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Sveiki, mielieji,
jau penktą kartą sveikinamės pajūry. Panašu, kad išvažiuojamieji Vilniaus aukcionai Palangoje tapo
tradicija, kuri mums yra smagi ir praturtinanti patirtis. Ir tai neatsiejama nuo erdvės, kurioje jie vyksta,
nuo Antano Mončio namų-muziejaus, turinčio savo labai ypatingą aurą.
Aukcionams Palangoje suformuojame kolekciją, kurioje didesnį svorį užima marinistikos žanras,
Nidos kolonija, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos autoriai. Tai būtų galima pavadinti duokle spiritus loci,
jo jaukinimusi. Kita vertus, į pajūrį atvežame ir solidžiausius Lietuvos dailės klasikus: Petrą Kalpoką,
Kajetoną Sklėrių, Antaną Žmuidzinavičių, Adomą Galdiką, Joną Buračą, Antaną Gudaitį. Tradiciškai daug
dėmesio skiriame išeivijos dailei, kurią reprezentuoja Jonas Rimša, Pranas Domšaitis, Vytautas Kasiulis,
Vytautas Kazimieras Jonynas, Pranas Gailius ir kiti. Pristatome ir paslaptingą, siurrealistinį Šarūnos
Saukos kūrinį. Varia Lituanica rubrikoje rasime Žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio 1888 m.
rankraštį. Dabar jau stebina ne tik preciziškai kaligrafiška jo rašysena, bet ir faktas, kad lotynų kalba jam
natūrali kaip lietuvių. Aukciono rinkinį užbaigia nedidelė, bet ganėtinai rafinuota Vakarų Europos XIX a.
dailės kolekcija.
Linkiu visiems iš Palangos grįžti ne tik pailsėjus, įdegus, bet ir su vertingu meno kūriniu, kuris Jums
primins šią nuostabią vasarą Palangoje.

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Labdaros aukcionas: Benas Šarka
Lėšos, gautos už šioje skiltyje parduotus kūrinius, skirtos paremti Antano Mončio namus-muziejų ir fondą.

Benas Šarka gimė 1963 m., aktorius, režisierius, „Gliukų“ teatro įkūrėjas. 1988 m. baigė režisūrą
Valstybinės konservatorijos Klaipėdos Teatro meno fakultete (dabar KU Menų akademija). Sukūrė teatro ir
judesio spektaklių, projektų, performansų. Spektakliai netradicinės struktūros, vyksta netradicinėse erdvėse
(apleistuose namuose, gatvėse, kiemuose). Nebyliuose vaidinimuose ir performansuose svarbus vaidmuo
tenka daiktams, objektams, įtraukiamos gamtos stichijos ir elementai (molis, vanduo, ugnis). Spektakliuose
panaikinama riba tarp publikos ir scenos erdvės, žiūrovai įtraukiami į keistą, kartais net šamanišką veiksmą.
B. Šarka dalyvavo daugiau nei trisdešimtyje tarptautinių teatro, gatvės teatro ir eksperimentinio meno
festivalių.
Parengta pagal: Dapšytė, G. Benas Šarka, in: http://www.lteatras.lt [interaktyvus]
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1. Benas Šarka
(g. 1963)

2. Benas Šarka
(g. 1963)

3. Benas Šarka
(g. 1963)

4. Benas Šarka (g. 1963)

~2015, pop., guaš., 195
x 57,5
Sign. AK: ŠBenas

~2015, pop., guaš.,
188,5 x 57,5
Sign. AD: ŠBenas

~2015, pop., guaš., 175,5
x 57,5
Sign. AD: ŠBenas

100 Eur

I mp r ovi z a c i j a (I V)

I m proviza c ij a ( I )

Imp roviz acija (II) Imp rovi z a c i j a (I I I ) ~2015, pop., akv., 202 x 75

100 Eur

100 Eur

100 Eur

5. Benas Šarka (g. 1963)
I mp r ovi z a c i j a (V )

~2015, pop., akv., 196 x 75

100 Eur
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7. Benas Šarka (g. 1963)
I mp r ovi z a c i j a (VI I )
~2015, pop., akv., 171 x 75

100 Eur

6. Benas Šarka (g. 1963)
I mproviza c ij a ( V I)

~2015, pop., akv., 142,5 x 75

100 Eur

9. Benas Šarka (g. 1963)
I mp r ovi z a c i j a (I X)

2015, pop., guaš., 214,5 x 75
Sign. AD: Benas/2015 m.

100 Eur

10. Benas Šarka (g. 1963)
I mp r ovi z a c i j a ( X )

~2015, pop., guaš., 207 x 75
Sign. AK: Benas

8. Benas Šarka (g. 1963)

100 Eur

I mpr oviz acija (VIII)

~2015, pop., guaš., 214 x 75
Sign. AK: Benas

100 Eur

5

Marinistika, pajūris, prieplaukos

11. Hermann Dienz (1891–1980)

12. Carl Knauf (1893–1944)

XX a. 2 ketv., drb., al., 134,5 x 113
Sign. AK: Herm/Dienz

~1925–1930, drb., al., 70 x 90,3
Sign. AD: Carl Knauf.

N i da

860 Eur

Ku r ė na i Ku r š i ų ma r i o s e

3500 Eur

13. Nežinomas Nidos kolonijos dailininkas (XX a. I p.)
Ku r ė na i Ku r š i ų ma r i o s e
1941, drb., al., 61 x 80,5
Sign. AD: parašas 41

780 Eur
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14. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)
Kop os [Juodkrantėje]

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

2600 Eur

15. Česlovas Janušas (1907–1993)
Pop ietis Palangoje

1938, kart., al., 51,5 x 60
Sign. AD: 1938 m./Č. Janušas

1800 Eur

16. Vytautas Kairiūkštis (1890–1961)
Ant Palangos tilto

XX a. 4 d-metis, pop., piešt., past., 22,2 x 27,7

1500 Eur

7

M a r i n i s t i k a ,

p a j ū r i s ,

p r i e p l a u k o s

17. Jonas Buračas (1898–1977)

18. Jonas Buračas (1898–1977)

1939, pop., akv., 24 x 33
Sign. AD: Buračas J./39.

1939, pop., akv., 24 x 32,5
Sign. AD: Buračas J./39.

Žve jų va l t ys paj ūr y, Palanga

690 Eur

Pa l a ngo s j ū r a i š ko p ų i r ž ve j ų l a iva i

490 Eur

19. Jonas Buračas (1898–1977)

20. Jonas Buračas (1898–1977)

1939, pop., akv., 24 x 32,5
Sign. AD: Buračas J./39

1939, pop., akv., 32,5 x 35,5

B a l ti j os j ūr a prie Palangos

560 Eur
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Ro nž ė Pa l a ngo j e

640 Eur
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21. Jonas Vaitys (1903–1963)

22. Jonas Vaitys (1903–1963)

1959, kart., al., 24,4 x 33
Sign. KP: 1959/parašas/Sauleleidis/33x24/al. kart.

1957, kart., al., 25,5 x 33
Sign. AD: parašas

S a u lėlyd is

420 Eur

Pa kr a nt ė s mo t yva s

480 Eur

23. Jonas Vaitys (1903–1963)

24. Vincas Norkus (1927–2006)

1959, kart., al., 33 x 48
Sign. AD: 59 JV

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

Pa jūr y

540 Eur

Baltijos etiudas

260 Eur
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M a r i n i s t i k a ,

p a j ū r i s ,

p r i e p l a u k o s

25. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

26. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1976, pop., past., 27 x 41
Sign. AK: parašas 76.

XX a. 9 d-metis, kart., al., 36 x 49

Ba l ti jos pl iaža s

290 Eur

Jū r o s p a kr a nt ė

390 Eur

27. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

28. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1989, aud. ant kart., al., 30 x 49
Sign. AK: parašas 89

1986/1990, kart., al., 49,5 x 61
Sign. AK: parašas 86

Ba l ti jos kran t a s

490 Eur

Sa u l ė i r j ū r a

790 Eur

29. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
N i d o s va i z d a s nu o ko p ų

XX a. 7–8 d-metis, kart., al., 28 x 42,5
Sign. AK: parašas

190 Eur
10
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30. Vincas Norkus (1927–2006)

31. Vytautas Viktoras Banaitis (1909–1990)

1990, kart., al., 35 x 50
Sign. AK: parašas

1980, drb., al., 38 x 55
Sign. AD: V. Banaitis 80

N i doj e

Pa l a ngo j e

320 Eur

290 Eur

32. Vilius Ksaveras Slavinskas (g. 1943)

33. Gintautas Vasionis (g. 1930)

1988, pop., akv., 50 x 73
Sign. AK: parašas

2013, drb., al., 55 x 90
Sign. AD: Vasionis

Kop os

190 Eur

Nida

610 Eur

34. Jūratė Sasnauskienė
Pa j ū r ys

XX a. pab.–XXI a. pr., pop., akv., 34 x 47,5
Sign. AD: J. Sasnauskienė

90 Eur
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M a r i n i s t i k a ,

p a j ū r i s ,

p r i e p l a u k o s

35. Albertas Krajinskas (g. 1956)

Žve j ų va l t ys ma r i ų p a kr a nt ė j e
1997, pop., al., 28,5 x 33,5
Sign. AD: Albertas97

300 Eur

36. Albertas Krajinskas (g. 1956)

Re ko ns t r u o t ų Ku r š i ų ne r i j o s vėt r u n g i ų
r i nki nys (8 vnt .)
1995–1997, pop., akv., piešt., 13 x 23 / 16,3 x 27

Sign. AD: AKrajinskas’95
670 Eur

Albertas Krajinskas gimė 1956 m. Varniuose. 1974–1979 m. studijavo Lietuvos dailės institute dizainą.
Nuo 1981 m. dirbo žemės ūkio mašinų dizaineriu. Nuo 1981 m. dalyvauja parodose. Kuria mažosios plastikos
objektus, modernius baldus, dirba grafinio dizaino, tekstilės srityse. Kuria Kuršių marių senųjų žvejų valčių
modelius, rekonstruoja senąsias vėtrunges, krikštus. Sukūrė piešinių, tapybos darbų. Kūriniuose vyraujanti
tema – pamario žvejų gyvenimo motyvai, laivai.
Parengta pagal: Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko „Pokalbis su Čiurlioniu“, in: https://www.7md.lt [interaktyvus].
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37. Vytautas Šatas (g. 1935)
L a iva s Kurš ių m a riose
1980, kart., al., 24 x 35
Sign. VD: Vyt.Šatas80

240 Eur
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38. Boleslovas Motuza–Matuzevičius
(1910–1990)
Peiz a ž a s su l a ive l i u

XX a. 7 d-metis, pop., akv., 39 x 49

a

s

39. Juozapas Miliūnas (1933–2016)
Nidoje

1990, drb. ant kart., al., 46,2 x 61,7
Sign. AK: J. Miliūnas

250 Eur

200 Eur

41. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Gagra

XX a. 9 d-metis, kart., al., 40,5 x 58,5

590 Eur

40. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Va l tys paj ūr y

XX a. vid., kart., al., 34,7 x 43,4
Sign. AD: VM

730 Eur

42. Jonas Čeponis (1926–2003)
L a iva i u o s t e

1974, kart., al., 150 x 118
Sign. VK: Čeponis.74
Repr. in: Jonas Čeponis: Spalvingas
žvilgsnis į pasaulį (Vilnius: LDS, 2016):
p. 183

12000 Eur

Lietuvos dailė

43. Petras Kalpokas (1880–1945)
Pe iza ža s su up eliu

1905, drb., al., 57,3 x 79,5
Sign. AD: München/P.Kalpokas/1905

15000 Eur

Petras Kalpokas gimė 1880 m. kovo 31 d. Miškinėje (Biržų valsčius), mirė 1945 m. gruodžio 6 d. Kaune;
palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Rimto Kalpoko tėvas, Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės vyras. 1895–1898 m.
tapybos mokėsi Mintaujoje (pas V. Purvītį, J. Valterį), 1899–1900 m. – Odesos dailės mokykloje. 1904–1909 m.
studijavo Miunchene. Nuo 1907 m. dalyvavo Lietuvių dailės draugijos rengiamose parodose; 1939 m. dalyvavo
pasaulinėje parodoje Niujorke. Nuo 1907 m. Vienos dailininkų ir architektų grupuotės Sezession narys. 1909–
1910 m. ir 1914–1915 m. gyveno Šveicarijoje, 1911 m. Vengrijoje, 1912–1914 m. Mintaujoje, 1915–1920 m. Italijoje.
1920 m. grįžo į Lietuvą. 1921–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje (1929–1940 m. vadovavo Tapybos studijai),
1941–1945 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute; profesorius (1945 m.). Daugiausia tapė
peizažus, portretus (J. Šlapelio, 1924 m., J. Jablonskio, 1938 m., S. Nėries, 1945 m.)., autoportretus. Sukūrė
portretinių ir teminių kompozicijų, religinės tematikos paveikslų (Mintaujos, Karmėlavos, Veliuonos
bažnyčioms, Kauno katedrai), sienų tapybos kūrinių (Pažangos rūmų Kaune pano, 1932 m., Kretingos banko,
dabar DNB banko Kretingos skyrius, centrinės salės pano, 1938–1939 m.). Apipavidalino Valstybės teatro
spektaklių, su J. Januliu dekoravo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią Kaune. Sukūrė plakatų,
pašto ženklų, karikatūrų žurnalui Ragutis (pasirašinėjo slapyvardžiu Caramba), iliustravo knygų, parašė
Tapybos technikos vadovėlį (1930 m.), straipsnių. Ankstyvojo laikotarpio kūriniams būdinga secesijos,
tarpukario tapybai – impresionizmo, dekoratyvūs plenerizmo bruožai. Brandžiojo laikotarpio peizažuose
ryšku impresionizmo ir realizmo bruožų dermė, lyrizmas, portretams – psichologiškumas, tikslus piešinys,
freskoms – dinamika, dekoratyvumas. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 187–190;
Rutkauskienė, R. Kalpokas Petras, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
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44. Kajetonas Sklėrius (1876–1932)
Venecija, Šv. Mo r ka u s a i kš t ė

1929, pop., akv., 20 x 15
Sign. AD: KŠklerius 19[29]
Darbo, kuris reprodukuotas in: Kairiūkštis, V. K. Sklėrius (Kaunas: Lietuvos dailininkų
sąjunga, 1938): il. 28, variantas.

3800 Eur

Kajetonas Sklėrius, Šklėris gimė 1876 m. liepos 27 d. Kunigiškiuose (dab. Anykščių raj.), mirė 1932 m.
sausio 14 d. Kaune, tapytojas, skulptorius. Vienas žymiausių Lietuvos akvarelininkų. 1903 m. baigė Štiglico
techninio piešimo mokykloje Sankt Peterburge skulptūrą. Nuo 1907 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir
užsienyje. 1904–1915 m. mokytojavo Liepojoje, 1915–1917 m. dirbo Petrograde. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1921–
1922 m. Lietuvos Respublikos atstovybės Maskvoje prekybos atašė. 1922–1923 m. Čiurlionio galerijos Kaune
direktorius. 1922–1932 m. dėstė Kauno meno mokykloje, iki 1928 m. Skulptūros studijos vedėjas, 1925–1929
m. direktorius. Lietuvių dailės draugijos, Lietuvių meno kūrėjų draugijos narys. Lankėsi Kryme, keliavo po
Prancūziją, Šveicariją, Italiją.
Nulipdė realistinių portretų (A. Strazdo, 1899 m., J. Basanavičiaus, 1924 m.), kamerinių kompozicijų,
dekoratyvinių reljefų ir skulptūrinių grupių (Lietuvos banko fasadui Kaune, 1926 m.). Akvarele nuliejo
peizažų, portretų, figūrinių kompozicijų, interjerų, natiurmortų. 1929 m. ir 1931 m. keliaudamas po Italiją,
sukūrė daug šios šalies miestų bei gamtos vaizdų akvarelių. Kūryba realistinė su impresionizmo bruožais.
Ankstyvojo laikotarpio darbuose yra simbolizmo, postimpresionizmo požymių, vyrauja tikslus piešinys,
lokalios spalvos. Vėlyvosioms akvarelėms būdingi skaidrūs laisvai lieto dažo sluoksniai, perteikiantys šviesos
refleksus, kuriantys erdvės iliuziją. Kūrinių yra Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos
dailės muziejuje.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 351–352;
Mulevičiūtė, J. Sklėrius Kajetonas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
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45. Adomas Galdikas (1893–1969)

46. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)

1921, pop., akv., 28,5 x 22
Sign. AC: A. Galdikas1921 m.

XX a. II p., pop., akv., 19 x 28
Sign. AD: [ZR]

Se n as n a mas

490 Eur

Parko p e i z a ž a s

460 Eur

47. Steponas Varašius (1894–1982)

48. Rimtas Kalpokas (1908–1999)

1928 (?), kart., al., 24 x 30,5
Sign. AD: S.V.

1968, drb., al., 60 x 80
Sign. AK: R.Kalpokas 68

Vil ij a

580 Eur
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49. Jonas Buračas (1898–1977)

50. Jonas Buračas (1898–1977)

1937, drb. ant kart., al., 37,5 x 45,5

1939, pop., akv., 23,5 x 32,5
Sign. AD: J.Buračas-/39

B u r l aivis prie S antakos

780 Eur

51. Jonas Buračas (1898–1977)
Uos t a s prie Ka rmelitų
1940, pop., akv., 24 x 32,5
Sign. AD: Buračas J./40

590 Eur

Ne mu no kr a nt a i l i nk Ma r ve l ė s

570 Eur

52. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki, 1883–1956)
Ža l i e j i e ž e r a i

1930, pop., akv., 28,5 x 35
Sign. AD: A. Międzybłocki 1930

840 Eur
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53. Kazys Šimonis (1887–1978)
E ks t a z ė

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

1600 Eur

54. Kazys Šimonis (1887–1978)
Ke l e ivi s

XX a. 3–4 d-metis, kart., temp., 34,5 x 49
Repr. in: Kazys Šimonis (Vilnius: Vaga, 2006): p. 139

2600 Eur

55. Kazys Šimonis (1887–1978)
Vė j e l i s

XX a. 5–6 d-metis, pop., temp., 27 x 32,5
Sign. AC: ŜK

1300 Eur
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56. Kazys Šimonis (1887–1978)

57. Kazys Šimonis (1887–1978)

1972, pop., temp., 36,5 x 52,7
Sign. AD: KŠ

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

Pa s a kos kraš t a s

Pr e l i u d a s

1300 Eur

1500 Eur

58. Kazys Šimonis (1887–1978)

59. Kazys Šimonis (1887–1978)

1972, pop., temp., 33,2 x 49,2
Sign. AD: KŜ

1969, pop., temp., 33,5 x 47,5
Sign. AK: KŜ

Ž i e ma

1400 Eur

So dyb o s l i e ka no s

1400 Eur
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60. Jonas Vaitys (1903–1963)

61. Jonas Vaitys (1903–1963)

1943, kart., al., 19 x 24
Sign. AD: JVaitys

1945, kart., al., 18,4 x 23,6
Sign. AC: JVaitys

M a u duol iai

380 Eur

Ka i mo ke l i o p e i z a ž a s

360 Eur

62. Jonas Vaitys (1903–1963)

63. Jonas Vaitys (1903–1963)

1954–1956 (?), drb., al., 23 x 27

1961, kart., al., 24 x 33

Š i e n apj ūt ė

420 Eur
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Va ka r ė j a nt i s p e i z a ž a s

Sign. AD: JVaitys 61
420 Eur
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64. Leonas Katinas (1907–1984)

65. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)

1955, drb. ant kart., al., 33 x 41
Sign. AD: L. Katinas

1959, kart., al., 46 x 54

Ka u no s e n amie s t is

490 Eur

Va s a r a

340 Eur

66. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

67. Vincas Dilka (1912–1997)

XX a. 9 d-metis, kart., al., 39,5 x 55,5

1970, drb., al., 73 x 98
Sign. AD: VDilka
Repr. in: Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai (Vilnius: Nacionalinė knyga, 2015): p. 174

P i e tų l a ukuose

590 Eur

Ma no j a u nys t ė s r yt a s

2900 Eur
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68. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)
Liolia . Du kt e r s p o r t r e t a s

XX a. II pusė, drb., al., 59,4 x 44,8
Sign. AD: parašas [?]

750 Eur

69. Antanas Gudaitis (1904–1989)

70. Augustinas Savickas (1919–2012)

1980, drb., al., 94,5 x 99,5
Sign. VD: gudaitis

1988, drb., al., 130 x 97
Sign. AD: 88/A.Savickas

Ve i d a s ir gė l ė s

14200 Eur
22

Nu kr yž i u o t a s i s

2700 Eur
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71. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)

72. Leopoldas Surgailis (1928–2016)

1999, drb., al., 150 x 120
Sign. AD: A.Petra/99

1987, kart., temp., 64,8 x 49,2

Mo teris ir ka t in a s

6500 Eur

Mi t o l o g i ni s p e r s o na ž a s

1900 Eur
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73. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)

G e n ij us Ra č iūn as [ komp oz itor i us A n t an as Ra č iūnas]
1965, pop., past., 85 x 45
Sign. AD: „Genijus/Račiūnas” V.
Kosciuška/1965–

1300 Eur
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74. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Smėly nų s a p na s

1971, drb., al., 65 x 70

350 Eur
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75. Šarūnas Sauka (g. 1958)

1 2 me rgel ių ir kiaušinis

1979, drb., al., 150 x 150
Repr. in: Šarūnas Sauka (sud. R. Dichavičius, Vilnius: Maldis, 2001): p. 303

19750 Eur
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76. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

77. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

1981, drb., al., 71 x 90
Sign. AK: L.Tuleikis 81

1993, drb., al., 110 x 100
Sign. AK: L.Tuleikis 93

Ru de nin ė s n uot aiko s

L e ge nd a

6800 Eur

7800 Eur

78. Jonas Čeponis (1926–2003)

79. Jonas Čeponis (1926–2003)

1983, drb., al., 60 x 73
Sign. AK: J.Čeponis

1996, drb. al., 65 x 82
Sign. AK: J.Čeponis.96.

Tul p ė s

4400 Eur

26
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8800 Eur
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80. Kostas Dereškevičius (g. 1937)

81. Valentinas Antanavičius (g. 1936)

1970–1971, fan., al., 72,8 x 60
Sign. AD: K.D.70.

1968, drb., al., 122 x 196
Sign. AD: 68/Antanavičius

Me r ga it ė su t ept uku

3900 Eur
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Žvėris

5200 Eur

82. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)

83. Valerija Ostrauskienė (1927–1997)

1966, drb., al., 85 x 110

1966, drb., al., 59,8 x 80
Sign. AD: V.Ostr-/66-

Fa kt ūros II

2900 Eur

Va s a r a

850 Eur
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84. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)

85. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)

1990, kart., temp., 50 x 40
Sign. AK: Nikės išėjimas, AC: Ed.Juchna/90.XI.3.

1991, kart., temp., 50 x 40
Sign. AC: Ed.Juchna, AD: Nikės išėjimas 91.III.15.
Repr. in: Eduardas Juchnevičius (sud. L. Kanopkienė, Vilnius, 2017): p. 248.

Nikė s išė jimas. I variantas.

290 Eur

N i kė s i š ė j i ma s. I I va r i a nt a s.

290 Eur

86. Eduardas Juchnevičius
(1942–2011)

Paukšč io u ž kalbėjimas
1983, kart., temp., 50 x 40
Sign. AK: Ed.Juchna 83

290 Eur

87. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)
Muz iki ni s nu o t yki s
28

1979, fan., al., 75 x 85
Sign. VD: parašas/79

1200 Eur
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88. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)

89. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)

1977, drb., al., 85 x 75
Sign. AK: EdiJu77

1973/1977, drb., al., 85 x 75,5
Sign. VK: EdisJu77/73

Žvė rie s m a l dymas

1200 Eur

Pr i s i mi ni ma i a p i e I r e ną

1500 Eur

Eduardas Juchnevičius gimė 1941 m. gruodžio 13 d. Vanagynėje (Panevėžio apskr.), mirė 2011 m. rugpjūčio
18 d. Šiauliuose, grafikas, poetas. 1968 m. baigęs Lietuvos dailės institutą dirbo Šiaulių vaikų dailės mokykloje.
Nuo 1970 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nutapė paveikslų, sukūrė lakštinės grafikos kūrinių
(daugiausia linoraižinių, ofortų), ekslibrisų, iliustravo knygų, žurnalų (Nemunas, Švyturys, Moksleivis).
Parašė dramų, išleido eilėraščių rinkinių – Vilkolakiai (1988 m.), Šv. Roko šuo (1996 m.), Prūsijos krikštai;
Treblinka-2 (1999 m.).
Pasak K. Kleponytės-Šemeškienės, dailininko kūryboje vyrauja siužetinis pasakojimas, kurį kontrastingai
paryškina tuščia erdvė. Kompozicijose vyrauja pora stambių, įmantriai stilizuotų, išnarstytų figūrų ir
architektoniniai elementai. Pasirinktas vaizdavimo būdas dailininkui leidžia išsiversti be konkrečių laiko ir
erdvės nuorodų. Kai kurie paveikslai primena siužetinę freskų, pano stilistiką. Būdinga Lietuvos istorijos,
antikos ir naujųjų amžių dailės, civilizacijos motyvai, svarbi erotikos tema. Kūrinių turi Lietuvos dailės
muziejus, Šiaulių Aušros muziejus, Modernaus meno muziejus. 1986 m. pelnė Talino trienalės didįjį prizą,
2010 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premiją.
Parengta pagal: Dobrovolskaitė, I. Juchnevičius Eduardas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Kleponytė-Šemeškienė,
K. Eduardos Juchnevičiaus kvaziskaistykla, in: Eduardas Juchnevičius, Vilnius, 2017, p. 7–8; Lietuvos dailininkų žodynas
1945–1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 308–309.
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90. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
M a l ū nas

1970, kart., al., 46 x 38

390 Eur
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91. Zenonas Varnauskas
(1923–2010)
Naktigonė

~1970, pop., guašas, 60 x 42
Sign. AK: Varnauskas

300 Eur
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92. Gintarė Uogintaitė (Bielskienė, 1955–2016)
So d a s

1987, drb., al., 52,5 x 71
Sign. AD: Gintarė 87

560 Eur

93. Leonardas Gutauskas (g. 1938)

94. Rimas Zigmas Bičiūnas (g. 1945)

1999, kart., al., 49,5 x 69
Sign. AK: Leonardas 99.

2008, drb., al., 65 x 54
Sign. AK: Rimas2008

Da i l i n in ko d ir b t uvė

350 Eur
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95. Igoris Piekuras (1935–2006)

96. Raimundas Mikšys (1961–2008)

97. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

1980, kart., temp., 35 x 38,5
Sign. AD: IP.80

1993, drb., al., 100,5 x 81,5
Sign. AC: R. Mikšys 93

1985, kart., al., 72 x 93

Ru duo

360 Eur

Abstrakti kom p o z i c i j a

680 Eur

Ko mp o z i c i j a I I

1900 Eur

98. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

99. Dalia Genovaitė Mažeikytė (g. 1943)

1979, kart., al., 30 x 39,5
Sign. AK: Dalia

1996, drb., al., 87 x 105
Sign. AD: parašas/1996

Jū r os n uot aikos

350 Eur

Pe i z a ž a s p r i e š p a t e ka nt s a u l e i

780 Eur

100. Dalia Genovaitė
Mažeikytė (g. 1943)
I š c i kl o „ Ru t u l i o
ma g i j a” , XI

2012, pop., akr., 86 x 61
Sign. AD: parašas

340 Eur

Dalia Genovaitė Mažeikytė gimė 1943 m. liepos 15 d. Roviškėlėse (Panemunio vlsč.). Grafikė, tapytoja. 1968
m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1969 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Kuria estampus,
smulkiąją grafiką, akvareles, piešinius tušu, naudoja sausosios adatos, oforto, monotipijos technikas. Grafikos
kūriniams būdinga dinamiškos linijos, niuansuoti spalvų deriniai, kaligrafijos elementai, tapybai – ryškus
koloritas, kontrastingi grynųjų spalvų deriniai, ryškūs potėpiai. Kūriniuose vyrauja metaforiškos abstrakčių
formų kompozicijos, siekiama išreikšti dvasinį pasaulį, pasąmonės vizijas, ryšku emocionalumas. Iliustravo
knygų (V. Palčinskaitės Lietaus nykštukai 1980 m., R. Skučaitės Taip ir ne 1988 m.). Kūrinių yra Lietuvos
dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Čiurlionio dailės galerijoje Čikagoje,
Ludwigų muziejuje Kölne.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 484–485; Augustytė,
J. Mažeikytė Dalia Genovaitė, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
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101. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
S ka l bia n t i

1978, kart., al., 11 x 9
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102. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)
Peiz až as –i nt e r j e r a s
2004, drb., al., 99,6 x 81
Sign. AC: S. Teitel 04

1800 Eur

103. Bronius Uogintas
(jaunesn., 1946–2013)

B i l i ū no g a t vė Vi l ni u j e
[d a b a r šv. Myko l o ]
1976, drb., temp., 70,3 x 52,2
Sign. AD: B.Uogintas76

380 Eur

104. Algirdas Petrulis (1915–2010)

105. Algirdas Petrulis (1915–2010)

106. Algirdas Petrulis (1915–2010)

~2008, pop., al. kreid., 14 x 20,2
Sign. AD: 08/petrulis

~2004, pop., al. kreid., 14,5 x 20,3
Sign. AD: 04/petrulis

~2009, pop., al. kreid., 14,3 x 20,7
Sign. AD: 09/petrulis

Kom p ozic ij a

100 Eur
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Abstrakci j a

100 Eur

Ab s t r a kt i ko mp o z i c i j a

100 Eur
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108. Žygimantas Augustinas (g. 1973)
N i u j o r ki e č i o s t u d i j a
2004, drb., al., 45,2 x 60

1700 Eur

107. Ramūnas Čeponis (g. 1958)

109. Žygimantas Augustinas (g. 1973)

2018, drb., al., 120 x 100
Sign. AD: RČeponis

2009, drb., al., 30,4 x 40,3

G e l ton i at spin d žiai 2

2500 Eur

Ša r nyr a s

1300 Eur

33

Išeivijos dailė

110. Adomas Varnas (1879–1979)
Pamiš kė. Etiudas III

111. Česlovas Janušas (1907–1993)
Ži e mo s p e i z a ž a s

1947, kart., al., 24,7 x 35
XX a. 6–7 d-metis, kart., al., 56 x 73,5
Sign. KP: A. Varnas pinx.–1947 m./Ravensburg/Kapuzinerstr. Sign. AD: Č. Janušas
7/Germany
2700 Eur

1800 Eur

112. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

113. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

1975, drb., al., 50,5 x 61
Sign. AD: A. Rūkštelė/75
1500 Eur

XX a. II p., drb., al., 51 x 60,8
Sign. AD: A. Rūkštelė

Va ikai r ug iuose

34

Debesis

3600 Eur
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114. Adomas Varnas (1879–1979)

115. Adomas Varnas (1879–1979)

116. Juozas Bagdonas (1911–2005)

1960, drb. ant kart., al., 61 x 45,5
Sign. AD: a.varnas/1960

1964, drb., al., 64 x 76
Sign. AD: a.varnas 1964

1959, drb., al., 102 x 79
Sign. AK: J. Bagdonas/59.WDc.

Vydūn o por t r e t a s

380 Eur

Nemuno slėnis t i e s L i š ki ava

Pr i s i mi ni ma i i š L i e t uvo s

4200 Eur

490 Eur

118. Adomas Galdikas (1893–1969)
Ab s t r a kt i ko mp o z i c i j a

1955–1969, pop., akr., 22,5 x 29,5
Sign. AC: A.G.

280 Eur

117. Adomas Galdikas (1893–1969)
A b s tr akt i kompozicija

XX a. 6–7 d-metis, kart., temp., 55,5 x 70
Sign. AK: A Galdikas

2400 Eur

119. Adomas Galdikas (1893–1969)
Ab s t r a kc i j a

1955–1969, pop., akr., 22,5 x 29,5
Sign. AK: A.G.

280 Eur
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120. Kazimieras Žoromskis (1913–2004)
Mi es t o g at ve l ė

XX a., drb., al., 63,5 x 76
Sign. AK: K Žoromskis

7800 Eur
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121. Jonas Rimša (1903–1978)
Šo kė j o s

~1955, kart., guaš., 93 x 81
Sign. AD: J.Rimša
Darbo, kuris reprodukuotas in: Tumėnienė, N. Jonas
Rimša. Tropikų šauksmas (Vilnius: LDM, 2011): p. 101,
variantas.

3500 Eur

122. Jonas Rimša (1903–1978)
I nd ė nų šve nt ė

XX a. 5–7 d-metis, drb., al., 81,5 x 88
Sign. AD: J. Rimša

17500 Eur
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123. Pranas Domšaitis (1880–1965)

124. Pranas Domšaitis (1880–1965)

1950, kart., al., 56 x 46
Sign. KP: Domsaitis

1951, kart., al., 59 x 40
Sign. AD: monograma

A f r i kie t ės d ir b a . Karu ( kitoje p usėje – Peiz až as Ka r u )

7800 Eur

Ri t e r i s

5800 Eur

Pe i z a ža s Ka ru ( k it a p usė)
37

I

š

e

i

v

i

j

o

s

d

a

i

l

ė

125. Mikas J. Šileikis (1893–1987)

126. Mikas J. Šileikis (1893–1987)

XX a. 3 ketv., drb., al., 45,5 x 56
Sign. AK: MJ.Šileikis

1946, drb., al., 35,3 x 40,8
Sign. AD: M.J.Šileikis-46

Ko p os

860 Eur

Ke l i a s l i nk e ž e r o

690 Eur

127. Mikas J. Šileikis (1893–1987)

128. Mikas J. Šileikis (1893–1987)

1956, drb. ant kart., al., 30,3 x 40,7
Sign. AK: M.J.Šileikis

1960, drb. ant kart., al., 30,5 x 40,6
Sign. AD: M.J.Šileikis

I l i noj aus kopos

690 Eur
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I l i no j a u s p a p l ū d i mi o p a r ka s

690 Eur
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129. Mikas J. Šileikis (1893–1987)
Ko p o s e

1956, drb., al., 66 x 76,5
Sign. AD: M.J.Šileikis

1300 Eur

130. Viktoras Vizgirda (1904–1993)
Os t e r vi l l e

1961, drb., al., 61 x 76,5
Sign. VD: V. Vizgirda/61
Repr. in: Viktoras Vizgirda (sud. V. Liutkus, Vilnius,
2000): p. 146

3900 Eur

131. Neemija Arbit Blatas (1908–1999, atrib.)
K rantinė su laivais i r t i l t u
XX a. II p., drb., al., 30,5 x 38,3

2400 Eur
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132. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

133. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

XX a. 6–7 d-metis, drb., al., 80 x 100,5
Sign. AD: Kasiulis

~1953, drb., al., 91,5 x 73
Sign. VK: Kasiulis

Muzikan tų trio

Me i l ė

8000 Eur

5200 Eur

134. Pranas Gailius (1928–2015)

135. Pranas Gailius (1928–2015)

1972, pop., spalv. medžio ir linoraiž.,
reljefas, 58,5 x 26,5, tir. 9/10
Sign. AK: Incabloc E.A. 9/10, AD:
pranas-

1972, pop., spalv. medžio ir linoraiž., reljefas, 61 x 25,5
Sign. AK: Incabloc E.A. –IX–, AD: pranas
Repr. in: Pranas Gailius: Kūryba (sud. S. Makselienė, Vilnius: Vilniaus aukciono
biblioteka, 2011): p. 154

I n c a b l oc k

40
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600 Eur
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In Focus:
Vytautas Kazimieras Jonynas
Vytautas Kazimieras Jonynas gimė 1907 kovo 16 d. Ūdrijoje, mirė 1997 m. gruodžio 4 d. Vilniuje.
Grafikas, skulptorius, vitražistas, pedagogas. Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės mokslų akademijos
narys (1971 m.), Vilniaus dailės akademijos garbės daktaras (1996 m.). 1923–1929 m. mokėsi Kauno meno
mokykloje (pas A. Galdiką, A. Varną), 1931–1934 m. – Nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje, 1935
m. – Boulle’io mokykloje (abi Paryžiuje). Nuo 1930 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje; 1937 m.
Paryžiaus pasaulinėje parodoje už grafikos kūrinius apdovanotas aukso medaliu, už baldų projektus – Garbės
diplomu.). 1935–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje. 1936–1941 m. Lietuvos paminklų apsaugos inspekcijos
konservatorius, vėliau viršininkas. 1941–1944 m. Kauno taikomosios dailės instituto direktorius ir dėstytojas.
1944 pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. įkūrė Dailės ir amatų mokyklą Freiburge, iki 1949 m. buvo jos direktorius
ir dėstytojas, 1950–1951 m. dėstė Dailės ir architektūros mokykloje Mainze. 1951 m. atvyko į JAV. Niujorke
1952–1956 m. dėstė Catano Rose’o meno institute, 1957–1973 m. – Fordhamo universitete. 1955 m. Niujorke
įsteigė V. K. Jonyno ir D. Shepherdo bažnytinio meno studiją (Jonynas and Shepherd Art Studio, Inc. Church
Interiors Stained Glass, Mosaic). Sukūrė estampų, iliustravo knygų (K. Donelaičio Metai 1940 m., P. Mérimée
Lokys 1949 m., K. Borutos Mediniai stebuklai 1988 m.), nupiešė plakatų, ekslibrisų, pašto ženklų, nuliejo
akvarelių. Nuo 1951 m. kūrė dekoratyvines skulptūras, vitražus, mozaikas, projektavo baldus. Grafikos
kūriniams būdinga meistriška, raiški raižysena, linijų ritmika, skulptūroms, vitražams – išradinga, ritmiška
kompozicija, apibendrintos, konstruktyvios formos. Kūrinių yra nacionaliniuose M. K. Čiurlionio dailės ir
Lietuvos dailės muziejuose, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Olandijos, JAV muziejuose. Apdovanotas Gedimino 4
laipsnio ordinu, Prancūzijos Garbės legiono 4 laipsnio ordinu (abu 1938 m.). Nuo 1993 m. veikia V. K. Jonyno
galerija Druskininkuose (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas).
Parengta pagal: Gasiūnas, V. Jonynas Vytautas Kazimieras, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

136. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Z apyš k io baž nyčia

1942, pop., medžio raiž., 18,5 x 14, tir. 50
Sign. AK klišėje: V.K.J./1942
Repr. in: Andriušytė–Žukienė, R. Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose (Vilnius, LDM: 2007): p. 52

290 Eur

137. Vytautas Kazimieras Jonynas
(1907–1997)

Ka u no s e na mi e s č i o va r t e l i a i

1942, pop., ofortas, 24,5 x 15,5
Sign. AD (klišėje): V.K.J./1942 IX 30, apačioje
pieštuku: AK: 1942, Kaunas, AD: parašas

290 Eur

41

I n

F o c u s :

138. Vytautas Kazimieras Jonynas
(1907–1997)
Šv. A nt an as

1950, pop., medžio raiž., 33,6 x 21,2, tir.
7/25
Sign. VK (klišėje): V.K.Jonynas 1950;
pieštuku: AK: 7/25 1950, AD: parašas
Repr. in: Andriušytė–Žukienė, R. Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras
Jonynas pasaulio meno keliuose (Vilnius,
LDM: 2007): p. 100
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139. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

140. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

1951, pop., litograf., 36 x 28
Sign. AD (klišėje): VKJ 1951; pieštuku: AK: 1951
Mainz, AD: parašas

1950, pop., akv., mišri techn., 32 x 24,5
Sign. AD: parašas 1950/Paris

Mergaitės galv u t ė

280 Eur

Pa r yž i u j e

280 Eur

320 Eur

141. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Ma i nz o va i z d a s

1951, pop., litograf., 20,5 x 29,5 (25 x 33)
Sign. AK: 10/15 Mainz, 1951; AD: parašas
Repr. in: Andriušytė–Žukienė, R. Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose (Vilnius, LDM:
2007): p. 89

190 Eur

42

L

I

I

I

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

142. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

143. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

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

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

M a in zo vaiz das su katedra

190 Eur

Ma i nz o va i z d a s su o b e l i s ku

190 Eur

144. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

145. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

XX a. 6–7 d-metis, pop., tušas, 28 x 20
Sign. AK: VKJ / N.Y.

XX a. 6–7 d-metis, pop., tušas, 19 x 14
Sign. AD: VKJ

Da ma su šuniuku

250 Eur

B e p ava d i ni mo

250 Eur
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Lietuvos grafika

146. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)

147. Irena Kačenauskaitė (g. 1949)

~1931, pop., ofortas, 19 x 13,8
Sign. AK: Zofja Rōmer

1974, pop., litograf., 39 x 43, tir. 7/10
Sign. AK: Vilnius, 1974, AD: 7/10 Irena Kačenauskaitė

B a r ž os Nemun e

490 Eur

148. Irena Kačenauskaitė (g. 1949)

D oka s. I š c ikl o „ Kl aip ėdos p ajūris“
1974, pop., litograf., 39 x 40,5
Sign. AD: Irena Kačenauskaitė 1974.

150 Eur

150 Eur

149. Irena Kačenauskaitė (g. 1949)

Drevernos ž ve j a i . I š c i kl o „ K l a i p ė d o s
p ajūris“
1974, pop., litograf., 39 x 41,5
Sign. AK: Vilnius, 1974, AD: Irena
Kačenauskaitė

150 Eur

44

Žve jyb o s u o s t a s. I š c i kl o „ K l a i p ė d o s p a j ū r i s “

150. Irena Kačenauskaitė (g. 1949)

Ke l t a s. I š c i kl o „ K l a i p ė d o s p ajū r i s“
1974, pop., litograf., 39 x 42,2, tir. 5/10
Sign. AK: Vilnius, 1974, AD: 5/10 Irena
Kačenauskaitė

150 Eur
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151. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

152. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)

1967, pop., mišri technika, 43,8 x 32
Sign. AK: Narcis Nr.3, AD: parašas

1968, pop., spalv. linoraiž., 29 x 20, tir. 36/200
Sign. AK: Pirmoji mokykla 36/200, AD:
DTarabildinė1968

Narcis N r. 3

250 Eur

Pi r mo j i mo kykl a

180 Eur

153. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)

154. Edmundas Žiauberis (1932–1985)

1967, pop., linoraiž., 21,5 x 52, tir. 6/10
Sign. AK: 6/10 1967, AC: „Saulėlydis Palangoje“, AD:
DTarabildienė

XX a. 7–8 d-metis, pop., kartono raiž., 33,5 x 45
Sign. AD: Edm. Žiauberis

S a u lėlyd is Pa l an go je

240 Eur

I š c i kl o „ Pa l a ngo s mo t yva i “

190 Eur
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155. Leonas Lagauskas (1928–2010)
Pava s a r i s

~1965, pop., minkštas lakas, 48,5 x 63,7
Sign. AD: LLagauskas

290 Eur

156. Leonas Lagauskas (1928–2010)

157. Leonas Lagauskas (1928–2010)

1965, pop., minkštas lakas, 49 x 64
Sign. AD: LLagauskas
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R.
Urbonienė, Vilnius, 2011): p. 62–63.

1963, pop., minkštas lakas, 47 x 63,5
Sign. AD: LLagauskas/63 m.

Vas ara

Dvi me r g i no s

290 Eur

290 Eur

Leonas Lagauskas gimė 1928 m. vasario 4 d. Kaune, mirė 2010 m. vasario 12 d. Vilniuje, grafikas. 1947–1949
m. mokėsi Kauno dailės mokykloje. Iki 1952 m. studijavo Lietuvos dailės institute, 1958 m. baigė Leningrado I.
Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutą. Nuo 1958 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje.
1962–2000 m. dėstė Lietuvos dailės institute (nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija); profesorius (1992 m.).
Dailininkas kūrė oforto, litografijos, minkštojo lako technika estampus, kuriuose susipynusi istorija ir
dabartis, lyrinės nuotaikos. Kūriniams būdinga savita klasikinių tradicijų tąsa. Sukūrė siužetinių kompozicijų
(jose vyrauja Vilniaus tema), peizažų, portretų. XX a. 7 d-metyje dailininkas ištobulino Lietuvoje nepopuliarią
minkštojo lako techniką, kuri leidžia išgauti toninius kontrastus, grūdėtos faktūros įvairiovę ir subtilius
perėjimus, primenančius piešinį tušu. Su šia technika į jo kūrybą atėjo ir nauji motyvai (vaizdavo vaikus ar
gražius jaunus žmones). Kūrinių kompozicija dažnai fragmentiška, priartinta, sustambinta, tačiau jautri
piešinio linija paryškina momento trapumą. (...) Toks neįmantrus ir nuoširdus personažų gyvybingumas
atrodė ypač naujai ir gaiviai 7 d-mečio lietuvių grafikos panoramoje. (cit. Urbonienė, R. Leonas Lagauskas
– piešinio meistras, in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai, Vilnius, 2011, p. 10–11.). Šia technika sukurtų
darbų raiška ir kuriama nuotaika artima renesasnso epochai. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus
universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Tretjakovo galerijoje Maskvoje. 1980 m. pelnė LSSR valstybinę
premiją.
46

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 428–429; Mikučionytė, R. Lagauskas
Leonas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
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158. Juozas Mikėnas (1901–1964, atrib.)
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Po r tre t a s

159. Kazimiera Zimblytė (Kazė,
1933–1999)

440 Eur

XX a. 4 ketv., pop., monotip., 33
x 18

XX a. vid., pop., litograf., 50 x 40,5
Sign. AD: parašas

Abst r a kt i ko mp o z i c i j a

280 Eur
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160. Vytautas Šerys (1931–2006)
Ko mp o z i c i j a

1988, pop., monotipija, 48,5 x 39
Sign. AC: 88/monograma

220 Eur

161. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
I mp rov iz acija

1984, pop., akv., tušas, mišri techn.,
28,5 x 41
Sign. AK: Improvizacija, AC: 1984, AD:
Dalia

220 Eur
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162. Joana Plikionytė–Bružienė (g. 1943)

163. Joana Plikionytė–Bružienė (g. 1943)

XX a. 4 ketv., pop., ofortas, mišri tech., 39 x 48
Sign. AK: [?], AC: Laimės žaidimai, AD: parašas

1979, pop., ofortas, mišri techn., 49,5 x 48,5, tir. 13/30
Sign. AK: 1979 c3 ED’a 13/30 iš ciklo Vilniaus universitetui 400 metų. N d., AC: (A. Julijonui jubiliejaus
proga – Bružai 1984), AD: parašas

L aimė s žaidimai

170 Eur

I š c i kl o „Vi l ni a u s u nive r s i t e t u i 4 0 0 me t ų”

170 Eur

165. Joana Plikionytė–Bružienė (g. 1943)
B e p ava d i ni mo

1982, pop., ofortas, mišri techn., 17,5 x 9, tir. 6/30
Sign. AK: 1982. 6/30, AD: parašas

70 Eur
164. Joana Plikionytė–Bružienė (g. 1943)
B arb or a

1988, pop., ofortas, mišri techn., 19,5 x 9,5, tir. 13/25
Sign. AK: 1988 [?] Ed’a, / 13/25, AC: „Barbora”, AD: parašas

70 Eur
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166. Rimtas Tarabilda (g. 1943)

I š c i kl o „Vil n ia us miesto ž ali bromai”
~1970, pop., linoraiž., 30 x 56,5
Sign. AD: R. Tarabilda

170 Eur
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167. Petras Repšys (g. 1940)

168. Antanas Kmieliauskas (g. 1932)

1987, pop., ofortas, 10 × 15
Sign. AK: E‘da Kiemas Pilies gatvėje, AD:
PetrasRepšys87

1977/1987, pop., aut. techn. (spalv. tekstolito
estampas), 44 x 59
Sign. AK: „Vilniaus bokštai“, AD: Antanas
Kmieliauskas 1987 m., AD klišėje: 1977/A. K.
Repr. in: Antanas Kmieliauskas (sud. R.
Dichavičius , Vilnius, Daigai: 2003): p.
244–245

K i e ma s Pi l i e s g a t vė j e

100 Eur

Vi l ni a u s b o kš t a i

290 Eur

169. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
L a ivel is

1986, pop., šilkograf., 32,2 x 39,4, tir. 40/60
Sign. AK: 40/60 Laivelis, AD: M. Vilutis 86

290 Eur

170. Mikalojus Povilas
Vilutis (g. 1944)
Raudonas m ė nu l i s
1986, pop., šilkografija,
14 x 10
Sign. AK: Raudonas
mėnulis, AC: Ed‘A, AD:
M.Vilutis86

100 Eur

171. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Ra u d o na s š e š ė l i s

2000, pop., šilkografija, 32,5 x 40, tir. 20/72
Sign. AK: 20/72, AC: Raudonas šešėlis, AD:
M.Vilutis2000
Repr. in: Mikalojus Povilas Vilutis (sud. K.
Kleponytė-Šemeškienė, J. Minčinauskienė,
Vilnius, 2017): p. 254.

280 Eur

172. Mikalojus Povilas
Vilutis (g. 1944)
B e p ava d i n i m o

1987, pop., šilkografija,
13,5 x 10
Sign. AK: PF· 88, AC:
Ed‘A, AD: M.Vilutis87
Repr. in: Mikalojus
Povilas Vilutis (sud. K.
Kleponytė-Šemeškienė, J.
Minčinauskienė, Vilnius,
2017): p. 198

100 Eur
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173. Danguolė Dauknytė (g. 1957 )
Die n a ir n a kt is. I

1995, pop., mišri techn., 59 x 74,5, tir. 2/6
Sign. AK: 2/6 mišri technika. Diena ir naktis. I, AD:
Dauknytė 95

190 Eur
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174. Aistė Ramūnaitė (g. 1957)
Me d i s

1997, pop., mišri techn., 80 x 49, tir. 1/1
Sign. AD: 1/1 Medis e’d’a 1997 Aistė Ramūnaitė

290 Eur

175. Saulius Chlebinskas (1953–1999)

176. Danutė Gražienė (g. 1950)

1989, pop., šilkografija, 29,5 x 17,5 (abu)
Sign. AK: E.d A, AC: Nocturne, AD: S.Chlebinskas 1989 (abu)

1984, pop., ofortas, 15 x 9,5
Sign. AC: „Šulinys” DGražienė 84

I š c ikl o Noc t urne, I, II

280 Eur

50
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70 Eur
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Varia Lituanica

178. K ri a u nų b a ž nyč i o s 1888 m. i nve nt o r i nė
knyga
177. Juozapas Butkevičius (Budkevičius,
1841–po 1877)

K r y žiaus ke l io st a cija N r. I: „Jėz us
n uteis iamas m ir t i ant kr y ž iaus“
1877, drb., al., 94 x 71,3
Sign. AD: 1877 JButkiewicz

179. Ignas Stropus
(1884–1959)

Inventorius rusų kalba (8 ps.), pabaigoje – Žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio (1834–1908) Kriaunų
bažnyčios vizitacijos 1888.06.10. ataskaita lotynu kalba, su
parašu ir antspaudu.
1888, rankraštis, 8 l., 36,5 x 23

Pa l a ng a / Me n o - fo t o g r a f i j a / I . St ro p a u s. /
2 0 va i z d ų
1932, [Palanga].

150 Eur

200 Eur

2900 Eur

181. L. K .F. s ą j u ngo s ko ng r e s a s K r e t i ngo j e
1 927 VI I 1 d .

1927, pop., sid. br. atsp., 8,7 x 13,7
Antroje eilėjė septintas iš kairės sėdi Kretingos grafas
Aleksandras Tiškevičius

180 Eur

180. Jon a s Kentras su Felicija Bielkev ičiūte -Ke nt r i e ne
~ 19 19– 192 0, p op. , p op. , sid. br. atsp. , 1 3, 3 x 8,9

Sign. KP įrašas: 1919–20 […] vėliau notaras iki 1937./Jonas Kentras nuo Veviržėnų/Felicija
Bielkevičiūtė-Kentrienė/nuo Bugenių Tirkšlių pas/Felik. Tiškevičiaus teisinininką/nuomavo
E. Želviškių ūkį prie/Darbėnų

150 Eur

182. K r e t i ngo s mu i t i n ė

~1920, pop., sid. br. atsp., 14 x 8,7
Sign. KP: dedikacija

130 Eur

51

V a r i a

L i t u a n i c a

183. Va i l o ka i č i o vi l a
„ Ana p i l i s ” Pa l a ngo j e, Vyt a u t o g .

XX a. 2–4 d-metis, pop.,
sid. br. atsp., 8,7 x 13,7
Sign. KP: įrašas

130 Eur

184. J. Skrinskos
fotoateljė

XX a. 2–4 d-metis, pop.,
sid. br. atsp., 8,8 x 13,9
Sign. AD: Kurorto/fotografija

140 Eur

185. Pi r ma s i s

Šve nt o s i o s mo l a s

XX a. 2–4 d-metis, pop.,
sid. br. atsp., 8,8 x 13,9
Sign. KP: įrašas
120 Eur

186. Vytautas Kašuba (1915–1997)
Mo t e r s a kt a s

1937, bronza, patina, 92,7 x 31
Sign. AK: V. Košuba /1937

6800 Eur
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188. Robertas Antinis (vyr., 1898–1981)
Eg l ė ž a l č i ų ka r a l i e nė

1961, keramika, h=27,5
Sign. AK: Antinis, KP: Antinis/61
Būklė: restauruotas.

620 Eur

187. Jadvyga Mozūraitė–Klemkienė (1923–2009)
Kūr ė j a

1982, terakota, h=20,5
Eskizas skulptūrai „Kūrėja“, kuri 1983 m. buvo pastatyta
prie Kauno paveikslų galerijos
Sign. AK: J. Mozūraitė 1982

280 Eur

189. Petras Aleksandravičius (1906–1997)
Smu i ki ni nka s

1956, gipsas, h= 32,7
Sign. AC: 1956 m./Kaunas

250 Eur

53

Kitų šalių dailė

190. Giuseppe Giardiello (1887–1920, Italija)

191. Karl Kaufmann (1843–1902/05)

XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 59 x 77
Sign. AK: G. Giardiello

XIX a. pab., medis, al., 26,4 x 39,5
Sign. AD: Fr. Gilbert [slapyvardis]

Va izd as į Ne apol i o įlanką

6900 Eur

Giuseppe Giardiello gimė 1887 m. Neapolyje, mirė
1920 m. Italų tapytojas. Kūryboje vyrauja žanrinės scenos,
miesto gyvenimo motyvai, Neapalio vaizdai su jūros
pakrante ir miesto apylinkėmis. Nutapė portretų, išsiskiria
charakteringi neapoliečių tipažai.

Ko ns t a nt i no p o l i o [? ] va i z d a s nu o j ū r o s

1900 Eur

Karl Kaufmann gimė 1843 m. Neuplachowitz (Silezija), mirė
1902/05 m. Vienoje. Austrų dailininkas. Studijavo Vienos dailės
akademijoje. Nutapė peizažų, žanrinių scenų, paveikslų su miestų
architektūros vaizdais. Kūrinius dažnai pasirašydavo įvairiais
slapyvardžiais.
192. Jacob Jacobs (1812–1879, Belgija)

Au d r i ng a j ū r o s p a kr a nt ė su b u r l a ivi u
XIX a. 4–5 d-metis, klij., al., 82,5 x 101
Sign. AD: Jacob Jacobs ft [fecit]

15500 Eur

Jacob Jacobs (Jacobus Albertus Michael Jacobs) gimė 1812 m.
gegužės 19 d. Antverpene, mirė 1879 m. gruodžio 9 d. ten pat. Belgų
tapytojas. Studijavo Karališkojoje dailės akademijoje Antverpene,
vėliau studijas tęsė Levene. Kūrybai įtakos turėjo A. van de Velde
(1636–1672) darbai. Nuo 1833 m. dalyvavo parodose. Keliavo Šiaurės
jūra laivais, rinkdamas medžiagą kūrybai. 1838 m. išvyko į ilgą
kelionę jūra; aplankė Gibraltarą, Šiaurinę Afrikos pakrantę, Egiptą,
Turkiją, Rodą. Vėliau keliavo po Vokietiją, Skandinaviją, lankėsi Sankt
Peterburge. Keliaudamas piešiniuose fiksavo kelionių įspūdžius,
kurie vėliau tapo inspiracijos šaltiniu paveikslams. Nuo 1843 m.
Antverpeno akademijos peizažo klasės vadovas. Nutapė romantiškų
peizažų, marinų, orientalistinių siužetų. 1845 m. kartu su kitais
iliustravo H. Conscienceʼo Belgijos istoriją (Geschiedenis van België).

54

L

I

I

I

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

193. Raoul Delbove (XX a. I p.,
Belgija)
Aud r in g a jūros p akrantė
su b ur laiviu p rie tilto
XX. a. pr., klij., al., 70 x 100
Sign. AD: Raoul Delbove

1500 Eur

Raoul Delbove XX
a. pirmos pusės belgų
tapytojas. Tapė marinas,
uostus, peizažus su miesto,
kaimo, miško vaizdais,
natiurmortus su gėlėmis.
194. George Gregory (1849–
1938, D. Britanija)
Portsmutas

1884, klij., al., 41 x 61,5
Sign. AK: GroGregory 1884

2900 Eur

George Gregory gimė
1849 m., mirė 1938 m. Anglų
dailininkas, marinistas.
Marinas tapė aliejumi,
liejo akvarele. Daugiausia
vaizdavo laivų mūšius,
didelius išplaukiančius
laivus iš uostų. Dailininkas
priskirimas XIX a. britų
marinistinės dailės lobynui.
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195. Nežinomas
autorius (XIX a. pab.,
Belgija?)
Up ė s p a kr a ntė su
s o dyb o mi s

XIX a. pab., drb., al., 40
x 80
Sign. AD: neįskaitomas
parašas pxt [pinxit]

1100 Eur

196. Nežinomas
dailininkas (XIX a.
pab.–XX a. pr.)
Ja c h t a j ū r o j e

XIX a. pab. –XX a. pr.,
drb., al., 21,5 x 54,8
Sign. AD: [W].Sakalski-

450 Eur

197. Nežinomas dailininkas (XIX a. pab.–XX a. pr.)

198. Stanislavs Kreics (1909–1992, Latvija)

XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 77,2 x 100

1977, kart., al., 34,7 x 25,3

Peiza ža s su žvej u

850 Eur

Rygo s s e na mi e s t i s

240 Eur

Stanislavs Kreics gimė 1909 m. sausio 7 d. Daugpilyje, mirė 1992 m. liepos 1 d. Rygoje, latvių tapytojas.
1938–1947 m. studijavo Latvijos dailės akademijoje. 1945 m. surengė pirmą individualią parodą Liepojos
muziejuje. Nutapė peizažų su kaimo ir miesto vaizdais, marinų, dažni laivų motyvai.
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199. Søren Christian Bjulf (1890–1958, Danija)
Pasivaikščiojimas p akrant e
XX a. 2 ketv., drb., al., 36,5 x 44
Sign. AD: Bjulf

440 Eur

Søren Christian Bjulf gimė 1890 m.
spalio 15 d. Løgstør, mirė 1958 m. sausio
20 d. Roskilde. Danų tapytojas. Tapė
paveikslus su Kopenhagos vaizdais, dažnas
motyvas – Gammel Strand gatvė ar aikštė
su žuvų, gėlių prekeiviais. Sukūrė portretų;
dažniausiai vaizdavo žvejus, jų žmonas,
tvarkančias tinklus, valančias žuvis.
200. Jean Govaerts (1897–1985, Belgija)

Natiurmortas su gėlių p uokšt e

Apie 1960, klij., al., 80 x 65
Sign. AD: Govaerts

750 Eur

Jean Govaerts gimė 1898 m. spalio 17 d.,
mirė 1985 m. rugsėjo 2 d., belgų tapytojas,
grafikas. Studijavo Karališkojoje dailės
akademijoje Briuselyje. Nuo 1934 m. dalyvavo
parodose Belgijoje ir svetur (Kopenhagoje,
Paryžiuje, Amsterdame, Maskvoje,
Buenos Airėse, Kaire ir kt.). Kūrybai
būdinga impresionistinė raiška kartais
perauganti į ekspresionizmą. Dailininkas
mėgo tapyti jūrą, Ardėnų kalnus, miškus.
Nuliejo akvarelių, sukūrė marinų, peizažų,
natiurmortų (dažnai su gėlėmis), portretų,
grafikos darbų.
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Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Aleksandravičius, Petras (1906–1997): 189
Antanavičius, Valentinas (g. 1936): 81
Antinis, Robertas (vyr., 1898–1981): 188
Augustinas, Žygimantas (g. 1973): 108, 109
Bagdonas, Juozas (1911–2005): 116
Banaitis, Vytautas Viktoras (1909–1990): 31
Bičiūnas, Rimas Zigmas (g. 1945): 94
Bjulf, Søren Christian (1890–1958, Danija): 199
Blatas, Neemija Arbit (1908–1999, atrib.): 131
Buračas, Jonas (1898–1977): 17, 18, 19, 20, 49, 50, 51
Butkevičius, Juozapas (Budkevičius, 1841–po 1877): 177
Chlebinskas, Saulius (1953–1999): 175
Čeponis, Jonas (1926–2003): 42, 78, 79
Čeponis, Ramūnas (g. 1958): 107
Daniliauskas, Jonas (g. 1950): 101
Dauknytė, Danguolė (g. 1957 ): 173
Delbove, Raoul (XX a. I p., Belgija): 193
Dereškevičius, Kostas (g. 1937): 80
Dienz, Hermann (1891–1980): 11
Dilka, Vincas (1912–1997): 67
Domšaitis, Pranas (1880–1965): 123, 124
Džiaukštas, Silvestras (g. 1928): 82
Gailius, Pranas (1928–2015): 134, 135
Galdikas, Adomas (1893–1969): 45, 117, 118, 119
Giardiello, Giuseppe (1887–1920, Italija): 190
Govaerts, Jean (1897–1985, Belgija): 200
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 25, 26, 27, 28, 29, 42, 66
Gražienė, Danutė (g. 1950): 176
Gregory, George (1849–1938, D. Britanija): 194
Gudaitis, Antanas (1904–1989): 69
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 93
Jacobs, Jacob (1812–1879, Belgija): 192
Janušas, Česlovas (1907–1993): 15, 111
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997): 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145
Juchnevičius, Eduardas (1942–2011): 84, 85, 86, 87, 88, 89
Kačenauskaitė, Irena (g. 1949): 147, 148, 149, 150
Kairiūkštis, Vytautas (1890–1961): 16
Kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 151
Kalpokas, Petras (1880–1945): 43
Kalpokas, Rimtas (1908–1999): 48
Kasčiūnaitė, Dalia (g. 1947): 97, 98, 161
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 132, 133
Kašuba, Vytautas (1915–1997): 186
Katinas, Leonas (1907–1984): 64
Kaufmann, Karl (1843–1902/05): 191
Kmieliauskas, Antanas (g. 1932): 168
Knauf, Carl (1893–1944): 12
Kosciuška, Vaclovas (1911–1984): 73
Krajinskas, Albertas (g. 1956): 35, 36
Kreics, Stanislavs (1909–1992, Latvija): 198
Kukujevas, Aleksandras (1919–2005): 68

Lagauskas, Leonas (1928–2010): 155, 156, 157
Mackevičius, Vytautas (1911–1991): 40
Mažeikytė, Dalia Genovaitė (g. 1943): 99, 100
Miendzyblockis, Adomas (Adam Międzybłocki, 1883–1956): 52
Mikėnas, Juozas (1901–1964, atrib.): 158
Mikšys, Raimundas (1961–2008): 96
Miliūnas, Juozapas (1933–2016): 39
Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990): 38
Mozūraitė–Klemkienė, Jadvyga (1923–2009): 187
Norkus, Vincas (1927–2006): 24, 30
Ostrauskienė, Valerija (1927–1997): 83
Petrašiūnaitė, Audronė (g. 1954): 71
Petrulis, Algirdas (1915–2010):104, 105, 106
Piekuras, Igoris (1935–2006): 95
Plikionytė-Bružienė, Joana (g. 1943): 162,163, 164, 165
Ramūnaitė, Aistė (g. 1957): 174
Repšys, Petras (g. 1940): 167
Rimša, Jonas (1903–1978): 121, 122
Romerienė, Sofija (Zofia Romer, 1885–1972): 46, 146
Rūkštelė, Antanas (1906–1990): 111, 112
Sasnauskienė, Jūratė: 34
Sauka, Šarūnas (g. 1958): 75
Savickas, Augustinas (1919–2012): 70
Sklėrius, Kajetonas (1876–1932): 44
Slavinskas, Vilius Ksaveras (g. 1943): 32
Stasiulevičius, Aloyzas (g. 1931): 65
Stropus, Ignas (1884–1959): 179
Surgailis, Leopoldas (1928–2016): 72
Šarka, Benas (g. 1963): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Šatas, Vytautas (g. 1935): 37
Šerys, Vytautas (1931–2006): 160
Šileikis, Mikas J. (1893–1987): 125, 126, 127, 128, 129
Šimonis, Kazys (1887–1978): 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Šimulynas, Šarūnas (1939–1999): 90
Tarabilda, Rimtas (g. 1943): 166
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 152, 153
Teitelbaumas, Solomonas (g. 1972): 102
Tuleikis, Leonardas (1939–2014): 76, 77
Uogintaitė, Gintarė (Bielskienė, 1955–2016): 92
Uogintas, Bronius (jaunesn., 1946–2013): 103
Vaitys, Jonas (1903–1963): 21, 22, 23, 60, 61, 62, 63
Valadkevičiūtė, Nijolė (g. 1944): 74
Varašius, Steponas (1894–1982): 47
Varnas, Adomas (1879–1979): 110, 114, 115
Varnauskas, Zenonas (1923–2010): 91
Vasionis, Gintautas (g. 1930): 33
Vilutis, Mikalojus Povilas (g. 1944): 169, 170, 171, 172
Vizgirda, Viktoras (1904–1993): 130
Zimblytė, Kazimiera (Kazė, 1933–1999): 159
Žiauberis, Edmundas (1932–1985): 154
Žmuidzinavičius, Antanas (1876–1966): 14
Žoromskis, Kazimieras (1913–2004): 120

Santrumpos
A. – apačioje
a. – amžius
Ag – sidabras
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas
atrib. – atributuojama
aud. - audinys
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 insti-

tutas, 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
LIV Vilniaus aukcionas
2018 m. spalio 5 d.
LV Vilniaus aukcionas
2018 m. gruodžio 7 d.

1 viršelyje panaudota

Jonas Rimša (1903–1978)
Šo kėjo s

~1955, kart., guaš., 93 x 81
Sign. AD: J.Rimša

4 viršelyje panaudota

Petras Aleksandravičius (1906–1997)
Smu i ki n i n ka s

1956, gipsas, h= 32,7
Sign. AC: 1956 m./Kaunas

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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