stabrauskas

Kazimieras Stabrauskas – dailininkas, tapytojas.  Gimė 1869 m. lapkričio 21 d. Kruplianuose (Gardino sr., 
Baltarusija). 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.
Paregta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę ir kt. šaltinius

23. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929)
Fontanas  parke I

1924,  pop. ant karta., past., temp., 49 x 66
Sign. AD: K. Stabrowski /1924
26000 Lt│7530,12 Eur

22. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929) 
Freskos bažnyčios  interjere
~1911–1913, kart., past., 49 x 67
Sign. AD: K. Stabrowski
25000 Lt│7240,50 Eur
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23. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929)
Fontanas  parke I

1924,  pop. ant karta., past., temp., 49 x 66
Sign. AD: K. Stabrowski /1924
26000 Lt│7530,12 Eur

24. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929)
Fontanas  parke I I

1924(?),  pop. ant kart., past., 49 x 66
Sign. AD: K. Stabrowski 

26000 Lt│7530,12 Eur
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Religinė dailė
25. Juozapas Butkevičius (Budkevičius,  
1841–po 1877) 
1.  Kryžiaus kel io  staci ja  Nr.  I :  
„Jėzus nuteisiamas mirt i  ant 
kryžiaus“
1877, drb., al., 94 x 71,3
Sign. AD: 1877 JButkiewicz
2.  Kryžiaus kel io  staci ja  Nr.  I I I : 
„ Jėzus nukrenta pirmą kartą“
~1877, drb., al., 94 x 71,3
3.  Kryžiaus kel io  staci ja  Nr.  VIII : 
„ Jėzus sutinka Jeruzalės  moteris“
~1877, drb., al., 94,3 x 71,5
4.  Kryžiaus kel io  staci ja  Nr.  XI : 
„ Jėzaus nukryžiavimas“
~1877, drb., al., 94 x 70
48000 Lt│13901,76 Eur

Juozapas Kazimieras Butkevičius (Budkevičius) – „1841 m. gimęs tapytojas, kilęs iš Aukštaitijos. 1866 buvo 
Peterburgo Dailės akademijos laisvasis klausytojas, nuo 1871 – tikrasis akademijos studentas. 1871–1873 
jo studijų darbai apdovanoti 4 mažaisiais ir 3 didžiaisiais sidabro medaliais. 1873 m. suteiktas 3 laipsnio 
dailininko vardas. Daug keliavo po Europą, 1875 buvo Varšuvoje.“
Lietuvos dailininkų žodynas. II tomas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2012): p. 77
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26.  Ikona su aptaisu kiote  Viešpats  Visagal is   
(Pantokratorius ,  Вседержитель)

~1840, medis, al., 26,5 x 21,7
Kilmės šalis: Rusija. Tikėtina Sankt Peterburgas

Aptaisas: sidabras,  praba  84,  štampavimas,  kalyba,  punsavimas,  
montavimas,  auksavimas. 26,6 x 22,0.  179,88  gr.  Sankt-Peterburgas, 1841, 
meistras – Dmitrijus  Andrejevas  (Дмитрий  Андреев,  dirbęs  1835–1860),  

prabuotojas –  Dmitrijus  Iljičius  Tverskojus  (Дмитрий  Ильич  Тверской,  
dirbęs  1832–1850).

Kiotas: apie  1900,  medis, stiklas, 30,7 x 26,2 x 7,5
8800 Lt│2548,66 Eur

27.   Ikona su aptaisu  Tichvino Dievo Motina
XIX a. pab. – XX a. pr., medis, temp., žalvario aptaisas, 26 x 21,4

2600 Lt│753,01 Eur
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Litvakų dailė
28. Aleksandras Bogenas (Kacenbogenas, 
1916–2010) 
Be pavadinimo (Kariat idė)
1973, kart., al., 68,5 x 49
Sign. VK: A. Bogen, VD: parašas/73
8600 Lt│2490,73 Eur

Aleksandras Bogenas (Kacenbogenas) (1916 Vilniuje – 2010 Izraelyje). Tapytojas, grafikas. 1936–1939 m. 
studijavo Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete. Dalyvavo studijinėse parodose. Baigė studijas Dailės 
akademijoje. Po karo dėstė Lodzėje. 1951 m. išvyko į Izraelį, dėstė Jeruzalės Hebrajų universitete, vadovavo 
Kiryat Hanuchim vidurinės mokyklos Dailės skyriui Tel Avive. 1969 m. Izraelyje buvo Tapytojų ir skulptorių 
draugijos pirmininkas, o 1983 m. draugijos skyriaus Tel Avive pirmininkas. Surengė daug individualių parodų 
Lenkijoje (1949 m. Vroclave, 1950, 1992 m. Lodzėje, 1993 m. Varšuvoje), Izraelyje  (1961 m. Tel Avivo meno 
muziejuje, 1950 m. Jeruzalės Artist‘s House, 1984 m. Bat-Yam muziejuje, Vokietijoje (1987 m. Brunsviko Herzog 
Anton Ulrich muziejuje), Prancūzijoje, JAV, Meksikoje ir Brazilijoje. Gyveno Tel Avive.

Studijuodamas Stepono Batoro universitete eksponavo Vilniaus mokyklos stiliaus ksilografijas („Peizažas“). 
1943 ir 1944 m. atliko piešinių tušu ir anglimi, ksilografijų, ofortų, atskleisdamas Vilniaus geto vaizdus („Žydų 
gete“, „Mergaitė su geltona gėle“, „Paskutinė šeima“, „Sinagogos griuvėsiai“). Atvykęs į Izraelį iš pradžių tapė 
realistiškus, 8-ajame dešimtmetyje – abstrakcinius, tašizmo inspiruotus vaizdus, nuo 1980 m. jo kūryboje 
pasirodo figūrinio ekspresionizmo tendencijų.
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29. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974) 
Žaislai
XX a. vid., pop., grafit., 23,3 x 18,1
Sign. AK: Max Band
2800 Lt│810,94 Eur

30. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974) 
Gėlių natiurmortas  melsvame fone
XX a. vid., drb., al., 39,5 x  29,5
Sign. AD: Max Band
7000 Lt│2027,34 Eur

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 direktoriaus 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).

Maksas Bandas yra vienas ryškiausių litvakų École de Paris kontekste. Jo kūrybai būdingas švelnus, šiltas 
potepis, elegiška, nostalgiška nuotaika, kuriai perteikti dailininkas dažniausiai renkasi jūros spalvas: turkio, 
smaragdo, įvairias melsvų ir žalsvų atspalvių gradacijas.
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L i t v a k ų  d a i l ė

31. Emanuelis Mane–Katzas (Emmanuel Mané–Katz, 1894–1962) 
Motinystė
1953, pop., akv., 34,7 x 26,7
Sign. VK: mané–katz /1953
7000 Lt│2027,34 Eur

Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz, 1894–1962) – 
ukrainiečių kilmės Prancūzų tapytojas, kilęs iš žydų ortodoksų 
šeimos ir turėjęs tapti šventiku. Baigęs studijas Vaizduojamųjų menu 
mokykloje Kijeve jis pirmą kartą aplankė Paryžių 1913 m., kur įstojo 
į École des Beaux-Arts, į vieną kursą su Chaimu Sutinu. Jį įtakojo 
tokie autoriai kaip Rembrantas, fovistai, taip pat kubistai. 

Prasidėjus I pasauliniam karui Emanuelis Mane-Katzas 
trumpam grįžo į Ukrainą, kur buvo paskirtas Charkovo akademijos 
profesoriumi. Vėl išvykęs į Paryžių tapė Rytų Europos getus, rabinus, 
klezmerius, komediantus ir išmaldos prašytojus. Nutapė ir nemažai 
peizažų bei gėlių studijų. Vėliau pasitraukė į Niujorką, kur sukūrė 
skulptūrų. Dažnai lankėsi Izraelyje ir Haifa miestui paliko nemažai 
savo darbų, vėliau patekusių į muziejų.
Parengta pagal: Ronald Alley. From Grove Art Online (Oxford: Oxford University 
Press, 2009)

32. Mošė Rosentalis (Moshe Rosentalis, 1922–2008) 
Skaitanti  moteris
XX a. II p., fan., al., 24,5 x 16,3
Sign. AD: parašas
5900 Lt│1708,76 Eur

Tapytojas litvakas Mošė Rozentalis (1922–2008) savo meninę 
kelionę pradėjo Vilniuje, o savo vėlesnį gyvenimą susiejo su Izraeliu. 
1950 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą, tapybą, dailės 
parodose dalyvavo nuo 1951 m. Nuo 1957 m. gyveno Izraelyje. 
Jis kartu su kitais panašaus likimo dailininkais tebėra populiarus 
Izraelio dailininkas, savo laiku sulaukęs valstybinio pripažinimo, 
apdovanojimų. M. Rozentalis kurdamas žaidžia tapybos ir grafikos 
sinteze. 
Parengta pagal I. Šadzevičienės str. “Dingęs pasaulis: Lietuvos žydų tradicinio 
meno atgarsiai” in: http://www.jmuseum.lt/
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33. Théo Tobiasse (1927–2012) 
Ir  vėl  jaučiu Jeruzalę  kaip savo paties 
dal į  ( Je  ressens Jérusalem comme une 

partie  de moi-même)
XX a. II p., pop., litograf., 45,7 x 60,2, tir. 16/135

Sign. AD: parašas
1200 Lt│347,54 Eur

34. Théo Tobiasse (1927–2012) 
Žmonės ateina iš  savo praeit ies  glūdumos 

(Des hommes arrivent  du fond  
de leur  passé)

XX a. II p., pop., litograf., 44,5 x 60, tir. 34/135
Sign. AD: parašas

1200 Lt│347,54 Eur

T. Tobiasse gimė 1927 m. Palestinoje, į kurią tėvai buvo ką tik atvažiavę iš Lietuvos. Tačiau, verčiama 
nepritekliaus, visa šeima grįžo į Kauną ir neilgai trukus išvyko į Paryžių. Per II Pasaulinį karą keletą metų jiems 
teko slapstytis nuo nacių, bet ilgainiui T. Tobiasse tapo pripažintu ir sėkmingu komerciniu dizaineriu, kol 1961 
m. nusprendė atsidėti vien tapybai. Dailininko kūriniams būdingas vaizdingas siurrealizmo, ekspresionizmo ir 
modernaus primityvizmo mišinys. Mėgiamos literatūrinė temos, dažni bibliniai motyvai, o kartais – ir erotika. T. 
Tobiasse kūryba, regis, peržengė savo laiką – lydima svajonių, mitologijos, religinių motyvų ir pačio dailininko 
praeities – perteikė metaforas, atspindinčias dabartį. Dailininkas pripažintas tarptautiniu mastu, jo paveikslų 
yra privačiose, korporacinėse bei muziejų kolekcijose. 
Parengta pagal dailininko galerijos Izraelyje informaciją. 
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Abstrakcija

35. Adomas Galdikas (1893–1969)
Abstrakti  kompozici ja
XX a. 6–7 d–metis, kart., temp., 45,5 x 60
8600 Lt│2490,73 Eur
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36. Kazimieras Žoromskis (1913–2004) 
Be pavadinimo
1981, drb., al., 109,5 x 97
Sign. VD: K.З. 81.
19000 Lt│5502,78 Eur
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A b s t r a k c i j a

37. Kęstutis Zapkus (g. 1938)
Kini ja  kuria  svajonę /  China bui lds  a  dream
2010–2011, drb., al., akr., 121 x 91,5
32000 Lt│9267,84 Eur
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39. Kęstutis Zapkus (g. 1938)
Žari jos .  Iš  c iklo  „Karo 
vaikai“
1985, pop., spalv. šilkograf., 56 
x 85,5, tir. 60/96
Sign. AK: 60/96 Embers  
(Children of War), AD: K. 
Zapkus 1985
9800 Lt│2838,28 Eur

38. Kęstutis Zapkus (g. 1938)
Liepsnos.  Iš  c iklo  „Karo vaikai“
1984, pop., spalv. šilkograf., 66 x 56, tir. 4/60
Sign. AK: 4/60 Flames (Children of War), AD: K. 
Zapkus 1984
9800 Lt│2838,28 Eur

40. Kęstutis Zapkus (g. 1938)
Pelenai .  Iš  c iklo  „Karo vaikai“
1985, pop., ofortas., 60 x 60,4, tir. 2/40
Sign. AK: 2/40 Ashes (Children of War), AD: K. Zapkus 
1985
8800 Lt│2548,66 Eur
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A b s t r a k c i j a

41. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Dekonstrukci ja  (tr iptikas)
1992, drb., al., 129 x 285
Repr. in:  Rimvidas Jankauskas–Kampas (Vilnius: MRA, 2009): p. 80-81
34000 Lt│9847,08 Eur
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42. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Profi l is
1992, drb., al., 130 x 109
12000 Lt│3475,44 Eur
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Lietuvos dailė

43. Adomas Galdikas (1893–1969)
Kvieslys
XX a. 3 d–metis, kart., al., 38 x 51,6
12000 Lt │3475,44 Eur

44. Adomas Galdikas (1893–1969)
Moteris  su pintine
Iki 1944, pop, akv., 24,3 x 17,3
Sign. AK: A. Galdikas
7200 Lt│2085,26 Eur

45. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Vaizdel is  iš  Gardino g .

1923, pop., piešt., akv., 23 x 30
Sign. AD: K. Ŝ.

7000 Lt│2027,34 Eur
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45. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Vaizdel is  iš  Gardino g .

1923, pop., piešt., akv., 23 x 30
Sign. AD: K. Ŝ.

7000 Lt│2027,34 Eur

Kūrinys dalyvavo K. Šimonio 
Kauno architektūrinių vaizdų 

parodoje Kaune 1949 m. 

46. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Koplytstulpiai

XX a. 7–8 d–metis, kart., temp., 37 
x 48,5

Sign. AD: K. Ŝ.
12000 Lt│3475,44 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

47. Jonas Buračas (1898–1977)
Južintai
1932, drb., al., 26,5 x 24,8
Sign. VD: J. Buračas - / 32 
10600 Lt│3069,97 Eur
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48. Vladas Didžiokas (1889–1942) 
Peizažas su skardžiu
XX a. 3–4 d–metis, drb. ant kart., al., 48 x 38
Sign. AK: V. Didžiokas
21500 Lt│6226,83 Eur

Vladas Didžiokas (1889–1942) – tapytojas, scenografas. Mokėsi Centrinėje barono Štiglico techninio piešimo 
mokykloje Sankt Peterburge, įgijo taikomosios dekoratyvinės dailės specializaciją, vėliau studijavo Peterburgo 
Dailės akademijoje pas Dmitrijų Kardovskį. Kūrė scenografiją Vitebske, Kaune, tobulinosi Leipcige ir Berlyne. 
1922–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje, buvo pedagogų tarybos narys. Nuo 1931 m. buvo dekoratyvinės 
tapybos studijos vadovas. Tapė peizažus, portretus, rečiau – natiurmortus, figūrines kompozicijas. Ankstyvieji 
paveikslai nutapyti tikroviškai, po studijų Berlyne stiprėjo formos apibendrinimas, postimpresionistinės 
tendencijos. Peizažams būdingas panoraminis vaizdas, platūs potėpiai, ryškios spalvos. 
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas. Tomas III: 1918–1944 (sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius: Lietuvos mokslo 
taryba, 2013): p. 100-101
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L i e t u v o s  d a i l ė

50. Feliksas Bulaka (g. 1925)
Peizažas su upe
1954, drb., al., 46,4 x 62,4
Sign. AD: F. Bulaka / 54
1400 Lt│405,47 Eur

49. Steponas Varašius (1894–1982) 
Laivel is  Nemune
1947, kart., al., 24,2 x 31
Sign. AK: S.V.
4600 Lt│1332,25 Eur
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50. Feliksas Bulaka (g. 1925)
Peizažas su upe
1954, drb., al., 46,4 x 62,4
Sign. AD: F. Bulaka / 54
1400 Lt│405,47 Eur

51. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Upė saulėleidyje
1965, drb. ant kart., al., 50 x 69,5
Sign. AK: A Žm, 1965
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1593
25000 Lt│7240,50 Eur
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52. Vincas Norkus (1927–2006) 
Peizažas su š ieno gubomis
1965, drb., al., 80 x 115,5
Sign. AD: parašas – 65 
3000 Lt│868,86 Eur

53. Vincas Norkus (1927–2006) 
Kernavės apyl inkės
1960, drb., al., 57,5 x 90
Sign. AK: parašas – 60
7900 Lt│2288,00 Eur

54. Vincas Norkus (1927–2006) 
Prie  Vingio
1998, kart., al., 40 x 50
Sign. AD: parašas
1300 Lt│376,51 Eur

55. Vincas Norkus (1927–2006) 
Prisiminimas (Dabar čia  Santuokų rūmai)
1993, kart., al., 40 x 31
Sign. AD: parašas
1200 Lt│347,54 Eur
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56. Povilas Puzinas (1907–1967) 
Monmartras

XX a. 5 d–metis, drb. ant kart., al., 58,5 x 
48,5

Sign. AK: P. Puzinas
24000 Lt│6950,88 Eur

57. Povilas Puzinas (1907–1967) 
Žiemos peizažas (Ziemas ainava)

1958, kart., al., 49 x 64
Sign. AD: Paul Puzinas 58

24000 Lt│6950,88 Eur

Išeivio tapytojo Povilo Puzino (1907–1967) kūryba yra gana nuosaikios stilistikos. Dar tarpukario Lietuvos 
dailės parodose eksponavęs savo kūrinius kartu su Dailininkų sąjungos Realistų sekcija, gyvenimo nublokštas į 
Amerikos aplinką, jis liko ištikimas realizmui, nepriėmė dailės naujovių ir jas vertino kritiškai. Dailininką galima 
vadinti „apleistų vietų romantiku”: akivaizdus jo dėmesys nykokai aplinkai, kasdienei žmogaus buičiai.
Parengta pagal: V. Liutkus, „Žmogaus drama ir būties apmąstymai“, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo (sud. I. 
Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003) p. 110-111
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L i e t u v o s  d a i l ė

60. Adomas Varnas (1879–1979) 
Upės pakrančių l ikučiai

1965, drb. ant kart., al., 40,7 x 50,7
Sign. AK: a. varnas/1965

12000 Lt│3475,44 Eur

61. Vytautas Ciplijauskas (g. 1927)
Švalenbergo motyvas
1991, drb., al., 69,5 x 103,5

14750 Lt│4271,90 Eur

58. Linas Vanagaitis
Be pavadinimo 
1978, kart., al., koliažas, 56,5 x 67,5
Sign. VK: LV78
2400 Lt│695,09 Eur

59. Stasys Jusionis (g. 1927)
Rudenėjant
1998, drb., akr., 100 x 110
14500 Lt│4199,49 Eur
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60. Adomas Varnas (1879–1979) 
Upės pakrančių l ikučiai

1965, drb. ant kart., al., 40,7 x 50,7
Sign. AK: a. varnas/1965

12000 Lt│3475,44 Eur

61. Vytautas Ciplijauskas (g. 1927)
Švalenbergo motyvas
1991, drb., al., 69,5 x 103,5

14750 Lt│4271,90 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

64. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Vaikystė
1985, drb., al., 60 x 73
Sign. AD: V.Ostr. 
3400 Lt│984,71 Eur

63. Raimundas Sližys (1952–2008) 
Dvi  f igūros stereo
1980, kart., al., 37 x 46
Sign. DC: Sližys/dvi figūros/80.
5200 Lt│1506,02 Eur

62. Sofija Veiverytė (1926–2009) 
Gepardas
1985, drb., al., 125 x 200
Sign. AD: SV 85
12800 Lt│3707,14 Eur
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67. Marius Liugaila (1953–2013) 
Portretas  X
2006–2007, pop., spalv. piešt., past., 63 x 44
Sign. AK: Marius Liugaila 2007
4600 Lt│1332,25 Eur

66. Marius Liugaila (1953–2013) 
Ramybė
2006, pop., spalv. piešt., past., 63 x 44
Sign. AD: Marius Liugaila 2006
4600 Lt│1332,25 Eur

65. Raimundas Mikšys (1961–2008) 
Medžiai
1995, pop., past., 49 x 58,5
Sign. AK: R. Mikšys 95
2200 Lt│637,16 Eur

68. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
1.  Rusnė.  Vienišas  trečiadienis
1981, kart., temp., al., 15,3 x 33
2.  Rusnė.  Figūra,  nepanorėjusi  būti  l inksma
1981, kart., temp., al., 20,5 x 27,6
Sign. AD: parašas / 81·VI·17
6000 Lt│1737,72 Eur
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69. Edmundas Žiauberis (1932–1985) 
Antal ieptė
1955, pop., akv., 31,7 x 24
Sign. AD: parašas/Antalieptė, 55 m.
350 Lt│101,37 Eur

71. Ignas Budrys (1933–1999)
Peizažas su koplyčia  ir  koplytstulpiu
XX a. 8 d–metis, pop., akv., 30,5 x 40
Sign. AC: Ig.Budrys
900 Lt│260,66 Eur

72. Ignas Budrys (1933–1999)
Peizažas su sodyba
XX a. 8 d–metis, pop., akv., 72 x 100
Sign. AD: Ig.Budrys
2400 Lt│695,09 Eur

70. Vytautas Laukys (g. 1954)
Pilka diena
1981, drb., al., 50 x 60
2500 Lt│724,05 Eur
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74. Donatas Valatka (g. 1932)
Peizažas rudenį
2003, kart., al., 36,5 x 43,3
Sign. AD: D. Valatka 2003
1500 Lt│434,43 Eur

75. Rimas Bičiūnas (g. 1945)
Paukštis  ir  jūra
1984, kart., al., 22 x 29
900 Lt│260,66 Eur

73. Algis Skačkauskas (1955 – 2009) 
Gyvulys  ir  gėlės

2004, drb., al., 100 x 81
Sign. VK:  Skačkauskas

8800 Lt│2548,66 Eur
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Lietuvos grafika

76. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)
Baržos Nemune
~1931, pop., ofortas, 19 x 13,8
Sign. AK: Zofja Rōmer
1800 Lt│521,32 Eur

Piešinys, pagal kurį sukurtas šis ofortas, saugomas Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir yra 
reprodukuotas in: J. Širkaitė, Dailininkė Sofija Romerienė (Vilnius, 2005): il. 66.



45

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

77. Adomas Galdikas (1893–1969) 
Peizažo eskizas
Iki 1944, pop., grafit., 22 x 30
600 Lt│173,77 Eur

78. Aldona Skirutytė (1932–2005) 
Iš  c iklo  „Žemaitė“
1957, pop., ton. litograf., 32 x 45
Sign. AK klišėje: AS/56, apačioje piešt.: „Žemaitė“, AD: A. Skirutytė 1957 m.
800 Lt│231,70 Eur

79. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Aš išdainavau visas  dainužėles
~1964, pop., linoraiž., 39,7 x 50
Sign. AD: parašas 
750 Lt│217,22 Eur
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80. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
Sulaužyti  žmonės
1962, pop., kart. raiž., 44 x 28, tir. iki 10
Sign. AD: Kis 62
900 Lt│260,66 Eur

81. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Karal ius  kanklininkas
XX a. 6–7 d–metis, pop., litograf., 24,4 x 19,3, tir. 
38/62
Sign. AK: 38/62, AD: Kasiulis
700 Lt│202.73 Eur

82. Žibuntas Mikšys (1923–2013)
Rūmai  kieme (Hôtel  de Châlons)
1964, pop., ofortas, 15,5 x 11
Repr. in: Žibuntas Mikšys (sud. E. Grigoravičienė, 
Vilnius: LDS leidykla, 2013): p. 159
1400 Lt│405,47 Eur
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83. Leonas Lagauskas (1928–2010)
Iš  c iklo  „Vi lnius“I
2009, pop., ofortas, 29,2 x 23
Sign. AK: „Vilnius“ ofort. / atspaudė dail. Vla-
das Liatukas, AD: L. Lagauskas
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai 
(sud. R. Urbonienė, VDA leidykla, 2011): p. 93
950 Lt│275,14 Eur

84. Leonas Lagauskas (1928–2010)
Iš  c iklo  „Vi lnius“II
2009, pop., ofortas, 26,2 x 31,6
Sign. AK: „Vilnius“ ofort. / atspaudė dail. Vladas Liatukas, AD: L. Lagauskas
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R. Urbonienė, VDA 
leidykla, 2011): p. 95
950 Lt│275,14 Eur

85. Leonas Lagauskas (1928–2010)
Iš  c iklo  „Vi lnius“III
2009, pop., ofortas, 26,8 x 49,8
Sign. AK: e.d‘a., „Vilnius“ C3, AC: /atspaudė Vl. Liatukas, AD: L. Lagauskas
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R. Urbonienė, VDA leidykla, 2011): p. 99
1400 Lt│405,47 Eur
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86. Kęstutis Ramonas (g. 1936)
Vilniaus senamiestis
1978, pop., mišri techn., 57 x 44,5, tir. 9/10
Sign. AK: Vilniaus senamiestis / iškilioji sp. / I v./ 
9/10, AD: K. Ramonas 1978
450 Lt│130,33 Eur

87. Aldona Skirutytė (1932–2005) 
Vilnius .  Iš  c iklo  „Lietuva taikos sesė“
1967, pop., spalv. linoraiž., 47,5 x 65
Sign. AD klišėje: monograma AS, apačioje pieštuku: „Vilnius“ Iš ciklo „Lietuva taikos 
sesė“, AD: A. Skirutytė 67
900 Lt│260,66 Eur

88. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš  c iklo  „Vi lnius“.  Miesto vaizdas  
nuo J .  Basanavičiaus gatvės
1973, pop., medžio raiž., 49,8 x 49,8, tir. 60/200
Sign. AK: 60/200 Vilnius, miesto vaizdas nuo J. Basanavičiaus gatvės, AD: parašas 73
Repr. in: Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 1995): p. 17
1600 Lt│463,39 Eur

89. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Indė šokėja
1960, pop., ofortas, 27,7 x 22
Sign. AK: E.d‘A, AK: parašas 60
950 Lt│275,14 Eur
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94. Birutė Stančikaitė (g. 1952)
Rūsti  šviesa .  I .
1982, pop., ton. litograf., 47,5 x 66, tir. 21/25
Sign. AK: „Rūsti šviesa“ 21/25, AD: Birutės Stančikaitės 1982 m.
Repr. in: Birutė Stančikaitė (Vilnius, R. Paknio leidykla, 2010): p. 30
900 Lt│260,66 Eur

93. Birutė Stančikaitė (g. 1952)
Prieš  vėją
1982, pop., ton. litograf., 48,8 x 60,5, tir. 13/50
Sign. AK: „Prieš vėją“ iš ciklo „Mano krašto vakarai“ 13/50, AD: 
Birutės Stančikaitės 1980 m.
Repr. in: Birutė Stančikaitė (Vilnius, R. Paknio leidykla, 2010): p. 27
900 Lt│260,66 Eur

90. Algimantas Švažas (1933–2003) 
Mergelė
1967, pop., medžio raiž., 41,7 x 38,5 
Sign. AK: Mergelė, medžio raiž., AD: AŠ 67
750 Lt│217,22 Eur

91. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)
Dialogas 12
1979, pop., linoraiž., 46 x 40,5, tir. 13/20
Sign. AK: 13/20 Dialogas – 12, AD: parašas 79.
950 Lt│275,14 Eur

92. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)
Dialogas 13
1979, pop., linoraiž., 47 x 40,5, tir. 10/20
Sign. AK: 10/20 Dialogas – 13, AD: parašas 79.
950 Lt│275,14 Eur
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Varia Lituanica

95. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.)
Antikinė scena (Nr.  23)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų 
(klaidingai vadintų Tito  
termomis) freskų albumo (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., 47 x 49 
Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: 
Marco Carloni  Romano incise 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri 
incontro al Palazzo Bernini a Roma
7000 Lt│2027,34 Eur

96. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.)
Lubų freskos ir  st iuko l ipdyba (Nr.  38)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų 
(klaidingai vadintų Tito  
termomis) freskų albumo (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., 47 x 49 
Sign. AK: Franc. Smagliewicz, e Brenna disegnorono, 
AD: Carloni incise 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri 
incontro al Palazzo Bernini a Roma
7000 Lt│2027,34 Eur
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97. Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc, 1870–1936)
Kryžius pakelėje  į  Bogdanovą
1908, pop., piešt., akv.,  29 x 18,5
Sign. AK: monograma FR. 1908. KP – dedikacija 
11000 Lt│3185,82 Eur
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98. Trys plakatai
1.  Plakatas  „Vytautas  Didysis  1430–1930 /  500 metų mirt ies  sukaktuvėms paminėti“
1930, pop., spauda, 49 x 34
Spaudė „Spindulio“ litografija Kaune, pagal J. Mateikos kūrinį. „Mūsų Rytojaus“ 1930 m. skaitytojams dovana.
2 .  Plakatas  „Kęstutis .  Didžiojo  Lietuvos Kunigaikščio  Kęstučio 550 metų mirt ies  sukaktuvėms paminėti“
1932, pop., spauda, 34 x 23
„Mūsų Rytojaus“ skaitytojams dovana 1932.
3 .  Plakatas  „Birutė“
1932, pop., spauda, 32,5 x 23
1500 Lt│434,43 Eur

99. Plakatas „Malda į Aušros Vartų Švenčiausiąją Panelę“
Dail. Vaclovas Kosciuška (1911–1984) 
1937, pop., spauda, 57 x 40
Spausta Kauno spaustuvėje „Spindulys“
600 Lt │173,77 Eur

100. Juozas Zikaras  
(1881–1944) 
Mini  plaketė „Antanas 
Smetona“
XX a. 4 d–metis, bronza, 6,9 x 
4,8, 117 g
Sign. AD: J. Zikaras
650 Lt│188,25 Eur
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101. Plakatas “Vytautas Didysis Lietuvos valdovas  
1392–1430”
Fot. A. Atroška. Lietuvių šv. Kazimiero  
draugijos leidinys.
XX a. 3–4 d–metis, pop., spauda, 65 x 49,5. Spaudė 
“Ruch’o” spaustuvė Vilniuje
550 Lt│159,29 Eur

102. Plakatas “Darius ir Girėnas”
1932–1933, pop., spauda, 54 x 24,5. 
Spaudė „Lito pressa“ Kaune.
650 Lt│188,25 Eur

104. Vytautas Kašuba (1915–1997)
Medalis  „Lietuvos krikščionybės jubi l ie jus“
1986, bronza, Ø 7,6, 253 g
Kalta Medallic Art Co (Danbury, Ct). Su originalia dėžute.
650 Lt│188,25 Eur

105. Vytautas Kašuba (1915–1997)
Medalis  „Vi lniaus Universitetas  1579–1979“
1979, bronza, Ø 6,8, 220 g
Be originalios dėžutės.
750 Lt│217,22 Eur

103. Jānis Brekte (1920–1985, Latvija) 
Vilniaus senamiestis  (šv.  Mykolo gatvė)
~1955, pop., akv., 65,5 x 47,5
4000 Lt│1158,48 Eur
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106. Nežinomas autorius  
(Lietuva, XX a. I p.)

Jonas Basanavičius
XX a. I p., bronza, 16,6 x 12,5, 483 g

650 Lt│188,25 Eur

107. Juozas Kėdainis (1915–1998)
Horel jefas  „Pienininkė“
XX a. 6 d–metis,  gipsas, 45 x 22
1900 Lt│550,28 Eur

109. Venclovaitė G.  
/ Kauno kombinatas „Dailė“

Dekoratyvinė lėkštė
XX a. II p., molis, glazūra, Ø 28,5

400 Lt│115,85 Eur

108. Bronislovas Zalensas (1921–1994) 
Rugių r išėjos
1985, terakota, h=33, 33 x 23
Sign. A: Zalensas 85
12000 Lt│3475,44 Eur
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110. Danielius Sodeika (g. 1961)
Sveika,  Viktori ja!
2002, bronza, h=37, tir. 3/10
Sign. A: D. Sodeika 10/3
2000 Lt│579,24 Eur

111. Vytautas Šerys (1931–2006)
Laba diena
1986, bronza, h=65, 64 x 39
Sign. A: monograma/86
11400 Lt│3301,67 Eur

112. Adam Hlobus (g. 1958, Baltarusija–Lietuva)
Triptikas  „Moteris“
2014, pop., temp., 20,2 x 29
Visi signuoti monograma Γ·14
1500 Lt│434,43 Eur



Pavardžių indeksas

Bandas, Maksas (Max Band, 1900–1974): 21
Bičiūnas, Rimas (g. 1945): 43
Bogenas, Aleksandras (Kacenbogenas, 1916–2010): 20 
Brekte, Jānis (1920–1985, Latvija):  53
Budrys, Ignas (1933–1999): 42
Bulaka, Feliksas (g. 1925): 34
Buračas, Jonas (1898–1977): 32
Butkevičius, Juozapas (Budkevičius, 1841–po 1877): 18
Carloni, Marco (1742–1796): 50
Ciplijauskas, Vytautas (g. 1927): 9, 39
Didžiokas, Vladas (1889–1942): 33
Galdikas, Adomas (1893–1969): 24, 30, 45
Gibavičius, Rimtautas (1935–1993): 48
Hlobus, Adam (g. 1958, Baltarusija–Lietuva): 55
Jankauskas–Kampas, Rimvidas (1957–1993): 28, 29
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997):  10-15
Juchnevičius, Eduardas (1942–2011): 49
Jusionis, Stasys (g. 1927): 38
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 46
Kašuba, Vytautas (1915–1997): 53
Kėdainis, Juozas (1915–1998): 54
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 41, 46
Kuzminskis, Jonas (1906–1985): 45
Lagauskas, Leonas (1928–2010): 47
Laukys, Vytautas (g. 1954): 42
Liugaila, Marius (1953–2013): 41
Mane–Katzas, Emanuelis (Emmanuel Mané–Katz, 
1894–1962): 22
Mikšys, Raimundas (1961–2008): 41  
Mikšys, Žibuntas (1923–2013): 46
Nežinomas autorius (Lietuva, XVIII a.): 4
Norkus, Vincas (1927–2006): 36 

Ostrauskienė, Valerija (1927–1997): 40
Puzinas, Povilas (1907–1967): 37 
Ramonas, Kęstutis (g. 1936): 48
Romerienė, Sofija (Zofia Romer, 1885–1972): 7, 44
Rosentalis, Mošė (Moshe Rosentalis, 1922–2008): 22
Ruščicas, Ferdinandas (Ferdynand Ruszczyc, 1870–
1936): 51
Skačkauskas, Algis (1955 – 2009): 43 
Skirutytė, Aldona (1932–2005): 45, 48
Sližys, Raimundas (1952–2008): 40 
Smuglevičius, Pranciškus (1745–1807): 50
Sodeika, Danielius (g. 1961): 55
Stabrauskas, Kazimieras (1869–1929): 16, 17
Stančikaitė, Birutė (g. 1952): 49
Šerys, Vytautas (1931–2006): 55
Šimonis, Kazys (1887–1978):  6, 31
Švažas, Algimantas (1933–2003):  49
Tobiasse, Théo (1927–2012):  23
Valatka, Donatas (g. 1932):  43
Vanagaitis, Linas: 38
Varašius, Steponas (1894–1982):  34
Varnas, Adomas (1879–1979): 5, 8, 39 
Veiverytė, Sofija (1926–2009):  40
Venclovaitė, G.: 54
Zalensas, Bronislovas (1921–1994): 54 
Zapkus, Kęstutis (g. 1938): 26, 27
Žiauberis, Edmundas (1932–1985):  42
Žmuidzinavičius, Antanas (1876–1966):  35
Žoromskis, Kazimieras (1913–2004): 25

Skelbimas
Meno rinkos agentūra rengia spaudai Adomo Galdiko (1893–1969) ir Leono Katino (1907–
1984) kūrybos albumus. Visi, turintys aukštos meninės vertės šių autorių darbus, gali siūlyti juos 
reprodukuoti albumuose, atsiųsdami kokybiškas darbų nuotraukas (nemažiau 300 dpi) ir aprašymus 
(pavadinimas, metai, medžiaga, technika, išmatavimai) el. paštu info@menorinka.lt  iki š. m. spalio 31 d.



A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas 
atrib. – atributuojama 
aut. techn. – autorinė technika 
balt. – baltalas 
C. – centre
cinkograf. – cinkografija 
chromolitograf. – chromolitografija (spalvota)
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas 
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris 
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
il. – iliustracija 
inv. nr. – inventorinis numeris 
įv. str. – įvadinis straipsnis 
K. – kairėje
kart. – kartonas
ketv. – ketvirtis 
klij. – klijuotė 
KP – kita (kūrinio) pusė 
kreid. – kreidelės
l. – lapas 
leid. – leidėjas 
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas 
LDM – Lietuvos dailės muziejus

LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga 
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
m. – metai
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija 
monotip. – monotipija 
neįsk. sign. – neįskaitoma signatūra 
než. aut. – nežinomas autorius 
p. – pusė, puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija (spauda)
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina 
raiž. – raižinys, raižytojas 
raš. – rašalas 
relj. – reljefas
repr. – reprodukuota(s) 
s. ad. – sausa adata
sangv. – sangvina 
sid. br. atsp. – sidabro bromido atspaudas
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytoja(s) 
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas 
užsak. – užsakovas 
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija

Sutrumpinimai



Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių pardavimo 

aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – „Meno kūrinių aukciono taisyklės“) 
yra privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos 
anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su 
Meno kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų 
dėl jų neaiškumo, netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.

1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros (toliau – „Aukciono namai“) 
organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (toliau – 
„Meno kūrinių“) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai siūlomi 
pirkti keliems asmenims per Aukciono namus, o  Meno kūrinio pirkimo-
pardavimo sandoris sudaromas su tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione 
pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau – „Pirkėjas“).

1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp aukcionui Meno kūrinį 
pateikusio savininko (toliau – „Savininkas“) bei Pirkėjo.

1.4. Aukciono administracija – aukciono vedėjas (aukcioną vedantis 
asmuo), aukciono protokoluotojas, aukciono finansininkas ir kiti už 
aukciono organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.

1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – aukcionui pateiktų meno 
kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 dienos iki 
aukciono pradžios. 

1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti aukcione 
kaip aukcione siūlomų meno kūrinių potencialus pirkėjas. 

1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis 
aukciono dalyvį aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti savo 
atstovo vardą ir pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į aukcioną, 
aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono namų administracijai 
asmens dokumentą bei aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti 
aukcione pirkėjo teisėmis. 

1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama 
kiekvieno aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir pirkėjas. 
Aukciono metu daromas audio ir video įrašas yra aukciono protokolo dalis. 

1.9. Dalyvio numeris – aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis 
iškelia, siūlydamas savo kainą.

1.10.  Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
1.11. Katalogas – aukcionui pateikiamų meno kūrinių aprašymas, 

nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, 
išmatavimus, pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.

1.12. Kūrinio pasas – oficialus aukcionui pateikto meno kūrinio 
dokumentas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo 
laikas ir vieta, technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, signatūros bei 
kiti objekto identifikacijai svarbūs duomenys. 

1.13.  Meno kūrinys – aukcionui pateiktas ir aukciono dalyviams įsigyti 
siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas. Meno kūrinys ar kūriniai, 
aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną numerį ir kainą 
kataloge) sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip „lotas“.

1.14. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio galutinės 
(pardavimo) ir pradinės kainos.

1.15. Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už Meno kūrinį 
aukciono dalyvių pasiūlyta kaina. Į šią kainą neįskaičiuotas pridėtinės 
vertės mokestis (PVM), kuris  pridedamas prie  meno kūrinio pardavimo 
kainos. Aukciono namai naudoja maržinę PVM apskaičiavimo schemą (LR 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.).

1.16. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama aukcione pradedant 
konkretaus meno kūrinio pardavimą. Ši kaina yra be PVM.  

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

2. Registracija dalyvavimui aukcione
2.1. Dalyvauti ir pirkti aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. 

Fiziniai asmenys, dalyvaujantys aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 

metų. Pirkėjas aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba per savo 
atstovą, arba užregistruodamas Nedalyvaujančio pirkėjo anketą.

2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis, 
turi užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą. 

2.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti 
šiuos duomenis (i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, 
elektroninio pašto adresas; (ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, 
įmonės kodas, buveinės adresas, PVM mokėtojo kodas, telefonas, faksas, 
elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, banko rekvizitai, įgalioto 
įmonės atstovo dalyvauti aukcione vardas, pavardė, telefonas, elektroninio 
pašto adresas. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar 
nupirktą kūrinį jis išsigabens pats, ar reikės transportavimo paslaugų, 
taip pat – ar reikės tarpininkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į 
užsienį. 

2.4.  Norintys dalyvauti aukcione telefonu, turi užpildyti Telefoninio 
aukciono dalyvio anketą, kurioje būtina nurodyti lotų, dėl kurių norima 
varžytis, numerius, bei telefono numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai 
susisieks su dalyviu tiesiogiai aukciono eigoje. Jeigu telefono numeris yra 
registruotas Lietuvoje, ir dalyvis fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį 
moka Aukciono namai. Jeigu telefono numeris yra registruotas ne Lietuvoje, 
arba jei dalyvis yra už Lietuvos ribų – dalyvis. Aukciono namai neatsako už 
telefoninio ryšio sutrikimus. 

2.5. Nedalyvaujančio pirkėjo anketą gali pildyti asmenys, norintys 
pirkti aukcione, bet nedalyvaujantys fiziškai pačiame aukciono renginyje. 
Nedalyvaujančio dalyvio anketoje, be įprastinėje registracijos anketoje 
teikiamų duomenų, dalyvis turi nurodyti kūrinį (-ius), kuriuos jis nori 
pirkti, bei didžiausią kainą, kurią jis sutinka mokėti už tą kūrinį (be 
PVM). Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo nuožiūra suteikia 
Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

2.6. Anketą galima užpildyti „on-line“ aukciono namų interneto 
svetainėje, arba užpildyti kataloge esančią formą ir atsiųsti faksu. 
Registruotis taip pat galima aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos 
metu ar prieš aukciono pradžią. 

2.7. Registracijos anketos, siunčiamos faksu arba registruojantis 
„on-line“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki aukciono pradžios. 
Registracija aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki aukciono pradžios.

2.8. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų 
konfidencialumą. Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista 
ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to 
imperatyviai reikalauja galiojantys teisės aktai.

2.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad kūrinių metrikos 
būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie aukcione parduodamus 
meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. 
Aukciono dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję 
norimus įsigyti kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai 
įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai gali konsultuotis su 
Aukciono namų ekspertais arba atsivesti į ekspoziciją savo ekspertus bei 
remtis jų rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono namai po pirkimo fakto 
nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų kūrinių. 

3. Aukciono vykdymo tvarka
3.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu 

laiku, kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
3.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuotiems 

asmenims apžiūrėti aukciono meno kūrinių ekspozicijoje visus meno 
kūrinius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki aukciono pradžios. 
Užsiregistravę gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų 
konsultaciją dėl aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios 
konsultacijos laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje 
nurodytais telefonais. 

3.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo 
parduodamų meno kūrinių skaičiaus, aukcionas gali vykti be pertraukos 
arba su pertrauka. 



3.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną meno kūrinį (autorius, 
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia pradinę kainą. Pradinė meno 
kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:

100 Lt –  999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;
1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;
3000 Lt – 9999 Lt: didinimo intervalas yra kas 200 Lt;
10000 Lt – 14999 Lt: didinimo intervalas yra kas 250 Lt, 
15000 Lt – 19999 Lt: didinimo intervalas yra kas 500 Lt;
20000 Lt – 49999 Lt: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;
50000 Lt – 79999 Lt: didinimo intervalas yra kas 2000 Lt;
80000 Lt ir daugiau – didinimo intervalas yra kas 5000 Lt;
3.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio 

numerį, nukreiptą į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą 
kainą.

3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas 
iš pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą 
didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 
3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno 
kūrinys laikomas parduotu, o didžiausia pasiūlyta kaina ir ją pasiūliusio 
dalyvio numeris įrašomi aukciono protokole.

3.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai skambina ir 
atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas 
registracijos anketas užpildžiusiems, aukciono dalyviams. 

3.8. Jeigu kyla ginčas tarp aukcione fiziškai dalyvaujančių pirkėjų ir 
dalyvaujančių telefonu arba užpildžiusių Nedalyvaujančio pirkėjo anketą 
(pvz. paskelbus kainą tiksliai vienu metu pakeliami numeriai), pirmenybė 
suteikiama fiziškai aukcione dalyvaujančiam asmeniui. Jeigu kyla ginčai 
tarp aukciono dalyvių dėl pirmumo, aukciono vedėjas savo sprendimu gali 
kūrinį, dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. 

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

3.10.  Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių 
saugykloms suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į 
nesančių valstybinėse saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą. Paskelbus aukcione galutinę meno kūrinio, kuris yra 
kultūros vertybė, kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi pirmumo 
teisę šį meno kūrinį nupirkti. Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas 
turi garsiai pareikšti apie tokį sprendimą dar prieš pereinant prie sekančio 
meno kūrinio aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti 
užsiregistravęs aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos 
vadovo įgaliojimą pirkti meno kūrinius aukcione. 

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

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

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

4. Atsiskaitymas
4.1. Iškart po aukciono meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie 

aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą. 
4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam meno kūriniui 

išrašo išankstinio apmokėjimo sąskaitą (du egzempliorius), kurioje nurodo 
meno kūrinio numerį ir privalomą sumokėti kainą (su PVM). Pirmasis 
išankstinio apmokėjimo sąskaitos egzempliorius įteikiamas aukciono 
dalyviui, antrasis  lieka aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus 
įrašo į aukciono protokolą.

4.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam pirkėjui sąskaita 
yra išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną; ją privalu 

apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas (įskaitant tą dieną, kai 
sąskaita buvo gauta faksu ir/ar elektroniniu paštu). Sąskaitos originalas, 
drauge su kūrinio pasu, bus atiduotas atsiimant nupirką kūrinį.

4.4 Užmokėti už meno kūrinį galima aukciono vietoje grynais pinigais, 
arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), arba 
banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas po aukciono. 

4.5. Mokant aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, aukciono 
dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas bei atiduodamas meno 
kūrinys ir kūrinio pasas. 

4.6. Sumokėjus banko pavedimu, meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui 
kai pinigai įplaukia į Aukciono namų sąskaitą. Banko pavedime būtina 
nurodyti pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto 
meno kūrinio pavadinimą arba numerį. 

4.7.Aukciono namai nepriims įmokų už meno kūrinį iš trečiųjų asmenų, 
tik iš užsiregistravusių ir didžiausią kainą už objektą pasiūliusių dalyvių, 
kaip tai yra fiksuota aukciono protokole, nebent yra atskiras, dar prieš 
aukciono pradžią pasirašytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų, 
aukciono dalyvio ir mokėtojo. 

4.8. Pirkėjas privalo atsiimti meno kūrinį per 3 darbo dienas nuo pinigų 
sumokėjimo momento. Jei pirkėjas neatsiima meno kūrinio per nurodytą 
laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio saugojimą – 0,2 % meno 
kūrinio pirkimo vertės už vieną parą. 

4.9. Jei meno kūrinį pirkėjui pristato Aukciono namai, jie meno kūrinį 
turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų pateikimo į Aukciono namų 
sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima papildomą mokestį, kuris turi 
būti sumokėtas kartu su mokesčiu už nusipirktą meno kūrinį. Į šią sumą 
įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  bei draudimo pervežimo 
metu (jei taikytina) kaštai.

4.10. Kartu su nusipirktu meno kūriniu pirkėjui išduodamas oficialiai 
aukciono namų patvirtintas jo pasas.

4.11.  Atsiimdamas meno kūrinį, pirkėjas privalo pasirašyti Meno 
kūrinių atidavimo pirkėjams žurnale arba analogiškame kurjerio 
pateikiamame dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, kad pirkėjas Aukciono 
namams neturi jokių pretenzijų. 

4.12. Jeigu meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į 
valstybinę apskaitą, jis išduodamas pirkėjui kartu su Kultūros vertybių 
apsaugos reglamentu. 

4.13. Jeigu Pirkėjas nori meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 50 metų) 
išvežti į užsienį, jis turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 patvirtintomis Kilnojamųjų kultūros 
vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis 
bei kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu. 

4.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po aukciono – neatsiskaito 
su Aukciono namais už įsigytą meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda 
teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose aukcionuose, o jo pavardė ir 
įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje 
bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos 
skleidimo kanalais. Aukciono namai gali pasiūlyti tokiais atvejais meno 
kūrinį pirkti pirkėjui, aukciono eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą. 
Aukciono namai taip pat turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar 
į teismą ginti savo pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant 
ieškinį dėl reikalavimo pripažinti meno kūrinio pirkimą-pardavimą 
įvykusiu bei reikalavimą sumokėti Aukciono namams bei pardavėjui 
priklausančias sumas.  

5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
5.1. Meno kūrinių aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra 

taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo 

meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, aukcione parduotų meno kūrinių 
perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. The auction starts at the designated time. Depending on the 
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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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Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius vaizduojamojo meno istorija į pirmąjį Meno istorijos mokyklos  
(MIM) semestrą. 2014 m. rudenį siūlome išklausyti du koncentruotus paskaitų ciklus:

Sav. Lietuvos fotografijos istorija
Lektorius: Stanislovas Žvirgždas

Lietuvos dailė po 1945 m.
Lektorė: Laima Kreivytė

I X.7. Fotografijos išradimas ir Lietuvos 
fotografija iki Pirmojo pasaulinio karo

X.8. Pokario dailė. Menas ir propaganda

II X.14. Senosiose fotografijos ateljė X.15. “Atšilimo” laikotarpis: modernizacijos 
iššūkiai

III X.21. Lietuvos fotografija Pirmojo pasaulinio 
karo metais

X.22. Sąstingio priešnuodis: paralelinės 
“realybės”

IV X.28. Nepriklausomos Lietuvos fotografija 
1918–1940 m.

X.29. XX a. pabaigos meno transformacijos

V XI.4. Prieškario fotografija Vilniuje – J. 
Bulhako fotografijos mokykla

XI.5. Įvietinto meno ištakos ir sklaida

VI XI.11. Mūsų miestelių fotografai XI.12. Naujieji ir senieji paminklai. Ką daryti?

VII XI.18. Kelias į spalvotąją fotografiją XI.19. Menas ir miestas: projektai viešojoje 
erdvėje

VIII XI.25. Lietuvos fotografijos mokykla XI.26. Svarbiausios XX a. pab. – XXI a. pr. parodos

IX XII.2. Modernizmas Lietuvos fotografijoje XII.3. Šiuolaikinės meninės strategijos
  
Laima Kreivytė – nepriklausoma kuratorė ir dailės kritikė. 1995 baigė Vilniaus dailės akademiją, 1999-2000 metais 
studijavo Vidurio Europos Universitete (CEU) Budapešte. Dėsto Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir Europos humanitariniame universitete. Svarbesnės kuruotos 
parodos: Kęstučio Zapkaus Tapybos retrospektyva ir Marijos Teresės Rožanskaitės Rentgenogramos Nacionalinėje 
dailės galerijoje; Lietuvos paviljonas LIII Venecijos bienalėje; Baltic Mythologies III Prahos bienalėje.

Stanislovas Žvirgždas – Lietuvos fotomenininkas, fotografijos istorikas ir teoretikas. 1960–1961 studijavo Vilniaus 
universitete istoriją. 1961–1965 politinis kalinys. 1972 baigė Neakivaizdinį menų liaudes universitetą (ZNUI) Maskvoje. 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1972, nuo 2001 – garbės narys. 1972–1992 dirbo Lietuvos fotomenininkų 
sąjungoje aukščiausios kvalifikacijos fotografu menininku. 1992–1996 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas. 
1996–2013 valdybos atsakingasis sekretorius. 1999–2008 – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos 
pirmininkas, 2003–2010 dėstė meninę fotografiją Vilniaus dizaino mokymo centre. 2007–2011 LR Kultūros ministerijos 
Kultūros ir meno tarybos narys. Nuo 2011 – Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narys. Nuo 2013 Lietuvos 
kultūros tarybos narys. Per 360 įvairaus pobūdžio publikacijų iš fotografijos istorijos, teorijos, vertimų Lietuvos 
laikraščiuose ir žurnaluose autorius

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite mūsų tinklapyje www.menorinka.lt

Išklausiusiems nemažiau 7-ų paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.

Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir 
diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos mokamos, bilieto kaina – 25 Lt. Vietų skaičius ribotas (max. 40).



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.



1 viršelyje panaudota:

  Kazys Šimonis (1887–1978) 
Mykolo Šleževičiaus ir  jo  sutuoktinės  

Domos portretas
1912–1937, kart., temp., 50 x 55

2,3 viršeliuose panaudota:

Kęstutis Zapkus (g. 1938)
Žari jos .  Iš  c iklo  „Karo vaikai“

1985, pop., spalv. šilkograf., 56 x 85,5, tir. 60/96

© Meno rinkos agentūra, 2014
© Dizainas DiViZijA 

Daugiau informacijos:
tel.  (+370-5) 2307 200

mob. tel. (+370-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt

www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com

Partneris:

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS 
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS 

ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE. 
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

XXXV Vilniaus Aukcionas:
2014 m. gruodžio 12 d. 

Tolerancijos Centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

:  V i l n i a u s  A u k c i o n a s



Kaina 20 lt
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