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Sveiki, mielieji,
prieš sėdant rašyti šių eilučių, savo sūnaus paklausiau: kaip Tu suvoki abstrakciją mene?
Atsakymas buvo greitas ir užtikrintas:

– Tai, kai dailininkas užteškia kažką ant paveikslo ir viskas.

Va tai tau. Auklėjimo spragos? O gal jis Jacksoną Pollocką turėjo omeny? Bet ne,

Niujorko MOMA dar neaplankė.

Taigi, klausimas gana sudėtingas: kas tai yra, ta abstrakcija? Ir turiu pasakyti, kad

menotyrinėje literatūroje nesu radusi vienareikšmiško atsakymo, kurį čia galėčiau
pacituoti. Dažniausiai abstrakcija apibrėžiama negatyviai, kaip ne-figūratyvumas,
ne-naratyvumas, ne-literatūriškumas.

Tačiau abstrakti raiška nėra figūratyvios raiškos antonimas, priešingybė. Tiek

figūratyvumas, tiek abstrahavimas savo objektu turi tą pačią tikrovę, erdvę. Taip taip,

abi raiškos, kurios dažnai priešinamos, yra apie tą patį, tik iš skirtingų pusių. Tarkim jei
tikrovė būtų švarkas, ar paltas, tai figūratyviom dailės priemonėm būtų perteikiama jo
išorė, vaizdas, kurį mato aplinkiniai, o abstrakčiom priemonėm – jo vidus, pamušalas.
Kita vertus, abstrakcija pagal savo definiciją (ab (lot. nuo) + trahere (lot. traukti,

tempti, nešti) – nutolimas, nuėjimas, atsitraukimas, pasitraukimas) išreiškia tai, kas

yra nutolę nuo čia ir dabar. Abstrakcija nemėgdžioja gamtos (nors dažnai iš jos kyla: ne

vienas peizažistas dažnai nuslysta į abstrakciją, ir ne vienoje abstrakcijoje mes įžiūrime
tobulus peizažus). Tai savotiška minties pauzė, meditacija.

Dar ilgai būtų galima kalbėti apie tai, bet palikime erdvės byloti pačioms

abstrakcijoms, kurioms šį kartą skiriama atskira rubrika In focus. Išgirskime, ir ką byloja

visai priešingi, figūratyviniai darbai. Visos raiškos, visi stiliai atranda savo vietą po saule,
savo kūrėją, savo žiūrovą, savo pirkėją.

Tikiuosi, kad ir Jūs, mielieji, atrasite šiame aukcione savo pasaulėžiūrai artimų,

rezonuojančių meno kūrinių.
Gražaus, šilto rudens!

Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

In focus: abstrakcija

1. Linas Katinas (g. 1941)

2. Linas Katinas (g. 1941)

2015, fan., al., past., 114,5 x 152,3
Sign. AK: parašas, 2015. 08. 15 „Ten”, AD: Juodas angelas/ parašas

2015, fan., al., piešt., past., 152 x 115
Sign. AK: 2015 . 8. 8, Žolės/Ten , AK: Juodas angelas

I š c i k lo „Te n”

1600 Eur
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Iš c i kl o „ Ten”

1600 Eur
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3. Rūta Katiliūtė (g. 1944)

N utolimas

1991, drb., al., 92 x 65
Sign. AD: RK

2900 Eur

5

I n

f o c u s :

a b s t r a k c i j a

4. Kristina Mažeikaitė (g. 1987)

5. Kristina Mažeikaitė (g. 1987)

2016, drb., al., 240 x 140

2015, drb., al., 210 x 170

No trda mas eina į saulę

1250 Eur

Upė

1250 Eur

„Kristina Mažeikaitė 2015 metais baigė Vilniaus dailės akademiją, tapybos magistrantūrą (prof. Henriko
Čerapo studijoje); 2014 m. pelnė Ary Stillman vardo stipendiją; 2016 m. – Valstybės stipendiją meno ir kultūros
kūrėjams. Kūriniai eksponuoti individualiose parodose Vilniuje: „Tapytojo peizažas“ (2016 m.), „No More
Excuses“ (su Simona Merijauskaite, 2014 m.); grupinėse parodose: „Mitas ir menas“ (Kaune, 2014 m.), „Ar(t)
chyvas“ (Vilniuje, 2015 m.) ir kt.
Kristinos tapybos ypatumas – spalvos-struktūros sąryšis. Jo atspirtis – vadinamasis struktūrinimo metodas, įžvelgtas toje tapybos tradicijoje, kuri tiek Lietuvoje, tiek Vakarų Europoje vystėsi šalia populiaresnės
– ekspresionistinės-koloristinės tapybos krypties (Paulio Cézanne‘o, Vlado Eidukevičiaus, Algirdo Petrulio,
Augustino Savicko tapyboje). Vaizdo sąranga čia siekiama apmąstyti pagrindinius vaizdo parametrus (dangusžemė, vertikalė-horizontalė), konstravimu suvaldyti ekspresiją-chaosą, taip išsaugoti reginio sukeltą vizualinį
krūvį. Originaliai ir intelektualiai suvokta atrama tradicijoje virto Kristinos plastinių idėjų auginimu, o jos
tęsimas – sąmoningai prisiimtu kūrybos uždaviniu ir menininkės misija. Radikali ir tiesioginė struktūrinimo
metodo išsklaida – ankstyvasis tapytojos ciklas dzūkiško audinio – divono motyvais („Naktis irgi šviesa“, 2013
m.). Rašto ritmų kartojimas teptuko brėžiais (lyg „būgno mušimas“) virto priemone atskleisti giluminių jausenų
klodus. Iš šio ciklo išplaukė 2015–2016 metais tapytos serijos: „Tylūs kambariai. Vieniši namai“, „Sodai“ (metų
laikų variacijos), „Tapytojo studija“ (gyvas romantinio motyvo ir pasaulėvaizdžio įkūnijimas). Juose galima
įžvelgti paralelę Arūno Vaitkūno, Henriko Čerapo ar abstrakčios tapybos atstovų – Joan Mitchell struktūriškiems
vaizdiniams. Dideliuose, energingai nutapytuose Kristinos formatuose skleidžiasi amžinųjų gamtos ciklų ir
trapių laiko struktūrų įtampos – epinis būties dramatizmo suvokimas.“ –
dr. Agnė Kulbytė, Kristina Mažeikaitė. Tapytojo peizažas. Iš katalogo Ad Originem 2016 (sud. Henrikas Čerapas, Vilnius, 2016): p. 58
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6. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)

In te rj e ras su dūdele
~1992, drb., al., 50 x 65

2400 Eur

7

I n

f o c u s :

a b s t r a k c i j a

7. Leonas Urbonas (1925–2000, Lietuva–Australija)

Raud on a s aul ė

XX a. 4 ketv., pop., akv., mišri techn., 50 x 70

1000 Eur

8. Leonas Urbonas (1925–2000, Lietuva–Australija)

Takas

XX a. 4 ketv., pop., akv., mišri techn., 50 x 70

800 Eur

Leonas Urbonas (1925–2000)–dailininkas tapytojas. Gimė 1925 m. Padustėlyje (Zarasų r.). Mirė 2000 m.
Mittagonge, netoli Sidnėjaus (Australija). 1945–1946 m. mokėsi Hanau (Vokietija) perkeltųjų asmenų stovykloje dailininkų Kosto Jezersko ir Vaclovo Kaminsko įkurtoje meno studijoje. 1946–1948 m. studijavo dailę
Valstybinėje vaizduojamojo meno akademijoje Štutgarte. 1948 m. išvyko į Australiją, 1951 m. grįžo į Vokietiją,
1952 m. gyveno Šveicarijoje, 1953 m. vėl grįžo į Australiją ir įsikūrė Sidnėjuje. Dailės parodose dalyvauja
nuo 1959 m. 1957–1966 m. aktyviai dalyvavo įvairiuose dailės konkursuose, buvo pirmasis lietuvis, pelnęs
MOSMAN’o meno konkurso premiją ir daugybę kitų apdovanojimų įvairiuose kituose konkursuose. 1960 m.
Leonas Urbonas priimtas į Contemporary Art Society of Australia. Buvo nuolatinis visų reikšmingesnių parodų,
rengiamų Australijoje, dalyvis. 1966–1967 m., 1970–1972 m. kelionėje po Šiaurės Ameriką eksponavo savo
kūrinius Čikagoje, Niujorke, Klivlende, Toronte ir kt.
Lietuvos dailės muziejaus rinkinyje yra 53 Urbono 1965–1982 m. sukurti paveikslai („Ciklas A7. Kosmoso
pulsas“, „Aukščiausias susitikimas“). Tai įdomios ir sudėtingos plastinės problematikos, subtilaus kolorito,
saikingos kompozicijos vizijos. Kūriniuose vyrauja transformuoti organinės gamtos įspūdžiai, simboliniai
ženklai, jaučiama impulsyvi improvizacija.
Informacija parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę (prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/
Straipsniai/723.htm)
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9. Ramūnas Čeponis (g. 1958)

Figūra

1990, drb., al., 116 x 73
Sign. AD: RČeponis

1450 Eur

9

I n

f o c u s :

a b s t r a k c i j a

10. Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)

11. Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)

2004, pop., mišri techn., monotip., 53 x 43
Sign. AD: parašas

2004, pop., mišri techn., monotip., 53 x 43
Sign. AD: parašas 2004

Ke l i auj a n tys I

720 Eur

10

Kel i aujan t ys II

720 Eur
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12. Arūnas Rutkus (g. 1961)

Peizažas

1989, kart., al., 79 x 48,5
Sign. AD: AR

600 Eur

11

I n

f o c u s :

a b s t r a k c i j a

13. Audrius Gražys (g. 1963)

Iš c i kl o „ Tol i ai “

2007, drb., al., 30,3 x 40
Sign. AD: parašas

150 Eur

14. Gintaras Palemonas Janonis (g. 1962)

Mot y vas X X X III

1993/2002, drb., al., 55,5 x 46,5
Sign. AD: Janonis 93

200 Eur
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15. Petras Ilgūnas (1931–1994)

Ruduo

1983, pop., spalv. linoraiž., 41,7 x
45,6, tir. 5/21
Sign. AK: Ruduo 5/21 spalvotas lino
raižinys, AD: parašas 83

120 Eur

16. Petras Ilgūnas (1931–1994)

Žiema

1983, pop., spalv. linoraiž., 41,7 x 45,6
Sign. AK: Žiema 5/22 spalvotas lino
raižinys, AD: parašas 83

120 Eur

13

Lietuvos dailė

X

L

I

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

17. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

S a u l ė le idis

1948, drb. ant kart., al., 20 x 25,5
Sign. AK: AŽ
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1260

4400 Eur

15

L

18. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

Va kara s a n t lie pto

XX a. II p., drb., al., 61 x 76,5
Sign. AD: A. Rūkštelė

2900 Eur
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19. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

Va ka rė j a n t

XX a. II p., drb., al., 61,7 x 71,7
Sign. AK: A. Rūkštelė

3400 Eur

17

L

20. Ado mas Galdikas ( 1893–1969)
Prie M in ijos

XX a. 3–4 d–metis, pop., al. kreid., 27,5 x 33,5

700 Eur
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21. Alfonsas Krivickas (1919–1990)

S o dyba su šie n o g ub omis
1942–1943, pop., past., 40 x 94

680 Eur

Alfonsas Krivickas (1919–1990)–Vokietijos ir Lietuvos grafikas, tapytojas. Gimė 1919 m. Kaune. Mirė 1990 m.
Vokietijoje. 1936 m. priimtas į Kauno meno mokyklos Bendrojo lavinimo skyriaus I kursą kandidatu, vėliau
perkeltas į tikruosius klausytojus. 1939 m. paskirta premija už piešinį „Prieplauka”. 1943 m. baigė Kauno
taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą (taikomąją grafiką). 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949–1950 m.
Freiburgo meno ir amatų mokyklos (École des Arts et Métiers) dėstytojas. Nuo 1953 m. Hiutenfeldo (Vokietija)
lietuvių gimnazijos mokytojas. Aktyvus lietuvių kultūros propaguotojas. Nuo 1943 m. dailininkas dalyvauja
parodose. Surengė individualias parodas Kaune (1944 m.), Freiburge ir Konstance (1950 m.), Heidelberge
(Vokietija, 1951 m.), Štutgarte (Vokietija, 1952 m.), Liudvigshafene (Vokietija, 1968 m.), Vilniuje (1970, 1973,
1978 m.).
Sukūrė estampų, piešinių, tapybos kūrinių, skulptūrų projektų. Lietuvos dailės muziejuje saugomas Alfonso
Krivicko kūrinių ciklas „Kosminis pasaulis“ (1986). Ankstyviesiems dailininko kūriniams būdinga dramatiška
nuotaika, ekspresyvumas, išraiškingas piešinys, vėlesniesiems–dekoratyvumas, apibendrintos, stilizuotos
formos.

Informacija parengta pagal: Dalia Ramonienė Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas (Vilniaus dailės akademijos leidykla,
2006): p. 101 ir LDM dailininkų duomenų bazę (prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/188.
htm)
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22. Vaclovas Kosciuška
(1911–1984)

N aujos i os Vi l n i os
p ei zažas

~1956, drb. ant kart., al., 30 x
40,1
Sign. AD: V. Kosciuška

390 Eur

23. Česlovas Znamerovskis
(Czesław Znamierowski,
1890–1977)

A n ks t y vas s n i egas ( N e r is )
1965, kart., al., 40 x 68
Sign. AD: C. Znamierowski 65

740 Eur
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24. Jonas Buračas (1898–1977)

Pajiesys

1967, drb., al., 43 x 62.5

720 Eur

25. Vincas Norkus (1927–2006)

Tomo M a n o n a melis Nidoje

1997, kart., al., 50 x 70
Sign. AK: parašas

340 Eur

21

L

26. Kazys Šimonis (1887–1978)

Ž e m ė s žie da i

1969, pop., temp., 32,2 x 47,5
Sign. AD: KŜ

1500 Eur
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27. Kazys Šimonis (1887–1978)

S i m fon ij a . An da n te
1969, drb., al., 46 x 61
Sign. AK: KŜ

2500 Eur

23

L

28. Kazys Šimonis (1887–1978)

M i gl ose

1968, pop., temp., 34,7 x 49,7
Sign. AK: KŜ

1500 Eur
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29. Kazys Šimonis (1887–1978)

Ko p lytstulp ia i

XX a. 6–7 d–metis, pop., guašas,
37 x 48,5
Sign. AD: K.Ŝ.

1200 Eur
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30. Emilija Grajauskaitė-Pazukienė (1903–1974)

Na tiurmort as su alyvomis
XX a. vid., drb., al., 85 x 90
Sign. AD: E. Grajauskaitė

1400 Eur

Emilija Grajauskaitė-Pazukienė – dailininkė, tapytoja. Gimė 1903 m. Zasengofe (Latvija). Mirė 1974 m. 1929–
1933 m. studijavo Kauno meno mokykloje, P. Kalpoko tapybos studijoje. 1934–1937 m. studijavo Karališkojoje
dailės akademijoje Florencijoje. Klaipėdoje įkūrė privačią tapybos studiją, mokytojavo Palangoje. Dailininkė
tapė portretus, natiurmortus, peizažus, 4-ojo dešimtmečio paveikslams būdingas tikslus piešinys, aiškus formų
modeliavimas taip pat lokaliosios spalvos. Vėlyvieji darbai sentimentalesni, laisvesnės tapysenos.
Informacija parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p.
138; Dalia Ramonienė, Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006): p. 57
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31. Robertas Evaldas (1912–?)

A kt as

1935–1937, drb., al., 95 x 67
Sign. AK: E. Robert

500 Eur

Evaldas Robertas (1912–?)–dailininkas. 1937 m. Kauno meno
mokykloje baigė Tapybos studiją.

32. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)

33. Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė (1923–2009)

XX a. 8 d–metis, kart., al. 35,7 x 23,6
Sign. AK: D. Tar–

XX a. II p., pop., guaš., 50 x 67

Gė lė s

90 Eur

Proc es i ja

100 Eur

27

L

34. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)

N a t i urmorta s su g ė lių puokštėmis
1962, drb., al., 65,2 x 90
Sign. AD: V. Kosciuška/1962–VI–27

1200 Eur
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35. Adomas Galdikas (1893–1969)

P ra n cūzij os R ivjeros pakrantė
1950, drb. ant kart., 45,4 x 59,5
Sign. AD: A. Galdikas

2000 Eur
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36. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

Porà

XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 65 x 54

4200 Eur
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37. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

Paryžiaus mot yvas

1949, pop., past., 41 x 28,5
Sign. AD: 49/Kasiulis

580 Eur
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39. Julijonas Algimantas Stankevičius-Stankus (1933–1998)

Peizažas s u kry ži um i

1964, pop., akv., piešt., 20,4 x 28,7
Repr. in: Stankus. Kūrybos albumas (sud. P. R. Vaitiekūnas, Vilnius: Kultūros barai,
2011): 112

290 Eur

38. Julijonas Algimantas Stankevičius–Stankus
(1933–1998)

Au to p o rtre ta s

XX a. 7 d–metis, drb., al., 51 x 26,2

490 Eur

Julijonas Algimantas Stankevičius-Stankus (1933–2002) – tapytojas. Gimė 1933 m. Kauno rajono Vilkijos
valsčiaus Aukštakalnio kaime, mirė 2002 m. Strūnoje, Švenčionių raj. 1945–1953 m. mokėsi Vilkijos gimnazijoje.
Lankė dailininko pedagogo Antano Račo įsteigtą dailės būrelį, kur nutapė pirmuosius natiurmortus aliejiniais
dažais. 1953–1955 m. studijavo LSSR valstybinio dailės instituto Tekstilės fakultete. 1955–1958 m. tarnavo
sovietinėje armijoje Karelijoje, Petrozavodske. Grįžęs iš armijos tęsė studijas, tačiau jų nebaigė. Metęs mokslus
apsigyveno tėvų namuose Aukštakalnyje. 1965–1974 m. lankė vaizduojamojo meno būrelį Kauno profsąjungų
kultūros rūmuose (vadovas Edmundas Saladžius). Lankydavosi Pažaislyje, kur buvo įsikūrusi savotiška
menininkų kolonija. Pirmąją personalinę tapybos parodą surengė 1960 m. Vilkijos bibliotekoje. Dailininko
kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, taip pat Jane Voorhees Zimmerli
dailės muziejus JAV, ir kt.
Informacija parengta pagal: Julijonas Algimantas Stankevičius–Stankus (sud. P. R. Vaitiekūnas, Kultūros barai, 2011): p. 213–214, 221

32

„Jo kūryboje dominuoja autoportretai ir portretai, mažesnę jos dalį sudaro peizažai (...). Tapybinės kalbos
požiūriu Algimantas Stankevičius laikytinas itin talentingu koloristu, sugebančiu manipuliuoti tiek šaižiais
spalvų disonansais, tiek harmoningais jų sąskambiais. Pirmuoju atveju jis artimas Van Goghui, antruoju –
Bonnard‘ui ir į jį panašiems autoriams. Nurodytina, kad abu spalvinio kalbėjimo būdai neretai jungiami viename
paveiksle. Spalvinė įtampa–vienas minėtojo didelio dvasinio krūvio sugestijos šaltinių. (...)”– A. Andriuškevičius,
Lietuvių dailė: 1975–1995 (Vilnius: VDA leidykla, 1997): p. 151-152.
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40. Jonas Čeponis (1926–2003)

Va ka ra s

1988, drb., al., 100,5 x 81
Sign. AK: J.Čeponis.88.

6900 Eur
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41. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Van d en sv yd i s

XX a. 7–8 d–metis, kart., al., 29,5 x 39,5

180 Eur

42. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

P ri eš i m t y n es

XX a. 7–8 d–metis, kart., al., 29,5 x 37,5

180 Eur
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43. Raimundas Sližys (1952–2008)

G u l i ntis a rk lys

1978, drb. al., 66,8 x 98
Sign. AD: parašas

1900 Eur

„Labai įdomūs kūriniai iš periodo, kuris į Lietuvos dailės istoriją įėjo kaip „kirmėlizmo“ periodas. Ne jis vienas,
o ir kito jo grupės „Penki“ nariai lankėsi Vepriuose, tapė iš natūros, ir juos kažkodėl sudomino ne kažkokios
peizažinės panoramos, ne kameriniai gamtos motyvai, o ta smulkioji fauna-vabalai, vabzdžiai, drugeliai. Ir jie
ėmė tapyti. Netrukus tarp vyresnės kartos tapytojų pradėjo eiti toks gandas, kad atsirado tokie tapytojai, kurie
visiškai nusismulkmenino: tapo tiktai kirmėles ir vabzdžius. [...] Vyresnei kartai buvo nesuvokiama, kodėl, kai
visi susidomėję žmonėmis ir tapo žmonių figūras, jie užsiėmė tokia smulkme ir tokiais netapybiškais dalykais.
Tačiau jie ieškojo tos meninės kalbos, labai daug išmoko, pasimokė, ir Raimundas Sližys, būdamas itin pastabus,
jautrus, atidus tam, ką piešė, tam, ką vaizdavo, jis tuos vabzdžius, kirmėles ir drugelius, vaizdavo, galima sakyti,
portretiškai. Ir nežiūrint to, kad tai yra laisva, eskizinė tapyba, galima atpažinti, kad ten yra koks nors tinklasparnis, plėviasparnis. Ir tie visi vabzdžiai ir kirmėlės yra pavaizduoti netgi įvairiuose amžiaus tarpsniuose: ir
lėliukės, ir drugeliai, ir visa kita.“ – dr. Ramutė Rachlevičiūtė apie R. Sližio kūrybą 2016–03–18 laidoje „Linija.
Spalva. Forma“ (prieiga per Lietuvos radijo ir televizijos mediateką: http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/1911)
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44. Ramūnas Čeponis (g. 1958)

Laukas

1983, drb., al., 85 x 130
Sign. AD: ram

1500 Eur

45. Ramūnas Čeponis (g. 1958)

Ž m ogus m i es te

1981, drb., al., 73 x 92
Sign. AD: RČeponis

980 Eur
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46. Juozapas Miliūnas (1933–2015)

Ra u don as deb esis

2009, pop., past., 50 x 80
Sign. AD: JMiliūnas

300 Eur

47. Juozapas Miliūnas (1933–2015)

Va ka ro deb esys

2001, pop., past., 49 x 77
Sign. AD: JMiliūnas 2001 m.

300 Eur

Juozapas Miliūnas (1933–2015) – dailininkas tapytojas. Gimė 1933 m. Vareikiuose (Utenos raj.). Mirė 2015
m. , Vilniuje. 1963 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (tapybą). Dailės parodose dalyvavo nuo 1964
m. J. Miliūnas – peizažinės tapybos meistras. Tapytojas nesivaiko formos naujovių, kuria tikroviškus, subtiliai
apibendrintus peizažus. Jo paveikslų gamtovaizdžiai yra nepaprastai įtaigūs, sklidini rimties, susikaupimo,
romantiškos, elegiškos nuotaikos. Dailininko darbų turi įsigijęs Lietuvos dailės muziejus.

Informacija parengta pagal LDM Lietuvos dailininkų duomenų bazę. Prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/
DBaze/Straipsniai/667.htm
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48. Alfredas Šatas (1948–2014)

N at i u rmorta s su in d ais
1990, drb., al., 105,1 x 85,4
Sign. AD: A. Šatas 90

2300 Eur
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49. Alfredas Šatas (1948–2014)
Natiurmortas su indais ir augalu
1990, drb., al., 105,5 x 85,3
Sign. AD: A. Šatas 90

2300 Eur

Alfredas Šatas (1948–2014) – dailininkas tapytojas. Gimė 1948 m., Kaune. Mirė 2014 m. ten pat. Dar vaikas
būdamas dailininkas susirgo sunkia širdies liga, gulėdamas ligoninėje kopijavo „Pifo nuotykius”. 1969 metais A.
Šatas baigė Juozo Naujalio vakarinę dailės mokyklą, po to mokslus tęsė Vilniaus dailės instituto Kauno vakariniame skyriuje, tačiau teko studijuoti ne tapybą, o tekstilę. Ir tik būdamas penktame kurse atsidūrė Vilniaus
dailės institute (baigė 1978 m.). 2008 m. Kauno paveikslų galerijoje buvo surengta jubiliejinė A. Šato tapybos
darbų ir pirmą kartą eksponuojamų piešinių paroda „Kūryba man – mano gyvenimas”.
„Alfredas atstovavo kartai, kuri mėgino užčiuopti europinės tapybos pulsą, jautė didelę žymaus britų menininko Franciso Bacono įtaką. […] Ryškūs spalviniai sprendimai, dėmesys plastikai rodė, kad tai – aukštos kultūros
meistras“ (menotyrininkas Vidas Poškus).
Informacija parengta pagal: Mindaugas Klusas, A. Šatas: tapyba kaip gyvenimas ir mirtis (2014-11-26) Lietuvos žinios (laikraštis
internete; prieiga per internetą: http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/a-satas-tapyba-kaip-gyvenimas-ir-mirtis/191938)
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50. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)

Ne rie s vingis

~1970, drb., al., 70,5 x 88,5
Sign. AK: A. Motiejūnas

1500 Eur

Alfonsas Motiejūnas (1912–1979) – dailininkas tapytojas. Gimė 1912 m. Ruponiuose (Pakruojo raj.). Mirė 1979
m. Vilniuje. Mokėsi Kauno meno mokykloje. 1941 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. Dailės parodose dalyvavo nuo 1941 m. 1963 m. Vilniuje surengta personalinė paroda. Dailininko darbų turi įsigijęs Lietuvos dailės
muziejus. Informacija parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę (prieiga per internetą: http://old.ldm.lt/
LDMDailininkai/DBaze/DbAsp/Paieska_dail_pa.asp)
„Būtent peizažuose dailininkas atsiskleidė kaip asmenybė ir išryškėjo jo talentas. Savo kūriniuose jis
stengėsi perteikti ne konkretų kurios nors vietovės vaizdą, o atspindėti momento nuotaiką ir įspūdį, patirtą
bendraujant su gamta. Mažesnis dėmesys kreipiamas į piešinį – detalės tampa nebereikalingos, o ir patys
paveikslai sužėri skambiomis spalvinėmis plokštumomis, tai persiliedamos viena su kita, tai kontrastuodamos
tarpusavyje. Dailininką nuolat jaudino kolorito problemos. Ieškojimai lėmė įtaigiau perteiktą erdvės pojūtį ir
atvirą žavėjimąsi spalvomis – tapyboje naudojo storą dažų sluoksnį, kuris sudaro šiurkščią pastozinę faktūrą
dar labiau sustiprinančią lokalinių spalvų gilumą ir suteikiančią ekspresyvumo.”
Informacija parengta pagal: Alfonso Motiejūno tapybos parodos „Spalvos ilgesys”, vykusios galerijoje „Meno niša” (2009 m.
birželio 18 d. – liepos 2 d.) medžiagą.
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51. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Rud en i š ko Vi l n i aus pe iza ž a s
s u b ažnyč i a
1980, kart., al., 46 x 54,5
Sign. AK: parašas 80

560 Eur

52. Bronius Uogintas (1946–2013)

53. Bronius Uogintas (1946–2013, atrib.)

1978, drb., al., 65,2 x 51
Sign. AK: B. Uogintas 78

XX a. 8–9 d-metis, drb., al., 58,5 x 43

M a no kie ma s Go rk io gat vėje

40

490 Eur

Vilniaus p an oram a

600 Eur
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4.

54. Antanas Krištopaitis (1921–2011)

Iš cik lo „Liet uvos kariai ir part izanai“

1) Vytauto apygardos Broniaus Kalyčio („Siaubo“) būrio partizanai;
2) Antanas Juozapavičius
3) Juozas Lukša („Skirmantas“)
4) Kęstučio apygardos partizanai Vaitkus („Kilpa“) ir Vladas Mišeikis („Tarzanas“)
5) Šiaulių pėstininkų pulko vėliavnešys ir du kiti kariai
6) Du neidentifikuoti partizanai
7) Aviatorius
1989–1992, pop., akv., 67 x 49

960 Eur

Antanas Krištopaitis (1921–2011) – dailininkas tapytojas, kraštotyrininkas, Šiaulių miesto garbės pilietis. Gimė
1921 m. Valdomų kaime (Šiaulių raj.). Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1940 m. areštuotas, ištremtas kalėti
į Rusiją. 1950 m., pasibaigus dešimties metų kalinimo laikui, išsiųstas į tremtį. Kalėjime sukūrė pirmuosius
scenografijos darbus pagal F. Schillerio „Klasta ir meilė“ (1944 m.), C. Goldoni „Viešbučio šeimininkė“ (1948 m.)
ir kt. Ulan Udės (Buriatija) operos ir baleto teatre sukūrė scenografiją 14 operų ir baletų. 1958 m. grįžo į Lietuvą
ir apsigyveno Šiauliuose. 1958–1982 m. dirbo Šiaulių dramos teatre vyresniuoju dailininku dekoratoriumi.
Prisidėjo prie daugumos to laikotarpio teatro pastatymų, dekoravo per 120 spektaklių. Daug piešė, tapė, kūrė
portretus, autoportretus, natiurmortus. Didelį dėmesį skyrė liaudies architektūrai, nupiešė ir akvarele nuliejo
per 200 malūnų. Akvarelių ciklą „Lietuvos bažnyčios“ sudaro apie 600 lakštų. Garsūs kūrinių ciklai skirti Lietuvos gamtai, istorijos paminklams: piliakalniams, paminkliniams medžiams, ypač ąžuolams, gandralizdžiams ir
kt. Sukūrė rezistencinės kovos dalyvių, sukilėlių, Lietuvos karių paveikslų serijas. Informacija parengta pagal
Šiaulių miesto informacinio portalo medžiagą.
41

Lietuvos grafika

55. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

56. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

1951, pop., litograf., 28 x 23 (35 x 27), tir. 19/25
Sign. AK: monograma 1951/ 19/25, AD: parašas

1951, pop., litograf., 29 x 24 (35 x 27), tir. 11/20
Sign. AK: 11/20 Mainz 1951., AD: parašas

M a in co vaizdas su katedra

480 Eur

Mai n c o vai zd as s u ob el i s ku

480 Eur

58. Alfonsas Dargis (1909–1996)

Vai kai

1980, sint. pop., medžio raiž., 27 x 19,6 , tir.
11/25
Sign. AK: 11/25, AD: A Dargis 1980
Repr. in.: Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai
(sud. I. Mažeikienė, R. Urbonienė. Lietuvos
dailės muziejus, 2015): p. 104

80 Eur

57. Alfonsas Dargis (1909–1996)

Š e ima
42

1981, pop., spalv. linoraiž., 24,5 x 19, tir. 27/120
Sign. AK: 27/120, AC: A Dargis–1981

120 Eur
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59. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė (g. 1932)

Pa rko p a krašt ys

XX a. 8–9 d-metis, pop., medžio raiž., 43 x 81,5, tir. 2/20
Sign. AK: Parko pakraštys, AC: 2/20, AD: N. Palubinskienė
Repr. in: Nijolė Vedegytė-Palubinskienė. Grafika (A. Mončio namai-muziejus, Palanga,
2009): p. 15.

350 Eur

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė (g. 1932) – tapytoja, grafikė. Gimė 1932 m. Žuklijuose (Šakių apskritis) ir jau
daugiau nei šešiasdešimt metų gyvena JAV, Klivlendo mieste. Per Antrąjį Pasaulinį karą autorė pabėgo iš Lietuvos, su visa šeima apsigyveno Hanau, Vokietijoje. 1949 m. atvyko į Klivlendą, JAV. 1955 m. baigė Klivlendo dailės
institutą, kuriame studijavo tapybą ir grafiką. 1955–1966 m. dirbo „American Greetings“ korporacijoje dailininke ir projektuotoja. Šiuo laikotarpiu buvo sukurta molbertinės tapybos darbų. Nuo 1970 metų, paskatinta
grafiko Telesforo Valiaus žodžių „grafika – tai dailės poezija“, dirbo išskirtinai grafikos technika: kūrė medžio,
lino raižinius, ofortus ir monotipijas. Sukūrė ciklus: „Pajūris“, „Michigan“ (Mičiganas), „Psalmės“, „Allegheny
kalnai“, „Parkai“, „Žmogus parke“, „Panoramos“. Grafikos darbuose dažniausi gamtos vaizdai, peizažai – motyvai,
neretai inspiruoti prisiminimų apie Nemuno krantus ir glaudžiai susiję su Kretinga. Iliustravo lietuvių rašytojos
N. Jankutės knygą vaikams „Kelionė į septintą stotį“, D. Tamulionytės vadovėlį „Lietuviais norime ir būt“, kūrė
aplankus knygoms. N. Vedegytė-Palubinskienė yra surengusi dešimtis personalinių ir grupinių parodų garsiausiuose Amerikos muziejuose, daugelyje parodų apdovanota premijomis. 1982 m. menininkė buvo apdovanota
Ohajo lietuvių gydytojų kultūros premija, 1990 m. jai paskirta Ohajo valstijos Meno tarybos premija – už svarų
įnašą Ohajo menui.
Informacija parengta pagal: G. Skudžinskas, Nijolė Vedegytė-Palubinskienė: Grafika (Palanga: A. Mončio namai-muziejus, 2009).
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60 . 10-ie s e sta mpų rinkinys „Lit auische Grafik 7 6 “. Sud .

J o ach im Ba rte ls (b uv. VDR)

1976, tiražas 110+10. Leista Magdeburge.
1) Rimtautas Gibavičius (1935–1993)
Poezija. Justinui Marcinkevičiui. 1976, pop., cinkograf., 25 x 25. Signuotas
2) Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
Dailininkas. 1969, pop., kart. raiž., 20 x 13,5. Signuotas
3) Irena Katinienė (g. 1942)
Vienos pasakos motyvas. 1976, pop., cinkograf., 29,5 x 23,5. Signuotas
4) Stasys Krasauskas (1929–1977)
Lūpos. Iš iliustracijų ciklo E. Mieželaičio rinkiniui „Era“. 1967, pop., cinkograf., 13 x 16,7. Signuotas
5) Petras Repšys (g. 1940)
Išminties metas. 1968, pop., cinkograf., 19 x 19. Signuotas
44
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6) Algirdas Steponavičius (1927–1996)
Iliustracijos V. Krėvės ‚Dainavos šalies senų žmonių padavimai“. 1973,
pop., cinkograf., 15 x 22. Signuotas
7) Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Preliudas Alfai. 1975, pop., ofortas, 32,5 x 36,5. Signuotas
8) Vytautas Valius (1930–2004)
Rudens etiudas. 1976, pop., mišri techn., 40 x 30. Signuotas
9) Sigutė Valiuvienė (g. 1931)
Motina ir vaikas. 1976, pop., linoraiž., 40 x 30. Signuotas
10) Birutė Žilytė (g. 1930)
Krikštomočios suknelė. 1976, pop., cinkograf., 32,5 x 26. Signuotas

960 Eur

X

L

I

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

61. Arūnas Tarabilda (1934–1969)

Š e duvos malūne

1967, pop., linoraiž., 32,7 x 32,7
Sign. AK: 17/50 Šeduvos malūne,
AD: parašas

120 Eur

Arūnas Tarabilda (1934–1969) – grafikas, knygų iliustratorius, Lietuvos heraldikos gaivintojas. Gimė 1934
m. Kaune, mirė 1969 m., Vilniuje. Grafikų Domicelės Tarabildienės ir Petro Tarabildos sūnus. 1952 m. įstojo
į Lietuvos valstybinį dailės institutą, grafikos katedrą (dėstytojas Vytautas Jurkūnas). Tame pačiame kurse
mokėsi grafikai Stasys Krasauskas, Vytautas Kalinauskas, Juozas Galkus. Už antitarybinę veiklą 1957 m. buvo
pašalintas iš Dailės instituto, paimtas į tarybinę armiją, tarnavo sveikatai kenksmingomis sąlygomis. 1957–
1961 m. vėl studijavo grafiką Dailės institute. Grįžęs į institutą, Arūnas pradėjo intensyviai ieškoti savito braižo.
Jį, kaip ir daugelį 7-ojo dešimtmečio lietuvių grafikų, inspiravo lietuvių liaudies menas. Tautosakos, dainų ir
padavimų motyvai atrandami ne viename jo estampe. Dekoratyvus jo raižinių stilizavimas, frontalios, statiškos,
bet vidinės ekspresijos kupinos kompozicijos yra giminingos lietuvių tautodailės plastikai. Šis liaudiškos
stilistikos sąlygiškumas tapo priemone vaduojantis iš natūralistinio vaizdavimo. Kartu laisva liaudiškos
kūrybos dvasia buvo atkirtis primetamos ideologijos diktatui ir gresiančiam nutautinimui. Perėmęs liaudišką
pasaulėjautą, A. Tarabilda tapo vienu ryškiausių šios krypties lietuvių grafikos kūrėjų, išsiskiriančiu savitu ir
moderniu liaudies meno tradicijų interpretavimu.
Nuo 1961 m. pradėjo dalyvauti dailės parodose. Kūrė graviūras, ekslibrius, atvirukus, plakatus, teatro
dekoracijas, kostiumus, apipavidalindavo knygas. Nuo 1960 metų iliustravo vaikų knygas. Arūnas Tarabilda naudojo inovatyvias išraiškos formas: kūrė koliažus, įterpdamas iliustracijų iškarpas, jungė piešinį su
fotografija. A. Tarabilda sukūrė puikių ir išraiškingų herbų – atkūrė šešis ir sukūrė septynis naujus herbus
(Druskininkų, Kaišiadorių, Neringos, Palangos, Šilalės, Šiaulių, Širvintų, Vilkaviškio – visi 1967–1969 m.).
Žymiausi A. Tarabildos darbai: ciklai „1863 metų sukilėlių daina“ (1962–1965 m., LDM), kur su grafikos vaizdais išraižyti ir retos, pačių sukilėlių sukurtos istorinės dainos žodžiai; „Vilniaus legendos“ (1966–1969 m.,
LDM) – tolimos Vilniaus praeities vaizdai, mitinės miesto pradžios fiksacija; iliustracijos K. Kubilinsko knygai
„Kalnų ilgesys“ (1969 m.) – vienas brandžiausių A. Tarabildos iliustracinės grafikos darbų.
Informacija parengta pagal straipsnį: Ingrida Korsakaitė, Kas knygoje nesurašyta. Arūno Tarabildos grafika LDS (7md,
2004-10-22 nr. 633). Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110307054044/http://www.culture.
lt/7md/?leid_id=633&kas=straipsnis&st_id=4734. Taip pat internetinės svetainės Istoriniai Lietuvos dailininkai medžiagą
(prieiga per internetą: http://dailininkai.blogas.lt/arunas-tarabilda-1029.html)
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62. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)

63. Antanina Ramunė Vėliuvienė (g. 1949)

1984, pop., šilkograf., 39 x 32
Sign. AK: Ed‘ A Nikė II: AD: M. Vilutis 1984

XX a. 9–10 d-metis, pop., ofortas, 31,7 x 24,6, tir. 66/100
Sign. AK: „Vilniaus barokas”, AC: ofortas 66/100, AD: R. Vėliuvienė

N i kė II

200 Eur

Vi l n i aus b arokas

50 Eur

64. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)

Vi l n i aus b okš t ai

1977/1993, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 43 x 59
Sign. AK: „Vilniaus bokštai“, AC: Epreuve d‘artiste, AD:
Antanas Kmieliauskas 1993 m., AD klišėje: 1977/A. K.
Repr. in: Antanas Kmieliauskas, sud. R. Dichavičius
(Vilnius, Daigai, 2003): p. 244–245

440 Eur
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65. Petras Repšys (g. 1940)

I liust racija J. Biliūno apsakym ui
„Pirmut inis st reikas”

1974, pop., ofortas, 34 x 28,3
Sign. AD (klišėje): graviravo Petras Repšys, AD:
Petras Repšys, AK (klišėje): ofortas, AK: E’ da
Repr. in: Petras Repšys (sud. L. Kanopkienė,
E. Karpavičius, Kultūros barai, 2006): p. 55
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66. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)

Sl i d i n i n kai

1965, pop., linoraiž., 38,5 x 44

180 Eur

220 Eur

67. Henrikas Čerapas (g. 1952)

68. Algirdas Pakeliūnas (1938–2003)

1987, pop., sangv., 29,7 x 21 (kiekvienas)

1969, pop., medžio raiž., 50 x 64
Sign. AK: Iš ciklo „Kauno senamiestis“. Pilis, AC: Medžio
raižinys, AD: Alg. Pakeliūnas 69

R ima s (ta pytojas Rimvidas Jankauskas– K am p as )

290 Eur

P i l i s . Iš c i kl o „ K aun o s en am i es t i s “

130 Eur

47

Varia Lituanica

69. Jan Nieprecki (1719–1754, sud.), Tobias Mayer (1723–1762, patikslino)

Didžioji Liet uvos kunigaikšt ys tė

Magnus Ducatus Litvaniae in suos palatinatus et districtus divisus
1749 (patikslintas), 1772–1795 (išleistas), pop., akv. spalv. vario raiž., 49 x 54
Leista Niurnberge, Homanno įpėdinių spaustuvėje.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė ir kt., Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus,
2011): p. 258–259.

900 Eur
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70. Théo Tobiasse (1927–2012)

Ra bin ų ir vyresniųjų susirinkimas XVI a. Li et uvos kai m e (A s s em b l ée d es Rab b i n s et N ot ab l es
a u 16e siècle dans un village de Lit huan i e)
XX a. II p., pop., spalv. litograf., 45,4 x 59,5, tir. 113/125
Sign. AK: CXIII/CXXV, AD: parašas

460 Eur
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V a r i a

71. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

S ce n og ra f ijos projekt as

XX a. 6–8 d-metis, pop., guašas, 35,8 x 50
Sign. AD: Act II / AB.

880 Eur
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72. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

S ka lbė j os

XX a. 3 ketv., drb., al., 99,3 x 117,1
Sign. AK: A Blatas

6000 Eur
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V a r i a

73. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)

Paryžiaus mot yvas

XX a. 4 d-metis, drb., al., 69,5 x 46,5
Sign. AK: Max Band

1700 Eur
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74. Pla ka t as New Yorko liet uvių dailini n kų s ąjun gos dv i d eš i m t i es m et ų s ukakt uv i n ė p arod a
Kultūros židinyje–1972.XI .25–XI I .3

1972, pop., poligraf., 76,5 x 58,5
Su dailininkų Česlovo Janušo, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kašubos, Kazimiero Žoromskio, Prano Lapės, Aleksandros
Kašubos, Vidos Krikštolaitytės, Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės, Vytauto Igno, Elenos Kepalas, Mykolo Paškevičiaus ir kt.
parašais

340 Eur

53

Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Arbit Blatas, Neemija (1908–1999): 71, 72
Bandas, Maksas (Max Band, 1900–1974): 73
Buračas, Jonas (1898–1977): 24
Čeponis, Jonas (1926–2003): 40
Čeponis, Ramūnas (g. 1958): 9, 44, 45
Čerapas, Henrikas (g. 1952): 67
Dargis, Alfonsas (1909–1996): 57, 58
Evaldas, Robertas (1912–?): 31
Galdikas, Adomas (1893–1969): 20, 35
Gibavičius, Rimtautas (1935–1993): 60
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 41, 42, 51
Grajauskaitė-Pazukienė, Emilija (1903–1974): 30
Gražys, Audrius (g. 1963): 13
Ilgūnas, Petras (1931–1994): 15, 16
Jankauskas–Kampas, Rimvidas (1957–1993): 6
Janonis, Gintaras Palemonas (g. 1962): 14
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997): 55, 56
Kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 60
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 36, 37
Katiliūtė, Rūta (g. 1944): 3
Katinas, Linas (g. 1941): 1, 2
Katinienė, Irena (g. 1942): 60
Kmieliauskas, Antanas (g. 1932): 64
Kosciuška, Vaclovas (1911–1984): 22, 34
Krasauskas, Stasys (1929–1977): 60
Krištopaitis, Antanas (1921–2011): 54
Krivickas, Alfonsas (1919–1990): 21
Mayer,Tobias (1723–1762): 69
Mažeikaitė, Kristina (g. 1987): 4, 5
Miliūnas, Juozapas (1933–2015): 46, 47
Motiejūnas, Alfonsas (1912–1979): 50

Mozūraitė-Klemkienė, Jadvyga (1923–2009): 33
Nieprecki, Jan (1719–1754, sud.): 69
Norkus, Vincas (1927–2006): 25
Pakeliūnas, Algirdas (1938–2003): 68
Repšys, Petras (g. 1940): 60, 65
Rūkštelė, Antanas (1906–1990): 18, 19
Rutkus, Arūnas (g. 1961): 12
Skliutauskaitė, Adasa (g. 1931): 10, 11
Sližys, Raimundas (1952–2008): 43
Stankevičius-Stankus, Julijonas Algimantas (1933–1998): 38, 39
Steponavičius, Algirdas (1927–1996): 60
Šatas, Alfredas (1948–2014): 48, 49
Šimonis, Kazys (1887–1978): 26, 27, 28, 29
Šimulynas, Šarūnas (1939–1999): 66
Tarabilda, Arūnas (1934–1969): 61
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 32
Tobiasse, Théo (1927–2012): 70
Uogintas, Bronius (1946–2013): 52
Uogintas, Bronius (1946–2013, atrib.): 53
Urbonas, Leonas (1925–2000, Lietuva–Australija): 7, 8
Valadkevičiūtė, Nijolė (g. 1944): 60
Valius, Vytautas (1930–2004): 60
Valiuvienė, Sigutė (g. 1931): 60
Vedegytė-Palubinskienė, Nijolė (g. 1932): 59
Vėliuvienė, Antanina Ramunė (g. 1949): 63
Vilutis, Mikalojus Povilas (g. 1944): 62
Znamerovskis, Česlovas (Czesław Znamierowski, 1890–1977): 23
Žilytė, Birutė (g. 1930): 60
Žmuidzinavičius, Antanas (1876–1966): 17

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
Artimiausi aukcionai:

XLV Vilniaus aukcionas
2016 m. gruodžio 9 d. 18 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

XLVI Vilniaus aukcionas (knygos, leidiniai, kūriniai ant popieriaus)
2017 m. vasario 23–26 d.
18-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė
Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo

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.
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PASKAITŲ TVARKARAŠTIS: 2016 M. RUDENS TRIMESTRAS

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

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“.

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.

Lektorė:
Asta Junevičienė - kartu su vyru Egipte praleido
penkerius metus (2010-2015), nuo 2013 m.
Egipto tyrinėjimo draugijos (Egypt Exploration
Society) narė, Lenkijos archeologinės misijos
Deir el-Bahari narė (2015), nuotoliniu būdu
žinias apie egiptologiją gilina Exeter ir
Manchester universitetuose.

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

XLV Vilniaus aukcionas
2016 m. gruodžio 9 d. 18 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

XLVI Vilniaus aukcionas (knygos, leidiniai, kūriniai ant popieriaus)
2017 m. vasario 23–26 d.
18-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė
Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo
1 ir 4 viršeliuose panaudota:

Leonas Urbonas (1925–2000, Lietuva–Australija)

Raud o na s a u l ė

XX a. 4 ketv., pop., akv., mišri techn., 50 x 70

Daugiau informacijos:
tel. (+370-5) 2307 200
mob. tel. (+370-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt
www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com

Partneris:
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Kaina 5 Eur

