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Sveiki, mielieji,

Simona Skaisgirytė–Makselienė ,
Vilniaus Aukciono vadovė

šiame aukcione rasite aktualios Lietuvos meno rinkos, joje cirkuliuojančių įvairiausių kolekcinių 
srovių panoramą: Vilniaus piešimo mokykla, Kauno meno mokykla, „minkštasis soc. realizmas”, 
„tylieji modernistai”, litvakų dailė, religinis ir liaudies menas, truputį skulptūros, keramikos, 
fotografijos, retų knygų ir istorinės grafikos. Atskiromis rubrikomis pristatoma nemaraus fenomeno 
– Kazio Šimonio, taip pat vienos pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos meninių grupuočių – Grupės „24” 
narių kūryba.

Šis aukcionas yra penkiasdešimtasis. Dar nedaug, bet gal jau ir pakankamai, kad aukcionas 
įsitvirtintų kaip vienas pagrindinių meno kūrinių pirkimo ir pardavimo būdų. Aukciono 
išskirtinumas yra tai, kad jo rengėjai iš esmės nereguliuoja meno kūrinių kainų, o palieka tai 
padaryti pačiai rinkai. Formuodami pirmines meno kūrinių kainas, mes tik atsižvelgiame į rinkoje 
egzistuojantį autoriaus kainų lygmenį, tačiau galutinį žodį taria rinka, tokiu būdu yra formuojamos 
autorių pardavimų istorijos. Kitas aukcioninio pardavimo bruožas yra jo viešumas: aukcionų 
katalogai ir rezultatai – nuo pat pirmojo 2007-aisiais – yra skelbiami mūsų tinklapyje.

Tikrai pastebime, kad per pastarąjį dešimtmetį meno kūrinių cirkuliacija aktyvizavosi. Žmonės 
nebemano, kad meno kūrinius turi tik kaupti ir perduoti vaikams. Kur kas dažniau užsiimama 
aktyviu savosios kolekcijos šlifavimu, kuomet atsisakoma balastinių kūrinių bei ieškoma kolekcijai 
reikalingų kūrinių. Parduodant vienus, sukaupiamos lėšos kitiems kūriniams, o patys kūriniai patiria 
spalvingą kelionę per įvairių savininkų namus. Tai yra nepasakomai įtraukiantis žaidimas, tikras 
finansinis, intelektinis ir emocinis nuotykis.

Noriu padėkoti visiems Vilniaus aukciono pirkėjams ir savininkams, kurie renkasi Vilniaus 
aukcioną kaip savųjų kolekcijų formavimo platformą. Ypatingai tiems, kurie jau dešimt metų drauge, 
bet ir tiems, kurie tik neseniai ir nedrąsiai įsigijo pirmą kūrinį. Linkiu leisti sau patirtį šį su niekuo 
nesulyginamą buvimo drauge su sau artimu menu potyrį. 
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In focus: Vilniaus piešimo mokykla

1. Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868‒1934)
Merginos su š iaudine skrybėlaite  portretas 
1905, drb. ant kart., al., 86 x 67
Sign. AK: KGorski /1905
9800 Eur

Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski) gimė 1868 m. Kazimierave, netoli Kauno, mirė 1934 
m. Varšuvoje. Apie 1880–1886 m. mokėsi dailės Vilniaus piešimo mokykloje ir Maskvoje (galbūt Maskvos 
tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje). 1887–1889 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje, 
tobulinosi Miunchene, Paryžiuje, Italijoje. 1895 m. apsigyveno Varšuvoje, nuo 1900 m. buvo Varšuvos dailės 
draugijos valdybos narys. I pasaulinio karo metu gyveno Maskvoje, dalyvavo vietinės lenkų bendruomenės 
gyvenime. 1919 m. sugrįžo į Varšuvą. 1923–1930 m. „Zachęta” draugijos komiteto narys, 1925 m. – 
vicepirmininkas, nuo 1927 m. vadovavo draugijos Tapybos restauravimo dirbtuvėms. Dalyvavo organizuojant 
reprezentacines lenkų dailės parodas Lenkijoje ir užsienyje. K. Gorskis nuo 1897 m. buvo nuolatinis „Zachęta” 
draugijos parodų dalyvis. 1900 m. dalyvavo pasaulinėje parodoje Paryžiuje, 1910 m. ir 1914 m. dailininko 
darbai eksponuoti Vilniuje.

K. Gorskis daugiausia kūrė portretus, specializavosi tapyti reprezentacinius portretus (nutapė ir Lietuvos 
bajorų atvaizdų). Sukūrė buitinio, istorinio žanro paveikslų, kompozicijų folkloro temomis, nupiešė karikatūrų, 
iliustravo grožinės literatūros leidinių (tarp jų – daug knygų vaikams ir jaunimui). Bendradarbiavo su 
žurnalais „Tygodnik Ilustrowany”, „Biesiada Literacka”, „Wędrowiec”, „Tygodnik Polski”. Dažnai fotografiją 
ar litografiją imituojančia monochromine aliejinės tapybos technika iliustravo periodikoje spausdinamus H. 
Sienkiewicziaus, A. Mickevičiaus ir kitų rašytojų veikalus. K. Gorskio kūrybai būdingi realizmo, neoromantizmo 
bruožai. Dailininko kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Varšuvos dailės muziejuje, Krokuvos nacionaliniame 
muziejuje ir kt. 
Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 179; Lietuvos dailininkų žodynas: 
1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 146–147.
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

2. Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 1878‒1939)
Mečečių stogai  jūros fone
~1920, pop., akv., 28 x 39
Sign. AK: Buyko
980 Eur

Boleslovas Buika (Buyko, lenk. Bołeslaw Bujko) gimė 1876 m. Švenčionių apskr., mirė 1939 m. Saint Jean-
Cap-Ferrat (Prancūzija). Iki 1896 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. Remiamas filantropo J. Montvilos ir 
tapytojo bei kolekcininko B. Rusecko, nuo 1896 m. su pertrauka (1898 m. mokėsi privačioje I. Repino tapybos 
studijoje Peterburge) studijavo Krokuvos dailės mokykloje (nuo 1900 m. dailės akademija) pas J. Malczewskį ir 
L. Wyczółkowskį. 1902 m. išvyko į Paryžių, mokėsi Colarossi akademijoje. Nuo 1911 m. Tarptautinės akvarelistų 
draugijos narys, lenkų „Zachęta” draugijos narys. 1912 m. jam suteiktas akademinis Prancūzijos apdovanojimas 
officier d’académie. 1935 m. persikelė į Saint Jean-Cap-Ferrat prie Nicos.  

B. Buika tapė aliejumi, liejo akvareles, piešė tušu plunksnele. Sukūrė peizažų su Prancūzijos, Italijos 
kraštovaizdžiais, tapė Romos, Venecijos, Paryžiaus architektūros paminklus, baroko, rokoko interjerus, 
portretus, aktus, natiurmortus. Surengė personalinių parodų Londone, Paryžiuje, Varšuvoje, Lvove. Dalyvavo 
Paryžiaus (Rudens, Nepriklausomųjų dailininkų, Prancūzų dailininkų) salonų, Vilniaus dailės draugijos, 
Lietuvių dailės draugijos, „Zachęta” draugijos ir kitose parodose. B. Buikos kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, 
Varšuvos nacionalinis muziejus, Jaceko Malczewskio muziejus Radome, Lenkų biblioteka Paryžiuje.
Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 112; Lietuvos dailininkų žodynas: 
1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 78–79.
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I n  f o c u s :  V i l n i a u s  p i e š i m o  m o k y k l a

3. Lozorius Krestinas (Lazar Krestin, 1868‒1938)
Damos portretas
XIX a. pab. – XX a. pr., drb., al., 130 x 84,5
Sign. AK: L. Krestin
Repr. in: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. 
Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): il. 254. 
4600 Eur

4. Lozorius Krestinas (Lazar Krestin, 1868‒1938)
Klarnetininko portretas
XX a. pr., drb., al., 50 x 34,5
Sign. AK: L.Krestin
Repr. in: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, 
Vilnius, LKTI, 2017): il. 255. 
3600 Eur

Lozorius Krestinas (Lazar Krestin) gimė 1868 m. Kaune, mirė 1938 m. Vienoje. Iki 1890 m. mokėsi Vilniaus 
piešimo mokykloje. Nuo 1892 m. studijavo tapybą Miuncheno dailės akademijoje pas S. von Wagnerį, vėliau 
– Vienos dailės akademijoje pas G. L’Allemand’ą. Liko gyventi Vienoje, keliavo po Lenkiją, Palestiną, lankėsi 
Odesoje. Buvo Vienos dailininkų draugijos narys. Nuo 1901 m. dalyvavo Vienos Künstlerhaus parodose. 1910 
m. L. Krestiną pasikvietė dėstyti Becalelio dailės mokyklos įkūrėjas Borisas Schatzas (1866–1932) ir jis išvyko į 
Jeruzalę. Vėliau grįžo į Vieną. 

Vienoje L. Krestinas garsėjo kaip Isidoro Kaufmanno (1853–1921) pasekėjas, tapė žanrines scenas iš žydų 
gyvenimo, stengėsi perteikti jų tradicinius papročius, aprangą, konfesinius atributus. Nutapė portretų (sukūrė 
įžymių žydų portretų galeriją Vienos bendruomenei), natiurmortų, programinių kompozicijų iš žydų gyvenimo, 
peizažų. Tapybai būdinga tamsus koloritas, išryškintas potėpis, dažnai akademinis braižas; peizažai įvairesnės 
ir šviesesnės spalvinės paletės, laisvesnio potėpio. L. Krestino darbų turi Keneseth Israel muziejus, Leo Baecko 
institutas Niujorke, Emanuelio Ringelblumo žydų istorijos instituto muziejus Varšuvoje ir kt.
Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 236; Lietuvos dailininkų žodynas: 
1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 213.
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  V i l n i a u s  p i e š i m o  m o k y k l a

5. Vladimir Magidey (1881‒po 1940)
Senolio ir kaimo moters su ąsočiu portretas

[1923], drb., al., 23,2 x 28,3
Sign. AD: Magidéy 

380 Eur

Vladimiras Magidey skirtinguose 
aukcionų kataloguose (Vokietijoje, 
Austrijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje) 
įvardinamas kaip lenkų-vokiečių 
arba rusų dailininkas, gimęs 1881 m. 
Vilniuje. XIX–XX a. sandūroje mokėsi 
Vilniaus dailės mokykloje pas I. 
Trutnevą arba I. Rybakovą, 1905 m. 
pradėjo studijas Miuncheno meno 
akademijoje, kur be pasiruošimo 
nepriimdavo. I. Trutnevas savo 
mokinius dažniausiai rekomenduodavo 
Peterburgo akademijai, o I. Rybakovas 
–  Miuncheno. Mirė Miunchene, mirties 
data nežinoma (paskutinieji žinomi 
darbai datuojami 1925 m.).  

6. Jehudo Epstein (1870‒1945)
Moters  su berete  portretas

1936, drb., al., 66 x 51
Sign. AD: Jehudo Epstein 1936

1700 Eur

Jehuda Epšteinas (Jehudo Epstein) 
g. 1870 m. Slonske (Mogiliovo 
gubernija), mirė 1945 m. Johanesburge 
(PAR). Tapytojas, neturtingo žydo 
Moišės Epšteino sūnus. 1884 m. 
priimtas į Vilniaus piešimo mokyklą. 
Pats tvirtino, jog 1887 m. Vilniuje 
dailės pradėjo mokytis prieš tėvo valią, 
būdamas septyniolikos. 1890 m. be 
jokių lėšų išvyko į Vieną, ten priimtas į 
antrąjį Dailės akademijos kursą. 1894 
m. už paveikslą „Saulius ir Dovydas“ 
gavo Michaelio Beerscheno fondo 
stipendiją kelionei į Italiją. Keletą metų 
praleido Venecijoje, daug keliavo. Buvo 
Vienos dailininkų draugijos narys. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą emigravo į 
Pietų Afriką. 
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 
1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 
2012): p. 128–129.
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In focus: Kazys Šimonis

7. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Vaidi lutė
XX a. 3–ias ketv., kart., temp.,  34 x 49
Sign. AK: KŜ
2200 Eur

8. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Be pavadinimo
XX a. 3–ias ketv., kart., temp.,  34 x 49
Sign. AD: KŜ
1900 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

9. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Moteris  su žvake
XX a. 3–ias ketv., drb., al.,  63,5 x 46
Sign. AD: KŜ
2900 Eur

10. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Laukinės galvutė
1959, kart., temp.,  44,5 x 34,5
Sign. AD: K·Ŝ·
Kūrinys yra viena iš kelių „Laumutės“ (1929, repr. in: D. Jedzinskienė, Kazys 
Šimonis (Vilnius, Vaga, 1986): il. 44) versijų. 
2600 Eur
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I n  f o c u s :  K a z y s  Š i m o n i s

13. Kazys Šimonis (1887‒1978) 
Prel iudas

1968, kart., temp., 45 x 60
Sign. AD: KŠ
1700 Eur

12. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Vaikystės  pasaulis
XX a. 3–ias ketv., pop., temp.,  36 x 
47,5
Sign. AD: KŜ 
1400 Eur

14. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Praeit ies  paminklas

1972, kart., temp.,  37 x 52
Sign. AD: KŜ
2600 Eur

11. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Sutemos
1937, drb., al., 30,7 x 51,5
Sign. AD: KŜ
3900 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  K a z y s  Š i m o n i s

13. Kazys Šimonis (1887‒1978) 
Prel iudas

1968, kart., temp., 45 x 60
Sign. AD: KŠ
1700 Eur

14. Kazys Šimonis (1887‒1978)
Praeit ies  paminklas

1972, kart., temp.,  37 x 52
Sign. AD: KŜ
2600 Eur
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In focus: Grupė 24
Grupė 24 – lietuvių dailininkų ir dailėtyrininkų grupė (pavadinimas reiškia galimą didžiausią narių skaičių), 

kuri veikė 1989–2000 metais. Grupės iniciatorius – dailininkas P. R. Vaitiekūnas. 1990 m. grupė paskelbė 
manifestą. Grupės dailininkai siekė atsiskirti nuo Lietuvos dailininkų sąjungos, neeksponuoti kūrinių su bet kuo 
ir nerodyti prasto meno. Įstatuose suformuluotas svarbiausias tikslas – „vienyti bendrai veiklai kūrybiškas ir 
aktyvias menines individualybes“. Grupės nariai: Alfonsas Andriuškevičius, Valentinas Antanavičius, Eugenijus 
Cukermanas, Kostas Dereškevičius, Bronius Gražys, Leonardas Gutauskas, Gediminas Karalius, Linas Leonas 
Katinas, Algimantas Jonas Kuras, Viktoras Liutkus, Raimondas Regimantas Martinėnas, Henrikas Natalevičius, 
Vygantas Paukštė, Šarūnas Sauka, Algis Skačkauskas, Leopoldas Surgailis, Arvydas Šaltenis, Vytautas Šerys, 
Povilas Ričardas Vaitiekūnas. Grupė surengė parodų Vilniuje, Kaune, Paryžiuje, Stokholme.
Parengta pagal: Grigoravičienė E. Grupė „24“ in: www.mmcentras.lt [interaktyvus]

15. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Sudedamos peizažo dalys
1971, fan., akr., 120 x 98
Sign. AK: sudedamos peizažo/dalys, AD: Linas
2400 Eur

16. Valentinas Antanavičius (g. 1936)
Sėdinti  f igūra
1970, kart., al., 175 x 115
Sign. AD: VAnt70
2900 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

17. Valentinas Antanavičius (g. 1936)
Asambliažas „Avari ja”
1973, mišri techn., 48 x 26,8
Sign. VD: VAnt73
760 Eur

18. Valentinas Antanavičius (g. 1936)
Be pavadinimo
XX a. 7 d–metis, drb., al., 65 x 50
Sign. AK: VAnt
680 Eur

19. Eugenijus Antanas Cukermanas (g. 1935)
1.  Hommage to  a  cube
1980, drb., al., 34,9 x 52
Sign. AK: Homage to a cube VIII/1980; AD: monograma
2.  Be pavadinimo
1999, pop., akr., 38,5 x 48,5
Sign. AK: monograma/99
210 Eur

20. Eugenijus Antanas Cukermanas (g. 1935)
Formos
2003, drb., al., 60,5 x 70,5
Sign. AD: monograma/03
Repr. in: Eugenijus Antanas Cukermanas (Vilnius: Lietu-
vos aido galerija, 2005): p. 128.
1350 Eur
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I n  f o c u s :  G r u p ė  2 4

14

24. Šarūnas Sauka (g. 1958)
Sentimentalus  peizažas│Švento Šarūno gimimas
2015, drb., al., 90 x 100
Sign. AD: Sauka 2015
12750 Eur

21. Bronius Gražys (g. 1952)
Žalčio  kel ias
1996, kart., al., 28,5 x 25,5
Sign. AD: Žalčio kelias/parašas/1996 m. 
130 Eur

22. Bronius Gražys (g. 1952)
Sofa
1981, drb., al., 65,5 x 92,5
Sign. AD: B. Gražys 81
1900 Eur

23. Henrikas Natalevičius (g. 1953)
Mergaitė  su karol iukais
1979, kart., al.,  25,5 x 21,5
Sign. AD: Natal. 79.
240 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  G r u p ė  2 4

25. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Pozuotoja  ir  purpurinis  ž iedas
2011, drb., al., 90 x 121
Sign. VK: Leonardas/2011
2200 Eur

26. Algis Skačkauskas (1955‒2009) 
Skaitanti  nauj ienas
1998, drb., al., 61 x 92
2800 Eur

27. Arvydas Šaltenis (g. 1944)
Kaime

1985, drb., al., 90 x 70
Sign. AD: AŠ

Repr. in: Raminta Jurėnaitė, Arvydas Šaltenis. Tapyba 
(Vilnius: Modernaus meno centras, 2014): p. 132. 

Buvusi LTSR dailės fondo nuosavybė.
2000 Eur
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Kauno meno mokykla

28. Adomas Galdikas (1893‒1969) 
Grybautoja
XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 105,7 x 53,2
4900 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

29. Adomas Galdikas (1893‒1969) 
Čigonė
XX a. 3–4 d–metis, kart., guaš., 59,5 x 34
1700 Eur

30. Adomas Galdikas 
(1893‒1969) 
Nuotaka
XX a. 3–4 d–metis, drb., 
al., 57 x 43
1900 Eur

32. Adomas Galdikas (1893‒1969) 
Kauno panorama prie  Santakos
XX a. 3–4 d–metis, drb., al., 26 x 34,5
900 Eur

31. Adomas Galdikas (1893‒1969)
Peizažas su dviem f igūrom prie 
ežero
1922, pop., akv., 23 x 33
AK: 10 VI 22, AD: A. Galdikas 
610 Eur 
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I n  f o c u s :  K a u n o  m e n o  m o k y k l a

33. Jonas Mackevičius (1872‒1954)
Capri  salos  pakrantė
1914–1929, drb., al., 70 x 60
Sign. AK: J. Mackevičius
21400 Eur

34. Stasys Ušinskas (1905‒1974) 
Vasaros nakties  sapnas
1948, pop., temp., 57,5 x 79,5
7900 Eur

35. Jonas Buračas (1898‒1977)
Ties  Kranto gatve iš  Aleksoto
1928, pop., akv., 21,5 x 18
Sign. AD: Buračas J/28
470 Eur

36. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 1905‒1981) 
Dzūkų trobelė
1942, kart., al., 27,5 x 34
Sign. AK: L. Kazokas/42
1500 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI n  f o c u s :  K a u n o  m e n o  m o k y k l a

38. Jonas Buračas (1898‒1977)
Autoportretas
1940–1945, pop., piešt., anglis, akv., 32 x 24
780 Eur

37. Jonas Buračas (1898‒1977)
Vytėnų pi l is
1970, drb., al., 39,5 x 62
Sign. AD: Buračas J/70
860 Eur

39. Emilija Grajauskaitė‒Pazukienė (1903‒1974) 
Natiurmortas  su alyvomis

XX a. vid., drb., al., 85 x 90
Sign. AD: E. Grajauskaitė

1300 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, lokalios spalvos. Vėlyvieji darbai sentimentalesni, laisvesnės tapysenos.  
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1918–1944 (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, LKTI, 2013): p. 138; 
Dalia Ramonienė, Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006): p. 57.
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Lietuvos dailė
40. Boleslovas Motuza‒Matuzevičius (1910‒1990)
Etiudas iš  c iklo   „Naktis  po l ietaus“
1935–1945, kart., al., 20,4 x 29,5
240 Eur

41. Boleslovas Motuza‒Matuzevičius 
(1910‒1990)
Miniatiūrų ciklas  (7 vnt .)
1944, pop., guašas, dydžiai įv., kai kurie 
sign.
360 Eur

42. Vytautas Mackevičius (1911‒1991)
Didžioj i  gatvė Vi lniuje

1943, drb., al., 54 x 69
Sign. AD: parašas

4800 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

45. Vincas Dilka (1912‒1997) 
Miestas  rudenį
1958, drb., al., 46,2 x 63,3
Repr. in: Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai (2015, 
Vilnius: Nacionalinė knyga): p. 136
880 Eur

43 Vincas Dilka (1912‒1997) 
Jurginai

1954, kart., al., 34 x 39,3
Repr. in: Vincas Dilka. Padalinto 

gyvenimo vaizdai (2015, Vilnius: 
Nacionalinė knyga): p. 179

490 Eur

44. Mečislovas Bulaka (1907‒1994) 
Šventinis  natiurmortas
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 92,5 x 73
Sign. VD: MBul
1400 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

46. Bronė Mingilaitė‒Uogintienė (1919‒1983)
Studentas  iš  Ganos
1964, drb., al., 101 x 66
Repr. in: Bronė Mingilaitė–Uogintienė, Tapyba (parodos 
Vilniaus rotušėje 2011 m. katalogas): il. 10
2300 Eur

47. Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski, 1890‒1977)
Miško peizažas su elniais
1943, drb., al., 69 x 98
Sign. AD: C. Znamierowski /1943/Wilna
1900 Eur

48. Vladas Karatajus (1925‒2014)
Peizažas
1959, drb., al., 80,5 x 116
Sign. AK: parašas 59
1500 Eur

49. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)
Prie  Kuršių į lankos

1961, drb., al., 68,5 x 92,5
Sign. AD: 1961/a. motiejūnas

1500 Eur
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L  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

50. Steponas Varašius (1894–1982) 
Bobrungas t ies  Plunge

~1930, kart., al., 25 x 31
Sign. AD: S. Varašius

1200 Eur

51. Eugenijus Balčiūnas (1958‒2007)
Prie  Širvėnos ežero

1988, drb., al., 66 x 100
Sign. AD: E. Balčiūnas/88

340 Eur

52. Aleksandras Kukujevas (1919‒2005)
Nevėžio krantai

1978, drb., al., 66 x 74
Sign. AK: Kyĸyeв/78

250 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

53. Algirdas Petrulis (1915‒2010)
Prie  upės
1982, kart., al., 50 x 70
Sign. AK: petrulis 82
790 Eur

54. Algirdas Petrulis (1915‒2010)
Ežero pakrantė
1976, kart., guašas, 39 x 43
Sign. AD: petrulis
420 Eur

55. Algirdas Petrulis (1915‒2010)
Dvi  eglės

1985, drb. ant kart., al., 35 x 50
Sign. AK: petrulis 85

590 Eur
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L  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

56. Leonas Katinas (1907‒1984)
Verkių sandėlių  fragmentai 

[Verkių dvaro of ic inų vartai]
1950, drb. ant kart., al., 24,5 x 30

Sign. AK: parašas 50
460 Eur

57. Leonas Katinas (1907‒1984)
Gėlės
1956, kart., al., 33 x 42
Sign. AD: L.Katinas
1300 Eur

58. Leonas Katinas (1907‒1984)
Antal ieptė

1955, kart., al., 32,7 x 40
Sign. AK: L.Katinas 55

1300 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

59. Liudas Pocius (g. 1940)
Valakampiai
1983, kart., temp., 30 x 40
Sign. AD: monograma/83
190 Eur

61. Jonas Švėgžda (1911‒1995)
Beržynėl is
XX a. 3–ias ketv., drb., al., 80 x 60
Sign. AD: JoŠvė 
490 Eur

62. Jonas Mackonis (1922‒2002)
Vilniaus panorama
1989, drb., al., 73,5 x 59,5
Sign. AK: J. Mackonis 89
600 Eur

60. Jonas Mackonis (1922‒2002)
Vilniaus Misionieriai
1987, drb., al., 50 x 60
Sign. AD: J. Mackonis 87
500 Eur
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L  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

64. Jonas Mackonis (1922‒2002)
Universiteto kiemelio  ir  Šv.  Jonų 
bažnyčios  vaizdas
1989, drb., al., 58,5 x 40
Sign. AD: J. Mackonis 89
400 Eur

63. Jonas Mackonis (1922‒2002)
Tri jų  Kryžių kalne
1989, drb. ant kart., al., 49,5 x 34
Sign. AD: J. Mackonis 89
280 Eur

65. Michailas Percovas (1919‒2001)
Senamiesčio  motyvas

1979, pop., past., 49 x 39
Sign. KP: parodos etiketė

280 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

66. Jonas Čeponis (1926‒2003)
Vilniaus panorama
1976, drb., al., 120,5 x 95
Sign. AK: Čeponis 76.
12900 Eur

67. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)
Miesto panorama
XX a. 8 d–metis, drb., al., 81 x 116
2400 Eur

68. Sigitas Jonas Nenorta (1933‒1999)
Vilniaus senamiestis
1966, kart., al., 46 x 51,5
800 Eur
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L  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

70. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Iš  c iklo  „Senasis  Vi lnius“  I
1994, drb., al., 65 x 50
Sign. AK: Leonardas 94
240 Eur

68. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Iš  c iklo  „Dingęs Vi lnius“ 
1994, drb., al., 50 x 65
Sign. AK: Leonardas 94
240 Eur

69. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Iš  c iklo  „Dingęs Vi lnius“  I
1994, drb., al., 50 x 65
Sign. AD: Leonardas 94
240 Eur

71. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Iš  c iklo  „Dingęs Vi lnius“  VI
1994, drb., al., 65 x 50
Sign. AK: Leonardas 94
240 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

73. Vincas Norkus (1927‒2006)
Prie  Šv.  Mikalojaus
1997, kart., al., 50 x 40
Sign. AD: parašas
270 Eur

74. Vladimiras Kasatkinas (1924‒2013)
Kauno rotušė
1994, kart., al., 79 x 59
Sig. AK: V. Kasatkinas 94
580 Eur

75. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Nuo Kauno pi l ies
2001, pop., akv.,  34,5 x 46,5
Sign. AD: 2001.monograma
190 Eur

76. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Prie  Kauno pi l ies
2001, pop., akv., 34,5 x 46,5
Sign. AD: 2001.monograma
190 Eur
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L  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

80. Nina Livont (1954‒2016)
Kompozici ja  su seselėmis
1982, kart., al. 33,5 x 44,5
120 Eur

Nina Livont gimė 1954 m., mirė 2016 m. Scenografė. 
N. Livont, baigusi Odesos dailės mokyklą, kūrė dekoracijas 
ir kostiumus įvairiuose Lietuvos (Valstybinio jaunimo, 
Šiaulių dramos) ir užsienio (Berlyno, Kijevo, Minsko, 
Bresto, Kemerovo, Irkutsko ) teatruose. 1978 m. dailininkė 
debiutavo Lietuvos rusų dramos teatre, sukūrusi scenografiją 
F. Dostojevskio spektakliui „Dėl šlapdribos“; 1993–2003 
m. šiame teatre dirbo vyriausiąja dailininke. N. Livont 
apipavidalino daugiau nei 60 spektaklių įvairiuose teatruose.

77. Eduardas Urbanavičius (1931‒2008)
Natiurmortas  su l iaudies  skulptūrėle
1995, kart., al., mišri techn., 70 x 80 
Sign. AK: Urbanavičius 95
340 Eur

78. Sergejus Gračiovas (1922‒1993)
Natiurmortas  su gėlėmis
1981, kart., al., 64 x 46
Sign. AD: parašas 81
Pastaba: yra tapybinio sluoksnio nutrupėjimų
590 Eur

79. Sergejus Gračiovas (1922‒1993)
Miestel is  pietuose
XX a. 8 d–metis, kart., al., 40 x 57,5
460 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

81. Leonas Katinas (1907‒1984)
Ežero pakrantė
1962, kart., al., 50 x 70
Sign. L. Katinas
1900 Eur

82. Leonas Katinas (1907‒1984)
Gatvė kalnuose
1972 kart., al., 70 x 50
Sign. L. Katinas
Pastaba: didesnis šio darbo variantas 
eksponuojamas pastovioje Nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus ekspozici-
joje (Kauno paveikslų galerijoje).
2400 Eur
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L  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

83. Augustinas Savickas (1919‒2012)
Natiurmortas  su Rūpintojėl iu
1993, drb., al., 100 x 70
Sign. AD: A. Savickas 93
1900 Eur

85. Jonas Čeponis (1926‒2003)
Liaudies  skulptūra
1986, kart., al., 69,5 x 67

Sign. VK: J.Čeponis 86 
Repr. in: Jonas Čeponis: Spalvingas žvilgsnis į 

pasaulį (Vilnius: LDS, 2016): il. 155.
7000 Eur

84. Vincas Kisarauskas (1934‒1988)
8 galvos
1975, kart., al., koliaž., 92 x 51
Sign. AD: K/75
2400 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

86. Audronė Petrašiūnaitė (1954)
Švytėj imas
1988, drb., al., 110 x 124
Sign. AD: A. Petra 88
2900 Eur

87. Ramūnas Čeponis (g. 1958)
Šviesa│The Light
2012, drb., al., 129 x 139
Sign. AD: R. Čeponis
2600 Eur

89. Stasys Jusionis (g. 1927)
Ruduo kaime
1994–1997, drb., al., 74 x 79
Sign. AD: parašas
1900 Eur

88. Leonardas Tuleikis (1939‒2014) 
Peizažas
1973, drb., al., 50 x 65
Sign. AD: L.Tuleikis/73
1400 Eur
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L  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

90. Algirdas Petrulis (1915‒2010)
Balandžio mėnuo
2003, drb., al., 70 x 70
Sign. AD: petrulis 03
1900 Eur

91. Klaudijus Petrulis (1951‒2014)
Gegužės medis
1996, drb., al., 170 x 97
2800 Eur

92. Algimantas Švėgžda (1941‒1996)
Aguonos
1971, pop., akv., 54 x 37
Sign. AD: Švėgž-71
2400 Eur

93. Jūratė Bagdonavičiūtė (g. 1949)
Natiurmortas
1987, kart., al., 55 x 46
Sign. AD: JBagd 87
480 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė
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94. Algis Griškevičius (g. 1954)
Miesto bučinys
2004, drb., al., 80 x 100
Sign. AD: Algis
3100 Eur

95. Algis Griškevičius (g. 1954)
Švyturys
1991, drb., al., 90 x 117
Sign. AD: parašas
4200 Eur

96. Audronė Petrašiūnaitė  ( g. 1954)
Sapnuotoja  [Moteris  lokė]
2013, drb., al., 140 x 105
Sign. AK: APetra 13
2200 Eur

97. Vilmantas Marcinkevičius (g. 1969)
Moteris  paukštis
1992, drb., al., 81 x 64,5
Sign. AD: Vilmantas 92
2400 Eur
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99. Vytautas Pakalnis (1972‒2004)
Karalaitė  ir  bokštas
1998, drb., al., 130 x 76
Sign. AD: Vytux
1600 Eur

98. Vytautas Pakalnis (1972‒2004)
Žvirbl is
~1999, drb., al., 100 x 80
900 Eur

Pastaba: abiems kūriniams reikalinga restauracija. 
Pridedami atšviesti asmeniniai laiškai, kuriuose autorius 
kalba apie šiuos paveikslus.

100. Alfonsas Vincentas Ambraziūnas (g. 1933)
Rudens l ietus

1995, kart., monotip., 45 x 30
Sign. AD: Alfa/1995

290 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

101. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Vienatvė žiemą [Autoportretas  su laikrodžiu]
2003, drb., al., 90 x 110
Sign. AK: S. Teitel. 03
1500 Eur

102. Vytautas Dubauskas (g. 1958)
Kompozici ja
1993, drb., al., 75,3 x 58,3
170 Eur

103. Gintautas Vaičys (g. 1965)
Žydra pašvaistė
1997, drb., al., koliaž., 52,4 x 67
160 Eur

104. Valdas Antanas Gurskis (g. 1936) 
Pavasaris
1983, kart., al., 22 x 35
Sign. AD: parašas
120 Eur
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107. Violeta Rudinskaitė‒Juodzevičienė (g. 1953)
Pieva
1990, kart., al.,  50 x 50 
Sign. AK: Violetos/90
190 Eur

106. Vilius Ksaveras Slavinskas (g. 1943)
Prie  jūros
1985, pop., akv., 35 x 49 
Sign. AD: parašas
160 Eur

105. Vilija Kisieliūtė 
Natiurmortas
1980, drb., al., 70,5 x 55 
190 Eur

108. Nežinomas autorius (Lietuva, XX a. II p.)
Natiurmortas  su pabirusiais  grybais
XX a. pab., kart., al., 30 x 41
Sign. VD: neįsk. sign.
90 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

111. Romas Dalinkevičius (1950‒2001)
Rytas mieste
1989, kart., akril. temp., 80 x 70
Sign. AD: RD.89.
290 Eur

110. Romas Dalinkevičius (1950‒2001)
Rytas
1991, kart., akril. temp., 80 x 70
Sign. AD: RD.91.
290 Eur

109. Romas Dalinkevičius (1950‒2001)
Krūmas pamaryje
1990, kart., akril. temp., 80 x 70
Sign. AD: RD.90.
290 Eur
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L  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

112. Dovilė Norkutė (g. 1971)
Mieganti
1998, drb., al., akr., 120 x 200
Sign. AK: Norkute 1998
1800 Eur
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Litvakų dailė

113. Esther Lurie (1913‒1998)
Vil i jampolė
1943, pop., tušas, akv., 25,2 x 35,7
Sign. AD: Esther Lurie/Vilijampole 1943
290 Eur

Esther Lurie gimė 1913 m. Liepojoje (Latvija), mirė 1998 m. Tel Avive (Izraelis). I pasaulinio karo metu, 
1917 m. su visa šeima persikėlė į Rygą, kur E. Lurje baigė Ezros žydų gimnaziją. 1931–1934 m. Esther studijavo 
scenografiją  Briuselio Dekoratyvinės dailės institute, tobulinosi Karališkojoje Antverpeno dailės akademijoje. 
1934 m. dailininkė persikėlė gyventi į Palestiną. Čia kūrė scenografijas žydų teatrui. Sukūrė Palestinos peizažų, 
sutiktų žmonių portretų; mėgstamiausi dailininkės personažai – šokėjai, muzikantai. Nuo 1937 m. dalyvavo 
parodose. 1938 m. Esther tapo Palestinos tapytojų ir skulptorių sąjungos nare, surengė personalines parodas 
Tel Avive, Jeruzalėje ir Haifoje. 1939 m. dailininkė atvyko pas gimines į Lietuvą ir kaip laisva klausytoja įstojo 
į Kauno meno mokyklą. 1940 m. Esther kūryba pirmą kartą pristatyta Lietuvoje, Kauno operos teatre, buvo 
puikiai įvertinta to meto meno kritikų. Dailininkei viešint Lietuvoje pas savo seserį ir sūnėną, Vokietija pradėjo 
II pasaulinį karą. 1941 m. rugpjūčio 15 d. naciai įkalino Esther, jos seserį ir sūnėną Kauno gete. Tapusi kaline, 
nuolat persekiojama baimės ir mirties jausmo, menininkė nepalūžo;  piešdama stengėsi įamžinti smulkiausias 
kasdienines geto gyvenimo detales, įkalintų žydų portretus. 1944 m. Esther perkelta į Štuthofo koncentracijos 
stovyklą, vėliau į Leibnico darbo stovyklą. Po karo, Niurnbergo procese, teisiant nacių nusikaltėlius, E. Lurie 
piešiniai buvo pripažinti gyvaisiais liudytojais. 1945 m. išgyvenusi Holokaustą, E. Lurie grįžo į Izraelį. Lietuvoje 
surengtos Esther kūrinių parodos Kaune (1993 m. Kauno IX forto muziejuje), Plungėje (2014 m.), Vilniuje 
(2016 m.).

E. Lurie nutapė peizažų, portretų, autoportretų. Labiausiai išgarsėjo Kauno gete sukurtais piešiniais. 
Menininkės darbų yra Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, 
Kauno žydų religinės bendruomenės muziejuje, Yad Vashem muziejuje Jeruzalėje, Holokausto memorialiniame 
muziejuje JAV ir kitose galerijose.
Parengta pagal: Esther Lurie (1913–1998), in: http://art.holocaust-education.net [interaktyvus]; Esther Lurie (1913–1998) 
darbų paroda „Pasirinkusi gyvenimą“, in: kamane [interaktyvus]; Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-
Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 248.
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116. Maksas Bandas (Max Band, 1900‒1974)
Ir  tamsa puolė  į  gelmes

XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 122 x 86
Sign. AK: MaxBand

2700 Eur

115. Maksas Bandas (Max Band, 1900‒1974)
Natiurmortas  su astrais  vazoje  ant  stalel io
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 71 x 51,5
Sign. AD: MaxBand
2700 Eur

114. Maksas Bandas (Max Band, 1900‒1974) 
Gėlių natiurmortas  melsvame fone
XX a. vid., drb., al., 39,5 x  29,5
Sign. AD: Max Band
1700 Eur
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117. Neemija Arbit Blatas (1908‒1999)
Klounai  ir  trapeci jos  akrobatai
XX a. 3 ketv., kart., al., 135,3 x 33,5
Sign. AD: Blatas
2900 Eur

118. Neemija Arbit Blatas (1908‒1999)
Mimas Marcel is  Marceau
XX a. 3 ketv., kart., guašas, 125 x 63,5
Sign. AD: A. Blatas
2900 Eur

119. Neemija Arbit Blatas (1908‒1999)
Céret  miestel io  muzikantas
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 100 x 64,5
Sign. AK: A.Blatas
7900 Eur
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120. Neemija Arbit Blatas (1908‒1999)
Natiurmortas  su jurginais
XX a. 6–7 d–metis, drb., al., 62,5 x 46,2
Sign. AD: A. Blatas
1300 Eur

121. Neemija Arbit Blatas (1908‒1999)
Joe Battagl ia  Lowy ’s  dirbtuvėse
XX a. 6 d–metis (?), pop., tušas, flom., 43 x 54, 3
Sign. AK: ABlatas
800 Eur

122. Neemija Arbit Blatas (1908‒1999)
Be pavadinimo

XX a. 6 d–metis (?), pop., akv., tušas, 32,5 x 41
Sign. AD: A.Blatas

460 Eur
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123. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Hommage a l‘École de Paris (aplankas su įvadiniu Emily 
Genauer tekstu ir 14 litografijų su Bonnard, Braque, Chagall, 
Dufy, Leger, Lipchitz, Maillol, Marquet, Matisse, Picasso, Sou-
tine, Utrillo, Vlaminck, Vuillard portretais)
1962, pop., litograf., 50,2 x 33, tir. 7/350
Visos litografijos sign. AK: 7/350, AD: ArbitBlatas
740 Eur

124. Neemija Arbit Blatas (1908‒1999)
L’opera des gueux│Tri jų  skatikų opera 
1962, pop., spalv. litograf., 50,7 x 33, tir. 25/200
Visos litografijos sign. AK: 25/200. AD: ArbitBlatas
Aplankas su įvadiniu Jean Bouret tekstu ir 17 spalvotų litografijų, iliustruojančių B. 
Brechto ir K. Weill „Trijų skatikų operą”, kuri, savo ruožtu, sukurta remiantis John Gay 
„Elgetų opera”
840 Eur
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125. Yehoshua Kovarsky (1907‒1967)
Sėdinti  mergina su gėle
1951, drb., al., 102 x 75
Sign. VD: Y.Kovarsky/–51.
1500 Eur

Aplankas buvo išleistas paskutinei Lipchitzo skulptūrai „Gyvenimo medis“, pastatytai Jeruzalėje ant Scopus 
kalno, atminti. 

„Lipchitzo „Gyvenimo medis“ yra kur kas daugiau, negu persipynę geneologiniai palikuonys. Veikiau, tai yra 
nuostabi grafinė ir plastinė žmogaus moralumo šaknų reprezentacija, perteikta per archetipinius personažus, 
kurie formavo mūsų istoriją.“ – Karl Katz. 

126. Théo Tobiasse (1927‒2012)
Divertismentas Ponte-Vecchio mylimiesiems (Divertissement pour les 
amants  du Ponte-Vecchio)
XX a. II p., pop., spalv. litograf., 50 x 66,5
Sign. AK: E.A., AD: parašas
380 Eur

127. Jacques Lipchitz (1891‒1973)
Gyvybės medis│Tree of  l i fe 
[trijų litografijų komplektas specialiame aplanke su K. Katzo įvadiniu tekstu]
1972, pop., spalv. litograf., 65,5 x 46, tir. 113/250. Visi signuoti. Spausta Niujorke, Hadassah
1000 Eur
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Išeivijos dailė

128. Kazimieras Žoromskis (1913‒2004)
Kauno senamiesčio panorama
1964, drb., al., 125 x 93
9800 Eur

Pridedamas 
savininko liudijimas, 
kad kūrinio autorius 
yra K. Žoromskis, 
pateikiamos kelios su 
paveikslu susijusios 
aplinkybės. 

129. Povilas Kaupas (1898‒1978)
Peizažas su bažnyčia
XX a. vid., drb., al., 55 x 45,8
Sign. AD: Povilas Kaupas
490 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

130. Adomas Galdikas 
(1893‒1969)

Rudeninis  peizažas
XX a. 6–7 d-metis, kart., al., 

50 x 61
Sign. AD: A.Galdikas

1900 Eur

131. Adomas Galdikas (1893‒1969)
Abstrakci ja
XX a. 6–7 d–metis, kart., temp., mišri techn., 56 x 71
2900 Eur
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I š e i v i j o s  d a i l ė

132. Vytautas Osvaldas Virkau 
(g. 1930)
Centri fuginis 
peizažas│Centri fugal 
landscape
1962, drb., akr., 102 x 96
Sign. AD: parašas
2400 Eur

133. Antanas Rūkštelė (1906‒1990) 
Peizažas
XX a. II p., drb., al., 45 x 61
Sign. AD: A. Rūkštelė 
1700 Eur
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L  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI š e i v i j o s  d a i l ė

5151

136. Pranas Domšaitis (1880‒1965)
Peizažas su kel iu  ir  artoju

XX a. 3 d–metis, kart., al., 43,5 x 60
Sign. AD: Domsaitis

4800 Eur

135. Pranas Domšaitis (1880‒1965)
Mėnesiena Karu

1960–1962, kart., al., 51,2 x 67
Sign. AD: Domsaitis

6900 Eur

134. Pranas Domšaitis (1880‒1965)
Karu peizažas (kitoje  pusėje  –  eskizas)

XX a. 6–7 d–metis, kart., al., 46,5 x 56
Sign. AD: Domsaitis

4900 Eur
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I š e i v i j o s  d a i l ė

137. Jonas Rimša (1903‒1978) 
Motina su kūdikiu
XX a. 5–6 d–metis, pop., akv., 48,5 x 39
Sign. AD: J. Rimša
3600 Eur

138. Jonas Rimša (1903‒1978) 
Indėnų šventė
XX a. 5–6 d–metis, drb., al., 57,5 x 76,5
Sign. AK: J. Rimša
8800 Eur

139. Adolfas Valeška (1905‒1994)
Moteris  su balandžiais
~1978, drb., al., 211 x 94,5
Sign. KP: A. Valeška/„Moteris su 
balandžiais”
5800 Eur

140. Antanas Tamošaitis (1906‒2005)
Pasaka
XX a. 7–8 d–metis, pop., litograf., 58,5 x 43,5, tir. 9/100
Sign. AK (klišėje): A./Tamo/saitis, AK (pieštuku): 9/100, AC: Pasaka, 
AD: A.Tamošaitis–
160 Eur



53

L  V i l n i a u s  a u k c i o n a sI š e i v i j o s  d a i l ė

5353

142. Bronius Murinas (1906‒1986)
Natiurmortas  su gėlėmis
1975, kart., al., akr., 60 x 48
Sign. AD: Br. Murinas 75
4900 Eur

141. Bronius Murinas (1906‒1986)
Natiurmortas  su gėlėmis
1964, pop., akv., 57,5 x 46
Sign. AD: Br.Murinas 64
900 Eur

143. Bronius Murinas (1906‒1986)
Rudeniškas peizažas

1965, pop., akv., 46,5 x 57,5
Sign. AD: Br.Murinas 65

900 Eur
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I š e i v i j o s  d a i l ė

144. Paulius Jurkus (1916‒2004)
Žiemos peizažas
1980, drb., al., 40,5 x 50,5
Sign. AK: Paulius.80
730 Eur

145. Antanas Petrikonis (1923‒1982)
Žiemos peizažas
XX a. 7–8 d–metis, kart., al., 69 x 90
Sign. AD: A.Petrikonis
1800 Eur

146. Antanas Petrikonis (1923‒1982)
Be pavadinimo
XX a. 6–7 d–metis (?), pop., akv., 47,5 x 78
900 Eur

147. Mikas J. Šileikis (1893‒1987)
Rudeniškas peizažas
XX a. 7–8 d–metis, drb. ant kart., al., 25,5 x 35,5
900 Eur
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5555

148. Ona Dokalskaitė‒Paškevičienė (g. 1912)
Baltos  gėlės
1990, drb. ant kart., al., 76 x 60,5
Sign. AD: Ona Dokals–tė/1990
2700 Eur

149. Vytautas Kasiulis (1918‒1995)
Du žydai  su gaidžiu
XX a. 7 d–metis, pop., past., 49 x 64
Sign. AD: Kasiulis
2500 Eur

150. Vytautas Kasiulis (1918‒1995)
Cirko akrobatas  ant  žirgo

XX a. 7 d–metis, pop., guašas, 99 x 74
Sign. AD: Kasiulis

4400 Eur
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151. Pranas Gailius (1928‒2015)
Skaitanti  Nue
2015, pop., akr., 68,5 x 91,5
Sign. AD: pranas
3900 Eur

152. Pranas Gailius (1928‒2015)
Iš  c iklo  „Surface émue“

2015, pop., akr., 91 x 63
Sign. AC: pranas-

3900 Eur

153. Pranas Gailius (1928‒2015)
Iš  seri jos  „Adret”  I
XX a. 9–10 d–metis, drb., akr., 42,5 x 52
Sign. AC: pranas
3050 Eur

154. Pranas Gailius (1928‒2015)
Iš  seri jos  „Adret”  I I
XX a. 9–10 d–metis, drb., akr., 42,5 x 52
Sign. AC: pranas
3050 Eur
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156. Pranas Lapė (1921‒2010)
Kompozici ja
1996, drb., akr., 148 x 167
4900 Eur

157. Pranas Lapė (1921‒2010)
Žalia  kompozici ja
~2000, drb., akr., 126,5 x 102,5
Sign. KP: Pranas Lapė
3000 Eur

155. Pranas Lapė (1921‒2010)
Kompozici ja

2000–2004, drb., akr., 122 x 122
Sign. KP: Pranas Lape 2000–4 

3600 Eur
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I š e i v i j o s  d a i l ė

158. Vytautas Kasiulis (1918‒1995)
Cirko art istai
XX a. 7 d–metis, pop., litograf., 39,5 x 57, tir. 
169/220
Sign. AK: 169/220, AD: Kasiulis 
320 Eur

159. Romas Viesulas (1918‒1986)
7 estampai  iš  c iklo  Dainos 
1959, pop., litograf., 38 x 54,  tir. 23/30. Spausd-
inta Paryžiuje.
Sign. AD: Romas Viesulas 59 (visi)
Su Henriko Nagio įvadu bei dainų tekstais ir jų 
vertimais į anglų k.
700 Eur

Romas Viesulas (iki 1956 
Veselauskas, 1918–1996) gimė 

1918 m. Gerdainiuose (Latvija), 
mirė 1986 m. Romoje, 1996 m. 
perlaidotas Vilniaus Antakalnio 
kapinėse. 

1939–1941 m. R. Viesulas 
studijavo teisę Latvijos universitete 
Rygoje, tęsti studijų 1941 m. 
atvyko į Vilnių. 1944 m. pasitraukė 

į Vokietiją. Susidomėjo daile ir 1947–1949 m. mokėsi Dailės ir amatų mokykloje Freiburge. 1949–1950 m. 
studijas tęsė Dailės mokykloje Paryžiuje. Nuo 1951 m. dalyvavo parodose; surengė virš 50 personalinių parodų. 
1951 m. išvyko į JAV. Nuo 1960 m. dėstė Temple‘io universitete Filadelfijoje (nuo 1961 m. – docentas, nuo 1965 
m. – profesorius), nuo 1985 m. – jo filiale Romoje. Kurį laiką gyveno Meksikoje, Ispanijoje. R. Viesulas parašė 
straipsnių apie dailę, monografiją „Telesforas Valius“ (1984 m.), skaitė paskaitas, iliustravo knygų. 

R. Viesulo kūryba pelnė tarptautinį pripažinimą, jis buvo apdovanotas įvairiais prizais, stipendijomis; 1957 
m. laimėjo metinę Filadelfijos grafikos klubo premiją, 1958, 1964 ir 1969 m. skirta Guggenheimo, 1960 m. – 
Tamarindo, 1962 m. – Tiffany stipendijos. Venecijos meno bienalėje 1970 m. buvo atidaryta R. Viesulo kūrinių 
paroda reprezentaciniame JAV meno paviljone.

Ankstyvieji dailininko kūriniai monumentalūs, skulptūriškai monolitiškos formos, apibendrinto piešinio, 
dekoratyvūs. Dramatiškus išgyvenimus, nerimastingus tautos praradimo apmąstymus R. Viesulas, puikiai 
įvaldęs spalvotos litografijos išraiškos galimybes, išliejo abstrakčiose 7-ojo dešimtmečio litografijose. Apie 
1970-uosius m. grafikas, visad siekęs kalbėti apie aktualius dalykus modernia plastine kalba, grįžo prie medžio 
raižinių – kūrė kelių metrų ilgio bei pločio darbus ir spaudė juos ant audinio.

R. Viesulo kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune, 
Vilniaus universiteto biblioteka, Moderniojo meno ir Metropoliteno muziejai Niujorke, Nacionalinė biblioteka 
Paryžiuje, Krokuvos nacionalinis muziejus ir kiti.
Parengta pagal: Urbonienė R. Romo Viesulo meninės vizijos: Dainos ir raudos, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis (sud. 
Danutė Mukienė, Vilnius, 2008, nr. 11): p. 360 –368.
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160. Vladislovas Žilius (1939‒2012)
Arūba
~1992, drb., al.,  101,5 x 75 
Sign. AD: parašas
2400 Eur
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Lietuvos grafika

161. Stasys Ušinskas (1905‒1974) 
Moters  aktas  I
~1931, pop., piešt., 20,5 x 18
Sign. AD: U.S.
550 Eur

162. Stasys Ušinskas (1905‒1974) 
Moters  aktas  I I
~1931, pop., piešt., 20,5 x 18
Sign. AD: U.S.
550 Eur

163. Augustinas Savickas (1919‒2012)
Dail ininkė iš  Marsel io
1958, pop., litograf., 54 x 36, tir. 6/9
Sign. AD: A. Savickas 58 9/6
Repr. in: Augustinas Savickas (Vilnius: Vaga, 1987): p. 61.
290 Eur
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164. Rimvidas Jankauskas‒Kampas (1957‒
1993)
Motina su vaiku
~1976, pop., anglis, 53 x 38
Sign. AD: Kampas
290 Eur

165. Kazė Zimblytė (1933‒1999)
Natiurmortas  su pintais  ąsočiais
XX a. 4 ketv., pop., monotip., 65 x 43
Sign. AD: K.Z.
350 Eur

166. Vladislovas Žilius (1939‒2012)
Vilniaus legendos
1967, pop., cinkografija, 64 x 49, tir. 9/15
Sign. AK: cinkografija 9/15, AD: Žilius 1967
350 Eur

167. Vladislovas Žilius (1939‒2012)
Iš  c iklo  Modus vivendi  I
1968, pop., ofortas, 48,5 x 32
Sign. AK: iš ciklo Modus vivendi ofortas, AD: 
parašas/68
220 Eur

168. Vladislovas Žilius (1939‒2012)
Iš  c iklo  Modus vivendi  I I
1968, pop., ofortas, 48,5 x 32
Sign. AK: iš ciklo Modus vivendi ofortas, AD: 
parašas/68
220 Eur
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169. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Filosofas
1990, pop., spalv. šilkograf., 31,7 x 38,7, tir. 41/60 [?]
Sign. AD: parašas 90
290 Eur

170. Vytautas Šerys (1931‒2006)
Pavasaris
1980, pop., monotipija, 53 x 53
Sign. AD: 80/monograma
290 Eur

171. Vytautas Šerys (1931‒2006)
Dvi  f igūros
1974, pop., moliotipija, 77 x 59
Sign. AK: monograma 74
290 Eur

172. Vytautas Šerys (1931‒2006)
Peizažas
1965, pop., moliotipija, 49 x 48
Sign. AD: monograma 65
290 Eur
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173. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
Vyšnių valgymas.  Iš  c iklo  Pajūrys 
1977, pop., sausa adata, 39 x 29, tir. 1/8
Sign. AK: cikl. „Pajūrys” „Vyšnių valgymas”, AC: 
1/8 s. ad.; AD: Danil. 77
80 Eur

174. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)
Fiesta
1994, pop., medžio raiž., 29 x 32, tir. 6/6
Sign. AK: 6/6 Fiesta, AC: wood cut, AD: Kęstutis 
Grigaliūnas94 
80 Eur

175. Eduardas Juchnevičius (1942‒2011)
Protas  perspėja  jausmą
1979, pop., linoraiž., 51 x 40
Sign. AK: 3/15 „Protas perspėja jausmą”, AC: Linas; 
AD: 1979
80 Eur

176. Egidijus Rudinskas (g. 1962)
Mirtis  ir  meilė
1999, pop., ofortas, 34 x 49,5
Sign. AK: a.p. -ofortas-, AC: >> Mirtis ir Meilė <<, AD: 
Rudinskas 1999
80 Eur
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177. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)
8 eksl ibrisų r inkinys
1. Ex libris prof. Giacomo Tasca
1974, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 14,5 x 9,5
2. Ex libris Žibunto Mikšio
1973, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 15 x 10,7
3. Ex libris Rūtos Noreikaitės
1974, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 15,6 x 9
4. Ex libris dr. Jurgio Gimbuto
1975 (?), pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 12,7 x 8,5
5. Ex libris Rimanto Budrio
1974, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 7 x 9,5
6. Ex libris Herber Blokland
1977, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 13,5 x 8,4
7. Ex libris Keneth Midlo
1976, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 15,7 x 9
8. Ex libris Rimanto Dichavičiaus
1976, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito estampas), 14 x 11,5
190 Eur

178. Aistė Ramūnaitė (g. 1957)
Vaikas
1995, pop., linoraiž., 90,5 x 60,5, tir. 3/5
Sign. AK: 3/5 Vaikas, AC: e’da. XIII 1995, 
AD: Aistė Ramūnaitė
470 Eur

179. Aldona Gustas (g. 1932)
Moteris  ir  žuvis
1991, pop., al. kreid., 49 x 31,5
Sign. AD: Aldona Gustas 14 Juli 1991
180 Eur

180. Aldona Gustas (g. 1932)
J i
XX a. 10 d–metis, pop., al. kreid., 64 x 49
240 Eur
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181. Elvyra Kairiūkštytė (1950‒2006)
1.  Paukščiai  I
1985, pop., spalv. linoraiž., 55 x 72, tir. 8/15
Sign. AK: „Paukščiai” I 8/15 E.d’A.; AC: spalv. linoraižinys; AD: E. Kairiukštytė, 85
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė (sud. K. Jaroševaitė ir kt., Vilnius): p. 97.
2 .  Eros piešinys I
XX a. 7–8 d–metis, pop., tušas, 19,4 x 31,8
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra Kairiūkštytė (sud. K. Jaroševaitė ir kt., Vilnius): p. 38.
3 .  Eros piešinys I I
~1970, pop., tušas, 21 x 21
360 Eur

182. Rimvydas Bartkus (Ray Bartkus, g. 1961)
1.  Akėčios

1983, pop., ofortas, sausa adata, 13 x 15,8, tir. 2/2
Sign. AK: 2/2 ofortas, sausa adata; AD: RBartkus 1983

2.  Ex l ibris  Leokadijai  Ložaitei
1980 (?), pop., ofortas, 11,3 x 7,8

Sign. AD: RBartkus
3.  Kombainai  laukuose

1982, pop., autolitograf., 23,6 x 20,5, tir. 5/5
Sign. AK: 5/5 autolitografija; AD: R. Bartkus 1982

4.  Be pavadinimo
1981, pop., mišri technika, 25,2 x 20

Sign. AD: Rimvydas Bartkus 1981
5.  Be pavadinimo 

1983, pop., ofortas, akvatinta, 15,8 x 12,4
Sign. AK: 1/2 ofortas, akvatinta, AD: R.Bartkus 1983

250 Eur
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183. 7 graf ikos kūrinių r inkinys
1. Šarūnas Leonavičius (g. 1960). Buriuotojai
1983, pop., ofortas, 36 x 22,5, 4/1
Sign. AK: 4/1; AD: ofortas “Būriuotojai” 1983; AD: Šarūnas Leonavičius
2. Šarūnas Leonavičius (g. 1960). Natiurmortas
1979, pop., ofortas, 32,5 x 22,5
Sign. AD: 1979 Leonavičius Š
3. Rimvydas Bartkus (Ray Bartkus, g. 1961). Studijoje 
1983, pop., spalv. autolitograf., 23,6 x 26,3, tir. 2/2
Sign. AK: 2/2 spalvota autolitografija; AD: RBartkus 1982 
4. Rimvydas Bartkus (Ray Bartkus, g. 1961). Aktas
1984, pop., spalv. autolitograf., 38 x 25, tir. 3/3
Sign. AK: 3/3 spalvota autolitografija; AD: RBartkus 1984 
5. Vida Kuraitė-Beinoravičienė. Tostas
1974, pop., medžio raiž., 34 x 26
Sign. AD: V. Beinoravičienė 74.
6. Vytautas Jurkūnas (1910–1993). Bažnyčios ir vienuolyno ansamblio fragmentas
1967, pop., litograf., 33 x 36
Sign. AK: Litografija; AD: 1967.V.21 Jurkūnas V.
7. Nežinomas autorius. P. Mérimée apysakos “Lokys” iliustracija
XX a., pop., litograf., 20,9 x 16,2
Sign. AD: parašas
180 Eur

184. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934‒1974)
9 l inoraižinių r inkinys
XX a. 6–7 d–metis, pop., linoraiž., dydžiai įvairūs
190 Eur

185. Teodoras Kazimieras Valaitis (1934‒1974)
7 mišrios  technikos kūrinių r inkinys
XX a. 6–8 d–metis, pop., įv. techn., dydžiai įvairūs
160 Eur
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Religinis ir liaudies menas

186. Nežinomas autorius (XIX a.)
Šv.  Antanas
XIX a., drb., al., 88 x 67
3600 Eur
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R e l i g i n i s  i r  l i a u d i e s  m e n a s

187. Nežinomas autorius (XIX a.)
Švč.  Mergelė  Mari ja  su kūdikiu
XIX a., lenta, al., 88 x 62
2500 Eur

188. Nežinomas kopijuotojas (XX a. pr.)
Kristus Getsemanės sode (pagal  1890 m.  Heinrich 
Hofmann paveikslą)
XX a. pr., drb., al., 114 x 71,5
1400 Eur

189. Amlin Ebbesen (XIX a. pab.‒XX a. pr. 
Vokietijos liaudies dailininkas)
Jėzus ir  samarietė
1902, drb. ant fan., al., 57,3 x 71,4
Sign. AD: 01 [?]. 12. 1902./Amlin Ebbesen/
Maler
250 Eur
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191. Nežinomas liaudies menininkas (XIX a. pab. ‒ XX 
a. pr., Lietuva)
Barel jefas  „Šventoj i  šeimyna“
XIX a. pab. – XX a. pr., medis, drožyba, polichromija, 35,5 
x 26,2
1400 Eur

190. Nežinomas liaudies menininkas (XIX a. pab. ‒ XX 
a. pr., Lietuva)
Barel jefas  „Šv.  Pranciškaus mirt is“
XIX a. pab. – XX a. pr., medis, drožyba, polichromija, 35,5 
x 25,5
1400 Eur

192. Ikona su aptaisu 
kiote  Viešpats  Vis-
agal is  (Pantokratorius , 
Вседержитель)
~1840, medis, al., 26,5 x 21,7. 
Kilmės šalis: Rusija, Sankt 
Peterburgas.
Aptaisas: sidabras, praba 84,  
štampavimas, kalyba, puncavi-
mas, montavimas, auksavimas. 
26,6 x 22,0.  179,88  gr.  Sankt-
Peterburgas, 1841, meis-
tras – Dmitrijus  Andrejevas  
(Дмитрий  Андреев,  dirbęs  
1835–1860),  prabuotojas – 
Dmitrijus  Iljičius Tverskojus  
(Дмитрий  Ильич  Тверской, 
dirbęs  1832–1850).
Kiotas: ~1900,  medis, stiklas, 
30,7 x 26,2 x 7,5
1500 Eur
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Varia lituanica

193. Littauer u .  Letten│Lietuvių ir  latvių 
vestuvės
XIX a. pab., pop., chromolitograf., 19,4 x 14,8
Leista Vokietijoje, J. G. Bach, litografijoje (Leipcigas)
80 Eur

194. Kalvari jos  pavieto žemėlapis
1907, pop., chromolitograf., 26 x 18,4
Iš Józef Michał Bazewicz „Atlas geograficzny 
ilustrowany Królestwa Polskiego“ (Warszawa, 
B. A. Bukaty, 1907): 84.
150 Eur

195. Peter de Jode II (1606‒1674, grav.)
Magnus Gabriel  de la  Gardie  (pagal 
Anselmus van Hulle  (1601–1674) 
portretą)
1706, pop., vario raiž., 30,2 x 20,7. Leidėjas – 
Francois van der Plaats (Amsterdamas)
Magnus Gabriel de la Gardie (1622–1686) – 
Švedijos karaliaus Karolio X vietininkas Balti-
jos provincijose, su kuriuo Jonušas Radvila 
1655 m. pasirašė Kėdainių sutartį (uniją su 
Švedija protektorato teisėmis).
250 Eur
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196. Georgas Braunas (1541‒1622, leid.)
Fransas Hogenbergas (1535–1588,  raiž .)
Vilna Lithvaniae Metropolis [Vilniaus miesto veduta]
1581 (pasirodė Civitates Orbis Terrarum 3 t. „Urbium Praecipuarum Totius Mundi”)–1616, pop., vario raiž., 37 x 50,5. Leista 
Kelne. Kitoje pusėje – Vilniaus aprašymas lotynų kalba.
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): p. 108.
2100 Eur

197. Erik Jöhnson Dahlberg (1625‒
1703, dail.), N. Perellis (XVII a., raiž.)
Lietuvos Brastos  apsiaustis 

1657 metų gegužės 11 dieną 
Lietuvos ir  Lenki jos  karo su 

Švedi ja  metu
1696, pop., vario raiž., 26 x 47 (35,8 x 

53) 
Iš S. Puffendorfo knygos  „De Rebus a 
Carolo Gustavo...“ (Niurnbergas, Ch. 

Riegelio leidykla, 1696 m.)
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (sud. A. 
Bieliūnienė ir kt., Vilnius, LNM, 2011): 

p. 222–223.
430 Eur
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198. Pranciškus Smuglevičius (1745‒1807, dail.)
Marco Carloni (1742‒1796, grav.)
Pomona (Nr.  23)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidin-
gai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle 
Terme di Tito (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., 50 x 53
Sign. AK: Fran. Smuglievicz Pit. Polacco disegno, AD: Marco 
Carloni  Romano incise 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al 
Palazzo Bernini a Roma
Repr. in: Złoty Dom Nerona: Wystawa w 200–lecie śmierci 
Franciszka Smuglewicza (koncepcja wystawy i katalogu 
Justyna Guze, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2008): p. 
212–213. 
1200 Eur

199. Pranciškus Smuglevičius (1745‒1807, dail.)
Marco Carloni (1742‒1796, grav.)
Mūza ir  Pol i femas (Nr.  29)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidin-
gai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle 
Terme di Tito (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., 50 x 53
Sign. AK: Franc. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni 
Romano incise, AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di 
Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma 
Repr. in: Złoty Dom Nerona: Wystawa w 200–lecie 
śmierci Franciszka Smuglewicza (koncepcja wystawy i 
katalogu Justyna Guze, Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, 2008): p. 224–225. 
1200 Eur

200. Pranciškus Smuglevičius (1745‒1807, dail.), Vincenzo Brenna 
(1747‒1820, archit.)
Marco Carloni (1742‒1796, grav.)
15-os salės  lubų freska (Nr.  26)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito 
termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., 88,5 x 55 
Sign. AK: Franc. Smagliewicz e Brenna disegnorono, AD: Carloni incise,
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo 
Bernini a Roma
Repr. in: Złoty Dom Nerona: Wystawa w 200–lecie śmierci Franciszka 
Smuglewicza (koncepcja wystawy i katalogu Justyna Guze, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 2008): p. 204–205. 
1200 Eur
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201. Tadas Goreckis (Tadeusz Gorecki, 
1825‒1868, atrib.) 

Šv.  apaštalas  Paulius
Iki 1841, drb., al., 52,7 x 44,5

Sign. AD: T. Gorecki
10000 Eur

Tadas Goreckis (lenk. Tadeusz Gorecki) gimė 1825 m. Dusinėnų 
dvare prie Vilniaus, mirė 1868 m. Vichy kurorte Prancūzijoje; palaidotas 
Montmorency  kapinėse Paryžiuje. Poeto, 1831 m. sukilimo dalyvio Antano 
Goreckio sūnus. Dailės mokėsi Vilniuje privačiai pas Valentiną Vankavičių 
ir Vincentą Dmachauską, Vilniaus bajorų institute – pas Kanutą Rusecką. 
1841 m. priimtas laisvuoju klausytoju į Peterburgo dailės akademiją. 
Mokėsi Karlo Briulovo tapybos klasėje (1843–1847 m. buvo vienas jo 
pagalbininkų dekoruojant Šv. Isakijaus soboro plafoną). Studijų metais 
pelnė apdovanojimų; 1849 m. už drobę „Kristus laimina vaikus” pelnė didįjį 
aukso medalį ir šešerių metų užsienio stipendiją. 1850–1853 m. tobulinosi 
Ispanijoje, 1853–1854 m. – Italijoje (Romoje ir Bolonijoje). 1854 m. T. 
Goreckiui suteiktas akademiko vardas. Nuo 1857 m. gyveno Paryžiuje, 
buvo vedęs Adomo Mickevičiaus dukterį Mariją. 1864 m. ir 1867 m. lankėsi 
Lietuvoje ir Peterburge.

Kūrybai būdingas akademizmas, kai kuriuose paveiksluose galima 
įžvelgti vėlyvojo romantizmo bruožų. Nutapė kompozicijų su buitiniais 
siužetais, religinės tematikos paveikslų, portretų, sukūrė piešinių seriją 
Mickevičiaus poemai „Ponas Tadas”. Nuo 1842 m. dalyvavo parodose. T. 
Goreckio kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Varšuvos nacionalinis muziejus, A. Mickevičiaus literatūros muziejus 
Varšuvoje, Poznanės nacionalinis muziejus, Tretjekovo galerija Maskvoje, Meno ir kultūros muziejus Ermitažas Sankt 
Peterburge, Rusų muziejus Sankt Peterburge, Rusijos dailės akademijos mokslo tyrimų instituto muziejus Peterburge, 
Baltarusijos Respublikos nacionalinis dailės muziejus.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 144–145.

202. Pijus Veliuoniškis (1849‒1931)
Pergalė  prie  Vienos

1883, bronza, patina, 40 x 23,7 x 3,8
Sign. AD: Robil P. Welonski R.P. 1883/Roma, AK: Fonderia/Nelli Roma

Lieta Romoje, Alessandro Nelli liejykloje.
6600 Eur

Bareljefas sukurtas minint 1683 m. pergalę prie Vienos. Centre ant žirgo pavaizduotas šarvais 
apsitaisęs karalius Jonas III Sobieskis, apačioje kairėje po juo – sumuštas, pusiau nuogas turkų 
karys, o dešinėje – pergalės alegorija: moteris antikiniais rūbais, sėdinti ant liūto ir laikanti ritinį 
su Sobieskio žodžiais, ištartais po mūšio: Veni, vidi et Deus vicit (Atėjau, pamačiau ir Dievas 
nugalėjo)

Pijus Veliuoniškis (Velionskis, lenk. Pius Weloński) gimė 1849 m. spalio 4 d. Kumelionyse 
(Marijampolės apskr.), mirė 1931 m. spalio 21 d. Varšuvoje. 1868–1871 m. studijavo Varšuvos 
piešimo mokykloje pas skulptorių K. Hegelį ir dailininką R. Hadziewiczių, 1872–1878 m. – Sankt 
Peterburgo dailės akademijoje. 1877 m. už gipsinį reljefą „Venera pristato Amūrui Olimpo dievus“ 
pelnė didįjį aukso medalį, jam buvo suteiktas I laipsnio klasinio dailininko vardas. 1877–1883 m., 
gavęs akademijos užsienio stipendiją, tobulinosi Romoje, lankėsi Prancūzijoje, Vokietijoje. Vienas 
žymiausių skulptoriaus darbų – „Gladiatorius“ (1880 m. pirmas variantas pastatytas Romoje, 
kiti – Varšuvoje, Krokuvoje), – pelnęs jam ir tarptautinį pripažinimą, ir 1881 m. Peterburgo dailės 
akademijos akademiko vardą; nuo 1890 m. P. Veliuoniškis šios akademijos profesorius. Nuo 1897 
m. gyveno Varšuvoje. 1904–1915 m. Varšuvos piešimo mokyklos, nuo 1906 m. Varšuvos dailės muziejaus (nuo 1916 m. 
Nacionalinis Varšuvos muziejus), nuo 1924 m. privačios W. Gersono dailės mokyklos direktorius. Varšuvoje P. Veliuoniškis 
turėjo bronzos liejyklą, joje dirbo P. Rimša, čia išliejęs savo kūrinį „Lietuvos artojas“. Buvo Petro Rimšos mentorius.

P. Veliuoniškis sukūrė akademinio stiliaus mitologinės, religinės tematikos skulptūrų, memorialinių paminklų, 
reljefų, portretų, medalionų, medalių, nutapė paveikslų. P. Veliuoniškio kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Varšuvos 
nacionaliniame muziejuje, Krokuvos nacionaliniame muziejuje, Rusų muziejuje Sankt Peterburge ir kt.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 420.
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203. Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz 
Stabrowski, 1869‒1929) 
Eglė  žalčių  karal ienė
~1900, drb., al., 51 x 64
6800 Eur

Darbas dalyvavo Kazimiero 
Stabrausko parodoje Varšuvoje, 
Muzeum Łazienki Królewskie, 
1997 m. ir yra reprodukuotas 
šios parodos kataloge.

Kazimieras Stabrauskas – dailininkas, 
tapytojas.  Gimė 1869 m. Kruplianuose 
(Gardino sr., Baltarusija). Mirė 1929 
m. Garvoline (Lenkija). 1887–1893 m. 
Stabrauskas mokėsi Peterburgo dailės 

akademijoje I. Repino klasėje. 1893 m. keliavo po Palestiną, ieškodamas medžiagos diplominiam darbui „Muhamedas dykumoje“ 
(už jį gavo didįjį aukso medalį). Nuo 1901 m. gyveno Varšuvoje. 1904 m. dailininko pastangomis buvo įkurta Varšuvos dailės 
mokykla (1904–1909 m. buvo jos direktorius). Dirbdamas dėstytoju, K. Stabrauskas bendravo su M. K. Čiurlioniu, materialiai jį rėmė. 
1907–1912 m. dalyvavo Lietuvių dailės draugijos parodose Vilniuje. Daug keliavo: 1909–1913 m. aplankė Prancūziją, Vokietiją, 
Suomiją, Švediją, Norvegiją, Italiją, Ispaniją, Kanarų salas. Po Pirmo pasaulinio karo keliavo po Graikiją, Turkiją, Maroką. Šių kelionių 
rezultatas – peizažai, kuriuos daugiausiai tapė puikiai įvaldyta pastelės technika. Per Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Maskvoje, vėliau 
grįžo į Lenkiją. 1922 m. Varšuvoje įkūrė dailininkų mistikų draugiją „Sursum corda“. 

K. Stabrausko kūryba turi nemažai sąsajų su simbolizmo daile. Tapytojas mėgo fantastinius, egzotiškus siužetus, jo kūrinių 
stilistikoje jungėsi secesijos bruožai ir klasikinių formų stilizacija. 

204. Izrael io  ir  Tobi jo  Bunimovičių 
saldainių fabriko „Viktori ja”  saldainių 
popierėl ių  r inkinys (12 vnt .)
1897–1914 m., pop., poligraf., dydžiai įvairūs
190 Eur

1893–1914 metais Vilniuje veikusio šokolado fabriko 
„Victoria“ saldainių popierėlių kolekcija. Kolekciją sudaro 9 
secesiniai ir 3 ankstyvesni popierėliai, parodantys dizaino 
evoliuciją ir rinkodaros idėjas. Kolekcija iliustruoja XX a. 1 d–
mečio pramoninės grafikos tendencijas. Tikėtina, kad piešinius 
kūrė Vilniuje gyvenę dailininkai.

1910 m. Vilniaus miesto žinyne rašoma, kad „fabriko, 
kuriame dirba apie 500 žmonių, produkcija randama ir 
Europinėje ir Azijinėje Rusijoje ir netgi prasiskverbia į užsienį“.

Pagrindinis fabriko savininkas Izraelis Bunimovičius buvo 
Sankt–Peterburgo II gildijos pirklys, todėl ir fabrikas vadinosi 
Sankt-Peterburgo akcine bendrove „Victoria“. Po 1914 m. 
gaisro Kaukazo (dab. Mindaugo) ir Ugličskaja (dab. Šaltinių) 
gatvių kampe stovėjusio fabriko veikla nutrūko. XX a. 3 d–
metyje dviaukštis pastatas buvo rekonstruotas į gyvenamą 
namą.   
Parengta pagal: Вильнюс: по следам литовского Иерусалима 
(Vilnius, VVGŽM, 2011) ir D. Pocevičius, 100 Vilniaus istorijos reliktų 
(Vilnius, Kitos knygos, 2016)
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205. Stanislaw Bohusz-Siestrzencewicz 
(1869‒1927)

Šokis
1896, pop., chromolitograf., 22,2 x 28

Sign. AD klišėje: St. Bohusz
Iš leidinio „Gerlach‘s Allegorien“ (Viena, Verlag 

von Gerlach & Schenk)
290 Eur

206. Plakatas  Nuo karo ugnies  ir/bado maro/gelbėk mus 
Viešpatie!

1916, pop., poligraf., 48 x 30,5
Išleido A. Dundzila. „Lietuvių spaustuvė”. Petrapilis, Simeonovskaja 7.

250 Eur

207. Akcinės bendrovės „Lietuvos Balt i jos 
Lloydas”  vardinė akci ja  (2 vnt . :  nr.  172,  173)

Šimto litų vertės, išduota p. Jonui Glemžai, su bendrovės 
valdybos narių parašais.

1937, Kaunas
90 Eur

208. Organizuojamojo Lietuvos žemės banko laikinis  pal iudi j imas 
išduotas  dr.  Jul iui  Bielskiui

1919, Niujorkas
50 Eur

209. Lithuanian American Trading Company 
10–ies akcijų nuosvybės sertifikatas, išduotas Dr. J. J. Bielskiui

1919, JAV
50 Eur
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210. Lithuanian Foundation, USA
Medalis  Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo deklaraci jos 
50–mečiui  pažymėti
1968, Ag, ø 3,8. Svoris 25,74 g
90 Eur

211. Juozas Zikaras (1881‒1944) 
Nepriklausomybės dešimtmečio 

medalis
1928, bronza, tekstilė, ø 3,5

90 Eur

212. 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.

213. Julia Kowalska (1911‒1985)
Apleistas  l izdas
1936, pop., ofortas, 20 x 26,3 cm
Sign. AK: Opuszczone gniazdo, AD: Julja Kowalska - 36r
250 Eur
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214. Mstislavas Dobužinskis 
(1875‒1957)

Urvas miške
1953, pop., akv., tušas, 22,5 x 25

Sign. AK: 13/ VII/1953/mono-
grama

5100 Eur

215. J. Možejko (XIX a. pab. ‒ XX 
a. pr.)

Adomas Mickevičius
Iki 1914, medis, raižymo įkaitinta 

adata (?) technika, 24,5 x 20,5 
(su aksominiu rėmeliu – 42,5 x 

38)
Sign. AD: J Možejko

Inskripcija KP: Wilenskie Tow. 
Artystyczne / katalog VI–tej 

Wiosennej wystawy obrazòw, 
Wilno 1914. 

Kūrinys dalyvavo Vilniaus 
dailininkų draugijos VI 

(pavasarinėje) parodoje Vilniuje 
1914 m.

860 Eur

216. Nežinomas autorius (XIX a. II p., V. 
Europa)
Adomas Mickevičius
XIX a. II p., bronza, patina, h=42
790 Eur
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217. Jonas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876‒1950)
Ežeras:  Trakų pi l is
1927, pop., ton. sid. br. atsp., 28,2 x 37,7
Sign. AK: autorinis reljefinis įspaudas „Jan Bułhak/Wilno”, AD: J. Bułhak, KP (įrašas 
autoriaus ranka?): Jezioro: Zamek w Trokach/fot. J.Bulhak/1927; antspaudas su 
adresu.
300 Eur

219. Jonas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876‒1950)
Gedimino pi l is
~1927, pop., ton. sid. br. atsp., 28,2 x 38,2
Sign. AK: autorinis reljefinis įspaudas „Jan Bułhak/Wilno”, KP (įrašas auto-
riaus ranka?): Wilno. Góra Zamkowa; antspaudas su adresu.
300 Eur

221. Jonas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876‒1950)
Vilniaus panorama
XX a. 3–4 d–metis, pop., ton. sid. br. atsp., 10,5 x 15 (paklijuota ant kartono 
32 x 24)
Sign. AD: autorinis reljefinis įspaudas „Jan Bułhak/Wilno”
170 Eur

220. Jonas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876‒1950)
Trakų pi l ies  griuvėsiai
XX a. 3–4 d–metis, pop., ton. sid. br. atsp., 11,5 x 15,5 (paklijuota ant kar-
tono 32 x 24)
Sign. AD: autorinis reljefinis įspaudas „Jan Bułhak/Wilno”
170 Eur

218. Jonas Bulhakas (Jan Bułhak, 1876‒1950)
Dvaro Vi lniuje  frontonas
XX a. 3–4 d–metis, pop., ton. sid. br. atsp., 11,2 x 16,2 (paklijuota ant kartono 32 x 24)
Sign. AD: autorinis reljefinis įspaudas „Jan Bułhak/Wilno”
170 Eur
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222. Balys Buračas (1897‒1972) 
Lepelionių pi l iakanis 

Prienų rajone
1932, pop., sid. br. atsp., 24 x 36

220 Eur

223. Aleksandras Ostašenkovas 
(g. 1951)
Ruduo
1980, pop., sid. br. atsp., 28,3 x 18,3
70 Eur

224. Kazys Daugėla (1912‒1999)
Šaltas  rytmetis
Iki 1944 (fotografuota), XX a. 8 d–metis (atspausta), 
pop., sid. br. atsp., 23,5 x 19
Sign. KP: autoriaus antspaudas
90 Eur

225. Steponas Šarapovas (1936‒1981)
Žvakidė
XX a. 7–8 d–metis, medis, 65 x 27 x 21
190 Eur
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226. Valdemaras Manomaitis (1912‒2000) | Kauno kombinatas
„Dai lė“
Dekoratyvinė vaza
XX a. 7–8 d–metis, molis, glazūra, h=35,5
Sign. KP: Rankų darbas/monograma M/Kaunas „Dailė“
590 Eur

227. Lietuvių liaudies medinė 
skulptūra „Šv. Izidorius

(Sėjėjas)“
XIX a. II p., medis, polichromija, h=43 

(su postamentu – 46)
690 Eur

228. Daliutė Ona Matulaitė (g. 1942)
Aušra
1984, bronza, h=29 (su granito postamentu – 31,5)
Sign. KP: Dalia Matulaite/monograma DM
Šiauliuose stovinčio paminklo aušrininkams atminti originalus modelis.
Lit.: Dalia Matulaitė (Vilnius, Artseria, 2014): p. 94-95.
7900 Eur

Daliutė Ona Matulaitė (g. 1942) – lietuvių skulptorė. 1969 baigė Lietuvos dailės institutą. 1970–86 
Vilniaus vaikų dailės mokyklos mokytoja, 1988–2008 dėstė Vilniaus dailės akademijoje (iki 1990 Lietuvos 
dailės institutas); profesorė (1998). Nuo 1972 dalyvauja tarptautinėse parodose (2011 Venecijos bienalės 
D. Mikšio projekte), skulptūros simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje. Kūrybai įtakos turėjo tautodailės medžio 
ir metalo skulptūrinė plastika, senoji baltų, senovės kinų, japonų, majų, ikikrikščioniškoji Europos kultūra. 
Iš granito, bronzos, medžio, terakotos sukūrė dekoratyvinių skulptūrų (Lietaus debesis 1978, Klajojantis 
ežeras 1979, Dvylika brolių 1984, visos M. Mažvydo skulptūrų parke Klaipėdoje, Stumbras Kauno Ąžuolyno 
parke, Vyturys Druskininkų bažnyčios aikštėje, abi 1979, NeringaKlaipėdoje, 1983), paminklų (Lazdynų 
Pelėdai – Seserys Vilniuje, 1995, I. Simonaitytei – Šventvakarių Evė Priekulėje, 1997, Aušra Šiauliuose – 
aušrininkams, 2003, Lietuvos kariams, 1920 žuvusiems už Tėvynę – Ramybė Berznyke, Lenkija, 
2005, Medvėgalis Medvėgalio kalvos papėdėje, 2008), smulkiųjų formų skulptūrų (Vėjų namas V. Mačernio 
atminimui, 1997, Gražina Vilniuje prie Seimo I rūmų, 2007). Kūriniams būdinga monumentali raiška, 
skulptūrinių formų darna, konstruktyvumas, raiškus siluetas, apibendrintos formos, epiškumas. Kūrinių turi 
Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, užsienio šalių muziejai. Režisierius A. Tarvydas 
apie D. O. Matulaitę sukūrė dokumentinį filmą Kūrybos mįslė (2012). Apdovanota ordino Už nuopelnus 
Lietuvai Riterio kryžiumi (2014).
Parengta pagal VLE
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229. Stanislovas Kuzma (1947‒2012) 
Sėdinti  f igūra

1999, medis, h=142, 36 x 112
Sign. AD: SK/1999

19000® Eur

Stanislovas Kuzma (1947–2012) – lietuvių skulptorius. 1973 baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1976 
dėstė piešimą Lietuvos dailės institute, 2000–2001 skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje; docentas (2001). 
Nuo 1974 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Maskvoje, Rostocke, Zalcburge, Bonoje), individuali 
Vilniuje (1996; pomirtinė 2013). Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų (Vilniuje –Versmė ir Mūzų šventė Lietuvos 
nacionaliniame dramos teatre, abi 1981, Sutartinė prie viešbučio Lietuva, 1984, Šaulys Saulės laikrodžio 
aikštėje Šiauliuose, 1986, Krepšininkas Olimpijoje, Graikija, 1996, Angelas Valkininkų ligoninės parke, 2008), 
paminklų (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Panevėžyje, 2003). 1997 atkūrė 1950 sunaikintas 
Vilniaus arkikatedros frontono skulptūras (šv. Elenos, šv. Stanislovo ir šv. Kazimiero). Sukūrė sakralinių kūrinių 
(Prisikėlęs Kristus 1996, Marija su mažuoju Kristumi2003, abu Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės 
bažnyčioje Elektrėnuose, Nukryžiuotasis Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje Nidoje, 2005). 
Kūrė iš akmens, medžio, metalo, dažnai derino kelias medžiagas, naudojo polichromiją. Kūriniams būdinga 
stilizuotos subtilios formos, ekspresyvūs, ištęstų proporcijų siluetai, glotnūs, preciziškai apdoroti paviršiai. 
Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Tretjakovo galerija Maskvoje, Olimpinis sporto muziejus Lozanoje, kiti 
užsienio šalių muziejai. LSSR valstybinė premija (1982), Lietuvos nacionalinė premija (1996). Gedimino ordino 
Komandoro kryžius (1997).
Parengta pagal VLE
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230. Vladimiras Muravjovas (Wladimir Leonidovich Murawjoff, 1861‒1940, atrib.)
Žiemos peizažas su briedžiu
Iki 1917, drb., al., 61,5 x 76,2
Sign. AD: Графъ Муравьевъ
4800 Eur
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231. Smuikas ( gamintojas  Bergheim,  Vokieti ja)
1900, medis, rankų darbo, restauruotas

Pastaba: smičius parduodamas atskirai  (120 Eur)
4600 Eur

232. Smuikas (meistras  F.  Michel)
1845, medis, perlamutro inkrustacija, rankų darbo, restauruotas

Pastaba: smičius parduodamas atskirai  (120 Eur)
4600 Eur
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233. Octavianus Cacheranus (m. 1580 ar 1589)
Decisiones sacri  senatus Pedemontani  /  Praeclariss . 
Iurecon.  Octaviano Cacherano,  in  eodem Senatu se-
cundo Praeside,  Auctore.  I tem Decisiones Petri  Royzi i 
Maurei  Alcagnicen. ,  regi i  iurecon.  de rebus in  sacro 
auditorio  Lituanico,  ex  appel lat ione iudicatis  [ . . . ]
1572, Venetiis, apud Bartholomaeum Rubinum, 744 p.
Konvoliute su:
Petras Roizijus (Pedro Ruiz de Moros, 1505‒1571)
Petri  Royzi i  Maurei  iureconsult i ,  epistola  ad Sigis-
mundum Augustum Poloniae regem,  principem opti-
mum maximum
1572, Venetiis, apud Bartholomaeum Rubinum.
Laiškas Žygimantui Augustui ir po jo einantis indeksas – be paginaci-
jos. Toliau – 5 „Decisiones“ – 229 p.
1900 Eur

Petras Roizijus (lot. Petrus Roisius, isp. Pedro Ruiz de Moros, g. 1505 Aragone, m. 1571 Vilniuje) – žymus 
LDK veikėjas. 1528–36 studijavo Léridos universitete teisę, įgijo magistro laipsnį. 1537–40 tobulinosi Bolonijos 
(čia įgijo romėnų ir kanonų teisės daktaro laipsnį), Paduvos, Romos universitetuose. Nuo 1542 Jogailos 
universiteto romėnų teisės katedros profesorius. Nuo 1549 karaliaus Žygimanto Augusto teisės patarėjas, 
asesorių teismo teisėjas. Nuo 1551 gyveno ir dirbo daugiausia Vilniuje. 1551 paskirtas Varnių kanauninku ir 
Kražių klebonu, 1552 – Vilniaus miesto magistrato vaitu (seniūnu) ir vaito teismo pirmininku, 1557 – Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio dvaro asesorių teismo teisėju, 1563 – Šv. Jono bažnyčios klebonu. 1563–71 Vilniaus 
katedros mokyklos vadovas, dėstė romėnų, Magdeburgo teisę, Lietuvos Statuto normas. 1569 daug prisidėjo 
prie Dancigo (dabar Gdanskas) miesto statuto naujos redakcijos sudarymo ir tai aprašė veikale Dantiscana. 
Reiškėsi kaip įstatymų ir teisės sąvadų kūrėjas, vienas II Lietuvos Statuto rengėjų. Krokuvoje ir Vilniuje išleido 
keliolika poezijos knygų lotynų kalba. Poetinę kūrybą sudaro įvairūs žanrai: satyros, epigramos, epitafijos, 
elegijos, dedikacijos, epitalamijai, poemos ir kita. 
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234. Scaevola Sammarthanus (Gaucher de Sainte‒Marthe, 1536‒1623)
Scaevolae Sammarthani  Poemata.  Ad Henricvm III .  Gal l iae 

et  Poloniae regem.
1587, Lvtetiae, apud Mamertum Patissonium Typographum Regium: in 

officina Roberti Stephani. M.D. LXXXVII. 251 p.
Prancūzų poeto panegirika Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam 
kunigaikščiui Henrikui Valua (1551–1589, ATR valdė 1573–1574)

590 Eur

235. S. Strarzewski, K. Zamorski (sud.)
Map of  concentration camps of  Soviet  Russia│Koncentraci jos 

stovyklų žemėlapis  Soviet inėje  Rusi joje
1945, pop., spauda, 33 x 58,5 (50 x 69,5)

Žemėlapis su pažymėtomis koncentracijos stovyklomis ir jų aprašymais.
Iš Romoje išleisto leidinio „Sovietinis teisingumas” (Sylwester Mora, Piotr Zwerniak 

„Sprawiedliwość sowiecka”, Włochy, 1945)
80 Eur

236. Boleslovas Stadzevičius (1875‒1947)
Lietuvos praeit ies  vaizdai

Kaunas, B. Stadzevičiaus leid., 1930 („Spindulio“ b–vės klišės ir spauda),  25 reprodukcijų 
lapai aplanke.

Lietuvos istorijos momentai M. Andriollio, V. Gersono, K. Ripinskio, V. Slendzinskio, K. 
Alchimavičiaus, V. Smakausko, J. Mateikos, K. Pillati, J. Stykos, J. Moniuškos ir kt. kūryboje.

890 Eur

237. Tadeusz Łopalewski (1900‒1979)
Między Niemnem a Dźwiną:  z iemia Wileńska i  Nowogrodzka/
Tadeusz Łopalewski ;  przedmowę napisał  Aleksander Prystor 

Poznań: Wydawnictwo Polskie (R. Wegner), [1938] (Printed in Poland), [4], 234, 
[2] p.: iliustr., žemėlap.; iš serijos „Cuda Polski“ [T. 13]

Labai daug lituanistinės medžiagos, nuotraukų
60 Eur
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238. Henrikas Laumianskis (Henryk Łowmiański, 1898‒1984)
Studja  nad początkami społeczeństwa i  państwa l i tewskiego/Henryk 
Łowmiański
T. 1–2, 1931-1932, Wilno: nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 444, 448 p.,  2 
žemėlap.
Iš serijos: Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
70 Eur

239. Antanas Žmuidzinavičius (1876‒1966) 
Антанас Жмуйдзинавичюс.  Каталог выставки произведений
[Москва]: Советский художник, 1951, [28] p., [13] iliustr. l.
Itin retas, 400 egz. tiražu išleistas A. Žmuidzinavičiaus parodos, įvykusios 1951 m.  Maskvoje, SSSR 
Dailininkų sąjungos Parodų salėje, katalogas. Iliustruotas, su I. Borisovos įvadiniu tekstu bei Antano 
Žmuidzinavičiaus dedikacija ir autografu
190 Eur

240. Stepas Zobarskas (1911‒1984)
Gerasis  aitvaras
[apsakymai vaikams] / Stepas Zobarskas; iliustravo dail. L. Truikys 
[Kaunas]: „Spaudos fondo“ leidinys, 1934 (Kaune: akc. b-vė „Žaibas“ sp.) 74, [4] p., [4] 
iliustr. lap.
Knyga iliustruota keturiomis dailininko Liudo Truikio (1904–1987) iliustracijomis
60 Eur

241. Brol iukas ir  sesutė
[Kaunas]: A. Ptašeko knygyno leidinys, [XX a. 3 d–metis], 
[8] p., [4] iliustr.
100 Eur

242. Aukuras /  Draugi ja  tautos kultūrai  kelt i  / 
Penkiol ikos metų sukakties  proga /  Mažosios 

Lietuvos kultūrinio gyvenimo žinios
(turinio sudarytojas, dailininkas  A. Brakas)

1937, Klaipėda: ,,Aukuro“ valdybos leidinys (Klaipėda: akc. 
,,Ryto“ b-vės sp.), 182 [1] p., [8] iliustr. lap.

Su savininko autografu ir įsigijimo data.
75 Eur
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243. Vytautas Pranas Bičiūnas (1893‒1942)
Kun.  Jonas Katelė  ir  jo  laikai :  1831–1908 /  V.  Bičiūnas

1934, [Kaunas]: kun. J. Katelės mirties sukaktuvėms minėti komiteto leidinys (Kaunas: 
„Meno“ sp.), 295 p., [1] portr. lapas: iliustr.

50 Eur

244. Vilius Gaigalaitis (1870‒1945)
Lietuwos Nusidawimai  ir  musû Raßliawa /  Lietuvos nusidavimai  ir 

mūsų rašl iava
[1912], Tilžė: ißleido „Sandoros“ Draugyste. Ketwirtoji iß „Pagalbos“ perspausta Knįgutē 

(Tilžė: „Lituania“ sp.), 36 p.
Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos istorija. Ant viršelio išspausdinta reklama: „San-

doros“ Knygu Kupczystēje [...] gaunamos [...] knygos [...]“. Gotikinis raidynas.
60 Eur

245. Luteraus Knygutes  /  Atminimui  pirm 400 Metų nusidawusio Wie-
ros Cʒystyj imo parupïno miel iems Brol iams Lietuwiams Kunįgs  Dr. 

Gaigalat is  pagal  D.  Hennig suraßytos
1917, [Klaipėda]: Ißleistos Kaßtomis „Sandoros“ Knįgų Kupcʒystēs Klaipēdoje (Tilžė: 

„Lituania“ sp.), 32 p. 
Gotikinis raidynas. Leidinio autorius greičiausiai Martinas Hennigas, parašęs knygelę 

Unſere Kirche (Hamburg, 1919).
25 Eur

246. Kristupas Lekšas (1872‒1941)
Ʒiono Warpel is  /  Naujos  dwaſißkos 
gieſmės ypacʒiai  meto ßwentėms
(sudarytojas ir vertėjas K. Lekšas, vinjetės dailininkas 
A. Brakas)
[1932], Klaipėda: Sutaiſė ir ißleido Kriſtups Lekßas 
(Klaipėda: „Lituania“ sp.), 144 p. 
Gotikinis raidynas.
40 Eur

247. Vydūnas (Vilhelmas Storosta, 1868‒1953)
Sieben Hundert  Jahre Deutsch-Litauischer Beziehungen

1932, Tisit. Rūta-Verlag (Tilžė: „Lituania“ sp.) 478 p.: iliustr. 
85 Eur

248. Vytauto Didžiojo  mirt ies  500 metų sukaktuvėms 
paminėti  a lbumas,  1430–1930│Album commémora-
t i f  du 500–ème anniversaire  de la  mort  de Vytautas  le 
Grand│Album in commemoration of  500–th anniversary 
of  the death of  Vytautas  the Great│Album zum Anden-
ken an Vytautas  den Grossen Anlässl ich der  500–Jähri-
gen Feier  seines Todes│spaudai  paruošė –  rėdigė par  H. 
Seraf inas
Red. H. Serafinas
1933, [Kaunas]: [s.n.] (Kaunas: „Spindulio“ sp.). 474 p., iliustr. Tekstas 
liet., angl., pranc., vok.
590 Eur
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A. – apačioje
a. – amžius
Ag – sidabras 
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 
g – gramas 
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 institu-
tas, 2005–2016)
LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

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

Santrumpos



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.





***

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros tinklapyje www.menorinka.lt
Išklausiusiems nemažiau 7-ų paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.

Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir 
diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos mokamos, bilieto kaina – 8 Eur.  

Vietų skaičius ribotas (max. 40).
Paskaitos vyksta meno galerijoje „Kunstkamera” (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Galimi paskaitų temų ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook 
profilyje „Vilniaus Aukcionas“.
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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

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

1 ir 4 viršeliuose panaudota
Pranas Lapė (1921‒2010)

Žalia  kompozici ja
~2000, drb., akr., 126,5 x 102,5

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

ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE. 
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

Partneris:

Artimiausi aukcionai:

LI Vilniaus aukcionas
2018 m. kovo mėn.

Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius) 



Kaina 5 Eur


