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Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
šiame aukcione atiduodame duoklę Kauno meno mokyklai – Nepriklausomos Lietuvos 
dailininkų kalvei ir pagrindinei Alma mater, be kurios nebūtų ir visos pokarinės, XX a. II p. 
Lietuvos dailės – tokios, kokia ji yra dabar. Kauno meno mokykla yra unikalus reiškinys: ji 
susikūrė tikrai lygioje vietoje, nesant nei tradicijų, nei materialinės bazės, nei žmogiškųjų 
išteklių. Prisiminkime: Vilniaus meno mokykla, veikusi Vilniaus universitete, buvo likviduota 
po sukilimo, 1832 m. Dailės fakultetas Stepono Batoro universitete atkurtas 1919 m., tačiau 
tai padarė lenkai ir tai jau tarnavo Lenkijos valstybei. Tuo tarpu jauna Lietuvos valstybė savo 
meninę tradiciją, meno infrastruktūrą, kuri apimtų edukacines ir muziejines įstaigas, turėjo 
kurti nuo nulio. Tai buvo padaryta užsidegusių ir pasišventusių vyrų – Justino Vienožinskio, 
Adomo Galdiko, Petro Kalpoko, Antano Žmuidzinavičiaus, Jono Šileikos,  Mstislavo 
Dobužinskio ir kt. – dėka. Jie išugdė visą plejadą menininkų, kurie ir formavo XX a. lietuviškos 
dailės veidą. Jiems atiduodame duoklę šiame aukcione. 

Nemažiau intriguojantys yra darbai, priskiriami Giusseppe Rossi teptukui. Rossi ištapė 
Pažaislio bažnyčios kupolą, o aukcione pristatomose alegorinėse kompozicijose galima 
atpažinti ir Pažaislio fundatorių Kristupo Zigmanto ir Klaros Izabelės Pacų portretus.

Aukcione, kaip visada, rasite bendro pobūdžio Lietuvos dailės, Lietuvos grafikos, Varia 
Lituanica rubrikas. Ypač pastarojoje yra visai mielų dalykėlių, na, kad ir vaistų pakuotė 
„Nervostiprinas”: kaip smagu, kai turinys aiškus tiesiog iš pavadinimo!

Tikiu, kad aukciono rinkinyje rasite būtinų savo kolekcijos papildinių ar tiesiog šiaip širdžiai 
mielų kūrinių, kuriuos pakviesite apsigyventi drauge su jumis jūsų namuose. Lai tie namai 
prieš šv. Kalėdas dvelkia ramybe ir kvepia cinamonu ir mandarinais. Iki pasimatymo, XXXIX 
Vilniaus Aukcione!
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1922 m. birželio 27 d. įsteigta Kauno meno mokykla (KMM, veikė 1922–1940) buvo paremta lietuvių 
nacionalinės dailės tradicijomis bei akademistinio-klasikinio jos dėstymo patyrimu. Mokykla įkurta dailininko 
Justino Vienožinskio (1886–1960) iniciatyva  perorganizavus  jo  rengtus  Aukštuosius piešimo kursus 
(veikė 1920–1922). 1922 m. rugsėjo 15 d. įvyko pirmasis Meno  mokyklos mokytojų posėdis, kuriame 
dalyvavo Justino Vienožinskio suburti pirmieji mokyklos mokytojai: Vladas Didžiokas (1889–1942), Adomas 
Galdikas (1893–1969), Petras Kalpokas (1880–1945), Kajetonas Sklėrius (1876–1932)  ir Ignas Šlapelis 
(1881–1955). 1922–1929 mokykla turėjo savivaldą – jos direktorių ir mokytojus rinko mokytojų taryba, o 
tvirtino švietimo ministras.  Pirmuoju Meno mokyklos direktoriumi tapo J. Vienožinskis. Šias pareigas jis 
ėjo iki 1925 m. Vėliau jas perėmė dailininkas K. Sklėrius. Meno mokykloje  veikė Parengiamasis (iki 1929 
m.), Bendrojo lavinimo ir Specialusis skyriai.  Specialiajame skyriuje buvo dėstoma tapyba (nuo 1922 m., 
studijos vedėjai – J. Vienožinskis, vėliau A. Varnas (1879–1979), P. Kalpokas).   Mokykloje taip pat veikė 
taikomosios grafikos (įkurta 1926 m., vedėju paskirtas A. Galdikas),  keramikos, taikomosios skulptūros,  
dekoratyvinės tapybos (įsteigta 1929 m., vadovas Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)) studijos. Svarbus lūžis 
Meno mokyklos gyvenime – 1929 m. įvykęs mokinių ir mokytojų streikas. Meno mokyklos bendruomenės 
pasipiktinimą sukėlė tuo metu direktoriaus pareigas ėjusio K. Sklėriaus siekis kontroliuoti visas Meno mokyklos 
gyvenimo sritis, jo savivaliavimas bei diktatoriška laikysena mokinių bei mokytojų atžvilgiu. K. Sklėrius 
vieno iš  konfliktų su mokyklos bendruomene  metu iš  jos pašalino 36 mokinius, buvo uždarytos aukštojo 
(specialiojo) skyriaus grafikos, skulptūros ir tapybos studijos. Tai sukėlė atkaklų mokinių, kuriuos palaikė 
ir didžioji dalis meno mokyklos dėstytojų, pasipriešinimą. 1929 m. vasario 19 d. paskelbtas streikas. Nors 
jis tetruko tris dienas, paliko ženklų pėdsaką: mokykla buvo dezorganizuota, mokymo programa sugriauta, 
pedagogų tarpe kilo įtampa bei nepasitikėjimas vienas kitu. Mokyklos bendruomenė pasidalino į priešiškas 
stovyklas (A. Galdiko nuomone, konflikto kaltininkas K. Sklėrius, tuo tarpu P. Kalpoko manymu, nesantaiką 
kurstė bei  studentus streikuoti agitavo J. Vienožinskis). Galiausiai į konfliktą  įsikišo Švietimo ministerija. Po 
streiko buvo  patvirtintas naujas Meno mokyklos statutas – ji prarado autonomiją.  Nuo 1929 m. direktorius 
buvo skiriamas prezidento, mokytojai – švietimo ministro. Buvo  panaikintas Meno mokyklos Parengiamasis 
skyrius. Direktoriaus pareigas ėmė eiti  Ignas Šlapelis, vėliau juo  tapo  Liudvikas Strolis (1905–1996). 

1939 m. rugsėjo 1 d. Kauno meno mokyklai suteiktos aukštosios dailės mokyklos teisės. Pagal 
1940 m. gegužės 15 d. Seimo priimtą naują Dailės mokyklų įstatymą Kauno meno mokykla ir Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto Dailės fakultetas reorganizuoti į Kauno taikomosios dailės mokyklą ir Vilniaus grynosios 
dailės mokyklą. Abi šios mokyklos turėjo tas pačias aukštųjų mokyklų teises ir programą, numatytą tuo pačiu 
įstatymu. Pirmuoju Kauno taikomosios dailės mokyklos direktoriumi paskirtas Adomas Smetona.

1941 m. birželio 5 d. sovietinės valdžios nutarimu Kauno taikomosios dailės mokykla tapo Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutu. 1943 m. institutas uždaromas ir atkuriamas 1945 m., o 1951 m. 
sujungiamas su Vilniaus grynosios dailės mokykla (1944 m. perorganizuota į Vilniaus dailės akademiją) į LSSR 
Valstybinį dailės institutą Vilniuje. 

Kauno meno mokykloje pynėsi prieštaringiausios estetinės koncepcijos, reiškėsi įvairiausios meninės 
individualybės. Lietuvių meninei kultūrai mokykla davė daug savarankiškų, kūrybingų asmenybių, saugojo 

In Focus: Kauno meno mokyklos 
profesūra ir alumnai



5

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

ir puoselėjo jų įgimtas savybes, plastinės mąstysenos savaimingumą. Su Kauno meno mokyklos auklėtinių 
kūrybiniais iėškojimais siejosi arsininkų ir nepriklausomųjų veikla, šių grupuočių pastangos atsiplėšti nuo 
sustabarėjusio akademistinio realizmo principų, pseudotautiškumo. Nepaisant visų sunkumų Kauno meno 
mokykloje skirtingais jos gyvavimo laikotarpiais dėstė tokie dailininkai kaip: Vladas Didžiokas (1889–
1942), Mstislavas Dobužinskis (1875–1957),  Vladimiras Dubeneckis (1888–1932), Adomas Galdikas (1893–
1969),  Petras Kalpokas (1880–1945),  Adomas Varnas (1879–1979), Juozas Zikaras  (1881–1944), Antanas 
Žmuidzinavičius (1876–1966), Stasys Ušinskas (1905 –1974), Rimtas Kalpokas (1908–1999)  ir kt.

Mokykloje mokėsi  žymūs Lietuvos menininkai:  Robertas Antinis vyresn. (1898–1981), Vincas Grybas 
(1890–1941), Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997), Marcė Katiliūtė (1912–1937),  Antanas Samuolis 
(1899–1942), Domicelė Tarabildienė (1912–1985), Stasys Ušinskas (1905–1974),  Viktoras Vizgirda  (1904–
1993), Antanas Gudaitis (1904–1989) ir kt. Gabiausi mokiniai su valstybinėmis stipendijomis būdavo siunčiami 
stažuotis į Paryžių, Florenciją ir kitus meno centrus (beje, visi studentai grįždavo atgal į Lietuvą).
Parengta pagal: Apolonija Valiuškevičiūtė Kauno meno mokykla (Lietuvos TSR mokslų akademija, leidykla  Vaga, Vilnius, 1971) 
bei kitus šaltinius.

1. Petras Kalpokas (1880–1945)
Paupio peizažas [ Jesses  upės krantas]
XX a. 2–3 d–metis, drb. ant kart., al., 52 x 39
Sign. AD: P. Kalpokas
4900 Eur
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Petras Kalpokas gimė 1880 m. kovo 31 d. Miškinėje (Biržų r.).  Mirė 1945 m. gruodžio 6 d. Kaune. Dailininko 
Rimto Kalpoko tėvas. 1895–1898 m. studijavo tapybą Mintaujoje (Latvija) pas V. Purvytį ir J. Valterį. 1898–1900 
m. mokėsi Odesos (Ukraina) meno mokykloje. Vėliau studijavo tapybą Miunchene, A. Ažbės dailės mokykloje. Nuo 
1907 m. Vienos dailininkų ir architektų grupuotės „Sezession“ narys. Dailės parodose dalyvavo nuo 1898 m. Buvo 
vienas Lietuvių dailės draugijos steigėjų (1907). Ilgą laiką gyveno užsienyje (Šveicarijoje, Vengrijoje, Latvijoje, 
Italijoje), 1920 m. grįžo į Lietuvą. 1921 m. Kaune pradėjo dėstyti piešimą, 1929–1940 m. Kauno meno mokykloje 
vadovavo Tapybos studijai, 1941–1945 m. dirbo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Daugiausia 
tapė peizažus, portretines ir temines kompozicijas, sukūrė sienų tapybos pavyzdžių. Kūrė plakatus, karikatūras, 
iliustravo knygas, parašė Tapybos technikos vadovėlį (1930). P. Kalpoko peizažams būdinga impresionizmo 
ir realizmo bruožų dermė, lyrizmas; portretams – psichologiškumas, tikslus piešinys; freskoms – dinamika, 
dekoratyvumas. Nuo 1904 m. P. Kalpokas dalyvavo Lietuvių dailės draugijos rengiamose parodose Lietuvoje ir 
užsienyje (Pasaulinėje parodoje Niujorke, 1939). Individualios parodos surengtos Kaune (1928), Vilniuje (1955). 
(Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę)

2. Petras Kalpokas (1880–1945)
Upelis  pavasarį
1907, drb., al., 61 x 80,2
Sign. AD: P. Kalpokas / 1907 m.
11750 Eur

Kūrinys eksponuotas:
Antroji lietuvių dailės paroda, 1908
Septintoji metinė lietuvių dailės paroda, 1913
Petro Kalpoko apžvalginė paveikslų paroda. Kaunas, 1928.
Petras Kalpokas. Jubiliejinė tapybos paroda 100-sioms gimimo metinėms. 
1980
Kūrinys reprodukuotas:
Pranas Gudynas, Rimtas Kalpokas, Petras Kalpokas (Vilnius, Valstybinė 
politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1956): p. 14
Nijolė Tumėnienė, Petras Kalpokas (Vilnius, leidykla „Vaga“, 1983): p. 108
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3. Justinas Vienožinskis (1886–1960)
Vaikai  (dai l ininko brol io  Apolinaro Vienožinskio vaikų 
portretas .  Kitoje  pusėje  –  peizažas)
1932, drb., al., 60 x 80
Sign. VK: parašas/1932
Kūrinys eksponuotas dailininko personalinėse parodose 1961 ir 1986 
m. bei reprodukuotas 1986 m. parodos kataloge (94 il.). 
16200 Eur

Justinas Vienožinskis gimė 1886 m. birželio 29 d. Mataučiznoje (Rokiškio r.). Mirė 1960 m. liepos 29 d. Vilniuje. 
J. Vienožinskis – viena ryškiausių XX a. Lietuvos kultūros asmenybių. Šalia kūrybos ieškojimų ir laimėjimų, 
didžiausias jo nuopelnas – Kauno meno mokyklos įsteigimas ir jaunųjų tapytojų kartos ugdymas. Dailininkas 
taip pat rašė dailės kritikos straipsnių, kuriuose kėlė dailės nacionalinio savitumo problemas, aiškino plastinės 
išraiškos svarbą, smerkė natūralizmą, kūrybos sustabarėjimą. Dailės parodose J. Vienožinskis dalyvavo jau nuo 
1913 m. 1914 m. baigė Krokuvos dailės akademiją, sugrįžo į Lietuvą, mokytojavo Rokiškyje, Zarasuose. 1920 m. 
Kaune įsteigė Aukštuosius piešimo kursus, kurie 1922 m. jo paties iniciatyva buvo perorganizuoti į Kauno meno 
mokyklą. 1922–1929 m. ir 1935–1940 m. dėstė šioje mokykloje (direktoriavo joje 1922–1924). 1920–1930 m. 
J. Vienožinskis dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų draugijos veikloje (1923–1925 m. – pirmininkas). Ankstyvojo 
laikotarpio kūriniai dekoratyvūs, aiškių formų, jų piešinį ryškina juodas kontūras, formą – spalvų refleksai. 
Vėlesnėje kūryboje vyravo peizažai ir portretai; „pasižymintys apibendrinta, sintetiška forma, lėto, ramaus 
ritmo harmonija ir subtiliai prislopintu artimų tonų koloritu“ [1], akivaizdžios sezanizmo tendencijos. 
(Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę; [1] D. Ramonienė, „Dailės ugdymas. Kauno meno mokykla“ in: Lietuvos dailės 
istorija (sud. A. Andriuškevičius, A. Butrimas ir kt., Vilnius, 2002): p. 280)



8

I n  F o c u s :  K a u n o  m e n o  m o k y k l o s  p r o f e s ū r a  i r  a l u m n a i

8

4. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Grybautojos  saulėje
1932, drb., al., 58,5 x 74,3
Sign. AD: A. Žmuidzinavičius
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R817. Kūrinys eksponuotas 1933 
m. Pirmojoje Lietuvos dailininkų draugijos parodoje Kaune ir 1936 m. A. 
Žmuidzinavičiaus darbų apžvalginėje parodoje Kaune. 
12800 Eur®
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5. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Zarasai
1938, drb., al., 60 x 70,4
Sign. AK: A.Žemaitis–Žm./-38 
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R985
9800 Eur

Antanas Žmuidzinavičius – dailininkas, tapytojas, vienas iš Lietuvių dailės draugijos įkūrėjų. Gimė 1876 m. 
spalio 31 d. Seirijuose (Lazdijų r.). Mirė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kaune. Tapytojas, pedagogas, visuomenės 
veikėjas. 1898–1902 mokėsi Varšuvos piešimo klasėse pas Jevgenijų Zolotariovą ir tapybos privačioje Wojciecho 
Gersono studijoje. Mokytojavo Zavados ir Vanevo kaimuose (Lenkija), dėstė piešimą Varšuvos komercijos 
mokykloje. 1904–1906 mokėsi piešimo ir kompozicijos privačiose akademijose Paryžiuje, vėliau savarankiškai 
tobulinosi Miunchene, Hamburge. Nuo 1919 m. gyveno Kaune, 1926–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje. 
Pagrindinė kūrybos sritis – peizažai. Tapė romantiškus, idealizuotus Lietuvos kraštovaizdžius, pasižyminčius 
dekoratyvia, secesine stilizacija, daugiaplanėmis panoramomis. Taip pat sukūrė Lietuvos herbo, plakatų, pašto 
ženklų, banknotų, Lietuvos vėliavos projektų. Periodinėje spaudoje rašė tautodailės populiarinimo bei meno 
klausimais. 
Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 450–451)
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6. Jonas Šileika (1883–1960)
Dangaus ženklas  (autoriaus matytas  1931 m. 
į  Rytus nuo Jadagonių senkapių)
1943, drb., al., 60,5 x 72
Sign. AD: Jonas Šileika/Jadagoniai. 1943 m.
8800 Eur

Jonas Šileika gimė 1883 m. liepos 2 d. Jadagoniuose (Kauno r.). Mirė 1960 m. spalio 27 d. Kaune. 1900 m. išvyko 
į JAV. Ten studijavo Valparaiso (Indianos valstija) universiteto meno fakultete. 1910 m. baigė Čikagos dailės 
institutą, tobulinosi Paryžiuje, Vienoje, Krokuvoje, Miunchene. 1913–1915 m. gyveno Lietuvoje ir Maskvoje. 
Vėliau išvyko į JAV. 1921 m. grįžo į Lietuvą. 1922–1940 m. buvo Kauno meno mokyklos, 1940–1941 m. Vilniaus 
dailės akademijos, 1941–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas (profesorius 
– 1944). Nuo 1909 m. dalyvavo parodose. Personalinės parodos surengtos Kaune, Vilniuje. Dalyvavo parodose 
ir JAV – Sent Luise, Pistburge, Čikagoje. Dailininkas tapė (dažnai peizažo fone) portretus, peizažus (daugiausia 
Nemuno ir Kauno vaizdus), figūrines kompozicijas. Dailininko kūriniai pasižymi ryškiu apšvietimu, plokščiomis 
spalvų dėmėmis, apibendrintu, konstruktyviu piešiniu, kompozicijos pusiausvyra. 
(Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę ir Lietuvos dailininkų žodyną 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, 
Vilnius, 2013): p. 376)

7. Ignas Šlapelis (1881–1955) 
Peizažas
XX a. 4 d–metis, drb. ant kart., al., 30 x 39,5
Sign. AD: monograma IŠ.
1500 Eur

Ignas Šlapelis - dailėtyrininkas, tapytojas. Gimė 1881 m. Bugailiškių kaime, mirė 1955 m. Čikagoje. 1899–
1904 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1904–1905 m. Krokuvos Dailės 
akademijoje studijavo tapybą, gilinosi į meno istoriją. 1905–1909 m. Paryžiuje studijavo meno istoriją ir 
filosofiją. Vėliau meno istorijos žinias gilino Romos ir Florencijos universitetuose (Italija), daug keliavo po 
Europą. Dėstė Kauno „Saulės“ mokytojų seminarijoje, Nuo 1922 m. dėstė meno istoriją ir ornamentiką Kauno 
meno mokykloje, 1929–1940 m. Kauno meno mokyklos direktorius; dėstė meno istoriją ir filosofiją. 1948 m. 
išvyko į JAV. Aktyviai dalyvavo išeivių spaudoje ir kultūriniame gyvenime. Su P. Galaune parengė M.K. Čiurlionio 
kūrinių katalogą, parašė knygą „Meno istorijos metmenys“ (1930), „Kazio Šimonio kūryba“ (1938) ir kt. Rašė 
apie Lietuvos dailę periodikoje. Iki I-ojo Pasaulinio karo vertėsi atsitiktiniais tapybos užsakymais, apipavidalino 
periodinę spaudą. Nuosekliau tapyti pradėjo 3-jame dešimtmetyje. Plėtojo realistinį stilių, saikingai stilizavo, 
formą perteikė plačiomis, apibendrintomis plokštumomis. 
(Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodyną 1918–1944 (sud.  Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 383-384)
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8. Rimtas Kalpokas (1908–1999)
Kelias  sodybon

1938, pop., guašas, 31 x 42
Sign. AD: R. Kalpokas 1938

700 Eur

Rimtas Kalpokas – dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1908 m. Miunchene (Vokietija). Mirė 1999 m. Kaune. 
Dailininko Petro Kalpoko sūnus. 1922–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje (nuo 1935 m. joje dėstė). 
1925 m. perkeltas į KMM Specialiojo skyriaus J. Vienožinskio tapybos studiją. Vėliau studijavo Pramoninės 
dailės institute Moncoje (Italija). 1944–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Freskos 
ir mozaikos dirbtuvės vedėjas. Paskelbė prisiminimų ir straipsnių apie dailę. Kartu su Pranu Gudynu išleido 
monografiją apie tėvą („Petras Kalpokas”, 1956). Tapė peizažus, portretus, figūrines kompozicijas. Sukūrė 
grafikos ir sienų tapybos darbų. Ankstyvoje kūryboje patyrė tėvo tapybos įtaką. Tarpukario laikotarpiu kūrė 
dekoratyvinius pano, keramiką, projektavo audinius ir sienų apmušalus, iliustravo knygas vaikams. Ankstyvieji 
darbai dekoratyvūs, realistiniai, pasižymėjo postimpresionizmo ir sezanizmo bruožais. Vėlesni – detalesni, 
smulkesnio potėpio, skaidraus kolorito. 
(Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 190; LDM dailininkų 
duomenų bazė; Dalia Ramonienė, Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006): p. 83)

9. Adomas Galdikas (1893–1969)
Peizažas 

XX a. 3–4 d–metis, pop., guašas, 41,5 x 60
1750 Eur

Adomas Galdikas – tapytojas, grafikas, scenografas, pedagogas. Gimė 1893 m. spalio 18 d. Giršinuose (Skuodo 
r.). Mirė 1969 m. gruodžio 7 d. Niujorke. Vidurinį išsilavinimą įgijo Liepojoje. 1912 įstojo į Centrinę barono 
Štiglico techninio piešimo mokyklą Sankt Peterburge., lankė tapybos pratybas Peterburgo Dailės akademijoje. 
1921–1923 grafikos ir tapybos įgūdžius tobulino Berlyne. Nuo 1922 Kauno piešimo kursų, o vėliau ir Kauno 
meno mokyklos grafikos dėstytojas, Kauno meno mokyklos grafikos studijos vadovas (su pertraukomis). 
XX a. 3 deš. buvo susijęs su „Keturių vėjų” žurnalo sąjūdžiu, 1932–1934 dalyvavo „Ars” grupuotės veikloje. 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. 1946–1947 dėstė Dailės ir amatų 
mokykloje Freiburge. 1952 išvyko į Niujorką. Iš pradžių kūryboje taikė realizmo, simbolizmo, secesijos, 
rečiau – impresionizmo ir sezanizmo išraiškos priemones, kartais siekė ekspresyvumo. Aliejumi ir akverele 
tapė peizažus, figūrines kompozicijas, portretus, sukūrė piešinių anglimi, tušu, estampų litografijos, oforto, 
medžio raižinio technika. Nuo 3 deš. pasuko art deco ir ekspresionistinės manieros link. Persikėlęs į JAV patyrė 
abstrakčiojo ekspresionizmo poveikį: pamėgo emocingas bedaiktes spalvų fantazijas, gestišką tapyseną stambiu 
teptuku ir mentele. 
(Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 130–131)
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10. Antanas Gudaitis (1904–1989) 
Du vyrai  prie  jūros
1985, drb., al., 80,5 x 100
Sign. AD: gud 85
Repr. in: Antanas Gudaitis (sud. E. Kunčiuvienė, Vilnius, Vaga, 
1987): il. 525
9000 Eur
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11. Antanas Gudaitis (1904–1989) 
Prie  sodybos
1959, drb. ant kart., al., 49,5 x 70
Sign. AK: gudaitis
Repr. in: Antanas Gudaitis (sud. E. Kunčiuvienė, Vilnius, Vaga, 1987): il. 275
1200 Eur

Antanas Gudaitis – dailininkas, tapytojas. Gimė 1904 m. Šiauliuose, mirė 1989 m. Vilniuje. Tapytojas, pedagogas. 
Mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje, 1926 m. ėmė studijuoti Kauno meno mokykloje, 1928 m. priimtas į KMM 
specialiojo skyriaus J. Vienožinskio tapybos studiją (1929 m. iš mokyklos pašalintas dėl dalyvavimo mokinių 
streike). Kelis mėnesius lankė privačią Justino Vienožinskio studiją. Vėliau tapybos mokėsi Paryžiuje. Trumpai 
lankė privačias mokyklas: Juliano ir  Andrė Lhote’o  akademijas bei Alexandros Exter studiją. Nacionalinėje 
dailės ir amatų konservatorijoje studijavo freskos meną. 1932 m. Kaune su Juozu Mikėnu, Viktoru Vizgirda ir 
kt. dailininkais įkūrė „Ars” grupuotę. Vienas iš Lietuvos dailininkų sąjungos 1935 m. įkūrėjų. Gudaitis – vienas 
svarbiausių lietuvių koloristinės tapybos mokyklos kūrėjų. Tapė peizažus, figurines kompozicijas, natiurmortus, 
portretus. Ankstyvu laikotarpiu patyrė J. Vienožinskio stilistikos poveikį, Paryžiuje – Paule’io Cezanne’o 
tapybos, art deco ir neoklasicizmo įtaką. Formuodamas ekspresyvią ir gestišką tapymo manierą daugiausia 
inspiracijų sėmėsi iš gimtinės aplinkos ir lietuvių liaudies meno. Karo bei pokario metais pasuko realizmo link. 
Po 1956 m. grįžo prie ekspresyvios, koloristinės tapybos.  Tarpukariu sukūrė plakatų, apipavidalino knygų, 
sukomponavo teatro kostiumų ir scenovaizdžių. Visais kūrybos laikotarpiais daug piešė: vėlyvuoju laikotarpiu 
taikydamas mišrią techniką, sudėtingą komponavimą ir spalvų derinius, piešinį išplėtojo iki savarankiško dailės 
žanro.
A. Gudaitis savo kūriniuose plėtojo žmogaus būties, gaivališko ir pirmapradžio santykio su gamta temas, 
naudojo nacionalinius motyvus ir įvaizdžius. Padarė didelę įtaką XX a. lietuvių dailininkams (koloristinei 
tapybai). 
(Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 142–143;  
LDM dailininkų duomenų bazė; Dalia Ramonienė, Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2006): p. 62 )
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12. Alfonsas Motiejūnas 
(1912–1979)
Peizažas I I I
1975, drb., al., 72,5 x 99,5
1400 Eur
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Alfonsas Motiejūnas gimė 1912 m. balandžio 12 d. Ruponiuose (Pakruojo r.). Mirė 1979 m. Vilniuje. Mokėsi 
Kauno meno mokykloje. Tuo laikotarpiu mokykloje dėstė Jonas Šileika, Vytautas Kazimieras Jonynas, Adomas 
Galdikas, Petras Kalpokas. Alfonsui Motiejūnui itin artima buvo Justino Vienožinskio tapybos samprata, kuri 
rėmėsi kūrybišku spalvos, kompozicijos ir gamtos formų panaudojimu. 1938–1941 metais A. Motiejūnas mokėsi 
Vilniaus dailės akademijoje. Studijų laikotarpio kūrybos bruožai – monumentalios, apibendrintos formos, 
neskubrūs figūrų judesiai, erdvės perspektyva, potėpio dinamiškumas. To meto braižui taip pat būdingas 
prigesintų spalvų koloritas, konstruktyvaus piešinio struktūra. Dailės parodose dalyvavo nuo 1941 m. (tačiau 
aktyviau tik po karo). Dailininkas tapė peizažus, portretus, natiurmortus. (Nijolė Nevčesauskienė „Alfonso 
Motiejūno spalvų kelionės” in: „Literatūra ir menas”, 2012 04 27, Nr. 3377)

 „Alfonsą Motiejūną galėtume pavadinti tapybos klajūnu, kuris, ieškodamas savo stiliaus raiškos, 
meistriškumo, jam artimų spalvų skambėjimo, lakoniškumo tiek gamtoje, tiek žmonėse ar daiktuose, su 
molbertu ant pečių apkeliavo daugybę Lietuvos vietų […] A. Motiejūnas buvo vienas pirmųjų tapytojų, 
sugebėjusių tapybą išlaisvinti iš prigesintų, purvinų pokario metų spalvinių tonų […]” 
(Nijolė Nevčesauskienė, Alfonso Motiejūno kūrybos parodos Spalvų kelionės (2012 04 19–06 03, LDM Radvilų rūmuose) 
kuratorė).

13. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)
Vilnius
1966, drb., al., 120 x 100
Sign. AK: a. motiejūnas
1850 Eur

14. Alfonsas Motiejūnas 
(1912–1979)
Gėlės  I I
1962, drb., al., 98,5 x 64,5
Sign. AK: a. motiejūnas
1300 Eur
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15. Eugenija Macytė–Mikšienė–Jurkūnienė (1907–2005) 
Natiurmortas  su rytiet išku ąsočiu
1977, kart., al., 70 x 59
200 Eur 

Eugenija Macytė–Mikšienė–Jurkūnienė – dailininkė, tapytoja. Gimė 1907 m. Peterburge, mirė 2005 m. Vilniuje. 
Su pertraukomis (1927–1937 m.) mokėsi Kauno meno mokykloje. 1932–1933 m. mokėsi KMM keramikos, 
1934–1937 m. Specialiojo skyriaus P. Kalpoko tapybos studijoje. 1941 m. ištremta į Altajaus kraštą, 1945 
m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1939 m. dalyvauja parodose. Tapė peizažus; ankstyvieji – dekoratyvūs, nuotaikingi, 
pasižymintys prislopintu koloritu. 6–8 dešimtmečio paveikslai impresionistinio stiliaus, subtilių spalvų, 
kamerinių formų. Be peizažų tapė figūrines kompozicijas, natiurmortus, portretus. Sukūrė piešinių, odos 
dirbinių projektų. 
(Parengta pagal: LDM dailininkų duomenų bazė; Dalia Ramonienė, Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas (Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2006): p. 116–177)

16. Emilija Grajauskaitė–Pazukienė (1903–1974) 
Natiurmortas  su alyvomis
XX a. vid., drb., al., 85 x 90
Sign. AD: E. Grajauskaitė
1500 Eur

Emilija Grajauskaitė–Pazukienė – dailininkė, tapytoja. Gimė 1903 m. Zasengofe (Latvija). Mirė 1974 m. 1929–
1933 m. studijavo Kauno meno mokykloje, P. Kalpoko tapybos studijoje. 1934–1937 m. studijavo Karališkojoje 
dailės akademijoje Florencijoje. Klaipėdoje įkūrė privačią tapybos studiją, mokytojavo Palangoje. Dailininkė 
tapė portretus, natiurmortus, peizažus, 4-ojo dešimtmečio paveikslams būdingas tikslus piešinys, aiškus formų 
modeliavimas taip pat lokaliosios spalvos. Vėlyvieji darbai sentimentalesni, laisvesnės tapysenos 
(Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 138; Dalia 
Ramonienė, Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006): p. 57)
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18. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Natiurmortas  su kačiukais  ir 
ž irginėl iais
1958, pop., past., 30 x 22,7
Sign. AK: V. Šleivytė/1958 m.
290 Eur

17. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Natiurmortas  su pienėmis
1982, pop., past., 42,5 x 55,7
Sign. AK: V. Šleivytė/1982 m.
290 Eur

19. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Autoportretas
XX a. vid., pop., past., 33 x 26,5
300 Eur

Veronika Šleivytė – tapytoja, grafikė, fotografė. Gimė 1906 m. Antašavos km. (dab. Kupiškio r.), mirė 1998 m., 
Kaune. Nuo vaikystės svajojo tapti menininke arba piešimo mokytoja.  Su pertraukomis (1924–1934 m.) mokėsi 
Kauno meno mokykloje (mokytojai J. Šileika, J. Janulis, K. Šklėrius, A. Galdikas ir kt.) ir ją baigė, įgijo dailininkės–
grafikės ir mokytojos specialybę. 1927–1940 m. dirbo Žemės ūkio ministerijos (Kaune) braižytoja. 1933 
m. dalyvavo pirmojoje Lietuvos fotomėgėjų sąjungos parodoje Kaune. Baigusi studijas 1934–1938 m. dirbo 
piešimo mokytoja katalikiškoje „Vaikelio Jėzaus draugijos“ mergaičių amatų mokykloje, vėliau Moterų globos 
komiteto amatų mokykloje. Nuo 1937 m. dalyvavo Lietuvos dailininkių rengiamose parodose, buvo aktyvi 
fotografijos mėgėjų konkursų dalyvė. 1938–1940 m. buvo Lietuvos moterų dailininkių draugijos, kurią pati ir 
įkūrė, pirmininkė. Siekdama pagilinti turimas žinias 1939 m. dailininkė lankėsi Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, 
Lenkijos muziejuose. V. Šleivytės palikimą galima skirti į dvi dalis. Pirmoji – tai tarpukario ir pokario metais 
(iki 1942 m.) kurti socialinio turinio, gruboko piešinio grafikos darbai, kuriuose realistiškai pavaizduotas 
valstiečių gyvenimas, dažnai pabrėžiant skurdą. Antroji (nuo 1946 m.) – atsidėjimas vien tapybai pastelės 
technika. Tapybos turinys tapo visiškai kitoks: lyriški Lietuvos peizažai, kamerinės nuotaikos gėlių natiurmortai, 
portretai.

Mažiausiai žinoma V. Šleivytės kūrybos dalis – fotografijos. Ji fotografavo šeimą, draugus, keliones, mokinių 
darbus, dailės ir fotografijos parodas, vestuves, laidotuves, susibūrimus, Kauną,  KMM gyvenimą. (Parengta 
pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 385; 
Veronikos Šleivytės dailės darbų parodos, skirtos jos 60 m. amžiaus ir 30 m. kūrybinio darbo sukakčiai paminėti 
katalogas, red. V. Zalensienė, įž. str. M. Macijauskienė, Kupiškis, 1967, p. 5)
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In Focus: Senoji dailė

21. Giusseppe Rossi (atrib., Lietuvoje dirbo ~1692–1719)
Si  vis  pacem,  para bel lum [ Jei  nori  taikos ,  ruoškis  karui] 
(Laiko alegori ja)
XVII a. pab. – XVIII a. pr., drb., al., 72,5 x 90,5
19000 Eur®   

20. Giusseppe Rossi (atrib., Lietuvoje dirbo 
~1692–1719)
Bakchantės  (Derl iaus alegori ja)
XVII a. pab. – XVIII a. pr., drb., al., 80,5 x 62,5
19000 Eur®

„Privačioje kolekcijoje esantys du XVII a. pab.–XVIII a. pr. sukurti paveikslai yra įdomūs tiek ikonografiniu, tiek 
istoriniu požiūriu. Tai LDK meno paveldo kontekste itin negausiai  išlikusių alegorinių kompozicijų pavyzdžiai. 
[...] Šie kūriniai intriguoja tiek dėl retos temos, tiek dėl galimų sąsajų su Pacų meno mecenatyste. Nors tiksli 
kūrinių kilmės istorija nėra žinoma, sakytinė istorija sieja juos su Pažaislio menine aplinka ir su šio išskirtinio 
ansamblio fundatoriaus, LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) asmeniu ir priskiria XVII–XVIII 
a. sandūroje čia dirbusio italų kilmės dailininko Giusseppe (Józef) Rossi teptukui. Drobių sąsajas su K. Z. Paco 
aplinka patvirtina vienoje iš jų nutapyto asmens identifikavimas – palyginus šarvuoto riterio veido bruožus 
su žinomais K. Z. Paco portretais galima patvirtinti, kad paveiksle tikrai vaizduojamas šis iškilus Lietuvos 
didikas. Kitoje drobėje vaizduojamos moters portretinis panašumas su K. Z. Paco žmona Klara Izabele Laskaris 
Paciene nėra toks akivaizdus, tačiau neatmestina galimybė, kad vaizduojama būtent ji. Apie tapytoją G. Rossi, 
deja, turime labai nedaug žinių, jo kūryba yra menkai tyrinėta (Lietuvos dailininkų žodyne jis netgi neteisingai 
pavadintas Giovanniu). Garsiausias žinomas jo kūrinys Lietuvoje – Pažaislio bažnyčios kupolo tapyba (Pažaislyje 
dailininkas minimas nuo 1692 m., kupolo freskų tapyba datuojama 1712–1719 m.). Kiek geriau dokumentuotas 
vėlesnis tapytojo kūrybos etapas Lenkijoje, E. Sieniavskos dvare, čia taip pat daugiausia tapė freskas. Jo 
aliejinė tapyba yra nedaug žinoma ir kol kas nėra galimybės lyginamosios analizės būdu galutinai atributuoti 
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aptariamas drobes būtent šiam dailininkui. Vis dėlto, reikia pripažinti, kad tam tikro stilistinio tapybos 
panašumo su Pažaislio kupolo freskomis galima įžvelgti, todėl tokia autorystė nėra ir atmestina.

Aptariamų alegorinių kompozicijų turinys, deja, išsamiai negali būti „perskaitytas“ dėl išlikusių drobių 
fragmentiškumo.  Drobėje su K. Z. Paco portretu vaizduojamos kelios alegorinės figūros: gorgonę Medūzą 
primenanti tamsi nuoga figūra su gyvatėmis vietoj plaukų (ją galima identifikuoti kaip Ereziją), Laiko 
personifikacija ir jaunas karys (galbūt Persėjas?). Pastaroji figūra gestu kreipia žvilgsnį į viršų, į dangų, kur 
(dešiniame viršutiniame kampe) matyti išlikusių tapytų spindulių žymės (matyt, jie sklido nuo Dievo atvaizdo 
ar simbolio). Laikas drobėje „veda“ K. Z. Pacą už rankos, tad galima spėti, kad kompozicija yra nutapyta jau po 
LDK etmono mirties. Apatiniame dešiniame kampe fragmentiškai  išliko Merkurijaus (sielų palydovo į mirusiųjų 
šalį) atributo – kaducėjaus atvaizdas. Laiko personifikacija nutapyta remiantis XVI–XVII a. ikonografijos 
pavyzdžiais – kaip barzdotas senis su sparnais ir smėlio laikrodžiu (ne visuomet laikrodis vaizduotas ant galvos, 
bet esama ir tokių pavyzdžių).  Kairiame viršutiniame drobės kampe matomos linijos ir raudonos spalvos plotas 
(lynų ir burės fragmentas?) rodo, kad visa personažų grupė buvo pavaizduota ant kažkokios pakylos, vežime, 
ar, tikėtina, laive. Taigi, K. Z. Pacas čia iškeliamas kaip puikus, herojiškas ir dorybingas karys, nusigręžiantis nuo 
erezijos, gyvenimo kelionėje siekęs kilnių tikslų, apšviestas tikrojo Dievo šviesos. Kitame paveiksle (ar kitame 
didelės kompozicijos fragmente), matyt, buvo šlovinamos K. I. Pacienės dorybės – pamaldumas ir dosnumas 
(turbūt jį simbolizuoja Derlingumo deivė su vaisių krepšiu ant galvos ir javais), nusigręžimas nuo žemiškųjų 
aistrų (Bakcho figūra). Deja, dėl paveikslo būklės išsamesnei jo ikonografijos analizei trūksta duomenų. Šios 
alegorinės kompozicijos, antikinių simbolių, personifikacijų gausa puikiai atitinka XVII a. pab. – XVIII a. pr. LDK 
baroko kultūros pobūdį. Tiesa, reikia pripažinti, kad tokia antikinės kultūros „citatų“ gausa daugiau būdinga 
rašytinei kultūrai, o vizualiniuose menuose analogiškų pavyzdžių reta. Galima svarstyti, kad tokios kompozicijos 
buvo skirtos kažkokiai ypatingai progai, greičiausiai iškilmių apipavidalinimui. Viena iš galimybių – paveikslai 
galėjo būti nutapyti  K. Z. Paco ir jo žmonos laidotuvių iškilmėms (abu didikai buvo palaidoti Pažaislyje 1685 m., 
tad tokiu atveju tektų atmesti G. Rossi autorystę). Paprastai tokios iškilmės būdavo gausiai apipavidalinamos, 
taip pat ir paveikslais, kurie dėl specifinio pobūdžio iki mūsų dienų beveik neišliko. Kita tikimybė – drobės 
galėjo būti sukurtos Pažaislio bažnyčios konsekravimo iškilmių proga 1712 m. Tokia iškilmė tikrai negalėjo 
apsieiti be vizualinio fundatorių pašlovinimo. Daugiau duomenų apie šiuos įdomius kūrinius galėtų pateikti 
restauratorių atliekami technologiniai, fizikiniai, cheminiai tyrimai.“
Dr. (hp) Rūta Janonienė, VDA Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja 

Giusseppe  [Giovanni] Rossi – tapytojas, kilęs iš Italijos. Į LDK atvyko tikriausiai iš Čekijos. 1692 m. pasirašė 
sutartį  su LDK d. raštininku Kazimieru Mykolu Pacu ir įsipareigojo ištapyti Pažaislio Kamaldulių Švč. M. Marijos 
Apsilankymo bažnyčios kupolą, žibintą ir nutapyti drobėje du šv. Eustachijaus atvaizdus. Sutartyje įvardijamas 
kaip „karaliaus tapytojas, italas”. ~1712–1719 m. dekoravo Pažaislio kamaldulių vienuolyno bažnyčios kupolą, 
kuriame nutapė daugiafigūrinę Švč. M. Marijos vainikavimo sceną. Išvyko 1719 m., nebaigęs tapyti apaštalų 
figūrų virš centrinių arkų. Nuo 1722 m. dirbo Lenkijos d. etmono žmonai Elžbietai Seniavskai Jaroslave, 1722–
1723 m. ir 1731–1732 m. dekoravo Jaroslavo jėzuitų bažnyčios interjerą. ~ 1726 m. dekoravo  E. Seniavskos 
rūmus Lubnicėje. Rossi dirbo ir kitiems žymiems užsakovams Varmėje, Varšuvoje bei Krokuvoje. Dėl Rossi 
kūrybos įtakos Lietuvos ir Lenkijos  XVIII a. I p. dekoratyvinėje sienų tapyboje paplito Šiaurės Italijos dailei 
būdingi motyvai (perspektyvinis peizažas, gėlės, vazos). Rossi vertintas kaip puikus iliuzinės baroko tapybos 
meistras.
(Lietuvos dailininkų žodynas XVI–XVIII a., (sud. Aistė Paliušytė, Vilnius, 2005): p. 229–230).

Pastaba: aukciono ekspozicijoje galima susipažinti su cheminių ir fizikinių tyrimų, atliktų Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre, išvadomis. 
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I n  F o c u s :  S e n o j i  d a i l ė

Čenstachavos Dievo Motinos ikona/juodoji madona (lenk. Czarna Madonna arba Obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, lot. Imago thaumaturga Beatae Virginis Mariae Immaculatae Conceptae) – tai 
Dievo Motinos su Kūdikėliu odigitrijos („ta, kuri parodo kelią”)  tipo    ikona, saugoma  Jasna  
Guros šventovėje Čenstachavoje, Lenkijoje. Juodąja madona ikona imta vadinti dėl patamsėjusios pigmento 
spalvos. Tam įtakos turėjo ikonos amžius bei piligrimų deginamų žvakių dūmai.
Ikonos autorius nežinomas. Ji garbinama tiek Romos katalikų, tiek  stačiatikių, taip pat yra laikoma stebuklinga. 
Ikona apipinta daugybės legendų. Tiksli jos kilmė bei sukūrimo data nėra žinomos. Sakoma, kad ją, prieš 
daugiau nei 2000 m. prie Šventosios šeimos pietų stalo lentos nutapė šv.  Lukas.  Evangelisto prašymu ikonai 
pozavo pati Švč. Mergelė Marija. Kai paveikslas buvo baigtas, ji sužavėta kūriniu ištarusi „Mano malonės jį 
telydi.“ Taip, anot legendos, prasidėjo stebuklais ženklinama ikonos istorija. Pasakojama, jog 300 m. ikona 
buvo Jeruzalėje, kol ją, ieškodama Tikrojo kryžiaus atrado iš Konstantinopolio atvykusi imperatorė Elena. Ji 
ikoną nugabeno į Konstantinopolį savo sūnui Kosntantinui Didžiajam, pirmajam Krikščioniškajam Romos 
imperatoriui. Jis, savo ruožtu, pastatė ikonai koplyčia, kurioje ji buvo laikoma ateinančius 500 metų.  Legendos 
byloja, jog bėgant metams priešai ne kartą mėgino užimti Konstantinopolį, tačiau tikinčiųjų maldos koplyčioje 
padėdavo išvengti liūdnos lemties. Anot vienos iš legendų, kuomet joje kilo gaisras, ugnis pasiglemžė viską, 
tačiau ikona išliko visiškai sveika. Įvairūs šaltiniai teigia, jog skirtingais laikotarpiais ikona buvo laikoma 
Bulgarijos, Moravijos , Čekijos teritorijose, kurį laiką  saugoma Belzo (Rusia) pilyje. Pasakojama, jog   1382 
m. Dievo Motinos ikonai tebesant  Belze, pilį apsupo totoriai. Tikėdamasis Mergelės pagalbos, kunigaikštis 
Vladislavas šventąjį paveikslą pakabino ant miesto sienos. Viena iš totorių strėlių pataikė į paveikslą ir perbrėžė 
Marijai veidą. Iš sužeistos vietos ėmė tekėti kraujas. Netikėtai   totorius apgaubė nežinia iš kur atsiradusi 
migla  ir kariai išsigandę išsilakstė. Miestas buvo apsaugotas. Tuo tarpu  randas ikonoje liko, jį galima matyti 
vaizduojamą ir jos kopijose. Įvairios legendos byloja, jog panašūs „apsaugojimo” stebuklai vykę ir Lenkijoje 
(pergalė prieš švedų armiją, turkų ataką). Dėl šių priežasčių, Čenstachavos Dievo Motina buvo paskelbta 
Lenkijos karaliene.  Šiuo metu tai vienas iš geriausiai atpažįstamų krikščionybės simbolių Lenkijoje 
(Parengta pagal: The Amazing Painting: A Brief History of Our Lady of Czestochowa. The Franciscan Missionary Brothers 
tinkalapis )
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22. Franciszek Jędrzejczyk (1871–1938) 
Čenstachavos Dievo Motina
1916, drb., al., 94,5 x 725,5
Sign. AD: F. Jędrzejczyk 1916 r.
3700 Eur
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Lietuvos dailė
23. Boleslovas Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz, 1879–1935)
Moters  krėsle  portretas
1933, pop., past, 31,5 x 24,1
Sign. AD: BB. /1933
2200 Eur

Boleslovas Balzukevičius – dailininkas, vienas žymiausių 
XX a. I p. Lietuvos skulptorių. Gimė 1879 m. Vilniuje, 
mirė 1935 m. ten pat. 1894–1997 m. mokėsi Vilniaus 
piešimo mokykloje ir Nemokamose techninio piešimo 
ir braižybos klasėse. 1897–1901 m. studijavo skulptūrą 
Krokuvos dailės akademijoje pas Konstantą Laszczką 
ir Alfredą Dauną. 1902–1903 m. tobulinosi Aukštojoje 
nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje. 1904 m. grįžo 
į Vilnių. Čia aktyviai įsitraukė į miesto dailės gyvenimą. 
Vėliau vėl išvyko į Paryžių, sugrįžo 1918–1919 m. bei 
buvo pakvietas vadovauti Stepono Batoro universiteto 
Dailės fakulteto skulptūros dirbtuvei. 

Boleslovo Balzukevičiaus  kūrybos diapazonas platus: 
kūrė realistines apvaliąsias skulptūras, figūrų grupes, 
biustus, šventųjų statulas, skulptūras miesto erdvėms 
ir t.t. Dirbo ir grafikos, kiek rečiau tapybos srityse. Kūrė 
pastelės technika, aliejumi nutapė peizažų. Litografijos, 
oforto, medžio raižinio bei linoraižinio technikomis 
kūrė smulkiąją grafiką: portretus, buitines kompozicijas, 
peizažus. 
(Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-
Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 62–63)

24. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzyblocki, 1883–1956)
Vilniaus apyl inkių peizažas su bažnyčia
1928, kart., al., 26,2 x 35
Sign. AK: A. Międzybłocki /1928
1600 Eur

25. Vincas Norkus (1927–2006)
Kopos pajūry
1981, kart., al., 49,5 x 70,5
Sign. AK: VN 01–81 
260 Eur
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X X X I X  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

26. Vincas Norkus (1927–2006)
Neringos kopos
1988, kart., al., 40 x 50
Sign. AK: parašas 86
Repr. in: Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. III, (Vilnius, 1987): p. 219
490 Eur

27. Vincas Norkus (1927–2006)
Jūra
1961, drb. ant kart., al., 31 x 38,5
Sign. AK: parašas–61 
240 Eur

28. Petras Stauskas (1919–2003)
Peizažas su sodyba
XX a. II p., pop., akv., 55 x 73
200 Eur

29. Petras Vaivada (1906–1989) 
Peizažas
XX a. II p., pop., akv., 27 x 38,5
90 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

30. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Peizažas su medžiais  prie  upės
1976, drb., al., 43,7 x 56,7
Sign. AD: parašas 76
750 Eur

31. Laima Drazdauskaitė (g. 1947)
Jūros ir  kopų motyvas
1985, drb., al., 61,5 x 72
660 Eur

32. Alfredas Šatas (1948–2014) 
Peizažas
1979, drb., al., 65 x 80
Sign. AK: AŠ.
520 Eur

33. Alfredas Šatas (1948–2014) 
Mėlynoji  erdvė
2013, drb., al., 80 x 59,5
Sign. AD: A. Šatas 2013
500 Eur
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34. Antanas Martinaitis (1939–1986)
Figūros prie  medžio
1977, kart., al., 18 x 28
1500 Eur

35. Vytautas Valius (1930–2004)
Iš  c iklo  „Lietuvių l iaudies  meno motyvais“
XX a. 7 d–metis, pop., guašas., 82 x 59
Sign. AD: VytVal 6[?]
1300 Eur

36. Valentinas Antanavičius (g. 1936)
Paukštis
1994, asambliažas, 75 x 56,5 x 20
Sign. AD: Ant 94
2000 Eur

37. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Peizažas su gelsvu namu
1976, drb., al., 65 x 80
Sign. AD: 76/A. Savickas
1200 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

38. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Išnyrantis  miestas
1988, drb., al., 81 x 116
Sign. AK: A. Stasiulevičius
2900 Eur
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40. Pranciškus Porutis (1924–2009)
Miestas 
1996, drb., al., 55 x 60
Sign. AD: P. Porutis
620 Eur

39. Sigitas Švirmickas (1924–1996) 
Paupio peizažas
XX a. 9 d–metis, kart., al., 50 x 57
Sign. AK: S.Š.
280 Eur

41. Eduardas Urbanavičius (1931–2008) 
Žemait i jos  kampelis
1994, drb., al., 60 x 70
290 Eur

42. Arvydas Pakalka (g. 1957)
Miško tankmė
~1982, drb., al., 50 x 60,5
Sign. AD: Pakalka
190 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

43. Vytautas Krasauskas (g. 1934)
Gyvenimo kel ias
1977, pop., past., 64 x 63,5
Sign. AD: parašas 77
780 Eur

44. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Rudens pasaka
2005, pop., past., 49 x 69
Sign. AK: S. Teitel 05
Repr. in: Solomonas Teitelbaumas. Tapyba. 
Pastelės (Vilnius, 2007): 47
560 Eur

45. Leonas Katinas (1907–1984) 
Peizažas su sodyba tarp raudonų 
medžių
XX a. 8 d–metis, kart., al., 17,3 x 29
Sign. AD: L. Katinas
160 Eur
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46. Julius Čepėnas (1925–2011) 
Šventosios  molas
1970, kart., al., 180 x 123
Repr. in: Neatrastas Julius Čepėnas (Kaunas, 2015): p. 60
2400 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

47. Adomas Varnas (1879–1979)
Peizažas su kel iu
1952, drb., al., 71 x 91,5
Sign. AD: a.varnas/1952
3800 Eur

48. Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1934)
Karšta  diena Pervalkoje
2014, drb., akr., 40 x 50
Sign. AD: Juozas 2014
160 Eur

49. Izabelė Bindler (1932–2003) 
Gėlės
1995, pop., akv., 36 x 47
Sign. AD: I. Bindler 95.
60 Eur

50. Eglė Velaniškytė (g. 1958)
Judita
1982, drb., al., 110 x 96
340 Eur
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51. Valerija Žukauskaitė–Zalensienė (1925–1997) 
Nykštukai  su Val iuse [Autoportretas  su 7 nykštukais]
1970, drb., al., 80 x 120
3600 Eur

52. Leonas Katinas (1907–1984) 
Suvirintojas
1947, drb., al., 54 x 42,5
Sign. AD: Katinas 47
250 Eur

53. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Valtys  pajūry
1989, drb., al., 50 x 70
Sign. AK: Γpaчёв 89 
590 Eur

54. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Dangus virš  jūros
XX a. 8 d–metis, kart., al., 68,5 x 59
590 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

56. Juzefa Katiliūtė (1916–2009) 
Susidūrimas
1984, drb., al., 55 x 81
Sign. AD: J. Katiliute
1200 Eur

55. Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė (1913–2005)
Vilniaus panorama
XX a. II p., drb., al., 30,5 x 89,3
Sign. AD: Jadv. Paukštienė
600 Eur

57. Anastazija Tamošaitienė 
(1910–1991) 
Peizažas su eglėmis 
[Atspindžiai]
XX a. 7 d–metis, pop., guašas, 59 
x 30
160 Eur

58. Antanas Tamošaitis (1906–2005) 
Grybautoja
1975, popierius, spalv. litografija, 40 x 26 
, tir. 15/100
Sign. AK: 15/100, AC: Grybautoja, AD: 
parašas
160 Eur
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59. Grigorijus Gordonas (1909–1993)
Peizažas
XX a. vid., kart., al., 30 x 24,5
Sign. AK: Гордон Г.
400 Eur 

60. Vasilijus Tupachinas (g. 1928)
Gėlių natiurmortas
1990, kart., al., 54 x 49
Sign. AD: parašas 90
300 Eur

61. Nežinomas autorius (Lietuva, XX a. II p.)
Bonifratrų bažnyčia  Vi lniuje
1987, kart., al., 24 x 30
Sign. AD: neįsk. sign., 87
100 Eur

62. Aleksejus Sokolovas (1922–2001)
Lietuviškas peizažas (Ti l tel is  Pabradėje)
1954, drb., al., 27 x 45,5
Sign. AD: parašas
1900 Eur

33
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Lietuvos grafika
63. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Scenografi jos  projektas  spektakl iui  „Radvi la  Perkūnas“. 
Scena prie  Aušros Vartų.
1936, pop., piešt., tušas, akv., 22,7 x 17,4
Sign. AK: 1936 / Radvila Perkunas, VD: 4 pav., AD: monograma / Ostrobrama
2900 Eur
„Radvila Perkūnas“ – Jurgio Karnavičiaus (1884–1941) opera, kuri 
buvo pastatyta 1937 m. Valstybės teatre Kaune (rež. Petras Oleka, 
dirig. Mykolas Bukša)

64. Telesforas Valius (1914–1977)
Šv.  Sebasti jonas
1946, pop., medžio raiž., 15 x 14,5
Sign. AK: „Šv. Sebastijonas“, AD: TelValius 
400 Eur

65. Žibuntas Mikšys (1923–2013)
Jaučiai  ir  veršiai  sako „Mūū“(Ochs und Kälber 
machen Muh)
1960, pop., linoraiž., 35,5 x 54 
Sign. AD: parašas
Repr. in: Žibuntas Mikšys (sud. E. Grigoravičienė, Vilnius: 
LDS leidykla, 2013): il. 33
500 Eur
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66. Marcė Katiliūtė (1912–1937) 
Autoportretas
1936, pop., linoraiž., 29,5 x 24,3
Sign. AD: MKatiliute
290 Eur

67. Marcė Katiliūtė (1912–1937) 
Pabuski ,  l ietuvi !
1935–1936, pop., linoraiž., 29,2 x 25,6
270 Eur

68. Adolfas Vaičaitis (1915–2015)
Uosto užeigoje
1948, pop., litograf., 20,5 x 13,5
Sign. AK: Vaičaitis 1948, AD: Litografija
60 Eur

69. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Laisvalaikiu 
1933, pop., litograf., 37 x 30
Sign. AD: VŠ/1933–II–28 
270 Eur
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L i e t u v o s  g r a f i k a

36

70. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Oi,  g ir ia ,  g ir ia ,  žal ia  girelė  /  pi lna drabnų paukštel ių
1977, pop., spalv. linoraiž., 35 x 44, tir. 3/10
Sign. AK: 3/10, AD: J. Kuzminskis‘77
200 Eur

71. Birutė Jočiūnaitė–Cvirkienė (g. 1941)
Si lkių sūdymas (Galdikienė iš 
Užkaniavių kaimo)
XX a. 8 d–metis, pop., litograf., piešt., tušas, 43 x 33, 
tir. 6/10
90 Eur

72. Adomas Matuliauskas (1914–1976) 
Senasis  Vi lnius
1961, pop., linoraiž., 44 x 28,7
Sign. AK: Senasis Vilnius III var., AD: 
parašas 61 m.
90 Eur

73. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Kalnai .  Iš  c iklo  „Tol imiej i  Rytai”
1966, pop., medžio raiž., 16,2 x 21,9
Sign. AD: parašas 66
420 Eur
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74. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Era.  I l iustraci ja  E .  Mieželaičio  ei lėraščių r inkiniui  „Era“
1967, pop., cinkograf., 13,4 x 16,8
Sign. AD: parašas
400 Eur

75. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Pakeliui  su Lorka.  I l iustraci ja  E .  Mieželaičio  ei lėraščių 
r inkiniui  „Era“
1967, pop., cinkograf., 13,4 x 16,8
Sign. AD: parašas
400 Eur

76. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
Vaikai
1981, pop., spalv. linoraiž., 81 x 57
Sign. AK: „Vaikai“ E.d‘A, AC: Sp. linoraižinys, AD: E. 
Kairiūkštytė, 81
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra 
Kairiūkštytė, sud. K. Jaroševaitė ir kt. (Vilnius: Tyto alba, 
2010): 268
600 Eur

77. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
Žirmūnų t i l tas
1996, pop., mišri techn., monotip., 36 x 24
Sign. AD: parašas/96
240 Eur
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78. Audrius Puipa (1960–1997) 
Šv.  Kazimiero bažnyčia  iš  kiemo pusės
1986, pop., litograf., 34,5 x 27,5
Sign. AD: A. Puipa 86
200 Eur

79. Viktorija Daniliauskaitė (g. 1951)
Viena naktis  virš  žemės (tr iptikas)
1984, pop., sp. linoraiž., 37 x 26, tir. 15/18, 8/20, 16/16
Visi signuoti
390 Eur

80. Algimantas Švažas (1933–2003) 
Iš  c iklo  „Piršl io  teismas“
1969, pop., medžio raiž., 56,5 x 36 
Sign. AK: Ciklas „Piršlio teismas“. 
Išmalda III, AD: AŠ/69
90 Eur

81. Ray Bartkus (Rimvydas Bartkus, g. 1961)
Valgykloje
1983, pop., spalv. litograf., 20 x 25, tir. 2/4
Sign. AK: 2/4 spalvota autolitografija, AD: R. Bartkus’83 
„Valgykloje“
90 Eur

82. Egmontas Bžeskas (g. 1974)
Be pavadinimo 
1994, pop., ofortas, 24,3 x 26,7, tir. 4/20
Sign. AK: 4/20 „Be pavadinimo“ Ofortas, AD: 
parašas 94
40 Eur
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83. Grupė „1“ 
Grupės „1“  narių kūrinių aplankas (11 vnt .)
1992, tir. 11/22*, visi kūriniai signuoti
1. Adasa Skliutauskaitė | pop., litograf., 14 x 13,6, tir., 4/60
2. Andrius Giedrimas | pop., akv., 21 x 14
3. Audrius Dzikaras | Šešėlis, pop., anglis, guašas, 9,5 x 19
4. Rūta Katiliūtė | pop., guašas, 19,5 x 22,5,
5. Kazė Zimblytė | 1979, pop., tušas, 16 x 22,5
6. Dalė Kasčiūnaitė | pop., akv., al., kreid., 9 x 12
7. Danutė Jonkaitytė | Juoda tyla, 1988, pop., litograf., 7,5 x 10, tir. 20/50
8. Vytautas Jurkūnas | 1992, pop., tušas, 23,5 x 15,5
9. Audrius Puipa | Tėvo maudymas, 1991, pop., ofort., 11,7 x 15,8, tir. 37/59
10. Vytenis Jankūnas | Talono Nr. 3 portretas, 1992, pop., koliažas, 11,5 x 10,5
11. Arvydas Pakalka | Du daiktai, 1992, pop., linoraiž., 7,5 x 10, tir. 6/24
* kadangi dalis kūrinių aplankuose yra vienetiniai, visi tiražo egzemplioriai buvo skirtingi
900 Eur

Grupė „1“ veikė apie 1992–1997, surengė 5 parodas Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, Kaune ir Maskvoje, 
išleido katalogą. Grupė neturėjo bendros meninės programos, o vienijo skirtingus stilius puoselėjančias ir 
skirtingose medijose dirbančias individualybes (grupės pavadinimas ir yra nuoroda į atskirą individą)

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11
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84. Alfonsas Dargis (1909–1996) 
Moters  torsas
1955, pop., autorinė technika, 58,3 x 40,4, tir. 
19/45
Sign. AK: 19/45, AD: A. Dargis 1955
660 Eur

85. Giedrius Jonaitis (g. 1963)
Spaudos draudimas.  Iš  c iklo  “Lietuvos istori ja”
1987, pop., litograf., 46 x 33, tir. 7/30
Sign. AK: 7/30  Spaudos draudimas, AD: Jonaitis 87
160 Eur

86. Šarūnas Leonavičius (g. 1960)
Nojaus laivas
1983, pop., piešt., tušas, 45,4 x 34
Sign. AD: Šarūnas Leonavičius 83
210 Eur

87. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Kriaušiavalgis
1981, pop., piešt., 31,5 x 24,5
Sign. AD: Stasys/Divonne–les–Bains/1981.VIII.
290 Eur
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88. Algimantas Švažas (1933–2003)
Iš  tr ipt iko „Saulės  žemė“,  I
1983, pop., monotipija, 113 x 50, 
tir. 1/1     
Sign. AK: mišri techn.; AD: AŠ 83
290 Eur

89. Algimantas Švažas (1933–2003)
Iš  tr ipt iko „Saulės  žemė“,  I I
1983, pop., monotipija, 112,5 x 50, tir. 
1/1 
Sign. AK: mišri techn.; AD: AŠ 83
290 Eur

90. Algimantas Švažas (1933–2003)
Iš  tr ipt iko „Saulės  žemė“,  I I I
1983, pop., monotipija, 111 x 50, tir. 1/1
Sign. AK: mišri techn.; AD: AŠ 83
290 Eur
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Varia Lituanica

91. Nežinomas autorius (Vakarų Europa, XVIII a.)
44 vėl iavos (daugiausiai  Hanzos sąjungos miestų,  tame tarpe –  Karal iaučiaus ,  Rygos ir  kt .)
XVIII a., pop., vario raiž., 14,5 x 75,5
1000 Eur

92. Gabriel Bodenehr (vyresn., 1634–1727), Gabriel Bodenehr 
(jaun., 1664–1758)
Riga wie es  Ao 1700 aus dem Polnischen Lager 
comunicirt  worden
~1720, pop., vario raiž., 16,7 x 25,2
Iš G. Bodenehrio „Europens Pracht und Macht in 200  
Kupfer–Stücken“. Leista Augsburge.
240  Eur

93. Juliusz Kłos (1881–1933, sud.)
Vilniaus miesto planas .  Iš  J .  Kłoso „Wilno.  Przewodnik 
krajoznawczy“
1937, pop., poligraf., 36,5 x 34
40 Eur
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94. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Vytautas  Didysis .  Barel jefo  projektas
~1930, drb., al., 80 x 65
1700 Eur

1930–ieji metai Nepriklausomoje Lietuvoje buvo paskelbti 500–ųjų Vytauto mirties metinių minėjimo metais 
ir buvo palydėti didžiule patriotine kampanija, daugeliu renginių ir valstybinės reikšmės įvykių. Daugelis 
menininkų, dailininkų gavo įvairius užsakymus, vyko įvairūs konkursai Vytauto Didžiojo figūrai įamžinti. 
Faktiškai buvo kuriamas Vytauto Didžiojo kultas, nemažai tais metais gimusių berniukų buvo pavadinti Vytauto 
vardu. Įdomu tai, kad viešojoje erdvėje tuo metu įsižiebė diskusija dėl Vytauto Didžiojo ikonografijos. Kaip 
vaizduoti šį Lietuvos didžiavyrį? Dauguma menininkų rinkdavosi romantizuotą Vytauto tipažą, tuo tarpu 
Mstislavas Dobužinskis, kuriam ir atributuojamas aukcione pristatomas kūrinys, pats daug keliavęs po Europą 
(tame tarpe Italiją) Vytauto Didžiojo ikonografijos ieško italų renesanso tradicijoje. Dobužinskis vaizduoja ne 
romantizuotą, bet renesansiškai idealizuotą Vytautą, tokiu būdu sugrįždamas prie XIX a. intelektualų srovės, 
kildinančios lietuvius iš Romos didiko Palemono giminės. 
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95. Vytautas Didysis | Vitoldo. Eroe della Lituania
Iš  Bernardo Zaydlerio  „Storia  del la 
Polonia:  f ino agl i  ult imi  tempi“  
(Florenci ja:  V.  Batel l i ,  1831)
1831, pop., vario raiž., 16 x 9
50 Eur

96. Žygimantas Augustas | Sigismondo Augusto
Iš  Bernardo Zaydlerio  „Storia  del la  
Polonia:  f ino agl i  ult imi  tempi“  (Floren-
ci ja :  V.  Batel l i ,  1831)
1831, pop., vario raiž., 13 x 9
50 Eur

98. Trakų pilies griuvėsiai | Ruiny Zamku Trockiego na jeziore
Naugarduko pi l ies  griuvėsiai  |  Ruiny Zamku Nowogrodku
1829 (?), pop., litograf., 8,5 x 11 (abu). Leista von Schafner litografijoje.
140 Eur

97. Adomas Varnas (1879–1979)
D–ras Vincas Kudirka 
~1924, pop., litograf., 46 x 35
Sign. AD: a.varnas
80 Eur
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99. P lakatas  „Nepriklausoma Lietuva“
XX a. 4–5 d–metis, pop., poligraf., 50 x 37. Leista JAV
160 Eur

100. Propagandinis  plakatas–atsišaukimas  „Na,  vaikučiai ,  nebi-
jokite  dėdės. . .  [Mūsų kovos šūkis:  sunaikinti  pasaulinį  s iaubą – 
bolševizmą. . . ]“
1941–1943, pop., poligraf., 45,5 x 31 (dvipusis)
340 Eur

101. 5  atvirukų komplektas
1. Vytautas Didysis (aut. A. Varnas); 
2. Vytauto susipykimas su vokiečių Ordeno pasiuntiniais 1409 m. (aut. 
V. K. Jonynas); 
3. Vytautas Didysis (aut. M. Dobužinskis); 
4. Vytautas Didysis Lietuvos Kunigaikštis. Ties Didžiojo Mistro lavonu; 
5. D.L.K. Gediminas (aut. P. Kalpokas)
XX a. 3 d–metis, pop., poligraf., ~14,5 x 9. Visi leisti Kaune.
40 Eur

102. Jonas Martinaitis (1898–1947) 
2 atviručių komplektas
1. Kalėdinis atvirukas. 1942, pop., akv., 9,5 x 14,5
2. Velykinis atvirukas. 1944, pop. akv., 16 x 10,3
60 Eur
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103. Du alaus butel iai
1. Gubernija. Stiklas, h=21,7
2. Volfas Engelman. Stiklas, h=27. Su 
dangteliu
XX a. 3–4 d–metis, stiklas.
60 Eur

104. Puodelis  „Vytautas  Didysis .  1430–1930“
1930, keramika, glazūra, dekolis, h=9, Ø=6,7
80 Eur

105. Samtis
~1890–1897, sidabras, liejimas, graviravimas, 84 praba, 292,3 g
Sidabrakalys: Ю. Рабиновичъ (Vilnius) 
600 Eur

106. 6 sidabriniai  stalo  šaukštai
1896–1917, sidabras, liejimas, graviravims, 84 praba, 474,8 g
Sidabrakaliai: М. Липманъ, М. Гольдъ, М. Ассъ, Л. Шейнкеръ (visi iš Vilniaus)
880 Eur
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107. Nervostiprinas (vaistų 
pakuotė)
XX a. 4 d–metis, pop., poligraf., h=12,3, 
Ø=5,2. Kaunas.
40 Eur

108. Rūkomasis  tabakas „Mesaksud No.  70“ 
(pakuotė su banderole)
XX a. 4 d–metis, pop., poligraf., 9 x 11,7 x 4. Kaunas, akcinė 
bendrovė „Zefir”
40 Eur

109. Pakuotė „carte  de visite“  nuotraukoms
XX a. 4 d–metis, pop., poligraf., 7,7 x 13 x 2,3. W. 
Borkowski Wilno.
40 Eur

110. Dalyvio ženklas  „A.L .R.K federaci jos 
XXVI  kongresas“ 
1937, met., audeklas, 14 x 6. Išleistas JAV.
50 Eur

113. Albertas L. van der Bergen
Medalis  „Pirmasai  Lietuvos prezidentas  1919“
1919, bronza, Ø=4,9. 51,46 g, tir. 300. Lietas Medallic Art Co, Niujorke. Pirmasis proginis medalis, raritetas.
650 Eur

111. Ženklel is  „Lietuvos 
tautininkų sąjunga” 

1924, žalvaris, baltas ir melsvas emalis, 
1,8 x 1,4. Išleistas Paryžiuje, Arthus 

Bertrand.
60 Eur

112. Juozas Zikaras (1881–1944) 
Lietuvos nepriklausomybės medalis
1928, bronza, Ø=3,4
Sign. AC recto: J.Z.
80 Eur
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115. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Paryžiaus Sena
~1950, drb., al., 54 x 63,5
Sign. AK: A. Blatas
9900 Eur

114. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Natiurmortas  su krepšel iu
~1950, kart., al., 60 x 43
Sign. AD: Blatas
6000 Eur

Varia Europeana
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116. Pinchus Krémègne (1890–1981)
Natiurmortas  su pelargonijomis
XX a. 6 d–metis, drb., al., 46 x 38
Sign. AK: Kremegne
3700 Eur
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117. Marc Chagall (1887–1985) 
Ant krosnies
XX a. II p., pop., ofortas, 16,2 x 10,8
Sign. AK klišėje: agall
650 Eur
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118.  Marcel lo  Bacciarel l i  (1731–1818,  piešėjas) ,  Pierre 
Etienne Moitte  (1722–1780,  graveris)

Graviūra pagal  Francesco Vanni  Sieniečio  (1563–1610) 
paveikslą  „Šventoj i  Šeimyna“

Iš rinkinio „Recueil d‘Estampes d‘après les plus célèbres Tableaux de la 
Galerie Royale de Dresde” (I tomas, 25 lakštas)

1753, pop., vario raiž., 41,7 x 32,4
140 Eur

119. Bernardino Nocchi (1741–1812, piešėjas), Giovanni (Joannes) Volpato (1733–1803, graveris)
Graviūra pagal  Rafael io  freską „Leono Didžiojo  ir  Ati los  susit ikimas”  Vatikane,  Stanze di  Raffael lo
Graviūra pagal  Rafael io  freską „Švento Petro iš laisvinimas”  Vatikane,  Stanze di  Raffael lo
Iš rinkinio „Pio Sexto Pont. Max.“ (Didžiajam Pontifikui Pijui Šeštajam)
1783, pop., vario raiž., 52 x 74 (abu)
600 Eur
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120.  Postamentas
XX a. vid., nefritas, bronza, h=97,7
1500 Eur

121. Leopold Bracony (dirbo ~1892–1926)
Venera su Kupidonu
XIX a. pab. – XX a. pr., marmuras, h=60
Sign. A: Bracony
3900 Eur
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122. Michailas Baluninas (Михаил Абрамович Балунин, 1875–apie 1938, Rusija)
Jauniej i  žvejai
XX a. I trečdalis, drb., al., 89 x 75,5
Sign. AD: М. Балунин
3600 Eur

Milchailas Baluninas (Михаил Абрамович Балyнин, 1875–po 1938) rusų dailininkas, peizažų ir žanrinių scenų 
tapytojas. Gimė Peterburge. 1890-aisiais mokėsi Draugijos dailei skatinti piešimo mokykloje. Nuo XX a. pradžios 
dalyvavo Rusų akvarelistų draugijos, Petrogrado dailininkų draugijos, Dailininkų-individualistų draugijos, A. 
Kuindžio vardo dailininkų draugijos ir kitose parodose. Nuo 1907 m. bendradarbiavo žurnale „Niva“, kur buvo 
reprodukuojami meistro darbai. Jo kūriniai buvo reprodukuojami atvirukuose. Dailininko darbų yra įvairiuose 
muziejuose ir privačiose kolekcijose. 
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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 
KMM – Kauno meno mokykla 
KP – kita (kūrinio) pusė 
kreid. – kreidelės
l. – lapas 
leid. – leidėjas 
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas 
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga 

LDŽ – Lietuvos dailininkų žodynas (Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas, 2005–2013)
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 
SBU – Vilniaus Stepono Batoro universitetas
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, 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.



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 pre-
Auction 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 
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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.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction 





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“. 



Ramių ir jaukių šv. Kalėdų bei laimingų naujų 2016 metų!







1 viršelyje panaudota:

  Boleslovas Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz, 1879–1935)
Moters krėsle portretas

1933, pop., past, 31,5 x 24,1;

2 viršelyje panaudota:

Nežinomas autorius (Vakarų Europa, XVIII a.)
44 vėliavos 

XVIII a., pop., vario raiž., 14,5 x 75,5.

4 viršelyje panaudota:

Nervostiprinas (vaistų pakuotė)
XX a. 4 d–metis, pop., poligraf., h=12,3, Ø=5,2. Kaunas.

© Meno rinkos agentūra, 2015

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.

XL Vilniaus aukcionas  – 2016 vasario 28 d. | Vilniaus Knygų mugė, Litexpo rūmai |
(Antikvarinės knygos, leidiniai, žemėlapiai, istorinė grafika, darbai ant popieriaus)

XLI Vilniaus aukcionas – 2016 kovo mėn.
(Vaizduojamoji dailė)

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



Kaina 5 Eur
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