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Sveiki, mielieji,
Šiuo metu drauge su visa Europa išgyvename dinamišką ir sudėtingą tarpsnį. Labai įdomu
stebėti, kaip meno rinka reaguoja į nestabilią visuomeninę situaciją. O ta reakcija, jeigu ją
reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, sakyčiau yra tokia: stabilizuojanti. Neigiamas dalykas yra
tas, kad naujoje situacijoje neatsiranda naujų pirkėjų, nesusiformuoja nauja kolekcininkų
banga (tikėtina, ji susiformuos bent kiek nusistovėjus politinei situacijai, atsiradus rinkų
augimui, įpratus prie eurozonos). Teigiamas rinkos požymis yra tas, kad meno kūrinių
kainos išliko daugmaž stabilios, o tai reiškia, kad jos buvo teisingos, nebuvo „burbulinės“,
o veikiau nusistovėjusios pagal pasiūlos-paklausos dėsnius.
XXXVI Vilniaus aukciono rinkinys yra ganėtinai margas: nuo Vijūko-Kojelavičiaus
„Herbyno“ iki Lino Katino abstrakcijų. Šiuo metu neorganizuojame atskirų knygų,
fotografijų ar skulptūrų aukcionų, tad aukcione yra visko po truputį. Tikiu, kad sau artimų
kūrinių ras labai įvairių skonių meno mylėtojai. Drauge noriu pasakyti, kad tuos margus
kūrinius sieja tai, ką mes vadiname „aukcioniniu formatu“: jie visi turi būti aukšto meninio
lygio, tenkinti retumo kriterijų, turėti kažkokį ypatingą bruožą, arba priežastį, dėl ko buvo
priimti į aukcioną. Didžiąją dalį sudaro lituanistiniai kūriniai, netgi skiltyje „Užsienio dailė“
daugelis darbų ar autorių yra vienaip ar kitaip su Lietuva susiję. Nuo pat pradžių esame
deklaravę, kad Vilniaus aukcionas fokusuojasi ties lietuvišku ir lituanistiniu (plačiąja
prasme) menu – stengiamės likti ištikimi šiai kertinei nuostatai.
Svarbus momentas yra tas, kad nuo šių metų įsigaliojo naujos „Meno kūrinių pardavimo
aukcione tvarka ir sąlygos“. Labai prašau aukciono dalyvių su jomis susipažinti.
Noriu pakviesti visus neapleisti meno kūrinių kolekcionavimo netgi sudėtingais
laikotarpiais. Nes sudėtingi laikotarpiai ateina ir praeina, o meno kūriniai – išlieka ir
stiprina mūsų dvasią.
Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

In Focus: Linas Katinas
„Linas Katinas, skirtingai nuo daugelio menininkų, kurie savo kūrybinį kelią pradeda nuo figūratyvo ir keliauja
link abstrakcijos, iškart pasireiškė kaip abstrakcionistas, ir nuosekliai tokiu buvo ir yra iki pat pastarųjų
metų darbų, su dideliu pasisekimu eksponuotų 2014 m. šiuolaikinės dailės kvadrienalėje Q14. Šiuo aspektu
Linas yra labai nuoseklus, ir net sovietiniais laikais elgėsi taip, tarsi net nenutuoktų, kokio meno tikimasi
iš sovietinio dailininko, buvo ir yra absoliutus nonkonformistas. Drauge Lino kūryba yra labai enigmatiška,
sunkiai iššifruojama. Pirma, jis naudoja keistus spalvinius darinius, netipiškus ir netikėtus. Tačiau beveik
visuomet įtikinančius savo teisingumu, derme. Antra, Linas yra labai ženkliškas. Jo abstrakcija anaiptol nėra
nei ekspresionistinė, nei gestinė. Ji taip pat nėra ir grynai racionali, kaip, tarkim, Kazio Varnelio. Tačiau galima
justi, kad bene kiekviename paveiksle Linas konstruoja tam tikrą virtualią struktūrą, tikrovę, teritoriją su sava
geografine specifika. Tas struktūriškumas, ženkliškumas atspindi architektoninį Lino mąstymą (jo pirmoji
specialybė – architektūra). Trečia, Lino kūryba yra stipriai referentiška, turintį daug nuorodų, asociacijų siūlų
su pasaulinės dailės kūrėjais (ypač mėgiamas Van Gogh), meno ir literatūros kūriniais, vietovėm, aplinkybėm.
Patį tapybinį paviršių Linas mėgsta paversti daugiasluoksniu audiniu, palimpsestu, tad dažnai naudoja koliažą,
įvairius užrašus ir pan. Lietuviškos dailės kontekste panašios mąstysenos menininkų kaip ir nesimato, tuo tarpu
europinės dailės kontekste pirmiausiai kyla asociacijos su ispano Joan Miró kūryba. Apibendrinant galima
pasakyti, kad Linas Katinas yra ne tik vienas pirmųjų nuoseklių Lietuvos dailės abstrakcionistų ir įdomiausių
„tyliųjų modernistų“, bet ir tai, kad jo kūryba dar yra neatrasta, neištyrinėta ir laukia savo atskleisties valandos.“
SM

1. Linas Katinas (g. 1941)
Samanos
2010–2014, fan., akr., 152 x 152
Sign. AD: Linas
Parodinis kūrinys, dalyvavo 3-je šiuolaikinės dailės kvadrienalėje Q14
Vilniuje, 2014 m.
2900 Eur | 10013,12 Lt
4

X

X

X

V

I

V

i

l

n

i

a

u

s

2. Linas Katinas (g. 1941)

3. Linas Katinas (g. 1941)

2013, fan., akr., 152 x 115
Sign. KP: Linas
Parodinis kūrinys, dalyvavo 3-je šiuolaikinės
dailės kvadrienalėje Q14 Vilniuje, 2014 m.

1971, kart., al., akr., 117 x 80
Sign AD: Linas 71/Proces II

S l ėn is

2500 Eur | 8632 Lt

a

u

k

c

i

o

n

a

s

4. Linas Katinas (g. 1941)

Procesa s II

Žvai gžd ėt a n akt i s p agal Van G o gh

1500 Eur | 5179,2 Lt

1300 Eur | 4488,64 Lt

1999, drb., al., koliažas, 114,5 x 88,5
Sign. AD: Linas / ’99

5. Linas Katinas (g. 1941)

6. Linas Katinas (g. 1941)

1999, drb., al., 88,5 x 114,5
Sign. AD: Linas

2014, fan., akr., 152 x 152
Sign. AD: Linas

Va n Gogh v yn u og y nai

1300 Eur | 4488,64 Lt

P ri s i l i et i m as X

2000 Eur | 6905,6 Lt
5

In Focus:
Kazimieras Teodoras Valaitis

7. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974)

8. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974)

~1966, pop., piešt., akv., 59,5 x 47
Repr. in: Teodoras Kazimieras Valaitis. Parodos katalogas (sud. G. Jankevičiūtė, Vilnius: LDM, VDA leidykla,
2014): 118

~1966, pop., piešt., akv., 59,5 x 59,5
Repr. in: Teodoras Kazimieras Valaitis. Parodos katalogas
(sud. G. Jankevičiūtė, Vilnius: LDM, VDA leidykla, 2014): 125

M o t i na su va iku ka lnų papėdėje

3500 Eur | 12084,8 Lt
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N at i urm or t as s u gi t ara

3500 Eur | 12084,8 Lt
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9. Teodoras Kazimieras Valaitis
(1934–1974)

Maud uol ė kal n ų p ap ė d ė j e

~1966, pop., piešt., akv., 57,5 x 59,5
Repr. in: Teodoras Kazimieras
Valaitis. Parodos katalogas (sud. G.
Jankevičiūtė, Vilnius: LDM, VDA leidykla, 2014): 119

3500 Eur | 12084,8 Lt

10. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974)

Narst inys „Va b zdys “

1973, žalvaris, marmuras, h=17 (su postamentu – 19,5)
Sign. A: Valaitis T.K.

4000 Eur | 13811,2 Lt
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In Focus: Ignas Budrys
„Ignas Budrys yra savotiškoje Lietuvos dailės nuošalėje – panašiai, kaip akvarelės technika aliejinės tapybos
atžvilgiu. O visai be reikalo. Akvarelės technikoje jis yra panašaus svorio menininkas, kaip Antanas Gudaitis
– aliejinės tapybos. Ir, be kita ko – tikrų tikriausias arsininkas, kanoniškai įkūnijantis „Ars“ grupuotės
programą, t.y. siekęs modernumo atsispirdamas nuo liaudies skulptūros bei tekstilės meninių ypatybių:
formų apibendrinimo, monumentalumo, ryškių spalvinių derinių. Kaip ir tikrieji, prieškariniai arsininkai,
Ignas Budrys plačiai naudojo sodrias spalvas, ryškų kontūravimą, ekspresionistines spalvų dermes; rėmėsi
tais pačiais įkvėpimo šaltiniais – lietuvių liaudies menu bei vokiečių ekspresionizmu. Nėra abejonių, kad jei
Ignas Budrys būtų kūręs aliejaus technika, būtų tiek pat populiarus ir geidžiamas, kiek kiti mūsų „modernizmo
klasikai“, tačiau dabar yra tyliai ignoruojamas didžia dalimi dėl to, kad tūlas Lietuvos meno mėgėjas dažnai yra
abejingas akvarelės technikai. Ta proga verta paminėti, kad akvarelės technika kaip tik reikalauja itin didelio
meistriškumo, nes ja dirbti reikia greitai ir tiksliai, būtina numatyti vandens ir pigmento sąveiką, ji beveik
neleidžia taisymų ir perdirbimų. Akvarele galima dirbti tiek spontaniškai ir gestiškai, kaip Ignas Budrys, tiek
smulkmeniškai ir preciziškai – ši technika leidžia labai plačią raiškos skalę. Galiausiai verta priminti, kad XIX
a. mokėjimas lieti akvarelę buvo privalomas aukštuomenės atstovų gebėjimas, panašiai kaip groti vienu ar kitu
muzikos instrumentu. Ignas Budrys neabejotinai buvo lietuviškos akvarelės mokyklos virtuozas.“
SM

11. Ignas Budrys (1933–1999)

I š c i k lo „L ie tuva“. S enasis Žemaičių
p l e nt a s
~1979, pop., akv., 61,5 x 82
Sign. AD: Ig. Budrys

560 Eur | 1933,56 Lt

8

12. Ignas Budrys (1933–1999)

Iš c i kl o „ Li et uva“. Bal t i ja
1975, pop., akv., 63 x 87
Sign. AD: Ig. Budrys

620 Eur | 2140,73 Lt
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13. Ignas Budrys (1933–1999)

I š ciklo „Liet uva“

1999, pop., akv., 80 x 54
Sign. AD: 99, parašas

540 Eur | 1864,51 Lt
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14. Ignas Budrys (1933–1999)

Iš c i kl o „ Li et uva“. Sen as i s Vi l n i us
1979, pop., akv., 75 x 54
Sign. AD: Budrys / 79

620 Eur | 2140,73 Lt

15. Ignas Budrys (1933–1999)

I š ciklo „ U žgavėn ės “

1979, pop., akv., 93 x 71
Sign. AD: Budrys / 79

700 Eur | 2416,96 Lt
9

Lietuvos dailė

16. Juozas Aleknavičius (1906–1987)

Nat iurmort as su lub i n ai s
1946, drb., al., 84,5 x 73,5
Sign. AK: parašas 46

3500 Eur | 12084,8 Lt

Juozas Aleknavičius „Pirmojo pasaulinio karo metais išmirus gausiai šeimai liko našlaičiu. Likimas atbloškė
į Lietuvą, kur piemenavo Vadžgirio kaime (dab. Jurbarko rajonas). 1926 m. baigė Kauno meno mokyklą,
įgydamas teatro dailininko specialybę. Dėstytojai: Mstislavas Dobužinskis, Vladas Didžiokas, Adomas
Varnas, Kajetonas Sklėrius. 1930 m. buvo komandiruotas į Dresdeną dekoruoti lietuviškąjį pavilijoną. 1937 m.
pusmetį gyveno Paryžiuje, lankė muziejus, susipažino su Prancūzijos sostinės meniniu gyvenimu. 1940–
1945 m. dirbo Vilniuje, Dramos teatro dekoracijų cecho vedėju. Antrojo pasaulinio karo metu kilus gaisrui
studijoje, neteko daugelio savo paveikslų ir meno knygų bibliotekos. 1946 m. grįžo į Kauną, įsidarbino Dailės
mokykloje direktoriaus pavaduotoju. Ten dirbo iki 1950 m.
Sovietiniais metais buvo aktyvus dailininkų sąjungos narys, tačiau į parodas priimdavo tik realistinius
jo darbus – lietas akvareles, tapytus peizažus. Kai kuriuos paveikslus panaudodavo knygų iliustracijai.
1976 m. atostogaudamas Palangoje sužinojo, kad kilus gaisrui studijoje, vėl neteko daugelio savo darbų.
Palaidotas Karmėlavos kapinėse,” – šaltinis: Vikipedia
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17. Jonas Mackevičius (1872–1954)

Va lt ys Capri pakrantėje

1914–1929, pop., akv., 25 x 35
Sign. AD: parašas / Capri

880 Eur | 3038,46 Lt

18. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

Pa la n ga , saulėlydis

1948, drb. ant kart., al., 20 x 24,3
Sign. AD: AŽ
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1262

4300 Eur | 14847,04 Lt
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L

19. Jonas Vaitys (1903–1963)

Tr i p t ika s „D a n ga u s m ot yvai”
I: 1956, drb., al., 17 x 23
II: 1951, drb., al., 17,5 x 23
III: 1950, drb., al., 17,5 x 23,5
Visi signuoti

700 Eur | 2416,96 Lt

20. Jonas Vaitys (1903–1963)

Tr i p t ika s „Pa mišk ių peizažai”
I: 1937, drb., al., 17,5 x 23
II: 1950, drb., al., 17,5 x 23,5
III: 1953, drb., al., 17,5 x 23
Visi signuoti

700 Eur | 2416,96 Lt
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21. Jonas Buračas (1898–1977)

Va izda s iš Panemunių
piliakalnių
1963, kart., al., 27 x 48

980 Eur | 3383,74 Lt

22. Jonas Buračas (1898–1977)

Va i zda s iš Eig ulių piliakalnio

1943, pop., akv., 34 x 49
Sign. AD: J. Buračas / 43.

980 Eur | 3383,74 Lt
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23. Česlovas Znamierovskis (1890–1977)

24. Vincas Norkus (1927–2006)

XX a. vid., kart., al., 31 x 24
Sign. AD: CZ

1977, kart., al., 70 x 60
Sign. AK: parašas 77

Pa rke

240 Eur | 828,67 Lt
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Sename kai m e

640 Eur | 2209,79 Lt

25. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

26. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

XX a. II p., drb., al., 60,7 x 75,5
Sign. AK: A. Rūkštelė

XX a. II p., drb., al., 45,7 x 61
Sign. AD: A. Rūkštelė

Pei z aža s su e že ro mot yvu

2900 Eur | 10013,12 Lt
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Pei zažas s u gub om i s

2800 Eur | 9667,84 Lt
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27. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

28. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1972, kart., al., 23 x 26,5

1980, kart., al., 40 x 49,5

Ry t as Pie tuo se

180 Eur | 621,5 Lt

Pavas ar i s kal n uos e

350 Eur | 1208,48 Lt

29. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Sn i egas kop os e

1983, kart., al., 50 x 59,6
Sign. AK: Γpaчёв 83

350 Eur | 1208,48 Lt
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30. Feliksas Bulaka (g. 1925)

Vi l n i aus mo ty va s su Mažąja b aroko
s a l e ( Bo n ifra tų ba žnyčia)
1969, kart., al., 86 x 52
Sign. AD: F.Bulak/69

520 Eur | 1795,45 Lt
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31. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)

N os t al gi š kas m ot y vas
1983, drb., al., 34,5 x 30
Sign. AD: J. Mackonis – 83

300 Eur | 1035,84 Lt
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32. Kazys Šimonis (1887–1978)

33. Leonas Katinas (1907–1984)

XX a. 7–8 d–metis, pop., past., temp., 39 x 48
Sign. AD: KŜ

1946, drb., al., 65 x 55
Sign. AD: parašas

S i m fon ij a

2500 Eur | 8632 Lt

E l ekt ri n ėje

500 Eur | 1726,4 Lt
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34. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)

Vi s as ąjun gi n ės Li aud i es ūki o p as i eki m ų
p arod os Mas kvoje p as t at as
1953–1956, kart., al., 22,7 x 25,7
Sign. KP: parašas

250 Eur | 863,2 Lt

V. Kosciuška dalyvavo apipavidalinant Lietuvos
paviljoną Visasąjunginėje žemės ūkio parodoje
Maskvoje 1953 m., tuo metu intensyviai ten
dirbo su kitais menininkais.

35. Vincas Norkus (1927–2006)

36. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)

1955, kart., al., 34,5 x 24
Sign. AK: parašas – 55

1962, drb., al., 100 x 120
Sign. AK: J. Mackonis–62

Pi o ni erė

220 Eur | 759,61 Lt
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Barjerini s b ėgi m as

2000 Eur | 6905,6 Lt

Šis J. Mackonio kūrinys buvo sukurtas specialiai parodai „Sportas mene“ Maskvoje.
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37. Vincentas Gečas (g. 1931)

P irt is

1960, drb., al., 85 x 96,5
Sign. AD: V. Gečas 60

2600 Eur | 8977,28 Lt

38. Jonas Mackonis–
Mackevičius (1922–2002)

M ote rs akt as

1983, drb., al., 24,5 x 34
Sign. VD: J. Mackonis / 83

360 Eur | 1243 Lt
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39. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)

40. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)

41. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)

1970, drb., al., 70 x 50
Sign. AD: parašas

1970, kart., al., 163 x 121
Sign. AD: S. Džiaukštas

1968, drb., al., 86,5 x 63
Sign. AK: parašas

G alva

540 Eur | 1864,51 Lt

Operacinėje

5900 Eur | 20371,52 Lt

Vakaro m ot y vas

580 Eur | 2002,62 Lt

42. Juzefa Katiliūtė (1916–2009)

43. Leonas Katinas (1907–1984)

XX a. vid., drb., al., 75 x 104,5
Sign. AK: J. Katiliute

1972, fan., akr., 57 x 67
Sign. AD: L. Katinas

Abs t ra kcij a

1500 Eur | 5179,2 Lt
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N at i urm or t as s u l ėl ė

1000 Eur | 3452,8 Lt
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44. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

D e kora ty vin io pa n o universalinei parduot uvei „Vai kų p as aul i s “ Vi l n i uje p rojekt as
~1970, lenta, koliažas, asambl., mišri techn., 33 x 71

2000 Eur | 6905,6 Lt

45. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė (1913–2005)

Mot inystė ( A m ži aus gi m i m as )

XX a. II p., drb., al., 76,5 x 61
Sign. AD: Jadv. Paukštienė

2000 Eur | 6905,6 Lt
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46. Vytautas Valius (1930–2004)

47. Vytautas Valius (1930–2004)

1986, pop., temp., 86 x 62
Sign. AD: VytVal 86

1990, pop., temp., 90 x 70
Sign. AK: VytVal 90

I š c i k lo „L ie tuv ių liaudies meno mot yvais“

1600 Eur | 5524,48 Lt
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Iš c i kl o „ Li et uv i ų l i aud i es m en o m ot y vai s “

1700 Eur | 5869,76 Lt
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48. Stasys Jusionis (g. 1927)

49. Rūta Viktorija Katiliūtė (g. 1944)

1984–2004, drb., al., 100 x 100
Sign. AD: parašas

2012, drb., al., 70 x 80
Sign. AD: RK

Ž i emos ryta s

2800 Eur | 9667,84 Lt

50. Stasys Jusionis (g. 1927)

M e d žia i rude n į

XX a. IV ketv., kart., al., 45,5 x 72
Sign. AD: S.J.

1300 Eur | 4488,64 Lt

Ženklai

1100 Eur | 3798,08 Lt

51. Valdas Antanas Gurskis (g. 1936)

Iš c i kl o „ Pal an ga“

2012, drb., al., 50 x 70
Sign. AD: Gurskis / 2012

450 Eur | 1553,76 Lt
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52. Fikrat Salimov (g. 1961)

Autoport re t as

2013, pop., monotip., 51 x 38,5

375 Eur | 1294,8 Lt

Pastaba: parodinis kūrinys, dalyvavo 3-je
šiuolaikinės dailės kvadrienalėje Q14 Vilniuje,
2014 m. Autorius mokėsi tapybos Rygoje ir Sankt
Peterburge, nuo 1988 m. dalyvauja parodose, nuo
1993 m. gyvena Lietuvoje.

53. Leonardas Gutauskas (g. 1938)

Po ez ij os fa ksimilė . Dipt ikas

1995, pop., mišri techn., 20,8 x 29,8, 22 x 29,3
Sign. AK: Leonardas Gutauskas, AC: 1995, AD:
Poezijos faksimilė

220 Eur | 759,61 Lt
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54. Vytenis Lingys (g. 1956)

Dylant is m ėn ul i s

2007, drb., al., 45 x 60
Sign. AD: Lingys

600 Eur | 2071,68 Lt
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55. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g.1940)

Prie stalo

1982, pop., akv., 56 x 53
Sign. VK: R. Vaitekūnas 82

340 Eur | 1173,95 Lt

56. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g.1940)

57. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g.1940)

1985, drb., al., 44,3 x 51
Sign. KP: parašas 85

1982, pop., akv., 74,5 x 54
Sign. VK: R. Vaitekūnas 82

N atiurmorta s su akmeniu

1300 Eur | 4488,64 Lt

Sėd i n t i s p ri eš l an gą

340 Eur |1173,95 Lt
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58. Jonas Daniliauskas (g. 1950)

59. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

2013, drb., al., 73 x 60
Sign. AD: parašas

1990, drb., al., 90 x 60
Sign. AD: Valadkevičiūtė

M oteris su vyno t aure vakarėjant

1000 Eur | 3452,8 Lt

Šv i es os s p i n d ulys

350 Eur | 1208,48 Lt

60. Rimas Bičiūnas (g. 1945)

Pajūri o m oterys

1985, drb., al., 60,5 x 73
Sign. AD: Rimas 85

3400 Eur | 11739,52 Lt
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61. Raimundas Sližys (1952–2008)

Evan gel i s t as

1982, kart., al., 39 x 28,5
Sign. AK: 82 monograma

450 Eur | 1553,76 Lt

62. Eugenijus Antanas Cukermanas (g. 1935)

L ie p ta s

1980, drb. ant kart., al., 41 x 63,5
Sign. VD: EugC 80

580 Eur | 2002,62 Lt
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63. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

64. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

1979, kart., mišri techn., 22 x 14
Sign. AD: Kisa / 79·X·26

1978–1979, kart., temp., tušas, 20 x 13
Sign. AK: Kisa

Du

550 Eur | 1899,04 Lt

Iš c i kl o „ Ž m on ės i r l i ki m as “ V

550 Eur | 1899,04 Lt

65. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

Pasv i r us i val an d a

1983, kart., temp., tušas, 16 x 21
Sign. AK: K·83

550 Eur | 1899,04 Lt
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66. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

Ru sn ė. Figūra, nepanorėjusi b ūt i lin ks m a
1981, kart., temp., al., 20,5 x 27,6
Sign. AD: parašas / 81·VI·17

550 Eur | 1899,04 Lt

67. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

Ru sn ė. Vienišas t rečiadienis
1981, kart., temp., al., 15,3 x 33
Sign. KP: V. Kisarauskas

550 Eur | 1899,04 Lt
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Lietuvos grafika

68. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)

69. Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen, 1891–1969)

~1930, pop., akvatinta, 24,6 x 16
Sign. AK: Zofia Romer, AD: Droga
Repr. in: J. Širkaitė, Dailininkė Sofija Romerienė
(Vilnius, 2005): il. 75.

1948, pop., ofort., 32,5 x 22,5
Sign. AD: parašas

Ke lia s miš ke

520 Eur | 1795,45 Lt
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Dal gi n i n kai (Tad o Kos c i uš kos s uki l i m as )

350 Eur | 1208,48 Lt
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70. Vytautas Valius (1930–2004)

Vi l niu s. Vė ly voj i got ika

1977, pop., mišri techn., 70 x 54
Sign. AK: Vilnius /Vėlyvoji gotika/mišri techn./autor.
atsp./Ep.d‘A, AD: VytVal 77

220 Eur | 759,61 Lt

73. Jonas Kuzminskis (1906–1985)

Vi l niu s. Ark ika te dra b azilika
1943, pop., linoraiž., 29,5 x 38
Sign. AD klišėje: J. Kuzminskis 1943

200 Eur | 690,56 Lt
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71. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt,
1886–1957)

Pakel ės m ed ži ai

XX a. I p., pop., piešt., 19,4 x 13,9
Kitoje pusėje – 4 eskizai pieštuku
Sign. AD: BJamontt

150 Eur | 517,92 Lt

s

72. Antanas Kučas (1909–1989)

Mažv yd as

1978, pop., mišri techn., 29,3 x 19
Sign. AK: E.d‘a „Mažvydas“, AD: A. Kučas, 78

180 Eur | 621,5 Lt

74. Adolfas Vaičaitis (g. 1915)

U žgavėn ės

1939, pop., spalv. linoraiž., 37,5 x 66, tir. 1/10
Sign. AK: 1/10, AD: A. Vaičaitis 1939 m.

540 Eur | 1864,51 Lt
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75. Stasys Krasauskas (1929–1977)

Ci kl as “ Rekv i em” p agal Rob erto
Rožd es t ven s ki o ei l es

1961, pop., medžio raiž., dydžiai įv., 9 vnt.

2000 Eur | 6905,6 Lt
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76. Stasys Krasauskas (1929–1977)

77. Stasys Krasauskas (1929–1977)

1968, pop., cinkograf., 18 x 13,3
Sign. AD: parašas 68

1968, pop., cinkograf., 18 x 13,5
Sign. AD: parašas 68

Vyras

440 Eur | 1519,23 Lt

s

Vy ras i r m oteri s

440 Eur | 1519,23 Lt

78. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

Vilniaus vaizdas su kašton ai s
1968, pop., spalv. kart. raiž., 21 x 23,5
Sign. AD: parašas / 68

120 Eur | 414,33 Lt
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79. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

80. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

1977, pop., cinkograf., 24,3 x 24,5
Sign. AK: E.d‘A Vaikystės prisiminimai VIII–A–3, AD: parašas 77

1977, pop., cinkograf., 25 x 25
Sign. AK: E.d‘A Vaikystės prisiminimai V–A–4, AD: parašas 77

Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“, I

240 Eur | 828,67 Lt

Iš c i kl o „ Vai kys tės p ri s i m i n i m ai “, II

240 Eur | 828,67 Lt

81. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

Iš cik lo „Vaikystės prisiminimai“, I I I

1980, pop., cinkograf., 25 x 25
Sign. AK: E.d‘A Vaikystės prisiminimai IX–B–3, AD:
parašas 80

240 Eur | 828,67 Lt
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82. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

Iš c i kl o „ Vai kys tės p ri s i m i n i m ai “, IV

1980, pop., cinkograf., 24 x 24,5
Sign. AK: E.d‘A Vaikystės prisiminimai VIII–B–4, AD:
parašas 80

240 Eur | 828,67 Lt
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83. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

84. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

1985, pop., spalv. linoraiž., 55,5 x 72, tir. 7/10
Sign. AK: „Paukščiai I“ 7/10 E.d‘A, AC: Sp. linoraižinys, AD: E.
Kairiūkštytė, 85
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė, sud.
K. Jaroševaitė ir kt. (Vilnius: Tyto alba, 2010): 97

1985, pop., spalv. linoraiž., 56 x 72, tir. 3/15
Sign. AK: 3/15 „Paukščiai II“ E.d‘A, AC: Sp. linoraižinys, AD:
E. Kairiūkštytė, 85
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė,
sud. K. Jaroševaitė ir kt. (Vilnius: Tyto alba, 2010): 97

Pa u kščia i I

Paukš č i ai II

725 Eur | 2503,28 Lt

725 Eur | 2503,28 Lt

85. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

F igūrinė kompozicija

1996, pop., tušas, 62 x 94
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas.
Elvyra Kairiūkštytė, sud. K. Jaroševaitė
ir kt. (Vilnius: Tyto alba, 2010): 66

800 Eur | 2762,24 Lt

35

L

i

e

t

u

v

o

s

g

r

a

f

i

k

a

86. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

87. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

2007, pop., ofort., akr., 50 x 66
Sign. AK: Romantiška mozaika I, AD: Valadkevičiūtė
Repr. in: Lietuvos laikas. Parodos katalogas (Vilnius,
Lietuvos dailės muziejus, 2008): 98

2007, pop., ofort., akr., 49,5 x 65
Sign. AK: Romantiška mozaika II, AD: Valadkevičiūtė
Repr. in: Lietuvos laikas. Parodos katalogas (Vilnius, Lietuvos
dailės muziejus, 2008): 98

Triptika s „Romant iška mozaika“, I dalis

280 Eur | 966,78 Lt

Tri p t i kas „ Rom an t i š ka m ozai ka“, II d al i s

280 Eur | 966,78 Lt

88. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

Tri p t i kas „ Rom an t i š ka m ozai ka“, III d al i s

2007, pop., ofort., akr., 50 x 64,5
Sign. AK: Romantiška mozaika III, AD: Valadkevičiūtė
Repr. in: Lietuvos laikas. Parodos katalogas (Vilnius, Lietuvos
dailės muziejus, 2008): 99

280 Eur | 966,78 Lt

Konkursinis grafikės N. Valadkevičiūtės triptikas, laimėjęs
Teofilio Petraičio I-ąją premiją bendrame Lietuvos dailės
muziejaus ir Lemonto Čiurlionio galerijos parodoje–
konkurse „Lietuvos laikas“ 2007 m.

89. Aleksandras Šepkus (g. 1954)

B e p avad i n i m o („ Mi š ko žvėrys “ )
1973, pop., ofort., 15,7 x 24,7
Sign. AK: I atsp., AD: AŠepkus/1973

50 Eur | 172,64 Lt
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90. Birutė Stančikaitė (g. 1952)

Iš cik lo „N e su grąžinama“, I

1985, pop., litograf., 62 x 104, tir. 49/50
Sign. AK: I iš ciklo „Nesugrąžinami“ 49/50, AD:
Birutės Stančikaitės 1985 m.

560 Eur | 1933,56 Lt
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Žemaitija

XX a. II p., pop., spalv. litograf., 26 x 40,5, tir. 5/100
Sign. AK: 5/100, AC: Žemaitija, AD: A. Tamošaitis

230 Eur | 794,14 Lt

93. Aleksandras Šepkus (g. 1954)

1954, pop., akv., piešt., 29,5 x 21,5
Sign. AK: VKJ 1954 / Jamaica N.Y./183 St.

1973, pop., ofort., 21,5 x 10,2, tir.
2/10
Sign. AK: 2/10, AD: A.Šepkus/1973

180 Eur | 621,5 Lt

o

91. Antanas Tamošaitis (1906–2005)

92. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

Niuj orka s, 183 -ioji gat vė

i

Kom p ozi c i ja s u m am ut u

40 Eur | 138,11 Lt

94. Žibuntas Mikšys (1923–2013)

Bal ad ė ap i e p raėjus i ų l ai kų d am a s
(François Villono „ Ballade des dames
des temps jadis“ )

1961, pop., linoraiž., 82 x 55
Sign. AD: parašas
Repr. in: Žibuntas Mikšys (sud. E. Grigoravičienė,
Vilnius: LDS leidykla, 2013): il. 41

540 Eur | 1864,51 Lt
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Varia Lituanica

95. Zofia Stryjeńska (1891–1976)

L ia udie s rūba i. Vilniečiai
1933, pop., litograf., 42,3 x 67

310 Eur | 1070,36 Lt

96. Amerikos Lietuvių Prekybos Akcinė Bendrovė
Automobilių ir traktorininkų praktikos kursai

Di p l om as

Išduotas „Ford“ automobilių valdymo ir priežiūros kursą išklausiusiam
piliečiui, su originaliais kursų komisijos narių parašais.
1925, pop., poligraf., 34,2 x 41,2. Spaudė M. Jolko spaustuvė Kaune

160 Eur | 552,44 Lt

9 8 . B ažny t i n i s m ed al i s

„ Draugys tė ŠS. Pet ro i r Pov il o“

Įsteigta 2 balandžio 1905 m. Rochester, N.Y.
1905, mišri techn., 27 x 7

130 Eur | 448,86 Lt

97. Origin a li ba tų dėžė
Su gamintojo (pardavėjo) logotipu: L. Rabinowicz / Wilno /
Wileńska 21
XX a. 3–4 d–metis, pop., poligraf., 28 x 15,5 x 8,3

120 Eur | 414,33 Lt
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99. Jonas Burba (1907–1952)

Pirmo sios L iet uvos t aut inės olimpiados plaketė
1938, met., Ø 56 mm, 34,05 g
Sign. AC: Jonas Burba

290 Eur | 1001,31 Lt

100. Petras Rimša (1881–1961)

K la ip ė dos sukilimo 5-ųjų met inių at mi n i m o
me da lis
1928, bronza, Ø 33 mm, 22,31 g

80 Eur | 276,22 Lt

101. Petras Rimša (1881–1961)

Di d ži ojo Vi l n i aus Sei m o m ed al i s 1 9 0 5 – 1 9 2 5
1925, bronza, Ø 33 mm, 20,17 g

80 Eur | 276,22 Lt

102. Petras Rimša (1881–1961)

Vyt auto Di d ži ojo m i r t i es 5 0 0 - ųjų m et i n i ų
at mini m o m ed al i s
1930, bronza, Ø 33 mm, 19,76 g

80 Eur | 276,22 Lt
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103. Kazys Šimonis (1887–1978)

K al i g ra fin io te ksto projekt as
( p agal K . Š imon io eiles)
XX a. 3–4 d–metis, pop., piešt., tušas,
25 x 18
Sign. AD: K. Šimonis

170 Eur | 586,97 Lt
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104. Filomena Ušinskaitė
(1921–2003)

Dekorat yvinė vaza
„Šokėjos“

1992, stiklas, h=40,8
Repr. in: Filomena Ušinskaitė
(Kaunas: LDS, 2012): 48

580 Eur | 2002,62 Lt
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105. Filomena Ušinskaitė
(1921–2003)

106. Stasys Ušinskas (1905–1974)

XX a. 6–7 d–metis, pop., akv.,
guašas, 60 x 41
Sign. AD: F.U.

720 Eur | 2486,01 Lt

Vazos su lotosais
projektas

600 Eur | 2071,68 Lt

108. Adolfas Valeška (1905–1994)

Dekorat y v i n ė vaza „ Pa l a nga“
1970, stiklas, h=29,7
Repr. in: Nijolė Tumėnienė, Stasys
Ušinskas (Vilnius: Vaga, 1978): 108

Scenograf i jos p rojekt as K azi m i ero Vi ktoro B an ai č i o
( 189 6 – 1 9 6 3 ) op erai „ Jūratė i r K as t y t i s “
XX a. 6 d–metis, pop., guašas, 30,5 x 60

500 Eur | 1726,4 Lt
107. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)

J u o z o M iltin io po rtret as
Iki 1982, pop., akv., 58,5 x 43
Sign. KP: parašas

300 Eur | 1035,84 Lt
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109. Nežinomas kopijuotojas (XX a. I p., Lietuva)
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J uo za po Ba lzukevičiaus ( 1866–1915) kūrin i o „ Per rugi ų
la u ką“ (1895, Liet uvos dailės muziejus) ko p i ja
XX a. 3 d–metis, drb., al., 27 x 34

520 Eur | 1795,45 Lt
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110. Antanas Kmieliauskas

(g. 1932)
Merginos galvutė

XX a. II p., ton. molis, h=36

780 Eur | 2693,18 Lt

112. Juozas Kazlauskas (1942–2002)

111. Elena Kepalaitė (g.
1920)

Moters ga lva

1971, ton. gipsas, h=48
Sign. A: E. Kepalas/ 1971

880 Eur | 3038,46 Lt

K ry ži ų kal n as

1993, pop., sid. br. atsp., 21,3 x 34,5, tir. 4

200 Eur | 690,56 Lt

113. Juozas Kazlauskas (1942–2002)

Š ia u rė s deb esys

1987, pop., sid. br. atsp., 21,5 x 34,5, tir., 3
Sign. AD: 1987 m. parašas

220 Eur | 759,61 Lt

114. Juozas Kazlauskas (1942–2002)

Vi l n i us b un d a

1988, pop., sid. br. atsp., 24,5 x 30, tir. 6

200 Eur | 690,56 Lt
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Knygos

115. Albertas Kojelavičius–Vijūkas (1609–1677)

He rba rz rycerst wa W. X. Litewskiego, t ak zwany Com p en d i um
L ie tuvo s D. K. b ajorijos herbynas

Krokuva, “Czasu” spaustuvė, 1897. 528 p.
Pirmą kartą išspausdintas iš rankraščio Krokuvoje 1897 m., red. Pranciškus Piekosinskis.
Ekslibris: Luba de Radzimino Radzimiński, A.D. 1928

1300 Eur | 4488,64 Lt

116. G. H. F. Nesselmann (1811–1881, sud. ir vert.)

Dai n os . Li t t aui s c he Vol ks l i ed er

Berlin: Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1853. [VIII], 196 p.

280 Eur | 966,78 Lt

Raritetinis bibliografinis leidinys – Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno, žymaus filologo, baltisto,
atliktas lietuvių liaudies dainų vertimas į vokiečių kalbą.
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117. Kun. Kaz. Balandis, Zichkus, Kaz. Ambrozajtys
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118. Zalman Shneur (1745–1812)
Hermanas Štrukas (Hermann Struck, 1876–1944, dail.)

Grin a j M u sish kaj parashyt u Gismiu Lobynas

(Thesaurus Lietuvanorum Hymnorum) / Gysmes su natums
Dorrisville, Il., USA, 1924. XXXII, 796 p.
Atspausdinta negavus Kauno arkivyskupijos kurijos aprobato

Poem a „ Vi l n a“

Berlinas-Leipcigas, 1923.
Bibliofilinis leidinys Nr. 1182 iš 1700 egz. (iš nacių degintų knygų sąrašo).
10 Hermano Štruko Vilniaus ir vilniečių vaizdų litografijų, sukurtų pagal
autoriaus piešinius I pasaulinio karo metais.

60 Eur | 207,16 Lt

550 Eur | 1899,04 Lt

120. Рейнеке Лисъ. Поэма Гёте

С.-Петербургъ, типограф. М. О. Вольфъ, 1864

31 p. bei 8 įdėtiniai chromolitografijų lapai, originalus įrišimas

150 Eur | 517,92 Lt

119. Я. Станкевiч
Беларускiя мусульмане i беларуская лiтаратура арабскiм
пiсьмом
Vilnius: J. Levino spaustuvė (Vokiečių 22), 1933. 34 p. Minkštas
originalus viršelis.

120 Eur | 414,33 Lt

Mauricijus Osipovičius Volfas gimė 1825 m. Varšuvoje, dirbo knygynuose Varšuvoje, Leipcige, Paryžiuje,
Vilniuje. 1848 m. įsikūrė Sankt Peterburge, kur 1856 m. atidarė spaustuvę – leidyklą, pagarsėjusią nepaprasto
grožio, aukštos poligrafinės ir meninės kultūros leidiniais, ypač vaikų literatūros srityje. „Lapinas Reinekis“ –
vienas reprezentatyvių šios kultinės leidyklos, uždarytos iškart po revoliucijos, leidinių.
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121. С. А. Чистяков

История Петра Великаго
С.-Петербургъ: Издание Товарищества М. О. Вольфъ, 1903

2-as leidimas, [8], 512, IV, [4] p., 14 įdėtinių lapų
Blokas neapipjautas, šiuolaikinis odos įrišimas. Gausiai iliustruotas įvairia technika atliktomis iliustracijomis. Gera būklė,
bibliografinis raritetas.

480 Eur | 1657,34 Lt

122. Vladas Jurgutis (1885–1966)

Bankai

Kaunas: „Šviesos“ spaustuvė, 1940. VIII, 582 p. Minkštas originalus
viršelis.

90 Eur | 310,75 Lt

“Vladas Jurgutis – akademikas, profesorius, pirmasis (1922–1929) Lietuvos banko valdytojas, Lietuvos
mokslų akademijos pirmininkas, Kauno ir Vilniaus universitetų dėstytojas, dvasininkas, Steigiamojo Seimo
narys (1920–1922); lito ir Lietuvos finansų mokslo pradininkas ir kūrėjas, daugelio mokslinių straipsnių bei
knygų ekonomikos, pinigų ir bankininkystės klausimais autorius, daręs didelę įtaką visai krašto ir ekonominei
politikai, skyręs daug dėmesio aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojų rengimui Lietuvoje,” - https://www.
lb.lt/v_jurgucio_biografija
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123. Maironis (1862–1932)

J ū ra tė ir K a st yt is

Kaunas: A. Narkevičiaus spaustuvė, 1937, tir. 2000
Knyga prieš karą priklausė Kauno VIII Gimnazijai. Be puslapių numeracijos. Gausiai iliustruota Vaclovo Rato–Rataiskio medžio raižiniais

60 Eur | 207,16 Lt

124. Kazio Šimonio kūryba

S u Ign o Š la pelio įvadiniu tekst u

„Dirvos“ b-vės jubiliejinis leidinys Nr. 500
Marijampolė: „Dirvos“ b-vės spaustuvė, 1938. XVI, 47, [8] p.

90 Eur | 310,75 Lt

125. Antanas Poška (1903–1992)

Po Vi d ur i n ę A zi ją i r Pamy rą .
Gam t a i r žm on ės

1963, rankraštis (mašinraštis), 410 p.
Su priedais (rankraščiais, žemėlapiu,
nuotraukomis)
Mašinraštį buvo paėmusi, bet atsisakė išleisti
„Vagos“ leidykla, nes „taip Tarybų Sąjungoje
negali būti“

200 Eur | 690,56 Lt
Antanas Poška – legendinis keliautojas. „Jis, aštuonerius metus prabuvęs Indijoje, parvažiavo į Lietuvą
prieškariu, spėjo išleisti porą knygų, o daugiau padaryti dėl vykusios sumaišties ir okupacijos nebegalėjo.
A. Poška buvo politinis kalinys ir tremtinys, „priverstinių“ kelionių į Vorkutą ir Vidurinę Aziją dalyvis,” –
Algimantas Jucevičius
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Knygos miniatiūros
Knygos miniatiūros yra atskira bibliofilijos niša. Jos reikalauja ne tik maketuotojo meistriškumo, aukščiausios
poligrafinės kokybės, bet ir sudėtingų techninių sprendimų, juvelyrinio kruopštumo, tad dažniausiai jos būna
rankų darbo ir leidžiamos itin mažais tiražais , bei iškart tampa bibliografinėmis retenybėmis.

126. Герои войны 1812 года
1912, 9 lapai, 20 puslapių su 20 karvedžių atvaizdų. Leidinio vieta ir tiražas nenurodyti. 25 mm x 17 mm
x 5 mm, 2,86 g
Originalus odos įrišimas su žalvario sagtele, auksuotas knygos blokas.
Rusijos mūšių prieš Napoleono armiją karvedžiai. Leidinys, skirtas 1812 m. šimtmečiui pažymėti. Bibliofilinis raritetas.

150 Eur|517,92 Lt
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127. Vilius Užtupas (1927–2008)

128. Vilius Užtupas (1927–2008)

Vilnius, leidykla „Vilius“, 1993. 80 p. 33 mm x 25 mm
x 5 mm, 5,47 g

Vilnius, Viliaus Užtupo leidykla, 1997. 64 p., tir. 300 egz. 30 mm
x 24 mm x 3 mm, 3,24 g

D arius ir Girėnas

60 Eur | 207,16 Lt

Lakūn as akrob at as Jurgi s K ai rys

60 Eur | 207,16 Lt

129. Vilius Užtupas (1927–2008)

130. Vilius Užtupas (1927–2008)

Vilnius, leidykla „Vilius“, 1995. 64 p., tir. 120 egz. 14
mm x 12 mm x 4 mm, 1,05 g

Vilnius, leidykla „Vilius“, 1997. 64 p., tir. 120 egz., 11
mm x 8 mm x 3 mm, 0,47 g
Knyga 1997–2001 įtraukta į Lietuvos rekordų knygą
kaip mažiausias Lietuvoje išleistas leidinys.

Pirmajai liet uviškai knygai 450 m et ų

80 Eur | 276,22 Lt

Li et uvos s p aus t uvėm s 4 7 5

100 Eur | 345,28 Lt

47

Užsienio šalių dailė

131. Vladimir Magidey (1881–po 1925)

132. Vladimir Magidey (1881–po 1925)

1905–1925, drb., al., 60,7 x 50
Sign. VD: Magidéy–München

1925, drb., al., 60 x 50
Sign. VK: Magidéy–München / 1925

Py p kiuo tojas

3400 Eur | 11739,52 Lt

Sen ol i o p or t ret as

3500 Eur | 12084,8 Lt

Vladimiras Magidey skirtinguose aukcionų kataloguose (Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje)
įvardinamas kaip lenkų-vokiečių arba rusų dailininkas, gimęs 1881 m. Vilniuje. XIX–XX a. riboje mokėsi Vilniaus
dailės mokykloje pas I. Trutnevą arba I. Rybakovą, 1905 m. pradėjo studijas Miuncheno meno akademijoje, kur
be pasiruošimo nepriimdavo. I. Trutnevas savo mokinius dažniausiai rekomenduodavo Peterburgo akademijai,
o I. Rybakovas – Miuncheno. Mirė Miunchene, mirties data nežinoma (paskutinieji žinomi darbai datuojami
1925 m.).
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133. Jacob Bilite (1876 – po 1928)

134. Emmanuel Mané–Katz (1894–1962)

~1920–25, drb., al., 46 x 54,5
Sign. AK: J. Bilite

1935, kart., guašas., 49,5 x 64,6
Sign. AD: mané–katz 35

S a u l ė grą žų la uka s

K ai m el i s an t kal n o

2000 Eur | 6905,6 Lt

5400 Eur | 18645,12 Lt

Jacob Bilite – gimė Odesoje, 1897 m. baigė Odesos meno mokyklą, vėliau studijavo Sankt Peterburgo meno
akademijoje, buvo V. Makovskio mokinys. Apie 1910 apsigyveno Paryžiuje, įsiliejo į École de Paris aplinką.
Eksponavosi Paryžiaus 1911, 1925, 1929 m. Salonuose, dalyvavo Rusų meno parodoje Londone 1921 m. ir
Modernaus prancūzų meno parodoje Maskvoje 1928 m.

Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz, 1894–1962) – ukrainiečių kilmės Prancūzų tapytojas, kilęs iš
žydų ortodoksų šeimos ir turėjęs tapti šventiku. Baigęs studijas Vaizduojamųjų menų 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 Rembrandtas, 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 Haifos miestui paliko nemažai savo darbų, vėliau patekusių į
muziejų.
Parengta pagal: Ronald Alley. From Grove Art Online (Oxford: Oxford University Press, 2009)
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135. Fritz Möller–Schlünz (1900–1990)

136. Fritz Möller–Schlünz (1900–1990)

1960, kart., al., 40 x 50
Sign. AK: Moeller–Schlünз / 1960

1961, kart., al., 40 x 50
Sign. AK: Moeller–Schlünз / 1961

Komo ežeras, Italija

600 Eur | 2071,68 Lt

Lugan o ežeras , Švei c ar i ja

600 Eur | 2071,68 Lt

137. Fritz Möller–Schlünz (1900–1990)

Pei zažas p ajūr y je s u kop a

1957, kart., al., 34 x 46,5
Sign. AD: Sondgtube / Moeller–Schlünз / 1957

600 Eur | 2071,68 Lt

Fritz Möller–Schlünz – tarpukario Nidos meno kolonijos narys.
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139. Henri Jules Pauwels (1903–1983, Belgija)

Nati urm or t as s u aguon om i s
XX a. vid., drb., al., 70 x 60,5
Sign. AD: H. J. Pauwels

840 Eur | 2900,35 Lt
138. Alvis Hermanis (g. 1965, Latvija)

Ko mp o zicija su rože

XX a. 9–10 d–metis, drb., al., 101 x 40
Sign. AD: parašas

640 Eur | 2209,79 Lt

Henri Jules Pauwels (1903–1983) belgų dailininkas. Gimė Edegeme, netoli Antverpeno. Meninį išsilavinimą
įgijo Antverpeno privačiose studijose. Gyveno ir dirbo Antverpene. Tapė natiurmortus, peizažus ir žanrines
scenas. Ankstyvuosiuose darbuose dirbo akademiniu stiliumi, vėliau pasuko į impresionizmą, pasiekė didelės
sėkmės perteikiant šviesos efektus. Jo darbai turėjo didelę paklausą tarp bendraamžių ne tik Belgijoje, bet ir
Prancūzijoje ir Nyderlanduose.
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140. F. de Landtsheer (XX a. pr., Belgija)

S e n be rn a rė su šuniukais

1913, klij., al., 37,7 x 5,8
Sign. AD: D. de Landtsheer Boom 1913

600 Eur | 2071,68 Lt

141. Samuel Bak (g. 1933)

Ri ter i s

1970–1980, pop., litograf., 41 x 24
Sign. AK: e. d‘a, AD: Bak

600 Eur | 2071,68 Lt
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142. Jacques Lipchitz (1891–1973)

Prometėjas ( Žirgas)

1967, pop., spalv. litograf., 55 x 62,
tir. 43 / 100
Sign. AD: J. Lipchitz

660 Eur | 2278,84 Lt

143. Salvador Dali (1904–1989)

Deganti žirafa. Iš ciklo
„Žmogiškos džiunglės“

XX a. II p., pop., spalv. litograf., 46 x
48, tir. 630
Sign. AD: monograma

1600 Eur | 5524,48 Lt

Pastaba: vienas iš 30-ies
atspaudų, kuriuose fonas
spalvintas ranka (ne paties
Dali, o jo meistrų)
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Sutrumpinimai
A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
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aut. techn. – autorinė technika
balt. – baltalas
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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
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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
met. – metalas
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

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos (nauja redakcija, įsigalioja nuo 2015 m. kovo 1 d.)

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros, UAB 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, UAB (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/ar video įrašas, saugomas vienerius metus po Aukciono, 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. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant
konkretaus Meno kūrinio pardavimą.
1.15. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą
kataloge Pradinę kainą), kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® Aukciono kataloge prie konkretaus
kūrinio kainos; jeigu tokio ženklelio nėra, reiškia, nėra ir rezervinės kainos.
1.16. Akceptuota kaina („plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu už
Meno kūrinį Akciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota plaktuko dūžiu.
1.17. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną
laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro Akceptuota („plaktuko“) kaina, plius Aukciono
namų marža, plius pridėtinės vertės mokestis (PVM) nuo Aukciono namų
maržos.
2. Aukciono namų ir Savininko įsipareigojimai ir teisės
2.1. Meno kūrinio Savininkas teikdamas Meno kūrinį (-ius) Aukcionui,
patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktas Meno kūrinys (-iai) yra jo teisėta
nuosavybė, kuris yra teisėtai įsigytas arba paveldėtas, arba sukurtas, kad
kūrinys (-iai) neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, bei atsako už
kūrinio duomenų teisingumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis
pateikto kūrinio Savininkas ir/arba paveldėtojas.
2.2. Savininkas garantuoja Aukcionui teikiamo kūrinio autentiškumą.

Iki Aukciono pradžios paaiškėjus, kad kūrinys yra plagiatas, klaidingai
atributuotas arba suabejojus kūrinio autentiškumu, Aukciono namai pasilieka
teisę išimti iš Aukcione parduotinų kūrinių sąrašo tokį kūrinį.
2.3. Aukciono namai, solidariai su Savininku, deda visas pastangas, kad
būtų užtikrintos ir apgintos kūrinio autorių teisės, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis.

3. Registracija dalyvavimui Aukcione
3.1. 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.
3.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, turi
užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą.
3.3. 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.
(iii) 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.
3.4.
Norintis dalyvauti Aukcione telefonu, Registracijos anketoje
turi nurodyti lotų, dėl kurių norima varžytis, numerius, bei dalyvio telefono
numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai susisieks su dalyviu tiesiogiai
Aukciono eigoje. Telefonu galima varžytis tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina
yra 500 Eur ar daugiau. 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 už telefono ryšį moka dalyvis. Aukciono namai neatsako už telefoninio
ryšio sutrikimus.
3.5. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione fiziškai nebūdamas
salėje (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje, be įprastinių
registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti Meno kūrinį (-ius),
kurį jis nori pirkti, bei didžiausią Akceptuotą („plaktuko“) kainą, kurią jis
sutinka mokėti už tą kūrinį. Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo
nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį.
3.6. Anketą galima užpildyti internetinėje erdėje (on-line) Aukciono
namų interneto svetainėje, arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir
atsiųsti faksu (+370 5) 2307 200. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti
Aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos metu ar prieš Aukciono pradžią.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad Meno 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 Meno 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 Meno kūrinių.

4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu laiku,
kurie nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
4.2. 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

Aukciono dalyviai gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų
konsultaciją dėl Aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos
laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais
telefonais.
4.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų
Meno kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka.
4.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Meno kūrinį (autorius,
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Meno kūrinio
kaina didinama tokiais intervalais:
20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur,
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
30000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
4.5 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. Ši kaina yra Akceptuota kaina.
Nuskambėjus plaktuko dūžiui, Meno kūrinys laikomas parduotu, o Akceptuota
kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole.
4.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai skambina ir
atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas
registracijos anketas užpildžiusiems, Aukciono dalyviams.
4.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar
nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali kūrinį,
dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas iškyla po Aukciono,
pirmenybė pirkti kūrinį suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje
Aukciono metu.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali
Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.
4.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai grąžina Aukciono
administracijai dalyvių numerius.
4.13. 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.

5. Atsiskaitymas
5.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie
Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą.
5.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Meno kūriniui išrašo
išankstinio apmokėjimo sąskaitą arba PVM sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo
atsiskaitymo būdo, (du egzempliorius), kurioje nurodo Meno kūrinio numerį,
pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro Akceptuota kaina bei
Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 3000 Eur Akceptuotos
kainos, 16% - kūriniams nuo 3001 iki 5000 Eur Akceptuotos kainos, 14%
kūriniams nuo 5001 iki 10000 Eur Akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo
10001 Eur Akceptuotos kainos). Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos
arba PVM sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas Aukciono dalyviui,
antrasis lieka Aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į
Aukciono protokolą.
5.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra

išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną. Gautą sąskaitą
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.
5.4 Apmokėti už įsigytą Meno kūrinį galima Aukciono vietoje grynais
pinigais, arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro),
arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aukciono.
5.5. Mokant Aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, Aukciono
dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas arba išduodamas kasos
aparato kasos kvitas bei atiduodamas Meno kūrinys ir kūrinio pasas.
5.6. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui kai
pinigai įskaitomi į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime
būtina nurodyti Pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto
Meno kūrinio pavadinimą arba loto numerį, išankstinės sąskaitos numerį.
5.7. Aukciono namai nepriima mokėjimų už Meno kūrinį iš trečiųjų
asmenų. Už parduotą Meno kūrinį turi sumokėti tik užsiregistravęs ir
didžiausią kainą už Meno kūrinį pasiūlęs bei Akceptavęs kainą dalyvis, kurio
Pirkėjo numeris yra fiksuotas Aukciono protokole, išskyrus atvejus, kai prieš
Aukciono pradžią yra pasirašytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų,
Aukciono dalyvio ir mokėtojo dėl kitokių mokėjimo sąlygų.
5.8. Pirkėjas privalo iš Aukciono namų 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 Galutinės kainos už vieną parą.
5.9. Jei Meno kūrinį, pagal sutarimą, Pirkėjui pristato Aukciono namai,
jie Meno kūrinį Pirkėjui turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų įskaitymo
į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima
papildomą mokestį, kuris turi būti sumokėtas tuo pačiu metu kaip ir atsiskaitant
už Meno kūrinį. Į šią sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės
bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) kaštai.
5.10. Kartu su nusipirktu Meno kūriniu Pirkėjui išduodamas oficialiai
Aukciono namų patvirtintas jo pasas.
5.11. 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.
5.12. Jeigu Meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į valstybinę
apskaitą, jis išduodamas Pirkėjui kartu su Kultūros vertybių apsaugos
reglamentu.
5.13. 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,
kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu.
5.14. 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.
5.15. Jeigu Pirkėjas praranda teisę į Meno kūrinį, kaip nustatyta 5.14
punkte, Aukciono namai gali Meno kūrinį pasiūlyti pirkti Pirkėjui, Aukciono
eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą.
5.16. Aukciono namai, Pirkėjui neatsiskaičius už Meno kūrinį, turi
teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar teismą, ginti savo pažeistas teises
įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti Meno
kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu sandoriu bei reikalavimą Pirkėjui
sumokėti Aukciono namams bei Meno kūrinio Savininkui priklausančias
sumas.
6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
6.1. Meno kūrinių Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra
taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. 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.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction (revised form, effective march 1, 2015)

1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos Agentūra
for the sale of artworks at the Auction (hereinafter 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 (hereinafter Works of Art) through an Auction organized and
held by UAB Meno Rinkos Agentūra (hereinafter the Auction House), where
Works of Art are offered for sale to several persons through the Auction
House and a contract for the sale-purchase of a Work of Art is signed with the
highest Bidder (hereinafter the Buyer).
1.3. The Auction House is the intermediary between the Owner who has
submitted the Work of Art to the Auction (hereinafter 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 audio and/or video
recording made during the Auction is kept for one year after the Auction and
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 indicates the artist, title, year of creation, measurements, Starting
Price or assessed value, and other information about the Work of Art.
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 artist,
time and place of creation, technique and materials used, measurements,
condition, signatures, and other information important for its identification.
1.13. The Work of Art 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 Starting Price is the initial price announced at the Auction when
bidding on a specific Work of Art has begun.
1.15. The Reserve Price is a confidential amount (higher than the Starting
Price indicated in the Catalogue). If it is not reached during the Auction, the
Work is considered unsold. It is indicated in the Auction Catalogue by the
symbol ® beside the price of a specific Work of Art. If this symbol is absent,
there is no Reserve Price.
1.16. The Accepted Price (Gavel Price) is the highest price offered during
the Auction by a Bidder for a Work of Art. It is recorded by a stroke of the gavel.
1.17. The Final Sale Price is the final amount paid by the Buyer who has
won the Auction. It consists of the Accepted (Gavel) Price plus the Auction
House margin plus the value added tax (VAT) on the Auction House margin.
2. Obligations and Rights of the Auction House and the Owner
2.1 When submitting a Work or Works of Art for Auction, the Owner of
the Work of Art affirms and guarantees that the Work of Art he has submitted
is his rightful property, which has been lawfully acquired or inherited or
created, and that the Work has not been pledged as collateral to a third party.
He is responsible for the correctness of the information about the Work.
The Owner affirms that he is the sole Owner and/or inheritor of the Work
submitted.
2.2. The Owner guarantees that the Work submitted for Auction is
genuine. If it becomes clear before the Auction that the Work is a forgery or
has been erroneously attributed, or if there is doubt about the genuineness of

the Work, the Auction House reserves the right to remove such a Work from
the list of Works to be auctioned.
2.3. In solidarity with the Owner, the Auction House makes every effort
to guarantee and defend the copyright on a Work by complying with the
provisions of the Law on Copyright and Related Rights of the Republic of
Lithuania.

3. Bidder Registration
3.1. Natural and legal persons may participate and make purchases at
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.
3.2. A Bidder who wishes to participate in the Auction with rights of
purchase must register by filling out the registration form.
3.3. 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, Internet website, 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;
(iii) 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.
3.4. Those who wish to participate in the Auction by telephone must
indicate on the Registration Form the numbers of the lots they want to bid
on as well as the participant’s telephone number at which employees of
the Auction House will be able to reach the participant during the Auction.
Bidding by telephone is permitted only for those lots whose Starting Price is at
least €500. 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.
3.5. A Bidder who wants to participate in the Auction without being
physically present in the hall (hereinafter an Absent Bidder) must indicate
on the registration form, in addition to the usual information provided on the
registration form, the Work(s) of Art that he wants to buy and the highest
Accepted (Gavel) Price he is willing to pay for this Work. At its own discretion,
for purposes of record keeping, the Auction House gives a number to the
Absent Bidder.
3.6. The registration form may be filled out online on the Internet website
of the Auction House, or the form in the Auction Catalogue may be filled out
and sent by fax (+370 5) 230 7200. The registration form may also be filled out
at the Auction location during the pre-Auction viewing or before the Auction
begins.
3.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received no
later than four hours before the Auction. Registration at the Auction location
ends ten minutes before the Auction begins.
3.8. 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.
3.9. 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 of Art they want to acquire during the preAuction viewing and to critically evaluate their condition and genuineness.
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own
experts to the pre-Auction viewing and rely on their recommendations about
making a purchase. After a purchase has been made, the Auction House does
not accept any complaints concerning the Works of Art that have been bought.
4. The Auction Procedure
4.1. The Auction is held at the location and time set by the Auction House
and indicated in the Catalogue and on the website of the Auction House.
4.2. 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 website of the Auction House.
4.3. The Auction starts at the designated time. Depending on the number
of Works of Art to be sold, the Auction may be held with or without a break.
4.4. The auctioneer briefly presents each Work of Art (artist, title, year of
creation) and announces its Starting Price. The Starting Price for a Work of Art
may be increased by the following increments:
€20 – €299: by increments of €10;
€300 – €999: by increments of €20;
€1,000 – €2,999: by increments of €50;
€3,000 – €4,999: by increments of €100;
€5,000 – €9,999: by increments of €200;
€10,000 – €29,999: by increments of €250;
€30,000 – or more: by increments of €500.
4.5. When making a bid, a Bidder must clearly raise his bidding paddle
with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
4.6. The auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders
makes a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid made, the
number of the Bidder who made it, and repeats the amount of the bid three
times with a stroke of his gavel. This price is the Accepted Price. After the
stroke of the gavel, the Work of Art is considered sold, and the Accepted Price
and the number of the Bidder who made it are recorded in the Auction records.
4.7. 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.
4.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether
or not they are physically present at the Auction), the auctioneer may decide
to re-auction the Work over which the disagreement arose.
4.9. 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.
4.10. 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 an authorization from the head of his institution
to buy Works of Art at the Auction.
4.11. 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.
4.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding
numbers to the Auction administration.
4.13. 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 a Work of Art during the Auction will be refunded the price of their
ticket when they collect the Work they have bought.

5. Payment
5.1. 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.
5.2. For each Work of Art sold, the Auction administration issues a
prepayment invoice or VAT invoice, depending on the manner of payment,
(in two copies) that indicates the number of the Work of Art, its title, and
the price to be paid, which consists of the Accepted Price and the Auction
House margin, including VAT (18% for Works with an Accepted Price of up
to €3,000, 16% for Works with an Accepted Price of from €3,001 to €5,000,
14% for Works with an Accepted Price of from €5,001 to €10,000, 12% for
Works with an Accepted Price of €10,001 or more). The first copy of the
prepayment invoice or VAT 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.
5.3. 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.
5.4. Payment for the Work of Art may be made at the Auction location in
cash or by bank card (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro) or bank
remittance to the settlement account indicated by the Auction House no later
than five working days after the Auction.
5.5. When payment is made at the Auction location by bank card or in
cash, the Bidder is given a cash receipt or a cash register receipt as well as the
Work of Art and its certificate of authenticity.
5.6. When payment is made by bank remittance, the Work of Art is given
to the Buyer after the money has been credited to the settlement 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 lot number and the
prepayment invoice number of the Work of Art acquired.
5.7. The Auction House will not accept payment for a Work of Art from
a third party. Payment for the Work of Art sold must be made only by the
registered Bidder who offered the highest price for this Work of Art and
whose Bidder’s Number is recorded in the Auction records, unless a tripartite
agreement for different terms of payment was signed before the Auction
between the Auction House, the Bidder, and the payer.
5.8. The Buyer must collect his Work of Art from the Auction House 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.
5.9. If the Auction House made an agreement to deliver the Work of Art
to the Buyer, it must dispatch the Work of Art to the Buyer within sixty hours
after payment has been credited to the settlement account of the Auction
House. The Auction House will charge an additional fee for delivery, which
must be paid when payment is made for the Work of Art. This amount includes
all applicable costs for packing, transportation, customs, and insurance
during transportation.
5.10. Together with the Work of Art purchased, the Buyer will receive a
certificate of authenticity issued by the Auction House.
5.11. 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.
5.12. 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 Safekeeping of Cultural Treasures.
5.13. 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.
5.14. 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 Internet website of the Auction House and made
public through other channels for the dissemination of public information
chosen by the Auction House.
5.15. If the Buyer loses his right to the Work of Art, as provided in provision
5.14, the Auction House may offer the Work of Art to the Bidder who made the
second highest bid during the Auction.
5.16. If the Buyer has not paid for the Work of Art, the Auction House 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
a completed transaction and that the Buyer pay the Auction House and the
Owner of the Work of Art the sums owed them.
6. Applicable Law and Dispute Settlement
6.1. These art Auction rules shall be construed, interpreted, and
implemented in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
6.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the Auction
of artworks organized and held by the Auction House, from the transfer of
artworks sold at the Auction to Buyers, or from other related matters shall be
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
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Paskaitų tvarkaraštis: 2015 m. pavasaris

Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius vaizduojamojo meno istorija 2015
m. pavasario trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus:

Lietuvos dailė 1793–1915 m.
Lektorė: dr. Rūta Janonienė

Sav.
I

Data:
III.24.

II

III. 31.

III

IV.7.

IV

IV.14.

V

IV.21.

VI

IV.28.

VIII

V.12.

IX

V.19.

VII

V.5.

Vakarų Europos dailė
1789–1914 m.
Lektorė: dr. Simona Makselienė

Temos:
Data:
Apšvietos epocha ir dailės
III.25.
mokymo Vilniuje pradžia:
dailės katedrų veikla 1793–
1832 m.
Klasicizmas Lietuvos dailėje. P. IV.1.
Smuglevičius ir jo auklėtiniai

Temos:
XIX a. priešaušris: klasicizmas
Prancūzijoje. Napoleono žygių
reikšmė meno istorijai.

J. Rustemo kūryba ir Vilniaus
portretinės tapybos mokykla

IV.8.

Lietuvos romantizmo
ypatumai

IV.15.

Prieš ką sukilo impresionistai?
Prancūzų akademistai

XIX a. vidurio ir II p. meninis
gyvenimas Lietuvoje

V.6.

XIX a. pab. – XX a. pr. Vilniaus
meninis gyvenimas

IV.13.

XIX a. I p. peizažas tapyboje ir
grafikoje

IV.22.

XIX a. išeivijos dailė: Lietuvos
dailininkai Europoje

II.25.

Neoromantizmas,
simbolizmas ir kitos XIX
a. pab. – XX a. pr. meninės
kryptys

V.20.

Romantizmo sąjūdis įvairiose
Europos šalyse. Orientalizmas.
Nazariečiai.
Realizmas. Bydermejerio
stilistika. Barbizono mokykla.
Peizažo suklestėjimas

Impresionizmas Prancūzijoje ir
kitose Europos šalyse
„Arts and Crafts“ judėjimas
Anglijoje bei prerafaelitai

Pont-Aveno mokykla, Nabis
grupuotė, simbolistai, postimpresionistai
Belle époque ir sececija įvairiose
Europos šalyse
Naujos dailės kryptys iki I
Pasaulinio karo (fovizmas,
kubizmas, ekspresionizmas,
futurizmas)

Lektorės
Rūta Janonienė – dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus
dailės akademijos Dailėtyros instituto Senosios dailės tyrimų skyriaus vedėja.
Apgynė disertaciją tema „Jono Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. I pusėje“.
Mokslinių tyrinėjimų pagrindinės sritys: XIX a. Lietuvos dailės istorija, Vilniaus
meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, pranciškonų observantų
meninis palikimas Lietuvoje. Paskelbė nemažai straipsnių Lietuvos ir užsienio
periodinėje menotyros spaudoje, straipsnių rinkiniuose, dalyvauja mokslinėse
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
Simona Makselienė – menotyrininkė, filosofijos mokslų daktarė. Išleido
monografiją „Intelektualinis vėlyvosios Bizantijos gyvenimas“. Mokslinių
interesų sritys: Viduramžių, Bizantijos menas, ikonos. Šiuo metu vadovauja
Vilniaus aukcionui ir daugiausiai dirba su lietuviška daile ir autoriais, yra
įvairiems kūrėjams skirtų meno albumų iš serijos „Vilniaus aukciono biblioteka“
sudarytoja, parodų kuratorė galerijoje „Kunstkamera“.
***

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros 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 – 8 Eur. Vietų skaičius ribotas (max. 40).
Paskaitos vyksta meno galerijoje “Kunstkamera” (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Galimi paskaitų temų ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama
Meno rinkos agentūros Facebook profilyje „Vilniaus Aukcionas“.

BIBLIOTEKA

Adomas Galdikas
Antanas Andrijauskas

Lyrinės abstrakcijos erdvių link

AUKCIONO	
  DALYVIO	
  REGISTRACIJOS	
  ANKETA	
  

	
  

DATA:	
  _________________	
  	
  AUKCIONO	
  NUMERIS:	
  ____	
  

	
  

VARDAS	
  	
  

PAVARDĖ	
  	
  
ADRESAS	
  	
  

ĮMONĖ	
  
	
  

MOB.	
  TEL.	
  	
  

EL.	
  PAŠTAS	
  	
  

AR	
  AUKCIONE	
  
DALYVAUS	
  TIESIOGIAI?	
  

AUKCIONE	
  
DALYVAUJANČIO	
  
ATSTOVO	
  	
  

AR	
  BUS	
  REIKALINGOS	
  
NUPIRKTO	
  KŪRINIO	
  
TRANSPORTAVIMO	
  
PASLAUGOS?	
  
APMOKĖJIMO	
  FORMA	
  

(TERMINAS	
  –	
  5	
  DARBO	
  
DIENOS)	
  

	
  
	
  
	
  
PAVADINIMAS:_________________________________________	
  
ĮM.	
  KODAS:	
  ____________________________________________	
  
PVM	
  MOK.	
  KODAS:	
  ____________________________________	
  
ADRESAS:______________________________________________	
  
	
  
	
  
□	
  sutinku	
  gauti	
  Meno	
  rinkos	
  agentūros	
  naujienlaiškį.	
  
□	
  	
  Taip	
  	
  
□	
  	
  Ne	
  	
  	
  

Vardas,	
  pavardė:________________________________________	
  
	
  
Įgaliojimo	
  atstovauti	
  dokumentas:____________________	
  
(turi	
  pateikti	
  atvykęs	
  į	
  aukciono	
  vietą)	
  
□	
  	
  Ne	
  
□	
  	
  Taip	
  
Pristatymo	
  adresas:	
  ____________________________________	
  
□	
  grynaisiais	
  
□	
  banko	
  pavedimu	
  	
  
□	
  kreditine	
  kortele	
  	
  	
  	
  

SUTINKU,	
   KAD	
   MENO	
   RINOS	
   AGENTŪRA	
   TVARKYTŲ	
   MANO	
   ASMENS	
   DUOMENIS,	
   NURODYTUS	
   ŠIOJE	
   ANKETOJE,	
   TIESIOGINĖS	
  
RINKODAROS	
   TIKSLAIS	
   NE	
   ILGIAU	
   KAIP	
   3	
   METUS	
   NUO	
   ŠIOS	
   ANKETOS	
   DATOS,	
   PAGAL	
   ASMENS	
   DUOMENŲ	
   TEISINĖS	
   APSAUGOS	
  
ĮSTATYME	
  IR	
  KITUOSE	
  ATITINKAMĄ	
  VEIKLĄ	
  REGLAMENTUOJANČIUOSE	
  ĮSTATYMUOSE	
  NUSTATYTUS	
  ASMENS	
  DUOMENŲ	
  TVARKYMO	
  
REIKALAVIMUS.	
  
	
  
PATVIRTINU,	
  KAD	
  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.	
  

1.	
  
2.	
  
3.	
  
4.	
  
5.	
  

Loto	
  
Nr.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Loto	
  pavadinimas	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Maksimali	
  mano	
  siūloma	
  akceptuota	
  
(„plaktuko“)	
  kaina,	
  Eur	
  

ℑ*	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

*Jeigu	
  pageidaujate	
  aukcione	
  dalyvauti	
  telefonu,	
  tuomet	
  užuot	
  nurodę	
  maksimalią	
  siūlomą	
  kainą,	
  pažymėkite	
  varnele	
  stulpelyje	
  ℑ.	
  Telefonu	
  varžytis	
  galima	
  tik	
  
dėl	
  tų	
  lotų,	
  kurių	
  pradinė	
  kaina	
  500	
  Eur	
  ar	
  daugiau.	
  Aukciono	
  namai	
  neatsako	
  už	
  telefoninio	
  ryšio	
  sutrikimus.	
  
	
  
Primename,	
   kad	
   galutinę	
   įsigyto	
   kūrinio	
   kainą	
   sudaro	
   akceptuota	
   („plaktuko“)	
   kaina	
   plius	
   Aukciono	
   namų	
   marža	
   su	
   PVM	
   (18%	
   -‐	
   kūriniams	
   iki	
   3000	
   Eur	
  
akceptuotos	
   kainos,	
   16%	
  -‐	
   kūriniams	
   nuo	
   3001	
   iki	
   5000	
   Eur	
   akceptuotos	
   kainos,	
   14%	
   kūriniams	
   nuo	
   5001	
   iki	
   10000	
   Eur	
   akceptuotos	
   kainos,	
   12%	
   kūriniams	
  
nuo	
  10001	
  Eur	
  akceptuotos	
  kainos).	
  Apmokėti	
  būtina	
  per	
  5	
  darbo	
  dienas	
  po	
  aukciono.	
  
	
  
	
  
	
  

UŽPILDYTĄ	
  ANKETĄ	
  PRAŠOME	
  SIŲSTI	
  FAKSU	
  (+370	
  5)	
  230	
  7200	
  
ARBA	
  INFO@MENORINKA.LT	
  

NEDALYVAUJANČIŲ	
  AR	
  TELEFONU	
  DALYVAUJANČIŲ	
  PIRKĖJŲ	
  ANKETOS	
  TURI	
  BŪTI	
  GAUTOS	
  NEVĖLIAU	
  NEI	
  LIKUS	
  4	
  VALANDOMS	
  IKI	
  AUKCIONO	
  PRADŽIOS	
  

	
  
	
  
FIRST	
  NAME	
  	
  
LAST	
  NAME	
  	
  
ADDRESS	
  	
  
FIRM	
  
	
  

AUCTION	
  PARTICIPANT’S	
  REGISTRATION	
  FORM	
  
DATE:	
  _________________	
  	
  AUCTION	
  NUMBER:	
  ____	
  

	
  
	
  
	
  
NAME:	
  ______________________________________________________________________________________________________________
BUSINESS	
  CODE:	
  _____________________________________________________________________________________________________
VAT	
  CODE:	
  _________________________________________________________________________________________________________
ADDRESS:	
  ___________________________________________________________________________________________________________
MOB.	
  TEL.	
  	
  
	
  
E-‐MAIL	
  	
  
	
  
□	
  I	
  agree	
  to	
  receive	
  the	
  Meno	
  Rinkos	
  Agentūra	
  newsletter.	
  
WILL	
  YOU	
  PARTICIPATE	
  IN	
  THE	
   □	
  	
  Yes	
  	
  
AUCTION	
  PERSONALLY?	
  
□	
  	
  No	
  	
  
YOUR	
  REPRESENTATIVE	
   First	
  and	
  last	
  name:_______________________________________________________________________________________________	
  
AT	
  THE	
  AUCTION	
  
Document	
  authorizing	
  him/her	
  to	
  represent	
  you:______________________________________________________________	
  
(must	
  be	
  presented	
  upon	
  arrival	
  at	
  the	
  auction)	
  
WILL	
  TRANSPORTATION	
  
□	
  	
  No	
  
SERVICES	
  BE	
  NEEDED	
  FOR	
  THE	
  
□	
  	
  Yes	
  
PURCHASED	
  ART	
  WORK?	
  
Delivery	
  address:	
  __________________________________________________________________________________________________
METHOD	
  OF	
  PAYMENT	
  
□	
  Cash	
  
(DEADLINE	
  –	
  5	
  WORKING	
  
□	
  Bank	
  draft	
  	
  
DAYS)	
  
□	
  Credit	
  card	
  
I	
   AGREE	
   THAT	
   MENO	
   RINKOS	
   AGENTŪRA	
   MAY	
   USE	
   THE	
   PERSONAL	
   INFORMATION	
   INDICATED	
   ON	
   THIS	
   FORM	
   FOR	
   PURPOSES	
   OF	
   DIRECT	
  
MARKETING	
   FOR	
   NO	
   LONGER	
   THAN	
   THREE	
   YEARS	
   FROM	
   THE	
   DATE	
   ON	
   THIS	
   FORM	
   IN	
   ACCORDANCE	
   WITH	
   THE	
   REQUIREMENTS	
   FOR	
   THE	
  
USE	
   OF	
   PERSONAL	
   INFORMATION	
   SET	
   FORTH	
   IN	
   THE	
   LAW	
   ON	
   THE	
   LEGAL	
   PROTECTION	
   OF	
   PERSONAL	
   INFORMATION	
   AND	
   IN	
   OTHER	
  
LAWS	
  REGULATING	
  THIS	
  ACTIVITY.	
  
	
  
I	
  AFFIRM	
  THAT	
  I	
  HAVE	
  ACQUAINTED	
  MYSELF	
  WITH	
  THE	
  TERMS	
  AND	
  CONDITIONS	
  FOR	
  THE	
  SALE	
  OF	
  ARTWORKS	
  AT	
  THE	
  AUCTION	
  AND	
  
THAT	
  I	
  AGREE	
  TO	
  THEM.	
  
	
  
SIGNATURE	
  
	
  
	
  
I	
   WISH	
   TO	
   BUY	
   THE	
   FOLLOWING	
   ARTWORKS	
   ON	
   AUCTION,	
   I	
   MAKE	
   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	
  FOR	
  THE	
  SALE	
  OF	
  ARTWORKS	
  AT	
  THE	
  AUCTION	
  BY	
  THE	
  DEADLINES	
  INDICATED:	
  
	
  
No.	
  	
  
Lot	
  
Name	
  of	
  lot	
  
Maximum	
  accepted	
  (gavel)	
  price	
  offered	
  in	
  euros	
  
ℑ*	
  
no.	
  
	
  
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	
  make,	
   please	
  check	
  column	
  
ℑ.	
   You	
   may	
   bid	
   by	
   telephone	
   only	
   for	
   those	
   lots	
   whose	
   opening	
   bid	
   is	
   €500	
   or	
   higher.	
   The	
   Auction	
  House	
   does	
   not	
   assume	
   responsibility	
   for	
  
problems	
  with	
  the	
  telephone	
  connection.	
  
	
  
Please	
  remember	
  that	
  the	
  final	
  price	
  for	
  a	
  work	
  acquired	
  consists	
  of	
  the	
  accepted	
  (gavel)	
  price	
  plus	
  the	
  Auction	
  House	
  margin,	
  including	
  VAT	
  
(18%	
  for	
  works	
  with	
  an	
  accepted	
  price	
  of	
  up	
  to	
  €3,000,	
  16%	
  for	
  works	
  with	
  an	
  accepted	
  price	
  of	
  from	
  €3,001	
  to	
  €5,000,	
  14%	
  for	
  works	
  with	
  
an	
  accepted	
  price	
  of	
  from	
  €5,001	
  to	
  €10,000,	
  12%	
  for	
  works	
  with	
  an	
  accepted	
  price	
  of	
  €10,001	
  or	
  more).	
  Payment	
  must	
  be	
  made	
  within	
  five	
  
working	
  days	
  after	
  the	
  auction.	
  
	
  
AFTER	
  FILLING	
  OUT	
  THIS	
  FORM,	
  PLEASE	
  SEND	
  IT	
  TO	
  US	
  BY	
  
FAX	
  (+370	
  5)	
  230	
  7200	
  OR	
  E-‐MAIL	
  INFO@MENORINKA.LT	
  
	
  
ABSENT	
  AND	
  TELEPHONE	
  BIDDERS	
  MUST	
  SUBMIT	
  THIS	
  REGISTRATION	
  FORM	
  
NO	
  LATER	
  THAN	
  4	
  HOURS	
  BEFORE	
  THE	
  BEGINNING	
  OF	
  THE	
  AUCTION.	
  

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS
ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE.
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.
XXXVII Vilniaus Aukcionas:
2015 m. gegužės mėn.
Tolerancijos Centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
1 viršelyje panaudota:

Linas Katinas (g. 1941)
Samanos
2010–2014, fan., akr., 152 x 152
2 viršelyje panaudota:

Rūta Viktorija Katiliūtė (g. 1944)

Ženklai

2012, drb., al., 70 x 80

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
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