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Simona Skaisgirytė–Makselienė ,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,

labai malonu su Jumis pasisveikinti jau 47–ą kartą ir pristatyti naują, per šaltus žiemos mėnesius surinktą 
kolekciją. Jeigu ją reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, pasakyčiau: įvairi. Bene įdomiausia buvo dirbti su 
„Daugiatautės Lietuvos dailės” rubrika ir atrasti bei pristatyti tiek tokius plačiai žinomus vardus kaip Izaokas 
Levitanas, Emmanuelis Mané–Katzas ar Samuelis Bakas, tiek tokius retus, tik specialistams žinomus Lietuvos 
sūnus, kaip antai Konstantinas Gorskis, Jalmaras Hansonas, Abrahamas Palukstas, Robertas Geninas. Tikras 
atradimas sužinoti, kad Abrahamas Palukstas, kurį menotyrininkai įvardino „žydišku Goya”, yra gimęs Rietave! 
 Nemažiau smagu yra ir dirbti su Lietuvos išeivijos dailininkais ir matyti jų paveikslus sugrįžtančius 
Lietuvon ir reikšmingai turtinančius Lietuvos dailės istoriją. Tai ir Jonas Rimša, Pranas Domšaitis, Elena 
Urbaitytė bei kiti autoriai, papildantys lietuvišką dailę pasaulinių krypčių ir meninių madų inkliuzais.
 Taip pat yra ir visokių grynai kolekcinių raritetų vienos ar kitos srities mėgėjams: pradedant 
Petro Rimšos labai reta plakete ir signuotom jo skulptūrų nuotraukom, nuostabia V. Manomaičio vaza bei 
L. Belvertaitės madinga ir sportiška „Slidininke”, baigiant reta karo metu sukurta Juozo Kaminsko alegorija. 
Atskiromis rubrikomis pristatome XIX a. autentišką, kiek naivistinę religinę dailę bei sibirioko, marginalo 
Simono Sidabro kūrybą. 
 Be abejo, kolekcijos pagrindą sudaro pripažinta, „sunkiasvorė” Lietuvos dailės klasika: Petras 
Kalpokas, Jonas Šileika, Petras Tarabilda, Kazys Šimonis, Jonas Buračas, Leonardas Kazokas ir kt. Jaunesnei 
kartai atstovauja Jonas Čeponis, Vincas Kisarauskas; dar jaunesnei – Šarūnas Sauka ir daug kitų, jūsų mylimų 
bei įvertintų autorių.
 Linkiu kiekvienam, apsilankiusiam aukcione, išeiti su nusižiūrėtu, pageidautu paveikslu, kuris ilgai 
džiugins Jus ir Jūsų artimuosius.
 Su pavasariu!
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In focus: išeivijos dailė

2. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Pora prie  šventinio stalo
1951, drb., temp., 46 x 55
Sign. AD: Kasiulis/51
3800 Eur

1. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Su antele  ant  pečių
XX a. 6–7 d–metis, plast., temp., 80 x 60
Sign. AD: Kasiulis
4500 Eur
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X L V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

3. Pranas Domšaitis (1880–1965)
Peizažas su kel iu  ir  artoju (KP –  gėl ių  natiurmortas)
XX a. 3 d–metis, drb., al., 57 x 76
Sign. AD: monograma PD
7000 Eur

4. Pranas Domšaitis (1880–1965)
Scena turguje
XX a. 6 d–metis, kart., al., 50 x 60
Sign. AC: Domsaitis
8500 Eur
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I n  f o c u s :  i š e i v i j o s  d a i l ė

5. Jonas Rimša (1903–1978) 
Sniegas Bari ločėje
1951–1956, drb., al., 79 x 91,5
Sign. AK: J. Rimša
12200 Eur

6. Jonas Rimša (1903–1978) 
Šeima
1943–1948, pop., akv., 48 x 39
Sign. AD: J. Rimša
3600 Eur
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7. Jonas Rimša (1903–1978) 
[Sambūris]
XX a. 5–7 d–metis, pop., akv., 49 x 40
Sign. AD: J. Rimša
3600 Eur

8. Jonas Rimša (1903–1978) 
Indėnų šokis
XX a. 5–7 d–metis, pop., akv., 51 x 41,5
Sign. AD: J. Rimša
3600 Eur

9. Petras Kiaulėnas  
(1909–1955) 

Peizažas
1945–1955, drb., al., 34 x 41

2500 Eur
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I n  f o c u s :  i š e i v i j o s  d a i l ė

10. Elena Urbaitis (Urbaity-
tė, 1922–2006) 
Autoportretas
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 
107 x 71
Kūrinys parduodamas 
drauge su E. Urbaitytės 
personalinės parodos 
plakatu (1962)
750 Eur

11. Elena Urbaitis (Urbaitytė) (1922–2006) 
Pianistė
1959, drb., al., 76,4 x 112
Sign. VD: Urbaitis 1959
1750 Eur
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Elena Urbaitis (Urbaitytė, 1922–2006) – gimė 1922 m. Šiauliuose. Iki 1944 m. gyveno Kaune, 1945–1950 m. 
– Vokietijoje, nuo 1950 m. Brukline, JAV. Mirė 2006 Niujorke, JAV. 

1941–1942 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1946–1948 m. – Miuncheno 
vaizduojamojo meno akademijoje, 1948–1950 m. Taikomosios dailės mokykloje Freiburge, Vokietijoje. Surengė 
tapybos ir skulptūros parodas Niujorke, Čikagoje, Toronte, Vilniuje, Kaune. Dauguma Elenos Urbaitytės parodų 
vyko Niujorko „Phoenix“ galerijoje. Dalyvavo daugiau kaip šimte grupinių parodų, pvz. „Sugrįžusi Lietuvos 
dailė”, Vilniaus dailės muziejuje 2000 m. 

Didžioji kūrybinio palikimo dalis pagal autorės testamentą 2007 m. pateko į Šiaulių Aušros muziejų. Maža 
dalis jos archyvų ir keli meno darbai liko „Alkoje” Putname ir Pasaulio lietuvių centre Lemonte.

Lietuvos dailės muziejuje saugoma 15 Urbaitytės darbų. Pažymėtina skulptūrinė kompozicija „Atspindžiai” 
(1996) Europos parke, „Erdvės skrydis“ (1992) prie Spaudos rūmų Vilniuje, 5 skulptūros iš serijos „Plienas 
dabar“ (1997) Technikos universiteto bibliotekos kieme Vilniuje.
Lit.: A. Kezys The Paintings and Sculptures of Elena Urbaitis, Lituanus, 1992, Vol. 38, No.2; Elena Urbaitis: Works on paper, 
Vilnius, 2000.

12. Elena Urbaitis (Urbaitytė, 1922–2006) 
Be pavadinimo
1959, drb., al., 113 x 111 (apačioje), 89 (viršuje)
Sign. VD: urbaitis 1959
1900 Eur
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In focus: religinė dailė

13. Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva)
Diptikas  (buvęs procesi jų  altorius)
1. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji
2. Šv. Antanas, kūdikėlis Jėzus ir archangelas Gabrielius
XIX a., drb., al., 70,7 x 47,2
7200 Eur
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14. Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva)
Šv.  Jonas Nepomukas
XIX a. II p., drb. ant kart., al., 69 x 54
Kūriniui reikalinga restauracija
860 Eur

15. Nežinomas autorius (XIX a., Lietuva)
Pieta
XIX a., drb., al., 63 x 47
1250 Eur
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In focus: daugiatautė Lietuvos dailė

16. Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934)
Nežinomos moters  su š iaudine skrybėlaite  portretas 
1905, drb. ant kart., al., 86 x 67
Sign. AK: KGorski /1905
11500 Eur

Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934) – tapytojas, piešėjas, iliustruotojas. Gimė 
1868 m. netoli Kauno, mirė 1934 m. Varšuvoje. Mokėsi dailės Vilniaus piešimo mokykloje ir Maskvoje (galbūt 
Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje). 1887–1889 m. studijavo Peterburgo dailės akademi-
joje, tikėtina, pas prof. Bogdaną Vilevaldę. Tobulinosi Miunchene, Paryžiuje, Italijoje. I pasaulinio karo laiko-
tarpiu buvo Maskvoje, dalyvavo vietinės lenkų bendruomenės gyvenime. 1919 m. sugrįžo į Lenkiją. Dalyvavo 
organizuojant reprezentacines lenkų dailės parodas Lenkijoje ir užsienyje. Daugiausia dirbo portretinės tapy-
bos srityje, specializavosi tapyti reprezentacinius portretus. Nutapė ir Lietuvos bajorų atvaizdų, sukūrė buitinio, 
istorinio žanro paveikslų, kompozicijų folklorinėmis temomis. Nupiešė karikatūrų, taip pat iliustravo grožinės 
literatūros leidinių; daug knygų vaikams ir jaunimui. Bendradarbiavo su žurnalais „Tygodnik Ilustrowany”, 
„Biesiada Literacka” ir kt. Dažnai fotografiją ar litografiją imituojančia monochromine aliejinės tapybos technika 
iliustravo periodikoje spausdinamus Henryko Sienkiewicziaus, Adomo Mickevičiaus ir kt. rašytojų veikalus. K. 
Gorskio dailei būdinga realizmo, neoromantizmo bruožai. Dailininko kūrinių turi Lietuvos dailės, nacionaliniai 
Krokuvos ir Varšuvos dailės muziejai bei kt. 
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1795–1918, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2012, p. 146–147.
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17. Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, 
1864–po 1932, atrib.)

Kalnų peizažas
XX a. 1 ketv., pop. ant kart., al., 21 x 31,7

1200 Eur

Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, 
Гансон, 1864–po 1932)

Jalmaras Hansonas – švedų kilmės 
tapytojas, gimęs 1864 m. Jaroslavlyje. 1897 
m. baigė Peterburgo Centrinę barono Štiglico 
techninio piešimo mokyklą, įgijo piešimo 
mokytojo diplomą. Maždaug nuo 1900 m. 
gyveno Vilniuje ir aktyviai dalyvavo XX a. 
pradžios Vilniaus meniniame gyvenime. „Net 
keliose Vilniaus gimnazijose 1900–1915 
m. dėstė surusėjęs švedų kilmės tapytojas 
Jalmaras Hansonas (...). Jo iniciatyva 1907 m. 
Montwiłłos piešimo klasėse surengta jo pa-
ties ir mokytojų I. Rybakovo, J. Bałzukiewicziaus darbų paroda. J. Hansonas eksponavo daugybę piešinių, etiudų 
ir kelias didesnes drobes, beveik visi 87 jo kūriniai vaizdavo romantinius Krymo ir Kaukazo peizažus, būta ir 
kelių Vilnelės motyvų. Jo efektingus peizažus su jūros, kalnų, saulėlydžio, audros motyvais bene labiausiai mėgo 
Vilniaus publika, jis buvo perkamiausias miesto tapytojas. Vilniaus dailės draugijos parodoje 1912 m. jo darbų 
nupirkta net už 769 rublius, anais laikais didžiulę sumą“ (L. Laučkaitė Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, 
Vilnius, 2002, p. 103). J. Hansonas buvo vienas iš Vilniaus dailės draugijos, veikusios 1908–1915 m. ir vieniju-
sios įvairių tautybių Vilniaus dailininkus, steigėjų. Yra žinoma, kad 1930 m. J. Hansonas jau gyveno Prancūzijoje, 
dalyvavo 1931 ir 1932 m. Nepriklausomųjų parodose Paryžiuje. Mirties data nežinoma. Lietuvos muziejai turi 
tik keletą J. Hansono darbų.

18. Izaokas Levitanas (Isaac Levitan, 1860–1900)
Baržos Volgoje

~1889, dubl. drb., al., 24,5 x 30,5
Sign. AK: И. Левитанъ

12000 Eur

Izaokas Levitanas (Isaac Levitan, 1860–
1900) gimė 1860 m. Lietuvoje, Kybartuose 
(Suvalkų gub.), kur praleido pirmuosius 
11 gyvenimo metų. 1873–85 m. studijavo 
Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros 
mokykloje, o nuo 1898 m. dėstė joje. Nuo 
1891 m. Kilnojamųjų dailės parodų draugijos 
(„Peredvižnikų“) narys, nuo 1897 m. Miunche-
no grupuotės „Secesionas“ narys. I. Levitanas 
tapė plenerinius peizažus, kuriuose vyrauja 
lyriška nuotaika. Mirė 1900 m. Maskvoje. 
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19. Juozapas Horydas (Jozef Horyd, 1898–1939)
Žiemos peizažas
1937 (?), pop., akv., 34 x 48,5
Sign. AD: J. Horyd
1500 Eur

Juozapas Horydas (Jozef Horyd, 1898–1939) – tapytojas, grafikas. Nuo 1923 m. studijavo SBU pas F. Ruščicą 
ir L. Slendzinskį portretinę ir dekoratyvinę tapybą. 1929–1931 m., gavęs SBU stipendiją, mokėsi Paryžiuje. Daly-
vavo Vilniaus dailininkų parodose, taip pat užsienyje. Personalinės parodos Vilniuje 1931 m., 1933 m. ir 1934 
m., Druskininkuose 1931 m. Tapė žymių asmenybių portretus, peizažus ir freskas (Vilniaus garnizono kazino), 
kūrė vitražus (Vilniaus Pramonės ir prekybos rūmams), skulptūras (Šv. Jokūbo ligoninei), litografijas plakatams 
ir leidinių viršeliams (Alma Mater Vilnensis). Žuvo 1939 m. per Vilniaus bombardavimą. Meno rinkoje darbai 
itin reti. Dauguma išlikusių molbertinės tapybos darbų (aliejai, pastelės) yra Varšuvos nacionaliniame muzieju-
je, monumentalieji darbai sunaikinti 1944 m. per Vilniaus bombardavimą, plačiau žinomi tik tiražuoti grafikos 
darbai (viršeliai, plakatai etc.). 
Parengta pagal Vilniaus meno mokykla, Vilnius-Torūnė, 2002, p. 358; Dariusz Konstantynow Wilenskie towarzystwo artystow 
plastykow 1920–1939, Warszawa, 2006, p. 197 – 199.

20. Jan Hawryłkiewicz  (1902–1992)
Ežero peizažas
XX a. 3–4 d–metis, kart., temp., 21 x 30
Sign. AK: Hawryłkiewicz.
240 Eur

Jan Hawryłkiewicz 1927 m. baigė Vilniaus Stepono Batoro universiteto menų fakultetą. Tapybos mokėsi pas 
Ferdinandą Ruščicą ir Ludomirą Slendzinskį. Buvo Vilniaus nepriklausomų menininkų draugijos („Wileńskiego 
Towarzystwa Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych“; dalyvavo jos 1933, 1936, 1940 m. parodose) ir 
Poznanės nepriklausomų menininkų draugijos (Towarzystwa Niezależnych Plastyków Poznańskich) narys. 
1930–1937 m. studijavo Paryžiaus teatro dekoravimo studijoje pas Vincentą Drabiką, 1945–1948 m. dirbo 
Varšuvos dramos teatro scenografu.
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21. Serafimas Slobodskojus (1912–1971)
Kauno apyl inkių peizažas

1943, drb., al., 35,8 x 45,3
Sign. AK: Slobodskoj 1943

240 Eur

Serafimas Slobodskojus (1912–1971) – rusų karo belaisvis, karo metus praleidęs Kaune, kur vokiečiams 
kūrė scenografijas bei tapė vokiečių karininkų portretus, taip pat skambino varpais Kauno stačiatikių 
Apreiškimo parapijos cerkvėje. 1944 m. su vokiečiais pasitraukė į Vakarus, vėliau į JAV, kur tapo rusų šventiku, 
pastatė bažnyčią. Visą gyvenimą kūrė vaizduojamosios dailės kūrinius, taip pat, jau kaip tėvas Serafimas, 
parašė Šventąjį Raštą aiškinančią knygą.

22. Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas, 1888–1935) 
Šv.  Kazimiero skersgatvis
XX a. 3 d–metis, kart., al., 27 x 22

Sign. AD: I. Pinkas-Wilno
680 Eur

Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas, 1888–1935)  – dailininkas, Jaceko Malczewskio mokinys. 1919 m. kaip 
piešėjas ir dailininkas dalyvavo generolo L. Želigovskio žygyje į Vilnių. 1928 m. buvo atvykęs į Vilnių, kur 
susituokė su Marija Kazanowicz. Tuo metu nutapė 10 paveikslų, vaizduojančių Vilniaus architektūros pa-
minklus. Paveikslus padovanojo asmeniškai Juzefui Pilsudskiui, o 1929 m. išleido tų paveikslų spalvotų 
autolitografijų rinkinį. Kiekviena litografija signuota pieštuku, rinkinys išleistas 100 egzempliorių tiražu, visi 
rinkiniai buvo vardiniai. Autolitografijos reprodukuotos knygoje Wladislaw Zahorski Podania i legendy wileńskie, 
Gdansk, 1991.



I n  f o c u s :  d a u g i a t a u t ė  L i e t u v o s  d a i l ė

23. Nežinomas autorius (XX a. I p., Vilnius)
Turgus Vi lniuje
1937, fan., al., 42,5 x 52,5
Sign. AD: Wilno 1937 r./[?]rylki K.
300 Eur

24. Česlovas Znamierovskis (1890–1977)
Upės peizažas
1976, kart., al., 40 x 67
Sign. AK: C. Znamierowski 76
690 Eur

25. Emmanuel Mané–Katz (1894–1962) 
Paryžiaus Notre Dame
1954, drb., al., 129 x 89
Sign. AD: Mané–Katz 
11900 Eur

26. Robert Genin 
(1884–1941)
Imperatoriaus 
šokis
XX a. 3 d–metis, pop., 
ofortas, 147,5 x 10
Sign. AD: RGen
150 Eur
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27. Pinchus Krémègne (1890–1981) 
Natiurmortas  su gėlėm
XX a. II p., kart., al., 32,5 x 26
Sign. VD: Kremegne
1750 Eur

Robert Genin (1884–1941) – tapytojas, grafikas, iliustratorius R. Geninas gimė 1884 m. rugpjūčio 11 d. 
netoli Mogiliovo. Nuo 1898 mokėsi Vilniaus I. Trutnevo piešimo mokykloje, vėliau – porą metų Odesoje, kol 
1902 m. išvyko mokytis į Miuncheną, pas Antoną Ažbę. Ten bendravo su Marianna von Werefkina, lankydavosi 
jos salone, kurio svečiai taip buvo ir Vasilijus Kandinskis, Aleksejus von Jawlenskis ir kt. Priklausė menininkų 
grupuotėms „Mėlynasis raitelis“ ir  „Sema“. Vėliau išvyko mokytis į Paryžių pas Pierre Puvis de Chavanne‘ą. 
Gyveno ir dirbo Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Egipte. 1905 m. įsitraukė į Paryžiaus „Avilio“ („La 
Ruche“) komunos gyvenimą.  Mirė 1941 m. rugpjūčio 16 d. Maskvoje.
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28. Abraham Palukst (1895–1926) 
Acht  s ignierte  Radierungen |  Mappe Nr.  9  (8 lakštai)
1922, pop., ofort., sausa adata, 33 x 29 (lakštas; raižinių dydžiai skirtingi)
Leista Berlyne, Hoboken Presse.
Visi sign. klišėje ir AD pieštuku: A. Palukst 1922
740 Eur

8 signuoti raižiniai originaliame dėkle, kurį puošia litografija su pavadinimu ir numeriu: Mappe Nr. 9 (kopijų 
skaičius nežinomas). Raižiniai: „Mirštantis žmogus”, „Neviltis”, „Pasilinksminimas”, „Girtuoklis”, „Teismo belauki-
ant”, „Po teismo”, „Ateistas” ir „Ištremtasis”. 

Abraham Palukst gimė 1895 m. Rietave. Mokėsi Vilniuje, pas Levą Antokolskį (Marko Antokolskio atminimo 
pramoninės dailės draugijos įsteigtose piešimo klasėse, kurios vėliau buvo reorganizuotos į Vilniaus žydų 
amatų mokyklą dab. Islandijos g.), vėliau, drauge su Lazariu Segalu ir Izaja Kulvianskiu pratęsė studijas Berlyne, 
Kunstgeverbeschule (Taikomųjų menų mokykloje). Mirė Berlyne 1926 m.
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29. Samuelis Bakas (g. 1933)
Siurreal ist inis  natiurmortas
2009, pop., akv., 22,5 x 36
Sign. AK: dedikacija, AD: Bak /09
1800 Eur

Samuelis Bakas (g. 1933) – pasaulinio garso menininkas gimė Vilniuje 1933 m. Giminaitis menininkas 
Arnoldas Adelis pastebėjo berniuko talentą ir skatino tėvus visais būdais remti jo pomėgį. Per žiaurius ir 
tragiškus nacių okupacijos laikus, kuomet dauguma šeimos narių buvo Paneriuose, gete Samuelio tėvai ir žydų 
intelektualai (A. Sutzkaveris, S. Kačerginskis) sugebėjo aprūpinti aštuonmetį popieriumi, pieštukais, akvarele 
ir kitomis medžiagomis. Jo darbai pirmą kartą rodomi kartu su kitų žydų menininkų darbais 1943 m. parodoje 
gete, ir, į juos buvo žiūrima kaip į vilties ir geresnės ateities simbolį. Po geto likvidacijos išgyvenusieji, įskaitant 
ir Samuelį Baką bei jo tėvus, buvo gabenami į darbo stovyklą. Tėvai sugebėjo nuslėpti savo sūnų per akciją prieš 
vaikus.  Iki 1952 m. jis gyveno Vilniuje, 1953–1956 m. tarnavo Izraelio kariuomenėje. 1956–1959 m. mokėsi 
École des Beaux-Arts Paryžiuje. 1959-1966 m. gyveno Romoje, 1966–1974 m. ir 1977-1980 m.  – Izraelyje, 
1974–1977 m. – Niujorke, 1980–1984 m. –Prancūzijoje, 1984–1993 m. – Šveicarijoje, JAV iki dabar. Pirmoji 
paroda surengta 1943 m. Vilniaus gete. Vėliau surengė daugiau kaip 60 parodų muziejuose ir galerijose visame 
pasaulyje, o 2001 m. – Vilniuje retrospektyvinę parodą „Sugrįžimas”. Vilniaus Gaono žydų muziejuje išliko 60 
ankstyvųjų darbų, 2001 m. autorius padovanojo dar 37 darbus.
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In focus: Simonas Sidabras

Simonas Sidabras (1898–1967) gimė 1898 m. Naikių kaime (Mažeikių raj.) gausioje ūkininko Antano Sidab-
ro šeimoje. Baigęs Telšių gimnaziją, 1919 m. S. Sidabras tapo besikuriančios Lietuvos kariuomenės savanoriu 
bei Kauno karo mokyklos auklėtiniu. Tarnaudamas kariuomenėje Simonas tuo pačiu 1922 m. baigė Kauno meno 
mokyklą. Paleistas į atsargą, 1925 m. dailininkas pradėjo pedagoginį darbą, t. p.  tapė, dalyvavo parodose. Deja, 
mažai žinoma apie ikikarinį tapytojo kūrybos periodą.

1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, jos valdžiai S. Sidabro praeitis buvo nepriimtina. 1941 m. 
Rainių miškelio tragedijos sukrėstas dailininkas nutapo paveikslą ir sukuria memorialo projektą, kurie ypač 
užkliuvo 1944 m. į Lietuvą sugrįžusiai sovietų valdžiai. 1945 m. S. Sidabras nuteistas 10 metų kalėti ir ištremtas 
5 metams į Velską (Archangelsko sritis). Į Lietuvą dailininkas grįžo tik 1955 m. Pažymėtina, kad būtent tremtyje 
jis ištobulino savo, kaip portretisto, įgūdžius, piešdamas vietinių darbo pirmūnų, o laisvalaikiu ir vargo brolių – 
tremtinių, portretus.

Po tremties gyveno Vilniuje. Dailininkas nutapė daug įsimintinų Vilniaus apylinkių peizažų. Apmaudu, bet 
tremtinio etiketė neleido jam „išplaukti į platesnius vandenis“. Kiek žinoma, po tremties S. Sidabrui tik kartą, 
1963 m. pavyko surengti savo kūrinių parodą.

Simonas Sidabras mirė 1967 m., palaidotas Saltoniškių kapinėse.
Aukcionui teikiami Simono Sidabro kūriniai atspindi XX a. vid. socrealistinę stilistiką. Paradoksalu, bet pats 

autorius labai nukentėjo nuo šią stilistiką pagimdžiusio režimo. Šio autoriaus asmenyje įsikūnija charakteringa 
socrealistinio kūrėjo drama.

30. Simonas Sidabras (1898–1967)
Interjeras
1956, pop., akv., 26 x 38
340 Eur
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31. Simonas Sidabras (1898–1967)
Ligoninės kiemas
1956, pop., akv., 14 x 20
280 Eur

32. Simonas Sidabras (1898–1967)
Palangos botanikos sodas I I I
1964, pop., akv., 37,5 x 49
Sign. AD: 64/Sidabras
290 Eur

33. Simonas Sidabras 
(1898–1967)
Ties  vartais
1959, pop., akv., 33 x 26,5
Sign. AD: 59/parašas
290 Eur

34. Simonas Sidabras (1898–1967)
Vilnius
1956, pop., akv., 28,5 x 38,5
Sign. AD: 56/parašas
290 Eur

35. Simonas Sidabras (1898–1967)
Pokario vakaras
1957, pop., akv., 27 x 39
Sign. AD: 56/parašas
290 Eur
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Lietuvos dailė

36. Petras Kalpokas (1880–1945)
Peizažas su tvenkiniu
1908, drb. ant kart., al., 23 x 29
Sign. AK: Petras Kalpokas 1908. / Chiemsee
4200 Eur

Ankstyvas, secesijos stilistikos bruožus demonstruojantis Petro Kalpoko darbas, sukurtas jam gyvenant Mi-
unchene (Chiemsee yra vietovė netoli Miuncheno). „Gyvenant Miunchene dailininko sielos veidrodis tebebuvo 
intymūs lyriniai peizažai. Jo pasaulėjautoje grumiasi dvi stiprios jėgos: kaime prabėgusios vaikystės suformuo-
tas pasitikėjimas emocionaliu betarpišku natūros išgyvenimu ir sąmoningas vartojimas moderno siūlomos 
dekoratyvios gamtos stilizacijos, kurioje mažiau nuoširdumo, bet daugiau profesinės patirties. Jis pradeda 
bodėtis rafinuota Miuncheno aplinka, vis labiau ilgisi gamtos, intuityviai bėga nuo miesto gyvenimo“ 
(N. Tumėnienė, Petras Kalpokas (Vilnius: Vaga, 1983): p. 8)
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37. Jonas Šileika (1883–1960)
Kauno apyl inkių peizažas 
su Nemunu ir  pušimis
XX a. 3 d–metis, drb., al., 92,5 x 66,5
Sign. AK: J. Šileika
18000* Eur

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



L i e t u v o s  d a i l ė

38. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Žiemos peizažas
XX a. 4 d–metis, kart., al., 18,5 x 26,5
Sign. AD: J. Mackevičius
1450 Eur

39. Česlovas Janušas (1907–1993)
Peizažas su valtele  jūroje
1943, kart., al., 32 x 44,2
Sign. AD: Č. Janušas 43
420 Eur

40. Česlovas Janušas (1907–1993)
Triptikas  „Balt i jos  pakrantės”
Iki 1944, kart., lenta, al., 19 x 24,5|18,5 x 
24,5|15 x 22,3
340 Eur

41. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 1905–1981) 
Peizažas su upės motyvu
1955, drb., al., 60 x 80
Sign. AD: L. Kazokas /–55
2900 Eur
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42. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Prie  ežero
XX a. II p., drb., al., 41 x 50,7
Sign. AD: A. Rūkštelė
980 Eur

43. Jonas Buračas (1898–1977)
Freda
1967, kart., al., 34,5 x 49,5
290 Eur

44. Petras Tarabilda (1905–1977) 
Smūtkel io  veksel iai  (variantas)

~1931–1932, drb., al., 67 x 60
Sign. AD: P.T.
2200 Eur

Petras Tarabilda (1905–1977)  gimė 1905 
m. birželio 29 d. Jočiūnų kaime (Panevėžio aps.). 
1924–1931 m. studijavo Kauno meno mokyk-
loje (Grafikos studijoje). Nuo 1928 m. dalyvavo 
parodose. 1937–1939 m. studijavo Aukštojoje 
nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje pas 
Jacques‘ą Beltrand‘ą, privačiai P. Colino mokykloje 
studijavo plakato meną. Keliavo po Prancūziją, 
Šveicariją, Italiją. 1929–40 m. dėstė dailę Kauno 
mokyklose. 4 d–metyje buvo susijęs su Lietuvos 
komunistiniu pogrindžiu. N. Rericho draugijos 
Lietuvoje vienas įkūrėjų, žurnalo „Naujoji sąmonė“ 
vienas leidėjų. 1937 m. parengė knygos „Rericho 
paktas ir taikos vėliava“ vertimą. 1941–45 m. 
dirbo Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1944 
įkūrė Ukmergės miesto muziejų. 1956–50 m. 
dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės 
institute (docentas nuo 1949); už N. Rericho idėjų 
skleidimą pašalintas. Nuo 1951 dirbo Kauno 
„Dailės“ kombinate, žurnale „Šluota“. Nuo 1953 m. 
gyveno Vilniuje. Mirė 1977 m. kovo 5 d. Vilniuje, 
palaidotas Antakalnio kapinėse.

P. Tarabilda apipavidalino knygų, sukūrė taikomosios grafikos darbų, projektavo medalius, vėliavas, dirbo 
scenografijos srityje. Išraižė ir nupiešė kompozicijų, portretų, šaržų, politinių karikatūrų, sukūrė plakatų. 
Kūriniams būdinga laisvo piešinio ekspresyvi maniera, stilizacija, kartais grotesko elementai. P. Tarabildos 
kūrinių turi Lietuvos muziejai, Čiurlionio galerija Čikagoje.

Kitas aukcionui teikiamo paveikslo variantas saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje (71 x 91 cm)
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 394–395.
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45. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Moters  aktas
1941, drb., al., 126,5 x 78
Repr. in: Bronė Mingilaitė–Uogintienė. Tapyba. Parodos Vilniaus 
Rotušėje katalogas (Vilnius, 2011): il. 3
1950 Eur

46. Albertas Veščiūnas (1921–1976) 
Birutės  kalnas Palangoje
Iki 1944, kart., al., 29,4 x 40,7
Sign. AD: A. Veščiūnas
980 Eur

Albertas Veščiūnas (1921–1976) gimė 1921 m. Alytuje. Artėjant frontui emigravo į Vokietiją, Štutgarto 
aukštojoje technikos mokykloje tęsė Kauno Vytauto Didžiojo universitete pradėtus architektūros mokslus, 
tačiau 1947 m. studijas metė. 1948–1949 m. buvo laisvas klausytojas Štutgarto meno akademijoje. 1949 m. 
išvyko į JAV, kur su didžiuliu entuziazmu 1951 m. pradėjo studijas Studentų meno lygoje Niujorke, tapytojo, 
grafiko Vilio Barneto klasėje, kur tobulinosi iki 1953 m. A. Veščiūnas mirė 1976 m. palikdamas šūsnis piešinių, 
tapybos drobių. Didžioji dalis jo kūrybinio palikimo dingo nežinia kur ir tik per kelis atsitiktinumus buvo 
išgelbėta labai nedaug dailininko kūrinių.    

„A. Veščiūnas nebuvo abejingas tradicijų klodams. Klasikinio kompozicijos kūrimo principai aiškiai matyti 
jo piešiniuose, litografijose. Tačiau tas grįžimas prie klasikos tradicijų sąlygiškas, pripildytas naujo turinio, 
asmeninių menininko jausenų, jo subjektyvaus požiūrio. Jis stengėsi sujungti dvasią ir jausmus, tiesą ir grožį, 
tikėjimą ir priežastį. Visiškai priešingai menininkas vertino modernizmo meno idealus, kurie jam atrodė 
atgrasūs, trumpalaikiai ir primityvūs.“
Parengta pagal V. Ščiglienės tekstą Albertas Veščiūnas: gyvenimas ir kūryba, in Albertas Veščiūnas, sud. V. Ščiglienė, Vilnius, 2006, 
p. 15–21.  



X L V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a sL i e t u v o s  d a i l ė

47. Eduardas Krasauskas (1911–1970)
Panorama nuo Pelėdų kalno su Kauno Soboro vaizdu
1929–1936, drb., al., 88,5 x 62
Sign. AK: [Edu]ardas Krasauskas
2900 Eur

Eduardas Krasauskas (1911–1970) tapytojas, grafikas, pašto 
ženklų kūrėjas E. Krasauskas gimė 1911 m. Sankt Peterburge, 
mirė 1970 m. Vaterburyje, JAV. 1929–1936 m. su pertraukomis 
mokėsi Kauno meno mokykloje.

48. Stasys Jusionis (g. 1927)
Kauno apyl inkių peizažas
1956, drb. ant kart., al., 24,5 x 39

Sign. KP: St. Jusionis/1956/Kaunas
590 Eur

49. Adomas Varnas (1879–1979)
Pavasaris

1959, drb. ant kart., al., 45,3 x 60,7
Sign. AK ir AD: A.Varnas

3300 Eur
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51. Kazys Šimonis (1887–1978)
Vėjo pagairėje  (variantas)
XX a. 7–8 d–metis, pop., temp., 36,5 x 52,7
Sign. AD: KŜimonis
1200 Eur

52. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Pušelės
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 50 x 60
Sign. AK: KŠ
2600 Eur

53. Jonas Buračas (1898–1977)
Linkuva
1969, drb. ant kart., al., 45,3 x 63,4
610 Eur

54. Jonas Buračas (1898–1977)
Peizažas (dvipusė akvarelė)
XX a. 6–7 d–metis, pop., akv., 25,4 x 33,9
Sign. KP AD: J. Buračas
250 Eur

50. Kazys Šimonis (1887–1978)
Kaunas.  I tal i jos  gatvė (dabar Mackevičiaus)
~1939, pop., temp., 34,3 x 43,3
Sign. AD: KŜimonis
3200 Eur
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55. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Kopos prie  Balt i jos
1986, kart., al., 35,7 x 50
240 Eur

56. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Gėlės
1989, kart., al., 61 x 50
Sign. AK: parašas 89
290 Eur

58. Jonas Švėgžda (1911–1995)
Natiurmortas  su moliūgu ir  kaštono lapu
1979, drb., al., 29,5 x 51,5
Sign. AK: JoŠvė 1979 XI.
220 Eur

Jonas Švėgžda (1911–1995) – dailininkas, pedagogas, literatas J. Švėgžda gimė 1911 m. gegužės 29 d. 
Juodžių kaime (Kėdainių aps.). 1937 m. baigė Kauno meno mokyklą. Dirbo mokytoju įvairiose mokyklose; dėstė 
piešimą, geografiją, fizinį lavinimą. Mirė 1995 m. balandžio 19 d. Plaučiškių kaime (Pakruojo raj.).

59. Jonas Švėgžda 
(1911–1995)
Natiurmortas  su 
beržo šaka
1973, drb., al., 66,8 x 34,5
Sign. AD: JoŠvė 1973 IIII
270 Eur

57. Jonas Švėgžda (1911–1995)
Natiurmortas  su kačiukais
1967, drb., al., 41,4  x 53,1
Sign. AD: JoŠvė 67. IV. 26
250 Eur
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60. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Smūtkel is  [Švč .  Mergelė  Mari ja  Maloningoj i]
1975, drb., al., 100 x 70,5
Repr. in: B. Mingilaitė–Uogintienė. Tapyba. Parodos Vilniaus 
Rotušėje katalogas (Vilnius, 2011): il. 22
2900 Eur

61. Rimtas Kalpokas (1908–1999) 
Kauno centre

1958, drb., al., 70 x 100
Sign. AD: R. Kalpokas 58

980 Eur
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62. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Antakalnis
1965, drb., al., 65 x 80,5
Sign. AK: petrulis 65
1900 Eur

63. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990)
Senas malūnas (Vi lniaus Verkių malūnas)
1981, kart., al., 43 x 52
Sign. AK: V.Banait.80
290 Eur

64. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990)
Bagaslaviškio kaimas (Širvintų rajonas)
1971, kart., al., 35 x 49
Sign. AD: VBanaitis 71
230 Eur

65. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990) 
Senasis  Vi lnius
1981, drb., al., 45 x 60
Sign. AK: V.Banaitis 81
230 Eur
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66. Ina Čygaitė–Nicewander 
Vilniaus senamiestis
1990, kart., al., 45,5 x 64,5
Sign. AD: parašas
350 Eur

68. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Karal iška Vi lniaus panorama
1994, drb., al., 82 x 60
Sign. AD: AStasiulevičius
1800 Eur

67. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Vilnius
~1980, drb., al., koliažas, 90,5 x 116
Sign. AD: A. Stasiulevičius
2900 Eur
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71. Stasys Jusionis (g. 1927)
Peizažas su sodyba
1977, kart., al., 54,3 x 61

Sign. AD: parašas
690 Eur

69. Stasys Jusionis (g. 1927)
Peizažas su rudens medžiais

XX a. 4 ketv., kart., al., 54,5 x 84
Sign. AK: parašas

740 Eur

70. Stasys Jusionis (g. 1927)
Etiudas

1986, drb. ant kart., 47 x 47
Sign. AD: parašas

390 Eur
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73. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Dvi  eglės
1985, drb. ant kart., al., 35 x 50
Sign. AK: petrulis 85
980 Eur

74. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Peizažas 18
1993, kart., al., 28 x 38,5
Sign. AK: petrulis 93
490 Eur

75. Algirdas Petrulis (1915–2010)
Galva mėlyname fone
1998, pop., al. past., 35 x 27
Sign. AD: 98/petrulis
80 Eur

72. Jonas Čeponis  
(1926–2003)
Ruduo
1988, drb., al., 81,5 x 100
Sign. AK: J. Čeponis.88.
7900 Eur
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76. Šarūnas Sauka (g. 1958)
[Keturpėsčias]

1998, drb., al., 75 x 90
Sign. AD: Sauka 98

12400 Eur

77. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Du karal iai
1967, kart., al., 43,5 x 77
2600 Eur 78. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 

Lapkričio  nepasibaigęs  ketvirtadienis
1981, drb., al., 62,5 x 49

Sign. AD: K81
2600 Eur
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81. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Mamai
1969, drb., al., 60 x 40
Sign. KP: N.V.
210 Eur

80. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Diptikas  „Natiurmortas  prieš  pietus .  Natiurmortas  po pietų“
2005, drb., al., akr., 50 x 40 (abu)
Sign. KP: Nijolė Valadkevičiūtė
230 Eur

79. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Atostogos I
2007, pop., mišri techn.,  41 x 32
Sign. AK: “Vacation” 2007
170 Eur
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82. Vytenis Lingys (g. 1956)
Mėlyna f igūra
1997–1998, drb., al., 90 x 120
Sign. AD: Lingys
1900 Eur

83. Vytenis Lingys (g. 1956)
Akmenukai  IV
1997, drb., al., 70 x 90,5
Sign. AD: Lingys
1700 Eur

84. Vytenis Lingys (g. 1956)
Ankštis

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

2600 Eur

85. Vytenis Lingys (g. 1956)
Sėkla

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

1400 Eur
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86. Vidmantas Jusionis (g. 1961)
Neramus kalnas
1991–1997, drb., al., 120 x 140
Sign. AD: V. Jus.
700 Eur

87. Vidmantas Jusionis (g. 1961)
Miego pagalvės kalnų papėdėje
1997, drb., al., 114 x 170
Sign. AD: V. Jus. 97
800 Eur

88. Giedrius Kazimierėnas (g. 1948)
Be pavadinimo
1994, drb., al., 46 x 55
Sign. VD: Giedrius 94
620 Eur

89. Vytautas Krasauskas (g. 1934)
Mėnesiena
1981, pop., past., 61 x 61
Sign. AD: parašas 81
680 Eur
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90. Raimundas Mikšys (1961–2008)
Be pavadinimo
2005, pop., akv., 59 x 78
Sign. AD: R. Mikšys 2005
480 Eur

91. Jerominas Čiuplys (1928–1999) 
Ieva
1975, pop., akv., 40,5 x 59
Sign. AD: J.Č. /75
190 Eur

92. Kazys Kardelis
Koplytstulpis
XX a. 4 ketv., pop., past., mišri techn., 45,5 x 60
Sign. AD: Kardelis K.
190 Eur

93. Romas Dalinkevičius (1950–2001) 
Sala
1984, kart., akr., temp., 90 x 60
Sign. VD: monograma RD. 84.
340 Eur
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Lietuvos grafika

94. Adomas Galdikas (1893–1969)
Grybautoja
XX a. 4 d–metis, pop., linoraiž., 37 
x 23
190 Eur

95. Juozas Kaminskas (1898–1957) 
Kova šviesos su tamsa
1942, pop., past., 49 x 34
Sign. AD: J.K./42
590 Eur

Juozas Kaminskas (1898–1957) gimė 1898 
m. sausio 21 d. Panevėžyje. Kūryboje vyrauja 
realistinė maniera su art deco bruožais. Nutapė 
peizažų, etnografinės tematikos kompozicijų. 
Nuo 1926 m. dalyvavo parodose. Mirė 1957 m. 
kovo 10 d. Čikagoje.

96. Petras Rauduvė (1912–1994)
Vilniaus apyl inkėse
1956, pop., medžio raiž., 18,5 x 25,5, tir. 21/50
Sign. AK: 21/50 Vilniaus apylinkės, Medžio raiž., AD: P. Rauduvė 
1956
90 Eur

97. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
Naktis
1965, pop., linoraiž., 35 x 56,5
Sign. AK: „Naktis”, AC: linograviūra, AD: D. 
Tarabildienė 1965
210 Eur
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98. Albina Makūnaitė (1926–2001)
Kaip pasakoj .  Medžiokl iai
1979, pop., linoraiž., 58,5 x 44, tir. 4/15
Sign. AK: Kaip pasakoj – Medžiokliai, AC: 
4/15, AD: A. Makūnaitė 1979 m.
340 Eur

99. Sigutė Valiuvienė (g. 1931)
Sodauto

1983, pop., linoraiž. 65,5 x 50
Sign. AK: „Sodauto“ II, lino raiž., Ep. d‘A, AD: 

Sigutė Valiuvienė, 70
190 Eur

100. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Siuzana ir  seniai
XX a. 7 d–metis, pop., litograf., 31,7 x 46,7, tir. 21/100
Sign. AK: 21/100, AD: Kasiulis 
250 Eur

101. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Jaučių kinkinys
XX a. 7 d–metis, pop., litograf., 46,4 x 60,5, tir. 27/50
Sign. AK: 27/50, AD: Kasiulis 
250 Eur

102. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Du gaidel iai 

XX a. 7 d–metis, pop., litograf., 41,7 x 56,2, tir. 44/50
Sign. AK: 44/50, AD: Kasiulis 

250 Eur
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107. Vytautas Jurkūnas (g. 1946)
Pusryčiai  su žmona
1976, pop., šilkograf., 39,5 x 46,8,  tir. 8/20
Sign. AK: 8/20 Pusryčiai su žmona 1976, AD: parašas
120 Eur

103. Vytautas Kalinauskas 
(1929–2001)
Be pavadinimo (Porà)
1963, pop., linoraiž., 23 x 16,5
Sign. AD: parašas/–63
210 Eur

104. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)
Senojo Vi lniaus zodiakas .  Mergelė
1966, pop., kart. raiž., 34 x 25,5
Sign. AK: epreuve d‘artiste, AD: parašas/ –66  
160 Eur

105. Stasys Krasauskas (1929–1977)
Iš  c iklo  „Giesmių giesmė“
1966, pop., autocinkograf., 17,2 x 13,2
Sign. AD: parašas
Repr. in: Stasys Krasauskas (Vilnius, Vaga, 1980): 
il. 92
390 Eur

106. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš  c iklo  pagal  Juditos  Vaičiūnaitės  poezi ją  (XVI)
1986–1987, pop., šilkograf., 31 x 31, tir. 9/25
Sign. AK: 9/25, AC: XVI, AD: parašas 86-7
160 Eur
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109. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Parašiutininkė
1973, pop., šilkograf., 46 x 33, tir. 11/22
Sign. AK: 11/22 Parašiutininkė, AD: M. Vilutis 1973
400 Eur

108. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Agresi ja  I I I
1979, pop., šilkograf., 39,4 x 32, tir. 4/30
Sign. AK: 4/30 Agresija III, AD: M. Vilutis 79
320 Eur

110. Birutė Stančikaitė (g. 1952)
Prieš  vėją
1982, pop., ton. litograf., 48,8 x 60,5, tir. 13/50
Sign. AK: „Prieš vėją“ iš ciklo „Mano krašto vakarai“ 13/50, 
AD: Birutės Stančikaitės 1980 m.
Repr. in: Birutė Stančikaitė (Vilnius, R. Paknio leidykla, 
2010): p. 27
220 Eur

111. Birutė Stančikaitė (g. 1952)
Rūsti  šviesa .  I .
1982, pop., ton. litograf., 47,5 x 66, tir. 21/25
Sign. AK: „Rūsti šviesa“ 21/25, AD: Birutės Stančikaitės 1982 m.
Repr. in: Birutė Stančikaitė (Vilnius, R. Paknio leidykla, 2010): p. 30
220 Eur 
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112. Petras Repšys (g. 1940)
Legendos apie  šv.  Onos bažnyčią 
(12 vnt .)
1966, pop., kongrevas, ~47,5 x 39,5 
(lakštai), tir. 5/25
Sign. AD: Petras Repšys (visi)
2500 Eur

114. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
Vilniaus bokštai
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
290 Eur

113. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
Jaunystė  I I
1980, pop., sp. linoraiž., 57 x 81
Sign: AK: 1/8,  Kompozicija „Jaunystė” II, E d‘a, AD: E. 
Kairiūkštytė, 80 m.
Repr. in. Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė 1950–
2006 (sud. K. Jaroševaitė ir kt. Vilnius: Tyto alba, 2010), p. 85
490 Eur
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119. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Nutrūkusi styga
1990, pop., ofortas, šilkograf., 65 x 49,5
Sign. AD: Valadkevičiūtė
190 Eur

116. Danutė Jonkaitytė (g. 1951)
Vyro galva I
1983, pop., litograf., 55,5 x 52,5, tir. 25/50
Sign. AK: 25/50 litografija, AC: Vyro galva I, AD: 
DJ 83
220 Eur

117. Danutė Jonkaitytė (g. 1951)
Vyro galva I I
1983, pop., litograf., 55,5 x 52, tir. 20/50
Sign. AK: 20/50 Vyro galva II, AC: litografija, 
AD: DJ 83
220 Eur

118. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)
Namas Cvirkos g- je  I I
1982, pop., monotip., 19,8 x 29,3
Sign. AK: E d‘a Namas Cvirkos g-je II, AC: kartonas, 
AD: parašas 82
120 Eur

115. Rimtas Tarabilda (g. 1943)
Paukštė
1982, pop., ofortas, 20 x 20,4, tir. 40/50
Sign. AK: 40/50 Paukštė, AC: ofortas, AD: 
R.Tarabilda 82
80 Eur
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120. Joana Plikionytė–Bružienė (g. 1943)
Dainos prisiminimas
1978, pop., ofortas, mišri techn., 42,5 x 30, 
tir. 7/30
Sign. AK: 1978, e-3, 7/30 II variantas „Dainos 
prisiminimas“ III dalis, AD: parašas
80 Eur

121. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Mikalojus  Konstantinas Čiurl ionis
1949, pop., linoraiž., 16,8 x 12
Sign. AD klišėje: V.K.J.49, pieštuku AD: VKJonynas / 1949.
420 Eur

122. Gražina Didelytė–Abaravi-
čienė (1938–2007)
Elegi ja  I
1978, pop., ofortas, 23 x 11,8
Sign. AK: „Elegija“ I, AD: ofortas 
parašas 78
70 Eur

123. Gražina Didelytė–Abaravičienė (1938–2007)
Iš  c iklo  pagal  Just ino Marcinkevičiaus ei lėrašt į  „O,  tėviške…”
1976, pop., ofortas, 28,5 x 15,5 (37,5 x 22,5, abu lakštai) 
Sign. AK: Just. Marcinkevičius „O, tėviške...” VII; AC: ofortas; AD: parašas 76
190 Eur
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124. Vytautas Varanka (1904–1990)
Vilniaus Bernardinų bažnyčia
1982, pop., litograf., 41 x 31, tir. 2/18
Sign. AK: 2/18, 1982 m. II nr, AD: parašas
120 Eur

125. Šarūnas Leonavičius (g. 1960)
Lietuvių l iaudies  pasakų 
motyvas
1980, pop., ofortas, 23,2 x 12, tir. 
15/20
Sign. AK: 15/20, AC: ofortas, AD: 
ŠLeonavičius 1980
90 Eur

126. Gintaras Gesevičius (g. 1952)
Pusiausvyra
1984, pop., linoraiž., 51 x 35, tir. 6/15
Sign. AK: 6/15 E d‘A. linas, AC: Pusiausvyra, AD: 
parašas 84
120 Eur

127. Saulius Ikamas (g. 1936)
Naujo miesto r i tmai  I I I 
1977, pop., linoraiž., 54 x 56,5, tir. 7/160
Sign. AK: Naujo miesto ritmai III lino 
raižinys 7/160, AD: Saulius Ikamas 77
170 Eur

128. Ray Bartkus (Rimvydas Bartkus, g. 1961)
Šauksmas |  Scream
2005, pop., šilkograf., 48 x 70,5
Sign. AK: Scream, AD: parašas 2005
190 Eur
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129. Nežinomas fotografas (XX a. I p., Lietuva)
Petro Rimšos skulptūrų nuotraukos (4 vnt . :  Artojas ,  Skausmas,  Satyras)  su Petro Rimšos autografais
XX a. 3 d–metis, (po 1922), pop., sid. br. atsp., 20 x 37,5 / 20 x 37,5 / 28,5 x 20,5 / 28,5 x 20,5
Sign. AD: P. Rimša (visi)
740 Eur
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130. Petras Rimša (1881–1961)
Plaketė „Motinystė”

XX a. 4 d–metis (sukurta), 6 d–metis (atlieta), bronza, 17,6 x 11,2
1200 Eur

131. Mykolas Labuckas (1921–1998) 
Scenovaizdžio projektas  Imrės Kal -

mano operetei  „Si lva“
~1977, pop., guašas, 37,7 x 58,2

Sign. AD: Kalmano Silva
370 Eur

Mykolas Labuckas (1921–1998)  gimė 1912 rugsėjo 30 d. 
Utenoje. Mirė 1998 m. sausio 28 d. Kaune. Tapytojas, teatro 
dailininkas. Scenografijos, moderniosios konstrukcijos ir 
plastiškumo derinius pabrėžiantis dailininkas. 1932 m. priimtas 
į Kauno meno mokyklą kandidatu, 1933 m. perkeltas į tikruosius 
klausytojus, mokėsi su pertraukomis iki 1938 m. Tapybos studi-
joje pas Stasį Ušinską. 1941 m. baigdamas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą įgijo tapytojo 
ir teatro dailininko specialybę. 1934–40 m. Valstybės teatre realizavo dailininkų eskizus. 1944–45 m. Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas, Dekoratyvinių kilimų katedros vedėjas. 1941–47 m. 
dirbo Kauno valstybiniame dramos teatre (nuo 1945 m. vyriausiasis dailininkas), 1947 m. – Valstybinio operos 
ir baleto teatre Vilniuje (vyr. dailininkas), 1948–50 m. – Kauno vidurinės dailės mokyklos mokytojas, 1950–53 
m. – Dailės kombinato Kaune dailininkas. 1951–53 m. ėjo Kauno valstybinio muzikinio dramos teatro vyr. 
dailininko pareigas. 1953–59 m. (su pertraukomis) buvo Kauno jaunojo žiūrovo teatro vyr. dailininkas. Sujun-
gus šiuos du teatrus 1959–74 m. kūrė Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Aktyviai dalyvavo teatriniame 
gyvenime, buvo įvairių komisijų narys. Nuo 1948 m. dalyvavo parodose. Sukūrė scenografijų 5-8 dešimtmečio 
Kauno valstybinio dramos teatro spektakliams. Bendradarbiavo su režisieriais Viktoru Dineika, Alfonsu 
Radzevičiumi, Juozu Gustaičiu. Ankstyvieji scenovaizdžiai paviljoniniai, romantinės dvasios, vėlyvojo periodo 
darbams būdingas sąlygiškumas, geometrinė forma, įvairesnių plokštumų ir linijų žaismo ieškojimai. Sceno-
grafijos kūrinių turi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Vilniuje. 
Parengta pagal: Lietuvos teatro dailės žodynas (sud. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė, Vilnius, 2013): p. 208–209.

132. Mykolas Labuckas (1921–1998) 
Scenovaizdžio projektas  Carlo  Goldoni  (1707–

1793) dramai  „Melagis“(rež .  Juozas Milt inis)
1952, pop., guašas, 33,5 x 51

Sign. AD: C. Goldoni „Melagis“/M. Labuckas 52
370 Eur
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133. Bronislovas Zalensas (1921–1994) 
Grybautoja
1965, terakota, h=37,5
1200 Eur

Bronislovas Zalensas (1921–1994)  gimė 1921 m. lapkričio 26 d. 
Pumpėnuose, mirė 1994 m. balandžio 4 d. Kaune. 1949 m. baigė Kauno tai-
komosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1949 m. dalyvavo parodose. 
1952–56 m. Rygos dailės kombinato „Māksla“, 1956–60 Kauno „Dailės“ kombi-
nato dailininkas. 1960–68 m. dėstė S. Žuko taikomosios ir dekoratyvinės dailės 
technikume Kaune. Nuo 1960 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Sukūrė 
biustų, figūrinių kompozicijų, reljefų, dekoratyvinių skulptūrų. Ankstyvojo laiko-
tarpio kūriniams būdinga socrealizmo bruožai. Nuo 7 d-mečio darbuose vyrauja 
labiau apibendrintos formos, dažnos figūrinės alegorijos, daugiausia vaizduo-
jama apnuoginta moters figūra, simbolizuojanti optimistines žmogaus ir gamtos 
būsenas. B. Zalensos kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus.
Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990,  sud. Milda Žvirblytė, Vilnius, 2016, 
p. 793–794.

134. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė (1904–1992) | 
Kauno kombinatas „Dailė“
Kanklininkė
1950–1960, molis, glazūra, h=37 cm
480 Eur

135. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė (1904–1992) | 
Kauno kombinatas „Dailė“
Sl idininkė
1950–1965, molis, glazūra, h=43 cm
570 Eur
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136. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno 
kombinatas „Dailė“
Vaza su miško žvėrių motyvais
XX a. 7–8 d–metis, molis, glazūra
Sign. KP: Rankų darbas / monograma M / Kaunas „Dailė“
730 Eur

137. Alius Berdenkovas (g. 1958)
Niekas 2

1996, medis, h=48 (su postamentu h=59)
Sign. ant postamento: Alius

2800 Eur



Varia Europeana
138. Nežinomas autorius (XIX a. I p., V. Europa)
Nežinomo vyro portretas
1838, drb., al., 20,5 x 25,5
Sign. KP: W. Henderson / Pinx. 1838
1450 Eur

140. Judaika (Rusi ja)
1894, sidabras, praba 84,  liejimas, kalyba, štampavimas, montavimas, 
h=16,5.  95,19  gr. Maskva, 1894, meistras – Konstantino Peco dirbtuvė, 
prabuotojas – Anatolijus Arcibaševas  (Анатолий Арцибашев, dirbęs  
1891–1896)
180 Eur

139. Judaikos komplektas ,  4  vnt .  (Vakarų Europa)
XX a., sidabras, praba 925, liejimas, kalyba, štampavimas, montavimas
h=8, 112,73 gr | h=8, 52 gr | h=11, 79,3 gr | h=18, 146,8 gr
590 Eur



53

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

141. Arbatinukas
1851, sidabras, praba 84,  liejimas, kalyba, štampavimas, puncavimas, montavimas. 26,5 x 15.  740  gr.  Sankt-Peterburgas, 
1851, meistras – Mathias Skitt (Матиас Скитт, 1820–1866),  prabuotojas – Pavelas Dmitrijevas  (Павел Дмитриев, dirbęs  
1841–1851)
1300 Eur
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Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)



Santrumpos

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
VU – Vilniaus universitetas



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 pre-
Auction viewing and to critically evaluate their condition and genuineness. 
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own 
experts to the pre-Auction viewing and rely on their recommendations about 
making a purchase. After a purchase has been made, the Auction House does 
not accept any complaints concerning the Works of Art that have been bought.

4. The Auction Procedure
4.1. The Auction is held at the location and time set by the Auction House 

and indicated in the Catalogue and on the website of the Auction House.
4.2. The Auction House provides an opportunity for all interested persons 

to view all the Works of Art at a pre-Auction viewing at least two business 
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days before the Auction. Registered Bidders may receive a free consultation 
from Auction House specialists concerning the objects to be auctioned. An 
appointment for an individual consultation must be made by calling one of the 
telephone numbers indicated on the website of the Auction House.

4.3. The Auction starts at the designated time. Depending on the number 
of Works of Art to be sold, the Auction may be held with or without a break.

4.4. The auctioneer briefly presents each Work of Art (artist, title, year of 
creation) and announces its Starting Price. The Starting Price for a Work of Art 
may be increased by the following increments:

           €20 –       €299: by increments of   €10;
         €300 –       €999: by increments of   €20;
      €1,000 –    €2,999: by increments of   €50;
      €3,000 –    €4,999: by increments of €100;
      €5,000 –    €9,999: by increments of €200;
    €10,000 –  €29,999: by increments of €250;
    €30,000 – or more: by increments of €500.
4.5. When making a bid, a Bidder must clearly raise his bidding paddle 

with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
4.6. The auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders 

makes a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid made, the 
number of the Bidder who made it, and repeats the amount of the bid three 
times with a stroke of his gavel. This price is the Accepted Price. After the 
stroke of the gavel, the Work of Art is considered sold, and the Accepted Price 
and the number of the Bidder who made it are recorded in the Auction records.

4.7. While the Works of Art are being auctioned, employees of the Auction 
House represent by telephone the Absent Bidders who have filled out the 
relevant registration form.

4.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether 
or not they are physically present at the Auction), the auctioneer may decide 
to re-auction the Work over which the disagreement arose.

4.9. If several persons who filled out the Absent Bidder form make the 
same bid for the same Work (lot), priority is given to the Bidder who filled out 
the form earlier.

4.10. During the Auction, state depositories for movable objects of 
cultural value are given the right of pre-emption to acquire Works of Art 
included in the register of movable objects of cultural value that are not held 
by state depositories but are protected by the state. When the final bid has 
been announced for a Work of Art that has cultural value, the representative 
of a state depository has the right of pre-emption to buy this Work of Art. In 
this case, the representative of a state depository must audibly announce 
his intention before the auctioning of the next Work of Art has begun. The 
representative of a state depository must be registered for the Auction and 
physically present and have an authorization from the head of his institution 
to buy Works of Art at the Auction.

4.11. In the Catalogue, the symbol ® beside the price for a Work means 
that there is a confidential Reserve Price. If this price is not reached during the 
Auction, the Work is considered unsold.

4.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding 
numbers to the Auction administration.

4.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke a ticket 
system for admission to the Auction event and set ticket prices. Bidders who 
bought a Work of Art during the Auction will be refunded the price of their 
ticket when they collect the Work they have bought.

5. Payment
5.1. Immediately after the Auction, the Bidder who has bought a Work 

of Art must go to the table of the Auction administration and get the invoice 
issued to him.

5.2. For each Work of Art sold, the Auction administration issues a 
prepayment invoice or VAT invoice, depending on the manner of payment,  
(in two copies) that indicates the number of the Work of Art, its title, and 
the price to be paid, which consists of the Accepted Price and the Auction 
House margin, including VAT (18% for Works with an Accepted Price of up 
to €3,000, 16% for Works with an Accepted Price of from €3,001 to €5,000, 
14% for Works with an Accepted Price of from €5,001 to €10,000, 12% for 
Works with an Accepted Price of €10,001 or more). The first copy of the 
prepayment invoice or VAT invoice is given to the Bidder, and the second is 
kept by the Auction administration, which enters the details of the invoice into 
the Auction records.

5.3. Invoices for Absent and Telephone Bidders are sent by fax and/or 
E-mail on the next working day. They must be paid by bank remittance within 
five working days (including the day on which the invoice was received by fax 

and/or E-mail). The original copy of the invoice, together with the certificate 
of authenticity, will be presented when the sold artwork is collected.

5.4. Payment for the Work of Art may be made at the Auction location in 
cash or by bank card (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro) or bank 
remittance to the settlement account indicated by the Auction House no later 
than five working days after the Auction.

5.5. When payment is made at the Auction location by bank card or in 
cash, the Bidder is given a cash receipt or a cash register receipt as well as the 
Work of Art and its certificate of authenticity.

5.6. When payment is made by bank remittance, the Work of Art is given 
to the Buyer after the money has been credited to the settlement account of 
the Auction House. The bank remittance must indicate the Buyer’s first and 
last name or the name of the company as well as the title or lot number and the 
prepayment invoice number of the Work of Art acquired.

5.7. The Auction House will not accept payment for a Work of Art from 
a third party. Payment for the Work of Art sold must be made only by the 
registered Bidder who offered the highest price for this Work of Art and 
whose Bidder’s Number is recorded in the Auction records, unless a tripartite 
agreement for different terms of payment was signed before the Auction 
between the Auction House, the Bidder, and the payer.

5.8. The Buyer must collect his Work of Art from the Auction House within 
three working days after payment of the money. If the Buyer fails to collect his 
Work of Art within the indicated period, he will be charged for storage of the 
Work of Art – 0.2% of the Purchase Price of the Work of Art per day.

5.9. If the Auction House made an agreement to deliver the Work of Art 
to the Buyer, it must dispatch the Work of Art to the Buyer within sixty hours 
after payment has been credited to the settlement account of the Auction 
House. The Auction House will charge an additional fee for delivery, which 
must be paid when payment is made for the Work of Art. This amount includes 
all applicable costs for packing, transportation, customs, and insurance 
during transportation.

5.10. Together with the Work of Art purchased, the Buyer will receive a 
certificate of authenticity issued by the Auction House.

5.11. Upon receiving his Work of Art, the Buyer must sign a record book 
for the delivery of artworks to Buyers or a similar document presented by 
the courier. This signature certifies that the Buyer does not have any claims 
against the Auction House.

5.12. If a Work of Art is listed in state records as an object of cultural and 
artistic value, it will be given to the Buyer together with the Regulations for 
the Safekeeping of Cultural Treasures.

5.13. If a Buyer wants to take a Work of Art (which is more than fifty years 
old) out of the country, he must comply with the Rules for Exporting Movable 
Cultural Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, approved by 
Act No. 1424 of the Government of the Republic of Lithuania on 9 November 
2004, and he must contact the responsible state institution – the Department 
for Cultural Heritage.

5.14. If a Buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within 
five working days after the Auction) for the Work of Art he has acquired, he 
loses the right to participate in Auctions held by the Auction House for an 
unlimited period of time, and his name and the amount of his debt will be 
publicly announced on the Internet website of the Auction House and made 
public through other channels for the dissemination of public information 
chosen by the Auction House.

5.15. If the Buyer loses his right to the Work of Art, as provided in provision 
5.14, the Auction House may offer the Work of Art to the Bidder who made the 
second highest bid during the Auction.

5.16. If the Buyer has not paid for the Work of Art, the Auction House has 
the right to apply to a debt collection agency or to a court to defend its violated 
rights according to the procedure prescribed by law. This procedure includes 
filing a claim demanding that the purchase-sale of the Work of Art be declared 
a completed transaction and that the Buyer pay the Auction House and the 
Owner of the Work of Art the sums owed them.

6. Applicable Law and Dispute Settlement
6.1. These art Auction rules shall be construed, interpreted, and 

implemented in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
6.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the Auction 

of artworks organized and held by the Auction House, from the transfer of 
artworks sold at the Auction to Buyers, or from other related matters shall be 
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
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Meno rinkos agentūra šiuo metu dirba prie dailininko Lino Katino (g. 1941) kūrybos 
albumo leidybos projekto. Visus, turinčius Lino Katino darbų, kviečiame atsiliepti ir 
atsiųsti darbų foto bei metrikas; jų laukiame iki gegužės 1 d. Daugiau informacijos tel. 
+370 5 2307 200, +370 685 76500







1 ir 4 viršeliuose panaudota
Šarūnas Sauka (g. 1958)

[Keturpėsčias]
1998, drb., al., 75 x 90

© Meno rinkos agentūra, 2016

Daugiau informacijos:
tel.  (+370-5) 2307 200

mob. tel. (+370-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt

www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com

Partneris:

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS 
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS 

ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE. 
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

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

Artimiausi aukcionai:

XLVIII Vilniaus aukcionas
2017 m. gegužės 26 mėn. 

Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius) 
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