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Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
Ar esate azartiški? Ar turite priklausomybių? Aukcione dalyvaujantiems reikia bent truputį 

ir vieno, ir kito. Nesakau, kad daug. Per didelis azartas virsta rizika, tačiau truputis azarto 
suteikia smagaus adrenalino. O kalbant apie priklausomybes – taip, tiesa, jos yra blogis, 
tačiau, kaip mano stebėjimai rodo, bent po vieną priklausomybę turi kiekvienas žmogus. 
Priklausomybė nuo meno, mano nuomone, yra pati nekalčiausia.

Linkiu kiekvienam tapti priklausomu nuo meno ir azartiškai formuoti savo kolekcijas!
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In Focus:  Rimvidas Jankauskas–
Kampas
Rimvidas Jankauskas (Kampas) – dailininkas, tapytojas. Gimė 
1957 m. Klaipėdoje, mirė 1993 m. ten pat. 1987 m. baigė Lietuvos 
dailės institutą, nuo 1989 m. dėstė Lietuvos dailės instituto Kauno 
skyriuje. Grupuotės „Angis” narys (nuo 1991). Dalyvavo parodose 
Lietuvoje ir užsienyje; surengė individualių parodų Kaune (1988, 
1991, 1993), Frankfurte prie Maino (1993). R. Jankausko–Kampo 
tapyba šiandien laikoma aukščiausiu neoekspresionistinės lietuvių 
tapybos tašku. Jo pasirodymas lietuvių dailėje 1987 m. atrodė kaip 
protrūkis, pasipriešinimas, sukeltas slopinimo bei dvasinio engimo, 
kurį teko patirti daugeliui to meto dailininkų. R. Jankausko–
Kampo kūryboje aktualus literatūrinis paveikslo pagrindas, 
dailininką traukė fantastiški ir romantiški kultūros istorijos 
siužetai, domino istorijos parafrazės. Nors ir traktuojami gana 
subjektyviai, paskandinti potėpių sūkuriuose, motyvas ir siužetas 
jo tapyboje yra labai svarbūs. Jankauskas sugebėdavo surasti 
tikslų tapybinį plastinį atitikmenį temoms, įvykiams ir potyriams, 
ne tik sudarantiems jo emocijų ir vaizdinių pasaulio dalį, bet ir 
turintiems pagrindą tikrovėje arba literatūros, dailės ar pasaulio 
mitologijos kloduose. Tuo Rimvidas Jankauskas–Kampas stipriai 
praplėtė lietuvių tapybos temų ir idėjų ratą. Pasak menotyrininkės 
dr. Rasos Žukienės, Rimvido Jankausko–Kampo kūrybos laikas nors 
ir neilgas, bet labai ryškus ir beveik su niekuo nepalyginamas. Jo 
tapybai būdingas hipertrofuotas ekspresyvumas, spontaniškumas, 
o spalvoms nepaprastas intensyvumas. Tapydamas jis demonstravo 
emocingumą ir atvirumą, netausodamas nei fizinių nei dvasinių 
jėgų. R. Jankausko–Kampo kūryba formavosi lietuvių tapybos 
terpėje. Ekspresionistine raiška ir persipynusiais sudėtingais 
vidiniais išgyvenimais prisodrinta jo tapyba siejasi su prieškarinės 
lietuvių tapytojų grupės „Ars” (1932–1934) meninėmis 
nuostatomis bei su vyresniosios kartos lietuvių tapytojais Antanu 
Martinaičiu (1939–1986), Jonu Švažu (1925–1976), Alfonsu 
Vilpišausku (1945–2015). Dabartinės lietuvių tapybos kontekste R. 
Jankausko–Kampo kūrybą sunku susieti su kokia nors tendencija. 
Veikiau ji pati sudaro atskirą pakraipą, kuri lyg ir tęsiama, bet visgi 
neturi dailininko menui būdingos jėgos bei bekompromisiškumo. 
(Informacija parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę. Prieiga per 
internetą: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/558_s.htm ir 
Rasos Žukienės tekstą Tapytojas Rimvidas Jankauskas–Kampas. In: Rimvidas 
Jankauskas–Kampas (sud. Simona Makselienė, Vilniaus Aukciono Biblioteka, 
2009): p. 4).

1. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Figūra

1980–1985, tonuotas medis, drožyba, pagrindo Ø – 9, h=61
600 Eur
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2. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Merginos biustas
1980–1985, medis, drožyba, 7,5 x 10,3, h=21,5
480 Eur

3. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Sėdinti  f igūra
1981, pop., tušas, guašas, 35,7 x 23,3
Repr. in: Rimvidas Jankauskas–Kampas (Vilniaus 
Aukciono Biblioteka, 2009): p. 40
380 Eur
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I n  F o c u s :  R i m v y d a s  J a n k a u s k a s – K a m p a s

7. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
1980–1985 m. piešinių, eskizų ir užrašų archyvas
1. Merginos su ausinėmis figūra. Pop., piešt., 42 x 29,5
2. Modelio aktas. Pop., piešt., 29,5 x 20,5
3. Vaikino figūra. Pop., piešt., 42 x 29,5,
4. Aktas. Pop., piešt., 37,8 x 35. Sign. AD: Campo
5. Prie spygliuotos tvoros. Pop., grafit., 25,5 x 23,5
6. Tranzuojanti mergina. Pop., piešt., 20,3 x 28

7. Mergina su kamuoliukais. Pop., piešt., flomast., 21 x 29,5
8. Peizažas. Pop., piešt., 24,5 x 37
9. Autobuso stotelėje. Pop., piešt., 23 x 31
10. Lapas su tekstais („Prisiekiu tapyti visur savo pamestą šaliką...“) 
ir eskizais. Pop., piešt., 47,5 x 59,5
11. Mergina su grėbliu ir pieno bidonu. Pop., grafit., 21 x 30
12. Staliukai po skėčiais. Pop., grafit., 21 x 27
13. Peizažas su medžiais. Pop., piešt., 20 x 28,5
14. Įvairūs eskizai, tekstai, konspektai – 23 įv. dydžio lapai 
400 Eur

4. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Nuotrauka
1980, kart., piešt., anglis, kreid., 40,7 x 51,5
Repr. in: Rimvidas Jankauskas–Kampas (Vilniaus Aukciono 
Biblioteka, 2009): p. 22
280 Eur

5. Rimvidas Jankauskas–Kampas 
(1957–1993)
Portretas  geltoname fone
1981, kart., al., 49,5 x 33,3
480 Eur

6. Rimvidas Jankauskas–Kampas 
(1957–1993)
1980–1985 m. aktų eskizų blokno-
tas (43 lapai)
1980–1985, pop., piešt., anglis, 
tušin., 20 x 14
160 Eur

14. 

3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 

10. 12. 13. 

2. 1. 

11. 
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8. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)
Profi l is
1992, drb., al., 130 x 109
Sign. AD: Kampas
2850 Eur
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In Focus:  Konstantinas Gorskis
Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski) 
– tapytojas, piešėjas, iliustruotojas. Gimė 1868 m. 
netoli Kauno, mirė 1934, Varšuvoje. Mokėsi dailės 
Vilniaus piešimo mokykloje ir Maskvoje (galbūt 
Maskvos tapybos , skulptūros ir architektūros 
mokykloje). 1887–1889 m. studijavo Peterburgo 
dailės akademijoje, tikėtina, pas prof. Bogdaną 
Vilevaldę. Tobulinosi Miunchene, Paryžiuje, Italijoje. 
I pasaulinio karo laikotarpiu buvo Maskvoje, 
dalyvavo vietinės lenkų bendruomenės gyvenime. 
1919 m. sugrįžo į Lenkiją. Dalyvavo organizuojant 
reprezentacines lenkų dailės parodas Lenkijoje ir 
užsienyje. Daugiausia dirbo portretinės tapybos 
srityje, specializavosi tapyti reprezentacinius 
portretus. Nutapė ir Lietuvos bajorų atvaizdų, sukūrė 
buitinio, istorinio žanro paveikslų, kompozicijų 
folklorinėmis temomis. Nupiešė karikatūrų, taip 
pat iliustravo grožinės literatūros leidinių, tarp jų 
– daug knygų vaikams ir jaunimui. Bendradarbiavo 
su žurnalais „Tygodnik Ilustrowany”, „Biesiada 
Literacka” ir kt. Dažnai fotografiją ar litografiją 
imituojančia monochromine aliejinės tapybos 
technika iliustravo periodikoje spausdinamus 
Henryko Sienkiewicziaus, Adomo Mickevičiaus 
ir kt. rašytojų veikalus. K. Gorskio dailei būdingi 
realizmo, neoromantizmo bruožai. Dailininko 
kūrinių galima rasti įvairiuose muziejuose: Lietuvos 
dailės, nacionaliniuose Krokuvos ir Varšuvos dailės 
muziejuose bei kituose. 
(Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodyną 1795–1918 (sud. 
J. Širkaitė, Vilnius, 2012): p. 146–147)

9. Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934)
Nežinomo vyro portretas  (Autoportretas?)
1896, drb., al., 115,5 x 66,5
Sign. AK: KGorski 96
Repr. in: Vilniaus dailės draugija 1908–1915 (Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1999): p. 28
Kūrinys dalyvavo 1999 m. Lietuvos dailės muziejuje surengtoje parodoje „Vilniaus dailės draugija 1908–1915“. Tikėtina, kad 
šis kūrinys dalyvavo vienoje iš Vilniaus dailės draugijos parodų 1908–1915 m.
17000 Eur
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10. Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934)
3 i l iustraci jos  Juozapo Ignoto Kraševskio (1812–1887) apysakai  „Mistrz  Twardowski:  powieść  z  podań gminnych”
Iki 1908, kart., al., 24 x 15
Visi sign. AD ar AK: KGorski
Tikėtina, kad šie kūriniai dalyvavo 1910 m. Vilniaus dailės draugijos pavasarinėje parodoje.
3600 Eur
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Lietuvos dailė

11. Vladas Eidukevičius (1891–1941)
Gatvelė
~1920, pop. ant kart., past., 47 x 62
Sign. AD pieštuku: Vladas
1800 Eur

Vladas Eidukevičius –  dailininkas, tapytojas. Gimė 1891 m., mirė 1941 m., Kaune.  Nuo 1906 m. mokėsi 
Rygoje, B. Borcherto dailės studijoje, vėliau – meno mokykloje. 1910–1912 m. gyveno Peterburge, Maskvoje, 
1913–1918 m. – Vokietijoje, kurį laiką studijavo Miuncheno dailės akademijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo 
lankėsi Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje, Šveicarijoje. 1929–1932 m. gyveno Rygoje. 1932–1941 m. gyveno ir 
kūrė Kaune. Parodose dailininkas pradėjo dalyvauti 1911 m. Personalines parodas rengė Rygoje (1922, 1929), 
Paryžiuje (1928), Kaune (1932), Klaipėdoje (1933–1934), Palangoje (1939). Nutapė apie 400 portretų, peizažų, 
natiurmortų, teminių kompozicijų. Ankstyvuosiuose portretuose ryškus išorinis vaizduojamojo žmogaus 
apibūdinimas, šviesšešėlių kontrastai. Portretams būdingas ryškus koloritas, peizažams– fragmentiškumas. 
Reikšmingiausius portretus ir peizažus V. Eidukevičius sukūrė 4–ajame  dešimtmetyje; šiam dailininko kūrybos 
laikotarpiui būdingi impresionizmo bruožai. Vienuose portretuose išryškėja subtilus lyrinis autoriaus požiūris 
į vaizduojamąjį asmenį, sodrus spalvingumas, kituose – psichologiškumas, raiškios šviesšešėlių graduotės, 
monochromiškumas. Lyriškumu pasižymi dailininko sukurti moterų ir vaikų portretai. Šio laikotarpio peizažai 
dažniausiai panoraminiai, jiems būdinga aukšta horizonto linija, erdvės iliuzija, ryškūs planai.
(Informacija parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę, prieiga internete: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/
Straipsniai/254.htm)
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12. Adomas Galdikas (1893–1969)
Natiurmortas  su l iaudies  meno dirbiniais
1929, kart., guašas., 60 x 42
Sign. AK: AGaldikas/–29 
3700  Eur
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13. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972, atrib.)
Natiurmortas  su moliniais  indais  ir  švi lpyne
XX a. 3 d–metis, kart., al., 32 x 44
Sign. KP: ZR
1200 Eur

14. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Natiurmortas  su jurginais
1937, pop., past., 34,5 x 24,7
Sign. AK: V. Šleivytė/1937 m.
290 Eur
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15. Adomas Galdikas (1893–1969)
Nemuno peizažas
XX a. 3–4 d–metis, pop., guašas, 45 x 68
Repr. in: Adoms Galdikas. Lyrinės abstrakcijos erdvių link (Vilniaus Aukciono 
Biblioteka: 2014): p. 138
3650 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

16. Vladas Didžiokas (1889–1942) 
Peizažas su skardžiu
XX a. 3–4 d–metis, drb. ant kart., al., 48 x 38
Sign. AK: V. Didžiokas
3600 Eur

Vladas Didžiokas (1889–1942) – tapytojas, scenografas. Mokėsi Centrinėje barono Štiglico techninio piešimo 
mokykloje Sankt Peterburge, įgijo taikomosios dekoratyvinės dailės specializaciją, vėliau studijavo Peterburgo 
dailės akademijoje pas Dmitrijų Kardovskį. Kūrė scenografiją Vitebske, Kaune, tobulinosi Leipcige ir Berlyne. 
1922–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje, buvo pedagogų tarybos narys. Nuo 1931 m. buvo dekoratyvinės 
tapybos studijos vadovas. Tapė peizažus, portretus, rečiau – natiurmortus, figūrines kompozicijas. Ankstyvieji 
paveikslai nutapyti tikroviškai, po studijų Berlyne stiprėjo formos apibendrinimas, postimpresionistinės 
tendencijos. Peizažams būdingas panoraminis vaizdas, platūs potėpiai, ryškios spalvos. 
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas. Tomas III: 1918–1944 (sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius: Lietuvos mokslo 
taryba, 2013): p. 100-101
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17. Jonas Buračas (1898–1977)
Južintai
1932, drb., al., 26,5 x 24,8
Sign. VD: J. Buračas –/ 32 
2450 Eur

18. Jonas Buračas (1898–1977)
Kleboniškis
1951, drb. ant kart., al., 38,5 x 58,5
Sign. AD: J. Buračas
490 Eur

19. Jonas Buračas (1898–1977)
Seniej i  Petrašiūnai

1961, pop., akv., 46,5 x 66
Sign. AD: J. Buračas / 1961

290 Eur
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20. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Palangos dykumos
1960, drb. ant kart., al., 49,5 x 69,5
Sign. AK: AŽm, 1960
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. 
R1515. 
4400 Eur

21. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Lietuvos peizažas –  Kulautuvos 
apyl inkės
1962, drb. ant kart., al., 35,3 x 49,7
Sign. AK: AŽm. 62
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. 
R1542. 
3600 Eur
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22. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Peizažas su ežero motyvu
XX a. II p., drb., al., 56 x 82
Sign. AD: A. Rūkštelė
2900 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

23. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Peizažas su rugių pėdais
XX a. vid., pop., past., 21,5 x 33,3
Sign. AD: V. Šleivytės
290 Eur

24. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Pavasarėjantis  peizažas
1956, pop., past., 21,5 x 28
Sign. AD: V. Šleivytė/1956 m.
290 Eur

25. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Peizažas su sodyba
1972, kart., al., 59 x 59,5
Sign. KP: BMotuza 72
290 Eur

26. Vincas Norkus (1927–2006)
Kazimiero Būgos tėviškė (Pažiegė,  Zarasų raj . )
1989, kart., al., 40 x 50
Sign. AD: parašas 89
260 Eur
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27. Leonas Katinas (1907–1984)
Dvigubas aktas
1946, drb., al., 145 x 110
Sign. AD: Katinas / 46
800 Eur

28. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)
Pionierė (Sabina Žvol inskaitė)
1954, drb., al., 50 x 40
Sign. AD: parašas
600 Eur

29. Vincas Dilka (1912–1997) 
Dūkšto bandomojo ūkio arkl ininko 
Braziul io  portretas
1960, kart., al., 48 x 35
Sign. AD: parašas
Repr. in: Vincas Dilka: 1962 m. dailės 
parodos katalogas (Vilniaus valst. dailės 
muziejus, 1962): il. 6
800 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

31. Augustinas Savickas (1919–2012)
Gėlės  rusvame fone
1989–1993, drb., al., 130 x 130
Sign. AD: A. Savickas 89–93
2400 Eur

32. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Natiurmortas  su gėlėmis ,  obuoliais  ir  drugel iu
1967, pop., past., 45 x 57
Sign. AK: V. Kosciuška / – 1967
680 Eur

30. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Natiurmortas  ant  knygų spintos
1959, drb., al., 72 x 50
Sign. AD: A. Savickas 59
2800 Eur
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33. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Langustai
1973, kart., al., 55 x 64
Sign. AD: Γpaчёв 73
340 Eur

34. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Paryžius ,  Luvro muziejus 
1960, kart., al., 33 x 48,5
240 Eur

35. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Aušros Vartai
1986, kart., al., 55 x 64
Sign. AK: Γpaчёв 86
340 Eur

36. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Balt i jos  jūra
1991, kart., al., 55 x 64
Sign. AK: Γpaчёв 91
340 Eur
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37. Kazys Šimonis (1887–1978)
Kalnų šventykla
XX a. vid., pop., temp., 33,7 x 41,7
Sign. AK: KŜ
3900 Eur

38. Kazys Šimonis (1887–1978)
Senkapiai
1959, pop., temp., 35 x 50
Sign. AK: KŜ
1200 Eur

39. Kazys Šimonis (1887–1978)
Vienumoje
XX a. 7–8 d–metis, pop., temp., 34 x 51
Sign. AK: KŜ
1200 Eur
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40. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Triptikas  „Anders .  Gustaf .  St ina“
1964, pop., akv., Ø 24
Visi sign. AC: 8· 8· 64 Kasiulis
1350 Eur

41. Kazimieras Žoromskis (1913–2004)
Našlaitės

1970, drb., al., 31 x 26,5
Sign. AK: K.Ž.70

1100 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

42. Adomas Galdikas (1893–1969)
Abstrakci ja
XX a. 6–7 d–metis, kart., temp., 45,5 x 59
Sign. AD: A. Galdikas
1800 Eur

43. Rūta Katiliūtė (g.1944)
Palanga žiemą
1987, drb., al., 60 x 73
Sign.  AD: 87 RKat
3200 Eur
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44. Algimantas Jonas Kuras (g. 1940)
Medžiai
1975, kart., al., 20 x 24,5
Sign. AD: KA
240 Eur

45. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Apleistas  sodas
1977, drb., al., 26,5 x 37
1000 Eur

46. Vladas Karatajus (1925–2014)
Ežero bangos
1989, kart., al., 38 x 46
Sign. AD: parašas 89
300 Eur

47. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Raganės sodai  (?)
XX a. II p., kart., al., 70 x 80
Sign. AK: V. Ostr
850 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

48. Leonas Katinas (1907–1984)
Saulės  kompozici ja
1980, drb., al., 73,5 x 73,5
Sign. AD: L. Katinas 80
2600 Eur

49. Kostas Dereškevičius (g. 1937)
Moteris  ant  suol iuko
1981, drb., al., 72 x 77
Sign. AD: K.D. 81
520 Eur
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50. Arvydas Šaltenis (g. 1944)
Namas pamiškėje
1987, kart., al., 83 x 60
Sign. AD: AŠ. 87
4200 Eur

52. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Balt i jos  jūra t ies  Georgenswalde 

(Mažoji  Lietuva)
2008, pop., past., 48,5 x 69

Sign. AC: 2008 S. Teitel
480 Eur

51. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Requiem medžiui  (Druskininkai)
2013, drb., al., 110 x 88
Sign. AD: S. Teitel 2013
1900 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

53. Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1943)
Trakų pi l is
2015, drb., akr., 50 x 70,4
Sign. AD: Juozas 2015
480 Eur

54. Jolanta Teišerskytė–Stoškienė (g. 1947) 
Žydėjimas
1993, drb., temp., 104 x 49,5
Sign. AD: J. Teišerskytė 93
150 Eur

55. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Natiurmortas  su saulėgrąžomis
2007, drb., al., 70 x 60
Sign. AK: AKmiel 2007
1000 Eur 

56. Jokūbas Kazlauskas (Jacques 
Koslowsky, 1904–1993)
Natiurmortas
XX a. II p., drb., al., 55x 46
Sign. AD: J Koslowsky
680 Eur
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57. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Moteris ,  besiši ldanti  rankas
2006, drb., al., 65 x 81
Sign. AD: SK.
1500 Eur

58. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)
Raitel is
1980, drb., al., 38 x 54
Sign. AD: S. Džiaukštas
590 Eur

59. Lionginas Virbickas (1932–2012)
Be pavadinimo
XX a. 10 d–metis, kart., temp., 40 x 39
Sign. AD: LV
290 Eur

60. Virginijus Kašinskas (g. 1955)
Pagonių aukuras
1990, drb. al., 100 x 75
Sign. AK: 1990 / V. Kašinskas
390 Eur
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61. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Ryto šviesa
1986, drb., al., 104 x 113
2600 Eur

62. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Vilniaus motyvas .  Katedros aikštė .
1988, kart., al., 49 x 69
Sign. AD: A. Stasiul.
780 Eur

63. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Kiemas Bokšto gatvėje
2009, kart., al., 38 x 69,5
Sign. AD: 09/Skudutis
1000 Eur
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64. Olegas Volosačius (1941–2012)
Natiurmortas  su verbomis
XX a. 9 d–metis, kart., al., 81 x 42,5
190 Eur

65. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Elena su rožės šaka
1984, fan., al., 70 x 70
Sign. AD: Leonardas/984
760 Eur

67. Leonas Katinas (1907–1984), Linas Katinas (g. 1941)
Iš  depo
1948/2016, drb., al., 33 x 28,5
Sign. AK: 48 Katinas, AD: Linas 2016–2–1 
180 Eur

Ironiškas dviejų tapytojų 
– tėvo ir sūnaus – dialogas, 
kuris įgauna palimpsesto 
formą. Jaunesnysis 
Katinas tokius darbus 
vadina „įturtinimais”. 
Panaudodamas savo tėvo, 
Lietuvos dailės klasiko 
Leono Katino eskizus 
diplominiam darbui 
„Depas”, „įturtindamas” 
juos keliais savo – 
maištaujančio sūnaus – 
potepiais, Linas sujungia 
du kūrybinius momentus, 
nutolusius vienas nuo 
kito per 68-erius metus 
bei aktualizuoja amžiną 
generacijų, sistemų bei 
vertybių koliziją.  

66. Vilmantas Marcinkevičius (g. 1969)
Žvilgsnis
2004, drb., akr., 80 x 70
Sign. AD: Vilmantas 2004
1500 Eur
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Lietuvos grafika

68. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)
Kauno senamiesčio motyvas
~1930, pop., ofortas, 21,9 x 16,3
280 Eur

69. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Kauno motyvas
1942, pop., medžio raiž., 19,3 x 15, tir. 7/15
Sign. AK: 7/15. Kaunas 1942. , AD: VK Jonynas
300 Eur
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70. Samuelis Rozinas (1926–2006) 
Ciklas  „Vi lnius“  (10 vnt .  original iame aplanke)
1957, pop., spalv. linoraiž., 41,3 x 30 (lakštas)
Spausdino iš autorinių lentų Valst. „Vaizdo“ sp. Vilniuje, LTSR
Tiražas nėra žinomas. Po autoriaus emigracijos aplankas buvo masiškai išimamas iš bibliotekų fondų ir naikinamas. 
490 Eur

71. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
Ciklas  „Motinystė“  (12 vnt .  original iame aplanke)
1944–1981 (sukurta)/1981 (atspausta), pop., spalv. linoraiž., 39,5 x 
29,5 (lakštas), tir. 83/100
Visi sign. AD: D. Tarabildienė
390 Eur

72. Grafikos SMD (Studentų meno dienos). Lietuvos TSR Valstybinio dailės 
instituto SMD Grafikos būrelio darbų papkė Nr. 9 (21 vnt. originaliame aplanke)
Autoriai: I. Bajorūnaitė, I. Daukšaitė, A. Švažas, K. Skromanas, N. Šimukėnaitė, 
R. Žukas, M. Trečiokaitė, V. Žilius, S. Ikamas, E. Kriaučiūnaitė, E. Kučaitė, G. 
Oškinytė.
1964, pop., įv. techn., 36,7 x 27 (lakštas).
Visi darbai signuoti.
290 Eur
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75. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Moters  aktas
1950, pop., piešt., akv., 22,5 x 34
Sign. AK: VKJ 1950
420 Eur

76. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Lietuva

1962, pop.,  litograf., 58 x 27,8
Sign. AD: V. K. Jonynas

300 Eur

73. Adolfas Valeška (1905–1994)
Vitražo projektas
Iki 1976, pop., tušas, akvar., 16,5 x 16,5
Sign. KT: dedikacija, parašas
100 Eur

74. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973)
Mano mylimoji
1972, pop., monotip., 50,5 x 50,5
Sign. VK (klišėje): Ratas 72, pieštuku AK: Sydney 72, AD: 
VRatas 
350 Eur
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77. Žibuntas Mikšys (1923–2013)
Senamiestis .  Kaminai
~1970, pop., ofortas, 25,5 x 27,5
Sign. AD: parašas
Repr. in: Žibuntas Mikšys (sud. E. Grigoravičienė, Vilnius: 
LDS leidykla, 2013): il. 164
500 Eur

78. Albina Makūnaitė (1926–2001)
Pieta
1963, pop., spalv. linoraiž., 58 x 32,5
Sign. AD: parašas / 1963 m
360 Eur

79. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
Vilniaus moterys
1966, pop., mišri techn., 30,5 x 23,5
Sign. AK: 66 SKisarauskienė
260 Eur

80. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Iš  c iklo  „Sulaužyti  žmonės”
1962, pop., kart. raiž., 25,7 x 28
Sign. AD: parašas 62
150 Eur
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81. Lili Janina Paškauskaitė (1925–2012)
Liudo Giros gatvė Vi lniuje   (Salomėjos 
Nėries  vidurinė mokykla)
1965, pop., sausa adata, 35,1x 44,9 tir.16/38
Sign. AK: 16/38 Liudo Giros gatvė Vilniuje (sausa adata), 
AD (klišėje): monograma, AD: L. Paškauskaitė 1965
220 Eur

82. Birutė Žilytė ( g. 1930)
Žalgir is  I I I
1970, pop., sp. litograf., 56,2 x 69,4, tir. 32/37
Sign. AK: 32/37 „Žalgiris III“, AD: Birutė Žilytė, 70 
290 Eur

83. Vytautas Jurkūnas (1910–1993)
Palangos Juzė
1970, pop., medžio raiž., 15 x 14,8 
Sign. AK: 1970, AD: Jurkūnas, AC apačioje: „Palangos Juzė“ 
medžio raižinys
80 Eur

84. Gražina Didelytė (1938–2007)
Senolė
1978, pop., ofortas, mišri techn., 29,4 x 20,5, tir. 7/15
Sign. AK: Senolė (Vytauto Mačernio atminimui), AD: 7/15  Ofortas, 
parašas 78 
80 Eur
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87. Rimtas Tarabilda (g. 1943)
Simonas Daukantas
1979, pop., sp. ofortas, 64,5 x 48,8, tir. 20/50
Sign. ADL 20/50 Simonas Daukantas 1793–1864, AC: 
sp. ofortas, AD: RTarabilda 79.
360 Eur

85. Audrius Puipa (1960–1997)
Midvikio virtuvė

1987, pop., sp. litograf., 37 x 47,5, tir. 16/30
Sign. AK: 16/30 „ Midvikio virtuvė”, AC: Sp. autolitografija, AD: 

Audrius Puipa 87.
Repr. in: Audrius Puipa (sud. R. Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS 

leidykla, 2012), p. 200
1000 Eur

86. Audrius Puipa (1960–1997)
Kiaulių  skerdimas

1992, pop., ofortas, minkštas lakas, 11,2 x 15,4, tir. 30/40
Sign. AK: 30/40‚ „Kiaulių skerdimas“, AC: (minkštas lakas – C6), AD: 

A.Puipa 92.
290 Eur
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91. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)
Kengūros žuvis
1983, pop., linoraiž., 50,3 x 42,5,  tir. 3/20
Sign. AK: 3/20 ·Kengūros žuvis·, AD: 83.IX.3 
parašas
190 Eur

92. Arūnas Mėčius (1965–2013) 
Iš  c iklo  „Tamsos gyvūnai”
1997, pop., ofortas, 64,5 x 50
Sign. AK: bandomasis atspaudas, AC: ofortas, AD: 
Arūnas Mėčius 97
130 Eur

88. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Iš triptiko „Kur eini, žmogau?” I
1973, pop., autocinkograf., 64 x 48,8
Repr. in: Stasys Krasauskas (Vilnius, 
Vaga, 1980): il. 269–271
340 Eur

89. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Iš  tr ipt iko „Kur eini ,  žmogau?”  I I
1973, pop.,  autocinkograf., 48,8 x 64
Repr. in: Stasys Krasauskas (Vilnius, Vaga, 1980): il. 269–271
340 Eur

90. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Iš triptiko „Kur eini, žmogau?” III
1973, pop.,  autocinkograf., 64 x 48,8
Repr. in: Stasys Krasauskas (Vilnius, 
Vaga, 1980): il. 269–271
340 Eur
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93. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g.1940)
Be pavadinimo

2000, pop., piešt., 48 x 62
Sign. AD: R. V. 2000.I.11

380 Eur

94. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940, atrib.)
Pora

1958, pop., monotip., 34,4 x 25,8
Sign. AD: parašas 58

150 Eur
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Varia Lituanica

95. Henricus Hondius (1587–1638, sud. ir leid.)
Lietuvos didžiosios  kunigaikštystės  ir  kaimyninių regionų žemėlapis  su Dniepro vagos 
kartograf inė schema
Magni  Ducatus Lithvaniae Caeterarumque Regionum i l l iadiacentium exacta  descrip .
1636, pop., vario raiž., akv., 43 x 54. Leista Amsterdame, H. Hondijaus leidykloje
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): p. 132–133
980 Eur

1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės žemėlapio perdirbinys su Dniepro vagos kartografine schema. 
Žemėlapio pavadinime minima Mikalojaus Kristupo Radvilos pavardė. Henricus Hondius – XVI a. II pusės – 
XVII a. I pusės garsios olandų kartografų, raižytojų ir leidėjų šeimos atstovas, Jodoco Hondijaus sūnus. Leido 
Mercatoriaus atlasus, bendradarbiavo su Johannesu Janssonijumi ir kitais leidėjais.
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96. Barthelemy Lauvergne (1805–1871, dail.) 
Leon Jean–Baptiste Sabatier (?–1887, litograf.)

Kauno vaizdas |  Vue de Kovno
1842–1855, pop., litograf., 25 x 40,5. Spausta Joseph Lemercier 

spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796–1858), Voyages de la Com-

mission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au 
Spitzberg et au Feroe, pendant les annees 1838, 1839 et 1840 
sur la corvette La Recherche, Paris, Arthus–Bertrand & Acker-

mann, 1842–1855.
700 Eur

97. Barthelemy Lauvergne (1805–1871, dail.) 
Kaunas.  Malūnas Mickevičiaus s lėnyje  |  Moulin 

de la  val lée  de Mickiewicz à  Kowno
1842–1855, pop., litograf., 26,7 x 42

Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796–1858), Voyages de la Com-
mission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, 

au Spitzberg et au Feroe, pendant les annees 1838, 1839 et 
1840 sur la corvette La Recherche, Paris, Arthus–Bertrand & 

ckermann, 1842–1855.
700 Eur

Barthelemy Lauvergne (1805–1871) – prancūzų dailininkas, dalyvavęs įvairiose ekspedicijose bei fiksavęs 
kraštovaizdžius, gyvūniją ir augmeniją. 1840 m. vienos iš ekspedicijų metu dailininkas savo piešinių aplanke 
itin tiksliai užfiksavo Vilniaus, o vėliau ir Kauno vaizdus. 1852 m., šie eskizai buvo litografuoti bei pateko į 
1838–1840 m. Prancūzijos jūrų reikalų ministerijos kelionių ataskaitos atlaso antrąjį tomą „Mokslo komisijos 
organizuotos kelionės į Šiaurę ir Skandinaviją: Laplandiją, Švediją, Suomiją, Rusiją, Lietuvą, Lenkiją ir kt.“ 
(Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie. 2, Laponie, Suède, Finlande, Russie, Lithuanie, 
Pologne, etc; Atlas historique et pittoresque, lithographié).
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99. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski, 1794–1879)
Pranciškus Seraf iniet is  |  S .  Franciszek Seraf icki .  Podług 
obrazu znayduiącego się  w Kościele  S .  Michała  pp:  Ber -
nardyniek w Wilnie .  Malowanego przez Fr:  Lexickiego 
Braciszka Zakonu 00:  Bernardynów,  około 1664.
P. Leksickio  (m. 1668 Gardine) paveikslo „Pranciškus Serafinietis“, 
skirto šv. Mykolo bažnyčiai Vilniuje, reprodukcija plieno raižinyje. Iš  J.K. 
Vilčinskio „Vilniaus albumo“, 4 serija, Nr. 25, dedikuota Konstantinui 
Nezabitauskui. Spausta Paryžiuje, Drouart grafikos spaustuvėje.
1850, plieno raiž., 20 x 13
Sign. klišėje AD: monograma AO
180 Eur

98. Jonas Kazimieras Vilčinskis (J. K. Wilczynski, 1806–1885, leid.)
Vilniaus Šnipiškių priemiesčio  vaizdas ir  Išganytojo 
f igūra prie  Šv.  Rapolo bažnyčios  |  Widok przedmiescia 
Snipiszek w Wilnie  i  f igura Zbawiciela  przy kosciele 
Sgo Rafala 
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“, IV ser., 
1 sąs., Nr. 4. Graveris E. Finden, pagal Ivano Chruckio (1810–1885) 
paveikslą.
1849, pop., plieno raiž., 7,6 x 11,4. Leista Paryžiuje, Chardon ainé et Fils 
spaustuvėje.
Signatūra klišėje: AK: Painted on the spot by John Chrucki, AD: E. 
Finden“
280 Eur
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101. J. Možejko (XIX a. pab. – XX a. pr.)
Adomas Mickevičius

Iki 1914, medis, raižymo įkaitinta adata (?) technika, 
24,5 x 20,5 (su aksominiu rėmeliu – 42,5 x 38)

Sign. AD: J Možejko
Inskripcija KP: Wilenskie Tow. Artystyczne / katalog VI–

tej Wiosennej wystawy obrazòw, Wilno 1914. 
Kūrinys dalyvavo Vilniaus dailininkų draugijos VI 

(pavasarinėje) parodoje Vilniuje 1914 m.
860 Eur

100. Aušros Vartų Madona
XX a. I p., mišri techn., 22 x 16,5

130 Eur

102. Jean Sobieski (1629–1696)
Iš  Charles  Forsterio  „La Viei l le  Pologne”  (1833–
1834,  Paris) .  Litografavo Sorrieu,  pagal  J .  David 
paveikslą
1833–1834, pop., litogrf., 23,3 x 19,4
80 Eur
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103. Juozapas Kamarauskas (1874–1946)
Imperatoriškojo Aničkino dvaro parkas |  Садъ 
Императорскаго Аничковскаго дворца
1918, pop., piešt., akv., 35 x 24,7
Sign. AD: J. Kamarauskas / 19–VIII–1918, KP: aprašymas ir 
sign. lenkų ir rusų kalbomis, registro Nr. 550
540 Eur

104. Juozapas Kamarauskas (1874–1946)
Imperatoriškasis  Aničkino dvaras | 
Императорский Аничковскiй дворецъ въ 
Петрограде
1918, pop., piešt., akv., 35 x 24,7
Sign. AD: J. Kamarauskas / 19–VIII–1918, KP: aprašymas ir 
sign. lenkų ir rusų kalbomis, registro Nr. 551
540 Eur
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Juozapas Kamarauskas (Józef Kamarowski) – tapytojas, inžinierius–architektas. Gimė 1878 m. Ukmergės 
aps. (dab. Širvintų raj.), mire 1946 m., Vilniuje. 1892 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. Nuo 1893 m. 
studijavo architektūrą Centrinėje barono Štiglico techninio piešimo mokykloje Sankt Peterburge, iki 1897 m. 
kaip laisvasis klausytojas lankė Peterburgo dailės akademiją. 1897–1910 m. tarnavo Šiaurės Vakarų krašto 
geležinkelių statybos vyr. Inžinieriaus biure, 1910–1914 m. – Sankt Peterburgo statybos skyriaus vedėjas. 
1922 m. apsigyveno Vilniuje, 1939 m. įsidarbino Vyriausiojo inžinieriaus ir architekto valdyboje, 1944 m. tapo 
paminklų apsaugos inspektoriumi. Ankstyvuoju kūrybos periodu (1890–1899 m.) kūrė akvareles ir piešinius, 
kuriuose fiksavo Lietuvos, daugiausia Vilniaus, architektūros paminklus. Remdamasis pastatų liekanomis, savo 
fantazija ir ikonografija piešiniuose siekė atkurti Lietuvos pilių, Vilniaus miesto sienos bokštų vaizdus. 3–4 d–
metyje nupiešė paspalvintų Vilniaus planų–panoramų, įkomponuotų į rėmus su užrašais, herbais, kartušais, 
primenančiais XVII–XIX a. piešinius, Franco Hogenbergo raižinius. Kūriniuose detalų realistinį piešinį derino su 
romantiškomis vizijomis. Dažnai tapė aliejumi, akvarele. Paskutiniais gyvenimo metais dokumentiškai fiksavo 
Vilniaus ir kt. Lietuvos miestų senąją architektūrą, nubraižė 40 nuo II pasaulinio karo nukentėjusių Vilniaus 
gatvių išklotinių. Restauravo ir kopijavo religinius paveikslus bažnyčioms, kūrė plakatus, ekslibrisus, projetavo 
pašto ženklus, banknotus, atvirukus su Lietuvos miestų herbais ir LDK kunigaikščių portretais.
(Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodyną 1918–1944 (sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 192–193)

105. Juozapas Kamarauskas (1874–1946)
Carskoje  Selo  |  Царское Село
1900 (?), pop., akv., 15 x 24
Sign. AD: JK / Carskoje Sielo, KP: N 1049 / 1900 m.
180 Eur
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106. Juozapas Butkevičius (Budkevičius, 
1841–po 1877) 
Kryžiaus kel io  staci ja  Nr.  I : 
„ Jėzus nuteisiamas mirt i  ant 
kryžiaus“
1877, drb., al., 94 x 71,3
Sign. AD: 1877 JButkiewicz
3600 Eur

Juozapas Kazimieras Butkevičius (Budkevičius) – „1841 m. gimęs tapytojas, kilęs iš Aukštaitijos. 1866 buvo Peterburgo 
Dailės akademijos laisvasis klausytojas, nuo 1871 – tikrasis akademijos studentas. 1871–1873 jo studijų darbai apdovanoti 
4 mažaisiais ir 3 didžiaisiais sidabro medaliais. 1873 m. suteiktas 3 laipsnio dailininko vardas. Daug keliavo po Europą, 1875 
buvo Varšuvoje.“

Lietuvos dailininkų žodynas. II tomas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2012): p. 77
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107. Franciszek Jędrzejczyk (1871–1938) 
Čenstachavos Dievo Motina

1916, drb., al., 94,5 x 725,5
Sign. AD: F. Jędrzejczyk 1916 r.

3700 Eur

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 Hodigitrijos („kelią rodančiosios”)  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. Čenstachavos Dievo Motina 
buvo paskelbta Lenkijos karaliene.  Šiuo metu tai vienas iš geriausiai atpažįstamų krikščionybės simbolių 
Lenkijoje. Šis ikonografinis Dievo Motinos tipas buvo labai populiarus ir Lietuvoje.
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108. Medinė l ietuvių l i -
audies  skulptūra „Pieta“
XIX a. II p., medis, polichromija, 
h=46
500 Eur

109. Medinė l ietuvių 
l iaudies  skulptūra „Šv. 
Jonas Nepomukas“
XIX a. II p., medis, polichromija, 
h=40
400 Eur

110. Medinė l ietuvių l iaudies 
skulptūra „Švč .  Mergelė  Mari ja 
Maloningoj i“
XIX a. II p., medis, polichromija, h=34
300 Eur

111. Jonas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876–1950)
Peizažas
1917, pop., ton. sid. br. atsp., 11,5 x 16
Sign. AD: autorinis reljefinis įspaudas „Jan Bułhak/Wilno”
160 Eur

Nors J. Bulhakas daugiausiai žinomas kaip miesto fotografas, tačiau yra sukūręs ir piktorialistinių gamtos 
peizažų. Šiame jaučiama stipri Ferdinando Ruščico, su kuriuo Bulhakas artimai bičiuliavosi, įtaka: ariamos 
žemės, nuogos dirvos, žemės–dangaus sankirtos horizonte motyvas labai būdingas Ruščicui. Panašu, kad abu 
bičiuliai tyrinėjo, kaip tapyba ir fotografija įprasmina tuos pačius motyvus, ką konkrečiam motyvui suteikia 
skirtingos medijos.
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112. Juozas Zikaras (1884–1944)
Vaikutis  su šuniuku
1920, bronza, Ø 18
Sign. AD: J. Zikaras
Repr. in: S. Budrys, Juozas Zikaras (Vilnius: 1960): p. 41
560 Eur

114. Lazaris Kaganas (1910–?) 
Neidenti f ikuoto asmens šaržas
1934, pop., piešt., tušas, akv., 33,5 x 24,5
Sign. AD: Ka–ss/1934
260 Eur

113. Juozas Olinardas Penčyla 
(1908–1979) 
Šaržas „Liudas Gira”
~1935–1939, pop., tušas, akv., 
34 x 24
Sign. AD: Penčyla
260 Eur

115. Jokūbas Skrinskas (1883–1963) 
1939 m.  vasario  16 d .  minėj imas Kaune
1939, sid. br. atsp., 7,6 x 22,2
Sign. KP: autorinis spaudas „Jokūbo Skrinsko foto/Kaunas, Mateikos g–vė 42)”
130 Eur
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116. Vilniaus geležinis fondas
Skelbimas–kvietimas aukoti „Aukokime, tikėdami, 
kad Vilnių ir Vilniaus kraštą laimėsime Lietuvos 
kultūrai”
XX a. 4 d–metis, pop., poligraf., 32 x 23. Spaudė 
„Spindulio” ofsetas
50 Eur

117. Laimėtojo diplomas
Rygos miesto I lietuvių pagrindinės 
mokyklos abiturientų draugijos išduotas
1935 m. lengvosios atletikos 
pirmenybėse 800 mtr. bėgime III v. 
laimėjusiam K. Kairiui. Su pirmenybių 
pirmininko ir sekretoriaus parašais.
1935, pop., poligraf., 39 x 23
80 Eur

118. Plakatas  „Susit ikimas“
XX a. I p., pop., poligraf., 50,9 x 38,1. Atspausta Vokietijoje
240 Eur

119. Plakatas  „Skerdynė Kražiuose,  lapkričio  22 d . ,  1893 m. 
Kazokai  žudo žmones sulyg gub.  Kl ingenbergo įsakymu“
XX a. I p., pop., poligraf., 50,9 x 38,1. Atspausta Vokietijoje
380 Eur



51

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

121. Vytauto Didžiojo  mirt ies  500 metų sukaktuvėms paminėti 
a lbumas,  1430–1930
Red. H. Serafinas
[Kaunas]: [s.n.], 1933 (Kaunas: „Spindulio“ sp.). 474 p., iliustr.; 37 cm. Tekstas 
liet., angl., pranc., vok.
880 Eur

120. Borisas Lemanas (Борис Алексеевич Леман, 1882–1945) 
Чурлянис /  текст Б.А .  Лемана
Санкт-Петербург: Н.И. Бутковская, 1912. [4], 28 p., iliustr.
120 Eur
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122. Ferdynand Ruszczyc 1870–
1936:  pamiętnik wystawy
Warszawa: Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, 1966. 145 p.: iliustr., 24 cm. Tekstas 
lenkų k.  
60 Eur

Pomirtinės F. Ruščico parodos Varšuvoje katalogas, papildytas 
įvairių menotyrininkų tekstais ir menininką pažinojusių žmonių 
atsiminimais. Gausiai iliustruotas.

124. The 70th Anniversary of  the New Art 
Exhibit ion (Vi lnius  1923)
Łódź: Muzeum Sztuki, 1993. Be paginacijos. Lenkų, anglų 
k. Iliustr. 
80 Eur

1923 m. Vilniuje, Vytauto Kairiūkščio ir Władisłavo Strzemińskio  pastangomis, 
organizuojama „Naujojo meno paroda“ (Wystawa Nowej Sztuki). Joje buvo 
demonstruojami Rusijos ir Vokietijos avangardo, konstruktyvizmo, kitų 
novatoriškų srovių įtakotų autorių kūryba. Kaip teigia Viktoras Liutkus, išsamiai 
nagrinėjęs šios parodos reikšmę, tai buvo „ryškiausias konstruktyvizmo Lietuvos 
dailėje faktas“, o pati paroda „trumpam pelnė Vilniui vieno iš Rytų Europos 
avangardo miestų vardą“ (in: V. Liutkus, The Manifestations of Constructivism in 
Lithuanian Art: Summary of Doctoral Dissertation. Vilnius, 2012: p. 41).
Šios parodos reikšmę Lenkijos avangardo raidai pripažįsta ir Lenkijos 
dailėtyrininkai. 1993 m. Lodzės Meno muziejuje buvo surengta paroda, skirta 
paminėti vilnietiškosios parodos 70–metį. 

123. Vilniaus dailininkų dailės parodos katalogas
Vilnius: LTSR Dailininkų sąjunga, 1940, 15 p.
Paroda vyko 1940 m. IX.15–X.15 buv. Oginskių rūmuose, 
Sniadeckių g. 8
70 Eur
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127. Jadvyga Mozūraitė–Klemkienė (1923–2009) 
Seserys
XX a. 8 d–metis, terakota, h=30,5
Sign. VP: JM
290 Eur

125. Vytautas Šerys (1931–2006) 
Resistentia

1990, medis, h=42, 23,3 x 22,5
Repr. in: Vytautas Šerys: šviesos ir šešėlių medžioklė. Medinės 

skulptūros (Vilnius: Artseria, 2010): p. 135
3200 Eur

126. Jonas Gencevičius (g. 1965)
Moters  torsas

XXI a. pr., marmuras, h=46
Sign. A: J.G.
420 Eur
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128. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
Popietė  (Skalbinių džiaustymas)
XX a. vid., pop., guaš., 48,7 x 58,7
Sign. AK: Max Band [ir dedikacija]
1400 Eur

129. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974) 
Gėlių natiurmortas  melsvame fone
XX a. vid., drb., al., 39,5 x  29,5
Sign. AD: Max Band
1700 Eur

Maksas Bandas gimė 1900 m. Naumiestyje, Šakių raj.  Iki 1920 m. gyveno Marijampolėje. Tapybos išmoko 
savarankiškai, piešdamas reklaminius stendus Marijampolės žydų parduotuvėms, o 1919 m. jau dėstė dailę 
Marijampolės žydų gimnazijoje. 1923 m. mokyklos direktoriaus M. Majerio dėka išvyko studijuoti tapybos į 
privačią meno akademiją Berlyne, nuo 1930 m. dirbo ir tobulinosi Paryžiuje, o nuo 1940 m. gyveno JAV, kur tapo 
gerai žinomu ir paklausiu dailininku (nutapė prezidento Franklino D. Roosevelt’o portretą). Surengė parodas 
Kaune (1925, 1932), Berlyne (1924, 1929, 1931), Paryžiuje (1926, 1929, 1932, 1936, 1939), Niujorke (1927, 
1930, 1934); Stendahl Gallery Los Angeles (1941); Los Angeles County Museum of Art (1943); California Art Club 
(keletą kartų XX a. 5-ame deš.), California Palace of the Legion of Honor (1956).
Maksas Bandas yra vienas ryškiausių litvakų École de Paris kontekste. Jo kūrybai būdingas švelnus, šiltas potepis, 
elegiška, nostalgiška nuotaika, kuriai perteikti dailininkas dažniausiai renkasi jūros spalvas: turkio, smaragdo, 
įvairias melsvų ir žalsvų atspalvių gradacijas.
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130. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Regina Resnik operos vaidmenyse (aplankas su įvadiniu Jean Bouret  tekstu ir  10 l i tograf i jų)
1969, pop., litograf., 50,5 x 32, tir. 31/200
Visos litografijos sign. AK: 31/200, AD: ArbitBlatas
Su Reginos Resnik ir Arbit Blato dedikacija ir parašais
1450 Eur

Regina Resnik (1922–2013) – viena ryškiausių Niujorko Metropoliteno operos žvaigždžių (karjerą pradėjo 
kaip sopranas, vėliau įvaldė mecosoprano repertuarą). Šiame rinkinyje Arbit Blatas ją įamžino Karmen, 
Klitemnestros, Amneris ir kituose į operos istoriją įėjusiuose jos vaidmenyse. 
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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 
tušin. – tušinukas 
užsak. – užsakovas 
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija
VP – vidinėje pusėje

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.
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Civitas Vilnensis (II): Vilnius ir vilniečiai iki 1945 m. 

2016 m. birželio 14 – liepos 29 d.







1 viršelyje panaudota:

 Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934)
Nežinomo vyro portretas  (Autoportretas?)

1896, drb., al., 115,5 x 66,5

4 viršelyje panaudota:

 Vytautas Šerys (1931–2006) 
Resistentia

1990, medis, h=42, 23,3 x 22,5
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XLIII Vilniaus aukcionas
 

2016 m. liepos 30 d. 19 val.
Antano Mončio namai–muziejus (S. Daukanto g. 16, Palanga)

 
Ekspozicija

Liepos 27–30 d. 13–19 val.
Antano Mončio namai–muziejus (S. Daukanto g. 16, Palanga)
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