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Sveiki, mielieji,
kaip sakoma, tiesiai prie reikalo: pagaliau aukcione Antanas Samuolis. Daug būta hipotetinių
svarstymų apie brangiausius Lietuvos dailės rinkos autorius, ir daugelis ekspertų teigdavo, kad iš
XX a. autorių po M. K. Čiurlionio turėtų būti būtent A. Samuolis. Turėsim progą patikrinti.
Šalia Samuolio, yra dar 139 kūriniai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Atskiras mūsų žvilgsnio
fokusas šįkart susikoncentravo ties Jonu Čeponiu, kuriuo besąlygiškai žavimės ir kuris, beje, labai
rėmėsi Samuolio plastinės kalbos įtaka, tad tikrai yra genetinis ryšys tarp šių autorių.
Toliau. Kaip visada, atiduodame duoklę peizažui – per tokius autorius, kaip Antanas
Žmuidzinavičius, Jonas Mackevičius, Zigmas Petravičius, Adomas Varnas, Česlovas Znamierovskis,
Aleksandras Vitulskis, Adelė Medutytė ir kiti. Taip pat ir urbanistiniam, konkrečiai – Vilniaus
peizažui, tarpstančiam Vytauto Banaičio, Jono Mackonio–Mackevičiaus ir kitų darbuose.
Tyliųjų modernistų kolekcininkams siūlome atkreipti dėmesį į ankstyvuosius, dar
konstruktyvistinius Lino Katino darbus. Kaip visada, pristatome kūrinius Lietuvos grafikos, Išeivijos
dailės ir Litvakų dailės rubrikose.
Rubrikoje Varia lituanica rasite įvairių lituanistinių dalykėlių, kaip antai proginė saldainių
fabriko „Rūta“ dėžutė ar Vytauto Didžiojo universiteto humanitarų 1932 m. laidos vinjetė, kurioje
matome, kokia profesūra – tautos žiedas! – ugdė ano meto inteligentiją.
Taip pat šiame aukcione esame dėmesingi lietuviškai keramikos tradicijai, ypatingai –
Valdemarui Manomaičiui, kurio keramika savo žavesio nepraranda ir po 50-ies metų.
Aukcionas, tikiu, bus įdomus, tad iki pasimatymo jame.

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

In focus: Jonas Čeponis
Jonas Čeponis gimė 1926 m. balandžio 2 d. Gaveikėnuose (Utenos apskr.), mirė 2003 m. sausio 7 d.
Vilniuje, tapytojas. 1951 m. baigė Lietuvos dailės institutą; 1980–1988 m. dėstė jame; profesorius (1988
m.). 1977–1980 m. dėstė Vilniaus inžineriniame statybos institute. Nuo 1951 m. dalyvavo parodose
Lietuvoje ir užsienyje (Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, JAV, Japonijoje, Kanadoje ir kt.). Daugiausia
tapė ekspresyvius pamėgtus gimto kaimo peizažus su saulės motyvu, juos romantizavo, nuo vaikystės
žavėjosi „kai [saulė] per ežerą (...) nutiesdavo auksinį tiltą“ (cit. Jonas Čeponis in: Spalvingas žvilgsnis
į pasaulį, Vilnius, 2016, p. 69). Kūryboje vyrauja Vilniaus senamiesčio motyvai, dailininkas „atrado
savitas (...) gatvelių panoramas, fragmentus su gotikos ar baroko stiliaus bažnyčiomis, sukūrė savitą
ir atpažįstamą, čeponišką Vilnių“ (cit. Nijolė Nevčesauskienė, ibid. p. 25). Nutapė natiurmortų (su
liaudies skulptūrėlėmis, Vilniaus verbomis, gėlėmis), aktų, figūrinių kompozicijų, portretų. Kūrybai
įtakos turėjo fovizmas; motyvai perteikiami fragmentiškai, kartais panoramiškai, dekoratyvūs
kontrastingi spalvų deriniai atskiriami juodu kontūru. 1984 m. pelnė LSSR valstybinę premiją. Kūrinių
yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Mo muziejuje, kituose
Lietuvos ir užsienio (Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kt.) muziejuose.
Parengta pagal Jonas Čeponis. Spalvingas žvilgsnis į pasaulį, Vilnius, 2016; Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990, sud.
M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 138–139; Šatavičiūtė, L. Čeponis Jonas in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

1. Jonas Čeponis (1926–2003)

Pe iza ža s

1963, drb., al., 60 x 80
Sign. AD: Čeponis63

3900 Eur
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2. Jonas Čeponis (1926–2003)
Merg in a

1980, drb., al., 93 x 103
Sign. AD: J.Čeponis

7300 Eur
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3. Jonas Čeponis (1926–2003)

4. Jonas Čeponis (1926–2003)

5. Jonas Čeponis (1926–2003)

1964, kart., al., 45,5 x 34
Sign. AK: J.Čeponis

1963, kart., al., 46,5 x 34
Sign. AK: J.Čeponis

1964, kart., al., 49 x 35
Sign. AK: J.Čeponis

A kta s 2

2000 Eur
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Merg ina

2200 Eur

Akt a s

2300 Eur
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6. Jonas Čeponis (1926–2003)

7. Jonas Čeponis (1926–2003)

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

1988, drb., al., 92 x 73
Sign. AK: J.Čeponis.88.

Se n i va rt a i

9100 Eur

Rū p i nt o j ė l i s

7500 Eur

7

Lietuvos dailė
Antanas Samuolis (Samulevičius, Samolevičius) gimė 1899 m. birželio 3 d. Puišiuose
(Raseinių apskritis), mirė 1942 m. vasario 9 d. Leysine (Vaud kantonas, Šveicarija),
tapytojas. Vienas žymiausių lietuvių ekspresionizmo atstovų. 1920–1922 m. lankė
piešimo kursus Kaune. 1929 m. baigęs Kauno meno mokyklą (mokytojas J. Vienožinskis),
vertėsi įvairiais užsakymais (tapė portretus, religinius paveikslus, dekoravo bažnyčias,
retušavo senas fotografijas). Nuo 1930 m. dalyvavo parodose. Nepriklausomųjų
dailininkų draugijos (1930–1933 m.), grupuotės Ars (1932–1934 m.) narys. Nuo 1939 m.
gydėsi Šveicarijoje. Dėl II pasaulinio karo nutrūkus ryšiams su Lietuva, mirė skurde.
Nutapė raiškių figūrinių kompozicijų, monumentalių, ekspresyvių, apibendrintos
formos, dramatiškos nuotaikos peizažų, natiurmortų. Sukūrė portretų, jiems būdinga
psichologinė ir socialinė charakteristika, grotesko, autoironijos elementai. Kūriniai
ekspresyvios tapysenos, vyrauja suprimityvinta forma, tamsus, kontrastingų sodrių
spalvų koloritas, dramatiška nuotaika. Nutapė apie 60 paveikslų. Kūrinių yra
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje. Prauliuose
(Jonavos raj.), kuriuose A. Samuolis kurį laiką gyveno, veikia Samulevičių memorialinis muziejus‑sodyba
(atstatyta A. Samuolio klėtelė). Nuo 1994 m. Kaune vyksta A. Samuolio atminimui skirti tarptautiniai tapybos
plenerai.
Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p.
255; Samuolis Antanas in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
V. Liutkus apie aukcione pristatomą paveikslą rašė: „Paveikslo motyvas siejamas su dailininko sesers
Reginos liga“. Įdomu, kad A. Samuolis šį paveikslą atvaizdavo kitame savo kūrinyje – „Mano kambarys“ (1934,
drb., al., 74 x 64, repr. in: R. Samulevičius, Baltoji obelis, Vilnius, Vaga, 1985: il. 58), kuriame būtent šis kūrinys
vaizduojamas kabantis virš dailininko lovos. Tai liudija, kad kūrinys dailininkui buvo asmeniškai svarbus.
Šis kūrinys – vienas iš 7 tapybos darbų, kuriuos Antanas Samuolis eksponavo pirmojoje ARS parodoje 1932
m. (žr. R. Samulevičius, Baltoji obelis, Vilnius, Vaga, 1985: p. 94)
ARS grupuotė – tai pirmoji tikrai modernistinė lietuvių dailininkų grupė, veikusi 1932–1934 m., surengusi
vos dvi parodas. Grupei priklausė Kauno meno mokyklos absolventai tapytojai Antanas Gudaitis, Antanas
Samuolis, Viktoras Vizgirda, skulptorius Juozas Mikėnas, grafikai Vytautas Kazimieras Jonynas, Telesforas
Valius, Telesforas Kulakauskas, Jonas Steponavičius bei vyresni kolegos Mstislavas Dobužinskis ir Adomas
Galdikas. Grupė savo manifeste deklaravo siekį lietuvių liaudies meno plastines formas sintezuoti su Vakarų
Europos modernių, avangardistinių krypčių plastinėmis formomis.
Antanas Samuolis gyveno trumpai ir sukūrė nedaug darbų. Jo nedidelės apimties kūryba turėjo
neišmatuojamos reikšmės visai XX a. lietuvių tapybos tradicijai. Po karo, XX a. 3-e ketvirtyje Valstybiniame
dailės institute dominavo Antano Gudaičio pedagoginė mokykla, kuri besąlygiškai rėmėsi arsininkų, ir ypač
– A. Samuolio tapybiniais principais, todėl galima sakyti, kad Antanas Samuolis buvo referencinė figūra
ištisoms lietuvių tapytojų kartõms.
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8. Antanas Samuolis (1899–1942)
L ig a

1931, drb., al., 46 x 57
Repr. in: Antanas Samuolis (sud. V. Liutkus, Vilnius: Artseria, 2006), p. 105

68000 Eur
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9. Jonas Mackevičius (1872–1954)
P ievoje

XX a. 4 d-metis, kart., al., 22 x 27,2
Sign. AK: J. Mackveičius

1850 Eur
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10. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)
Kopų pe iza ž as

1946, drb., al., 19,7 x 25,4
Sign. AK: AŽ.46, KP: autoriaus dedikacija
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. 1199

2600 Eur
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11. Adomas Varnas (1879–1979)
Pa mi š kė. Et i u d a s I I I

1947, kart., al., 24,7 x 35
Sign. KP: A. Varnas pinx.–1947
m./Ravensburg/Kapuzinerstr. 7/
Germany

1800 Eur

12. Adomas Varnas (1879–1979)
Pe i z a ž a s su s o dyb a
1938, kart., al., 25 x 34,7
Sign. AD: Vrns/1938

1800 Eur
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13. Zigmas Petravičius (1862–1955)
Paupy

1940, drb., al., 72,5 x 104
Sign. AK: Z. Petravičius/1940 m.

2900 Eur

Zigmas Petravičius gimė 1862 m. birželio 16 d. Sirvyduose (Kelmės vlsč.), kitais duomenimis –
Ganyprovoje (Šilalės raj.), mirė 1955 m. kovo 9 d. Kaune, tapytojas. Mokėsi Varšuvos dailės mokykloje,
1881–1893 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje (B. Villevaldes’es batalinės tapybos klasėje), tobulinosi
Paryžiuje. Ankstyvajai kūrybai įtakos turėjo rusų realizmo dailė, Kilnojamųjų dailės parodų draugijos
(„peredvižnikų“, 1890–1892 m. buvo jos narys) dailininkų tapyba. Nuo 1890 m. dalyvavo parodose Lietuvoje
ir Rusijoje. 1895 m. vienas Peterburgo dailininkų draugijos įkūrėjų, 1908 m. lenkų draugijos „Zachęta” Sankt
Peterburge iniciatorių. 1905 m. Rusijoje eksponuotą tapytojo revoliucinės tematikos paveikslą „Mirties žygis”
(1905 m.) caro valdžia konfiskavo. Vengdamas suėmimo, kuriam laikui išvyko iš Rusijos. 1913 m. lankėsi
Palestinoje, Egipte. 1920 m. grįžo į Lietuvą, nuo 1936 m. gyveno Kaune, dirbo dailininku Vytauto Didžiojo karo
muziejuje. Nuo 1935 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu už
batalinės tematikos paveikslus.
Sukūrė peizažų, portretų, buitinių kompozicijų su valstiečių kasdienio gyvenimo vaizdais, paveikslų
religine tema (Kelmės, Vaiguvos) bažnyčioms. Tarpukariu nutapė daug akademistinės manieros batalinių,
istorinių paveikslų. Sovietiniu laikotarpiu sukūrė socrealistinio stiliaus žanrinių kompozicijų. Kūrinių
yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame
muziejuje, Šiaulių „Aušros” muziejuje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje ir kt.
Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p.
298–299; Petravičius Zigmas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
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14. Vytautas Kairiūkštis (1890–1961)
Papl ūd im i o motyvas

XX a. 4 d-metis, kart., al., 17,8 x 27,8
Sign. AD: V. Kairiūkštis

1800 Eur

Vytautas Kairiūkštis gimė 1890 m. lapkričio 14 d. Seinuose, mirė 1961 m. birželio 13 d. Vilniuje; palaidotas
Bernardinų kapinėse. Tapytojas, dailėtyrininkas. 1910–1912 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. 1912–1916
m. Maskvos universitete studijavo teisę ir kartu (1912–1913 m.) lankė K. Juono tapybos studiją. 1917–1918 m.
studijavo dailę Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje, 1920–1921 – Aukštosiose meno ir
technikos dirbtuvėse (VCHUTEMAS) Maskvoje. Čia susipažino su rusų avangardine daile, konstruktyvizmo,
suprematizmo idėjomis. 1921–1937 m. dirbo mokytoju Vilniuje (ir vadovavo savo įsteigtai piešimo studijai),
Panevėžyje, nuo 1936 m. – Kaune. 1931 m. baigė Vilniaus universitetą (įgijo piešimo mokytojo diplomą).
1940–1944 m. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Kaune Meno skyriaus vedėjas. 1944–1951 m. dėstė Kauno
taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute; docentas (1947 m.). Nuo 1952 m. gyveno Vilniuje.
Nuo 1921 m. dalyvavo ir rengė parodas Lietuvoje ir Lenkijoje; 2010 m. Vilniuje surengta pomirtinė
paroda. 1923 m. vienas pirmosios avangardinės „Naujojo meno parodos“ Vilniuje organizatorių. Nuo 1924
m. lenkų dailininkų grupės „Blok“ narys. 1925–1929 m. keliavo po Vakarų Europą. Bendradarbiavo su
avangardo žurnalais „Keturi vėjai“, „Muba“, kūrė fotomontažus. Rašė kritikos straipsnius, dailės istorijos
studijas, parengė monografiją apie K. Sklėrių (1938 m.), studiją apie M. K. Čiurlionį (1938 m.) kolektyvinėje
monografijoje.
Nutapė figūrinių kompozicijų, portretų, peizažų, natiurmortų. Sukūrė pastelių, piešinių, koliažų.
Ankstyvieji kūriniai turi konstruktyvizmo, kubizmo, geometrinės abstrakcijos bruožų. 3 d-metyje grįžo prie
tradiciškesnių formų; sukūrė art deco stilistikos aktų. Po 1931 m. tapė postimpresionistinius lyrinius peizažus.
Kairiūkščio kūryba padarė didelę įtaką moderniosios lietuvių dailės plėtotei. Kūrinių yra Lietuvos dailės
muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lodzės
dailės muziejuje ir kt.
Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p.
184–185; Rutkauskienė, R. Kairiūkštis Vytautas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Vilniaus piešimo mokykla
1866–1915, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2017, p. 208.
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15. Adomas Galdikas
(1893–1969)
Veid as su l e l ij os
žied u

XX a. 3–4 d-metis, drb.,
al., 47 x 59,6

2600 Eur

16. Kazys Šimonis (1887–1978)
M i š ko mie s t a s

1975, kart., temp., 32,5 x 49
Sing. AK: KŜ

1500 Eur

17. Aleksandras Vitulskis (1927–1969)
B a l t i e j i L a ka j a i I I

1964, kart., al., 50 x 69,7

340 Eur

Aleksandras Vitulskis gimė 1927 m. birželio 2 d. Kaune, mirė 1969 m. spalio 16 d. Vilniuje, grafikas, tapytojas. 1945–1947 m.
studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1950 m. bendradarbiavo žurnaluose „Genys“, „Šluota“,
„Jaunimo gretos“, „Tarybinė moteris“, laikraščiuose „Literatūra ir menas“, „Lietuvos pionierius“. 1956 m. baigė Lietuvos
dailės institutą (tapybą). Nuo 1957 m. dalyvavo parodose. Pieštuku, anglimi, sangvinu nupiešė portretų, istorinės tematikos
kompozicijų, peizažų, šaržų, karikatūrų. Nutapė figūrinių kompozicijų, portretų, peizažų. Kūriniai realistiniai, tikslaus
piešinio, ryškaus kolorito. Iliustravo knygų (G. Rodari „Stebuklingas būgnas“ 1967). Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje,
Vilniaus universiteto bibliotekoje.
Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 788; Vitulskis Aleksandras, in:
https://www.vle.lt [interaktyvus].
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18. Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski, 1890–1977)
Pr i e e ž e r o

1948, drb., al., 37,5 x 62,5
Sign. AK: C.Znamierowski/1948

430 Eur

19. Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski, 1890–1977)
Up e l i s

1958, kart., al., 17,5 x 26
Sign. AK: CZ 58

160 Eur

20. Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski, 1890–1977)
Pe i z a ž a s su u p e l i o vi ng i u
1970, kart., al., 40,5 x 69
Sign. AK: Č.Znamierowski 70

490 Eur

21. Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski, 1890–1977)
Ne r i s

1975, drb., al., 50 x 80
Sign. AK: C.Znamierowski 75

490 Eur
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22. Jonas Buračas (1898–1977)

23. Jurgis Virbickas (1904–?)

1930, pop., temp., 21,5 x 29,5
Sign. AD: 1930/BuračasJ./[?]

1956, pop., akv., 17,5 x 23,5
Sign. AK: monograma 56.8.28

Ti l tel is

360 Eur

Ju r b a r ko u ž t va nka

190 Eur

24. Edmundas Žiauberis (1932–1985)

25. Leonas Katinas (1907–1984)

XX a. 6 d-metis, pop., akv., 22,5 x 33
Sign. AD: Žiauberis

1946, kart., al., 17,5 x 23
Sign. AD: Katinas/46

Upė

85 Eur

Ši e no ve ž i ma s. E s ki z a s

190 Eur
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26. Genovaitė Vajėgaitė–Narkevičienė
(g. 1927, atrib.)
Ve s t uvė s

XX a. 6 d-metis, drb., al., 39 x 79

360 Eur

27. Monika Bičiūnienė (1910–2009)
Pr a d ž i a l i e p o s

1975, kart, al., 47x60
Sign. KP: 1975 m. Pradžia liepos/parašas

390 Eur
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28. N. Rubakovas, Sergejus Šominas (Сергей Николаевич
Шомин, 1913–2002)
Ka u no pa n orama su Soboru
1941–1944, drb., al., 88 x 69
Sign. AD: Н. Рyбаков/S. Šomin

1900 Eur
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29. Aleksandras Gavruška (g. 1927)
Dvi g u b a s p a s t a t yma s

1954, drb., al., 100 x 80
Sign. KP: Гаврушко 1954
Kūrinys sukurtas studijuojant Valstybiniame dailės institute tapybą, V k.
Lit.: Lietuvos TSR Valstybinis dailės institutas (sud. T. Adomonis, Vilnius,
1960): il. 32

200 Eur
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30. Kęstutis Gvalda (1927–2011, atrib.)
Vyr o p o r t r e t a s

XX a. 3 ketv., pop., akv., 34,5 x 52,5

320 Eur

31. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Mo t e r s p o r t r e t a s (Au t o p o r t r et a s?)
XX a. 8 d-metis, drb., al., 100 x 80

620 Eur
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32. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

33. Marija Cvirkienė (1912–2004)

1981, kart., al., 64 x 46
Sign. AD: parašas 81

Iki 1972, drb. ant kart., al., 28 x 24,4
Sign. KP: autorės dedikacija ir parašas

Na ti ur mort a s su gėlėmis

650 Eur

Na t i u r mo r t a s

740 Eur

Marija Račkauskaitė–Cvirkienė gimė 1912 spalio 28 d. Bolgrade (Moldavija, dab. Ukraina), mirė 2004 m.
birželio 19 d. Vilniuje; palaidota Rasų kapinėse. Tapytoja. Nuo 1921 m. gyveno Lietuvoje. 1935 m. baigė Kauno
meno mokyklą (mokytojai P. Kalpokas, A. Galdikas). Nuo 1935 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Nutapė peizažų, portretų (artimųjų ir kultūros veikėjų), teminių kompozicijų, tarp jų – motinystės tema,
natiurmortų. Kūriniams būdinga realizmo ir impresionizmo bruožai. 4 d-metyje stiliaus formavimuisi įtakos
turėjo A. Galdiko, A. Renoiro, C. Monet, P. Bonnardʼo tapyba.
Ankstyvieji kūriniai – smulkių potėpių, šiltų šviesių spalvų, 7 d-mečio paveikslai dramatiškesni, grubių
potėpių, rupios faktūros, vėlesni – ramūs, vėsaus kolorito. Iliustravo vaikų knygų (P. Cvirkos „Cukriniai
avinėliai“ 1935 m., Agnijos ir Pavelo Barto „Nešvari mergytė“ 1936 m. ir kt.). Kūrinių yra Lietuvos dailės
muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
Venclovų namuose-muziejuje, Tretjakovo galerijoje Maskvoje. 2000 m. apdovanota Gedimino ordino Riterio
kryžiumi.
Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p.
90–91; Širvinskienė, R. , Cvirkienė Marija, Račkauskaitė in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
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34. Leonardas Tuleikis (1939–2014)
Nat iur mortas

1970, drb., al., 100 x 120
Sign. AD: L.Tuleikis/70

3400 Eur
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35. Valentinas Antanavičius (g. 1936)
Na t i u r mo r t a s su ą s o č i u
1973, kart., al., 68,4 x 49
Sign. VK: Ant 73

1500 Eur

36. Algirdas Petrulis (1915–2010)

37. Adelė Medutytė (g. 1928)

1985, drb., al., 61 x 73,5
Sign. AD: petrulis.85

1979, kart., al., 49,5 x 35,5
Sign. AK: Medutytė 1978

Nat iur mortas su gėlėmis

2600 Eur

22

i

As t r ų p u o kš t ė

180 Eur

L

I

I

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

38. Romualdas Stankevičius (1933–1991)

39. Augustinas Savickas (1919–2012)

1988, drb., al., 90 x 72
Sign. AD: RS88

1958, drb., al., 78,5 x 99
Sign. AK: A. Savickas 58

Na ti ur mort a s su gėlių vaz a

480 Eur

a

s

Ju o d i e j i ka l na i

500 Eur

40. Vladas Karatajus (1925–2014)

41. Bronius Uogintas (1946–2013)

1959, drb., al., 80,5 x 116
Sign. AK: parašas 59

1962, drb., al., 67 x 92
Sign. AK: Br. Uogintas/1962.

Pe i z a ža s

1200 Eur

B e r ž ynė l i s p r i e Vi ng i o p a r ko

490 Eur
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42. Georgij Čerepov (George Cherepov, 1909–1987)
Pe i z a ž a s

XX a. II p., drb. ant kart., al., 40 x 50,8
Sign. AD: G.Cherepov

480 Eur

Georgij Čerepov (George Cherepov) gimė 1909 m. Lietuvoje, mirė 1987 m. Pensilvanijoje (JAV). Dailę
studijavo Rygoje, vėliau – Dubrovnike (Kroatija). Po studijų daug keliavo ir surengė parodų Centrinėje
Europoje. 1952 m. emigravo į JAV; aktyviai dalyvavo parodose (Vermonte, Prinstone, Filadelfijoje, Niujorke),
vedė tapybos kursus, parašė knygų apie tapybos technikas (Discovering Oil Painting, 1971; kartu su W. Blake’u –
The Oilpainting Book, 1979 ). Dažniausiai mėgo tapyti plenere. Sukūrė peizažų, marinų, natiurmortų, aktų.

43. Pranciškus Porutis (1924–2009)

44. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)

1982, kart., al., 49,5 x 70

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

U p ė s pak r an t ės pe iz až as

370 Eur
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Pr i e Ku r š i ų į l a nko s

1200 Eur

L

I

I

V

45. Juozapas Miliūnas (1933–2016)
Va s ara Aukš t a it ij oje
1984, kart., al., 61 x 85
Sign. AD: J. Miliūnas
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4 6. Vi nc a s No r ku s (192 7 –2 0 0 6)
Gubos
XX a. 4 ketv., kart., al. 28,5 x 38,5

230 Eur

320 Eur

47. Adelė Medutytė (g. 1928)

48. Adelė Medutytė (g. 1928)

1978, kart., al., 47,5 x 34,5
Sign. AD: 78parašas

1980, kart., al., 39,3 x 39,3
Sign. AD: 80/Medutytė

Žiemos šarma

180 Eur

Ka d u g i a i Ne r i j o j e

180 Eur
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49. Liudas Pocius (g. 1940)

50. V. Kaminskas

1982, kart., temp., 29,8 x 40
Sign. AD: monograma/82
190 Eur

1986, kart., al., 50 x 60
Sign. AK: V.Kam86

Aukš t advario a pyl inkės (N ikronio ež eras)

Lieptelis

80 Eur

51. Stasys Jusionis (g. 1927)

52. Stasys Jusionis (g. 1927)

1984, drb., al., 50 x 70
Sign. AD: parašas

1971, kart., al., 48 x 55
Sign. AK: parašas

P r i e Ven t ės

440 Eur
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53. Kazimieras Tutkus (1921–1992)
Rudens etiud a s

1961, drb., al., 55 x 73,5
Sign. AD: K. Tutkus

250 Eur

Kazimieras Tutkus gimė 1921 m.
rugpjūčio 14 d. Anykščių viensėdyje
(Anykščių raj.), mirė 1992 m. sausio 19 d.
Vilniuje, scenografas, tapytojas, literatas.
1939–1940 m. mokėsi Kauno meno
mokykloje, 1940–1945 m. – tapybą Vilniaus
dailės institute pas J. Vienožinskį, studijų
nebaigė, nes buvo priverstas slapstytis
nuo saugumo persekiojimo. 1945–1949 m.
gyveno kaime pas tėvus, slapstydamasis nuo
represijų, uždarbiaudamas kaip dailininkas
Anykščiuose. 1949 m. kovo 25 d. ištremtas
su sunkiai sergančiu tėvu į Bucharavos
gyvenvietę (Irkutsko sr.), 1949–1951 m.
dirbo kolūkyje, 1951–1957 m. – Aprelsko aukso kasyklose (Bodaibo raj., Irkutsko sr.). Šeima buvo apkaltinta
pogrindinio laisvės judėjimo rėmimu ir ištremta visam gyvenimui be teisės sugrįžti. 1957 m. grįžo iš tremties
1957–1961 m. dirbo „Anykščių šilelio“ kolūkio apskaitininku. Nuo 1961 m. gyveno Vilniuje, dirbo Vilniaus
valstybiniame akademiniame dramos teatre dailininku dekoratoriumi (buvo vyriausiasis dailininkas
dekoratorius). Nutapė peizažų (su kaimo, Vilniaus senamiesčio ir kt. miestų vaizdais), meno žmonių
portretų, natiurmortų. Nuo 1962 m. dalyvavo parodose.
Tremtyje rašė eilėraščius (publikuota in: „Tremtinio Lietuva“, 1990), paskelbė prisiminimų apie tremtį.
Parengta pagal Kazimieras Tutkus in: http://www.anykstenai.lt [interaktyvus]; Lietuvos dailininkų žodynas
1945–1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 723.

54. Jeronimas Čiuplys (1928–1999)

55. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990)

XX a. 4 ketv., pop., akv., 23 x 35
Sign. AD: J.Č.

1968, drb., akr., 59,7 x 70
Sign. AK: V.Banait. 68.

Sodyba

Ne r i s

180 Eur

420 Eur
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56. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990)

57. Jonas Mackonis-Mackevičius (1922–2002)

XX a. 8–9 d-metis, drb. ant kart., al., 47 x 66
Sign. AD: V. Banaitis

1981, drb., al., 50 x 64
Sign. AK: J.Mackonis-81

Vi l n i u s žie mą

240 Eur

Vi l ni a u s b a r b a ka na s

460 Eur

58. Gintarė Uogintaitė (1955–2016)

59. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

XX a. 4 ketv., kart., al., 66 x 89

1969, drb., al., 40 x 50,5

Pe i zaža s su b a žnyč ia

750 Eur
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60. Linas Katinas (g. 1941)

61. Linas Katinas (g. 1941)

1970, kart., al., 120,3 x 120,3
Sign. AK: Linas, KP: buvo Taline
Repr. in: Linas Katinas: Ieškau, bet tikiu nerast... (sud. S. Makselienė,
Vilniaus aukciono biblioteka, 2018): p. 96

1970, kart., al., 120,3 x 120,3
Sign. AK: Linas
Repr. in: Linas Katinas: Ieškau, bet tikiu nerast... (sud. S. Makselienė,
Vilniaus aukciono biblioteka, 2018): p. 97

G a tvė

2000 Eur

K i e ma s

2000 Eur

29

L

i

e

t

u

v

o

s

d

a

i

l

ė

62. Algis Griškevičius (g. 1954)
Pr i e s i na go go s

1990, drb., al., 90 x 117
Sign. AD: A.Grišk.90

4200 Eur

63. Jūratė Mykolaitytė (g. 1954)
Skr a j o j a nt i s o l a nd a s
1989, drb., al., 91 x 116
Sign. AK: monograma

2900 Eur

64. Vygantas Paukštė (g. 1957)
Va i š i ų s t a l a s

1990, drb., al., 81 x 100
Sign. AK: Paukštė 90

1900 Eur
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65. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
Na t i u r mo r t a s I

1980, drb., al., 39,2 x 39,2
Sign. AK: parašas

350 Eur

66. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
Na ti ur mort a s I I

1980, drb., al., 39,2 x 39,2
Sign. AD: parašas

350 Eur

67. Jonas Gasiūnas (g. 1954)
Vi l ni a u s p e i z a ž a s

2006, drb., al., tapyba degančia žvake, 195 x 145

2600 Eur

31

68. Vygantas Paukštė (g. 1957)

69. Remigijus Jusionis (g. 1956)

2014, drb., al., 70 x 35
Sign. AD: Paukšt14

1987, pop., mišri techn., 68 x 48,5

Pamat ė

500 Eur

70. Gražina Janina Vitartaitė (g. 1942)
Pava s aris
32

1990, kart., al., 29 x 50
Sign. AD: parašas

190 Eur

Tr i u mfo a r ka

190 Eur

71. Gražina Janina Vitartaitė (g. 1942)

72. Valdas Gilius (g. 1960)

1980, kart., temp., 27 x 22
Sign. AD: G.V.80.

1989–1990, pop., tempera, 32 x 24
Sign. AD: parašas

Ka me rin is moty vas

90 Eur

Že nkl a s

90 Eur

73. Mykolas Labuckas (1921–1998)
Sc e n ovaiz dž io p rojektas

1956–1957, pop., guašas, 36 x 58
Sign. AD: M. Labuckas 57/56

370 Eur

33

Litvakų dailė

74. Izaijas Kulvianskis (Issai Kulvianski, 1895–1970)
Pe iza ža s su f igūromis

1945, pop., akv., 47,2 x 61,5
Sign. AD: 45/parašas; AK: parašas

690 Eur

Izaijas Kulvianskis (Issai Kulvianski) gimė 1894 m. spalio 24 d. Jonavoje, mirė 1970 m. Londone, litvakas
tapytojas, skulptorius. 1910–1911 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, 1912 m. – Berlyno dailės akademijoje.
1913 m. atvyko į Paryžių, apsistojo dailininkų kolonijoje La Ruche. Artimai bendravo su M. Chagallu, Ch.
Soutine’u. Per I pasaulinį karą tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1918 m. grįžo į Berlyną, čia tęsė tapybos studijas
(pas L. Koenigą ir L. Corinthą), dalyvavo dailės parodose. 1932 m. atvyko į Lietuvą. 1933–1950 m. gyveno
daugiausia Palestinoje, su G. Leschnitzeriu Tel Avive įkūrė dailės mokyklą. Vienas Palestinos tapytojų ir
skulptorių asociacijos įkūrėjų. Nuo 1950 m. gyveno Pietų Prancūzijoje ir Niurnberge (Vokietija), 1969 m.
persikėlė į Vakarų Berlyną, vėliau – į Londoną.
Nutapė peizažų, portretų, paveikslų su tradiciniais žydų kasdienio gyvenimo motyvais; kai kuriose
kompozicijose pastebima M. Chagallo poetikos įtaka. Iš pradžių kūryboje plėtojo ekspresionistines
tendencijas, nuo 3 d-mečio pasireiškė naujojo daiktiškumo bruožai. Sukūrė daug Vilniaus ir litvakų
apgyvendintų įvairių miestelių vaizdų, dažniausiai tapė paprastus žmones, būdinga vaizduojamų gyvenimo
scenų psichologizavimas. Sukūrė realistinių buitinio žanro skulptūrų. Kūrinių yra Valstybiniame Vilniaus
Gaono žydų muziejuje, Berlyno galerijų rinkinyje.
Parengta pagal Andrijauskas, A. Kulvianskis Izaijas in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Lietuvos
dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 233–234.
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75. Max Band (1900–1974)

Natiurmortas su chriz antemo mi s i r mo l i ne f i g ū r ė l e
XX a. 6–7 d-metis, drb., al., 65 x 54
Sign. AD: Max Band

3600 Eur
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76. Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler, 1918–1998)
Na t i urmortas

XX a. II p. drb., akr., 50 x 40
Sign. AD: parašas

1350 Eur
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77. Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler, 1918–1998)
Nu e

1957, pop., guašas, 31 x 45,5
Sign. VD: 57 parašas

800 Eur

Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) gimė 1918 m. balandžio 28 d. Hrubešuve (Hrubieszów, Lenkija), mirė
1998 m. liepos 18 d. Tel Avive, žydų kilmės dailininkas. Nuo 1937 m. studijavo Stepono Batoro universiteto
Dailės fakultete Vilniuje pas L. Slendzinskį. Prasidėjus II pasauliniui karui, studijas teko nutraukti;
dailininkas deportuotas į Uzbekistaną. Vėliau gyveno Uralo srityje, pragyvenimui užsidirbdavo tapydamas
SSRS politikų portretus. Karui pasibaigus, pavyko grįžti į Lenkiją. Sužinojęs, kad artimieji žuvo, nusprendė
išvykti į Milaną. Čia studijavo Breros dailės akademijoje pas A. Salvadori. Studijuodamas keletą kartų lankėsi
Paryžiuje, kur susipažino su H. Matisse’o kūryba. 1949 m. baigęs studijas išvyko į besikuriantį Izraelį,
apsistojo Tel Avive. Dirbo piešimo mokytoju, aktyviai dalyvavo meniniame gyvenime. Nuo 1970 m. keletą
metų gyveno Veronoje, dėstė tapybą. 1974 m. pelnė Accademia Tiberina Romoje apdovanojimą, 1975 m. –
UNESCO aukso medalį ir kt. Nuo 1975 m. Italijos Meno akademijos narys.

37

Išeivijos dailė

78. Jonas Rimša (1903–1978)

79. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

1943–1951, drb., al., 82 x 72,5
Sign. AD: J.Rimša

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

I nd ė nai ka l n uos e

19000 Eur
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Ci r ko a kr o b a t a s a nt ž i r go
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80. Kazimieras Žoromskis
(1913–2004)

Ab st r akt i komp oz icija

XX a. II p., drb., al., 77,5 x 102

4900 Eur

81. Kazimieras Žoromskis
(1913–2004)
B e pavadinimo

1960–1964, drb., al., 116,5 x 126,5

5900 Eur
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82. Pranas Gailius (1928–2015)
I š c ikl o „ Surf ace émue“
( „Ja ut r us p av iršius“)

1986, pop., akr., 56,5 x 76
Sign. AK: pranas/86, AD: pranas
Repr. in: Pranas Gailius: Kūryba (sud.
S. Makselienė, Vilniaus aukciono
biblioteka, 2011): p. 247

7500 Eur

83. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

Gėlės

1982, pop., tušas, akv., 55 x 76

1500 Eur
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84. Antanas Liutkus (1906–1970)

85. Antanas Liutkus (1906–1970)

XX a. vid., pop., monotip., 49 x 32
Sign. AK: A. Liutkus

XX a. vid., pop., monotip., 49 x 32
Sign. AK: A. Liutkus

B url aiviai Villef ranche sur mer įlanko j e

290 Eur

Na t i u r mo r t a s

290 Eur

Antanas Liutkus gimė 1906 m. birželio 17 d. Leckavoje, mirė 1970 m. vasario 9 d. Paryžiuje, teisininkas,
dailininkas. 1931 m. baigė VDU Teisės fakultetą. Nuo 1927 m. tarnavo valstybės kontrolėje, nuo 1933
m. Užsienio reikalų ministerijoje. 1936 m. paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje atašė, 1938 m.
pasiuntinybės antrasis sekretorius ir prekybos skyriaus vedėjas. Nuo 1940 m. gyveno Villefranche (netoli
Nicos).
1945 m. pirmą kartą kūrinius eksponavo Moderniojo meno parodoje Nicoje. Tais pačiais metais tapo
Nicos dailės sąjungos nariu, buvo nuolatinis jos metinių parodų dalyvis. 1951 m. vienas iš Nepriklausomųjų
dailininkų sąjungos steigėjų Villefranche. 1954 m. surengė savo kūrinių parodą Paryžiuje. Lietuvoje A.
Liutkaus kūryba pirmą kartą pristatyta 2016 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune; išleistas
parodos katalogas „Grįžimas iš Žydrosios pakrantės“ (2016 m.). Nutapė impresionistine maniera peizažų
(dažniausiai su Viduržemio jūros vaizdais), portretų, natiurmortų.
„A.Liutkus – puikus koloristas, turėjęs labai lengvą ranką. Jo menas – poilsis mums visiems. Metus
studijavęs Nicos meno mokykloje, (...) perėmė Prancūzijos meno pagrindus: impresionistinę patirtį,
eleganciją ir kultūrą. Jo kūryboje – ir prancūziškosios mokyklos, ir menininko asmenybės ženklas.
Fotografijose A. Liutkų matome kaip susimąsčiusį, kuklios kūno kalbos žmogų. Tai, kas buvo jo širdyje, jis
sudėjo į paveikslus“ (Rasa Andriušytė-Žukienė, cit. iš Milkova V. „A. Liutkus – kūryba sugrįžęs po 80 metų“.
Kauno diena, 2016 gegužės 15 d.)
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86. Stasys Žilys (g. 1924)

87. Stasys Žilys (g. 1924)

XX a. II p., drb., al., 39 x 59
Sign. AK: Zilys

XX a. II p., drb., al., 39 x 58
Sign. AD: Zilys

Nat iur mortas

Pe i z a ž a s su j o j i ka i s

620 Eur

620 Eur

88. Stasys Žilys (g. 1924)
Peiz až as su baž nyčia

XX a. II p., drb. ant kart., al., 50 x 59
Sign. AD: Zilys

640 Eur

Stasys Žilys gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Dargalių kaime (Šilalės raj.), kunigas, prelatas, dailininkas, poetas.
1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją ir mokslus tęsė Eichštete.
1946–1949 m. studijavo Grigaliaus universitete Romoje. 1948 m. gruodžio 18 d. Romoje pašventintas kunigu.
1951–1957 m. dirbo Kanados Eimoso vyskupijoje kurijos sekretoriumi, vicekancleriu. Grįžęs į Romą, 1959 m.
Grigaliaus universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją, tais pačiais metais paskirtas Popiežiškosios Šv.
Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektu. Nuo 1962–1992 m. S. Žilys dirbo Šventojo Sosto Rytų
Bažnyčių kongregacijos archyvistu.
1993 m. daug prisidėjo prie popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą rengimo; mokė popiežių lietuvių
kalbos, vertė jo kalbas bei homilijas į lietuvių kalbą.
Piešimo ir tapybos mokėsi Italijoje pas Romos dailės akademijos profesorių Carlo D’Aloisio da Vasto.
Sukūrė paveikslų religine tematika, peizažų, figūrinių kompozicijų. Surengė personalinių parodų Lietuvoje
ir užsienyje (Kanadoje, Italijoje). Iliustravo knygų: M. Rizzi „Diadumena“ ir „Il trifoglio di San Patrizio“, savo
parašytą teologinę knygą „Gyvenimo šaltiniai“ (1964 m.). Pelnė apdovanojimų – 1998 m. LDK Gedimino ordino
medalis, 2014 m. ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius.
Parengta pagal Vilniaus kunigų seminarijoje – kun. Stasio Žilio tapybos darbų paroda in: http://www.
diena.lt [interaktyvus].
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89. Adomas Galdikas (1893–1969)
A bs t r akti komp oz icija

XX a. 6–7 d-metis, drb. ant kart., al., 54 x 70
Sign. AK: A. Galdikas

2400 Eur

90. Magdalena Birutė Stankūnienė (1925–2017)
Abstrakti kom p o z i c i j a

1999, medv., mišri techn., 100 x 88
Sign. AD: Magdalena 99

1700 Eur
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Lietuvos grafika
91. Aleksandras Vitulskis (1927–1969)
G a t ve l ė

1947, pop., piešt., 17,5 x 25
Sign. AD: parašas/47m.

180 Eur

92. Nežinomas autorius (XX a., Lietuva)
Pa r ke

1963–1964(?), pop., medžio raiž., 29,5 x 49

180 Eur

93. Vita Kaminskaitė (g. 1937)

94. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

1965, pop., linoraiž., 25 x 24,6, tir. 54/200
Sign. AK: 54/200 „Trys seserys”, AD: parašas 65

1977, pop., kartono raiž., 22 x 19,5
Spaudė Vilniaus kombinatas „Dailė“
Sign. AK: © Vilniaus kombinatas „Dailė“, AD: parašas/ –77

Tr ys se s e r ys

90 Eur
44

Vi l ni a u s mo t yva s su r o ž ė m

90 Eur
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96. Giedrius Jonaitis (g. 1963)

Vi l n ius, Daug uviečio gatvė (dab. Odminių)

Pr i s i mi ni ma i a p i e Vi l ni ų

1972, pop., tušas, 39,5 x 54
Sign. AK: Vilnius/1972.VII.23, AD: monograma BL

1981, pop., litograf., 31,5 x 42,5
Sign. AK: [?] Prisiminimai apie Vilnių, AD: parašas 1981

250 Eur

120 Eur

Balys Lukošius gimė 1908 m. birželio 10 d. Kuršėnuose, mirė 1987 m. gegužės 28 d. Vilniuje, teatro
aktorius, režisierius, pedagogas, dailininkas. Vilniaus lėlių teatro įkūrėjas (1958 m.; nuo 1971 m. Vilniaus
teatras „Lėlė“). 1933 m. baigė Valstybės teatro Vaidybos mokyklą (B. Dauguviečio mokinys). 1946 m. stažavo
Maskvos „Mossovet“ teatre. Sukūrė vaidmenų Jaunųjų teatre, Valstybės teatre, Lietuvos dramos teatre (dėstė
šio teatro vaidybos studijoje). Vadovavo Vilniaus Vaidilos teatrui, dėstė Vilniaus pedagoginiame institute,
Vilniaus kultūros švietimo technikume. Režisavo lėlių ir dramos spektaklių.
1934–1940 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje meno mokykloje (pirmas mokytojas A. Žmuidzinavičius). 1949
m. baigė Vilniaus dailės institutą (grafiką), 1969–1986 m. dėstė jame (nuo 1951 m. Lietuvos dailės institutas).
Sukūrė lino raižinių, ofortų, akvarelių, pastelių, piešinių tušu, pieštuku, sangvinu ir anglimi. 1947 m. išraižė
poetišką grafikos ciklą Maironio poemai „Jūratė ir Kastytis“. Sukūrė peizažų (daugiausia vyrauja Vilniaus
senamiesčio vaizdai, įvairių rajonų motyvai, parkai), žymių žmonių portretų (dailininko G. Bagdonavičiaus,
1942, aktorės G. Dauguvietytės, 1943, istoriko A. Šidlausko), natiurmortų. Kūrinių yra Teatro, muzikos ir kino
muziejuje.
Parengta pagal Balys Lukošius (1908–1987): artistas, režisierius, dailininkas, pedagogas: dokumentai, laiškai,
pasisakymai, ištraukos iš dienoraščių, straipsniai, Vilnius, 1995, p. 185–193; Blynaitė, L. Lukošius Balys in: https://
www.vle.lt [interaktyvus].
97. Teodoras Kazimieras
Valaitis (1934–1974)
Merg a i t ė

XX a. 6–7 d-metis, pop., mišri
techn., 34,5 x 25,5

100 Eur

98. Teodoras Kazimieras
Valaitis (1934–1974)
Und i nė

XX a. 6–7 d-metis, pop.,
monotip., 28 x 23

100 Eur
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99. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

I š c i kl o „Vi l ni u s ” . Mi e s t o va i z d a s
nu o J. B a s a navi č i a u s g a t vė s

1973, pop., linoraiž., 49 x 49, tir. 41/200
Sign. AK: 41/200 Vilnius, miesto vaizdas nuo
J. Basanavičiaus gatvės, AK: parašas73
Repr. in: Rimtautas Vincentas Gibavičius (sud.
I. Pleikienė, Vilnius, 2017): p. 21

350 Eur

100. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
2 m ot yva i su e g ipt ietiškom
f i g ū r om

Apie 1970, pop., tušas, akv., 20 x 14 (abu)

180 Eur

46

101. Elvyra Kairiūkštytė
(1950–2006)

102. Elvyra Kairiūkštytė
(1950–2006)

Apie 1970, pop., tušas, 30,5
x 9 (abu)

Apie 1970, pop., tušas, 24,7 x 17,7

Vyr a s. Mo t e r i s.

170 Eur

Po r a

160 Eur
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103. Birutė Žilytė (g. 1930)
Augalai I I . Ro ž ė

1973, pop., spalvotas ofortas, 48,5 x 63,5
Sign. AK: 2/10 IV „Augalai II. Rožė”, spalvotas ofortas,
AD: Birutė Žilytė, 73
Repr. in: Birutė Žilytė. Paslaptingas būties švytėjimas (Vilnius: R. Paknio
leidykla, 2014): p. 3.

290 Eur

104. Rimvydas Ray Bartkus (g. 1961)
B e pavadinimo

1982, pop., medžio raiž., 27 x 47
Sign. AK: 3/1 išilgintas medis, AD: Rimvydas Bartkus 1982

170 Eur

105. Virginija Kalinauskaitė (g. 1957)
Ži u r kė

1990, pop., ofortas, akvatinta, mišri techn., 15,7 x
12,2, tir. II 1/25
Sign. AK: II 1/25 „Žiurkė“, AD: V. Kalinauskaitė/1990

106. Nijolė Valadkevičiūtė
(g. 1944)

85 Eur

Trip tikas Discover y

2004, pop., mišri technika,
49 x 64
Sign. AK: Discovery I. 2004
m. ofortas, šilkografija. 50
x 65 cm, 1 atspaudas, AD:
Nijolė Valadkevičiūtė (visi)

290 Eur

47

107. Marius Liugaila (1953–2013)

108. Marius Liugaila (1953–2013)

1977, pop., ofortas, akvatinta, 54 x 48, tir. 2/15
Sign. AK: 2/15 „Prof. Antanas Gudaitis” ofort. –
acvas, AC: aut., AD: M.Liugaila77

1977, pop., ofortas, akvatinta, 56 x 48,5, tir. 3/15
Sign. AK: 3/15 „Prof. Stasys Ušinskas”, AC: a.d a.s.,
AD: M.Liugaila77

Prof. Antanas G udaitis

280 Eur

280 Eur

109. Romanas Krasninkevičius (1926–1996)

110. Romanas Krasninkevičius (1926–1996)

1988, pop., spalv. medžio raiž., 62 x 30
Sign. AK: R.Krasninkevičius 1988 m.

1988, pop., spalv. medžio raiž., 62 x 30,5
Sign. AK: R.Krasninkevičius 1988 m.

Daktaras Vincas Kudirka

48

Pr o f . St a sys Uš i ns ka s

140 Eur

Pa u l i u s G a l a u nė

140 Eur

111. Rytis Valantinas (g. 1961)

D i p t i ka s „ Ro ma nt i š ka s ” (d a i l ė t y r i n i n ko
Al fo ns o And r i u š kevi č i a u s p o r t ret a s) │
„ Da i l i ni nka s i r d i r b t uvė” (me ni n i n ko
Va l e nt i no Ant a navi č i a u s p o r t r e t a s)
1987, pop., ofortas, akvatinta, sausa adata, 28 x 33,
tir. 10/20
Sign. AD: R. Valantinas 1987 m. (abu)

280 Eur

112. Antanas Rimantas Šakalys
(g. 1938)

L ie t uvos karalius Mindaugas

1997, pop., guaš., 45,5 x 34
Sign. AK: Aut. Mindaugas (popierius,
guašas), AD: RŠakalys 97

240 Eur

113. Antanas Rimantas Šakalys
(g. 1938)

Lietuvo s d i dys i s ku ni g a i kš t i s
G edimi na s

1996, pop., guaš., 45,5 x 34
Sign. AK: Aut. „Gediminas” (popierius,
guašas), AD: RŠakalys 96

240 Eur

114. Antanas Rimantas Šakalys
(g. 1938)

L i e t uvo s d i dys i s ku ni g a i kš t i s
Al g i r d a s
2001, pop., guaš., 46 x 34
Sign. AK: LDK Algirdas (popierius,
guašas), AD: RŠakalys 01

240 Eur

115. Antanas Rimantas Šakalys
(g. 1938)

116. Antanas Rimantas Šakalys
(g. 1938)

1997, pop., guaš., 45 x 34
Sign. AK: Aut. Kęstutis (popierius,
guašas), AD: RŠakalys 97

1993, pop., guaš., 46 x 34,5
Sign. AK: Aut. „Vytautas” (popierius,
guašas), AD: RŠakalys 93

Lietuvo s d i dys i s ku ni g a i kš t i s
Kęstuti s

240 Eur

L i e t uvo s d i dys i s ku ni g a i kš t i s
Vyt a u t a s

240 Eur

49

Varia lituanica

117. Nežinomas autorius (XIX a. pab., Lietuva?)
A n ge la s S arg as

XIX a. pab., drb., al., 111 x 85

1450 Eur

118. Nežinomas autorius
(XIX a. pab., Lietuva?)

Nekalt o j o Pr a s i d ė j i mo Švč .
Mergel ė Ma r i j a

XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 63,5 x 41

1350 Eur

50

119. Nežinomas autorius (XIX a. pab., Lietuva?)
Švč . Me r ge l ė Ma r i j a Ma l o ni ngo ji
XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 44,5 x 33,5

1200 Eur
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120. Pl a ka t a s „G e d i mi na s, L i e t uvo s d i d i s ku ni g a i kš t i s
1 3 15–13 4 0 me t u o s e“

XX a. 4 d-metis, pop., litograf., 56 x 44

170 Eur

121. Pl a ke t ė
„Vl a d i s l ova s Jo g a i l a”

XX a. I pusė, bronza, Ø 12
180 Eur

123. Vyt a u t o D i d ž i o j o u nive r s i t e t o h u ma ni t a r ų 193 2 m.
122. Bronius Šaliamoras (1893–1976, atrib.)

L iet uvos pre zi dento Antano Smetonos
bare l j e f as
XX a. 4 d-metis, bronza, 9,5 x 7

280 Eur

a b s o lve nt ų i r d ė s t yt o j ų fo t o g r a f i j ų vi nj e t ė

1932, pop., ton. sid. br. atsp., 38 x 49
Su J. Tumo-Vaižganto, S. Čiurlionienės, V. Krėvės, B. Sruogos, V. Sezamano, V.
Mykolaičio-Putino ir kt. nuotraukomis. Fotografas Boleslovas Savsenavičius

190 Eur

51

V a r i a

l i t u a n i c a

124. A. Subačius (?, XX a. I p.)
S ka ut a s

1924, pop., tušas., akv., 16 x 20
Sign. AD: A. S–čius, KP: neįskaitoma monograma/1924

90 Eur

125. Jonas Burba (1907–1952)

Pl a ka t a s „ Da r i u s i r G i r ė na s “

1932–1933, pop., spauda, 54 x 24,5. Spaudė „Lito pressa”
Kaune.

90 Eur
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126. Prog i nė saldainių f abriko „Rūta” dė ž u t ė
Su užrašu „Pelnas skirtas S. Dariaus ir S. Girėno fondui”
1933–1935, met., 17 x 10,5 x 6,5

180 Eur

127. Aki ni ų f u t l i a r a s

Optika „Spaudos fondas” Foto
XX a. 4 d-metis („Spaudos fondo” optika buvo atidaryta
1933 m.), kart., 15 x 5,7 x 2,5

90 Eur

53

Lietuvos skulptūra
ir keramika
128. Nežinomas autorius (XX a., Lietuva)
Prisikėlęs K r i s t u s

XX a., medis, drožyba, h=52,5

250 Eur

129. Leonas Strioga (g. 1930)
Pa s ku t i ni o j i p a go nė

XX a. 9 d-metis, medis, drožyba h=33

1300 Eur

130. Jadvyga Mozūraitė–Klemkienė (1923–2009)
Kū r ė j a

Iki 1983, terakota, h=48,5, 40 x 28
Skulptūros „Kūrėja“, kuri 1983 m. buvo pastatyta
prie Kauno paveikslų galerijos, modelis.

640 Eur

54
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131. Bronislovas Zalensas (1921–1994)

132. Bronislovas Zalensas (1921–1994)

XX a. 7–8 d-metis, terakota, h=41

XX a. 8–9 d-metis, molis, 17,3 x 10,2 x 4

Kan k l in inkės

Mo t i nys t ė

740 Eur

120 Eur

133. Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas „Dailė“
Slidininkė

1950–1965, molis, glazūra, h=43 cm

430 Eur

134. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė“
D e ko r a t yvi nė va z a

XX a. 7–8 d-metis, molis, glazūra, h=23,5, 41 x 19
Sign. KP: Rankų darbas/monograma VM/Kaunas „Dailė“

610 Eur
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135. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė“
Dekoraty vinė vaz a

XX a. 7–8 d-metis, molis, glazūra, h=23,6
Sign. KP: Rankų darbas/monograma M/Kaunas „Dailė“

290 Eur

136. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno
kombinatas „Dailė“
D e ko r a t yvi nė va z a

XX a. 7–8 d-metis, molis, glazūra, h=16,3
Sign. KP: Rankų darbas/monograma M/Kaunas „Dailė“

390 Eur

137. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno
kombinatas „Dailė“
D e ko r a t yvi nė va z a

XX a. 7–8 d-metis, molis, glazūra, h=19,8
Sign. KP: Rankų darbas/monograma M/Kaunas „Dailė“

290 Eur

138. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė“
De ko r a t yvi nė va z a su s t i r nų mo t yvu
XX a. 7–8 d-metis, molis, glazūra, h=14,5

390 Eur
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Valdemaras Manomaitis gimė 1912 m. rugsėjo 30 d. Šiauliuose, mirė 2000 m. rugsėjo 21 d. Kaune,
keramikas. 1937 m. baigė Kauno meno mokyklą, 1939 m. lankė J. Mikėno skulptūros studiją Kaune. 1941–1943
m. dirbo Kauno „Dailės“ kooperatyvo Keramikos ateljė, 1946–1982 m. Kauno „Dailės“ kombinate (iki 1962
m. meno vadovas, 1971–1982 m. keramikos mažojo tiražo gamybos vadovas). 5 d-metyje dėstė Kauno vid.
dailės mokykloje. Nuo 1936 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Paryžiuje, Niujorke, Berlyne,
Milane ir kt.). Kūrė keramikos skulptūrėles, dekoratyvines lėkštes, vazas, indus, nutapė peizažų. Kūrybai
būdinga apibendrintos formos, klasikinės proporcijos, dekoruota poglazūriniais ir antglazūriniais piešiniais
(dažniausiai figūrinėmis kompozicijomis), faunos ir floros motyvais; turi art deco bruožų.
Sukonstravo elektrines žiedimo stakles, retušavimo ir šlifavimo prietaisus, sukūrė reljefinės ir gilinto
kontūro klišės odos technologijas. Masinei gamybai sukūrė odos dirbinių (albumų, papuošalų dėžučių,
aprangos priedų ir kt.) etalonų, kuriuos dekoravo animalistiniais, antropomorfiniais, urbanistiniais ir
tautodailės motyvais. 9 d-metyje daugiausia kūrė spiralės formos keramikos dekoratyvines vazas. 1937 m.
pelnė Paryžiaus pasaulinės parodos aukso medalį. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M.
K. Čiurlionio dailės muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p.
255; Žilinskienė, N. , Manomaitis Valdemaras in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

139. Gražutė Čepaitė–Ragauskienė (g. 1940)
Deko r a t yvi nė va z a

1985, molis, matinė glazūra, angobas, h=32
Sign. KP: R/85, „Dailės“ kombinato etiketė

45 Eur

140. Nežinomas autorius (XX a. II p., Lietuva)

Deko r a t yvi nė l ė kš t ė

1984(?), molis, glazūra, ø 41
Sign. KP: V.D./[84]

90 Eur

Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Antanavičius, Valentinas (g. 1936): 35
Banaitis, Vytautas Viktoras (1909–1990): 55, 56
Band, Max (1900–1974): 75
Bartkus, Rimvydas Ray (g. 1961): 104
Belvertaitė, Leokadija (1904֪–1992): 133
Bičiūnienė, Monika (1910–2009): 27
Buračas, Jonas (1898–1977): 22
Burba, Jonas (1907–1952): 125
Cvirkienė, Marija (1912–2004): 33
Čepaitė-Ragauskienė, Gražutė (g. 1940): 139
Čeponis, Jonas (1926–2003): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Čerepov, Georgij (George Cherepov, 1909–1987): 42
Čiuplys, Jeronimas (1928–1999): 54
Gailius, Pranas (1928–2015): 82
Galdikas, Adomas (1893–1969): 15, 89
Gasiūnas, Jonas (g. 1954): 67
Gavruška, Aleksandras (g. 1927): 29
Gibavičius, Rimtautas (1935–1993): 99
Gilius, Valdas (g. 1960): 72
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 32
Griškevičius, Algis (g. 1954): 62
Gvalda, Kęstutis (1927–2011, atrib.): 30
Jonaitis, Giedrius (g. 1963): 96
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997): 83
Jusionis, Remigijus (g. 1956): 69
Jusionis, Stasys (g. 1927): 51, 52
Kairiūkštis, Vytautas (1890–1961): 14
Kairiūkštytė, Elvyra (1950–2006): 100, 101, 102
Kalinauskaitė, Virginija (g. 1957): 105
Kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 94
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Santrumpos
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 institutas, 2005–2016)

LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų institutas
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
m. – metai
medv. – medvilnė
met. – metalas
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija
monotip. – monotipija
neįsk. sign. – neįskaitoma signatūra
než. aut. – nežinomas autorius
p. – pusė, puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija (spauda)
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina
raiž. – raižinys, raižytojas
raš. – rašalas
relj. – reljefas
repr. – reprodukuota(s)
s. ad. – sausa adata
sangv. – sangvina
SBU – Vilniaus Stepono Batoro universitetas
sid. br. atsp. – sidabro bromido atspaudas
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytoja(s)
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas
užsak. – užsakovas
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija
VP – vidinėje pusėje

Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos
1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros, UAB nustatytos Meno kūrinių pardavimo
aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – Meno kūrinių aukciono taisyklės) yra
privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos anketą
aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Meno
kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų
neaiškumo, netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.
1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros, UAB (toliau –Aukciono namai)
organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (toliau –Meno
kūrinių) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai siūlomi pirkti
keliems asmenims per Aukciono namus, o  Meno kūrinio pirkimo-pardavimo
sandoris sudaromas su tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį
didžiausią kainą (toliau –Pirkėjas).
1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp Aukcionui Meno kūrinį
pateikusio savininko (toliau –Savininkas) bei Pirkėjo.
1.4. Aukciono administracija – Aukciono vedėjas (Aukcioną vedantis
asmuo), Aukciono protokoluotojas, Aukciono finansininkas ir kiti už Aukciono
organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.
1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – Aukcionui pateiktų Meno
kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 dienos iki
Aukciono pradžios.
1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti Aukcione kaip
Aukcione siūlomų Meno kūrinių potencialus Pirkėjas.
1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis Aukciono
dalyvį Aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti savo atstovo vardą
ir pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į Aukcioną, Aukciono dalyvio
atstovas privalo pateikti Aukciono namų administracijai asmens dokumentą
bei Aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis.
1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama kiekvieno
Aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir Pirkėjas. Aukciono metu
daromas audio ir/ar video įrašas, saugomas vienerius metus po Aukciono,  yra
Aukciono protokolo dalis.
1.9. Dalyvio numeris – Aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis
iškelia, siūlydamas savo kainą.
1.10.  Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
1.11. Katalogas – Aukcionui pateikiamų Meno kūrinių aprašymas,
nurodant Meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, išmatavimus,
pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.
1.12. Kūrinio pasas – oficialus Aukcionui pateikto Meno kūrinio
dokumentas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo
laikas ir vieta, technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, signatūros bei kiti
objekto identifikacijai svarbūs duomenys.
1.13.  Meno kūrinys – Aukcionui pateiktas ir Aukciono dalyviams įsigyti
siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas. Meno kūrinys ar kūriniai,
aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną numerį ir kainą
kataloge) sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip „lotas“.
1.14. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant
konkretaus Meno kūrinio pardavimą.
1.15. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą
kataloge Pradinę kainą), kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® Aukciono kataloge prie konkretaus
kūrinio kainos; jeigu tokio ženklelio nėra, reiškia, nėra ir rezervinės kainos.
1.16. Akceptuota kaina („plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu už
Meno kūrinį Akciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota plaktuko dūžiu.
1.17. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną
laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro Akceptuota („plaktuko“) kaina, plius Aukciono
namų marža, plius pridėtinės vertės mokestis (PVM) nuo Aukciono namų
maržos.

2. Aukciono namų ir Savininko įsipareigojimai ir teisės
2.1. Meno kūrinio Savininkas teikdamas Meno kūrinį (-ius) Aukcionui,
patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktas Meno kūrinys (-iai) yra jo teisėta
nuosavybė, kuris yra teisėtai įsigytas arba paveldėtas, arba sukurtas, kad
kūrinys (-iai) neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, bei atsako už
kūrinio duomenų teisingumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis
pateikto kūrinio Savininkas ir/arba paveldėtojas.
2.2. Savininkas garantuoja Aukcionui teikiamo kūrinio autentiškumą.

Iki Aukciono pradžios paaiškėjus, kad kūrinys yra plagiatas, klaidingai
atributuotas arba suabejojus kūrinio autentiškumu, Aukciono namai pasilieka
teisę išimti iš Aukcione parduotinų kūrinių sąrašo tokį kūrinį.
2.3. Aukciono namai, solidariai su Savininku, deda visas pastangas, kad
būtų užtikrintos ir apgintos kūrinio autorių teisės, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo  nuostatomis.

3. Registracija dalyvavimui Aukcione
3.1. Dalyvauti ir pirkti Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys.
Fiziniai asmenys, dalyvaujantys Aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 metų.
Pirkėjas Aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba per savo atstovą,
arba užregistruodamas Nedalyvaujančio pirkėjo anketą.
3.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, turi
užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą.
3.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti šiuos
duomenis:
(i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto
adresas;
(ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas,
PVM mokėtojo kodas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainė, banko rekvizitai, įgalioto įmonės atstovo dalyvauti Aukcione vardas,
pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas.
(iii) registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar nupirktą
kūrinį jis išsigabens pats, ar reikės transportavimo paslaugų, taip pat – ar
reikės tarpininkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į užsienį.
3.4.
Norintis dalyvauti Aukcione telefonu, Registracijos anketoje
turi nurodyti lotų, dėl kurių norima varžytis, numerius, bei dalyvio telefono
numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai susisieks su dalyviu tiesiogiai
Aukciono eigoje. Telefonu galima varžytis tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina
yra 500 Eur ar daugiau. Jeigu telefono numeris yra registruotas Lietuvoje, ir
dalyvis fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį moka Aukciono namai. Jeigu
telefono numeris yra registruotas ne Lietuvoje, arba jei dalyvis yra už Lietuvos
ribų už telefono ryšį moka dalyvis. Aukciono namai neatsako už telefoninio
ryšio sutrikimus.
3.5. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione fiziškai nebūdamas
salėje  (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje, be įprastinių
registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti Meno kūrinį (-ius),
kurį jis nori pirkti, bei didžiausią Akceptuotą („plaktuko“) kainą, kurią jis
sutinka mokėti už tą kūrinį. Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo
nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį.
3.6. Anketą galima užpildyti internetinėje erdėje (on-line) Aukciono
namų interneto svetainėje, arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir
atsiųsti faksu (+370 5) 2307 200. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti
Aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos metu ar prieš Aukciono pradžią.
3.7. Registracijos anketos, siunčiamos faksu arba registruojantis
„on-line“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki Aukciono pradžios.
Registracija Aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki Aukciono pradžios.
3.8. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų konfidencialumą.
Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista ar kitu būdu
atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to imperatyviai
reikalauja galiojantys teisės aktai.
3.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad Meno kūrinių metrikos
būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie Aukcione parduodamus
Meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. Aukciono
dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję norimus
įsigyti Meno kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai įvertinti
jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai gali konsultuotis su Aukciono
namų ekspertais arba atsivesti į ekspoziciją savo ekspertus bei remtis jų
rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono namai po pirkimo fakto nepriima
jokių pretenzijų dėl nusipirktų Meno kūrinių.
4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu laiku,
kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
4.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuotiems
asmenims apžiūrėti Aukciono Meno kūrinių ekspozicijoje visus Meno kūrinius
ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Aukciono pradžios. Užsiregistravę

Aukciono dalyviai gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų
konsultaciją dėl Aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos
laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais
telefonais.
4.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų
Meno kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka.
4.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Meno kūrinį (autorius,
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Meno kūrinio
kaina didinama tokiais intervalais:
20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur,
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
30000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
4.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio numerį,
nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.
3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas
iš Pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, Aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą
didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja
3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Ši kaina yra Akceptuota kaina.
Nuskambėjus plaktuko dūžiui, Meno kūrinys laikomas parduotu, o Akceptuota
kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole.
4.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai skambina ir
atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas
registracijos anketas užpildžiusiems, Aukciono dalyviams.
4.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar
nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali kūrinį,
dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas iškyla po Aukciono,
pirmenybė pirkti kūrinį suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje
Aukciono metu.
4.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio Pirkėjo anketą užpildę asmenys,
kurie tam pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė
suteikiama tam Pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau.
4.10.  Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių saugykloms
suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į nesančių
valstybinėse saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių
registrą. Paskelbus Aukcione galutinę Meno kūrinio, kuris yra kultūros
vertybė, kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi pirmumo teisę šį Meno
kūrinį nupirkti. Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas turi garsiai
pareikšti apie tokį sprendimą dar prieš pereinant prie sekančio Meno kūrinio
aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs
Aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo įgaliojimą
pirkti Meno kūrinius Aukcione.
4.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali
Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.
4.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai grąžina Aukciono
administracijai dalyvių numerius.
4.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo į
Aukciono renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų
kainas. Pirkėjams, kurie Aukcione pirko Meno kūrinį, bilieto kaina yra
grąžinama atsiimant nusipirktą kūrinį.

5. Atsiskaitymas
5.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie
Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą.
5.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Meno kūriniui išrašo
išankstinio apmokėjimo sąskaitą arba PVM sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo
atsiskaitymo būdo, (du egzempliorius), kurioje nurodo Meno kūrinio numerį,
pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro Akceptuota kaina bei
Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 3000 Eur Akceptuotos
kainos, 16% - kūriniams nuo 3001 iki 5000 Eur Akceptuotos kainos, 14%
kūriniams nuo 5001 iki 10000 Eur Akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo
10001 Eur Akceptuotos kainos). Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos
arba PVM sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas Aukciono dalyviui,
antrasis   lieka Aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į
Aukciono protokolą.
5.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra

išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną. Gautą sąskaitą
privalu apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas (įskaitant tą dieną,
kai sąskaita buvo gauta faksu ir/ar elektroniniu paštu). Sąskaitos originalas,
drauge su kūrinio pasu, bus atiduotas atsiimant nupirką kūrinį.
5.4 Apmokėti už įsigytą Meno kūrinį galima Aukciono vietoje grynais
pinigais, arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro),
arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aukciono.
5.5. Mokant Aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, Aukciono
dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas arba išduodamas kasos
aparato kasos kvitas bei atiduodamas Meno kūrinys ir kūrinio pasas.
5.6. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui kai
pinigai įskaitomi į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime
būtina nurodyti Pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto
Meno kūrinio pavadinimą arba loto numerį, išankstinės sąskaitos numerį.
5.7. Aukciono namai nepriima mokėjimų už Meno kūrinį iš trečiųjų
asmenų. Už parduotą Meno kūrinį turi sumokėti tik užsiregistravęs ir
didžiausią kainą už Meno kūrinį pasiūlęs bei Akceptavęs kainą dalyvis, kurio
Pirkėjo numeris yra fiksuotas Aukciono protokole, išskyrus atvejus, kai  prieš
Aukciono pradžią yra pasirašytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų,
Aukciono dalyvio ir mokėtojo dėl kitokių mokėjimo sąlygų.
5.8. Pirkėjas privalo iš Aukciono namų atsiimti Meno kūrinį per 3 darbo
dienas nuo pinigų sumokėjimo momento. Jei Pirkėjas neatsiima Meno kūrinio
per nurodytą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už Meno kūrinio saugojimą –
0,2 % Meno kūrinio Galutinės kainos už vieną parą.
5.9. Jei Meno kūrinį, pagal sutarimą, Pirkėjui pristato Aukciono namai,
jie Meno kūrinį Pirkėjui turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų įskaitymo
į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima
papildomą mokestį, kuris turi būti sumokėtas tuo pačiu metu kaip ir atsiskaitant
už Meno kūrinį. Į šią sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  
bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) kaštai.
5.10. Kartu su nusipirktu Meno kūriniu Pirkėjui išduodamas oficialiai
Aukciono namų patvirtintas jo pasas.
5.11.  Atsiimdamas Meno kūrinį, Pirkėjas privalo pasirašyti Meno kūrinių
atidavimo Pirkėjams žurnale arba analogiškame kurjerio pateikiamame
dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, kad Pirkėjas Aukciono namams neturi
jokių pretenzijų.
5.12. Jeigu Meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į valstybinę
apskaitą, jis išduodamas Pirkėjui kartu su Kultūros vertybių apsaugos
reglamentu.
5.13. Jeigu Pirkėjas nori Meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 50 metų)
išvežti į užsienį, jis turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 patvirtintomis Kilnojamųjų kultūros
vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis,  
kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu.
5.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po Aukciono – neatsiskaito
su Aukciono namais už įsigytą Meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda
teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose Aukcionuose, o jo pavardė ir
įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje
bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos
skleidimo kanalais.
5.15. Jeigu Pirkėjas praranda teisę į Meno kūrinį, kaip nustatyta 5.14
punkte,  Aukciono namai gali Meno kūrinį pasiūlyti pirkti Pirkėjui, Aukciono
eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą.
5.16. Aukciono namai, Pirkėjui neatsiskaičius už Meno kūrinį, turi
teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar teismą, ginti savo pažeistas teises
įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti Meno
kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu sandoriu bei reikalavimą Pirkėjui
sumokėti Aukciono namams bei Meno kūrinio Savininkui priklausančias
sumas.  
6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
6.1. Meno kūrinių Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra
taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo Meno
kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, Aukcione parduotų Meno kūrinių perleidimo
Pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

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

2. Obligations and Rights of the Auction House and the Owner
2.1 When submitting a Work or Works of Art for Auction, the Owner of
the Work of Art affirms and guarantees that the Work of Art he has submitted
is his rightful property, which has been lawfully acquired or inherited or
created, and that the Work has not been pledged as collateral to a third party.
He is responsible for the correctness of the information about the Work.
The Owner affirms that he is the sole Owner and/or inheritor of the Work
submitted.
2.2. The Owner guarantees that the Work submitted for Auction is
genuine. If it becomes clear before the Auction that the Work is a forgery or
has been erroneously attributed, or if there is doubt about the genuineness of

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

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

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

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

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

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

Artimiausi aukcionai:
LIII Vilniaus aukcionas
2018 m. rugpjūčio 4 d.
A. Mončio namai–muziejus (S. Daukanto g.
16, Palanga)
Ekspozicija: rugpjūčio 1–4 d.
LIV Vilniaus aukcionas
2018 m. rugsėjo–spalio mėn
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10,
Vilnius)

1,4 viršeliuose panaudota

Linas Katinas (g. 1941)
G a t vė

1970, kart., al., 120,3 x 120,3

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
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