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Sveiki, mielieji,
lankytis Palangoje vilniečiui visuomet yra ypatingas potyris, kad ir kaip jis ar ji bandytų tai „nureikšminti”.
Iš vaikystės pamenu, kad jau nuo Kryžkalnio manydavausi pro pravirus tėvų „žiguliuko” langus užuodžianti
jūrišką orą ir vėją, kurie, esą, iš esmės skiriasi nuo to, vilnietiškojo. Kuo skiriasi – dabar nepasakyčiau, tačiau
aišku, kad gyvenimas šalia jūros stichijos yra kitoks, nei tarp siaurų Vilniaus senamiesčio gatvelių. Su kuo man
asocijuojasi Palanga? Su grafų Tiškevičių rūmais ir rožynu, „Nakties serenadomis” parke, su medine senąja
architektūra, ilgais meditatyviais pasivaikščiojimais. Platesniame kontekste – su Eugène Boudin’o atšiaurių
Normandijos pakrančių ir vėjuotų paplūdimių vaizdais bei Luchino Visconti ikoninio filmo „Mirtis Venecijoje”
kadrais (filmas pastatytas pagal Thomo Manno novelę, ir kas paneigs, kad ji sukurta ne atostogaujant Nidoje bei
žvelgiant į jūrą nuo Nidos kopų?).
Tokių asociacijų netiesioginis aidas – šio aukciono rinkinys, kuriame dominuoja marinos žanras visoje savo
įvairovėje: tai ir grynosios marinos – tiek ramios, tiek audringos jūros, pakrančių vaizdai, uostai ir paplūdimiai.
Tai ir Nidos kolonijos autorių sukurti unikalūs Kuršių Nerijos vaizdai: kopos, briedžiai, žemos kreivos
neįtikėtinai stiprios pušys, švyturiai ir kurėnai mėnesienoje. Tai ir istorinė Mažosios Lietuvos grafika: Tilžės,
Piliavos, Juodkrantės, Klaipėdos panoramos, kopų tvirtinimo vaizdai, Mažosios Lietuvos žemėlapiai. Tai ir
lietuvių, tiksliau žemaičių dailininkų kūryba (ar atkreipėte dėmesį, kad būtent iš Žemaitijos kilo neproporcingai
daug lietuvių dailės klasikų?). Tai ištisas pasaulis, kurio kertiniai žodžiai yra: jūra, Žemaitija, prūsai, kopos,
Mažoji Lietuva, Nidos kolonija, Mėmelis, smėlis… ir vėl jūra.
Rinkti šį aukciono rinkinį buvo vienas malonumas. Tai… tarsi ruoštis atostogoms. Dabar belieka Jus
pakviesti dalelę atostogų parsinešti į savo namus.

Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

In focus: Antanas Mončys ir jo
bičiuliai dailininkai Paryžiuje

1. Antanas Mončys (1921–1993)

Jūra

1972, pop., koliažas, 37 x 49

1200 Eur

Po II pasaulinio karo dauguma lietuvių menininkų emigravo į Vakarus. Tarpinė stotelė buvo Freiburge
1946–1949 m. veikusi lietuvių Dailės ir amatų mokykla, subūrusi išeivijoje atsidūrusius Kauno meno mokyklos dėstytojus bei studentus. Tačiau jau 1949 m. visa jos bendruomenė išsisklaidė po platųjį pasaulį – nuo
Australijos iki Kanados. Europoje liko vienetai, o Paryžius tapo ta vieta, kur susibūrė bene stipriausia lietuvių
menininkų mini–bendruomenė. Ją sudarė keturi labai talentingi, saviti, drauge ir labai skirtingi menininkai:
skulptorius Antanas Mončys (1921–1993), grafikas Žibuntas Mikšys (1923–2013), tapytojas Vytautas Kasiulis
(1918–1995) ir universalusis Pranas Gailius (1928–2015). Nors kūrybinės ir žmogiškosios jų biografijos labai
skirtingos, tačiau jie tvirtai laikėsi vienas kito draugijos: greta tame pačiame mieste dirbdami, vyną gerdami,
dėl gyvenimo svetur sunkumų vienas kitam pasiguosdami, jie nugyveno kelis dešimtmečius, kol praėjusių metų
gruodį Prano Gailiaus išėjimas galutinai padėjo tašką: senoji, pokarinės emigracijos karta, išauklėta prieškario
lietuvių inteligencijos dvasia bei subrandinta pokarinių prancūziškų vertybių bei estetikos, – savo žodį tarė,
savo kūrinius sukūrė ir tai, ką ir kaip norėjo pasakyti apie šį pasaulį – pasakė. Tikras faktas yra tai, kad visi šie
keturi autoriai įdėmiai sekė vienas kito kūrybą, buvo inspiracijos ir palaikymo šaltiniai vienas kitam, vertino
tarpusavio draugystę ir bendravimą, vienas iš kito mokėsi ir net elementariai keitėsi darbo priemonėmis, pvz.
Pranas Gailius su dėkingumu pasakojo, kad iškart po karo Kasiulis jam padovanojo du litografinius akmenis, ant
kurių Pranas ir kūrė savąsias litografijas. Drauge jie yra surengę ne vieną parodą, o šiame aukcione pristatoma
keturių Paryžiaus bičiulių rubrika irgi yra savotiška jų bendra paroda, ir drauge – hommage visiems keturiems
bičiuliams, be kurių kūrybos Lietuvos dailė neturėtų vieno elegantiškiausių savo XX a. istorijos puslapių.
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2. Antanas Mončys (1921–1993)

Saulė

1972, pop., koliažas, 48 x 35
Sign. AD: monograma

1200 Eur
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3. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

Žvejai s u l ai m i ki u

XX a. 6–7 d–metis, pop., past., 81,5 x 65
Sign. AD: Kasiulis

1850 Eur

4. Žibuntas Mikšys (1923–2013)

Jauč i ai i r verš i ai s ako „ Mūū“ (O c hs u nd
K äl b er m ac hen 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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5. Pranas Gailius (1928–2015)

E s t amp a s iš cik lo „ D‘un b el Orient “ ( Gražieji Ryt ai ,
p a ga l Oma ro Ch a j a mo rub ajus)
1980, pop., spalv. linoraiž., reljefas, 56 x 76, tir. 11/40
Sign. AK: d‘un bel Orient 11/40, AD: pranas

800 Eur

6. Pranas Gailius (1928–2015)

7. Pranas Gailius (1928–2015)

XX a. 9 d–metis, kart., akr., koliažas, 28 x 48
Sign. AD: pranas

~1985, pop., al., akr., 56,5 x 76
Sign. AK: pranas

I š c i klo „S urfa ce é mue“

980 Eur

P ri e van d en s

2400 Eur

7

Marinos. Pajūris. Uostai.
8. Jonas Vaitys (1903–1963)

Pal an ga

1959, kart., al., 23 x 32

360 Eur

9. Vincas Norkus (1927–2006)

Saul ėlyd i s

1988, kart., al., 34,5 x 49
Sign. AD: parašas 88

260 Eur

10. Vincas Norkus (1927–2006)

Bal t i jos et i ud as

1988, kart., al., 35 x 49
Sign. AK: parašas 88

260 Eur
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11. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Okeano b angos

1987, kart., al., 66,5 x 82,5
Sign. AK: Γpaчёв 87

1800 Eur

12. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Audros b anga

1987, kart., al., 49,4 x 68,6

1200 Eur

13. Edvardas Malinauskas (g. 1937)

Vakarėjant

1988, drb., al., 90 x 180
Sign. AD: parašas

2500 Eur
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14. Jonas Mackevičius (1872–1954)

Pa l a ng os p a j ūris

XX a. 4 d–metis, drb. ant kart., al., 36 x 51
Sign. AK: J. Mackevičius

1400 Eur

15. Adomas Galdikas (1893-1969)

16. Jonas Mackevičius (1872–1954)

XX a. 3–4 d–metis, kart., temp., 26,7 x 34,6
Sign. AD: A. Galdikas

1914–1929, kart., al., 24,5 x 17,5
Sign. AK: J. Mackiewicƺ / Capri

Pa k ra ntė s motyva s

1950 Eur

10

U ol ėtos K ap r i o p akran tės

1400 Eur
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17. Česlovas Janušas (1907–1993)

18. Česlovas Janušas (1907–1993)

Iki 1945, pop., akv., 25 x 33
Sign. AD: Č. Janušas

1938, pop., akv., 48 x 60
Sign. AK: Janušas/1938 m.

Va l t ys p a j ūry

290 Eur

Pakran tės p ei zažas

560 Eur

19. Jonas Buračas (1898–1977)

20. B. Daukšis

1939, drb. ant kart., al., 29 x 39
Sign. AD: J. Buračas / 39

1943, kart., al., 26,5 x 36
Sign. AD: B. Daukšis / 43.VII

Ro nžė s ko p a

1400 Eur

Pal an gos (? ) p l i ažas

120 Eur
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21. Kazys Šimonis (1887–1978)

J ū ra

XX a. 5 d–metis, drb., al., 54,5 x 80
Sign. AD: KŠ

2500 Eur

22. Jonas Vaitys (1903–1963)

Vakaras

1959, kart., al., 23 x 32

360 Eur
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23. Jonas Vaitys (1903–1963)

24. Jonas Vaitys (1903–1963)

1957, kart., al., 23 x 32
Sign. AD: JVaitys

1959, kart., al., 23 x 32

Pri e Ba ltij o s j ūros

440 Eur

a

Rūkas i š s i s kl ai d o

440 Eur

25. Jonas Vaitys (1903–1963)

26. Jonas Vaitys (1903–1963)

1959, kart., al., 23 x 32
Sign. AD: 59 JV

1959, kart., al., 23 x 32

S a u l e i n usile idus

390 Eur

s

Saul ėlyd i s t i es t i l t u

390 Eur
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27. Vincas Norkus (1927–2006)

28. Vincas Norkus (1927–2006)

1976, kart., al., 33 x 46,5
Sign. AK: parašas 76

1988, kart., al., 35 x 49
Sign. AK: parašas 88

Nida

290 Eur

s

.

Palangos kop os e

260 Eur

30. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

31. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1985, kart., al., 40,2 x 60,2

XX a. 8 d–metis, kart., al., 40 x 60

L a t v i j os Nido s p a k rantė

360 Eur

Balt ijos p akran tė

360 Eur

33. Adomas Galdikas (1893–1969)

14

Po maudy n i ų

XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 53,5 x 36

1850 Eur
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29. Vincas Norkus (1927–2006)

N er i n gos kop os

1997, drb., al., 40 x 50
Sign. AD: parašas

340 Eur

32. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Kop os

1986, kart., al., 50 x 65,8
Sign. AK: Γpaчёв 86

740 Eur
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34. Jonas Čeponis (1926–2003)

35. Jonas Čeponis (1926–2003)

36. Jonas Čeponis (1926–2003)

1971, kart., al., 28 x 34
Sign. AK: J. Čeponis

1974, kart., al., 39 x 47
Sign. AK: J. Čeponis

1971, kart., al., 34 x 42
Sign. AK: J. Čeponis

Au d r in ga j ū ra

1100 Eur

Marios

Skėč i ai

1500 Eur

1350 Eur

37. Jonas Čeponis (1926–2003)

38. Jonas Čeponis (1926–2003)

1969, kart., al., 26,5 x 35,5
Sign. AK: J. Čeponis

1969, kart., al., 25 x 34,5
Sign. AK: J. Čeponis

Palanga I
39. Jonas Čeponis (1926–2003)

Palangos t ilt as

1969, kart., al., 35,5 x 48
Sign. AD: J. Čeponis

1350 Eur

1000 Eur

Pal an ga II

1000 Eur
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40. Romas Dalinkevičius (1950–2001)

41. Romas Dalinkevičius (1950–2001)

1990, drb., akr., temp., 80 x 70
Sign. AD: RD.90.

1991, drb., akr., temp., 80 x 70
Sign. AD: RD.91.

Nida

Ry t as Pal an goje

290 Eur

42. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)

L a u k i n is k ra n ta s ties Georgenswal d e
2010, pop., past., 49 x 64
Sign. AK: S. Teitel. 2010 m.

440 Eur

16

290 Eur

43. Juozas Algirdas Pilipavičius (g. 1943)

Žvelgiant nuo kop ų
2015, drb., akr., 40 x 50
Sign. AD: Juozas 2015

160 Eur

44. Albinas Elskus (Bielskis, 1926–2007)

Laivai

1959, drb., al., 50 x 65,5
Sign. AD: A. Bielskis / 59

1750 Eur
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45. Jonas Buračas (1898–1977)

46. Jonas Buračas (1898–1977)

1939 (?), kart., al., 19 x 24,7
Sign. AD: J. Buračas

pop., akv., 1933, 28,5 X 21.
1933, pop., akv., 28 x 21
Sign. AK: Buračas J. / 33

J ac h tklu ba s

Žvejų l aivai N i d os uos te

770 Eur

47. Česlovas Janušas (1907–1993)

K l ai pė da

XX a. 4 d–metis, pop., past., akv., 42,7 x 54,5
Sign. AD: Č. Janušas

900 Eur

650 Eur

48. Adolfina Zubienė (XX a. II p.,
Lietuva–Kanada)

P ri ep l aukoje

~1970, kart., al., 38,5 x 31,5
Sign. AD: A. Zubienė

190 Eur

49. Gintautas Vasionis (g. 1930)

K l ai p ėd a. Bi r žos til ta s
2009, drb., al., 70 x 50
Sign. AD: G. Vasionis

270 Eur
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Nidos kolonija
50. Julius Wentscher (1842–1918), C. M. Kümpel

Kurš i ų m ari ų p akran tė

1903, drb., al., 78 x 106
Sign. AD: J. Wentscher. 1903./C. M. Kümpel

4800 Eur

Julius Wentscher (1842–1918) – gimė 1842 m. dab.
Grudziondze; mirė 1918 m. Berlyne.
1869–1871 m. mokėsi tapybos Karaliaučiaus
dailės akademijoje pas Maxą Schmidtą. 1883 m.
išvyko į Berlyną, tobulinosi pas Hansą Gude’ą ir
Eugeną Brachtą. Aliejumi tapė ir akvarele liejo
Kuršių Nerijos, Sembos pusiasalio pakrančių
vaizdus. Sukūrė Baltijos jūros pakrančių nuo
Šlėzvigo–Holšteino žemės iki Klaipėdos miesto
vaizdų ciklą. Paveikslų buvo įsigiję Karaliaučiaus,
Štetino ir Braunšveigo muziejai, Nacionalinė
galerija Berlyne. 1899 m. apdovanotas Didžiosios
Berlyno dailės parodos aukso medaliu.

51. Daniel Staschus (1872–1953)

Pa jū rio v ie tov ių p e izažas
XX a. I p., pop., akv., 40 x 50
Sign. AK: Daniel Staschus

540 Eur

18

Daniel Staschus (1872–1953) – peizažistas, grafikas ir kaligrafas.
Gimė 1872 m. Klaipėdos raj. (Girreninken, Rytų Prūsija). Mirė
1953 m. Lindau, Vokietijoje. 1887–1894 m. mokėsi Karaliaučiaus
dailės akademijoje. Baigęs studijas kaip laisvas menininkas gyveno
Karaliaučiuje ir Berlyne. Nuo 1900 m. buvodavo Dachau menininkų
kolonijoje, periodiškai lankydavosi Nidos dailininkų kolonijoje. Sukūrė
spalvotų medžio raižinių, kuriuose vyrauja Sembos pusiasalio, Kuršių
Nerijos motyvai, Nidos vaizdai, kurėnai mariose, žvejai ir jų darbai.
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52. Waldemar Schlichting (1896–1970)

Nurimusi jūra

XX a. 3–4 d-metis, drb., al., 70,5 x 100,6
Sign. AK: Waldemar Schlichting

900 Eur

Waldemar Schlichting (1896–1970) –
vokiečių tapytojas, vienas iš žymiausių
Šiaurės Vokietijos marinų kūrėjų. Waldemar
Schlichting gimė Berlyne ir studijavo vietos
dailės akademijoje. 1946 m. jis prisijungė
prie dailės profesionalų asociacijos Berlyne,
tačiau labai dažnai dirbo Ziulte (Vokietijos
sala, esanti Šiaurės jūroje). Dailininkas
yra daugiausia žinomas dėl gebėjimo
perteikti marinistinio peizažo nuotaiką bei
erdviškumą.
53. Gustav Wittschas (1868–?)

Prūsijos peizaža s

XX a. pr., drb., al., 80 x 100,5
Sign. AD: G. Wittschas Ddf

980 Eur

Gustav Wittschas (1868–?) – tapytojas.
Daugiausia kūrė peizažus ir gėlių natiurmortus. Studijavo Karaliaučiuje pas C. Steffeck
ir E. Neide ir Diuseldorfe pas P. Janssen ir A.
Kampf. Dailininkas dažniausiai atpažįstamas
kaip Kuršių nerijos vaizdų kūrėjas.
54. Friedrich Niethammer (1888–1945)

Pakrantės peizažas

1938, drb., al., 51,2 x 66,5
AD: Fritz Niethammer /1938

900 Eur
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55. Gustav Rüggeberg (1894–1961)

Žvejų val t ys m ari os e

1947, kart., al., 75 x 100
Sign. AK: GRüggeberg/1947

1100 Eur

56. Richard Birnstengel (1881–1968)

Sodyb a p ri e m ari ų

~1920, pop., akv., 35 x 47,5

600 Eur

Richard Birnstengel (1881–1968) – gimė 1881 m. Dresdene,
Vokietijoje; mirė 1968 m. ten pat. 1901–1909 m. studijavo Dresdeno
dailės akademijoje pas Oskarą Zwitcherį. Kuršių nerijoje ir Nidos
dailininkų kolonijoje pirmą kartą apsilankė 1930 m. Sužavėtas gamtos,
1939 m. pasistatė Nidoje vietinio stiliaus namą su dirbtuve, kuriame
vasarodavo iki 1944 m. Nidos laikotarpis laikomas kūrybingiausiu
jo biografijoje. Aliejiniais dažais ar akvarele sukurtuose paizažuose
vaizdavo žvejų kasdienybę, kurėnus ir burvaltes.
57. Hermann Dienz (1891–1980)

Žvejų val t ys N i d oje

1936, drb., al., 62 x 70
Sign. AD: 2.8.36./HermDienз

1400 Eur

Hermann Dienz (1891–1980) – gimė 1891 m. Koblence,Vokietijoje;
mirė 1980 m. Zygburge, ten pat. Tapytojas ir grafikas. Studijavo
teisę Miunchene, Berlyne ir Bonoje. Įgijęs teisės mokslų daktaro
vardą, gyveno Vestervalde, savo malonumui mokėsi dailės, tapė.
1925 m. pradėjo studijuoti Diuseldorfo ir Berlyno aukštosiose
dailės mokyklose. 1937 m. buvo pakviestas ordinarinio (etatinio)
profesoriaus pareigoms Bonos aukštojoje mokytojų mokykloje.
Daug keliavo kaip laisvasis menininkas, apie 1941 m. lankėsi Nidoje.
Aliejumi, guašu tapytuose paveiksluose, akvarelėse, koliažuose,
grafikoje XX a. 3–4 d–metyje ryškėjo ekspresionizmo bruožai.
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58. Anna Natalie Sinnhuber (1864–1947)

59. Margarethe Sinnhuber (1876–1953)

XX a. I p., drb., al., 74,5 x 55
Sign. AD: A. N. Sinnhuber

XX a. I p., fan., al., 58,5 x 80,3
Sign. AK: Sinnhuber

Pei z aža s su va izdu į Nidą

1400 Eur
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Pama rys

1100 Eur

Seserys Ana N. Zinhuber (Anna Natalie Sinnhuber, 1864–1947), Margaretė Zinhuber (Margarethe Sinnhuber,
1876 Klaipėdoje–1953 Berlyne) gimė Klaipėdoje, pasiturinčio pirklio šeimoje. 1872–1880 m. Ana N. Zinhuber
lankė Aukštesniąją mergaičių mokyklą Klaipėdoje (Städtische Höhere Töchterschule). Nuo 1880-ųjų m. mokėsi
tapybos Karaliaučiuje pas peizažistą Fricą Dėglingą (Fritz Dägling). Toliau studijas tęsė Berlyne ir Miunchene.
Kaip laisvai kurianti dailininkė gyveno Karaliaučiuje, po to – Berlyne, kūrė realistinius peizažus, privačiai mokė
dailės. Margaretė Zinhuber dailės mokėsi pas vyresniąją seserį, vėliau jos kartu dirbo bendroje ateljė Berlyne.
Margaretė tapė, fotografavo taip pat pagal užsakymus kopijuodavo senųjų meistrų paveikslus Berlyno muziejuose.
Nors apie 1908 m. seserys persikėlė į Berlyną, tačiau vasaromis jos nuolat atvykdavo į Kuršių neriją, dalyvavo Nidos dailininkų kolonijos veikloje, lankydavosi Klaipėdoje. Tai atsispindi ir A. ir M. Zinhuber peizažuose,
kuriuose užfiksuoti Tomo Mano namelis Nidoje, bažnyčia Juodkrantėje bei kiti Kuršių nerijos kampeliai. Abi seserys kūrė tradiciniu, realistiniu stiliumi. Jų darbams būdingas lyrizmas. Kūriniai taip pat nestokoja romantiško,
kartais sentimentalaus atspalvio.
(Informacija parengta pagal Kristinos Jokubavičienės parengtą parodos „Dvi tapytojos iš senosios klaipėdos. Ana ir Margaretė
Zinhuber” anotaciją. Prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/PDG/Sinnhuber.htm#anotacija).
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60. Hans Harländer (1880–1943)

Žvejų val t ys m ėn es i en oje

XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 61 x 81
Sign. AD: Harländer

1400 Eur

Hans Harländer (1880–1943) – gimė
1880 m. Hamburge, Vokietijoje; mirė
1943 m. Arnstadte, ten pat. Garsus
kraštovaizdžio dailininkas, labai
mėgo tapyti uostų vaizdus, miestų
motyvus. Prieš karą lankėsi Nidoje.
61. Hans Fisher (1902–1986)

Uolėtos jūros pakrantės peizažas
1957, pop., akv., 26,5 x 37
Sign. AK: H. Fisher 57

240 Eur

Hans Fisher (1902–1986) – gimė 1902 m. Karaliaučiuje (dab. Kaliningradas), mirė 1986 m., Miulheime prie
Rūro. 1918–1919 m. mokėsi Karaliaučiaus dailės akademijoje pas Richardą Pfeifferį, Heinrichą Wolffą ir
Stanislausą Cauerį. Vėliau studijas tęsė Dresdeno dailės akademijoje. 1923 m. grįžo į Karaliaučių, buvo Wolffo
mokiniu-meistru, ypač domėjosi litografijos ir oforto technikomis. Dirbo scenografu Karaliaučiaus operos
teatre, Niurnberge ir Esene. Nuo 1929 m.– laisvas menininkas, turėjo ateljė Karlsrūhe.
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62. Hans Kallmeyer (1882–1961)

Briedžiai prie mari ų

1955, pop., akv., 33 x 45
Sign. AD: Hans Kallmeyer / 1955.

480 Eur

63. Hans Kallmeyer (1882–1961)

Peizažas su b riedžiais kopos e
1951, drb., al., 57 x 76
Sign. AD: H. Kallmeyer / 1951.

860 Eur

64. Hans Kallmeyer (1882–1961)

Ū kanot as peizažas su b riedžiai s
XX a. 5–6 d–metis, drb., al., 79 x 100
Sign. AD: H. Kallmeyer

1200 Eur
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65. Alfred Linke (1891–1959)

Kur š i ų N eri jos p ei zažas

1933, pop., akv., 32 x 45,5
Sign. AK: Alfred Linke/18 Juli/33

240 Eur

66. Nežinomas autorius (XX a. pr.)

Kop os p ri e B al t i jos jūros
XX a. I p., drb., al., 55 x 68,5
Sign. AK: H. Mücke

960 Eur

67. Otto Emmerling (1916–?)

Nida

~1940, pop., litograf., 21 x 31
Sign. AK: Nidden, AD: O. Emmerling

80 Eur
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Otto Emmerling (1916–?) – gimė 1919 m. Kemberge,
Vokietijoje. Studijavo Leipcigo valstybinėje grafikos
menu akademijoje, gyveno ir kūrė Leipcige. Kuršių
nerijoje lankėsi po 1939 m.
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68. Arthur Degner (1887–1972)

Pei zažas

~1930, pop., litograf., 23,7 x 31,4
Sign. AD: Degner

150 Eur

69. Monogramistas F. K.

Nidos kop os

1936, pop., litograf., 37 x 47
Sign. AC pieštuku: F.K., AD klišėje: FK,
apačioje pieštuku: Nidden 1936

45 Eur

70. Archibaldas Bajoraitis (Archibald
Bajorat, 1923–2009)
Iliustracija Ernst Leibl eilėraščiui „Žvejas“
1979, pop., medžio raiž., 24,7 x 17,5, tir.
40/500
Sign. AK: 40/500, AD: Bajorat 79

90 Eur

71. Archibaldas Bajoraitis (Archibald
Bajorat, 1923–2009)
Iliustracija Clemens Brentano eilėraščiui
„Žvejas valtyje“
1978, pop., medžio raiž., 24,7 x 17,5, tir.
31/500
Sign. AK: 31/500, AD: Bajorat 78

90 Eur

72. Archibaldas Bajoraitis (Archibald
Bajorat, 1923–2009)
Šventė. Iš iliustracijų ciklo epui „Kalevala“
1972, pop., medžio raiž., 26 x 18, tir.
60/500
Sign. AK: 60/500, AD: Bajorat 72

90 Eur
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Lietuvos dailė
73. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pei zažas

XX a. 3–4 d–metis, pop., temp., 26,5 x 37

290 Eur

74. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pei zažas s u kl uon u

XX a. 3–4 d–metis, kart., al., 32 x 40,5

3200 Eur

75. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pei zažas s u s odyb a

XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 32 x 40,5

3200 Eur
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76. Ramazanas
Krinickas (1904–1983)

B i r utė s koplyčia
Pa la n g o j e

~1935, pop., guaš., 50
x 35

880 Eur

77. Ramazanas
Krinickas (1904–1983)

G amtos ka mpe lis

1953, pop., guaš., 46
x 58
Sign. AD: R. Krinickas
1953

1800 Eur

78. Ramazanas
Krinickas (1904–1983)

79. Antanas Gudaitis (1904–1989)

1935, pop., anglis, akv.,
35 x 43
Sign. AD: 35. R.
Krinickas

4400 Eur

T iškev ičia us
r ū ma i Pa la n go j e

1500 Eur

Moters tors as

1932, pop., sangv., 54 x 30 (60 x 38)
Sign. AK: Gud

Darbas sukurtas Paryžiaus laikotarpiu, apie kurį pats Gudaitis
pasakoja taip: „Užsispyriau kaip nors įvaldyti piešinį. Lankyti kokių
nors gerų mokyklų negalėjau, nes neturėjau lėšų, todėl pasirinkau
vadinamąsias laisvas akademijas. Jų Monparnase buvo nemažai.
Aš pasirinkau Kolarosio akademiją, eskizų skyrių [...]. Viduje –
tarytum amfiteatras, jo centre pozuoja modelis. Sėdėdavo modeliai
profesionalai. Jie keisdavosi [...]. Tai buvo nepaprastai atkaklus darbas.
Tą akademiją lankiau kelerius metus ir beveik kiekvieną vakarą
eidavau čia dirbti. Iš to laikotarpio yra mano Paryžiaus piešiniai.“
Cit. in: Tomas Sakalauskas, Antanas Gudaitis: septyni vakarai su dailininku
(Vilnius, Mintis, 1989): ps. 39-40.
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80. Kazys Šimonis (1887–1978)

E ks t azė

1936 (?), pop., temp., 35 x 45,7
Sign. AK: KŜ

1600 Eur
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81. Jonas Vaitys (1903–1963)

Akm uo s u A . Mi c kev i č i aus i n i c i al ai s jo vard o
slė ny je
1955, drb., al., 59,5 x 96,5
Sign. AD: J. Vaitys 55

1900 Eur

82. Leonardas Kazokas (1905–1981)

Čia s l ap s tės i p art i zan ai
1944, fan., al., 28 x 34,5
Sign. AD: L. Kazokas / 44

1250 Eur

83. Vincas Norkus (1927–2006)
Peizažas su sodyba prie upės vingio
1981, drb., al., 54 x 70
Sign. AK: parašas–81

290 Eur
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84. Rimas Bičiūnas (g. 1945)

Pal an ga ži em ą

1979, drb., al., 65 x 60
Sign. AK: Rimas 79

290 Eur

85. Rimas Zigmas Bičiūnas
(g. 1945)

Verb os

1967, drb., al., 65 x 54
Sign. AD: Rimas

440 Eur
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86. Jonas Čeponis (1926–2003)

Aukšt ait ija

1998, drb., al., 130 x 163,5
Sign. AK: J. Čeponis. 98.

7800 Eur

87. Vincas Norkus (1927–2006)

Aukštaitija

1982, drb., al., 80 x 170
Sign. AK: VN 07-82

800 Eur
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88. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Ben zi n o kol on ėl ė kal n uos e

XX a. 6–7 d–metis, kart., al., 48,2 x 68,8

640 Eur

89. Galina Petrova Džiaukštienė (g. 1927)

Žvejų kaimas

1970, drb., temp., koliažas, 90 x 80
Sign. AD: GP.70
2600 Eur

90. Valerija Zalensienė (1925–1997)

Žvejų vaikai

XX a. 8 d–metis, drb., al., 106 x 116

4800 Eur
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91. Linas Katinas (g. 1941)

Degan t i s p ei zažas

1970, kart., al., 61 x 76
Sign. AD: Linas

1300 Eur

92. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990, atrib.)

93. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)

XX a. 5 d–metis, kart., al., 20,4 x 29,5

1968, kart., al., 55,5 x 43,5

Et iudas iš ciklo „Nakt is po l i et aus “

240 Eur

94. Zenonas Varnauskas
(1923–2010)

Iš ciklo „Mot ina ir
vaikas“

XX a. 4 ketv., pop., guašas, akv.,
40 x 30
Sign. AK: Varnauskas

370 Eur

N at i urm or t as s u gėl ėm is ir o b u o l ia is

300 Eur

95. Zenonas Varnauskas
(1923–2010)

N akt i gon ė

XX a. 4 ketv., pop., guašas,
akv., 60 x 42
Sign. AD: Varnauskas

490 Eur
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96. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

N a tiurmort as su vaisiais
1979, kart., temp., al., 47 x 69
Sign. AD: Švėgžda 79

6400 Eur

97. Leonardas Gutauskas (g. 1938)

N a tiurmort as

1979, kart., al., 45,5 x 55
Sign. VD: Leo. 79.

380 Eur

32

98. Leonardas Gutauskas
(g. 1938)

Be p avad i n i m o

1979, klij., temp., 107,5 x
74,4
Sign. AD: Leonardas 1979

760 Eur

99. Jonas Mackonis (1922–2002)

Baroki n i s gl uos n i s

1979, drb. ant kart., al., 49,5 x 34,5
Sign. AK: J. Mackonis–79

380 Eur
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100. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)

Ka ra liška Vilniaus panorama

1994, drb., al., 82 x 60
Sign. AD: AStasiulevičius

1800 Eur

101. Viktoras Ostašenkovas (1943–2012)

Laivo sugrįžimas

2009, drb., al., koliažas, 49,5 x 69
Sign. AC: Vikt.

390 Eur

102. Bronius Uogintas (1913–1988)

Biržų pilis

1983, drb., al., 62 x 88
Sign. AD: Br. Uogintas 83

780 Eur
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103. Algirdas Lukštas (1921–1992)

K al n ėn ai (č i a b uvo p akri kš t y t as
v ys k. Mot i ejus Val an č i us )
1987, pop., akv., 55 x 75
Sign. AD: A. Lukštas

280 Eur

104. Ričardas Zdanavičius (g. 1956)

105. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g.1940)

1994, drb., al., 114 x 84
Sign. VK: Zdanas 1994

1971, pop., akv., guašas, 62 x 48
Sign. AD: R. Vaitekūnas 71

Va ka ro ma u du olė

880 Eur
34

N eš a

750 Eur
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106. Pranas Lapė (1921–2010)

107. Linas Katinas (g. 1941)

XX a. 8 d–metis, drb., al., 61 x 61
Sign. AD: Pranas Lapė

1986, drb., al., 78,5 x 50,5
Sign. AD: Linas 86

Abstra kti ko mp o zicija

1000 Eur

Lab ai žal i as

1500 Eur
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108. Vytenis Lingys (g. 1956)

Ak me nuka i IV

1997, drb., al., 70 x 90,5
Sign. AD: Lingys

1700 Eur

110. Vytenis Lingys (g. 1956)

An kš t is

1998, drb., al., 84 x 204
Sign. AD: Lingys

2600 Eur
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109. Vytenis Lingys (g. 1956)

Mėly n a f i gūra

1997–1998, drb., al., 90 x 120
Sign. AD: Lingys

1900 Eur
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111. Vytenis Lingys (g. 1956)

Žuvis

Apie 1997, drb., al., 90 x 140
Sign. AD: Lingys

2200 Eur

112. Vytenis Lingys (g. 1956)

S ė k la

1998, drb., al., 59 x 100,5
Sign. AD: Lingys

1400 Eur
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113. Vidmantas Jusionis (g. 1961)

114. Vidmantas Jusionis (g. 1961)

1997, drb., al., 114 x 170
Sign. AD: V. Jus. 97

1991–1997, drb., al., 120 x 140
Sign. AD: V. Jus.

M i eg o pa ga lvė s ka ln ų papėdėje

N eram us kal n as

800 Eur

700 Eur

115. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)

116. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)

2008, pop., past., 49 x 64
Sign. AD: S. Teitel. Krikštai. 2008 m.
Repr. in: Solomonas Teitelbaumas (Vilnius:
Maldžio fondas, 2009): p. 82

2009, pop., past., 49 x 64
Sign. AK: S. Teitel. 2009 m.

K r i kš ta i

500 Eur

Seno nam o gy ven i m as

500 Eur

118. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)

Mano pas aul i s

2009, pop., past., 49 x 64
Sign. AK: S. Teitel 2009

440 Eur
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117. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)

Vėl i n ės N i d oje

2008, pop., past., 49 x 64
Sign. AC: S. Teitel. 2008 m., AD: Vėlinės Nidoje
Repr. in: Solomonas Teitelbaumas (Vilnius:
Maldžio fondas, 2009): p. 83

500 Eur
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119. Giedrius Kazimierėnas (g. 1948)
Improvizacija su figūromis ir mediniais paukščiais
1995, drb., al., 73 x 97
Sign. AD: Giedrius 95

2400 Eur

120. Pranas Gudaitis (g. 1948)

121. Gintautas Vasionis (g. 1930)

2001–2015, drb., al., 81 x 65
Sign. VK: Gudaitis

2004, drb., al., 45 x 40
Sign. AK: monograma GV

Dionisijos

600 Eur

Vi l kd al gi ai

360 Eur
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Lietuvos grafika
122. Stasys Ušinskas (1905–1974)

A rc hi tekt ai

~1945 (?), pop., grafitas, 42 x 47

1800 Eur

123. Jonas Kuzminskis (1906–1985)

124. Audrius Puipa (1960–1997)

1964, pop., spalv. linoraiž., 40 x 49,7
Sign. AD: parašas – 64

1991, pop., spalv. litograf., 39 x 49, tir. 18/39
Repr. in: Audrius Puipa (sud. R. Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS leidykla, 2012),
p. 183
Sign. AK: 18/39 „Našlės skolininkas”, AC: Spalvota litografija, AD: A. Puipa
91.

I š b ėg išbė g o

280 Eur
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N aš l ės s kol i n i n kas

1000 Eur

X

125. Antanas Tamošaitis
(1906–2005)

Šv. Ka zimie ra s

XX a. 6–7 d-metis, pop., mišri techn.,
35 x 21

120 Eur
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126. Telesforas Valius (1914–1977)

127. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973)

1954, pop., lino raiž., 74 x 56 (92 x 70), tir.
4/15
Sign. AK: 4/15, AD: TelValius / Toronto, Ont.

1968, pop., monotip., 50 x 50
Sign. AD (klišėje): Ratas, pieštuku AK: Sydney 19[?], AC: Summer,
AD: VRatas

Žvejai

490 Eur

128. Danutė Gražienė (g. 1950)

Vas ara

400 Eur

Balt i fragment ai

~2000, pop., linoraiž., reljefas, 31,5 x 70,5
Sign. AK: E‘d A, AC: –Kongrevas– –Balti
fragmentai– , AD: D. Gražienė

260 Eur
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Varia Lituanica

129. Pla ton o Zu bovo port ret as

( m i ni atiū ra )

Pagal Heinrich Friedrich Füger (1751–1818)
portretą
Dramblio kaulas, akv., 8,2 x 6,2

600 Eur

131. K la ip ė da | M e mel
Pagal A. Closs piešinį
XIX a. pab., pop., medžio raiž., 12 x 18,7

60 Eur
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130. Klai p ėd os p an oram a | Mem el
Pagal Robert Aßmus (1842–1904) piešinį
XIX a. pab., pop., medžio raiž., 17,5 x 26,5

45 Eur

132. K l ai p ėd os Šv y t urys | Mem el m i t d em

Leuc ht t hur m e

Apie 1830, pop., litograf., 11,8 x 17,8

50 Eur
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133. Juo dk ra n tė | S chwarzort
XIX a. pab., pop., medžio raiž., 12 x 17,5
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134. Ti l žė | Ti l s i t t
XIX a. pab., pop., medžio raiž., 11 x 14

45 Eur

60 Eur

135. Pili ava | P i l l au
Pagal H. Penner piešinį
XIX a. pab., pop., medžio raiž., 12 x 19

60 Eur
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V a r i a

L i t u a n i c a

136. B a ltij o s k ra n ta i t ies Palanga Žemait ijoje | Côtes d e l a

B al t i que ve rs Pola n gen en Samogit ie

Pagal Aleksandro Orlovskio paveikslą
1836–1837, pop., plieno raiž., 9,6 x 16
Iliustracija iš Leonard Borejko Chodźko (1800–1871) knygos „La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque“ (Paris, Leclerc, 1835–1842)

80 Eur

137. Kur š i ų N eri jos kop ų vai zd as | B l i c k üb er d ie

Dün en d er Kur i s c hen N ehrun g

XIX a. pab., pop., medžio raiž., 18 x 23,5
45 Eur

138. Kop ų t v i rt i n i m as Kur š i ų N eri joje | B efes t i gun g d er Dün en

auf d er Kur i s c hen N ehrun g

Pagal A. Closs piešinį
1895, pop., medžio raiž., 32 x 23,7

80 Eur
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139. Chanonas Levinas (1914–1992)

5 fo tog ra fij os iš ciklo „Kuršių marių žvejai“

Apie 1950, pop., sid. br. atsp., 18 x 24, 24 x 16, 23 x 17, 14 x 22,
29 x 16,
3 signuotos reverse autoriniu spaudu „Foto Ch.Levino“

70 Eur
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140. G d an s ko p an oram a | La v i l l e d e Dan t z-

i c k – v ue p ri s e s ur l e q uai d e l a Vi s t ul e

XIX a. pab., pop., medžio raiž., 35 x 50
80 Eur

Chanonas Levinas gimė 1914 Jurbarke, 1929–1940 dirbo įvairiose fotografijos dirbtuvėse Kaune, 1942–1945 fotokorepondentas sovietinės armijos 16–toje lietuviškoje divizijoje, nuo 1945 laikraščio „Tiesa“ fotokorespondentas. Didelę išliekamąją
vertę turi Ch. Levino 1945 m. sugriautos Klaipėdos ir kitus istorinius įvykius fiksuojančios fotografijos. Jo nuotraukos buvo
panaudotos periodinėje spaudoje, mokslinėse publikacijose, autorius dalyvavo daugelyje fotografijos meno parodų.
Lit.: Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T.II. – Vilnius, Mintis, 1968, p.332; Levinas, Chanonas: Gyvenimo žingsniai. –
Fotografijos rinktinė. - Vilnius: Mintis, 1983.

141. Juozas Kazlauskas (1941–2002)

P rap l auki an t l ed kal n į Ti c hajos į l an koje (i š c i kl o „ Di ng u s ių
p ol i ari n i ų eks p ed i c i jų p ėd s akai s . P ran o Juozap o žemė “ )
1985, pop., sid. br. atsp., 21,5 x 34,5, tir. 4/10

280 Eur
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Knygos, leidiniai, kartografija

142. Valančius, Motiejus (1801–1875)

Palangos Juzė: [apysaka] | pa raš ė M. Val an č i us

Penktas, pataisytas, išleidimas
Vilnius: Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp., 1907. 132 p.
Konvoliute su:
Sakalauskas, Ksaveras (1863–1938)
Melagių dėdė: iš dzukų gyvenimo | parašė Ksaveras Vanagėlis
Shenandoah, Pa.: [A. Milukas], 1907 (Shenandoah, Pa.: ,,Žvaigždės“ sp.). 27, [5] p. : vinj.
Turinys: Melagių dėdė; Viešnagė (česnis): (tąsa ,,Melagių dėdės“); Putpelė: ,,Kelk, Jurgut’, darbas krut…“:
[eilėraštis]; Skruzdele ir keleivis: ,,Keleivis, eidams terp kelmų pušyno…“ : [pasakėčia]

90 Eur

143. Li et uv i ų K ry ži ai . Croi x Li t huan i en n es

Li et uv i ų kry ži ai = Croi x l i t huan i en n es | Li et uv i ų d a il ė s
d raugi ja; s uri n ko A n t an as Jaroš ev i č i us ; į žan gą p a ra š ė
J. Bas an av i č i us ; v i n jetes i š t aut i n i ų m ot y v ų s ut ai s ė A .
Ž m ui d zi n av i č i us

Vilnius: Lietuvių dailės draugija, 1912 (Vilnius: J. Zavadzkio sp.: A.
Jurašaičio klišės).
36 p., [79] iliustr. Gretut. tekstas liet., pranc.

260 Eur

144. Thienemann, Johannes (1863–1938) (Tynemanas, Johanas)

Rossit ten: drei Jahrzehn te auf d er Kuri s c hen N ehr un g | J. Thi en em an n
3. Aufl., verb. und verm. Neudamm : J. Neumann Verlag, 1930.
332 p., [1] portr. lap. : iliustr., portr., žml. Tekstas gotišku šriftu

60 Eur
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145. Kraemer, Ernst

Geschichte Lit auen s i n E i n zel d ar s tel l un gen | von E rn s t
Kraemer
Memel: Verlag der „Sandora“ = Buchhandlung, 1933. 64 p.: iliustr. + 1
žml. lap. Tekstas gotišku šriftu

30 Eur

146. Žadeikis, Pranciškus (1869–1933)
Didžiojo karo užrašai. I dalis: 1914–1915–1916 metai
Klaipėda, spaudė Lietuvių Spaustuvė „Lituania”, 1921. 164 p.: iliustr.

20 Eur

147. Pronskus, Juozas (1893–1984)

Liet uvos Sahara

Klaipėda, AB „Ryto” spaustuvė, 1937. 75 p.; iliustr.

30 Eur

148. Rutkūnas, Benediktas (1907–1975)

E ilėraščiai marės e | Benys Rut kaus kas

Kaunas: K. Širplio leidinys, 1930 (Kaunas: „Žaibo“ sp.). 48 p.
Viršelio dailininkas: B. Bučas

20 Eur
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K n y g o s ,

l e i d i n i a i ,

k a r t o g r a f i j a

149. Santvaras, Stasys (1902–1991)

150. Brandstädter, Hermann

Žve j a i : 4 veiksmų drama | St asys Sa n t va ra s

Atos togos N i d oje: apys a ka
jaun uom en ei | H. Brand s t aed ter; i švertė V. Mr s ; ka l b o s
ži ūrėjo J. Tal m an t as

Kaune: Valstybinė leidykla, 1942 (Kaune: „Raidės“
sp.). 171 p., [12] iliustr.
Viršelio dailininkas: M. Labuckas

Kaunas; Marijampolė: „Dirvos“
b-vės leidinys, 1934 (Marijampolėje:
„Dirvos“ b-vės sp.). 223, [1] p.

20 Eur

20 Eur

151. Vaškys, Konstantinas (1909–1994)
Pranciškonai Kretingoje: iliustruota 25 paveikslais
| Justinas Vaškys
Kretinga: Pranciškonai, 1940, 111 p.

152. Die Seebäder Litauens

K aun as : Verwal t un g d er l i t aui s c hen Eis e nb ahn en ,
1931 (Kaunas: „Spindulio“ sp.). 32 p., iliustr.

20 Eur

45 Eur

Kelionių vadovas po Lietuvos pajūrį

153. Skrajučių rinkinys:
1. Ostseebad Nidden Kurische Nehrung | Kur–hotel Nordische Linnäa
2. Nidden. 1937
3. Ostseebäder des Memelgebiets
4. Memelgebiet | Kurische Nehrung | Ostseebäder

154. In form ac i n ė s krajutė | Info rm a -

tor d l a jad ąc yc h d o Połągi

1905, pop., poligraf.

30 Eur

30 Eur

155. Ž e ma itij a | Altžemaiten
XIX a., pop., litograf., 43 x 55,5

60 Eur

Istorinis žemėlapis, nurodomi miestų ir miestelių įkūrimo metai,
vokiečių ir lietuvių k.

48

156. George Louis Le Rouge (1730–1780, sud., leid.)

Di d ži oji Li et uvos kun i gai kš t ys tė, p ad al i n t a į 9 vaiva d ij a s |
Gran d Duc hé d e Li t huan i e d iv i s é en 9 Pal at i n at s

1759, pop., spalv. vario raiž., 20,5 x 27,5
Iš: Atlas Nouveau Portatif (Paris, 1759). Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud.
A. Bieliūnienė ir kt., Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011): p. 266.

390 Eur
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157. Johann Friedrich Betgen (XVIII a., sud.)

M a žosio s Liet uvos žemėlapis su
Gumbin ė s miesto planu | Plan von
de r in L ithauen neu angelegten
S ta dt Gu m b innen
1735, pop., vario raiž., spalv. akv., 98,5 x 59
Leista Niurnberge, Homano įpėdinių
leidykloje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud.
A. Bieliūnienė ir kt., Vilnius, Lietuvos
nacionalinis muziejus, 2011): p. 270-271.
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158. A v i ew of Sc hors kars koi Pagos t

i n Si b eri a. A v i ew of Trojes s ki on t he
Si b eri an r iver O by.

1778, pop., vario raiž., 36 x 23
Iliustracija Charles Theodore Middleton veikalui „
A New & Complete System of Universal Geography”

80 Eur

960 Eur

159. Johann Friedrich Betgen (XVIII a., sud.)

M ė me lio ir Tilžės apskričių žemėlapis
su Gu m b inės miesto planu | Plan von
de r in Lit hauen neu angelegten St adt
Gumb innen

1735, pop., vario raiž., spalv. akv., 50 x 59
Leista Niurnberge, Homano įpėdinių leidykloje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė
ir kt., Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus,
2011): p. 270-271 (viršutinė dalis)

500 Eur

49

Kitų šalių dailė

160. J a p o n ų ukij o–e medžio

rai žinys I

XIX a., pop., spalv. medžio raiž., 27 x 19,5
190 Eur

161. Japonų uki jo– e m ed ži o

raižinys I I

XIX a., pop., spalv. medžio raiž., 27 x 19,5
190 Eur

162. Léon Weisse (?–1896)

Pei zažas

XIX a. II p., drb., al., 100 x 65
Sign. AK: Léon Weisse

3400 Eur
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163. A. Cuberlé (XIX a., Austrija)

Audrin go s jūros pakrantė su b urlaiviu
1871, drb., al., 68,4 x 105,4
Sign. AK: A. Cuberlé Wien / 1871

5900 Eur

„A. Cuberlé – Vienos dailininkas, dirbęs Austro–Vengrijos imperijos sostinėje XIX a. 7–8 dešimtmečiais. Kūrė
įspūdingas marinas su audringa jūra ir burlaiviais, miško peizažus. Sužavėtas Alpių kalnų grožio sukūrė ne
vieną paveikslą, apdainuojantį kalnų grožį“ (R.G.)

51

K i t ų

š a l i ų

d a i l ė

164. Michel Thomas Séraphin Van Cuyck (1822–1890, Belgija)

Burla ivia i prie kranto

XIX a. 8–9 d–metis, klij., al., 60,8 x 90,8
Sign. AD: M. VanCuyk

2600 Eur

Michel Thomas Séraphin Van Cuyck (1822–1890, Belgija) belgų dailininkas. Gimė belgų dailininko Michel
Thomas Anthony Van Cuyck (1797–1875) ir Marie-Louise Vandevenne šeimoje. Jo dėdė Antuanas-Hippolyte
Van Cuyck bei brolis Edouard-Johannes Van Cuyck (1828–1893) taip pat buvo dailininkai. Michel Thomas
Séraphin Van Cuyck daugiausiai tapė natiurmortus, miestų bulvarus, romantiškus Italijos peizažus su malūnais
bei žvejų nameliais. Savo kūryboje daug dėmesio skyrė marinoms su burlaiviais, atskleisdamas jūros grožį
mėnesienoje ir ryto bei vakaro žarose.

165. P. Schmidt (1875–?, Vokietija, atrib.)

166. Karlis Silinš (1895–1955, Latvija)

XX a. I p., kart., al., 65 x 96
Sign. AD: P. Schmidt

1942, kart., al., 51 x 70,5
Sign. AD: K. Silinš

Re ga ta mariose
52

900 Eur

Rygos p an oram a n uo up ės

360 Eur
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167. Henri Jozef Pauwels (1903–1983, Belgija)

168. Henri Jehin (1812–1880, Belgija)

XX a. vid., klij., al., 99,5 x 84,4
Sign. AD: H. J. Pauwels

XIX a. II p., drb., al., 110 x 80
Sign. AD: Hri Jehin

N atiurmorta s su gėlių puokšte ąsot yje ir knyga

1800 Eur

N at i urm or t as s u gėl i ų p uokš te

2400 Eur

169. Sigvald Simensen (1845–1920, Norvegija)

Peizažas su sodyb a kalvos e

XIX a. pab. – XX a. pr., drb., al., 80 x 120
Sign. AD: Sigv. Simensen

1250 Eur

53

iM

meno
istorijos
mokykla

LEKTORIAI:
ALEKSANDRA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ – dailės istorikė, menotyros mokslų daktarė (hab. p.), Vilniaus dailės
akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros profesorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriaus. mokslo
darbuotoja. Pagrindinė tyrimų kryptis – sakralinės dailės paveldas (altoriai). Mokslinės publikacijos apie XVI–XIX
a. bažnytinę ir pasaulietinę taikomąją dailę, ornamentikos istoriją ir teoriją. Dailės kritikos tekstai apie XX–XXI
a. taikomąją dailę ir grafiką. Lietuvos dailės istorikų draugijos, Lietuvos dailininkų sąjungos, mokslinių žurnalų
redkolegijų, ekspertų komisijų narė.
VIDAS POŠKUS – dailėtyrininkas ir dailės kritikas, studijavo dailės istoriją Vilniaus dailės akademijoje. 2007 m.
apsigynė disertaciją tema „Antikos atgaivinimo problema Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mene“. Skelbia
tekstus ir esė Lietuvos kultūrinėje spaudoje bei tinklaraščiuose. Veikia kaip meno kuratorius ir dailininkas.

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros tinklapyje www.menorinka.lt
Išklausiusiems nemažiau 7-ių 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, lektorių ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook
profilyje „Vilniaus Aukcionas“.

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS: 2016 M. RUDENS TRIMESTRAS

Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius vaizduojamojo meno istorija
2016 m. rudens trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus.

Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Bajoraitis, Archibaldas (Archibald Bajorat, 1923–2009): 70, 71, 72
Betgen, Johann Friedrich (XVIII a., sud.): 157, 159
Bičiūnas, Rimas Zigmas (g. 1945): 84, 85
Birnstengel, Richard (1881–1968): 56
Brandstädter, Hermann: 150
Buračas, Jonas (1898–1977): 19, 45, 46
Čeponis, Jonas (1926–2003): 34, 35, 36, 37, 38, 39, 84
Cuberlé, A. (XIX a., Austrija): 163
Dalinkevičius, Romas (1950–2001): 40, 41
Daukšis, B.: 20
Degner, Arthur (1887–1972): 68
Dienz, Hermann (1891–1980): 57
Džiaukštienė, Galina Petrova (g. 1927): 89
Elskus, Albinas (Bielskis, 1926–2007): 44
Emmerling, Otto (1916–?): 67
Fisher, Hans (1902–1986): 61
Gailius, Pranas (1928–2015): 5, 6, 7
Galdikas, Adomas (1893-1969): 15, 33, 73, 74, 75
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 11, 12, 30, 31, 32, 88
Gražienė, Danutė (g. 1950): 128
Gudaitis, Antanas (1904–1989): 79
Gudaitis, Pranas (g. 1948): 120
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 97, 98
Harländer, Hans (1880–1943): 60
Janušas, Česlovas (1907–1993): 17, 18, 47
Jehin, Henri (1812–1880, Belgija): 168
Jusionis, Vidmantas (g. 1961): 113, 114
Kallmeyer, Hans (1882–1961): 62, 63, 64
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 3
Katinas, Linas (g. 1941): 91, 107
Kazimierėnas, Giedrius (g. 1948): 119
Kazlauskas, Juozas (1941–2002): 141
Kazokas, Leonardas (1905–1981): 82
Kraemer, Ernst: 145
Krinickas, Ramazanas (1904–1983): 76, 77, 78
Kummer, Carl Robert (1810–1889, Vokietija): 170
Kuzminskis, Jonas (1906–1985): 123
Kümpel ,C. M.: 50
Lapė, Pranas (1921–2010): 106
Levinas, Chanonas (1914–1992): 139
Lingys, Vytenis (g. 1956): 108, 109, 110, 111, 112
Linke, Alfred (1891–1959): 65
Lukštas, Algirdas (1921–1992): 103
Mackevičius, Jonas (1872–1954): 14, 16
Mackonis, Jonas (1922–2002): 99
Malinauskas, Edvardas (g. 1937): 13
Mikšys, Žibuntas (1923–2013): 4

Mončys, Antanas (1921–1993): 1, 2
Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990, atrib.): 92
Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990): 93
Niethammer, Friedrich (1888–1945): 54
Norkus, Vincas (1927–2006): 9, 10, 27, 28, 29, 83, 87
Ostašenkovas, Viktoras (1943–2012): 101
Pauwels, Henri Jozef (1903–1983, Belgija): 167
Pilipavičius, Juozas Algirdas (g. 1943): 43
Pronskus, Juozas (1893–1984): 147
Puipa, Audrius (1960–1997): 124
Rataiskis–Ratas, Vaclovas (1910–1973): 127
Rouge, George Louis Le (1730–1780, sud., leid.): 156
Rüggeberg, Gustav (1894–1961): 55
Rutkūnas, Benediktas (1907–1975): 148
Santvaras, Stasys (1902–1991): 149
Schlichting, Waldemar (1896–1970): 52
Schmidt, P. (1875–?, Vokietija, atrib.): 165
Silinš, Karlis (1895–1955, Latvija): 166
Simensen, Sigvald (?–1920, Norvegija): 169
Sinnhuber, Anna Natalie (1864–1947): 58
Sinnhuber, Margarethe (1876–1953): 59
Staschus, Daniel (1872–1953): 51
Stasiulevičius, Aloyzas (g. 1931): 100
Šimonis, Kazys (1887–1978): 21, 80
Švėgžda, Algimantas (1941–1996): 96
Tamošaitis, Antanas (1906–2005): 125
Teitelbaumas, Solomonas (g. 1972): 42, 115, 116, 117, 118
Thienemann, Johannes (1863–1938) (Tynemanas, Johanas): 144
Uogintas, Bronius (1913–1988): 102
Ušinskas, Stasys (1905–1974): 122
Vaitiekūnas, Povilas Ričardas (g.1940): 105
Vaitys, Jonas (1903–1963): 8, 22, 23, 24, 25, 26, 81
Valančius, Motiejus (1801–1875): 142
Valius, Telesforas (1914–1977): 126
Van Cuyck, Michel Thomas Séraphin (1822–1890, Belgija): 164
Varnauskas, Zenonas (1923–2010): 94, 95
Vasionis, Gintautas (g. 1930): 49, 121
Vaškys, Konstantinas (1909–1994): 151
Weisse, Léon (?–1896): 162
Wentscher, Julius (1842–1918): 50
Wittschas, Gustav (1868–?): 53
Žadeikis, Pranciškus (1869–1933): 146
Zalensienė, Valerija (1925–1997): 90
Zdanavičius, Ričardas (g. 1956): 104
Zubienė, Adolfina (XX a. II p., Lietuva–Kanada): 48

Sutrumpinimai
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
VP – vidinėje pusėje

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.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction
1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos Agentūra
for the sale of artworks at the Auction (hereinafter the Art Auction Rules)
are binding on all Bidders. By signing the registration form, the Bidder
irrevocably confirms that he has familiarized himself with the Art Auction
Rules, has understood them, and has no comments and/or claims regarding
their ambiguity, inaccuracy, and/or incompleteness.
1.2. The Auction is a public purchase-sale of objects of cultural and
artistic value (hereinafter Works of Art) through an Auction organized and
held by UAB Meno Rinkos Agentūra (hereinafter the Auction House), where
Works of Art are offered for sale to several persons through the Auction
House and a contract for the sale-purchase of a Work of Art is signed with the
highest Bidder (hereinafter the Buyer).
1.3. The Auction House is the intermediary between the Owner who has
submitted the Work of Art to the Auction (hereinafter the Owner) and the
Buyer.
1.4. The Auction administration is the auctioneer (the person conducting
the Auction), the Auction recorder, the Auction accountant, and other persons
responsible for organizing and conducting the Auction.
1.5. Pre-Auction viewing is the public exhibition of the Works of Art
submitted for Auction, held at least two days before the start of the Auction.
1.6. The Bidder is a person who has registered to participate in the
Auction as a potential Buyer of the Works of Art offered at the Auction.
1.7. The Bidder’s representative is the person who physically represents
the Bidder during the Auction. The Bidder must indicate his representative’s
first and last name on the registration form, and upon arrival at the Auction,
the Bidder’s representative must submit to the administration of the Auction
House his personal identification and the Bidder’s written authorization to
represent him at the Auction as a Buyer.
1.8. The Auction record is the document recording the Final Price and
Buyer for each Work of Art sold at the Auction. The audio and/or video
recording made during the Auction is kept for one year after the Auction and
is part of the Auction record.
1.9. The Bidder’s number is the numbered bidding paddle that the Bidder
raises when bidding.
1.10. An increment is the increase in the price of the Work of Art being
auctioned.
1.11. The Catalogue is the description of the Works of Art submitted for
Auction. It indicates the artist, title, year of creation, measurements, Starting
Price or assessed value, and other information about the Work of Art.
1.12. The certificate of authenticity is the official document of the Work
of Art submitted for Auction. It indicates the title of the object, its artist,
time and place of creation, technique and materials used, measurements,
condition, signatures, and other information important for its identification.
1.13. The Work of Art is the artistic or cultural work or object submitted
for Auction and offered for sale to Bidders. A Work or Works of Art being
auctioned as a single object (with a single number and price in the Catalogue)
may synonymously be called a lot.
1.14. The Starting Price is the initial price announced at the Auction when
bidding on a specific Work of Art has begun.
1.15. The Reserve Price is a confidential amount (higher than the Starting
Price indicated in the Catalogue). If it is not reached during the Auction, the
Work is considered unsold. It is indicated in the Auction Catalogue by the
symbol ® beside the price of a specific Work of Art. If this symbol is absent,
there is no Reserve Price.
1.16. The Accepted Price (Gavel Price) is the highest price offered during
the Auction by a Bidder for a Work of Art. It is recorded by a stroke of the gavel.
1.17. The Final Sale Price is the final amount paid by the Buyer who has
won the Auction. It consists of the Accepted (Gavel) Price plus the Auction
House margin plus the value added tax (VAT) on the Auction House margin.
2. Obligations and Rights of the Auction House and the Owner
2.1 When submitting a Work or Works of Art for Auction, the Owner of
the Work of Art affirms and guarantees that the Work of Art he has submitted
is his rightful property, which has been lawfully acquired or inherited or
created, and that the Work has not been pledged as collateral to a third party.
He is responsible for the correctness of the information about the Work.
The Owner affirms that he is the sole Owner and/or inheritor of the Work
submitted.
2.2. The Owner guarantees that the Work submitted for Auction is
genuine. If it becomes clear before the Auction that the Work is a forgery or
has been erroneously attributed, or if there is doubt about the genuineness of

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

3. Bidder Registration
3.1. Natural and legal persons may participate and make purchases at
the Auction. Natural persons participating in the Auction must be at least
eighteen years old. The Bidder participates either personally or by telephone
or through his representative or by registering an Absent Bidder form.
3.2. A Bidder who wishes to participate in the Auction with rights of
purchase must register by filling out the registration form.
3.3. On the registration form, the Bidder must indicate the following
information:
(i) a natural person – first and last name, address, telephone number,
E-mail address;
(ii) a legal person – name, company code, company address, VAT payer’s
code, telephone number, fax number, E-mail address, Internet website, and
banking details as well as the first and last name, telephone number, and
E-mail address of the company representative authorized to participate in
the Auction;
(iii) on the registration form, the Bidder must indicate whether he
will collect the purchased Work of Art himself or will need transportation
services, also whether he will need the services of an intermediary if the
Work of Art is to be taken abroad.
3.4. Those who wish to participate in the Auction by telephone must
indicate on the Registration Form the numbers of the lots they want to bid
on as well as the participant’s telephone number at which employees of
the Auction House will be able to reach the participant during the Auction.
Bidding by telephone is permitted only for those lots whose Starting Price is at
least €500. If the telephone number is registered in Lithuania, and the Bidder
is in Lithuania, the Auction House will pay for the telephone connection. If the
telephone number is registered outside Lithuania, or if the Bidder is outside
Lithuania, he must pay for the telephone connection. The Auction House is not
responsible for problems with the telephone connection.
3.5. A Bidder who wants to participate in the Auction without being
physically present in the hall (hereinafter an Absent Bidder) must indicate
on the registration form, in addition to the usual information provided on the
registration form, the Work(s) of Art that he wants to buy and the highest
Accepted (Gavel) Price he is willing to pay for this Work. At its own discretion,
for purposes of record keeping, the Auction House gives a number to the
Absent Bidder.
3.6. The registration form may be filled out online on the Internet website
of the Auction House, or the form in the Auction Catalogue may be filled out
and sent by fax (+370 5) 230 7200. The registration form may also be filled out
at the Auction location during the pre-Auction viewing or before the Auction
begins.
3.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received no
later than four hours before the Auction. Registration at the Auction location
ends ten minutes before the Auction begins.
3.8. The Auction House is responsible for the confidentiality of
registration data. The information provided on registration forms will not be
transmitted, transferred, or otherwise disclosed to any third parties, except
as required by law.
3.9. The Auction House makes every effort to ensure that the Works
of Art to be sold at the Auction are correctly identified and that accurate
information is provided about them, but it does not assume responsibility
for possible errors. Bidders are strongly urged to make purchases only after
closely inspecting the Works of Art they want to acquire during the preAuction viewing and to critically evaluate their condition and genuineness.
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own
experts to the pre-Auction viewing and rely on their recommendations about
making a purchase. After a purchase has been made, the Auction House does
not accept any complaints concerning the Works of Art that have been bought.
4. The Auction Procedure
4.1. The Auction is held at the location and time set by the Auction House
and indicated in the Catalogue and on the website of the Auction House.
4.2. The Auction House provides an opportunity for all interested persons
to view all the Works of Art at a pre-Auction viewing at least two business

days before the Auction. Registered Bidders may receive a free consultation
from Auction House specialists concerning the objects to be auctioned. An
appointment for an individual consultation must be made by calling one of the
telephone numbers indicated on the website of the Auction House.
4.3. The Auction starts at the designated time. Depending on the number
of Works of Art to be sold, the Auction may be held with or without a break.
4.4. The auctioneer briefly presents each Work of Art (artist, title, year of
creation) and announces its Starting Price. The Starting Price for a Work of Art
may be increased by the following increments:
€20 – €299: by increments of €10;
€300 – €999: by increments of €20;
€1,000 – €2,999: by increments of €50;
€3,000 – €4,999: by increments of €100;
€5,000 – €9,999: by increments of €200;
€10,000 – €29,999: by increments of €250;
€30,000 – or more: by increments of €500.
4.5. When making a bid, a Bidder must clearly raise his bidding paddle
with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
4.6. The auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders
makes a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid made, the
number of the Bidder who made it, and repeats the amount of the bid three
times with a stroke of his gavel. This price is the Accepted Price. After the
stroke of the gavel, the Work of Art is considered sold, and the Accepted Price
and the number of the Bidder who made it are recorded in the Auction records.
4.7. While the Works of Art are being auctioned, employees of the Auction
House represent by telephone the Absent Bidders who have filled out the
relevant registration form.
4.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether
or not they are physically present at the Auction), the auctioneer may decide
to re-auction the Work over which the disagreement arose.
4.9. If several persons who filled out the Absent Bidder form make the
same bid for the same Work (lot), priority is given to the Bidder who filled out
the form earlier.
4.10. During the Auction, state depositories for movable objects of
cultural value are given the right of pre-emption to acquire Works of Art
included in the register of movable objects of cultural value that are not held
by state depositories but are protected by the state. When the final bid has
been announced for a Work of Art that has cultural value, the representative
of a state depository has the right of pre-emption to buy this Work of Art. In
this case, the representative of a state depository must audibly announce
his intention before the auctioning of the next Work of Art has begun. The
representative of a state depository must be registered for the Auction and
physically present and have an authorization from the head of his institution
to buy Works of Art at the Auction.
4.11. In the Catalogue, the symbol ® beside the price for a Work means
that there is a confidential Reserve Price. If this price is not reached during the
Auction, the Work is considered unsold.
4.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding
numbers to the Auction administration.
4.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke a ticket
system for admission to the Auction event and set ticket prices. Bidders who
bought a Work of Art during the Auction will be refunded the price of their
ticket when they collect the Work they have bought.

5. Payment
5.1. Immediately after the Auction, the Bidder who has bought a Work
of Art must go to the table of the Auction administration and get the invoice
issued to him.
5.2. For each Work of Art sold, the Auction administration issues a
prepayment invoice or VAT invoice, depending on the manner of payment,
(in two copies) that indicates the number of the Work of Art, its title, and
the price to be paid, which consists of the Accepted Price and the Auction
House margin, including VAT (18% for Works with an Accepted Price of up
to €3,000, 16% for Works with an Accepted Price of from €3,001 to €5,000,
14% for Works with an Accepted Price of from €5,001 to €10,000, 12% for
Works with an Accepted Price of €10,001 or more). The first copy of the
prepayment invoice or VAT invoice is given to the Bidder, and the second is
kept by the Auction administration, which enters the details of the invoice into
the Auction records.
5.3. Invoices for Absent and Telephone Bidders are sent by fax and/or
E-mail on the next working day. They must be paid by bank remittance within
five working days (including the day on which the invoice was received by fax

and/or E-mail). The original copy of the invoice, together with the certificate
of authenticity, will be presented when the sold artwork is collected.
5.4. Payment for the Work of Art may be made at the Auction location in
cash or by bank card (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro) or bank
remittance to the settlement account indicated by the Auction House no later
than five working days after the Auction.
5.5. When payment is made at the Auction location by bank card or in
cash, the Bidder is given a cash receipt or a cash register receipt as well as the
Work of Art and its certificate of authenticity.
5.6. When payment is made by bank remittance, the Work of Art is given
to the Buyer after the money has been credited to the settlement account of
the Auction House. The bank remittance must indicate the Buyer’s first and
last name or the name of the company as well as the title or lot number and the
prepayment invoice number of the Work of Art acquired.
5.7. The Auction House will not accept payment for a Work of Art from
a third party. Payment for the Work of Art sold must be made only by the
registered Bidder who offered the highest price for this Work of Art and
whose Bidder’s Number is recorded in the Auction records, unless a tripartite
agreement for different terms of payment was signed before the Auction
between the Auction House, the Bidder, and the payer.
5.8. The Buyer must collect his Work of Art from the Auction House within
three working days after payment of the money. If the Buyer fails to collect his
Work of Art within the indicated period, he will be charged for storage of the
Work of Art – 0.2% of the Purchase Price of the Work of Art per day.
5.9. If the Auction House made an agreement to deliver the Work of Art
to the Buyer, it must dispatch the Work of Art to the Buyer within sixty hours
after payment has been credited to the settlement account of the Auction
House. The Auction House will charge an additional fee for delivery, which
must be paid when payment is made for the Work of Art. This amount includes
all applicable costs for packing, transportation, customs, and insurance
during transportation.
5.10. Together with the Work of Art purchased, the Buyer will receive a
certificate of authenticity issued by the Auction House.
5.11. Upon receiving his Work of Art, the Buyer must sign a record book
for the delivery of artworks to Buyers or a similar document presented by
the courier. This signature certifies that the Buyer does not have any claims
against the Auction House.
5.12. If a Work of Art is listed in state records as an object of cultural and
artistic value, it will be given to the Buyer together with the Regulations for
the Safekeeping of Cultural Treasures.
5.13. If a Buyer wants to take a Work of Art (which is more than fifty years
old) out of the country, he must comply with the Rules for Exporting Movable
Cultural Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, approved by
Act No. 1424 of the Government of the Republic of Lithuania on 9 November
2004, and he must contact the responsible state institution – the Department
for Cultural Heritage.
5.14. If a Buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within
five working days after the Auction) for the Work of Art he has acquired, he
loses the right to participate in Auctions held by the Auction House for an
unlimited period of time, and his name and the amount of his debt will be
publicly announced on the Internet website of the Auction House and made
public through other channels for the dissemination of public information
chosen by the Auction House.
5.15. If the Buyer loses his right to the Work of Art, as provided in provision
5.14, the Auction House may offer the Work of Art to the Bidder who made the
second highest bid during the Auction.
5.16. If the Buyer has not paid for the Work of Art, the Auction House has
the right to apply to a debt collection agency or to a court to defend its violated
rights according to the procedure prescribed by law. This procedure includes
filing a claim demanding that the purchase-sale of the Work of Art be declared
a completed transaction and that the Buyer pay the Auction House and the
Owner of the Work of Art the sums owed them.
6. Applicable Law and Dispute Settlement
6.1. These art Auction rules shall be construed, interpreted, and
implemented in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
6.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the Auction
of artworks organized and held by the Auction House, from the transfer of
artworks sold at the Auction to Buyers, or from other related matters shall be
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS
ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE.
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.
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