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Sveiki, mielieji,
žiemai baigiantis, pavasariui ir 12-iems mūsų veiklos metams prasidedant, leiskite Jums pristatyti LVI
Vilniaus aukciono rinkinį. Jame, kaip jau įprasta, daugiausiai rasite Lietuvos dailės ir lituanistinės medžiagos.
Tapyba ir grafika, išeivijos ir litvakų dailė, skulptūra, kartografija ir bukinistika – yra visko ir įvairių interesų
kolekcininkams ar tiesiog norintiems praturtinti savo aplinką meno kūriniais. O kodėl savo aplinką – namų,
darbinę – pravartu pripildyti menu? Apie meną yra sakoma, kad nėra būtina jį suvokti (nors tai nepakenkia),
užtenka būti šalia jo, ar jo apsuptyje, ir jis jau atlieka savo terapinį ir edukacinį poveikį, keičia žmones,
juos lavina ir daro subtilesnius, jautresnius, empatiškesnius. Todėl skirkite laiko ir, prie puodelio kavos,
susipažinkite su naujuoju aukciono rinkiniu. Tikimės, kad atrasite kūrinių, su kuriais bendravimą norėsite
pratęsti savo namuose.

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Lietuvos dailė

1. Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934)
Me r g i no s su š i a u d i ne s kr yb ė l a i t e p o r t r e t a s
1905, drb. ant kart., al., 86 x 67
Sign. AK: KGorski /1905

9800 Eur

Konstantinas Gorskis (Gurskis, Konstanty Górski) gimė 1868 m. Kazimierave, netoli Kauno, mirė 1934
m. Varšuvoje. Apie 1880–1886 m. mokėsi dailės Vilniaus piešimo mokykloje ir Maskvoje (galbūt Maskvos
tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje). 1887–1889 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje,
tobulinosi Miunchene, Paryžiuje, Italijoje. 1895 m. apsigyveno Varšuvoje, nuo 1900 m. buvo Varšuvos dailės
draugijos valdybos narys. I pasaulinio karo metu gyveno Maskvoje, dalyvavo vietinės lenkų bendruomenės
gyvenime. 1919 m. sugrįžo į Varšuvą. 1923–1930 m. „Zachęta” draugijos komiteto narys, 1925 m. –
vicepirmininkas, nuo 1927 m. vadovavo draugijos Tapybos restauravimo dirbtuvėms. Dalyvavo organizuojant
reprezentacines lenkų dailės parodas Lenkijoje ir užsienyje. K. Gorskis nuo 1897 m. buvo nuolatinis „Zachęta”
draugijos parodų dalyvis. 1900 m. dalyvavo pasaulinėje parodoje Paryžiuje, 1910 m. ir 1914 m. dailininko
darbai eksponuoti Vilniuje.
K. Gorskis daugiausia kūrė portretus, specializavosi tapyti reprezentacinius portretus (nutapė ir
Lietuvos bajorų atvaizdų). Sukūrė buitinio, istorinio žanro paveikslų, kompozicijų folkloro temomis,
nupiešė karikatūrų, iliustravo grožinės literatūros leidinių (tarp jų – daug knygų vaikams ir jaunimui).
Bendradarbiavo su žurnalais „Tygodnik Ilustrowany”, „Biesiada Literacka”, „Wędrowiec”, „Tygodnik Polski”.
Dažnai fotografiją ar litografiją imituojančia monochromine aliejinės tapybos technika iliustravo periodikoje
spausdinamus H. Sienkiewicziaus, A. Mickevičiaus ir kitų rašytojų veikalus. K. Gorskio kūrybai būdingi
realizmo, neoromantizmo bruožai. Dailininko kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Varšuvos dailės
muziejuje, Krokuvos nacionaliniame muziejuje ir kt.
Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 179; Lietuvos dailininkų žodynas:
1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 146–147.
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2. Liucija Balzukevičiūtė
(Łucja Bałzukiewiczówna,
1887–1976)
M iško p eiz až as

1933, drb. ant kart., al., 13,4 x 26,9
Sign. AD: Lucja.
Bałzukiewiczówna/1933.

660 Eur

3. Liucija Balzukevičiūtė
(Łucja Bałzukiewiczówna,
1887–1976)
Ratnyčia

1934, drb. ant kart., al., 18,7 x 25,7
Sign. AD: Lucja.
Bałzukiewiczówna/1934/Rotnica

660 Eur

Liucija Balzukevičiūtė, Łucja Bałzukiewiczówna, gimė 1887 m. Vilniuje, mirė 1976 m. Liubline (Lenkija).
Tapytojo Juozapo ir skulptoriaus Boleslovo Balzukevičių sesuo. Apie 1902–1906 m. studijavo Vilniaus piešimo
mokykloje, 1907 m. – Paryžiuje pas tapytoją Olgą Boznańską (1865 –1940), laisvalaikiu kopijavo tapybos
meistrų darbus Luvre. 1912 m. grįžo į Vilnių, 1912–1913 m. dirbo Gardine. I pasaulinio karo metu kartu
su Ferdinandu Ruščicu mėgino įsteigti dailininkų sambūrį Cech Wileński, restauravo Vilniaus bažnyčių
paveikslus. Tapė portretus, peizažus, interjerus (dažnai bažnyčių), religines ir žanrines kompozicijas,
natiurmortus. Portretams būdinga O. Boznańskos įtaka, realistiniams peizažams – impresionizmo įtaka.
Nuo 1946 m. gyveno Lenkijoje. Dailininkės kūriniai eksponuoti parodoje Académie de Vilna (2017 m.)
Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje ir kt.
Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 94; Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–
1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 57.
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4. Adomas Galdikas (1893–1969)
Pe i z a ž a s

Iki 1935, pop., guaš., 31 x 47,5
Sign. AD: A.Galdikas

880 Eur

5. Kazys Šimonis (1887–1978)
Va s a r o s na kt i s

1944, kart., temp., 25,5 x 33,5
Sign. AD: KŜ

1500 Eur

6. Kazys Šimonis (1887–1978)
Pi e nė s

XX a. 3 ketv., kart., temp., 39,7 x 50
Sign. AD: KŜ

1500 Eur

7. Steponas Varašius (1894–1982)
Ne mu na s t i e s t u ne l i u
1939, pop., akv., 46 x 70
Sign. AK: S. Varašius–39

700 Eur
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8. Jonas Vaitys
(1903–1963)

Va karė j an t is
pe iza ža s su
g ub om is

1956, kart., al., 11,4
x 17,7
Sign. AD: Vaitys56

290 Eur

9. Jonas Vaitys
(1903–1963)
Š ien apj ūt ė s
d a rb a i

1955, drb., al., 23,3
x 37,7
Sign. AD: Vaitys

420 Eur

10. Jonas Vaitys (1903–1963)
Tr i p t i ka s „ Ka i me“

~1956, drb./kart., al., 10,3 x 13,9/17,2/15,9
Visi signuoti

390 Eur

11. Jonas Vaitys (1903–1963)
Tript ikas „ Š ienap jūtė“

1955–1956, drb., al., 9,7/10,7 x 17,4

460 Eur
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12. Algirdas Petrulis (1915–2010)

13. Antanas Martinaitis (1939–1986) 14. Valerija Zalensienė (1925–1997)

1947, kart., al., 32 x 40
Sign. AK: petrulis 47

Iki 1977, drb., al., 64,5 x 50
Sign. KP: autoriaus dedikacija

Pava s aris

1200 Eur

Mo t e r i s su s t a t u l ė l e

1600 Eur

L i e t uva i t ė

XX a. 3 ketv., drb., al., 80 x 60

590 Eur

15. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 1905–1981)

16. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 1905–1981)

XX a. vid., drb., al., 84,5 x 103
Sign. AK: L. Ka[…]kas

1966, drb., al., 103 x 99
Sign. AK: L.Kazokas/66

Sa nta ka prie Ka un o

2400 Eur
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17. Vincas Norkus (1927–2006)

18. Vincas Norkus (1927–2006)

1990, drb., al., 70 x 80
Sign. AK: parašas–90

1991, kart., al., 40 x 50
Sign. AK: parašas–91

S ta us kyn ė

580 Eur

19. Jonas Švažas (1925–1976)
Me d žiai

~1970, drb., al., 70 x 90

8900 Eur

Pr i e Že i me ni o

290 Eur

20. Jonas Čeponis (1926–2003)
So d e

1974, kart., al., 120,5 x 139
Sign. AK: Čeponis.74
Repr. in: Jonas Čeponis: Spalvingas žvilgsnis į pasaulį (2016,
Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga): p. 231

13750 Eur
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21. Vincentas Gečas (g. 1931)
Ž ie mos m i egas

1982, drb., al., 130 x 200

11000 Eur

22. Vladas Karatajus (1925–2014)

23. Vladas Karatajus (1925–2014)

1973, drb., al., 73 x 92
Sign. AD: V.Karat73

1981, drb., al., 60 x 71
Sign. KP: V.Karatajus 81/Pirties g-velė Ukmergėje

Vė j uot ą d i eną (Prie Luodž io ež ero)

780 Eur
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Pi r t i e s g a t ve l ė Ukme r gė j e

2400 Eur

24. Vladas Karatajus (1925–2014)
Me r kys

1983, drb., al., 110 x 110
Sign. AD: V.Karat83

2900 Eur

26. Vitolis Trušys
(1936–2018)
Pu šys

1989, pop., pastel., 48
x 34
Sign. AD: VT.89

290 Eur

25. Vitolis Trušys (1936–2018)
Rud e n iop

1989, pop., pastel., 34 x 47,5
Sign. AD: VT.89

290 Eur

27. Bronius Uogintas (1913–1988)

28. Augustinas Savickas (1919–2012)

1975, drb., al., 52,2 x 70,3
Sign. AD: Br.Uogintas 75

1992, drb., al., 73 x 92
Sign. AD: 92/A.Savickas

Rud en ė j ant p rie Salantų

Pe i z a ž a s

880 Eur

980 Eur
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29. Domicelė Tarabildienė
(1912–1985)
Natiurmortas su
rož ėmis

XX a. 8–9 d-metis, pop., akv.,
49 x 34
Sign. AK: D.Tarabildienė

290 Eur

30. Česlovas Kontrimas
(1902–1989)

Laivai Juodkr a nt ė j e

1958, pop., akv., 28,5 x 43,5
Sign. AD: ČKontrimas58

180 Eur

31. Antanas Gabrėnas (1909–1988)

32. Antanas Gabrėnas (1909–1988)

1964, pop., akv., 32 x 43
Sign. AD: A. Gabrėnas 64

1963, pop., akv., 29 x 40
Sign. AK: A. Gabrėnas 63/ Rubikiai

A ly vo s

250 Eur

Ru b i ki a i

250 Eur

Antanas Gabrėnas gimė 1909 m. birželio 26 d. Liepojoje, mirė 1988 m. rugpjūčio 13 d., palaidotas Panevėžyje.
1923 m. su šeima persikėlė į Panevėžį. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Skatinamas skulptoriaus Juozo Zikaro
daug piešė, gimnazijoje rengė parodas, vaidinimams kūrė dekoracijas, dalyvavo „Meno kuopos“ veikloje.
Dirbo Kaune, Vilniuje. 1942 m. grįžo į Panevėžį, lankė „Spektro“ dailės studiją. 1972 m. baigė Panevėžio
dailės mokyklą. Tapė aliejumi, pastele, akvarele, sukūrė grafikos, metalo, medžio darbų. Aktyviai dalyvavo
parodose, kūrybinėse stovyklose, seminaruose. Nuo 1966 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
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33. Antanas Krištopaitis (1921–2011)

34. Antanas Krištopaitis (1921–2011)

35. Antanas Krištopaitis (1921–2011)

XX a. 9 d-metis, pop., akv., 42 x 30

XX a. 9 d-metis, pop., akv., 42,5 x 30,5

XX a. 9 d-metis, pop., akv., 42,5 x 31

P ivaš iūn ai

240 Eur

Vilnius. D o mi ni ko nų b a ž nyč i a

240 Eur

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

37. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1983, drb., al., 60,5 x 45,5
Sign. AD: B.Uogintas 83-

1991, kart., al., 45 x 60
Sign. AK: parašas 91

Pe i z aža s su koplyt stulp iu

290 Eur

Vi l ni u s. Šv. Ra p o l o b a ž nyč i a

240 Eur

Pavasar i o d i e na

490 Eur
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38. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Vi l ni a u s p a no r a ma nu o Tymo kva r t a l o
XX a. 8 d-metis, kart., al., 43,5 x 59,5

250 Eur

39. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

40. Vincas Norkus (1927–2006)

XX a. 8 d-metis, kart., al., 60 x 58

1962, drb., al., 83,3 x 99,6
Sign. AK: V.Norkus 62

Vil n iaus moty vas

390 Eur

Ant a ka l ni o s t a t yb o s

880 Eur

41. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)
Ka u no So b o r a s

1984, drb., al., 90 x 100
Sign. AK: Kyĸyeв

700 Eur
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42. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)

43. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)

1981, drb., al., 73 x 54
Sign. AD: Stasys 1981

1981, drb. ant kart., al., 41 x 33
Sign. AD: Stasys 1981

Dvig ubas p ortretas

1500 Eur

Mė lyna s p a u kš t u ka s

900 Eur

44. Rimas Zigmas Bičiūnas (g. 1945)

45. Rimas Zigmas Bičiūnas (g. 1945)

2008, drb., al., 59,5 x 73
Sign. AK: Rimas.2008.

2007, drb., al., 92 x 73
Sign. AD: Rimas.2007

C irko motyvas

980 Eur

Da ma su vė d u o kl e

1300 Eur
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46. Raimondas Regimantas Martinėnas (g. 1947)
Va ka r o na t i u r mo r t a s
1990, drb., al., 81 x 65
Sign. AD: MR.90

1200 Eur

47. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)

48. Algis Skačkauskas (1955–2009)

~1990, drb., al., 100 x 84,5
Sign. AD: Kampas

~2002, kart., al., 93 x 72,5
Sign. AC: Skačkauskas

B e p ava d in imo

4000 Eur
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49. Algis Skačkauskas (1955–2009)

50. Algis Skačkauskas (1955–2009)

51. Algis Skačkauskas (1955–2009)

2006–2007, drb., akr., 61 x 38
Sign. VD: SK

2004, drb., al., 100 x 81
Sign. VK: SK

XX a. pab.–XXI a. pr., pop., tušas, akv., pastel., 62 x 48
Sign. AD: Skačkauskas

Pe i z a ža s

Samariečiai

900 Eur

2400 Eur

[Mo t e r i s p r i e s t a l i u ko ]

800 Eur

52. Algis Skačkauskas (1955–2009)

53. Algis Skačkauskas (1955–2009)

XX a. pab.–XXI a. pr., pop., temp., 69 x 49
Sign. VK: SK

XX a. pab.–XXI a. pr., pop., temp., 72 x 50

Be p avadinimo

680 Eur

[Me r g i na ]

880 Eur
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L i e t u v o s
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54. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
So d a s va s a r ą

2008, drb., al., 54 x 81
Sign. AD: Skudut 08

880 Eur

55. Vladimiras Kasatkinas (1924–2013)
Ant l i e p t e l i o

1985, kart., al., 55 x 90
Sign. AD: B. Kaсаткин 85.

480 Eur

56. Vidmantas Gerulaitis (g. 1954)
Dzūkij a

2003, drb., al., 60 x 99
Sign. AD: parašas 2003

300 Eur

57. Augustinas Savickas (1919–2012)
Angeliška muz ika

1988, drb., al., 99 x 79
Sign. AK: 88/A.Savickas

1200 Eur
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58. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

59. Algis Griškevičius (g. 1954)

1995–2002, drb., al., 65,5 x 81
Sign. AD: LTuleikis 95–02

2005, drb., al., 65,5 x 80
Sign. AD: Algis.

Sus i t ikimas

Žvi l gs ni ų a l ė j a

2200 Eur

1300 Eur

60. Olegas Volosačius (1941–2012)
[ Ko r id a]

2004, kart., al., 42,5 x 46
Sign. KP: Volosač 04

280 Eur

61. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)
Ži r g a s

2014, kart., al., 47 x 34,5
Sign. KP: S.Džiaukštas/·Žirgas·2014/kart., al. 47x34,5

700 Eur
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62. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
4 tapybos kūrinių rinkinys

1. Du
1979, kart., mišri techn., 22 x 14
Sign. AD: Kisa/79·X·26
2. Rusnė. Vienišas trečiadienis
1981, kart., temp., al., 15,3 x 33
Sign. KP: V.Kisarauskas/81·VI·20 Rusnė/mišri tempera/kartonas/Vienišas trečiadienis/15,5x34,7
3. Figūros prie krašto
1982, kart., mišri techn., 25,3 x 10,4
Sign. AD: K/82
4. Tytuvėnai. Pasvirusi valanda
1983, kart., mišri techn., 15,9 x 21
Sign. AK: K·83

1200 Eur

63. Vladislovas Žilius (1939–2012)
N 23

1975, drb., sint. temp., 73 x 71

1300 Eur
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64. Eduardas Juchnevičius
(1941–2011)

65. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

1994, pop., akv., 58,5 x 43
Sign. VD: 94·VII·16·

1991–1992, medis, objektas
(asambliažas nešiojamame molberte), 66 x 45
Sign. AK: 12 dėžučių | No 9 | 1992,
AD: Kęstutis Grigaliūnas 1991 m.

Šv. Roka s

290 Eur
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66. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

Anks t i r yt e | E a r ly i n t h e Mo r ni ng
2008, drb., akr., 64,5 x 83
Sign. AD: Grigaliūnas 08

490 Eur

1950 Eur

67. Marius Jonutis (g. 1965)

68. Marius Jonutis (g. 1965)

69. Marius Jonutis (g. 1965)

2006, drb., akr., 90 x 90
Sign. AD: MJonutis’06

2005, drb., akr., 90 x 90
Sign. AD: MJonutis’05

2006, drb., akr., 90 x 90
Sign. AD: MJonutis’06

A r b at os gė rimas dv iese

700 Eur

Be p avadi ni mo

700 Eur

Sa p na s

700 Eur

21

Litvakų dailė

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

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

XX a. 4 d-metis, drb., al., 64 x 82
Sign. AD: MaxBand

XX a. 3 ketv., drb., al., 97,5 x 68
Sign. AD: Max Band

Knyg ų t urgus Par y ž iuje

Me r g a i t ė s p o r t r e t a s

2900 Eur

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

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

XX a. 3 ketv., drb., al., 81 x 63,5
Sign. AD: MaxBand

1900 Eur

Mot eris su vaiku degančio
m ies t o fone

2900 Eur
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2900 Eur

K i e ma s su na ma i s

XX a. 3 ketv., pop., akv., 45 x 59
Sign. AD: MaxBand
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74. Neemija Arbit
Blatas (1908–1999)

75. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

1948, drb., al., 96,5 x
73,3
Sign. AD: A. Blatas/48

2900 Eur

Lubos Ka dison
por t r e t a s

E mma nu e l i o Ma né –Ka t z o p o r t r et a s
XX a. 3 ketv., drb., al., 72,5 x 54
Sign. AK: Blatas

1600 Eur

76. Neemija Arbit Blatas
(1908–1999)
Cirkas

XX a. 3 ketv., kart., al., 80,5 x 25,5
Sign. AD: Blatas

2900 Eur

77. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Sku l p t o r i u s Ja c qu e s L i p ch i t z
1985, bronza, h=20,5 (su granito
postamentu – 63)

2200 Eur
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78. Théo Tobiasse (1927–2012)

k

L or s q ue l es hom m es ont oublié, les p ierres se souvi e nt |
Ka i ž m on ės pamirš ta, akmenys p risimena
XX a. II p., pop., litograf., 70 x 100, tir. 35/250
Sign. AK: 35/250, AD: parašas

580 Eur

80. Théo Tobiasse (1927–2012)

J’a i port é toute ma vie une roulotte da ns
m on ventre | Aš nešiojausi v isą gy veni mą
savo pilve p adangtę
XX a. II p., pop., litograf., 67,5 x 50, tir. 26/169
Sign. AK: 26/169, AD: parašas

330 Eur
24

ų

d

a

i

l

ė

79. Théo Tobiasse (1927–2012)
Šo ki s

XX a. II p., pop., spalv. litograf., 49,5 x 64,5, tir. 84/200
Sign. AK: 84/200, AD: parašas

300 Eur

81. Samuelis Bakas (Samuel Bak, g. 1933)
Na t i u r mo r t a s

XX a. II p., pop., spalv. litograf., 73,5 x 53,5, tir. 28/30
Sign. AK: 28/30 / Bak

480 Eur
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82. Jacques Lipchitz (1891–1973)

83. Jacques Lipchitz (1891–1973)

~1971, pop., spalv. litograf., 54 x 37, tir. 183/250
Sign. AK: 183/250, AD: parašas

~1971, pop., spalv. litograf., 60 x 44, tir.
61/200
Sign. AK: 61/200, AD: parašas

S k r yd is

390 Eur

Sionas

520 Eur
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84. Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques
Koslowsky, 1904–1993)
Ri t e r i o p o r t r e t a s

1965 (?), drb., al., 65 x 54
Sign. AK: J Koslowsky

580 Eur

85. Moshe Raviv-Vorobeichic (Moï Ver, 1904–1995)
G alilėjos p eiz až as

XX a. vid., pop., akv., 35 x 50
Sign. AD: parašas

480 Eur

Moshe Raviv-Vorobeichic, žinomas kaip Moï Ver, gimė 1904 m. Vilniuje, mirė 1995 m. Safede (Izraelis),
avangardinės fotografijos atstovas, tapytojas. Studijavo dailę Vilniaus piešimo mokykloje, 1927 m. – Bauhaus
architektūros ir taikomosios dailės mokykloje Dessau kartu su P. Klee, W. Kandinskiu, J. Albersu. Vėliau
išvyko studijuoti Ecole de Photo Ciné Paryžiuje. 1931 m. išleido fotografijų knygų: „Getas Rytuose. Vilnius”
(Ghetto im Osten. Wilno) su 65 Vilniaus žydų geto kasdienio gyvenimo fotografijomis (įvado autorius
poetas Zalman Chneour); „Moi Ver. Paryžius”, joje publikavo avangardinius fotomontažus (įvado autorius –
futuristas dailininkas Fernandas Léger). Nuo 1934 m. apsistojo tuo metu vadinamojoje Palestinoje. Iliustravo
daug knygų, tapė paveikslus, liejo akvareles. Menininkų kolonijos Safede vienas įkūrėjų.

25

Išeivijos dailė

86. Kazys Varnelis (1917–2010)
O p ti n ė il iuzij a

1968, drb., akr., 46 x 137

9800 Eur
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87. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

88. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

1950, drb., al., 54 x 64,5
Sign. AD: Kasiulis/50

XX a. 3 ketv., drb., temp., 53,8 x 64,8
Sign AD: Kasiulis

Da i l i n in ko d irb t uvėje

8600 Eur

Po r à p r i e s t a l o

4400 Eur

89. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Ska i t a nt i s l a i kr a š t į

XX a. 3 ketv., pop., past., 34 x 38
Sign. AD: Kasiulis

980 Eur
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90. Antanas Petrikonis (1923–1982)

91. Adolfas Vaičaitis (1915–2015)

XX a. II p., kart., al., 31 x 41
Sign. AD: A. Petrikonis

XX a. 7–8 d-metis, pop., mišri techn., 64 x 50,5
Sign. VK: A.Vaicaitis

Rud en s peiz až as

I š c i kl o „To l u mo s “

290 Eur

120 Eur

92. Mikas J. Šileikis (1893–1987)

93. Juozas Bakis (1922–2003)

1948, drb., al., 66 x 76
Sign. AK: M.J.Šileikis-48

1954, drb., al., 51 x 61
Sign. AK: Bakis 54

Rud en in is p eiz až as

680 Eur

Po ka l b i s su p a u kš č i u

380 Eur

Juozas Bakis gimė 1922 lapkričio 7 d. Žiliuose (Šiaulių aps.), mirė 2003 m. gruodžio 7 d. Toronte, keramikas,
skulptorius, tapytojas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946–1948 m. studijavo Dailės ir amatų mokykloje
Freiburge, 1948–1949 m. jos Keramikos skyriaus vedėjas; dainavo ir šoko lietuvių išeivių ansamblyje
„Čiurlionis“. Nuo 1948 dalyvavo parodose. Vieną pirmųjų parodų surengė kartu su A. Galdiku ir V. K. Jonynu
1948 m. Baden Badene. Studijas tęsė Aljendės institute Meksikoje. Nuo 1949 m. gyveno Toronte, 1984 m. čia
įkūrė privačią galeriją. Sukūrė paminklų (Lituanica S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui atminti Beverly Shorese,
1969 m.), skulptūrų bažnyčioms, kamerinių kompozicijų. Skulptūros abstrakčios arba stilizuotų formų,
monumentalios, turi sąsajų su lietuvių liaudies daile. Iliustravo B. Rukšos poezijos knygą Žemės rankose
(1950 m.), nutapė paveikslų.
28

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1945–1990 (sud. M. Žvirblytė, Vilnius, LKTI, 2016): p. 68; Ulpienė, M., Bakis Juozas, in:
https://www.vle.lt [interaktyvus].
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94. Viktoras Petravičius (1906–1989)

95. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

1987, drb., mišri techn., 71,5 x 61
Sign. AC: Petravičius/87.

1952, pop., tušas, 29 x 20,5
Sign. VD: VKJ 1952/New York

Komp oz icija

480 Eur

Mo t e r s a kt a s

190 Eur

96. Žibuntas Mikšys (1923–2013)

97. Magdalena Birutė Stankūnas (1925–2017)

XX a. ~7–8 d-metis, pop., ofortas, 4,4 x 3 / 5,4 x 3,4
Sign. AK: e/a, AD: parašas (abu)

XX a. 7–8 d-metis, pop., medžio raiž., 50 x 37,7
Sign. AK: _A.P., AD: _ Madalena B. Stankūnas

D ipt ika s „Jis“ ir „Ji“

150 Eur

Pi e me na i t ė

150 Eur
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Lietuvos grafika

98. Karl Heinz Fenske (1912–1963)

99. Stanislaw Łuckiewicz (1900–1989)

1934, pop., medžio raiž., 28,5 x 22,2
Sign. AD: Karl-Heinz Fenske 34.

1940, pop., medžio raiž., 10,8 x 12,6, tir. 16/25
Sign. AK: Kościoły Wileńskie /drzeworyt, AD: Stanislaw
Łuckiewicz 40

Auš r os Vart a i Vil n iuje

Vilniau s b a ž nyč i o s

340 Eur

130 Eur

100. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)
Kaimo sodybos p eiz až as
1939, pop., piešt., 33 x 46
Sign. AD: D.Tarab.1939

250 Eur
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101. Aldona Skirutytė (1932–2005)

102. Vytautas Jurkūnas (1910–1993)

1970, pop., linoraiž., 48,5 x 58,5
Sign. AD: A. Skirutytė 70

1970, pop., medžio raiž., 14,9 x 14,6
Sign. AD (klišėje): 70 monograma

B e pavad inimo

280 Eur

Pa l a ngo s Ju z ė

90 Eur

103. Petras Rauduvė (1912–1994)

104. Jaronimas Kastytis Juodikaitis (1932–2000)

1969, pop., linoraiž., 47,5 x 59,5
Sign. AD: P. Rauduvė 1969

1969, pop., medžio raiž., 50,5 x 45,5
Sign. AK: Iš ciklo „Ratas”/„Gavarit Maskva”/1969,
AD: parašas

[ M ies t el io gatvė]

280 Eur

I š c i kl o „ Ra t a s ”

240 Eur
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105. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

106. Birutė Žilytė (g. 1930)

107. Birutė Žilytė (g. 1930)

1977, pop., kartono raiž., 21,7 x 19,5
Spaudė Vilniaus kombinatas „Dailė“
Sign. AK: © Vilniaus kombinatas „Dailė“,
AD: parašas/ –77

1966, pop., spalv. autocinkograf., 52 x 42
Repr. in: Birutė Žilytė. Paslaptingas būties
švytėjimas (Vilnius: R. Paknio leidykla, 2014):
p. 26

1966, pop., spalv. autocinkograf., 52,5 x 42, tir.
46/50
Sign. AK: „Vilnius“ IV 46/50, AD: Birutė Žilytė,
66
Repr. in: Birutė Žilytė. Paslaptingas būties
švytėjimas (Vilnius: R. Paknio leidykla, 2014):
p. 28

Vi l n i aus m ot yvas su rož ėm

100 Eur

Iš ciklo „Vi l ni u s ” , I I

280 Eur

I š c i kl o „Vi l ni u s “ , I V

290 Eur

108. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

I š c i kl o „Vi l ni u s “ . D o mi ni ko nų
b a ž nyč i o s va i z d a s i š r e p r e z e nt a ci n i ų
r ū mų ki e mo

1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 46/200
Sign. AD: 46/200, AC: Vilnius, Dominikonų
bažnyčios vaizdas iš reprezentacinių rūmų kiemo,
AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė,
VDA leidykla, 1995): p. 13

380 Eur
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109. Romualdas Čarna (g. 1939)

Re ž isie riaus Juozo Miltinio p ortretas

1977, pop., linoraiž., 40 x 66
Repr in: Lietuvių grafika 1975–1980 (sud. R. Tarabilda, Vilnius: Vaga, 1983): p. 26

290 Eur
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110. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)
I mp r ovi z a c i j a „Va nd u o”

1980, pop., spalv. linoraiž., 43,5 x 53,5
Sign. AK: E.d’A. Improvizacija „Vanduo”, AD: E.
Kairiūkštytė, 80
Repr. in: Deginantis gyvenimo artumas. Elvyra
Kairiūkštytė (sud. K. Jaroševaitė ir kt., Vilnius): p. 82

290 Eur

111. Archibaldas Bajoraitis (Archibald Bajorat,
1923–2009)
Žvejai

1973, pop., medžio raiž., 35,7 x 26,7, tir. 93/100
Sign. AK: 93/100, AD: Bajorat 73

100 Eur

112. Gražina Didelytė-Abaravičienė (1938–2007)
B e t a mž i a i b ė g a ...

1975, pop., ofortas, 33 x 24
Sign. AK: „Bet amžiai bėga...“, AK: ofortas parašas 75

150 Eur
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113. Birutė Stančikaitė (g. 1952)

114. Birutė Stančikaitė (g. 1952)

~1995–1998, pop., ofortas, akvatinta, 48,5 x 63,5, tir. 12/30
Sign. AK: „Vėjyje“ C3 C5 12/30, AD: Birutė Stančikaitė

1998, pop., ofortas, akvatinta, 48,5 x 63,5, tir. 12/30
Sign. AK: „Švelnus prisilietimas“ 12/30 C3 C5, AD: Birutė
Stančikaitė

Vė jyj e

240 Eur

Šve l nu s p r i s i l i e t i ma s

240 Eur

115. Eduardas Juchnevičius (1941–2011)

116. Eduardas Juchnevičius (1941–2011)

1967, pop., litograf., 48,5 x 38
Sign. AK: Litografija67, AD: EJuchnevičius

1985, pop., linoraiž., 51 x 42, tir. 4/20
Sign. AK: 4/20, AD: EdJuchna 85.X.20.

B e pavad inimo

190 Eur
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117. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

118. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

119. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

1983, pop., mišri technika, 41 x 31
Sign. AK: 12 veidų, AD: N.V.

1983, pop., mišri technika, 41,5 x 31
Sign. AK: „12 veidų“, AD: N.V.

~1983, pop., mišri technika, 41 x 31
Sign. AK: „12 veidų“, AD: N.V.

Ta u ro že n k l a s. I š ciklo „1 2 ž enklų“

120 Eur

Dvy niai. I š c i kl o „ 12 ž e nkl ų“

120 Eur

Vė ž ys. I š c i kl o „ 12 ž e nkl ų“

120 Eur

120. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

121. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

1983, pop., mišri technika, 41 x 31
Sign. AK: „12 veidų“, AD: N.V.

1983, pop., mišri technika, 40 x 30
Sign. AK: „12 veidų“, AD: N.V.

Liūto ž en kl a s. I š c i kl o „ 12 ž e nkl ų“

120 Eur

Me r ge l ė. I š c i kl o „ 12 ž e nkl ų“

120 Eur
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122. Povilas Ričardas Vaitiekūnas
(g. 1940)
[ A nt pal an gės ]

1967 (piešta)–2007 (atspausta), pop.,
šilkograf., 46 x 35, tir. 12/12
Sign. AK: 12/12, AC: KG (spaudėjo
K. Grigaliūno atspaudas), AD: parašas
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123. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940)

124. Algirdas Petrulis (1915–2010)

1972 (piešta)–2007 (atspausta), pop., šilkograf., 38 x 45, tir. 12/12
Sign. AK: 12/12, AC: KG (spaudėjo K. Grigaliūno atspaudas), AD:
parašas 2007

2005, pop., šilkograf., 50 x 33, tir. 20/35
Sign. AK: 20/35, AD: petrulis 05

Be p avadinimo

100 Eur

B e p ava d i ni mo

100 Eur

120 Eur

125. Algirdas Petrulis (1915–2010)

126. Algirdas Petrulis (1915–2010)

2005, pop., šilkograf., 29 x 49, tir. 27/35
Sign. AK: 27/35, AD: petrulis 05

2005, pop., šilkograf., 33 x 49, tir. 20/35
Sign. AK: 20/35, AD: petrulis 05

[ Po med žiu]

120 Eur
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127. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)
So d as

1998, pop., traf. spauda, linoraiž., 37 x 31
Sign. AK: e’d’a’ Sodas, AC: tr. spauda, sp
linoraižinys, AD: Grigaliūnas 98

300 Eur

128. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)
L a i š kai ir d ien oraščiai

2004, pop., šilkograf., 60,5 x 71, tir. 6/6
Sign. AK: 6/6 Laiškai ir dienoraščiai (E), AC: šilkografija, AD:
Kęstutis Grigaliūnas 2004

290 Eur

129. Pl a ka t a s „ Ne ž ve j o ki t e u ž d r a u s t o j e vi e t o j e ! “
XX a. II p., pop., guašas, mišri techn., 65 x 35

70 Eur
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In focus: Petras Repšys
Petras Repšys gimė 1940 rugsėjo 26 d. Šiauliuose, grafikas, tapytojas,
skulptorius. 1960–1967 m. studijavo Lietuvos dailės institute (grafiką). 1973–
1989 m. mokytojavo Vilniaus dailės mokykloje, 1989–2008 m. dėstė Vilniaus
dailės akademijoje; profesorius (2006 m.). Nuo 1967 m. dalyvauja parodose,
simpoziumuose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė estampų, ekslibrisų,
plakatų, iliustravo knygų. Išdrožė medžio reljefų (juos polichromavo ir auksavo), sukūrė freskų (žymiausia –
Metų laikai, 1947–1985 m., VU Lituanistikos centre), dekoratyvinių ir mažųjų formų skulptūrų, suprojektavo
paminklų, bažnytinės dailės kūrinių. Nuo 1971 m. kuria atminimo medalius rašytojams ir dailininkams,
Lietuvos istorijos asmenybėms, švietimo ir kultūros institucijoms. Suprojektavo Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureato apdovanojimo medalį (1991 m.), proginių monetų (Mindaugo karūnavimo
750-osioms metinėms, 2003 m.).
„Petras Repšys (…) klajoja po skirtingų epochų dailės plotus, išbando įvairiausias technikas. (…) Nepaisant
technikų ir žanrų įvairovės, visą jo kūrybą vienija tai, kad dailininkas laisvai ir drąsiai žaidžia pagrindinėmis
dimensijomis, kuriomis, Algirdo Juliaus Greimo žodžiais tariant, „žmonija mąsto savo kultūrą”.
Daugiasluoksniais daugiaplaniais, žvilgsnį užburiančiais vaizdais Petras Repšys tarsi pagrindžia garsiojo
semiotiko teiginį, kad „mitologijos objektas – ne pasaulis ir jo daiktai, bet tai, ką žmogus galvoja apie pasaulį,
daiktus ir patį save (…)” (cit. Laima Kanopkienė in: Petras Repšys, Vilnius, 2006, p. 14–16).
Paskelbė kultūrinėje spaudoje prisiminimų, samprotavimų apie meną ir istoriją. Kūrinių turi Lietuvos
dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vilniaus universiteto Grafikos kabinetas,
Bolonijos S. Giorgio in Poggiale bibliotekoje, Britų muziejus Londone, Estijos dailės muziejus, Latvijos
nacionalinis dailės muziejus, Tretjakovo galerija Maskvoje, kiti muziejai. Apdovanotas LSSR valstybine
premija (1985 m.)., Lietuvos nacionaline premija (1997 m.), Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2000).
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1945–1990 (sud. M. Žvirblytė, Vilnius, LKTI, 2016): p. 598–601; Sakalauskaitė, E.
RepšysPetras,
1 in: https:www.vle.lt [interaktyvus].
2

130. Petras Repšys (g. 1940)

4 l i no r a i ž i ni ų r i nki nys

3

4

1. Mergina valtyje
Iki 1967, pop., linoraiž., 19,5 x 18, tir. 1/5
Sign. AK: 1/5, AD: P.Repšys
2. Sėdinti mergina
Iki 1967, pop., linoraiž., 19,7 x 17,8, tir. 1/5
Sign. AK: 1/5, AD: P.Repšys
3. Mergina su žirgu
Iki 1967, pop., linoraiž., 19,6 x 17,9, tir. 1/5
Sign. AK: 1/5, AD: P.Repšys
4. Išsigandęs vaikinas
Iki 1967, pop., linoraiž., 19,6 x 17,9, tir. 1/5
Sign. AK: 1/5, AD: P.Repšys

350 Eur
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131. Petras Repšys (g. 1940)
Pa u kš č i a i i r gė l ė s

Iki 1967, pop., linoraiž., 24,7 x 20,8, tir. 1/5
Sign. AK: 1/5, AD: P.Repšys

150 Eur

132. Petras Repšys (g. 1940)

L e gen d os a pie Vi lniaus Onos baž nyčią iliustra c i j o s. N r. 13, 14, 15

1966, pop., kongrevas, 18,5 x 21,1/18,3 x 31,5/17,5 x 21
Sign. KP: P.Repšys (visi)
Repr. in: Petras Repšys (sud. L. Kanopkienė, E. Karpavičius, Kultūros barai, 2006): p. 29.

350 Eur

133. Petras Repšys (g. 1940)
4 e ks l i b r i s a i

1. Ex libris L.Noreika
~1970, pop., cinkografija, 6 x 6
Sign. KP: П.Репшис P1
2. Ex libris Vilniaus universiteto
bibliotekai 1570–1970
~1970, pop., cinkografija, 9,2 x 9,1
Sign. KP: П.Репшис
3. Ex libris Skatkaus
1971, pop., cinkografija, 8,5 x 4,9
Sign. KP: Репшис P1/71 г
4. Ex libris A. Papšio
1970, pop., cinkografija, 8,4 x 5,5
Sign. KP: P1/70 г

1

2

70 Eur

3

4
39
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134. Petras Repšys (g. 1940)

Vi l n i aus un ivers it eto bibliotekos 400 metų
ju b i l ie j aus vokas su autoriaus autog rafu
1969, pop., poligraf., 11 x 15,6
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135. Petras Repšys
(g. 1940)
Ma ma

1988, pop., ofortas, 13,7 x 9,2
Sign. VD (klišėje): 1988 [?]
Mama/parašas; AK pieštuku:
eda Mama, AD: PetrasRepšys

50 Eur

p

š

2

Ru sų g a t vė

~1987–1993, pop., ofortas, 6,6 x 8,8
Sign. AK: Eʼda Rusų gatvė, AD: PetrasRepšys.
Su dedikacija.

100 Eur

3

137. Petras Repšys (g. 1940)
3 ofort ų rinkinys

1. Kazimiero gatvė
1989, pop., ofortas, 17,2 x 12,6
Sign. AK: Eʼda Kazimiero gatvė, AD: PetrasRepšys89
2. Kiemas Kretingos gatvėje
1990, pop., ofortas, 17,4 x 12,4
Sign. AK: Eʼda Kiemas Kretingos gatvėje, AD: PetrasRepšys90
3. Šv. Ignoto bažnyčia
1992, pop., ofortas, 17,1 x 13,6
Sign. AK: Šv. Ignoto bažnyčia, AD: PetrasRep-92
Repr. in: Petras Repšys (sud. L. Kanopkienė, E. Karpavičius, Kultūros barai, 2006): p. 136.
40
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136. Petras Repšys (g. 1940)

80 Eur

1

y

L V

1

I

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

2

3

4
138. Petras Repšys (g. 1940)
4 ofort ų rinkinys

1. Kirchės kiemas Vokiečių gatvėje
1987, pop., ofortas, 10,6 x 17,6
Sign. AK: Eʼda Kiemas Vokiečių gatvėje, AD: PetrasRepšys87
Repr. in: Petras Repšys (sud. L. Kanopkienė, E. Karpavičius, Kultūros barai, 2006): p. 134.
2. Bonifratrų bažnyčia Vilniuje
1989, pop., ofortas, 11,5 x 17,1
Sign. AK: Eʼda Bonifratrų bažnyčia, AD: PetrasRepšys89
3. Miesto siena ties Subačiaus vartais
1989, pop., ofortas, 11,4 x 17,3
Sign. AK: Eʼda Vilniaus miesto siena, AD: PetrasRepšys89
Repr. in: Petras Repšys (sud. L. Kanopkienė, E. Karpavičius, Kultūros barai, 2006): p. 123.
4. Miesto siena su Subačiaus vartais
1990, pop., ofortas, 11,4 x 17,3
Sign. AK: Eʼda Miesto siena su Subačiaus vartais, AD: PetrasRepšys90

350 Eur
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139. Giusseppe Rossi (atrib., Lietuvoje dirbo ~1692–1719)

S i v i s pac e m, pa ra bellum [Jei nori taikos, ruošk i s ka r u i ]
[ La i ko a l e gor ij a]
XVII a. pab.–XVIII a. pr., drb., al., 72,5 x 90,5

19000 Eur

140. Giusseppe Rossi (atrib., Lietuvoje dirbo
~1692–1719)
B a kc h a nt ė s [D e r l i a u s a l e go r i j a ]

XVII a. pab.–XVIII a. pr., drb., al., 80,5 x 62,5

19000 Eur

Giusseppe [Giovanni] Rossi – tapytojas, kilęs iš Italijos. Į LDK atvyko tikriausiai iš Čekijos. 1692 m. pasirašė
sutartį su LDK d. raštininku Kazimieru Mykolu Pacu ir įsipareigojo ištapyti Pažaislio kamaldulių Švč. M.
Marijos Apsilankymo bažnyčios kupolą, žibintą ir nutapyti drobėje du šv. Eustachijaus atvaizdus. Sutartyje
įvardijamas kaip „karaliaus tapytojas, italas”. ~1712–1719 m. dekoravo Pažaislio kamaldulių vienuolyno
bažnyčios kupolą, kuriame nutapė daugiafigūrinę Švč. M. Marijos vainikavimo sceną. Išvyko 1719 m.,
nebaigęs tapyti apaštalų figūrų virš centrinių arkų. Nuo 1722 m. dirbo Lenkijos d. etmono žmonai Elžbietai
Seniavskai Jaroslave, 1722–1723 m. ir 1731–1732 m. dekoravo Jaroslavo jėzuitų bažnyčios interjerą. ~ 1726 m.
dekoravo E. Seniavskos rūmus Lubnicėje. Rossi dirbo ir kitiems žymiems užsakovams Varmėje, Varšuvoje bei
Krokuvoje. Dėl Rossi kūrybos įtakos Lietuvos ir Lenkijos XVIII a. I p. dekoratyvinėje sienų tapyboje paplito
Šiaurės Italijos dailei būdingi motyvai (perspektyvinis peizažas, gėlės, vazos). Rossi vertintas kaip puikus
iliuzinės baroko tapybos meistras.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas XVI–XVIII a., (sud. A. Paliušytė, Vilnius, 2005): p. 229–230.

Pastaba: aukciono ekspozicijoje galima susipažinti su cheminių ir fizikinių tyrimų, atliktų Lietuvos dailės
muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre, išvadomis.
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„Privačioje kolekcijoje esantys du XVII a. pab.–XVIII a. pr. sukurti paveikslai yra įdomūs tiek ikonografiniu,
tiek istoriniu požiūriu. Tai LDK meno paveldo kontekste itin negausiai išlikusių alegorinių kompozicijų
pavyzdžiai. [...] Šie kūriniai intriguoja tiek dėl retos temos, tiek dėl galimų sąsajų su Pacų meno mecenatyste.
Nors tiksli kūrinių kilmės istorija nėra žinoma, sakytinė istorija sieja juos su Pažaislio menine aplinka ir
su šio išskirtinio ansamblio fundatoriaus, LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco (1621–1684) asmeniu ir
priskiria XVII–XVIII a. sandūroje čia dirbusio italų kilmės dailininko Giusseppe (Józef) Rossi teptukui. Drobių
sąsajas su K. Z. Paco aplinka patvirtina vienoje iš jų nutapyto asmens identifikavimas – palyginus šarvuoto
riterio veido bruožus su žinomais K. Z. Paco portretais galima patvirtinti, kad paveiksle tikrai vaizduojamas
šis iškilus Lietuvos didikas. Kitoje drobėje vaizduojamos moters portretinis panašumas su K. Z. Paco žmona
Klara Izabele Laskaris Paciene nėra toks akivaizdus, tačiau neatmestina galimybė, kad vaizduojama būtent
ji. Apie tapytoją G. Rossi, deja, turime labai nedaug žinių, jo kūryba yra menkai tyrinėta (Lietuvos dailininkų
žodyne jis netgi neteisingai pavadintas Giovanniu). Garsiausias žinomas jo kūrinys Lietuvoje – Pažaislio
bažnyčios kupolo tapyba (Pažaislyje dailininkas minimas nuo 1692 m., kupolo freskų tapyba datuojama 1712–
1719 m.). Kiek geriau dokumentuotas vėlesnis tapytojo kūrybos etapas Lenkijoje, E. Sieniavskos dvare, čia
taip pat daugiausia tapė freskas. Jo aliejinė tapyba yra nedaug žinoma ir kol kas nėra galimybės lyginamosios
analizės būdu galutinai atributuoti aptariamas drobes būtent šiam dailininkui. Vis dėlto, reikia pripažinti,
kad tam tikro stilistinio tapybos panašumo su Pažaislio kupolo freskomis galima įžvelgti, todėl tokia autorystė
nėra ir atmestina.
Aptariamų alegorinių kompozicijų turinys, deja, išsamiai negali būti „perskaitytas“ dėl išlikusių drobių
fragmentiškumo. Drobėje su K. Z. Paco portretu vaizduojamos kelios alegorinės figūros: gorgonę Medūzą
primenanti tamsi nuoga figūra su gyvatėmis vietoj plaukų (ją galima identifikuoti kaip Ereziją), Laiko
personifikacija ir jaunas karys (galbūt Persėjas?). Pastaroji figūra gestu kreipia žvilgsnį į viršų, į dangų,
kur (dešiniame viršutiniame kampe) matyti išlikusių tapytų spindulių žymės (matyt, jie sklido nuo Dievo
atvaizdo ar simbolio). Laikas drobėje „veda“ K. Z. Pacą už rankos, tad galima spėti, kad kompozicija yra
nutapyta jau po LDK etmono mirties. Apatiniame dešiniame kampe fragmentiškai išliko Merkurijaus (sielų
palydovo į mirusiųjų šalį) atributo – kaducėjaus atvaizdas. Laiko personifikacija nutapyta remiantis XVI–XVII
a. ikonografijos pavyzdžiais – kaip barzdotas senis su sparnais ir smėlio laikrodžiu (ne visuomet laikrodis
vaizduotas ant galvos, bet esama ir tokių pavyzdžių). Kairiame viršutiniame drobės kampe matomos linijos
ir raudonos spalvos plotas (lynų ir burės fragmentas?) rodo, kad visa personažų grupė buvo pavaizduota
ant kažkokios pakylos, vežime, ar, tikėtina, laive. Taigi, K. Z. Pacas čia iškeliamas kaip puikus, herojiškas ir
dorybingas karys, nusigręžiantis nuo erezijos, gyvenimo kelionėje siekęs kilnių tikslų, apšviestas tikrojo
Dievo šviesos. Kitame paveiksle (ar kitame didelės kompozicijos fragmente), matyt, buvo šlovinamos K. I.
Pacienės dorybės – pamaldumas ir dosnumas (turbūt jį simbolizuoja Derlingumo deivė su vaisių krepšiu ant
galvos ir javais), nusigręžimas nuo žemiškųjų aistrų (Bakcho figūra). Deja, dėl paveikslo būklės išsamesnei
jo ikonografijos analizei trūksta duomenų. Šios alegorinės kompozicijos, antikinių simbolių, personifikacijų
gausa puikiai atitinka XVII a. pab. – XVIII a. pr. LDK baroko kultūros pobūdį. Tiesa, reikia pripažinti,
kad tokia antikinės kultūros „citatų“ gausa daugiau būdinga rašytinei kultūrai, o vizualiniuose menuose
analogiškų pavyzdžių reta. Galima svarstyti, kad tokios kompozicijos buvo skirtos kažkokiai ypatingai progai,
greičiausiai iškilmių apipavidalinimui. Viena iš galimybių – paveikslai galėjo būti nutapyti K. Z. Paco ir jo
žmonos laidotuvių iškilmėms (abu didikai buvo palaidoti Pažaislyje 1685 m., tad tokiu atveju tektų atmesti
G. Rossi autorystę). Paprastai tokios iškilmės būdavo gausiai apipavidalinamos, taip pat ir paveikslais, kurie
dėl specifinio pobūdžio iki mūsų dienų beveik neišliko. Kita tikimybė – drobės galėjo būti sukurtos Pažaislio
bažnyčios konsekravimo iškilmių proga 1712 m. Tokia iškilmė tikrai negalėjo apsieiti be vizualinio fundatorių
pašlovinimo. Daugiau duomenų apie šiuos įdomius kūrinius galėtų pateikti restauratorių atliekami
technologiniai, fizikiniai, cheminiai tyrimai.“
Dr. (hp) Rūta Janonienė
VDA Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja
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141. Samuel von Pufendorf
(1632–1694, leid.)
Erik Jöhnson Dahlbergh (1625–
1703, raižytojas)

Sa nd o mi r o mū š i s 16 5 6 m .
kovo 2 4 d . | Co nf l i c tu s i n t er
Sve c o s e t L i t h u a no s d i m i d i o a b Ur b e Sa nd o m i r i a ( su
p a p i l d o ma š o ni ne d a l i m i ( su
2 me d ž i a i s ))

1696, pop., vario raiž., 28,5 x 57
Iš: „De rebus a Carolo Gustavo
Sueciae rege gestis”, Nürnberg, 1696,
il. nr. 35

980 Eur

1656 m. kovo 25 d. įvyko antrasis mūšis netoli Sandomiro. Pirmame plane – švedų kariuomenė, už Sano upės
žiočių – Povilo Jono Sapiegos vadovaujami Lietuvos pulkai, gilumoje – Lenkijos kariuomenė.
Tekstas raižinio kartuše: Susirėmimas tarp švedų ir lietuvių už pusės mylios nuo Sandomiro miesto.
Šviesiausiasis Švedijos karalius Karolis Gustavas, matydamas, kad gali būti apsuptas trijų priešų kariuomenių
dalį saviškių valtimis perkėlė per sraunią ir pavojingą Sano upę ir užėmė įtvirtintą lietuvių stovyklą, ginamą
Vitebsko vaivados Sapiegos ir 8000 kareivių. Po to, kai visą savo kariuomenę per Sano upę perkėlė, parodžius
Viešpačiui ypatingą palankumą, laimėjo mūšį 1656 metų kovo 25 dieną.

142. Johann Jakob Kanter (1738–1786, leidėjas)
Daniel Chodowiecki (1726–1801, kartušo dailininkas)
Johann Davis Schleuen (1720–1774, raižytojas)
Anton Friedrich Büsching (1724–1793, kartografinio turinio redaktorius)

L e nk ij os ka ralyst ės ir Lietuvos Didž iosios kunigai kš t ys t ė s ž e mė l a p i ų a t l a s a s | Re g ni Po l o ni a e Ma g ni Du c at u s
L i tua niae Provin c ia rum Foedere et Vasallag io illi s j u nc t a r u m, e t Re g i o nu m vi c i na r u m Nova Ma p p a G e o g r ap h i ca
B o r u ssiae Prin c ipi Friderico Henrico Ludovico, F r i d e r i c i Re g i s Fr a t r i Fo r t i B e ni g no Mu s i s Ami c o, h u mi l l i m e
d e di c at a a Joan n e Jacobo Kanter Bibliop ola Reg io mo nt i MDCCL XX,

1770, [Berlynas, Karaliaučius], 16 atvartų
Berlyne sudarytas ir išraižytas, o Karaliaučiuje išspausdintas sieninis 1: 670 000 mastelio žemėlapis, susidedantis iš 16 lakštų, įrištų atlase. Atskiro
lakšto (atvarto) išmatavimai 47 x 53 cm, bendras atlaso dydis 50,7 x 32 cm. Ranka akvarele kontūruoti vario raižiniai, antraštinio lakšto kartušas –
figūrinis ofortas. Žemėlapis vaizduoja Lenkijos karalystę, Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę ir Prūsijos karalystę. LDK pavaizduota 11-oje lakštų.
Labai geras stovis.
Lietuvoje žinomas vienintelis egzempliorius Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle” rinkinyje.

22000 Eur
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143. Teodoras Tolstojus (Фёдор Петрович Толстой, 1783–1873, Rusija)

o

U nivers it a s L it t erarum Vilnensis | Medalis Vilni a u s u nive r s i t e t o į kū r i mo
2 5 0 -os ioms m et in ėms p aminėti
1828, bronza, patina, ø 65 mm, 168 g
Sign. Г. Θеодор ∙ Толстой. (averse ir reverse)
Su Nikolajaus I (averse) ir Stepono Batoro bei Aleksandro I (reverse) klasicistiniais bareljefais

2000 Eur

n

a

s

144. Wojciech Święcki (1827–1873)

Pl a ke t ė „ Ko mp o z i t o r i u s St a n i sl ava s
Mo ni u š ka (1819–187 2 )“
1857, met., ø 11,8, lietas Varšuvoje.
Sign. AK: W. Swięcki / 1857, KP: Sekcya im.
St. Moniuszki / Odl. „Brzask“ J. L. Lopieński /
Warszawa

370 Eur

145. Juozas Puišys (XX a. I p.)
Pa s kut in ė vakarienė

1928, drb., al., 74,5 x 120
Sign. AD: J.Puišys./18.VI.1928.

2900 Eur

146. Juozas Balčikonis (1924–2010)

„Eglės ž alčių karalien ė s “ mo t yva i . Ža l č i a i .
1966, medvilnė, batika, 128 x 65,8
Sign. KP: J.Balčikonis.1966.

1500 Eur
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147. Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė
(1923–2009)
Ateitis

1974, terakota, h=30
Sign. AD: J.Mozūraitė 1974
Su autorės dedikacija

780 Eur

148. Vytautas Mačiuika (1930–1999)
Me r g a i t ė s g a lvu t ė
1985, bronza, h=36,5

860 Eur

149. Veronika Milinskaitė-Antonienė (1911–1989)
Be tėvelio

1981/5(?), bronza, h=42 (su postamentu – 47)
Sign. KP: V.Milinskaitė-Antonienė/„Be tėvelio” 1981/5(?)

590 Eur

Veronika Milinskaitė-Antonienė gimė 1911 m. Petrograde (dab. Sankt
Peterburgas), lietuvių šeimoje, mirė 1989 m. Vilniuje. 1921 m. su mama
ir seserim grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Panevėžyje, čia baigė mokytojų
seminariją. Nuo 1932 m. studijavo Kauno meno mokykloje, tapybos mokėsi
pas J. Vienožinskį. 1938 m. diplominis darbas pelnė premiją. Dirbo mokytoja
Ukmergės gimnazijoje, vėliau – mokytojų seminarijoje. 1948 m. ištremta į
Sibirą. 1968 m. grįžo į Vilnių. Dailininkės 30 darbų eksponuoti 1989 m. lietuvių
tremtinių dailės parodoje Vilniuje.
Parengta pagal: Tremtim kaip raupais pažymėti, in: https://www.draugas.org [interaktyvus].

150. Kazys Švažas (1924–2018, atrib.)

Mikalojaus Kons t a nt i no Či u r l i o ni o b i u s t a s

~1975, bronza, patina, h=11 (su poliruoto granito postamentu h=20)

290 Eur
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153. Danielius Sodeika (g. 1961)
St a i g me na

2010, bronza, h=68,5, tir. 6/10
Sign. AC: Sodeika D., AD: 6/10 2010

1800 Eur

151. Petras Gintalas (g. 1944)

Te l š ių m it ai. Ąž uolas. Iš
c ikl o „Tel š ių miestui – 670”
1985, bronza, 18 x 18
Sign. AK: monograma, VD: monograma 85

500 Eur

152. Petras Gintalas (g. 1944)

Telšių mitai. D ž i u go p i l iakalnis. Iš c i kl o „Te l š i ų
miestui – 67 0 ”

1985–1987, bronza, 18 x 18
Sign. AK: monograma, VD: monograma 85

500 Eur

154. Milda Drazdauskaitė (g. 1951)

155. Milda Drazdauskaitė (g. 1951)

~1992, pop., sid. br. atsp., 29,6 x 18

1992, pop., sid. br. atsp., 31,5 x 21
Fotografija dalyvavo Irano fotobienalėje

B obul ė

75 Eur

Neringa

75 Eur

Milda Drazdauskaitė gimė 1951 gruodžio 15 d. Vilniuje, fotografė. 1975 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos
institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas). 1977–1990 m. dirbo Lietuvos fotografijos meno
draugijoje, vėliau – Lietuvos fotomenininkų sąjungoje. 1978 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė. Nuo
1980 m. dalyvauja parodose. Nuo 1994 m. yra Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) narė
menininkė fotografė (AFIAP).
„Svajojusi studijuoti kinematografiją, bet baigusi automobilių kelių inžinieriaus specialybę, ji atėjo
pas Antaną Sutkų ir pasiprašė būti laborante – mokytis amato. Parodė savo fotografijas. Sutkus atmetė
peizažus, bet įvertino žmones. Jie ir tapo jos tema. Nuo tol Drazdauskaitės vieta fotografų bendruomenėje
buvo dviprasmiška. Regis, ji buvo vertinama: jos darbus nuolat siųsdavo į tarptautines parodas, ji
laimėdavo prizus, apie ją rašė. Kita vertus, buvo leidžiama siųsti tik kelis, tuos pačius, patikrintus vaizdus,
o personalines parodas ji tegalėjo surengti marginalinėse erdvėse. Ir tik 1991 m. kritikai atkreipė dėmesį
į neįprastą Mildos matymą (…). Jos fotografija yra laisvas atomas mūsų fotografijos istorijoje.” (cit. Agnė
Narušytė in: Vilniuje – Mildos Drazdauskaitės fotografijų paroda „Jaunavedžiai ir visi kiti”. https://www.
bernardinai.lt [interaktyvus])
Parengta pagal: Lietuvos fotomenininkų sąjunga / Žinynas (sud. S. Žvirgždas, Vilnius, 2009), p. 37.
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156. Vitas Luckus (1943–1987)

Iš ciklo „Pož iū r i s į s e novi nę fo t o g r a f i j ą” . Se kma d i e ni s.
1980, pop., sid. br. atsp., 25,4 x 23,8
Sign. KP: parašas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos spaudas

1200 Eur

157. Teatriniai žiūronai

X X a. 3–4 d- me t i s, g a mi nt o j a s „Op t yk Ru b i n“ , Vi l ni u s
Inskripcijos „Optyk Rubin“ Wilno ant žiūronų ir ant dėžutės.
Originalioje restauruotoje odinėje dėžutėje su veidrodėliu

140 Eur

158. Si d a b r i nė d e l ni nu kė

~1906–1917, Ag 84 (=875), 22,4 x 7 x 2; bendras svoris (su vidiniu
pamušalu ir veidrodėliu) 295 g
Secesinės stilistikos graviruoti ornamentai

320 Eur

159. Kazimieras Simanonis (g. 1937) | Vilniaus kombinatas „Dailė“

Pap uošalų (apyra nkė i r me d a l i o na s ) ko mp l e kt a s „Vi l ni u s “
1976, Ag 875, liejimas, štampavimas, 106 g

360 Eur

Kazimieras Simanonis gimė 1937 birželio 5 d. Muldiškėse (Kaišiadorių valsčius), juvelyras. 1959–1965 m.
studijavo Talino dailės institute (meninį metalo ir odos apdirbimą). 1965–1966 m. dirbo Kauno gamyklos Jiesia
Gintaro cecho, 1966–1972 m. – Vilniaus Dailės kombinato Metalo cecho meno vadovu. Nuo 1965 m. dalyvauja
parodose Lietuvoje ir užsienyje. Kuria papuošalus, naudoja įvairias medžiagas (gintarą, brangiuosius
metalus, įvairius akmenis). Taiko kalybos, liejybos, raižybos, filigrano techniką, savo išrastą apvirinto
sidabro technologiją. Sukūrė dekoratyvinių metalo dirbinių: prizų, suvenyrų, žvakidžių, šviestuvų, ženklų,
apdovanojimų, taurių, monstrancijų, tabernakulių. Kūriniai raiškių, konstruktyvių formų, asimetriški,
skirtingų faktūrų, ekspresyvūs, būdinga įvairių medžiagų apdorojimas ir jų savybių išryškinimas. Gintaro
papuošalai masyvių formų, su įmantriomis grandinėlėmis, puošnūs. Pelnė įvairių apdovanojimų. Dirbiniai
dovanoti kitų šalių oficialiesiems asmenims kaip Lietuvos Respublikos dovanos. Kūrinių yra Lietuvos dailės
muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1945–1990 (sud. M. Žvirblytė, Vilnius, LKTI, 2016): p. 625; Simanonis Kazimieras, in:
https://www.vle.lt [interaktyvus].
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Knygos
160. Joachimas Lelevelis (Joachim Lelewel, 1786–1861)

R z ut oka na dawność Lit ews ki c h na r o d ów i z wi ą z ki i c h z He r u l a mi p r z ę z J. L e l ewel a M a z u r a |
Žv ilgsnis į lietuvių tautų s e novę i r j ų r yš i u s su h e r u l a i s
1808, Wilno: Drukował nakładem Autora Józef Zawadzki, 73, [1] p., [2] l. išsilankstomi, [1] l. žemėlap.
Bibliografinis raritetas (Lietuvoje žinomi 6 egz.). Pastaba: viršelis restauruotinas.

100 Eur

161. Tarp ukario knygų va i ka ms r i nki nys (2 6 vnt .)

Edmondas De Amičis (Edmondo De Amicis, 1846–1908)
Iš Apeninų į Andų kalnus, Kaunas: koop. s-gos „Spaudos fondo“ leidinys, 1931, 46 p.: iliustr.
Kazys Binkis (aut. 1893–1942), Domicelė Tarabildaitė (dail., 1912–1985)
Jonas pas čigonus, Kaunas: Sakalas, 1937, 32 p.: iliustr.
Marija Bykova (Мария Быкова), virš. ir daugumas piešinių Kazio Šimonio (1887–1978)
Pirmieji apsakymėliai iš gamtos mokslo, Tilžė: Jagomasto („Lituanijos“) leid. ir sp., 1933, 73, [1] p.: iliustr.
Kazys Boruta (1905–1965), virš. Antano Gudaičio (1904–1989)
Kelionės į šiaurę, Kaunas: Spaudos fondas, 1938–1939, 244 p.
Bronė Buivydaitė (aut., 1895–1984), Domicelė Tarabildaitė (dail., 1912–1985)
Auksinis batelis, Kaunas: Sakalas, 1937, 200 p.: iliustr.
Antanas Busilas (aut. 1889–1951), Vladas Suchockis (dail. 1904–1971)
Karalaitis Jonas Kvailutis ir paukštelis auksasparnis, Kaunas: Mokytojų knygynas, 1938, 62 p.: iliustr.
Petras Cvirka (aut., 1909–1947), Stasys Ušinskis (dail. 1905–1974)
Lapė karalienė; Kiškelių krikštynos, Kaunas: Spaudos fondas, 1934, 31 p., [4] iliustr. lap.
Valys Dauga (Balys Sruoga, 1896–1947)
Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražu, Kaunas: Sakalas, 1937, 205, [2] p., [9] iliustr. lap.: iliustr.
Čarlzas Dikensas (Charles Dickens, 1812–1870)
Polytė; Mažoji Dorytė; Mistris Liriper Džemi, Kaunas: Šv. Kazimiero d-jos leidinys Nr. 463, 1929, 37 p.: iliustr.
Kazys Jakubėnas (aut. 1908–1950), Domicelė Tarabildaitė (dail., 1912–1985)
Čyru – vyru, Kaunas: Spaudos fondas, 1936, 67 p.: iliustr.
Vanda Janavičienė (1896–1968)
Draugai iš girios, Kaunas: Sakalas, 1937, 94, [1] p., [8] iliustr. lap.
Janušas Korčakas (Janusz Korczak, 1878–1942)
Atkaklus berniukas: Liudviko Pastero gyvenimas, Kaunas – Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, 1939, 143 p.: iliustr.
Vincas Krėvė (1882–1954)
Kunigaikštis Kunotas, Kaunas: „Spaudos fondo” leidinys, 1934, 59 p.
Motiejus Lukšys (aut. 1907–1996), Telesforas Kulakauskas (dail. 1907–1977)
Aukso trupiniai, Kaunas: Spaudos fondas, 1935, 78, [2] p.: iliustr.
Jonas Mackevičius-Nord (aut. 1888–1952), E. N. Totlebenaitė (dail.)
Samojedų berniuko nuotykiai, Kaunas: Sakalas, 1935, 120, [4] p. : iliustr.
Jonas Mackevičius-Nord (aut. 1888–1952), E. N. Totlebenaitė (dail.)
Peliukės Micės laiškai iš Latvijos, Kaunas: Sakalas, 1937, 233, VI p., [1] žml. lap.: iliustr.
Samujilas Maršakas (aut. Самуил Маршак, 1887–1964), Telesforas Kulakauskas (dail. 1907–1977)
Paštas, Kaunas: Spaudos fondas, 1936, 19 p.: iliustr.
Pranas Mašiotas (1863–1940)
Mano poilsis, Kaunas: Švietimo ministerijos leidinys, 1922, 63, [1] p.
M.V. Novoruskij
Snaigės istorija: gamtos reiškiniai žiemą, Kaunas: Mokytojų knygynas, 1940, 104 p.: iliustr.
Rudolfas Erichas Raspė (Rudolf Erich Raspe, 1737–1794)
Mingauzeno nuotykiai, Kaunas: Spaudos fondas, 1936, 81, [2] p.: iliustr.
Nikolajus Rubakinas (Николай Рубакин 1862–1946)
Šiaurės Ledjūryje, Kaunas – Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, 1930, 136, [2] p.: iliustr.
Karlis Skalbė (aut. Kārlis Skalbe, 1879–1945), Niklavas Strunkė (dail. Niklāvs Strunke, 1894–1966)
Aukso obelis, Kaunas: Sakalas, 1938, 186 p., [7] iliustr. lap.: iliustr.
Teodoras Šuravinas (1889–1966)
Pasakojimai apie didžiąsias keliones, Kaunas – Marijampolė: „Dirvos“ b-vė, 1931, 90, [1] p., [1] sulankst. žml. lap.
Juozas Tadarauskas (1913–1993)
Eik pas Jėzų, Vilnius: „Vilniaus” susivienijimas, 1947, 40 p.: iliustr.
Antanas Vaičiulaitis (aut. 1906–1992), Marcė Katiliūtė (dail. 1912–1937)
Mūsų mažoji sesuo, Kaunas: Sakalas, 1936, 162, [5] p. : iliustr.
Stepas Zobarskas (aut. 1911–1984), Telesforas Kulakauskas (dail. 1907–1977)
Paukščio likimas, Kaunas: [išleido autorius], 1937, 118, [1] p.: iliustr.

280 Eur
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162. Motina ir vaika s : mė ne s i ni s ž u r na l a s s ki r i a ma s p r i e š mo kykl i ni o
amž iaus vaikų svei ka t a i i r a u kl ė j i mu i

Kaunas: Draugija „Lietuvos vaikas”, 1935, Nr. 2, 3, 6, 7–8

50 Eur

163. Da i l i ni nko Jo no Va i č i o asm en i n i s
a r c hyva s, I
E r o t i ka XX a . I p u s ė s p e r i o d i ko je
51 x 36, [107] p.
Rinkinys su iškarpomis iš žurnalų, laikraščių,
reprodukcijų albumų. Originalus rankų darbo
įrišimas.

190 Eur

164. Dail in in ko Jono Vaičio
asme n in is a rc hyvas, II
Le n in o ir S t a l ino ikonog r af ij a soc re al istinėje
dail ė j e

~1940–1960, 51 x 36, [86] p.
Rinkinys su iškarpomis iš žurnalų
ir laikraščių. Originalus rankų
darbo įrišimas.

190 Eur

165. Dailininko Jo no Va i č i o

asmeninis archyva s, I I I
Visuotinės meno i s t o r i j o s
rep rodukcijų i r s t r a i p s ni ų
rinkinys

51 x 36, [106] p.
Rinkinys su iškarpomis iš žurnalų,
laikraščių, reprodukcijų albumų.
Originalus rankų darbo įrišimas.

190 Eur

166. Da i l i ni nko Jo no Va i č i o a s me ni ni s a r c hy va s, IV
Re kl a ma L i e t uvo s i r u ž s i e ni o p e r i o d i ko j e, a f i šo s.

Iki 1963, 49 x 37, [61] p.
Rinkinys su iškarpomis iš žurnalų ir laikraščių. Originalus rankų
darbo įrišimas.

190 Eur
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167. Aligjeris Dantė (Alighieri Dante, 1265–1321)

Божественная комеди я | D i evi š ko j i ko me d i j a

Санкт-Петербург: М.О. Вольф.
[1]: Адъ | Pragaras. [3], 257 p., [72] iliustr. lap.
[2]: Чистилище | Skaistykla. [4], 320 p., [10] iliustr. lap.
[3]: Рай | Rojus. [1], 305 p., [15] iliustr. lap.
Prabangus leidinys su prancūzų dailininko Gustavo Doré (1832–1883) graviūromis.

660 Eur

Varia

168. Savelijus Sorinas (Савелий Сорин, 1878–1953, Rusija)
Pokalbis terasoje Italijos įlankos peizažo fone
XX a. 1 ketv., klij., al., 68,5 x 105,5
Sign. AD: S. Sorina

7300 Eur
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169. Emile Durieux (XIX a., Belgija)

Pe iza ža s su up e ir kalnais tolumoje
XIX a. pab., klij., al., 63,4 x 42
Sign. AD: E:Durieux

1500 Eur

170. Gustave Helinck (1884–1954, Belgija)
B url aivis įlankoje

XX a. 3–4 d-metis, fan., al., 70,4 x 121,5
Sign. AD: G.Helinck

1500 Eur

53

V a r i a

171. Franz von Persoglia (1852–1912, atrib., Austrija)
Po ka l bis

XIX a. pab., klij., al., 63,4 x 42
Sign. AD: parašas

1500 Eur

54

172. Franz van Genesen (1887–1945, Olandija)
Na t i u r mo r t a s su a s t r a i s
1931, klij., al., 80,2 x 65,1
Sign. AD: fr van Genesen

600 Eur
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173. Salvador Dali (1904–1989)

174. Salvador Dali (1904–1989)

1960–1963, pop., medžio raiž., 25 x 17, tir. 3500

1962, pop., litograf., 48 x 70
Sign. AD klišėje: monograma/1962

M a home t a s. I š c iklo „Dieviškoji
ko m ed ij a“ , Prag aras

100 Eur
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Šv. Jurg i s i r d r a ko na s

350 Eur

175. Utamaro Kitagawa (~1753–1806)
Dvi ge i š o s

XIX a., pop., medžio raiž., 45,5 x 58,5
Sign. AD: parašas

640 Eur
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Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Amičis, Edmondas De (Edmondo De Amicis, 1846–1908): 161
Arbit Blatas, Neemija (1908–1999): 74, 75, 76, 77
Bajoraitis, Archibaldas (Archibald Bajorat, 1923–2009): 111
Bakas, Samuelis (Samuel Bak, g. 1933): 81
Bakis, Juozas (1922–2003): 93
Balčikonis, Juozas (1924–2010): 146
Balzukevičiūtė, Liucija (Łucja Bałzukiewiczówna, 1887–1976): 2, 3
Bandas, Maksas (Max Band, 1900–1974): 70, 71, 72, 73
Bičiūnas, Rimas Zigmas (g. 1945): 44, 45
Binkis, Kazys (aut. 1893–1942): 161
Bykova, Marija (Мария Быкова): 161
Boruta, Kazys (1905–1965): 161
Buivydaitė, Bronė (aut., 1895–1984): 161
Busilas, Antanas (aut. 1889–1951): 161
Büsching, Anton Friedrich (1724–1793): 142
Chodowiecki, Daniel (1726–1801): 142
Cvirka, Petras (1909–1947): 161
Čarna, Romualdas (g. 1939): 109
Čeponis, Jonas (1926–2003): 20
Dahlbergh, Erik Jöhnson (1625–1703): 141
Dali, Salvador (1904–1989): 173, 174
Dantė, Aligjeris (Alighieri Dante, 1265–1321): 167
Dauga, Valys (Balys Sruoga, 1896–1947): 161
Didelytė-Abaravičienė, Gražina (1938–2007): 112
Dikensas, Čarlzas (Charles Dickens, 1812–1870): 161
Drazdauskaitė, Milda (g. 1951): 154, 155
Durieux, Emile (XIX a., Belgija): 169
Džiaukštas, Silvestras (g. 1928): 61
Eidrigevicius, Stasys (g. 1949): 42, 43
Fenske Karl Heinz (1912–1963): 98
Gabrėnas, Antanas (1909–1988): 31, 32
Galdikas, Adomas (1893–1969): 4
Gečas, Vincentas (g. 1931): 21
Genesen, Franz van (1887–1945, Olandija): 172
Gerulaitis, Vidmantas (g. 1954): 56
Gibavičius, Rimtautas (1935–1993): 108
Gintalas, Petras (g. 1944): 151, 152
Gorskis, Konstantinas (Gurskis, Konstanty Górski, 1868–1934): 1
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 37, 38, 39
Grigaliūnas, Kęstutis (g. 1957): 65, 66, 122, 123, 127, 128
Griškevičius, Algis (g. 1954): 59
Gudaitis, Antanas (1904–1989): 161
Helinck, Gustave (1884–1954, Belgija): 170
Jakubėnas, Kazys (aut. 1908–1950): 161
Janavičienė, Vanda (1896–1968): 161
Jankauskas–Kampas, Rimvidas (1957–1993): 47
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997): 95
Jonutis, Marius (g. 1965): 67, 68, 69
Juchnevičius, Eduardas (1941–2011): 64, 115, 116
Juodikaitis, Jaronimas Kastytis (1932–2000): 104
Jurkūnas, Vytautas (1910–1993): 102
Kairiūkštytė, Elvyra (1950–2006): 110
Kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 105
Kanter, Johann Jakob (1738–1786): 142
Karatajus, Vladas (1925–2014): 22, 23, 24
Kasatkinas, Vladimiras (1924–2013): 55
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 87, 88, 89
Katiliūtė, Marcė (dail. 1912–1937): 161
Kazlauskas, Jokūbas (Jankelis, Jacques Koslowsky, 1904–1993): 84
Kazokas, Leonardas (Kazakevičius, 1905–1981): 15, 16
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 62
Kitagawa, Utamaro (~1753–1806): 175
Kontrimas, Česlovas (1902–1989): 30
Korčakas, Janušas (Janusz Korczak, 1878–1942): 161
Krėvė, Vincas (1882–1954): 161
Krištopaitis, Antanas (1921–2011): 33, 34, 35
Kukujevas, Aleksandras (1919–2005): 41
Kulakauskas, Telesforas (1907–1977): 161
Lelevelis, Joachimas (Joachim Lelewel, 1786–1861): 160

Lipchitz, Jacques (1891–1973): 82, 83
Łuckiewicz, Stanislaw (1900–1989): 99
Luckus, Vitas (1943–1987): 156
Lukšys, Motiejus (1907–1996): 161
Mackevičius-Nord, Jonas (1888–1952): 161
Mačiuika, Vytautas (1930–1999): 148
Mašiotas, Pranas (1863–1940): 161
Maršakas, Samujilas (Самуил Маршак, 1887–1964): 161
Martinaitis, Antanas (1939–1986): 13
Martinėnas, Raimondas Regimantas (g. 1947): 46
Mikšys, Žibuntas (1923–2013): 96
Milinskaitė-Antonienė, Veronika (1911–1989): 149
Mozūraitė-Klemkienė, Jadvyga (1923–2009): 147
Norkus, Vincas (1927–2006): 17, 18, 40
Novoruskij, M.V.: 161
Persoglia, Franz von (1852–1912, atrib., Austrija): 171
Petravičius, Viktoras (1906–1989): 94
Petrikonis, Antanas (1923–1982): 90
Petrulis, Algirdas (1915–2010): 12, 124, 125, 126
Pufendorf, Samuel von (1632–1694): 141
Puišys, Juozas (XX a. I p.): 145
Raspė, Rudolfas Erichas (Rudolf Erich Raspe, 1737–1794): 161
Rauduvė, Petras (1912–1994): 103
Raviv-Vorobeichic, Moshe (Moï Ver, 1904–1995): 85
Repšys, Petras (g. 1940): 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Rossi, Giusseppe (atrib., Lietuvoje dirbo ~1692–1719): 139, 140
Rubakinas, Nikolajus (Николай Рубакин 1862–1946): 161
Savickas, Augustinas (1919–2012): 29, 57
Schleuen, Johann Davis (1720–1774): 142
Simanonis, Kazimieras (g. 1937): 159
Skačkauskas, Algis (1955–2009): 48, 49, 50, 51, 52, 53
Skalbė, Karlis (Kārlis Skalbe, 1879–1945): 161
Skirutytė, Aldona (1932–2005): 101
Skudutis, Mindaugas (g. 1948): 54
Sodeika, Danielius (g. 1961): 153
Sorinas, Savelijus (Савелий Сорин, 1878–1953, Rusija): 168
Stančikaitė, Birutė (g. 1952): 113, 114
Stankūnas, Magdalena Birutė (1925–2017): 97
Strunkė, Niklavas (Niklāvs Strunke, 1894–1966): 161
Suchockis, Vladas (1904–1971): 161
Święcki, Wojciech (1827–1873): 144
Šileikis, Mikas J. (1893–1987): 92
Šimonis, Kazys (1887–1978): 5, 6, 161
Šuravinas, Teodoras (1889–1966): 161
Švažas, Jonas (1925–1976): 19
Švažas, Kazys (1924–2018, atrib.): 150
Tadarauskas, Juozas (1913–1993): 161
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 29, 100, 161
Tobiasse, Théo (1927–2012): 78, 79, 80
Tolstojus, Teodoras (Фёдор Петрович Толстой, 1783–1873, Rusija): 143
Totlebenaitė, E. N. : 161
Trušys, Vitolis (1936–2018): 25, 26
Tuleikis, Leonardas (1939–2014): 58
Uogintas, Bronius (1913–1988): 27
Uogintas, Bronius (jaunesn., 1946–2013): 36
Ušinskis, Stasys (1905–1974): 161
Vaičaitis, Adolfas (1915–2015): 91
Vaičiulaitis, Antanas (1906–1992): 161
Vaitiekūnas, Povilas Ričardas (g. 1940): 122, 123
Vaitys, Jonas (1903–1963): 8, 9, 10, 11, 163, 164, 165, 166
Valadkevičiūtė, Nijolė (g. 1944): 117, 118, 119, 120, 121
Varašius, Steponas (1894–1982): 7
Varnelis, Kazys (1917–2010): 86
Volosačius, Olegas (1941–2012): 60
Zalensienė, Valerija (1925–1997): 14
Zobarskas, Stepas (1911–1984): 161
Žilius, Vladislovas (1939–2012): 63
Žilytė, Birutė (g. 1930): 106, 107

Santrumpos
A. – apačioje
a. – amžius
Ag – sidabras
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas
atrib. – atributuojama
aud. - audinys
aut. techn. – autorinė technika
av. – aversas
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
NDG – Nacionalinė dailės galerija
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)
rev. - reversas
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
traf. – trafaretas (-inis)
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.
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1 viršelyje panaudota:

Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

Ru gs ė j i s. I š „ 12 d ė ž u č i ų” ci k l o

1991–1992, medis, objektas (asambliažas nešiojamame molberte), 66 x 45
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Utamaro Kitagawa (~1753–1806)
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