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Sveiki, mielieji,

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

štai, LVII Vilniaus aukcionas, ir jis vėl kitoks. Visų pirma, jis iš dviejų dalių: pirmoji skirta lietuviškam 
dizainui, kuris, tikiu, yra tokio lygio, kad gali būti ne tik tiražuojamas gamykliniu būdu, bet pasiekė tokią 
stadiją, kai jo pirmavaizdžiai, prototipai ir įvairias pasaulio dizaino muges apkeliavę egzemplioriai gali būti 
aukcionuojami kaip visiškas ekskliuzyvas. Šioje dalyje rasite tiek dabar, tiek prieš kelias dešimtis metų 
sukurtų išskirtinių dizaino objektų, kurie pritaikyti tik gurmaniškam, itin gurmaniškam skoniui. Galbūt 
Jūsų.
 Antra, ta įprastinė dalis, kuri vyks pora savaičių vėliau, nei pirmoji dalis, ir kurios įprastine šįsyk 
kažkaip neapsiverčia liežuvis vadinti. Nes per dvylika veiklos metų mes pirmą sykį pristatome originalią 
Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelę (~1775 m.), kuri tapo titulinio Lodovico Mirri išleisto albumo „Vestigia 
delle Terme di Tito” lapo pirmavaizdžiu. Visa tai apsupta tikro lenkakalbių Lietuvos autorių darbų choro. Tuo 
mes norime pasakyti labai svarbią politinę žinutę: lenkakalbių Lietuvos menininkų palikimas yra Lietuvos 
dailės istorijos dalis, integralus ir autentiškas mūsų paveldas. Nes jis apie Lietuvą: galbūt sukurtas nebūtinai 
Lietuvoje, bet nešiojant Lietuvą širdyje. O tai ir Čiurlionio mokytojo K. Stabrausko mistiškas parko peizažas, 
ir Tiškevičių dvaro tapytojo K. Mordasevičiaus nuostabiai gražios merginos portretas, ir Stanislovo Bohušo–
Siestšencevičiaus Vilniaus turgų scenos, ir Pranciškaus Jurjevičiaus basakojė valstietė, kuri, neabejotinai, yra 
iš Vilniaus apylinkių. 
 Atskira rubrika skirta itin trumpam laikotarpiui – II pasaulinio karo metų dailei. Buvo įdomu 
patyrinėti, kaip menininkai jautėsi ir kūrė ekstremaliomis karo sąlygomis. 
 Bendroje „Lietuvos dailės” rubrikoje išsiskiria Antano Samuolio alegorinė kompozicija. Šis kūrinys 
– vienas iš 7 tapybos darbų, kuriuos Antanas Samuolis eksponavo pirmojoje ARS parodoje 1932 m. Taip 
pat minėtinas Zigmo Petravičiaus, žymiausio Lietuvos batalisto, darbas „Lietuvos kariuomenės paradas 
Vytauto Didžiojo garbei 1930 m.”, kuriame matome prezidento Antano Smetonos stebimą ir Vytauto Didžiojo 
globojamą Lietuvos kariuomenės parado sceną. 
 O toliau – išeivija ir jos dailė, kuri, vėlgi kurta toli nuo Lietuvos, bet mąstant apie ją: pradedant trimis 
Jono Mackevičiaus emigracijoje sukurtais Šveicarijos peizažais, kurie įgauna įtartinai lietuviškų bruožų, 
baigiant A. Galdiko gaivališka abstrakcija ar matematiškai precizišku K. Zapkaus koliažu, kuriame galima 
rasti ir tautinei tekstilei būdingo spalvų derinimo atgarsių.
 Simpatiškiausio (o ir bene rečiausio?) loto prizą aš įteikčiau Juozapo Ozemblausko „Abėcėlei 
su paveiksliukais vaikams mokytis pažinti raides” – 1838 m. Vilniuje leistam 24 litografijų su atskiromis 
raidėmis, kurias puošia meistriškos ir šmaikščios miniatiūros, rinkiniui. Tai yra raritetinė abėcėlė, Lietuvoje 
nežinoma. Tik pagalvokit: jei mes būtume gimę tuo metu, skaityti būtume mokęsi iš tokių kortelių. O kiek 
vilniečių būtent iš jų ir išmoko skaityti?
 Netikėta gali pasirodyti ir šiuolaikinio meno skiltis. Įprastai į aukcionus patenka grūdinimą laiku 
atlaikę kūriniai, tačiau šįkart, avansu, mes įtraukiame kelis šiuolaikinio, visiškai aktualaus meno pavyzdžius, 
nes esame tikri, jog tie darbai atlaikys išbandymą laiku. 
 Tiek šiam kartui. Susitikim gegužės mėnesį dukart: klube „Kablys” gegužės 10 d. ir Tolerancijos 
centre gegužės 24 d. Iki greito!
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1. Plakatų rinkinys (12  vnt.)
XX a. 7–9 d-metis, pop., poligraf., dydžiai įvairūs
1. Vitaminai – sveikata (dail. A. Žilinskaitė, 1964)
2. Maitinkimės sveiku maistu, saikingai ir reguliariai (1966)
3. Daugiau daržovių vaikams (dail. A. Žilinskaitė, 1965)
4. VII Спартакиада народов СССР. Финальные соревнования по самолетному спорту 
19–28 августа 1979 г. Кивишкес (dail P. Stoškus, 1979)
5. VII Спартакиада народов СССР. Финальные соревнования по планерному спорту 20 
июля – 4 августа 1979 г. Поцюнай (dail P. Stoškus, 1979)
6. Neleiskime sunaikinti tūkstantmečių kultūros (dail. J. Ivanauskaitė, 1987)
7. Naujas lietuviškas meninis filmas „Svetimi“ (1962)
8. Naujas lietuviškas meninis filmas „Žingsniai naktį“ (dail. S. Kazimieraitis, 1962)
9. „Laiptai į dangų“ (dail. K. Šatūnas, 1966)
10. Naujas lietuviškas filmas „Kanonada“ (dail. S. Kazimieraitis, 1961)
11. Visi į dainų šventę! (dail. J. Galkus, 1965)
12. LTSR kultūros ministerija Kauno valstybinis lėlių teatras. Tama Gabe „Pelenė“ (dail. V. 
Mazūras)
70 Eur

Kombinatų „Dailė” gaminiai Dizaino skiltyje atsirado neatsitiktinai. Tai primiršti, bet naujai atrandami 
menkai nagrinėtos masinės produkcijos ir dizaino istorijos objektai, kurie kūrė ir formavo sovietmečio 
Lietuvos žmogaus gyvenamąją aplinką, vienaip ar kitaip formavo vartotojų skonį, diktavo tuometes mados 
kryptis. Jų dėka formuota visuomeninių pastatų ineterjerų ir eksterjerų, viešoji erdvė atspindėjo sovietinio 
laikotarpio dvasią. Marginaliais laikyti objektai reabilituojami ir atranda savo vietą muziejų fonduose, parodų 
salėse, knygose, kolekcininkų rinkiniuose. Be to, verta paminėti, jog kombinatuose kūrė etalonus masinei 
arba mažatiražei gamybai visa plejada žymių menininkų, kuriuos šiuolaikine terminologija būtų galima 
vadinti „dizaineriais”. 

1 2 3
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2. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | 
Kauno kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė lėkštė  „Šokis“
1979, molis, glazūra, ø 44, tir. 50
Sign. KP: rankų darbas/monograma VM/
Kaunas „Dailė“
270 Eur

3. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | 
Kauno kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė lėkštė  „Gamta motulė“
1973, molis, glazūra, ø 39
Sign. KP: monograma VM/Kaunas „Dailė“
Repr. in: Taikomoji dekoratyvinė dailė (sud. L. 
Cieškaitė–Brėdikienė, Vilnius: Vaga, 1980): il. 67.
320 Eur

5. Valdemaras Manomaitis 
(1912–2000) | Kauno 
kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė vaza
XX a. 7–8 d-metis, molis, 
glazūra, h=16,3
Sign. KP: Rankų darbas/mono-
grama M/Kaunas „Dailė“
390 Eur

6. Valdemaras Manomaitis 
(1912–2000) | Kauno 
kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė vaza
XX a. 7–8 d-metis, molis, glazūra, 
h=19,8
Sign. KP: Rankų darbas/mono-
grama M/Kaunas „Dailė“
290 Eur

7. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | 
Kauno kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė vaza su stirnų motyvu
XX a. 7–8 d-metis, molis, glazūra, h=14,5
390 Eur

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

Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 255; Žilinskienė,  
N. , Manomaitis Valdemaras in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

4. Valdemaras  
Manomaitis (1912–2000) 
| Kauno kombinatas 
„Dailė“
Dekoratyvinė vaza
XX a. 7–8 d-metis, molis, 
glazūra, h=23,6
Sign. KP: Rankų darbas/
monograma M/Kaunas 
„Dailė“
290 Eur
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8. Vaclovas Miknevičius (1910–1989) 
| Kauno kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė vaza
1983, molis, redukc. glazūra, ø13, h=17
125 Eur

10. Kauno kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė vaza
XX a. 8–9 d-metis, molis, glazūra, ø18, 
h=16,2
75 Eur

11. Kauno kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė vaza
XX a. 8–9 d-metis, molis, redukc. glazūra, 
ø17, h=16
75 Eur

9. Vaclovas Miknevičius (1910–1989) | Kauno 
kombinatas „Dailė“
Dekoratyvinė vaza
XX a. 8–9 d-metis, molis, glazūra, ø14,5, h=17,3
125 Eur

12. Vytautas Didžiulis 
(dizaineris) | Vilniaus elektrinio 
suvirinimo įrengimų gamykla 
(gamintojas)
Dulkių siurblys 
„Saturnas–2“
1975, veikiantis, su 5 antgaliais, 
instrukcija, originalioje 
pakuotėje
150 Eur

„Bene garsiausias lietuviškos technikos ir modernumo pavyzdys – 
tai dulkių siurblys „Saturnas”, kurį nuo 1962 m. gamino Vilniaus 
elektrinio suvirinimo įrengimų gamykla. Sferinės rutulio formos, 
ryškių spalvų nešiojamas elektrinis siurblys visomis savo savybėmis 
taikliai atspindėjo tuometinę kosminio amžiaus estetiką. Kaip vienas 
ryškiausių dizaino objektų sovietmečiu jis buvo demonstruojamas 
pasaulinėse ir vietinėse parodose, bet nėra pamirštas ir dabar. 
2011 m. išleistoje knygoje „Pagaminta Rusijoje: neapdainuotos 
sovietinio dizaino ikonos” lietuviškas dulkių siurblys pateko tarp 
penkiasdešimties sovietinį dizainą reprezentuojančių kultinių 
dizaino objektų. […] Nuo pat sukūrimo pradžios sklandė kūrybiškos 
„Saturno” formų panaudojimo istorijos. Specialiai patinuotos 
dulkių siurblio korpuso puselės tapdavo originalaus dizaino objektų 
komponentais. Taip pagaminti Kompozitorių namų šviestuvai, 
o skulptorius Teodoras Kazimieras Valaitis 7 dešimtmetyje iš tų 
pačių dalių sumontavo dekoratyvinę sienelę restoranui „Žirmūnai” 
Vilniuje.”

Karolina Jakaitė, in: Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas 1918–2018 (Vilnius: LDM, 
2018): p. 98
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13. Gintarė Černiauskaitė (dizainerė)
Žaislas  vaikams „Upe”
2013, beržo mediena, lininė pakuotė, 95 detalės
50 Eur

„Upe” yra edukacinis medinis konstruktorius, 
padedantis vaikui mokytis skaičiuoti, skaityti ir rašyti 
bet kokia kalba. Tai pirmasis žaidimas pasaulyje, kurio 
kiekviena raidė ar skaičius sudedami ar pastatomi iš 
atskirų detalių. Tokiu būdu vaikas skatinamas atpažinti 
ir sukonstruoti raides bei eksperimentuoti su šriftu, 
lavinamas vaiko kūrybiškumas, mokomasi spręsti 
iškilusias problemas. Tos pačios detalės taip pat gali 
būti naudojamos statant kelius, tiltus, pilis, dėliojant 
pasakų herojus bei begalę visko, ką tik įmanoma 
įsivaizduoti! Tad „Upe“ lavina vaiko kūrybiškumą, 
motoriką, supratimą apie pusiausvyrą, padeda mokytis 
kalbos ir matematikos. Skirtas vaikams nuo 3 metų 

Būtent šis, aukcione pristatomas pirmosios „Upe“ 
serijos modelis dalyvavo ir 2018 m. buvo apdovanotas 
tarptautiniu „Kids Design Award“ apdovanojimu 
kaip geriausias naujas produktas vaikams, pelnė pasaulio gamintojų dėmesį ir keliavo į Kiniją kaip etaloninis modelis. 
Konstruktorius vėliau buvo pritaikytas jaunesniems nei 3 m. vaikams, o artimiausiu metu pasirašius susitarimą dėl 
žaidimo masinės gamybos, šio modelio konstruktoriai nebebus parduodami, tad tai tikriausiai yra paskutinė galimybė 
įsigyti originalią „Upę“.

14. Liucija Kvašytė (dizainerė)
Kuprinė iš  kolekci jos  „Kelionė ‚83- ‘13”
2013, laminuotas neoprenas, brezentas, 
siuvinėjimas rankomis, h=43 (su gobtuvu h=85), 
35 x 12
190 Eur

Liucija Kvašytė – dizainerė ir menininkė, kurianti nuo 2010 m., pristačiusi 
savo darbus Lietuvoje ir užsienyje. Darbai pasižymi konceptualumu, idėjos 
nuoseklumu ir kūrybiškai išpildytu vizualu. Šiame lietuviško dizaino 
aukcione dizainerė pristato 2013 m. kolekcijai „Kelionė ‚83-‘13“ sukurtą 
kuprinę, įprasminančią personifikuoto personažo, autorės tėčio – alpinisto 
įvaizdį. Joje nagrinėjami asmeniniai išgyvenimai, prisiminimų, autoriteto ir 
asmeninės laisvės klausimai, naudojant simbolinius praeities ir šiandienos 
įvaizdžius. 

Ši kolekcija buvo pristatyta konkurse „Jaunojo dizainerio prizas“, kur 
laimėjo pagrindinį mados dizaino kategorijos prizą, taip pat festivalyje 
„Mados infekcija” Vilniuje, parodoje „Next in line“ Londone, Londono 
dizaino savaitėje, o konkurse „Habitus Baltija” Rygoje laimėjo pagrindinį 
prizą, taip pelnydama Vilniaus dailės akademijai tų metų geriausios menų 
mokyklos titulą.   

15. March Design Studio
Užrašomas džemperis  „Cotton Twitter”
2015, sudėtis: 55 % medvilnė, 45 % poliesteris, dydis: M
25 Eur

Kaip kartą sakė poetas: „žodžiai, tarsi smurtas, nutraukia tylą”. Nutrauk tylą ir tu, 
kreida užrašyk savo žinutę ant „Cotton Twitter” džemperio ir skleisk žodį – savo 
žodį. 

Užrašytas tekstas išlieka tol, kol jį išvalysite. Juodas kvadratas dengtas aukštos 
kokybės dažu, daugkartinio naudojimo, plaunamas.  Džemperio minimalaus 
dizaino pakuotėje rasi kreidą.

„Cotton Twitter” yra unikali dovana. Juodos ir pilkos spalvos džemperių 
kolekciją galima pamatyti dizaino parduotuvėse, tačiau šis geltonos spalvos 
džemperis yra vienintelis! Kaip jis atsirado? Natūralaus kūrybinio proceso metu. 
Kurdami kolekcijas, atsirinkdami spalvas visuomet prikaupiame pavyzdžių, 
kurie metams bėgant tampa vis labiau ekskliuzyviais egzemplioriais ir produktų 
atsiradimo istorijos dalimi. 
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16. Viktorija Bugajenko (dizainerė) | Zefyras
Paltas  „Ombre“ 
2018, neopreno atraižos, sintetinis pluoštas, mozaikos jungimas tarpusavyje, dydis: S/M, ilgis 
110, tiražas: 7/7
300 Eur

Prieš porą metų dizaino studija „Zefyras“ sukūrė pirmąjį drabužį iš atraižų, likusių po gamybos. 
Sulaukus didelio visuomenės susidomėjimo, tvarios mados technologija kuriami rūbai tapo Zefyro 
prekės ženklo simboliu. Visi kuriami produktai – unikalūs, kruopščiai kuriami it mozaikos iš atraižų. 
Šiuose drabužiuose labai daug kūrėjų energijos, nes viskas atliekama rankų darbo ir žmogaus minčių 
dėka. Aukcione dalyvaujantis „Ombre“ paltas įkūnija visas šias savybes, unikalumą ir tvarios mados 
filosofiją. 

17. Viktorija Bugajenko (dizainerė) | Zefyras
Paltas  „Think twice“ 
2019, natūralios odos atraižos, neoprenas, mocheros vilna, sin-
tetinis pluoštas, dydis: S/M, ilgis 110, tiražas: 1/1
300 Eur

Šis paltas – tai paltų linijos Think twice tęsinys. Tai spalvinga nebaigtinė paltų kolekcija, 
kuri kiekvienais metais pristato save naujai. Pirmą kartą buvo sukurta 2017 m. ir pelnė Gero 
dizaino apdovanojimuose pirmą vietą. Kiekvienas paltas yra visiškai unikalus ir išskirtinis 
savo charakteriu, nepaisant to, kad forma visų išlaikoma ta pati. Tai vienetiniai rūbai, kurti 
naudojant natūralios eko odos, sintetinių ir natūralių audinių atraižas. Paltai yra lengvi, paprastai 
sulankstomi, neužimantys daug vietos, neglamžūs. Ilgis kuria solidumo įspūdį, kuris kontrastuoja 
su spalvine palete – skanus, įsimenamas, šokiruojantis, įtraukiantis, nepaleidžiantis akių kontakto 
pasakojimas. Natūralios odos viršutinė dalis jaukiai apgaubia pečius lyg sava oda, suteikia jaukumo 
ir šilumos. Klasikinė forma suteikia paltui universalumo – paprastesnis derinimas su įvairaus 
stiliaus drabužiais. Paltai neturi šoninių siūlių, tad kuria kosminį įspūdį bei maskuoja siluetą. 

18. March Design Studio
Magnetinis  veidrodis  „Key Keeper”
2015, veidrodis, juodas MDF, neodimio magnetai, 21 x 29,7 (A4 
formatas)
20 Eur

19. March Design Studio
Magnetinis  veidrodis  „Key Keeper”
2015, veidrodis, juodas MDF, neodimio magnetai, 29,7 x 42 (A3 formatas)
30 Eur

Magnetinis veidrodis gali laikyti raktus, monetas ir kitus metalinius daiktus. Pakabink 
veidrodį šalia durų ant sienos, arba atremk į prieškambario staliuką, komodą. 
Dvigubas privalumas: prieš išeidamas pro duris nepamirši žvilgtelti į veidrodį, o raktai 
„ant akių” keliaus tiesiai į kišenę. 
Savybės: magnetinės zonos daiktams laikyti, lengvai kabinamas, pakuotėje yra 
kabinimui tinkamas varžtas ir žiedas raktams, atsparus įbrėžimams. 

Konceptualūs raktų laikikliai kelis metus buvo serijinės gamybos produktas 
užsienio rinkai, tačiau šiuo metu gamybos procesas nutrauktas. Viso Lietuvoje  
magnetinių veidrodžių yra likę mažiau nei 10 vnt. Dalis jų turi mikro broką – įbrėžimą, 

atsiradusį gamybos metu. Ką laikome broku? Tai – 1mm įbrėžimas, kurį sunku įžiūrėti, jei nežinai, kad toks 
yra. Kadangi esame pamišę dėl kokybės, veidrodžiai turintys mikro broką negali pasiekti parduotuvių mūsų 
pačių nutarimu. Ekskliuzyvinis, beveik tobulas veidrodis paįvairins prieškambario interjerą ar kambario 
dekorą „magiškai” kabančiais daiktais.

Netobulo veidrodžio pasirinkimas padės išgelbėti jį nuo išmetimo, o tai reiškia švaresnę aplinką.   
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20. Tomas Jasiulis (dizaineris)
Indas „Moving bowl“
2011, Corian, 58 x 47 x 10

120 Eur

2011 m. organizuotam tarptautiniam 
konkursui „Corian on the top“ dizainerio 
Tomo Jasiulio sukurtas objektas 
„Moving bowl“ – tai judantis dubuo. 
Vienetinis objektas pagamintas iš 
gamintojo „Du Point“ unikalios Corian 
medžiagos. Panaudojimo paskirtis įvairi: 
dekoratyvinė, skirta buičiai, sudėti 
vaisius, įvairius daiktus. Objektas buvo 
pristatyas 2011 m. „Dizaino savaitės“ metu. 

21. Tomas Jasiulis (dizaineris)
Plytelė  „Ricochet”

2012, betonas, 26 x 15 x 2,5
60 Eur

2012 m. sukurtos ir pagamintos betoninių plytelių kolekcijos „Ricochet“ 
prototipinis gaminys. Tai pirmasis 3D dizaino plytelės gaminys Lietuvoje. 
Pagaminta 100 vienetų, kurie panaudoti individualaus interjero projekte. 
Dėl gamybos kaštų buvo nutarta atsisakyti tolimesnio produkto vystymo.  
Šiame aukcione pateikiamas vienas iš paskutinių likusių šio produkto 
pavyzdžių.

22. Rapolas Gražys (dizaineris) | Lava Drops
Lava Unibody Fretless  Drop.  Elektrinis  beskirsnis  instrumentas  – 
gitara 
2015–2016. Mediena: Sapele (raudonmedžio rūšis). Pirštlentė: juodmedis (ebony). Tilte-
lis: Duesenberg. Suktukai: Locking tuners. Matinis padengimas. Kontrolinis suktukas, 
garsas ir nuėmėjų išskaidymas. Skalė: 655 mm. Nuėmėjų perjungimas: 3 pozicijų su 
išskaidymu. Galinis tiltelis: grafitas. Garso nuėmėjai: 2 Lace Alumitones. Išmatavimai: 31 
x 102 x 3,3 cm. Dėklas: pagamintas Italijoje pagal specialų Lava Drops užsakymą.
7900 Eur
Vienetinis kolekcinis instrumentas iš Rapolo Gražio sukurtos Lava Drops 
kolekcijos. 

Šis instrumentas yra pagamintas iš vientiso (!) Sapele (raudonmedžio 
rūšies medienos) korpuso ir juodmedžio (ebony) medienos pirštlentės, 
apjungiant instrumento kūną ir grifą į vientisą skulptūrinį meno ir 
garso kūrinį. Ši technologija naudota tik keliems Lava Drops instrumetų 
modeliams, kadangi reikalauja ypatingai atsakingo medienos apdorojimo. Ši 
technologija sustiprina natų vibraciją šiam beskirsniam instrumentui, kuriuo 
galima išgauti panašius į smuiko ar violončelės mikrotoninius skambesius. 
Grojimo metu jaučiama viso instrumento vibracija. Instrumento vizualinis 
ir ergonominis sprendimas paremtas lašo forma, kuri suteikia ergonominį 
komfortą grojimo metu, ypač sėdėjimo pozicijoje, bei taip pratęsia atlikėjo 
kūno ir instrumento vientisumą. Pagrindinė šio instrumento–meno kūrinio 
idėja – atskleisti ir sužadinti muzikanto kūrybos gebėjimus, padėti atrasti 

personifikuotą grojimo stilių ir išgauti unikalų skambesį.
Konkrečiai šiuo, aukcione pristatomu instrumentu grojo tokie žymus pasaulio atlikėjai kaip Dominic Miller (Stingo 
grupės gitaristas), PJ D’Atri, Davon Van Buren, Gregory Hilden ir kt.

Šis instrumentas buvo pristatytas didžiausiose ir svarbiausiose pasaulio muzikinių inovacijų parodose, tokiose 
kaip: Holly Grail Guitar Show 2018 (Berlynas, Butikinės klasės rinktinių instrumentų pasaulinė paroda); Musik Messe 
2016 (Frankfurtas, Vokietija, didžiausia Europoje muzikinių inovacijų paroda); Solidworks World 2016 (Dalasas, JAV, 
Technologijų ir inovacijų paroda), Big Boys Toys 2016 (JAE, Abu Dhabi, išskirtinių kūrinių paroda, į kurią Rapolas Gražys 
buvo asmeniškai pakviestas pristatyti Lietuvoje kuriamus Lava Drops kūrinius) ir daugelyje kitų. 

Pagaminta Lietuvoje.
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23. Simonas Tarvydas (dizaineris) | INDI 
(gamintojas)
Šviestuvas „Kabo”
2015, Repaper, ø 80, h=40
100 Eur

Perdirbto popieriaus Repaper šviestuvas „Kabo”– jau ne tik šviestuvas. Tai Lietuvos dizaino 
istorijos dalis. Jis – Lietuvos dizaino šimtmečio parodos Nacionalinėje dailės galerijoje 
2018 m. „Daiktų istorijos“ dalyvis (pridedamas parodos katalogas, repr. p. 167), ne vienos 
tarptautinės parodos, kur visuomet sulaukdavo itin daug dėmesio, eksponatas. 

24. Simonas Tarvydas (dizaineris) | INDI (gamintojas)
Šviestuvas „Plise”
2017, Repaper, ø 55, h=45
130 Eur

Tai unikali galimybė įsigyti pirmą pagamintą „Plise” šviestuvą. Jį galima vadinti prototipu, 
kuris vos išvydęs dienos šviesą buvo apdovanotas Nacionalinio konkurso „Geras Dizainas“ 
(2017) prizu. Daugelio tarptautinių, Lietuvos šiuolaikinį dizainą reprezentuojančių parodų 
dalyvis.  

Per gana trumpą laiką jis švietė technikos muziejaus lankytojams, pabuvojo Paryžiuje 
bei klausėsi prancūzų publikos liaupsių, aplankė Normandiją ir Kelną, buvo sužeistas 
ir pagydytas bei patyrė plastinę operaciją, pamaldžiai skleidė savo jaukią šviesą po 
prisikėlusios bažnyčios skliautais.

Abu šviestuvai yra unikalūs, sukurti iš Repaper medžiagos (speciali popieriaus 
perdirbimo technologija). Abu jie puikiai reprezentuoja paskutinio dešimtmečio dizaino 
tendencijas, iš kurių svarbiausios – ekologiškumas, vartotojiškumo mažinimas ir darni 
plėtra. 

25. Lygija Marija Koslauskaitė–Stapulionienė (dizainerė) | Karolis Tigrūdis (restauratorius) | SELLAMOUR
Poilsio  krėslas  (restauruotas)
1959/2018 (restauruotas), medis (bukmedžio masyvas), dengtas tamsiai rudu beicu ir matiniu laku, audinys 
Nevotex (Stella Orange, 100 % poliesteris), h=88, 65 x 80, sėdėjimo aukštis 34-40, gylis 45
250 Eur

Lygijos Marijos Stapulionienės (g. 1928) suprojektuota poilsio kėdė iš 1959 m. svetainės 
baldų komplekto – tikras lietuviško dizaino šedevras, atspindintis 7 dešimtmečio 
modernistinę stilistiką, taip pat vidinę autorės laisvę ir gebėjimą sukurti estetinę darną 
elementariomis priemonėmis, tiesiog remiantis tikslinga daikto konstrukcija.

Poilsio kėdė – vienas pirmųjų jaunos projektuotojos L. M. Stapulionienės, įgijusios 
inžinierės-architektės specialybę 1954 m. Kauno politechnikos institute, baldų. 1959–1960 
m. L. M. Stapulionienė suprojektavo pirmuosius svetainės baldų komplektus. Vieno tokio 

komplekto dalis ir buvo „transformuojama poilsio kėdė“. Šis komplektas aprėpė visus svetainės apstatymui 
reikalingus baldus: talpią sekciją, kėdžių apsuptą trikampį staliuką laibomis kojomis, sofą-lovą (turinčią 
analogiškos formos ranktūrius) su spintele patalynei ir garsiąją poilsio kėdę. Su šiuo komplektu L. M. 
Stapulionienė debiutavo Maskvos baldų parodoje ir gavo paskatinamąją premiją. 

26. Lygija Marija Koslauskaitė–Stapulionienė (dizainerė) | Darius Janušonis (restauratorius) | NOA Vintage
Keičiamo kampo fotelis  (restauruotas)
XX a. 7 d-metis/2018 (restauruotas), medis (bukmedžio ir beržo masyvas), dengtas tamsiai rudu beicu ir matiniu 
laku, porolonas, armuotas vatinas, audinys Nevotex (Stripe 503 Verde, iš Barok serijos)
250 Eur
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27. Ramūnas Gilys (dizaineris, gamintojas)
Old-New komoda

2018, pušies masyvo skydas, faneruotas ąžuolo lukštu, frezuota ąžuolo 
lamelė, senoviniu būdu juodintas plienas, žalvaris, tonuota alyva, 120 

x 60 x 40
950 Eur

Old-New yra dizaino studija, įkurta Ramūno Gilio 2012 metais, atėjus iš ilgametės grafinio dizaino patirties. 
Galima teigti, kad atgimsta toks reiškinys kaip „Meistro dirbtuvės”, atstovaujančios urbanistinės meistrytės 
tradicijai, kuri buvo nutrūkusi nuo tarpukario laikų (liaudiškoji gi, ko gero nebuvo nutrūkusi niekada).

Komodos dizainas įkvėptas amžiaus vidurio modernizmo, jame galima įžvelgti tiek Paul McCobb 
lengvumą metalinėje kojų konstrukcijoje, tiek užuominą į rūstų bei monumentalų brutalizmą durelių 
faktūroje. Viską užbaigia žalvario akcentai, kurie su laiku oksiduosis ir fiksuos šeimininko pirštų 
prisilietimus. Lakoniškumas, dėmesys detalėms, skirtingų medžiagų dermė ir 100 procentų rankų darbas, 
nes furnitūra gaminta rankomis konkrečiai šiam baldui. Šis objektas yra vienetinis, turi numerį, parašą, 
pagaminimo metus… Tai daiktas ne nuo gamyklos konvejerio, o iš dizainerio dirbtuvių.

28. Dalius Razauskas (dizaineris) | EMKO
Spintelė  „Multifunctional  Pi l l“

2015, lakuota pušinė fanera, MDF plokštė, ø112, 30,5 (gylis)
580 Eur

„Multifunctional Pill“ – ant sienos kabinama apvali spintelė, kuri akimirksniu gali pavirsti visaverte darbo 
vieta, kosmetikos staliuku ar net baru. Lentynos sukurtos taip, kad jų padėtį galėtumėte keisti pagal poreikį: 
viduje gali tilpti nešiojamasis kompiuteris, standartiniai aplankai, katalogai, knygos ir kiti asmeniniai 
daiktai. Be to, spintelėje yra įrengti elektros lizdai bei papildoma galimybė integruoti LED apšvietimą. 
Panaudotos medžiagos ir furnitūra užtikrina patikimą baldo transformaciją ir stalviršio stabilumą. Baldas 
universaliai dera kiekviename interjere. 

„Multifunctional Pill” yra įvertinta nacionaliniame konkurse „Geras Dizainas” 2017 – tarptautinės 
komisijos sprendimu skirta pirmoji vieta baldų ir šviestuvų kategorijoje.

Aukcione siūloma spintelė jau turi savo kelionių istoriją – būtent šis vienetas eksponuotas tiek 
svarbiausiose pasaulio interjero dizaino parodose („Maison et Objet“ Paryžiuje, „Imm Cologne“ Kelne, ICFF 
Niujorke, Milano dizaino savaitėje), tiek drauge su Lietuvos dizaino forumu aplankė Jeruzalės dizaino savaitę 
(Izraelis), festivalį „Les Boreales“ (Kanai, Prancūzija), Paryžiaus dizaino savaitę (Paryžius, Prancūzija)).
„Multifunctional Pill“ savo vasarnamyje, vaikų kambaryje turi ir garsus supermodelis Claudia Schiffer.

29. Indra Marcinkevičienė (dizainerė) | BESAIKO 
Vaikiška kėdė „Eureka!”

2015, medis, nerūdijantis plienas, audinys, porolonas, h=74, 32 x 34. 
200 Eur

Ši vaikiška kėdutė yra edukacinio pobūdžio. Kėdės atlošas imituoja tikrus 
skaičiavimo skaitliukus, kuriais galima skaičiuoti. Panaudota 12 spalvų, 
kurios suteikia pozityvią nuotaiką. Kėdė sukurta įkvėpta didžio graikų 
išradėjo, matematiko Archimedo, kuris, ką nors atradęs, sušukdavo 
„Eureka!“ (todėl ir pavadinimas su šauktuku). Pirmoji kėdutės partija jau yra 
iškeliavusi į Japonijos mokyklas. 

Ši kėdutė yra limituotos serijinės gamybos, jos likę tik keli vienetai, tad 
aukcione galimybė ją įsigyti bus viena paskutinių.
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30. Vytautas Gečas, Marija Puipaitė (dizaineriai) 
Kėdė „Envisioned Comfort” 
2018, buko mediena, žalvaris, 100% PES, 60 x 72 x 72 
1700 Eur

Inspiracija šiam objektui buvo fantazavimas apie atsisėdimą, kuris suteiktų 
maksimalų malonumo ir saugumo jausmą, kokį tik gali suteikti materiali aplinka. 
Abu dizaineriai šioje kolaboracijoje sujungė savo skirtingas dizaino praktikas, 
vizualizuodami vienas kitam papasakotas fantazijas. Toks darbo pobūdis, 
pradedant nuo abstrakcijos, leidžia trumpam ištrinti informaciją (tai, ką mes 
žinome apie kasdieninius daiktus) ir atveria galimybę permąstyti ir perkurti juos 
iš naujo. Žiūrint į šiuos baldus, galima įžvelgti paralelę tarp fantaziją įrėminančio 
racionalaus mąstymo ir baldo konstrukcijos, kuri organišką formą paverčia 
ergonomišku objektu.

Objektas pirmą kartą pristatytas 2018 m. rudenį Eindhovene, „La Terrasse” 
parodoje pavadinimu Fantasy (kuratorius dizaineris Erez Nevi Pana) Nyderlandų 
dizaino savaitės metu. Tais pačiais metais kėdė pristatyta Milano baldų savaitėje, 
taip pat Paryžiaus baldų savaitėje ir Lietuvos dizaino šimtmečio parodoje „Daiktų 

istorijos“ Nacionalinėje dailės galerijoje 2018 m. bei Šiaurės šalių kultūros festivalio „Les Boreales” (Kanai, Prancūzija) 
Jungtinėje lietuviško dizaino parodoje. 
Iki šiol tai yra vienetinis, netiražuotas, nesantis prekyboje baldas.

31. Paulius Vitkauskas (dizaineris)
Supamoji  kėdė „Ku-dir-ka”
2006, dažyta fanera, sėdimoji dalis traukta dirbtine 
oda, 90 x 42 x 60
150 eur

Atsisėdi, atsiloši ir tikiesi stabilumo... tačiau pajunti judesį!.. Klasikinis 
dizainas futuristiniame stiliuje... ir tai „Ku-dir-ka”.

Ši kėdė nėra supamasis krėslas, bet  yra puikus variantas keičiant 
sėdėjimo pozą vakarieniaujant, šiaip šnekučiuojantis su draugais ar 
dirbant prie stalo.
Dešimtkojė kėdė „Ku-dir-ka” sukurta dar tik antrąjį kursą bebaigiančio 
studento Pauliaus Vitkausko, pirmą kartą buvo pristatyta geriausios 
kėdės parodoje-konkurse [neformate] (Litexpo, Baldai 2006), kur iškart 
laimėjo Grand-prix.

Atlikus keletą technologinių patobulinimų, tradicine koncepcija 
ir neįprastu dizainu išsiskiriančią kėdę ėmė gaminti dizaino studija 
„Contraforma“, ir baldas pradėjo savo kelionę po tarptautines dizaino 
parodas Londone, Paryžiuje, Niujorke, Tokijuje, Maskvoje, garsindamas 
Lietuvos vardą. 

Šiai kėdei buvo suteiktas vardas žmogaus, kuris parašė Lietuvos 
himną ir pateko į visuotinę istoriją kaip vienas didžiausių mūsų tautos 
herojų. Pateisindama garsujį vardą, kėdė „Ku-dir-ka” neatsiliko ir 
jau spėjo paviešėti žymiausiuose tarptautiniuose dizaino ir interjero 
žurnaluose. Įvesk į Google „Ku-dir-ka” chair”, kad įsitikintum, jog turi 
reikalų su tikra lietuviško dizaino ikona, profesionalų pripažinta visame 
pasaulyje.
Kėdės variantas dalyvavo Lietuvos dizaino šimtmečiui skirtoje parodoje 
„Daiktų istorijos” NDG 2018 m. (reprodukuotas katalogo 137 p.)
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32. Agota Rimšaitė (dizainerė) | Gytis Rimša (gamintojas)
Lauko baldas  „Panama Banana“

2017, impregnuota fanera, poliesterio virvės, 230 x 230 x 90
280 Eur

Rankų darbo baldas, skatinantis aktyvaus poilsio filosofiją. Baldas turi dvi funkcijas – 
hamako ir futbolo vartų, o tai leidžia žmonėms išlikti fiziškai aktyviems poilsio metu. 
Pakeisti šias funkcijas yra labai paprasta – apsukus hamaką 90 laipsnių kampu gaunami 
modernūs futbolo vartai. Kitas jo privalumas – lengvas jo surinkimas ir išrinkimas, 
tereikia išimti dvi laikančias detales ir baldas susilenkia pusiau, neužimdamas daug 
vietos. „Panama Banana“ dizainas yra įkvėptas lengvų, švelnių pajūrio linijų, lenktos baldo 
formos primena laivą. Baldas pagamintas iš vandeniui atsparios faneros ir poliesterio 
virvių.

Aukcionui siūlomas objektas yra vienetinis, nepardavinėjamas. Jis dalyvavo ne vienoje 
tarptautinėje dizaino parodoje (Budapešte, Mumbajuje, Milane, Barselonoje, Paryžiuje, 
Kanuose)  bei laimėjo šiuos prizus:  A‘Design Award (2017 m., aukso medalis), Publikos 
favoritas (Lietuvos dizaino prizas „Geras dizainas”, 2017 m.), TheCreativeAwards (2018 m., 
Produkto dizaino kategorijos laimėtojas).

33. Vytautas Puzeras (dizaineris) | Puzero design
Fotelis  ir  stal iukas „Loft”

2008, natūralaus riešuto lukštas, staliukas: h=30, 30 x 78 | fotelis: h=65, 
99,5 x 78
180 Eur

Unikalus, vienintelis parodinis „Loft” komplektas. Atrodo masyvus, 
bet lengvas vidumi; kietas, bet patogus. Pagavęs balansą – supasi. 
Sėdėk ant skulptūriškos ergonomikos, kuriai tinka loftiška 
atmosfera.

34. Vytautas Puzeras (dizaineris) | Puzero design
Krėslas  „Eggy“ (mėlynas)   ir  stal iukas „Nord“ ( juodas) 

2013. Krėslas: nerūdijančio plieno bazė, gobelenas Gabriel Fame (martindale 200 000), h=100, 
84 x 84. Staliukas: milteliniu būdu dažytas plienas, h=49, 39 x 50

180 Eur
Pirmas prototipas, apkeliavęs daugybę parodų, įvertintas „Gero dizaino“ prizu.

35. Vytautas Puzeras (dizaineris) | Puzero design
Staliukas „Raš tas“  (baltas) 

2016, nerūdijantis plienas, graviravimas lazeriu, h=55, 50 x 50
80 Eur

Vienas iš pačių pirmųjų serijos egzempliorių. Įkvėptas lietuviškų raštų, liudija mūsų 
kultūros gyvybingumą. Tai lietuviškas DNR kodas. Nemarus, nerūdijantis plienas 
gali būti tiek viduje, tiek lauke. Dalyvavo 100-mečio lietuviško dizaino parodoje 
Nacionalinėje dailės galerijoje 2018 m. 

36. Vytautas Puzeras (dizaineris) | Puzero design
Sof a „Acusto“  (ruda,  trivietė) 

2014, fanera, metalas, gobelenas, h=135, 198 x 71,5
90 Eur

Pirmoji, parodinė sofa. Pabūk tyliau – išgirsk save, gurkštelk 
kavos, įkvėpk minčių...
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37. Dalius Razauskas | KITAIP
Kėdė „Pirst”
2010, dažyta beržinė fanera, nerūdijantis plienas, 36,2 x 36,2 x 45
120 Eur

38. Dalius Razauskas | KITAIP
Kėdė „Pirst”
2010, lakuota beržinė fanera, nerūdijantis plienas, 36,2 x 36,2 x 45
120 Eur

Daiktas, skirtas atsisėsti, 
taip sumažinant gravitacijos 
poveikį apatinėms galūnėms. 
Naudojant pastebėtas 
anticeliulitinis poveikis ir 
puiki oro apykaita.

Parodoje Baldai 2011, 
vykusioje Litexpo parodų 
centre, dizaino konkurse 
buvo apdovanota diplomu už 
originalumą.

39. Dalius Razauskas | KITAIP
Staliukas „Golden”
2011, dažytas MDF, 85 x 75 x 45
500 Eur

Prabangus plačiai pritaikomas dvikojis baldas, tinkantis 
prieškambariui, voniai, miegamajam, idealus kaip 
kosmetinis staliukas. Pagamintas iš Corian medžiagos.

40. Dalius Razauskas | KITAIP
Spintelė  „Quadro”
2017, juodas MDF, faneruotės lentynos, LED apšvietimas, 
96,1 x 98 x 31,6
1250 Eur

Ant sienos kabinama kvadratinė spintelė pagal vartotojo poreikius transformuojama į pilnai 
funkcionuojančią darbo vietą ar barą. Vidinių lentynų sistema vartotojui leidžia lengvai, nenaudojant 
įrankių, pritaikyti savo poreikiams: galima įtalpinti nešiojamą kompiuterį, standartinius segtuvus, katalogus 
ar kitas darbo priemones. Panaudotos medžiagos ir furnitūra užtikrina patikimą baldo transformaciją ir 
darbo stalviršio stabilumą. Atidarytos apatinės durelės tampa papildoma atrama darbo stalui. Spintelė 
Quadro puikiai tinka ir ten, kur nėra vietos stacionariam darbo stalui.
Parodos „Baldai” (Litexpo, 2017) dalyvis.

41. Dalius Razauskas | KITAIP
Holo baldas  „Tabletė”
2015, Corian, faneruotės lentynos, 65 x 30
1500 Eur

Apvali holo „Tabletės” forma tiesiog neleis apkrauti spintelės 
viršaus, bet galėsite pasidėti piniginę ir raktus, kuriems nukristi 
neleis sumaniai inkrustuotas magnetas. Spintelėje yra vietos 
kelioms poroms batelių, šlepetėms, batų priežiūros priemonėms, 
šukoms ir kvepalams. „Tabletė” pagaminta iš Corian su riešuto 
faneruotės vidumi, derinama su apvaliu veidrodžiu.

Parodos „Baldai” (Litexpo, 2015) dalyvis.
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42. Agnė Balkė (dizainerė) | KITAIP
Staliukas „Eglutė”

2017, ąžuolo masyvas, dažytas MDF, 110,2 x 60,2 x 80
1800 Eur

Staliukas sukurtas stilizuojant lietuvių liaudies ornamentikos eglutės 
motyvą. Skirtas mėgstantiems tvarką ir norintiems harmonizuoti kūrybinę 
netvarką. Vietų daiktų ir smulkmenų pasidėjimui dėka, darbo vietą galima 
susikomplektuoti pagal savo poreikius. Staliukas bus subtilus akcentas švarių 
formų erdvėje arba puikiai įsilies į gyvybingą erdvę. Parodos „Baldai” (Litexpo, 
2017) dalyvis.

43. Jonas Jurgaitis (dizaineris) | Sedes Regia
Krėslas  „Liu“

2011, natūrali oda Silk, riešutmedis, 65 x 99 x 80
Maison & Objet Paris, ICFF New York, IFFS Singapore parodų eksponatas

2500 Eur

44. Darius Juškevičius (dizaineris) | Sedes Regia
Sof a „Me“

2014, plienas, natūrali oda Silk, siuvinėjimas, 204 x 80 x 77
Maison & Objet Paris, ICFF New York parodų dalyvis.

Vienas iš dviejų pirmųjų šio modelio egzempliorių. Daugiau tokių 
triviečių sofų su originaliu užrašu nebus gaminama dėl vėliau 

atsiradusios užrašo  #metoo  reikšmės
1900 Eur

45. Jonas Jurgaitis (dizaineris) | Sedes Regia
Sof a „Venus“
1993, natūrali oda Shine, tonuotas klevas, 278 x 92 x 88
Maison & Objet Paris, ICFF New York, IFFS Singapore parodų eksponatas
7900 Eur
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In focus: Pranciškus Smuglevičius ir 
lenkakalbiai Lietuvos autoriai
„Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelė buvo sukurta kaip pirmavaizdis raižiniui, puošusiam garsųjį Romos 
antikvaro ir leidėjo Lodovico Mirri išleisto sienų tapybos, atrastos Romos Eskvilino kalvos archeologinių 
kasinėjimų metu, albumo titulinį puslapį. Piešinio pobūdis, atlikimo profesionalumas, kruopštumas ir 
detalumas rodo, kad tai tikrai Smuglevičiaus rankos piešinys. Tą liudija ir signatūra lapo apačioje centre. 
L. Mirrio vadovaujami archeologiniai tyrimai vyko nuo 1774 m. gruodžio iki 1776 m. kovo. 1775 m. balandžio 
mėnesį leidinyje Antologia Romana buvo aprašyti atkasti keturi kambariai, kurių sienas ir skliautus 
dengė tapyba bei stiuko ornamentai ir kuriuos senovės mylėtojai jau galėjo aplankyti. Iš viso buvo atkasta 
šešiolika užgriuvusių kambarių, vadintų grotomis. Atkasti interjerai dvi dienas (prieš 1775 m. balandžio 
8 d.) buvo atidaryti publikai, nes daugybė žmonių norėjo pamatyti atrastas freskas. P. Smuglevičiui ir 
architektui Vincenzo Brenna (1745–1820) buvo pavesta atlikti freskų meninę dokumentaciją. 60 Brennos ir 
Smuglevičiaus parengtų piešinių oforto technika išraižė grafikas Marco Carloni (1742–1796). Albumo titulinio 
puslapio piešinyje Smuglevičius įamžino būtent minėtą 1775 m. – Romos publikos apsilankymą kasinėjimų 
teritorijoje.“

Iš dr. (hp) Rūtos Janonienės šio darbo ekspertizės. Su pilnu ekspertizės tekstu galima susipažinti 
susisiekus su Aukciono namais. 

Yra papildomų pardavimo sąlygų, apie kurias teirautis Aukciono namų. 

Pastabos:
Kitoje pusėje – įrašas ranka, tikėtina – kolekcininko ir piešinių tyrinėtojo dr. Ludwig Pollacko (kurio ir 
antspaudas), kuriame vokiškai parašyta, kad tai yra „guašas vario graviūrai“.
Šalia vario graviūrų leidinio, Lodovico Mirri išleido de luxe Vestigia delle Terme di Tito leidimą su 
Smuglevičiaus akvarelėmis. Jos yra itin retos; dauguma Smuglevičiaus akvarelių iš šio leidimo yra tokiuose 
muziejuose kaip Paryžiaus Luvras ar Sankt-Peterburgo Ermitažas. 2006 m. Sotheby‘s aukcione buvo 
parduotas kitas šio Smuglevičiaus motyvo variantas.

Provinencija:
Dr. Ludwig Pollak (1868–1943, Vienna) kolekcija;  Wrenn, šeimos kolekcija (Aiken, Pietų Karolina, JAV), iš 
kurios apie 1978 m. darbą įsigijo privatus kolekcininkas iš JAV.

Būklė:
Lakštas buvo restauruotas prieš maždaug 10 metų, popieriaus priauginimo žymės, keli įplyšimai. Paties 
tapybinio sluoksnio būklė gera. Popierius su veržerais. 
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1. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807)
Romos visuomenė lanko Tito  termų griuvėsius
Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo Vestigia delle Terme di Tito 
(1776–1787) titulinio lapo pirmavaizdis
~1775, pop., tušas, akv., plunksnelė, 49 x 53,4 (vaizdas) / 52,5 x 56,5 (lakštas)
Sign. AC: Francesco Smuglewicz P[inxit] […]
12500 Eur
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2. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, 
dail.), Marco Carloni (1742–1796, grav.)
Bakcho gimimas Semelei  (Nr.  17)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų 
(klaidingai vadintų Tito termomis) freskų al-
bumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 
40,5 (klišė), 59,5 x 72 (lakštas)
Repr. in: Złoty Dom Nerona: Wystawa w 200–
lecie śmierci Franciszka Smuglewicza (koncep-
cja wystawy i katalogu Justyna Guze, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 2008): 154–155. 
1500 Eur

„Buitinė scena. Vaizduojama moteris, ką tik pagimdžiusi kūdikį, ir tarnaitė, laikanti naujagimį ir klūpanti 
prie baseino. Kadangi kambaryje būta bakchiškų motyvų, manyta, jog tai Bakcho gimimo scena. Mitologiškai, 
kaip rašo Carletti, paveikslas interpretuojamas kitaip. Tai galėtų būti sirietiškas Bakchas, Amaltėjos sūnus, 
arba Afiras, kurio tėvai buvo Dzeusas ir Prozerpina.“

Vilniaus klasicizmas. Parodos katalogas (LDM, 2000): p. 78.

3. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.), 
Marco Carloni (1742–1796, grav.)
Bakcho jaunystė  (Nr.  14)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų 
(klaidingai vadintų Tito termomis) freskų al-
bumo Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 30,7 x 40 
(klišė), 59,4 x 71,6 (lakštas)
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni 
incise 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri 
incontro al Palazzo Bernini a Roma
Repr. in: Złoty Dom Nerona: Wystawa w 200–
lecie śmierci Franciszka Smuglewicza (koncep-
cja wystawy i katalogu Justyna Guze, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 2008): 158–159. 
1500 Eur
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4.  Vilnius  prieš  100 metų Pranciškaus  Smuglevičiaus akvarelėse  |  Wilno z  przed stu lat  w 
akwarelach Franciszka Smuglewicza
1912, Wilno: J. Zawadzki, [2], 17, [1] p., [22] iliustr. lap.: iliustr.
Numeruotas leidinys Nr. 322 iš 500 egz. tiražo.
190 Eur

5. Kazimieras Alchimavičius 
(Kazimierz Alchimowicz, 
1840–1916)
Tatrų slėnyje
1887, drb., al., 41,3 x 31,5
Sign. AD: K.Alchimowicz/1887
3900 Eur

6. Pranciškus Jurjevičius 
(Franciszek Jurjewicz, 

1849–1924) 
Basakojė  valstietė
1901, drb., al., 90 x 60

Sign. AK: F. Jurjewicz/1901
6400 Eur

Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz) gimė 1849 m. rugsėjo 8 d. Pskove, mirė 1924 m. birželio 27 d. 
Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse. Baigė teisės studijas Sorbonos universitete Paryžiuje, ten pat 1875–1876 
m. mokėsi tapybos pas Louis Émileʼį Dardoise. 1882 m. atvyko į Vilnių, gyveno Rӧmerių namuose, kartu 
dirbo vienoje dirbtuvėje su Alfredu ir Edvardu Matu Rӧmeriais. Aktyviai dalyvavo kultūrinėje ir politinėje 
veikloje (archeologijos būrelio iždininkas, 1897 m. – Adomo Mickevičiaus paminklo statybos komiteto narys 
ir kt.). Parašė straipsnių apie Vilniaus mokslo ir meno muziejų, Vilniaus dailę ir kt. Vilniaus laikraščio 
„Zorza“ redkolegijos narys, 1906–1914 m. dienraščio „Dziennik Wileński“ redaktorius. 1914 m. vienas 
Varšuvos Richlingo salono parodos Vilniuje organizatorių. Nutapė peizažų su Vilniaus miesto ir apylinkių, 
kaimo, miško vaizdais. Sukūrė žanrinių scenų, piešinių, iki I pasaulinio karo – dekoracijų lenkų spektaklių 
pastatymams Vilniuje. Kūrybai būdinga realistinė maniera. Dalyvavo parodose Vilniuje ir Varšuvoje. 
Dailininko kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje. Dailininko portretų 
nutapė Alfredas ir Edvardas Matas Rӧmeriai.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 184–185.
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8t. Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (Stanisław Bohusz–
Siestrzeńcewicz, 1869–1927)
Turguje
XIX a. pab.–XX a. pr., pop., tušas, plunksnelė, 33 x 46
Sign. AD: Siestrzeńcewicz /Wilno
1700 Eur

7. Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (Stanisław Bohusz–
Siestrzeńcewicz, 1869–1927)
Skubantys vežimaityje
1903, pop., tušas, plunksnelė, 19,5 x 32,5
Sign. AK: Siestrzeńcewicz /903
1000 Eur

Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (lenk. Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz), Bauža-Siestšencevičius 
gimė 1869 m. lapkričio 26 d. Nemenčinėlėje (prie Vilniaus), mirė 1927 m. gegužės 24 d. Varšuvoje, palaidotas 
evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų kapinėse Vilniuje. Po 1881 m. studijavo Vilniaus piešimo 
mokykloje, 1886–1890 m. – Peterburgo dailės akademijoje, vėliau Paryžiuje (Juliano akademijoje) ir 
Miunchene (J. Brandto privačioje mokykloje). 1898–1899 m. gyveno Paryžiuje, pardavinėjo savo kūrinius 
paveikslų prekybos firmai „Goupil“. Nuo 1900 m. su pertraukomis  gyveno Vilniuje, nuo 1920 m. – Poznanėje, 
Varšuvoje. 1919 m. S. Batoro universitete Vilniuje vedė vakarinę akto tapybos studiją. Vienas kabareto „Ach“ 
organizatorių ir režisierių, „Zachęta“ draugijos narys, Vilniaus dailės draugijos narys. Publikavo straipsnių 
dailės klausimais Vilniaus periodikoje.

Nutapė reprezentacinių portretų, buitinių kompozicijų, peizažų. Realistiniuose, akademistiniuose 
kūriniuose yra impresionizmo, simbolizmo, art nouveau bruožų. Spausdino piešinius, karikatūras 
žurnaluose, iliustravo knygų. Garsėjo tušu plunksnele pieštais piešiniais, vaizduojančiais mažų miestelių 
buitį (turgų gyvenimą, dinamiškas scenas su žirgais). Iš šių piešinių išleido albumą Stanislovo Bohušo-
Siestšencevičiaus piešiniai plunksna (Rysunki piórem Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza 1913 m.). Išleido 
knygų: Jan Matejko, Vilnius ir estetika (Wilno i estetyka, abi 1916 m.). Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje, Poznanės nacionaliniame muziejuje, 
Rusijos dailės akademijos mokslo tyrimų muziejuje Sankt Peterburge, kituose Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių 
muziejuose. Šalia Ferdinando Ruščico  Bohušas–Siestšencevičius yra vienas žymiausių XIX a. pab.–XX a. pr. 
Vilniaus meno mokyklos atstovų.

Parengta pagal: Bohušas-Siestšencevičius Stanislovas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 
(sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 68–69.
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9. Vincentas Lukaševičius (Wincenty Łukaszewicz, 1861–1931)
Jaunos moters  portretas

XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 34,3 x 26,5
Sign. VD: W. Łukaszewicz

780 Eur

Vincentas Lukaševičius (lenk. Wincenty Łukaszewicz) gimė 
1861 m. balandžio 1 d. Rakove (netoli Minsko), mirė 1931 m. 
birželio 14 d. Januv Lubelski (Lenkija). Mokėsi Vilniaus piešimo 
mokykloje, 1881–1891 m. studijavo peizažo tapybą Peterburgo 
dailės akademijoje. Nuo 1891 m. gyveno Lietuvoje, tapė 
paveikslus bažnyčioms, bendradarbiavo su M. E. Andrioliu. 
1893 m. Paryžiuje vykusiame nacionaliniame konkurse už 
piešinius, portretus ir peizažus apdovanotas medaliais ir titulais 
Officier instruction populaire. 1893–1894 m. keliavo po pasaulį 
(Ameriką, Vokietiją, Italiją, Prancūziją). 1895 m. apsigyveno 
Varšuvoje, nuo 1920 m. dėstė piešimą mokyklose. Dirbo 
paveikslų restauratoriumi. Daugiausia tapė religinio turinio 
kompozicijas, sukūrė portretų, peizažų. Dailininko paveikslų 
yra Lietuvos dailės muziejuje, Valstybiniame Rusų muziejuje 
Sankt Peterburge, įvairiuose Lenkijos muziejuose.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, 
Vilnius, LKTI, 2012): p. 240–241; Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. 
Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 266.

10. Kazimieras Mordasevičius (Kazimierz Mordasewicz, 1859–1923) 
Merginos portretas
1918, pop., past., 47 x 35

Sign. AK: Kaz. Mordasewicz/1918
960 Eur

Kazimieras Mordasevičius (Kazimierz Mordasewicz) gimė 
1859 m. balandžio 23 d. Minske, mirė 1923 m. lapkričio 12 d. 
Paryžiuje. Mokėsi Rovno gimnazijoje, 1872–1873 m. tarnavo  
Maskvos III kadetų korpuse, 1875(6?)–1877 m. – junkerių 
pėstininkų mokykloje Kijeve. Iki 1881 m. gyveno Lucke, Blahove, 
Vinicoje, Kremenece. 1881 m., išėjęs į atsargą, įstojo į Varšuvos 
piešimo klases, jo mokytojai buvo Wojciechas Gersonas 
(1831–1901), Aleksanderis Kaminskis (1823–1886). 1882–1886 m. 
studijavo Peterburgo dailės akademijoje. 1891–1894 m. gyveno 
Voluinės ir Podolės gubernijose. 1895 m. keliavo po Italiją, 
Ispaniją, kur kopijavo didžiųjų meistrų kūrinius. 1896 m. įsikūrė 
Varšuvoje, įsteigė portretinės tapybos studiją. Nuolat keliavo 
po Lenkijos, Lietuvos dvarus, tapė pagal užsakymus, vasaromis 
buvojo Italijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje. Kūrė 
Tiškevičių šeimos portretus jų rezidencijose. I pasaulinio karo 
metus praleido Varšuvoje, 1921 m. išvyko į Paryžių, kur po poros 
metų žuvo automobilio avarijoje. 

Daugiausia kūrė (artimųjų, kultūros veikėjų, aristokratų 
ir kt.) portretus, jų nutapė per 800. Aliejine technika kūrė 
reprezentacinius, saloninius viso ūgio portretus, pastele ar 
akvarele –  kamerinius. Portretai pasižymi psichologiniu 
jautrumu, meistrišku drabužių, medžiagiškumo perteikimu. 
1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje už grafienės F. portretą dailininkas apdovanotas garbės diplomu. 
Sukūrė peizažų, aktų, religinių paveikslų bažnyčioms, skulptūrų, illiustravo literatūros kūrinių. Dailininko 
paveikslų yra Lietuvos dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje, kituose Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos muziejuose.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 260–261.
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11. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929) 
Vandens lel i jos  ( Jono Okunios  parko prūde)
XX a. 1 ketv., drb., al., 37 x 43
Sign. AK: K. Stabrowski, KP: Staw Jana Okunia
5600 Eur

Kazimieras Stabrauskas (lenk. Kazimierz Stabrowski), Stabrovskis gimė 1869 m. lapkričio  21 d. Kruplianuose 
(prie Slanimo, Baltarusija), mirė 1929 m. birželio 8 d. Garwoline (Lenkija). 1887–1897 mokėsi Peterburgo 
dailės akademijoje, 1894–1897 – tobulinosi Ilja Repino studijoje, 1897 m. – Juliano akademijoje Paryžiuje. 1900 
m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje apdovanotas didžiuoju sidabro medaliu už paveikslą „Kaimo tyla“. Keliavo 
po Turkiją, Palestiną, Graikiją, Egiptą, Prancūziją, Vokietiją, Švediją, Ispaniją, Italiją, Kanarų salas. 1903 m. 
apsigyveno Varšuvoje. 1904 m. jo pastangomis įkurta Varšuvos dailės mokykla (1904–1909 m. jos direktorius), 
dėstė M. K. Čiurlioniui. Susipažinęs su M. K. Čiurlioniu entuziastingai rėmė lietuvių parodų idėją. 1907–1912 
m. pats dalyvavo Lietuvių dailės draugijos parodose; 1908 m. išrinktas šios draugijos garbės nariu.  Per 
I pasaulinį karą gyveno Sankt Peterburge ir Maskvoje, vėliau grįžo į Lenkiją. 1922 m. Varšuvoje įkūrė 
dailininkų mistikų draugiją Sursum corda. Ankstyvajai kūrybai būdinga nuotaikos peizažai, tapė portretus 
dažniausiai su istoriniais, fantastiniais kostiumais, juose vyrauja dekoratyvumas, spalvingumas, secesijos 
įtaka. Projektavo kilimus, jie austi Sofijos Zyberg-Plater audimo dirbtuvėse Boreke (Vitebsko gubernija). 
Vėliau kūrė kelionių peizažus, simbolistines kompozicijas, perteikiančias mistines, okultines pažiūras. 
Nutapė peizažų, figūrinių kompozicijų, portretų. Kūrybai būdinga simbolizmo, neoromantizmo, moderno 
bruožai, fantastinė, alegorinė tematika, ekspresyvumas, realistinių formų stilizacija, šešėliavimas; peizažai 
daugiausia realistiniai. Kai kuriems kūriniams įtakos turėjo M. K. Čiurlionio kūryba. Parašė dailės kritikos 
straipsnių. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Varšuvos nacionalinis muziejus, Naujoji pinakoteka 
Miunchene.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 379–381; Stabrauskas Kazimieras, in: 
https://www.vle.lt [interaktyvus].
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12. Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 
1878–1939)

Šventojo  Angelo  pi l is  Romoje  
(Castel  Sant ‘Angelo)
~1919, pop., akv., 34,5 x 50

Sign. AD: Buyko Roma
980 Eur

13. Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko, 
1878–1939)

Mečečių stogai  jūros  fone
~1920, pop., akv., 28 x 39

Sign. AK: Buyko
980 Eur

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

B. Buika tapė aliejumi, liejo akvareles, piešė tušu plunksnele. Sukūrė peizažų su Prancūzijos, Italijos 
kraštovaizdžiais, tapė Romos, Venecijos, Paryžiaus architektūros paminklus, baroko, rokoko interjerus, 
portretus, aktus, natiurmortus. Surengė personalinių parodų Londone, Paryžiuje, Varšuvoje, Lvove. Dalyvavo 
Paryžiaus (Rudens, Nepriklausomųjų dailininkų, Prancūzų dailininkų) salonų, Vilniaus dailės draugijos, 
Lietuvių dailės draugijos, „Zachęta” draugijos ir kitose parodose. B. Buikos kūrinių turi Lietuvos dailės 
muziejus, Varšuvos nacionalinis muziejus, Jaceko Malczewskio muziejus Radome, Lenkų biblioteka Paryžiuje.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1795–1918 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2012): p. 78–79; Vilniaus piešimo mokykla: 
1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 112. 
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14. Romanas Jokūbas Jakimovičius (Roman Jakub Jakimo-
wicz, 1899–1964) 
6 medžio raižiniai  iš  seri jos  „Vilniaus 
bažnyčios“
1928, pop., medžio raiž., tir. 24 
Bernardinų bažnyčia, 10,4 x 6,6 | Šv. Kazimiero bažnyčia, 8,8 
x 7,3 | Misionierių bažnyčia, 8,4 x 6,6 | Aušros vartai, 7,6 x 6 | 
Bonifratrų bažnyčia, 9,9 x 7 | Šv. Jokūbo bažnyčia, 9,5 x 7
500 Eur

15. Romanas Jokūbas Jakimovičius (Roman Jakub Jakimowicz, 1899–1964) 
Albumas su Vilniaus universiteto  Dailės  skyriaus kursinio  darbo 
kūriniais
[1924], pop., įv. techn., 10,5 x 14,5
19 piešinių su garsių lenkų menininkų kūrinių kopijomis:
Artur Grottger (1837–1867). Autoportretas; pieštukas.
Artur Grottger (1837–1867). Iš 1863 m. sukilimo ciklo „Polonia“; pieštukas, akvarelė .
Jan Styka (1858–1925). Neronas; pieštukas.
Jan Styka (1858–1925). Winigyus; pieštukas.
Jan Styka (1858–1925). Petras Skarga; pieštukas.
Jan Styka (1858–1925). Krotonas; tušas, plunksna.
Juliusz Fortunat Kossak (1824–1899). Stepėse; pieštukas.
Piotr Stachiewicz (1858–1938). Litka; pieštukas.
Czesław Wiktoriusz Borys Jankowski (1862–1941). Brzask; akvarelė.
Antoni Kamieński (1860–1933). Studyum; pieštukas. 
Be autoriaus, be pavadinimo. [Riteris]; tušas, plunksna.
Henryk Siemiradzki (1843–1902). Egiptianka; akvarelė.
Jan Styka (1858–1925). Polski Žyd z Tora; tušas, plunksna.
Piotr Stachiewicz (1858–1938). Baska; pieštukas.
Czesław Wiktoriusz Borys Jankowski (1862–1941). Natchnienie; akvarelė.
Artur Grottger (1837–1867). Na bagnety; pieštukas. 
Franciszek Żmurko (1859–1910). Studyum; akvarelė. 
Artur Grottger (1837–1867). Cygan; pieštukas. 
Artur Grottger (1837–1867). Slepy grajek; pastelė.
Unikalus,vienetinis kolekcinis raritetas.
800 Eur

Romanas Jokūbas Jakimovičius (Roman Jakub Jakimowicz) gimė 1899 m. Stanislavuve (Lenkija), mirė 1964 m. 
Nuo 1923 m. mokėsi Ludwikos Mehofferowos tapybos ir piešimo mokykloje Krokuvoje, 1923–1928 m. studijavo 
S. Batoro universitete Vilniuje grafikos studijoje, 1931 m. ten pat įgijo tapytojo diplomą. 1927 m. dėstė piešimą 
įvairiose Vilniaus gimnazijose. Šv. Luko draugijos ir Vilniaus dailininkų sambūrio narys. Sukūrė medžio 
raižinių ir linoraižinių su Vilniaus architektūros vaizdais. Dailininko kūrinių yra Vilniaus dailės akademijos 
muziejuje, M. Koperniko universiteto bibliotekoje Torunėje.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1918–1944 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2013): p. 162.
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16. Kozma Čurila (Koźma Czuryło, 1908–1951) 
Medžioklė  (pašautas  paukštis)
1937, drb. ant fan., 33,4 x 43
Sign. KP: Koźma Czurylo
1200 Eur

Kozma Čuryla (Koźma Czuryło) gimė 1908 m. lapkričio 29 d. (Lenkijoje gimimo datą pakeitė į lapkričio 
12 d.) Krutoj Berege, netoli Nesvyžiaus (dabar Minsko sr.), mirė 1951 m. sausio 15 d. Gdanske. 1929–1936 
m. studijavo tapybą Stepono Batoro universitete Dailės fakultete. Gavęs stipendiją tobulinosi Italijoje ir 
Prancūzijoje. 1939 m. grįžo į Vilnių. Priklausė Vilniaus dailininkų draugijai, „Vilniaus grupės” narys steigėjas, 
iždininkas. 1945 m. su šeima išvyko į Poznanę, apsistojo Nova Vesės kaime. Nuo 1946 m. dirbo asistentu M. 
Koperniko universitete Dailės fakultete Grafikos dirbtuvėse. Nutapė peizažų, portretų, buitinių kompozicijų, 
paveikslų darbo tema, sukūrė grafikos kūrinių. K. Čurylos kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Varšuvos 
nacionalinis muziejus, M. Koperniko universiteto biblioteka, kiti muziejai.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1918–1944 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2013): p. 93–94.

Kelionėje po Italiją susipažino ir susižavėjo Renesanso, ypač ankstyvojo, stilistika bei pasuko panašiu 
stilistiniu keliu, kaip ir Ludomiras Slendzinskis – neoklasicizmo. Jam būdingi mitologiniai, religiniai, 
alegoriniai siužetai, klasikinis piešinys, lesiravimas, piešinio ir kompozicijos primatas prieš spalvą. Apskritai 
neoklasicizmas buvo labai populiarus 3–4 dešimtmetyje SBU aplinkoje. 

Aukcione pristatomas darbas yra charakteringas vilnietiškojo neoklasicizmo pavyzdys. Medžioklės scena 
perkelta į mitologinę nimfų ir driadžių, ar tiesiog protorenesansiškų gracijų erdvę: vienas būrelis taikosi 
lankais į paukščius, o kitas būrelis, aptikęs nušautą paukštį, grąžo rankas ir rodo į medžiojančiųjų gracijų, 
kaip kaltininkių, pusę. Paveiksle tokiu būdu sukuriama ištisa dramatinė istorija, vykstanti elegiškame 
peizaže ir sprendžiama neoklasicistinės ikonografijos priemonėmis. [S.S.-M.]
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In focus: II pasaulinio karo  
laikotarpio dailė (1939–1945) 
Šis trumpas ir skausmingas laikotarpis buvo tas metas, kai tikrai ne menas žmonėms rūpėjo. Dailės mokymas 
buvo suvaržytas, o parodinis gyvenimas – itin apmiręs, cenzūruojamas. Žiūrint į bendrą XX a. meno 
kontekstą kiekybiniu aspektu, iš šio – baisiausio žmonijos karo – laikotarpio išliko itin nedaug kūrinių, todėl 
kiekvienas jų yra retas ir įdomus kaip menininko jausenos tuo laikotarpiu liudijimas. Elegiški peizažai gali 
būti apgaulingi: tai buvo būdas bent jau mentališkai pabėgti į pastoralinę gamtą nuo tikrovės, kuri anaiptol 
nebuvo pastoralinė. 

17. Jonas Šileika (1883–1960)
A. Mackevičiaus gatvėje  [šalia  Kauno meno mokyklos]
1939, drb., al., 58,5 x 69,5
Sign. AD: Jonas Šileika/1939
6400 Eur
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18. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Lisabona,  Edvardo VII  parkas
1939, kart., al., 20,6 x 26,5
Sign. KP: parašas. 1939 m.
250 Eur

19. S. Butkevičius (XX a. I p.)
Katedra su varpine žiemą
[1940], pop., akv., guaš., 27,5 x 17,4
Sign. AK: parašas
280 Eur

20. S. Butkevičius (XX a. I p.)
Šv.  Mykolo g.  Vilniuje
1940, pop., akv., guaš., 27,8 x 17,2
Sign. AK: S. Butkevičius 1940.
280 Eur
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21. Viktoras Petravičius (1906–1989)
Kauno panorama nuo Žaliakalnio
1942, drb., al., 63,5 x 88
Sign. KP: V.Petravičius/1942/Kaunas
3500 Eur

22. Alfonsas Dargis (1909–1996)
Lietuvių vestuvių papročiai
1942, pop., guaš., 46 x 59
Sign. AK: Alf. Dargis -/Wien–42
1900 Eur

23. Povilas Puzinas  (1907–1967)
Peizažas
1942, drb., al., 57 x 67,5
Sign. AD: 42 P.Puzinas 
4800 Eur
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24. Česlovas Janušas (1907–1993)
Peizažas  su gubomis

1943, drb., al., 43,3 x 55
Sign. AK: Č. Janušas 43

2900 Eur

25. Vaclovas Kosciuška 
(1911–1984)

Pastoralinė scena
~1943, drb., al., 77 x 100

Sign. AD: V. Kosciuška[43], KP: 
1943 mt. į Bajoriškius pas  

Pavilionius (iš Kauno)/1949 
atvežtas į Vilnių [parašas]

4800 Eur
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26. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Vilniuj
1943, pop., linoraiž., 29,5 x 38,2
Sign. AK: Viniuj. Lino raiž.; AD: 
J.Kuzminskis 1943; AD (klišėje): 
J.Kuzminskis 1943
390 Eur

27. Adomas Miendzyblockis  
(Adam Międzybłocki, 1883–1956)
Vilniaus katedra
1945, pop., akv., guaš., 18 x 22,5
Sign. AK: A. Międzybłocki 1945
800 Eur
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Lietuvos dailė

28. Adomas Varnas (1879–1979)
Rytmečio vaizdas
1913, kart., al., 25 x 34

Sign. AD: AVR 1913
1700 Eur

29. Kajetonas Sklėrius (1876–1932)
Peizažas

1922, pop., akv. 25 x 21,5
Sign. AD: K.Sklerius 1922

860 Eur
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30. Antanas Samuolis (1899–1942) 
Liga
1931, drb., al., 46 x 57
Repr. in: Antanas Samuolis (sud. V. Liutkus, Vilnius: Artseria, 2006), p. 105
Šis kūrinys – vienas iš 7 tapybos darbų, kuriuos Antanas Samuolis eksponavo pirmojoje ARS par-
odoje 1932 m. (žr. R. Samulevičius, Baltoji obelis (Vilnius, Vaga, 1985): p. 94)
39000 Eur

Antanas Samuolis (Samulevičius, Samolevičius) gimė 1899 m. birželio 3 d. Puišiuose (Raseinių apskritis), 
mirė 1942 m. vasario 9 d. Leysine (Vaud kantonas, Šveicarija), tapytojas. Vienas žymiausių lietuvių 
ekspresionizmo atstovų. 1920–1922 m. lankė piešimo kursus Kaune. 1929 m. baigęs Kauno meno mokyklą 
(mokytojas J. Vienožinskis), vertėsi įvairiais užsakymais (tapė portretus, religinius paveikslus, dekoravo 
bažnyčias, retušavo senas fotografijas). Nuo 1930 m. dalyvavo parodose. Nepriklausomųjų dailininkų 
draugijos (1930–1933 m.), grupuotės Ars (1932–1934 m.) narys. Nuo 1939 m. gydėsi Šveicarijoje. Dėl 
II pasaulinio karo nutrūkus ryšiams su Lietuva, mirė skurde. Nutapė raiškių figūrinių kompozicijų, 
monumentalių, ekspresyvių, apibendrintos formos, dramatiškos nuotaikos peizažų, natiurmortų. Sukūrė 
portretų, jiems būdinga psichologinė ir socialinė įtampa, grotesko, autoironijos elementai. Kūriniai 
ekspresyvios tapysenos, vyrauja suprimityvinta forma, tamsus, kontrastingų sodrių spalvų koloritas, 
dramatiška nuotaika. Nutapė apie 60 paveikslų. Kūrinių yra Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje. Prauliuose (Jonavos raj.), kuriuose A. Samuolis kurį laiką gyveno, veikia 
Samulevičių memorialinis muziejus sodyba (atstatyta A. Samuolio klėtelė). Nuo 1994 m. Kaune vyksta A. 
Samuolio atminimui skirti tarptautiniai tapybos plenerai. A. Samuolio kūryba turėjo didelės įtakos 20 a. I 
pusės lietuvių tapybos raidai.

Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 255; Samuolis Antanas in: 
https://www.vle.lt [interaktyvus].

V. Liutkus apie šį paveikslą rašo: „Paveikslo motyvas siejamas su dailininko sesers Reginos liga“. Įdomu, kad 
A. Samuolis šį paveikslą atvaizdavo kitame savo kūrinyje – „Mano kambarys“ (1934, drb., al., 74 x 64, repr. in: 
R. Samulevičius, Baltoji obelis (Vilnius, Vaga, 1985): il. 58), kuriame būtent šis kūrinys vaizduojamas kabantis 
virš dailininko lovos. Tai liudija, kad kūrinys dailininkui buvo asmeniškai svarbus.
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31. Zigmas Petravičius (1862–1955)
Lietuvos kariuomenės paradas Vytauto Didžiojo  garbei  1930 m.
1937, drb., al., 69,5 x 90,5
Sign. AD: Z. Petravičius/1937 m.
12500 Eur

Tikėtina, kad tai yra pirmasis variantas analogiško, bet didesnio (140 x 200) darbo, kuris yra saugomas 
Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune.

Zigmas Petravičius gimė 1862 m. birželio 16 d. Sirvyduose (Kelmės vlsč.), kitais duomenimis – Ganyprovoje 
(Šilalės raj.), mirė 1955 m. kovo 9 d. Kaune, tapytojas. Mokėsi Varšuvos dailės mokykloje, 1881–1893 m. 
studijavo Peterburgo dailės akademijoje (B. Villevaldes’es batalinės tapybos klasėje), tobulinosi Paryžiuje. 
Ankstyvajai kūrybai įtakos turėjo rusų realizmo dailė, Kilnojamųjų dailės parodų draugijos („peredvižnikų“, 
1890–1892 m. buvo jos narys) dailininkų tapyba. Nuo 1890 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir Rusijoje. 1895 
m. vienas Peterburgo dailininkų draugijos įkūrėjų, 1908 m. lenkų draugijos „Zachęta” Sankt Peterburge 
iniciatorių. 1905 m. Rusijoje eksponuotą tapytojo revoliucinės tematikos paveikslą „Mirties žygis” (1905 m.) 
caro valdžia konfiskavo. Vengdamas suėmimo, kuriam laikui išvyko iš Rusijos. 1913 m. lankėsi Palestinoje, 
Egipte. 1920 m. grįžo į Lietuvą, nuo 1936 m. gyveno Kaune, dirbo dailininku Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 
Nuo 1935 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu už batalinės 
tematikos paveikslus.

Sukūrė peizažų, portretų, buitinių kompozicijų su valstiečių kasdienio gyvenimo vaizdais, paveikslų 
religine tema (Kelmės, Vaiguvos) bažnyčioms. Tarpukariu nutapė daug akademistinės manieros batalinių, 
istorinių paveikslų. Sovietiniu laikotarpiu sukūrė socrealistinio stiliaus žanrinių kompozicijų. Kūrinių 
yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje, Šiaulių „Aušros” muziejuje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje ir kt.

Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 298–299; Petravičius 
Zigmas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
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32. Juozas Bagdonas (1911–2005)
Kaimo sodybos peizažas
Iki 1944, drb., al., 47 x 62,3
Sign. AD: J. Bagdonas
1500 Eur

33. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Palangos jūra
XX a. 4 d-metis, lenta, al., 47,5 x 59,7
Sign. AD: J. Mackevičius
1800 Eur

34. Jonas Buračas (1898–1977)
Anykščių ežeras
1932, drb. ant lentos, al. 45 x 47,5
Sign. AD: Buračas J./32
2400 Eur
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35. Steponas Varašius (1894–1982) 
Takas per  pušyną Birštone

1937, pop., akv., 29 x 43
Sign. AD: S. Varašius

390 Eur

36. Steponas Varašius (1894–1982) 
Tytuvėnų apylinkės,  

prie  Gylio  ežero
1939, pop., akv., 23 x 33

Sign. AK: S. Varašius/-39. 
290 Eur

37. Nežinomas XX a. dailininkas
Būsimų Kauno marių vietovių 

peizažas
19[?]2, drb., al., 55,5 x 97

Sign. AK: parašas/Kaunas/19[?]2
390 Eur
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38. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Rudens peizažas  su pil imi  ant  kalno 
tolumoje  (Šveicari ja)
~1950, drb., al., 32,5 x 44,5
Sign. AK: J. Mackevičius
2900 Eur

39. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Peizažas  su šieno gubomis (Šveicari ja)
~1950, drb., al., 36 x 45,5
Sign. AK: J. Mackevičius
2900 Eur

40. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Peizažas  su upeliu (Šveicari ja)
~1950, drb., al., 31 x 44
Sign. AD: J. Mackevičius
2900 Eur
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41. Augustinas Savickas (1919-2012)
Medžiai  pavasarį
1957, drb., al., 100 x 82
Sign. AK: A.Savickas 57
800 Eur

42. Jānis Brekte (1920–1985, Latvija)
Vilniaus senamiestis  [šv.  Mykolo 
gatvė]
~1955, pop., akv., 65,5 x 47,5
700 Eur

43. Antanas Krištopaitis (1921–2011)
Šv.  Jokūbo ir  Pi lypo bažnyčia  Vilniuje
1982, pop., akv., 43,5 x 31,5
Sign. AK: A. Krištopaitis/1982
240 Eur

44. Antanas Krištopaitis (1921–2011)
Vilnius.  Šv.  Petro ir  Povilo  bažnyčia
1975, pop., akv., 41,2 x 29,5
Sign. AD: 1975.IV.25/Vilnius/Šv. Petro ir Povilo
240 Eur

45. Antanas Krištopaitis (1921–2011)
Juodkrantės  bažnyčia
XX a. 8–9 d-metis, pop., akv., 42,5 x 31
Sign. VK: Juodkrantė
240 Eur

46. Antanas Krištopaitis (1921–2011)
Diptikas  „Šiauliai .  Naujiej i  rajonai”
1984, pop., akv., 30,5 x 22,5 (abu)
Sign. AK, AD: A. Krištopaitis/1984
190 Eur
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47. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Krymo pakrantė
XX a. 7–9 d-metis, kart., al., 47 x 67
420 Eur

48. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Natiurmortas  su vaikiškais  žaisl iukais
XX a. 7 d-metis, pop., guašas, 49,3 x 51,3
Sign. AK: Kosciuška
680 Eur

50. Kazys Šimonis (1887–1978) 
[Pienių simfonija]
XX a. 3 ketv., kart., temp., 37 x 51
Sign. AD: KŜ
1700 Eur

49. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Be pavadinimo
XX a. 3 ketv., kart., temp., 37 x 50
Sign. AD: KŜ 
1700 Eur
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51. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
Be pavadinimo
2002, kart., al., 69,5 x 80,2
Sign. AC: P2002
620 Eur

53. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
Be pavadinimo [Sti l izuota  galva]
2000–2001, drb., al., 60 x 40
Sign. VD: VP/2000
580 Eur

52. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
Mergaitės  portretas
2000–2001, kart., al., 49 x 69
Sign. VK: P/2000
620 Eur

54. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Madona
1960, drb. ant kart., al., 43,8 x 31
Sign. VD: Leo 60 
250 Eur



L i e t u v o s  d a i l ė

42

55. Jonas Čeponis (1926–2003)
Merginos portretas
1966, drb., al., 80 x 60
Sign. AK: Čeponis
Repr. in: Jonas Čeponis: Spalvingas žvilgsnis į pasaulį 
(2016, Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga): p. 190
6800 Eur

56. Jonas Čeponis (1926–2003)
Vilnius rudenį
1973, kart., al., 55 x 66
Sign. AK: Čeponis 73
4600 Eur

57. Juozapas Miliūnas (1933–2016)
Vilnius rudenį
1991, kart., al., 77,5 x 97,5
Sign. AK: J. Miliūnas
960 Eur

58. Stasys Jusionis (g. 1927)
Diptikas  „Bobų vasara”
1978, kart., al., 32,5 x 26 (abu)
Sign. KP: abu signuoti
390 Eur
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59. Henrikas Čerapas (g. 1952)
Alijošius  ir  žvakidė
1989, drb., al., 130,5 x 81
Sign. KP: Henrikas Čerapas
1500 Eur

62. Vygantas Paukštė (g. 1957)
Šešėliai
1986, drb., al., 84,5 x 100
1300 Eur

61. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Laiškas  į  Paryžių
1994, drb., al., 81 x 61
Sign. AK: SK
1500 Eur

60. Giedrius Kazimierėnas (g. 1948)
„Naktis“  VIII
1992, drb., al., 38 x 46
880 Eur
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63. Ramūnas Čeponis (g. 1958)
Langas
2019, drb., al., 100 x 100
Sign. AD: RČeponis
2500 Eur

Ramūnas Čeponis gimė 
1958 m. Vilniuje, tapytojas, 
grafikas. 1982 m. baigė 
Lietuvos dailės institutą. 
Iliustravo ir apipavidalino 
knygų (R. M. Rilke’s, A. 
Chedid, K. Platelio, G. 
Vasari, A. Andrijausko, 
J. Lewis Herman ir kt.), 
sukūrė scenovaizdžių. 
Kuruoja parodas. Dailininko 
kūrinių yra Lietuvos dailės 
muziejuje, Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje, MO muziejuje 
Vilniuje.

64. Ričardas Filistovičius (g. 1951)
Senamiestyje
2006, drb., al., 33 x 46
Sign. AC: Filist.06
480 Eur

66. Raimundas Sližys 
(1952–2008) 
Draugės
1984, pop., tušas., 60 x 42,5
Sign. AD: monograma/84
290 Eur

65. Raimundas Sližys (1952–2008) 
Atsisukę vyriškiai
1984/7, pop., tušas, 34,5 x 45,5
Sign. AD: 87/monograma
290 Eur
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67. Gintautas Vasionis (g. 1930)
Pil iarožės  ir  saulėgrąžos
2006, drb., al., 80 x 50
Sign. AD: Vasionis
440 Eur

68. Gintautas Vasionis (g. 1930)
Raudoni  ir  mėlyni  vi lkdalgiai
2007, drb., al., 73 x 54
Sign. AD: Vasionis
360 Eur

69. Vytautas Monkevičius (g. 1930)
Peizažas
1990, pop., akv., 23,5 x 23,5
Sign. AD: Vyt. Monkevičius/1990
100 Eur

70. Jūratė Sasnauskienė
Žiemos peizažas
1994, pop., akv., 34 x 47
Sign. AD: J.Sasnauskienė
150 Eur
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In focus: Juta (Juzefa Čeičytė)
Juzefa Čeičytė (Juta) gimė 1922 m. gegužės 19 d. Aleknose (Juodupės valsčius), tapytoja, scenografė, poetė. 
1953 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1945 m. dirbo scenografe Lietuvos teatruose: 1949–1954 m. 
Klaipėdos dramos teatro dailininkė, 1954–1961 m. vyriausioji dailininkė, 1962–1978 m. Lietuvos kino 
studijos dailininkė. Nuo 1954 m. dalyvauja tapybos ir scenografijos parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė 
konceptualių lakoniškų formų scenovaizdžių apie 60 spektaklių, dekoracijų ir kostiumų kino filmams. 
Viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo kurti asambliažus ir abstrakcijas. Sukūrė abstrakcionistinių tapybos, 
grafikos, keramikos kūrinių, kurių sovietiniais laikais nepriėmė į oficialias parodas. Kūriniuose vyrauja 
konstruktyvios kompozicijos, vaizdą sudaro abstraktūs, ženklo pavidalo motyvai, būdinga monochrominis 
koloritas, reljefinės faktūros. Darbai asociatyvūs, metaforiški. Vėlyvojo laikotarpio kūriniuose abstraktūs 
motyvai derinami su figūriniais, pabrėžiamas potėpis, spalvos reikšmė. Parašė eilėraščių ir išleido knygų 
(Sakymai 1997 m., Šlamėjimas 2002 m., Akmens svajonės 2006 m.), parengė piešinių knygų. Kūrinių turi 
Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejus, Rokiškio krašto muziejus. 1968 m. apdovanota tarptautine Leningrado kino festivalio specialia 
premija už dailininko darbą kino filme Laiptai į dangų (rež. Raimondas Vabalas). 1998 m. pelnė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės meno premiją.

Parengta pagal: Bitinaitė-Širvinskienė, R., Čeičytė Juzefa, in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Lietuvos dailininkų žodynas 1945–
1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 134–135.

71. Juzefa Čeičytė (g. 1922)
Ženklas
~1952, kart., sint. temp., mišri autorinė techn., 82 x 60
1300 Eur

72. Juzefa Čeičytė (g. 1922)
Bandymas
1961, kart., sint. temp., mišri autorinė techn., 62 x 67
1200 Eur



47

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

47

73. Juzefa Čeičytė (g. 1922)
Mėlynas angelas

1965–1966, drb., sint. temp., mišri 
autorinė techn., 85 x 55

1100 Eur

74. Juzefa Čeičytė (g. 1922)
Karalius
1959, pop., sint. temp., mišri autorinė techn., 34 x 26,5
Sign. AD: JČeičytė
740 Eur

75. Juzefa Čeičytė (g. 1922)
Sėdinti  f igūra 

~1960, pop., guašas, sint. temp., 30 x 41
490 Eur
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In focus: šiuolaikinis menas

76. Petras Lincevičius (g. 1990)
Be pavadinimo
2015–2016, drb., al., 200 x 80
Sign. KP: Petras Lincevičius
1900 Eur

77. Petras Lincevičius (g. 1990)
Snaigė (Sarkof agas  Vermeeriui)
2015, kart., al., 29 x 27,6
Sign. KP: Petras Lincevičius
Vaizduojamas mikroskopu išdidintas 
snaigės kristalas
460 Eur

Petras Lincevičius gimė 1990 m. Šilavote (Prienų raj.). 2015 m. baigė Vilniaus dailės akademiją; tais pačiais 
metais išrinktas geriausiu jaunuoju meno mugės ArtVilnius’15 menininku,  2016 m. rezidavo Meno 
rezidencijoje Art Hub Abu Dabyje (JAE), 2018 m. pelnė Lietuvos kultūros tarybos stipendiją. Nuo 2017 
m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 2018 m. Regioninės kultūros tarybos narys (Kauno apskritis, 
Prienų raj.). Dailininko kūrinių yra MO muziejuje Vilniuje, Luciano Benetton kolekcijoje, Abu Dhabi ArtHub 
kolekcijoje Abu Dabyje. 

78. Kristina Kurilionok (g. 1983)
Pabėgimas
2016, drb., al., 70 x 60
820 Eur

Kristina Kurilionok gimė 1983 
m. Vilniuje. 2010 m. baigė 
tapybos magistro studijas 
Vilniaus dailės akademijoje. 
2009 m. išrinkta tarptautinio 
konkurso „Jaunojo tapytojo 
prizas“ publikos prizo 
laimėtoja. Dailininkės kūrinių 
yra MO muziejuje Vilniuje.
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78. Kristina Kurilionok (g. 1983)
Pabėgimas
2016, drb., al., 70 x 60
820 Eur

79. Kristina Mažeikaitė (g. 1987)
Šviesios  naktys  II

2018, drb., al., 220 x 250
2450 Eur

Kristina Mažeikaitė gimė 
1987 m. Vilniuje. 2015 
metais baigė Vilniaus 
dailės akademiją, tapybos 
magistrantūrą (prof. 
Henriko Čerapo studijoje). 
2014 m. pelnė amerikiečių 
tapytojo Ary Stillman (1891–
1967) vardo stipendiją; 2015 
m. – Valstybės stipendiją 
meno ir kultūros kūrėjams. 
Nuo 2017 m. Lietuvos 
dailininkų sąjungos narė.

80. Viktoras Paukštelis (g. 1983)
Geltonas saulėlydis
2018, drb., al., 135 x 165

1400 Eur

Viktoras Paukštelis gimė 
1983 m. Vilniuje. 2007 
m. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje įgijo 
meno licenciato laipsnį. 
2009–2012 m. rezidavo 
Paryžiuje menininkų 
rezidencijoje (Cité 
Internationale des Arts 
de Paris). 2018 m. baigė 
Vilniaus dailės akademiją, 
tapybos bakalaurą; 
nuo 2018 m. studijuoja 
magistrantūrą ten pat. 2017 
m. pelnė Vilniaus Rotary 
klubo premiją, 2016 m. – 
VDA  Justino Vienožinskio 
premiją. Dailininko kūrinių 
yra MO muziejuje Vilniuje.
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Išeivijos dailė
81. Viktoras Petravičius (1906–1989)
Trys graci jos
1932, pop., guašas, 40 x 27
Sign. AD: V. Petrvičius/1932
1800 Eur

82. Eugenijus Kulvietis (1883–1959)
Peizažas  su upės vingiu
XX a. vid., fan., al., 35,5 x 61,5
Sign. AD: E. Kulvietis
2200 Eur
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83. Pranas Lapė (1921–2010)
Peizažas

XX a. 5 d-metis, drb., al., 63 x 76
Sign. AD: Pranas Lapė

2500 Eur

82. Eugenijus Kulvietis (1883–1959)
Peizažas  su upės vingiu
XX a. vid., fan., al., 35,5 x 61,5
Sign. AD: E. Kulvietis
2200 Eur

84. Česlovas Janušas (1907–1993)
Peizažas  su upeliu

XX a. II p., drb., al., 76,5 x 101,5
Sign. AD: Č. Janušas

4300 Eur
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85. Antanas Rūkštelė (1906–1990)
Peizažas
XX a. II p., drb., al., 61 x 76
Sign. AD: A. Rūkštelė
2400 Eur

86. Antanas Rūkštelė (1906–1990)
Peizažas  su koplytstulpiu
XX a. II p., drb., al., 60 x 76
2800 Eur

87. Kazimieras Žoromskis (1913–2004)
Dominikonų gatvė Vilniuje
1950, drb., al., 59,5 x 72
Sign. AK: Žoromskis
1600 Eur
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88. Pranas Gailius (1928–2015)
Likimas 
1955, pop., litograf., 49,5 x 38
Sign. AK: -Likimas-1955-[épreuve d‘artiste]-, AD: 
pranas
600 Eur

89. Pranas Gailius (1928–2015)
Bučinys
XX a. 9 d-metis (sukurta), 2018 (atlieta), bronza, patina, h=16,7 (su granito 
postamentu h=26,2), 25 x 10
Sign. AD: Pranas
1700 Eur

90. Juzefa Katiliūtė 
(1916–2009) 
Abstrakcija

XX a. vid., drb., al., 75 x 
104,5

Sign. AK: J. Katiliute
1500 Eur
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91. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Siuzana ir  seniai
1957, pop., litograf., 31,7 x 46,5, tir. 122/300
Sign. AK: 122/300, AD: [?] 1957/8 / Sturi 
Andersen
250 Eur

92. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Muzikantai  ir  šokėjas
XX a. 6–7 d-metis, pop., litograf., 57,4 x 42
Sign. AK: épreuve d‘artiste, AD: dedikacija 
ir parašas V. Kasiulis/1956
Repr. in: Vytautas Kasiulis. Rojaus sodai 
(LDM, 2009): p. 150
250 Eur

93. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Pora tautiniais  drabužiais
1955, pop., litograf., 56,7 x 41,6
Sign. AK: épreuve d‘artiste, AD: dedi-
kacija ir parašas V. Kasiulis 1955
250 Eur

94. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Šv.  Kristoforas

XX a. 6–7 d-metis, pop., litograf., 47 x 23, 
tir. 81/200

Sign. AK: 81/200, AD: Kasiulis
Repr. in: Vytautas Kasiulis. Rojaus 
sodai (sud. L. Bialopetravičienė, R. 

Rutkauskienė, Vilnius: Lietuvos dailės 
muziejus, 2009): p. 152.

290 Eur
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95. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Motina su vaiku
XX a. 3 ketv., pop., guašas, 64 x 48
Sign. AD: Kasiulis
3100 Eur
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I š e i v i j o s  d a i l ė

96. Adomas Galdikas (1893–1969)
Abstrakti  kompozici ja
~1960, kart., guašas, 71,5 x 112
Sign. AK: A. Galdikas
2200 Eur

97. Kęstutis Zapkus (g. 1938)
Be pavadinimo
~1967, pop. ant kapos, akr., koliažas, 97 x 128
4800 Eur
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98. Henrikas Šalkauskas (1925–1979, Lietuva–Australija)
Abstrakci ja  
1963, pop., litograf., 53 x 72, tir. 6/12
Sign. AD: Henry Salkauskas  6/12 1963
490 Eur

99. Eva Kubbos (Ieva Kubosaitytė, g. 1928, Lietuva–Australija)
Abstrakci ja
1963, pop., litograf., 44,5 x 60, tir. 3/7
Sign. AD: Eva Kubbos 3/7 1963
390 Eur

100. Antanas Tamošaitis (1906–2005)
12  l i tograf i jų  rinkinys
~1966–1972, pop., litograf., 24,1–25,7 x 18,8–20,5
Sign.: visos signuotos
480 Eur

101. Anastazija Tamošaitienė (1910–1991)
10 l i tograf i jų  rinkinys
~1964–1972, pop., litograf., 24,5–25,7 x 19–20,5
Sign.: visos signuotos
460 Eur



5858

Lietuvos grafika

102. Adomas Galdikas (1893–1969)
Nukryžiuotasis
1916, pop., ofortas, 47,5 x 27,3
Sign. AK: 1916 m., AD: Ši sava darbeli aukoju Brangiam 
Dedei, norėdamas išreikšti padėka už Tamstos pagalba 
dailos moksle / Adas Galdikas
620 Eur

103. Adomas Galdikas (1893–1969)
Peizažo eskizas
Iki 1944, pop., grafitas, 26,5 x 33
220 Eur

104. Adomas Galdikas (1893–1969)
Peizažo eskizas
Iki 1944, pop., grafitas, 26,5 x 33
220 Eur
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105. Jonas Steponavičius  
(1907–1996)
Rūpintojėl is
Iki 1944, pop., litograf., 23,4 x 13,8
Sign. AD: J.Steponavičius
390 Eur

106. Stasys Ušinskas (1905–1974)
Kostiumo eskizas  „Vyras  su tūba“  J. 
Štrauso operetei  „Šikšnosparnis“
1962, pop., piešt., temp., 32 x 22
Sign. AD: S.Ušinksas, KP: S.Ušinskas/
Šikšnosparnis
290 Eur

107. Stasys Ušinskas (1905–1974)
Kostiumo eskizas  „Karininkas 
su kardu“ J.  Štrauso operetei 
„Šikšnosparnis“
1962, pop., piešt., temp., 32,4 x 22
Sign. AD: S.Ušinksas, KP: S.Ušinskas/
Šikšnosparnis
290 Eur

108. Antanas Kučas (1909–1989)
Vilniui  650 II
1973, pop., linoraiž., 56 x 70
Sign. AK: E. d’a. „Vilniui 650” II Linoraižinys, AD: A. Kučas, 73
Repr. in: Lietuvių grafika 1971–1974 (sud. J. Kuzminskis, Vaga, 
1976): p. 131
460 Eur

109. Antanas Kučas (1909–1989)
Vilniui  650 III
1973, pop., linoraiž., 56 x 70
Sign. AK: E. d’a. „Vilniui 650” III Linoraižinys, AD: A. Kučas, 73
Repr. in: Lietuvių grafika 1971–1974 (sud. J. Kuzminskis, Vaga, 1976): 
p. 132
460 Eur
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110. Eglė Marija Kučaitė (g. 1940)
Šventinis  Vilnius  II
1979, pop., linoraiž., 54,5 x 79
Sign. AK: E. d’a. „Šventinis Vilnius” II, AD: E. Kučaitė, 79
Repr. in: Lietuvių grafika 1975–1980 (Vaga, 1983): p. 145
340 Eur

111. Vladas Liatukas (g. 1954)
Didysis  kiemas
1983, pop., ofortas, 26,3 x 30,8, tir. 20/80
Sign. AK: 20/80 „Didysis kiemas“, AC: Universitetas  
Vilnius c3, AD: VL. Liatukas 1983
120 Eur

112. Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)
Vaikų darželyje
1960, pop., linoraiž. 31 x 23
Sign. AD: Skliutauskaitė 1960 m.
180 Eur

113. Valerijonas Vytautas Jucys (1930–2016)
Aktas
1997, pop., linoraiž., 21 x 12,6
Sign. AK: Aktas, AD: monograma/parašas 97 
100 Eur



61

L V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s .  I I  d a l i s .L i e t u v o s  g r a f i k a

61

114. Daina Steponavičiūtė (g. 1952)
Dainavos šal ies  padavimai.  Augalai  I I
1989, pop., litograf., 34,5 x 26,5, tir. 10/10
Sign. AD: 10/10 II v. „Dainavos šalies padavimai. 
Augalai II“, AD: Daina Steponavičiūtė, 89
120 Eur

116. Miniatiūrų rinkinys (51  kūrinys)
Vincas Kisarauskas (1934–1988), Algirdas Petrulis (1915–2010), Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944), Petras Repšys (g. 1940), Dalia 
Kasčiūnaitė (g. 1947), Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė (g. 1942), Nijolė Šaltenytė (g. 1946), Gražina Didelytė-Abaravičienė (1938–2007), 
Vitas Luckus (1943–1987), Danutė Gražienė (g. 1950), Algimantas Švažas (1933–2003), Stasys Eidrigevičius (g. 1949), Nijolė Valadkevičiūtė 
(g. 1944), Kostas Markevičius, Taibė Chait (g. 1949), Augustinas Virgilijus Burba (g. 1943), Monika Bičiūnienė (1910–2009), Rimas Zigmas 
Bičiūnas (g. 1945), Tadas Vėbra, Erikas Varnas (1924–1991), Vytautas Jurkūnas (g. 1946), Aušra Tuminaitė-Kučinskienė (g. 1943), Daina 
Steponavičiūtė (g. 1952), Valentinas Ajauskas (g. 1948), Ona Šimaitytė-Račkauskienė (1943–2014), Viktorija Daniliauskaitė (g. 1951)
XX a. 7 d-metis–XXI a. 1 d-metis, techn. įvairios, dydžiai įvairūs
240 Eur

115. Šarūnas Leonavičius (g. 1960)
Leoparderma
1995, pop., ofortas, 27 x 34
240 Eur
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117. Henricus Hondius (1587–1638, kartograf. ir leid.)
Lietuvos didžiosios  kunigaikštystės  ir  kaimyninių 
regionų žemėlapis  su Dniepro vagos kartograf ine 
schema |  Magni  Ducatus Lithvaniae Caeterarumque 
Regionum il l iadiacentium exacta  descrip.
[1636–1696], pop., vario raiž., akv., 44,5 x 55. Leista Amsterdame, H. 
Hondijaus leidykloje
Kitoje pusėje – aprašymas lotynų kalba „Lithuania ducatus, cum 
Samogitia, Russia et Volhinia”
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muz-
iejus, 2011): p. 132–133.
980 Eur

Didžiojo, Radvilos Našlaitėlio 1613 m. išleisto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės žemėlapio su Dniepro 
vagos kartografine schema, mažesnis variantas. Kartuše minima Radvilos, kaip užsakovo, pavardė. Henricus 
Hondius – XVI a. II pusės–XVII a. I p. garsios olandų kartografų, raižytojų ir leidėjų šeimos atstovas, Jodoco 
Hondijaus sūnus. Leido Mercatoriaus atlasus, bendradarbiavo su Johannesu Janssonijumi ir kitais leidėjais.

118. Juozapas Ozemblauskas (Józef Oziębłowski, 1804–1878)
Abėcėlė  su paveiksliukais  vaikams mokytis  pažinti 
raides  |  Abecadło obrazkowe dla  dzieci  uczących się 
poznawać l i tery |  24 l i tograf i jos
1838, kart., litograf., 10,5 x 14,5, su dėklu. Wilno, w litografii J. 
Oziębłowskiego
Raritetinė abėcėlė, nėra žinoma Lietuvoje. Kiekvieną raidę puošia 
meistriškos, šmaikščios miniatiūros. 
2500 Eur
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119. Napoleonas Orda (1807–1883, leid.), Mykolas Elvyras Andriolis 
(1836–1893, dail.)
Siesikai  |  Siesiki  [G.  Kowieńska.]
Iš Napoleono Ordos Lenkijos istorinių vietovių albumo
1875,  pop., tonuota litograf., 30,5/19,6 x 43,4/28,8
Išleista Varšuvoje, Maksimilijono Fajanso litografijos spaustuvėje.
270 Eur

120. Napaleonas Orda (1807–1883)
Trakai  prie  Trakų ežero |  Troki  nad jeziorem Trockiem
Iš Napoleono Ordos Lenkijos istorinių vietovių albumo
1875,  pop., tonuota litograf., 30,4/19,7 x 43,2/28,8
Išleista Varšuvoje, Maksimilijono Fajanso litografijos spaustuvėje.
270 Eur

121. Jokūbas Bunimovičius (Jacques 
Bunimowitsch, 1859–?)

Arkliai  arime
XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 49 x 61

Sign. AD: J.Bunimowitsch
Repr. in: Vilniaus piešimo mokykla: 

1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 
2017): il. 94.
4800 Eur

Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) gimė 1859 m. lapkričio 1 d. Vilniuje, žinomas iki 1900 m. 1873–
1874 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, vėliau – Berlyno ir Vienos dailės akademijose, Dailės mokykloje 
(École des Beaux-Arts) Paryžiuje. Gyveno Frankfurte prie Maino. Sukūrė portretų, peizažų, kompozicijų su 
arkliais.

Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 116.
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125. Nežinomas lietuvių liaudies meis-
tras (Šiaulių kraštas)
Šventasis  Jonas Nepomukas 
XIX a. pab., medis, drožyba, polichromija, 
h=42
780 Eur

122. Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey, 
1881–po 1940)
Rašanti  moteris
XX a. 1 ketv., drb., al., 50 x 60,5
Sign. VK: Magidéy
720 Eur

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

123. Nežinomas lietuvių liaudies meistras (Žemaitija)
Krucif iksas
XIX a. II p., medis, drožyba, h=57
300 Eur

124. Nežinomas lietuvių 
liaudies meistras
Šventasis  Jonas Nepo-
mukas 
XIX a. pab., medis, drožyba, 
polichromijos likučiai, h=43
370 Eur
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126. Nežinomas lietuvių liaudies meistras (Prienų apylinkės)
Koplytstulpio  dalis  

„Nukryžiuotasis  su Švč.  Mergele  Marija  ir  šv.  Juozapu”
XIX pab.–XX a pr., medis, metalas, drožyba, polichromija, h=61

1600 Eur

127. Nežinomas lietuvių liaudies meistras
Pieta 
XX a. pr., medis, polichromija, h=37
780 Eur

128. Šiluvos Švč. Mergelė Marija su kūdikiu
Iki  1916,  porcelianas,  h=26
Sign. A: Sweikata ligoniu melskis už mus!, KP: Pa-
minna/Szydlawos
350 Eur
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129. Nežinomi lietuvių 
liaudies kryždirbiai
Trys ornamentuoti 
kryžiai  „saulutės“ 
XIX a., geležis, 63 x 55,3/ 
56,6 x 43,3/ 62 x 30,5
580 Eur

130. Nežinomi lietuvių liaudies kryždirbiai
Du  ornamentuoti  kryžiai  „saulutės“ 
XIX a., geležis, 73 x 47,5/ 49 x 33,5
380 Eur

131. Juozas Zikaras (1881–1944) 
Dr.  Vinco Kudirkos portretas
1932, gipsas, 36,5 x 24
Sign. AD: J.Zikaras
980 Eur

132. Vytautas Kašuba (1915–1997)
Mindaugas Lietuvos karalius
1976, gipsas, reljefas, ø 64,5
Sign. AK: V. Kasuba 76
2200 Eur
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132. Vytautas Kašuba (1915–1997)
Mindaugas Lietuvos karalius
1976, gipsas, reljefas, ø 64,5
Sign. AK: V. Kasuba 76
2200 Eur

133. Nežinomas XX a. dailininkas
Bruožio kova dėl  t iesos  baigėsi  žūtimi 
|  Slavikai  –  1947 m.
[1947], pop. ant kart., mišri techn., 50,5 x 39. 
Restauruotas. 
Retas Lietuvos partizanų aplinkos meno pavyzdys. 
290 Eur

134. Bernardas Bučas (1903–1979, atrib.)
Kristus  laimina sužeistą  nepriklausomos 

Lietuvos karį
XX a. 2 ketv., drb., al., 142,5 x 79

1300 Eur

135. Juozas Mikėnas 
(1901–1964)
Skulptūros „Pir-
mosios  kregždės“ 
modelis
~1968, bronza, h=47 (su 
postamentu h=49)
290 Eur

136. Robertas Antinis (vyr., 1898–1981) 
ir Robertas Antinis (jaun., g. 1946)
Šeima
XX a. 8 d-metis., šamotas, h=32
Sign. AK: Antiniai/tėvas/sūnus
1400 Eur
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137. Stanislovas Kuzma (1947–2012)
Mauduolė
XX a. pab.–XXI a. pr., gipsas, h=120,5
12000 Eur
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138. Kazys Binkis (1893–1942), Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas, 1896–1980)
Vilnius,  1323–1923 [istori jos  apžvalga]

1923, Kaunas, Vilnius: „Švyturio” bendrovės leidinys, (Berlynas: O. Elsner‘io sp.), 63 p., [57] iliustr., 
žml. lap.

Su J. Bułhako ir S. Fleury fotografijų, P. Smuglevičiaus, M. E. Andriolio ir kt. piešinių, senų 
litografijų reprodukcijomis.

100 Eur

139. Ferdinand Ruszczyc.  Zycie  i  dzielo 
(red. Jan Bułhak, Jerzy Hoppen, Mieczyslaw Limanowski, Marjan Morelowski, Ludwik Szwykowski)

1939, Wilno [etc.]: Skład główny w księgarni św. Wojciecha, 481 p., iliustr.
Straipsnių rinkinys Ferdinando Ruščico atminimui, gausiai iliustruotas unikalia medžiaga. 

150 Eur

140. Mečislovas Valis (Mieczysław Wallis, 1895–1975)
Canaletto.  Varšuvos dail ininkas |  Canaletto.  Malarz Warszawy

1955, [Kraków]: PIW, 36, [4] p., [63] iliustr. lap., 2 leidimas
90 Eur

141. Aleksandras Gribojedovas (Грибоедов, Александр Сергеевич, 1795-1829)
Горе от ума:  комедия в  четырёх действиях в  стихах
1913, С.-Петербург: издание Товарищества Р. Голике и А. Вильборгъ, 157, [3], 14 p., 2 frontispi-
sai, 26 iliustr., 10 faksimilių
Su D. Kardovskio (Д. Н. Кардоoвский, 1866–1943) iliustracijomis.
220 Eur
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142. Pablo Picasso (1881–1973)
Gėlių puokštė
1958, pop., litograf. 63 x 47
Sign. AD (klišėje): Picasso/21.4.58.
240 Eur

143. Henri Matisse (1869–1954)
Šokis
XX a., pop., litograf., 29 x 22,5, tir. 53/150
Sign. AD: H.Matisse/tir. 53/150
230 Eur

144. Salvador Dali (1904–1989)
Tuno žūklė
 1971–1972, pop., litograf., 30 x 59,5, tir. CIX/CL
Sign. AK: CIX/CL, AD: parašas
250 Eur

145. Salvador Dali (1904–1989)
Niujorkas:  Plaza
1964, pop., litograf., 35 x 51,5
Sign. AK: parašas/1964
300 Eur
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148. Bernard Charoy (g. 1931)
Jauna mergina
XX a. II p., pop., litograf., 53 x 42,5, tir. 8/25
Sign.  AK: EA 8/25, AD: Bernard Charoy.
150 Eur

149. Roberto Matta (1911–2002)
Kompozici ja
XX a. II p., pop., litograf., 22,5 x 20,5, tir. 110/125
Sign. AK:  110/125, AD: monograma
110 Eur

150. Theo Tobiasse (1927–2012)
Rūta ir  Boazas
XX a. II p., pop., spalv. litograf., 42,5 x 57
Sign. AK: E.A., AD: parašas
300 Eur

146. Johnny Friedlaender (1912–1992)
Abstrakti  kompozici ja
 XX a. II p., pop., litograf., 52,5 x 43, tir. 68/95
Sign. AK:  68/95, AD: parašas
120 Eur

147. Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely, 
1908–1997)
Opartinė kompozici ja
~1970, pop., šilkograf., 81 x 71,6
Sign. AD: Vasarely
370 Eur



Ajauskas, Valentinas (g. 1948): 116
Alchimavičius, Kazimieras (Kazimierz Alchimowicz, 1840–1916): 5
Andriolis, Mykolas Elvyras (1836–1893): 119
Antinis, Robertas (jaun., g. 1946): 136
Antinis, Robertas (vyr., 1898–1981): 136
Bagdonas, Juozas (1911–2005): 32
Bičiūnas, Rimas Zigmas (g. 1945): 116
Bičiūnienė, Monika (1910–2009): 116
Binkis, Kazys (1893–1942): 138
Bohušas–Siestšencevičius, Stanislovas (Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz, 1869–1927): 7, 8
Brekte, Jānis (1920–1985, Latvija): 42
Bučas, Bernardas (1903–1979, atrib.): 134
Buika, Boleslovas (Bolesław Buyko, Bujko, 1878–1939): 12, 13
Bunimovičius, Jokūbas (Jacques Bunimowitsch, 1859–?): 121
Buračas, Jonas (1898–1977): 34
Burba, Augustinas Virgilijus (g. 1943): 116
Butkevičius, S. (XX a. I p.): 19, 20
Chait, Taibė (g. 1949): 116
Charoy, Bernard (g. 1931): 148
Čeičytė, Juzefa (g. 1922): 71, 72, 73, 74, 75
Čeponis, Jonas (1926–2003): 55, 56
Čeponis, Ramūnas (g. 1958): 63
Čerapas, Henrikas (g. 1952): 59
Čurila, Kozma (Koźma Czuryło, 1908–1951): 16
Dali, Salvador (1904–1989): 144, 145
Daniliauskaitė, Viktorija (g. 1951): 119
Dargis, Alfonsas (1909–1996): 22
Daukšaitė-Guobienė, Irena Teresė (g. 1942): 116
Didelytė-Abaravičienė, Gražina (1938–2007): 116
Eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 116
Filistovičius, Ričardas (g. 1951): 64
Friedlaender, Johnny (1912–1992): 146
Gailius, Pranas (1928–2015): 88, 89
Galdikas, Adomas (1893–1969): 96, 102, 103, 104
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 47
Gražienė, Danutė (g. 1950): 116
Gribojedovas, Aleksandras (Александр Сергеевич Грибоедов, 1795–1829): 141
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 54
Hondius, Henricus (1587–1638): 117
Jakimovičius, Romanas Jokūbas (Roman Jakub Jakimowicz, 1899–1964): 14, 15
Janušas, Česlovas (1907–1993): 24, 84
Jucys, Valerijonas Vytautas (1930–2016): 113
Jurjevičius, Pranciškus (Franciszek Jurjewicz, 1849–1924): 6 
Jurkūnas, Vytautas (g. 1946): 116
Jusionis, Stasys (g. 1927): 58
Kasčiūnaitė, Dalia (g. 1947): 116
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 91, 92, 93, 94, 95
Kašuba, Vytautas (1915–1997): 132
Katiliūtė, Juzefa (1916–2009): 90
Kazimierėnas, Giedrius (g. 1948): 60
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 116
Kosciuška, Vaclovas (1911–1984): 18, 25, 48
Krištopaitis, Antanas (1921–2011): 43, 44, 45, 46
Kubbos, Eva (Ieva Kubosaitytė, g. 1928, Lietuva–Australija): 99
Kučaitė, Eglė Marija (g. 1940): 110
Kučas, Antanas (1909–1989): 108, 109
Kulvietis, Eugenijus (1883–1959): 82
Kurilionok, Kristina (g. 1983): 78
Kuzma, Stanislovas (1947–2012): 137
Kuzminskis, Jonas (1906–1985): 26
Lapė, Pranas (1921–2010): 83
Leonavičius, Šarūnas (g. 1960): 115

Liatukas, Vladas (g. 1954): 111
Lincevičius, Petras (g. 1990): 76, 77
Luckus, Vitas (1943–1987): 116
Lukaševičius, Vincentas (Wincenty Łukaszewicz, 1861–1931): 9
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Markevičius, Kostas: 116
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Mažeikaitė, Kristina (g. 1987): 79
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Petravičius, Zigmas (1862–1955): 31
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Puzinas, Povilas (1907–1967): 23
Repšys, Petras (g. 1940): 116
Rūkštelė, Antanas (1906–1990): 85, 86
Ruščicas, Ferdinandas (Ferdinand Ruszczyc, 1870–1936): 139
Samuolis, Antanas (1899–1942): 30
Sasnauskienė, Jūratė: 70
Savickas, Augustinas (1919–2012): 41
Skačkauskas, Algis (1955–2009): 61
Sklėrius, Kajetonas (1876–1932): 29
Skliutauskaitė, Adasa (g. 1931): 112
Sližys, Raimundas (1952–2008): 65, 66
Smuglevičius, Pranciškus (1745–1807): 1, 2, 3, 4
Stabrauskas, Kazimieras (1869–1929): 11 
Steponavičius, Jonas (1907–1996): 105
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Šalkauskas, Henrikas (1925–1979): 98
Šaltenytė, Nijolė (g. 1946): 116
Šileika, Jonas (1883–1960): 17
Šimaitytė-Račkauskienė, Ona (1943–2014): 118
Šimonis, Kazys (1887–1978): 49, 50 
Švažas, Algimantas (1933–2003): 115
Tamošaitienė, Anastazija (1910–1991): 101
Tamošaitis, Antanas (1906–2005): 100
Tarulis, Petras (tikr. Juozas Petrėnas, 1896–1980): 138
Tobiasse, Theo (1927–2012): 150
Tuminaitė-Kučinskienė, Aušra (g. 1943): 116
Ušinskas, Stasys (1905–1974): 106, 107
Valadkevičiūtė, Nijolė (g. 1944): 116
Valis, Mečislovas (Mieczysław Wallis, 1895–1975): 140
Varašius, Steponas (1894–1982): 35, 36
Varnas, Adomas (1879–1979): 28
Varnas, Erikas (1924–1991): 116
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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

Santrumpos



Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos

1. Pagrindinės sąvokos
1.1.	 Meno	rinkos	agentūros,	UAB	nustatytos	Meno	kūrinių	pardavimo	

aukcione	 tvarka	 ir	 sąlygos	 (toliau	 –	 Meno	 kūrinių	 aukciono	 taisyklės)	 yra	
privalomos	visiems	aukciono	dalyviams.	Pasirašydamas	Registracijos	anketą	
aukciono	 dalyvis	 neatšaukiamai	 patvirtina,	 kad	 yra	 susipažinęs	 su	 Meno	
kūrinių	 aukciono	 taisyklėmis,	 jas	 suprato	 bei	 pastabų	 ir	 pretenzijų	 dėl	 jų	
neaiškumo,	netikslumo	ir/ar	nevisapusiškumo	neturi.

1.2.	 Aukcionas	–	Meno	rinkos	agentūros,	UAB	(toliau	–Aukciono	namai)	
organizuojamas	ir	vykdomas	viešas	kultūros	ir	meno	vertybių	(toliau	–Meno	
kūrinių)	 pirkimas-pardavimas	 aukcione,	 kai	 Meno	 kūriniai	 siūlomi	 pirkti	
keliems	asmenims	per	Aukciono	namus,	o		Meno	kūrinio	pirkimo-pardavimo	
sandoris	 sudaromas	 su	 tuo	 aukciono	 dalyviu,	 kuris	 aukcione	 pasiūlo	 už	 jį	
didžiausią	kainą	(toliau	–Pirkėjas).

1.3.	 Aukciono	 namai	 –	 tarpininkas	 tarp	 Aukcionui	 Meno	 kūrinį	
pateikusio	savininko	(toliau	–Savininkas)	bei	Pirkėjo.

1.4.	 Aukciono	 administracija	 –	 Aukciono	 vedėjas	 (Aukcioną	 vedantis	
asmuo),	Aukciono	protokoluotojas,	Aukciono	finansininkas	ir	kiti	už	Aukciono	
organizavimą	ir	vedimą	atsakingi	asmenys.

1.5.	 Aukciono	 meno	 kūrinių	 ekspozicija	 –	 Aukcionui	 pateiktų	 Meno	
kūrinių	 viešas	 eksponavimas,	 vykstantis	 ne	 trumpiau	 nei	 2	 dienos	 iki	
Aukciono	pradžios.	

1.6.	 Aukciono	dalyvis	–	asmuo,	užsiregistravęs	dalyvauti	Aukcione	kaip	
Aukcione	siūlomų	Meno	kūrinių	potencialus	Pirkėjas.	

1.7.	 Aukciono	dalyvio	atstovas	–	asmuo,	fiziškai	atstovaujantis	Aukciono	
dalyvį	Aukciono	metu.	Aukciono	dalyvis	privalo	nurodyti	savo	atstovo	vardą	
ir	 pavardę	 registracijos	 anketoje,	 o	 atvykęs	 į	 Aukcioną,	 Aukciono	 dalyvio	
atstovas	privalo	pateikti	Aukciono	namų	administracijai	asmens	dokumentą	
bei	Aukciono	dalyvio	raštišką	įgaliojimą	dalyvauti	Aukcione	Pirkėjo	teisėmis.	

1.8.	 Aukciono	protokolas	–	dokumentas,	kuriame	fiksuojama	kiekvieno	
Aukcione	parduodamo	meno	kūrinio	galutinė	kaina	ir	Pirkėjas.	Aukciono	metu	
daromas	audio	ir/ar	video	įrašas,	saugomas	vienerius	metus	po	Aukciono,		yra	
Aukciono	protokolo	dalis.	

1.9.	 Dalyvio	numeris	–	Aukciono	dalyvio	kortelė	su	numeriu,	kurią	jis	
iškelia,	siūlydamas	savo	kainą.

1.10.		Intervalas	–	aukcionuojamo	Meno	kūrinio	kainos	didinimo	tarpas.
1.11.	 Katalogas	 –	 Aukcionui	 pateikiamų	 Meno	 kūrinių	 aprašymas,	

nurodant	Meno	kūrinio	autorių,	pavadinimą,	sukūrimo	metus,	išmatavimus,	
pradinę	kainą	ar	estimaciją	bei	kitus	duomenis.

1.12.	 Kūrinio	 pasas	 –	 oficialus	 Aukcionui	 pateikto	 Meno	 kūrinio	
dokumentas,	kuriame	nurodomas	objekto	pavadinimas,	autorius,	sukūrimo	
laikas	ir	vieta,	technika	ir	medžiagos,	išmatavimai,	būklė,	signatūros	bei	kiti	
objekto	identifikacijai	svarbūs	duomenys.	

1.13.		Meno	kūrinys	–	Aukcionui	pateiktas	ir	Aukciono	dalyviams	įsigyti	
siūlomas	meno	 ar	 kultūros	 kūrinys	 ar	 objektas.	Meno	 kūrinys	 ar	 kūriniai,	
aukcionuojamas(-i)	 kaip	 vienas	 objektas	 (turintis	 vieną	 numerį	 ir	 kainą	
kataloge)	sinonimiškai	gali	būti	įvardinamas	kaip	„lotas“.

1.14.	Pradinė	kaina	–	pirmoji	kaina,	kuri	skelbiama	Aukcione	pradedant	
konkretaus	Meno	kūrinio	pardavimą.	

1.15.	 Rezervinė	 kaina	 –	 konfidenciali	 suma	 (aukštesnė	 už	 nurodytą	
kataloge	 Pradinę	 kainą),	 kurios	 Aukcione	 nepasiekus,	 kūrinys	 laikomas	
neparduotu.	 Ji	 pažymima	 ženkleliu	 ®	 Aukciono	 kataloge	 prie	 konkretaus	
kūrinio	kainos;	jeigu	tokio	ženklelio	nėra,	reiškia,	nėra	ir	rezervinės	kainos.

1.16.	Akceptuota	kaina	(„plaktuko	kaina“)	–	didžiausia	Aukciono	metu	už	
Meno	kūrinį	Akciono	dalyvių	pasiūlyta	kaina,	užfiksuota	plaktuko	dūžiu.

1.17.	Galutinė	pardavimo	kaina	–	galutinė	suma,	kurią	sumoka	Aukcioną	
laimėjęs	 Pirkėjas.	 Ją	 sudaro	 Akceptuota	 („plaktuko“)	 kaina,	 plius	 Aukciono	
namų	marža,	 plius	 pridėtinės	 vertės	 mokestis	 (PVM)	 nuo	 Aukciono	 namų	
maržos.	

2. Aukciono namų ir Savininko įsipareigojimai ir teisės
2.1.	 Meno	 kūrinio	 Savininkas	 teikdamas	Meno	 kūrinį	 (-ius)	 Aukcionui,	

patvirtina	 ir	 garantuoja,	 kad	 jo	pateiktas	Meno	kūrinys	 (-iai)	 yra	 jo	 teisėta	
nuosavybė,	 kuris	 yra	 teisėtai	 įsigytas	 arba	 paveldėtas,	 arba	 sukurtas,	 kad	
kūrinys	(-iai)	neužstatytas	ir	neįkeistas	tretiesiems	asmenims,	bei	atsako	už	
kūrinio	 duomenų	 teisingumą.	 Savininkas	 patvirtina,	 kad	 jis	 yra	 vienintelis	
pateikto	kūrinio	Savininkas	ir/arba	paveldėtojas.

2.2.	 Savininkas	 garantuoja	 Aukcionui	 teikiamo	 kūrinio	 autentiškumą.	

Iki	 Aukciono	 pradžios	 paaiškėjus,	 kad	 kūrinys	 yra	 plagiatas,	 klaidingai	
atributuotas	arba	suabejojus	kūrinio	autentiškumu,	Aukciono	namai	pasilieka	
teisę	išimti	iš	Aukcione	parduotinų	kūrinių	sąrašo	tokį	kūrinį.

2.3.	Aukciono	namai,	solidariai	su	Savininku,	deda	visas	pastangas,	kad	
būtų	 užtikrintos	 ir	 apgintos	 kūrinio	 autorių	 teisės,	 vadovaujantis	 Lietuvos	
Respublikos	Autorių	teisių	ir	gretutinių	teisių	įstatymo		nuostatomis.

3. Registracija dalyvavimui Aukcione
3.1.	 Dalyvauti	 ir	 pirkti	 Aukcione	 gali	 fiziniai	 ir	 juridiniai	 asmenys.	

Fiziniai	asmenys,	dalyvaujantys	Aukcione,	turi	būti	ne	jaunesni	kaip	18	metų.	
Pirkėjas	Aukcione	dalyvauja	asmeniškai,	arba	telefonu,	arba	per	savo	atstovą,	
arba	užregistruodamas	Nedalyvaujančio	pirkėjo	anketą.

3.2.	 Aukciono	dalyvis,	norintis	dalyvauti	Aukcione	Pirkėjo	teisėmis,	turi	
užsiregistruoti	–	užpildyti	registracijos	anketą.	

3.3.	 Registracijos	 anketoje	 Aukciono	 dalyvis	 turi	 nurodyti	 šiuos	
duomenis:

	(i)	fizinis	asmuo	–	vardas,	pavardė,	adresas,	telefonas,	elektroninio	pašto	
adresas;

(ii)	 juridiniai	 asmenys	–	pavadinimas,	 įmonės	kodas,	buveinės	adresas,	
PVM	mokėtojo	kodas,	telefonas,	faksas,	elektroninio	pašto	adresas,	interneto	
svetainė,	banko	rekvizitai,	įgalioto	įmonės	atstovo	dalyvauti	Aukcione	vardas,	
pavardė,	telefonas,	elektroninio	pašto	adresas.	

(iii)	 registracijos	 anketoje	 Aukciono	 dalyvis	 turi	 nurodyti,	 ar	 nupirktą	
kūrinį	 jis	 išsigabens	 pats,	 ar	 reikės	 transportavimo	paslaugų,	 taip	 pat	 –	 ar	
reikės	tarpininkavimo	paslaugų,	jei	kūrinys	bus	išvežamas	į	užsienį.	

3.4.	 	 Norintis	 dalyvauti	 Aukcione	 telefonu,	 Registracijos	 anketoje	
turi	nurodyti	lotų,	dėl	kurių	norima	varžytis,	numerius,	bei	dalyvio	telefono	
numerį,	 kuriuo	 Aukciono	 namų	 darbuotojai	 susisieks	 su	 dalyviu	 tiesiogiai	
Aukciono	eigoje.	Telefonu	galima	varžytis	tik	dėl	tų	lotų,	kurių	pradinė	kaina	
yra	500	Eur	ar	daugiau.	Jeigu	telefono	numeris	yra	registruotas	Lietuvoje,	ir	
dalyvis	 fiziškai	 yra	 Lietuvoje,	 už	 telefono	 ryšį	moka	Aukciono	namai.	 Jeigu	
telefono	numeris	yra	registruotas	ne	Lietuvoje,	arba	jei	dalyvis	yra	už	Lietuvos	
ribų	už	telefono	ryšį	moka	dalyvis.	Aukciono	namai	neatsako	už	telefoninio	
ryšio	sutrikimus.	

3.5.	 Aukciono	dalyvis,	norintis	dalyvauti	Aukcione	fiziškai	nebūdamas	
salėje		(toliau	–	Nedalyvaujantis	dalyvis),	registracijos	anketoje,	be	įprastinių	
registracijos	 anketoje	 teikiamų	 duomenų,	 turi	 nurodyti	Meno	 kūrinį	 (-ius),	
kurį	 jis	 nori	 pirkti,	 bei	 didžiausią	 Akceptuotą	 („plaktuko“)	 kainą,	 kurią	 jis	
sutinka	 mokėti	 už	 tą	 kūrinį.	 Protokolavimo	 tikslais	 Aukciono	 namai	 savo	
nuožiūra	suteikia	Nedalyvaujančiam	dalyviui	numerį.	

3.6.	 Anketą	 galima	 užpildyti	 internetinėje	 erdėje	 (on-line)	 Aukciono	
namų	interneto	svetainėje,	arba	užpildyti	Aukciono	kataloge	esančią	formą	ir	
atsiųsti	faksu	(+370	5)	2307	200.	Registracijos	anketą	taip	pat	galima	užpildyti	
Aukciono	organizavimo	vietoje	ekspozicijos	metu	ar	prieš	Aukciono	pradžią.	

3.7.	 Registracijos	 anketos,	 siunčiamos	 faksu	 arba	 registruojantis	
„on-line“	 turi	 būti	 gaunamos	 likus	 nemažiau	 4	 val.	 iki	 Aukciono	 pradžios.	
Registracija	Aukciono	vietoje	baigiasi	likus	10	min.	iki	Aukciono	pradžios.

3.8.	 Aukciono	namai	atsako	už	registracijos	duomenų	konfidencialumą.	
Anketose	 pateikta	 informacija	 nebus	 perduota,	 perleista	 ar	 kitu	 būdu	
atskleista	 tretiesiems	 asmenims,	 išskyrus	 tuos	 atvejus,	 kai	 to	 imperatyviai	
reikalauja	galiojantys	teisės	aktai.	

3.9.	 Aukciono	namai	deda	visas	pastangas,	kad	Meno	kūrinių	metrikos	
būtų	 tikslios	 ir	 pateikiami	 teisingi	 duomenys	 apie	 Aukcione	 parduodamus	
Meno	kūrinius,	tačiau	neprisiima	atsakomybės	už	galimas	klaidas.	Aukciono	
dalyviai	 yra	 primygtinai	 raginami	 pirkti	 tik	 atidžiai	 apžiūrėję	 norimus	
įsigyti	Meno	 kūrinius	 priešaukcioninėje	 ekspozicijoje	 bei	 kritiškai	 įvertinti	
jų	 būklę	 ir	 autentiškumą.	 Aukciono	 dalyviai	 gali	 konsultuotis	 su	 Aukciono	
namų	 ekspertais	 arba	 atsivesti	 į	 ekspoziciją	 savo	 ekspertus	 bei	 remtis	 jų	
rekomendacijomis	dėl	pirkimo.	Aukciono	namai	po	pirkimo	 fakto	nepriima	
jokių	pretenzijų	dėl	nusipirktų	Meno	kūrinių.	

4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1.	Aukcionas	vyksta	Aukciono	namų	nustatytoje	vietoje	nustatytu	laiku,	

kurie		nurodomi	Kataloge	bei	Aukciono	namų	interneto	svetainėje.
4.2.	 Aukciono	 namai	 suteikia	 galimybę	 visiems	 suinteresuotiems	

asmenims	apžiūrėti	Aukciono	Meno	kūrinių	ekspozicijoje	visus	Meno	kūrinius	
ne	 vėliau	 kaip	 prieš	 2	 darbo	 dienas	 iki	 Aukciono	 pradžios.	 Užsiregistravę	



Aukciono	 dalyviai	 gali	 gauti	 nemokamą	 Aukciono	 namų	 specialistų	
konsultaciją	dėl	Aukcionui	pateikiamų	objektų.	Dėl	individualios	konsultacijos	
laiko	 būtina	 iš	 anksto	 susitarti	 Aukciono	 namų	 tinklalapyje	 nurodytais	
telefonais.	

4.3	Aukcionas	prasideda	nustatytu	laiku.	Priklausomai	nuo	parduodamų	
Meno	kūrinių	skaičiaus,	Aukcionas	gali	vykti	be	pertraukos	arba	su	pertrauka.	

4.4.	Aukciono	vedėjas	trumpai	pristato	kiekvieną	Meno	kūrinį	(autorius,	
pavadinimas,	sukūrimo	metai)	ir	skelbia	Pradinę	kainą.	Pradinė	Meno	kūrinio	
kaina	didinama	tokiais	intervalais:

20	Eur	–	299	Eur:	didinimo	intervalas	yra	kas	10	Eur;
300	Eur	–	999	Eur:	didinimo	intervalas	yra	kas	20	Eur;
1000	Eur	–	2999	Eur:	didinimo	intervalas	yra	kas	50	Eur;
3000	Eur	–	4999	Eur:	didinimo	intervalas	yra	kas	100	Eur,	
5000	Eur	–	9999	Eur:	didinimo	intervalas	yra	kas	200	Eur;
10000	Eur	–	29999	Eur:	didinimo	intervalas	yra	kas	250	Eur;
30000	Eur	ir	daugiau:	didinimo	intervalas	yra	kas	500	Eur;
4.5	Aukciono	dalyviai,	siūlydami	kainą,	turi	aiškiai	pakelti	dalyvio	numerį,	

nukreiptą	į	Aukciono	vedėjo	pusę,	ir	garsiai	skelbti	savo	siūlomą	kainą.
3.6.	 Aukciono	 vedėjas	 pakartoja	 kiekvieną	 pasiūlytą	 kainą.	 Kai	 niekas	

iš	 Pirkėjų	 nebesiūlo	 didesnės	 kainos,	 Aukciono	 vedėjas	 skelbia	 pasiūlytą	
didžiausią	paskutinę	kainą,	 ją	pasiūliusio	dalyvio	numerį	ir	kainą	pakartoja	
3	 kartus,	 fiksuodamas	 plaktuko	 dūžiu.	 Ši	 kaina	 yra	 Akceptuota	 kaina.	
Nuskambėjus	plaktuko	dūžiui,	Meno	kūrinys	laikomas	parduotu,	o	Akceptuota	
kaina	ir	ją	pasiūliusio	dalyvio	numeris	įrašomi	Aukciono	protokole.	

4.7.	 Aukcionuojant	 kūrinius	 Aukciono	 namų	 darbuotojai	 skambina	 ir	
atstovauja	 telefonu	 dalyvaujantiems	 ir	 nedalyvaujantiems,	 atitinkamas	
registracijos	anketas	užpildžiusiems,	Aukciono	dalyviams.	

4.8.	Jeigu	kyla	ginčas	tarp	Aukciono	dalyvių	(nesvarbu,	dalyvaujančių	ar	
nedalyvaujančių	fiziškai	salėje),	Aukciono	vedėjas	savo	sprendimu	gali	kūrinį,	
dėl	kurio	kilo	ginčas,	 aukcionuoti	 iš	naujo.	 Jeigu	ginčas	 iškyla	po	Aukciono,	
pirmenybė	 pirkti	 kūrinį	 suteikiama	 dalyviui,	 fiziškai	 dalyvavusiam	 salėje	
Aukciono	metu.

4.9.	 Jeigu	 yra	 keli	 Nedalyvaujančio	 Pirkėjo	 anketą	 užpildę	 asmenys,	
kurie	tam	pačiam	kūriniui	(lotui)	nurodė	tą	pačią	kainą,	tuomet	pirmenybė	
suteikiama	tam	Pirkėjui,	kuris	anketą	užpildė	anksčiau.	

4.10.		Aukcione	valstybinėms	kilnojamųjų	kultūros	vertybių	saugykloms	
suteikiama	 pirmenybė	 įsigyti	 kultūros	 vertybes,	 įrašytas	 į	 nesančių	
valstybinėse	 saugyklose	 valstybės	 saugomų	 kilnojamųjų	 kultūros	 vertybių	
registrą.	 Paskelbus	 Aukcione	 galutinę	 Meno	 kūrinio,	 kuris	 yra	 kultūros	
vertybė,	 kainą,	 valstybinės	 saugyklos	 atstovas	 turi	 pirmumo	 teisę	 šį	Meno	
kūrinį	 nupirkti.	 Šiuo	 atveju	 valstybinės	 saugyklos	 atstovas	 turi	 garsiai	
pareikšti	apie	tokį	sprendimą	dar	prieš	pereinant	prie	sekančio	Meno	kūrinio	
aukcionavimo.	 Valstybinės	 saugyklos	 atstovas	 turi	 būti	 užsiregistravęs	
Aukcione	 bei	 fiziškai	 jame	 dalyvauti,	 turėti	 institucijos	 vadovo	 įgaliojimą	
pirkti	Meno	kūrinius	Aukcione.	

4.11.	Ženklelis	®	kataloge	prie	kūrinio	kainos	reiškia,	kad	yra	konfidenciali	
Rezervinė	kaina,	kurios	Aukcione	nepasiekus,	kūrinys	laikomas	neparduotu.	

4.12.	 Pasibaigus	 Aukcionui,	 Aukciono	 dalyviai	 grąžina	 Aukciono	
administracijai	dalyvių	numerius.	

4.13.	 Aukciono	 namai	 savo	 nuožiūra	 gali	 įvesti	 arba	 atšaukti	 įėjimo	 į	
Aukciono	 renginį	 su	 bilietais	 sistemą,	 bei	 savo	 nuožiūra	 nustatyti	 bilietų	
kainas.	 Pirkėjams,	 kurie	 Aukcione	 pirko	 Meno	 kūrinį,	 bilieto	 kaina	 yra	
grąžinama	atsiimant	nusipirktą	kūrinį.	

5. Atsiskaitymas
5.1.	 Iškart	 po	 Aukciono	 Meno	 kūrinį	 nupirkęs	 dalyvis	 turi	 prieiti	 prie	

Aukciono	administracijos	staliuko	bei	pasiimti	jam	išrašytą	sąskaitą.	
5.2.	Aukciono	administracija	kiekvienam	parduotam	Meno	kūriniui	išrašo	

išankstinio	apmokėjimo	sąskaitą	arba	PVM	sąskaitą	faktūrą,	priklausomai	nuo	
atsiskaitymo	būdo,	(du	egzempliorius),	kurioje	nurodo	Meno	kūrinio	numerį,	
pavadinimą	ir	privalomą	sumokėti	kainą,	kurią	sudaro	Akceptuota	kaina	bei	
Aukciono	namų	marža	su	PVM	(18%	-	kūriniams	iki	3000	Eur	Akceptuotos	
kainos,	 16%	 -	 kūriniams	 nuo	 3001	 iki	 5000	 Eur	 Akceptuotos	 kainos,	 14%	
kūriniams	nuo	5001	iki	10000	Eur	Akceptuotos	kainos,	12%	kūriniams	nuo	
10001	Eur	Akceptuotos	kainos).	Pirmasis	išankstinio	apmokėjimo	sąskaitos	
arba	 PVM	 sąskaitos	 faktūros	 egzempliorius	 įteikiamas	 Aukciono	 dalyviui,	
antrasis	 	 lieka	 Aukciono	 administracijoje,	 kuri	 sąskaitos	 rekvizitus	 įrašo	 į	
Aukciono	protokolą.

5.3.	Telefonu	dalyvaujančiam	ir	Nedalyvaujančiam	Pirkėjui	sąskaita	yra	

išsiunčiama	 faksu	 ir/ar	elektroniniu	paštu	kitą	darbo	dieną.	Gautą	sąskaitą	
privalu	 apmokėti	 banko	 pavedimu	 per	 5	 darbo	 dienas	 (įskaitant	 tą	 dieną,	
kai	sąskaita	buvo	gauta	faksu	ir/ar	elektroniniu	paštu).	Sąskaitos	originalas,	
drauge	su	kūrinio	pasu,	bus	atiduotas	atsiimant	nupirką	kūrinį.

5.4	 Apmokėti	 už	 įsigytą	 Meno	 kūrinį	 galima	 Aukciono	 vietoje	 grynais	
pinigais,	arba	banko	kortele	(Visa	/	Visa	Electron	/	MasterCard	/	Maestro),	
arba	banko	pavedimu	į	Aukciono	namų	nurodytą	atsiskaitomąją	sąskaitą	ne	
vėliau	kaip	per	5	darbo	dienas	po	Aukciono.	

5.5.	Mokant	Aukciono	vietoje	banko	kortele	ar	grynais	pinigais,	Aukciono	
dalyviui	išrašomas	grynųjų	pinigų	priėmimo	kvitas	arba	išduodamas	kasos	
aparato	kasos	kvitas	bei	atiduodamas	Meno	kūrinys	ir	kūrinio	pasas.	

5.6.	Sumokėjus	banko	pavedimu,	Meno	kūrinys	atiduodamas	Pirkėjui	kai	
pinigai	įskaitomi	į	Aukciono	namų	atsiskaitomąją	sąskaitą.	Banko	pavedime	
būtina	nurodyti	Pirkėjo	vardą	ir	pavardę,	arba	įmonės	pavadinimą,	bei	įsigyto	
Meno	kūrinio	pavadinimą	arba	loto	numerį,	išankstinės	sąskaitos	numerį.

5.7.	 Aukciono	 namai	 nepriima	 mokėjimų	 už	 Meno	 kūrinį	 iš	 trečiųjų	
asmenų.	 Už	 parduotą	 Meno	 kūrinį	 turi	 sumokėti	 tik	 užsiregistravęs	 ir	
didžiausią	kainą	už	Meno	kūrinį	pasiūlęs	bei	Akceptavęs	kainą	dalyvis,	kurio	
Pirkėjo	numeris	yra	fiksuotas	Aukciono	protokole,	išskyrus	atvejus,	kai		prieš	
Aukciono	pradžią	yra	pasirašytas	 trišalis	susitarimas	 tarp	Aukciono	namų,	
Aukciono	dalyvio	ir	mokėtojo	dėl	kitokių	mokėjimo	sąlygų.	

5.8.	Pirkėjas	privalo	iš	Aukciono	namų	atsiimti	Meno	kūrinį	per	3	darbo	
dienas	nuo	pinigų	sumokėjimo	momento.	Jei	Pirkėjas	neatsiima	Meno	kūrinio	
per	nurodytą	laiką,	jam	skaičiuojami	mokesčiai	už	Meno	kūrinio	saugojimą	–	
0,2	%	Meno	kūrinio	Galutinės	kainos	už	vieną	parą.	

5.9.	 Jei	Meno	 kūrinį,	 pagal	 sutarimą,	 Pirkėjui	 pristato	Aukciono	 namai,	
jie	Meno	kūrinį	Pirkėjui	turi	išsiųsti	per	60	val.	nuo	piniginių	lėšų	įskaitymo	
į	Aukciono	namų	atsiskaitomąją	sąskaitą.	Už	pristatymą	Aukciono	namai	ima	
papildomą	mokestį,	kuris	turi	būti	sumokėtas	tuo	pačiu	metu	kaip	ir	atsiskaitant	
už	Meno	kūrinį.	Į	šią	sumą	įskaičiuojami	pakavimo,	transportavimo,	muitinės		
bei	draudimo	pervežimo	metu	(jei	taikytina)	kaštai.

5.10.	 Kartu	 su	 nusipirktu	 Meno	 kūriniu	 Pirkėjui	 išduodamas	 oficialiai	
Aukciono	namų	patvirtintas	jo	pasas.

5.11.		Atsiimdamas	Meno	kūrinį,	Pirkėjas	privalo	pasirašyti	Meno	kūrinių	
atidavimo	 Pirkėjams	 žurnale	 arba	 analogiškame	 kurjerio	 pateikiamame	
dokumente.	Šiuo	parašu	patvirtinama,	kad	Pirkėjas	Aukciono	namams	neturi	
jokių	pretenzijų.	

5.12.	Jeigu	Meno	kūrinys	yra	kultūros	ir	meno	vertybė,	įrašyta	į	valstybinę	
apskaitą,	 jis	 išduodamas	 Pirkėjui	 kartu	 su	 Kultūros	 vertybių	 apsaugos	
reglamentu.	

5.13.	 Jeigu	 Pirkėjas	 nori	 Meno	 kūrinį	 (kuriam	 daugiau	 kaip	 50	 metų)	
išvežti	 į	užsienį,	 jis	 turi	vadovautis	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2004	
m.	 lapkričio	 9	 d.	 nutarimu	 Nr.	 1424	 patvirtintomis	 Kilnojamųjų	 kultūros	
vertybių	ir	antikvarinių	daiktų	išvežimo	iš	Lietuvos	Respublikos	taisyklėmis,		
kontaktuoti	su	atsakinga	institucija	–	Kultūros	paveldo	departamentu.	

5.14.	Jeigu	Pirkėjas	laiku	–	per	5	darbo	dienas	po	Aukciono	–	neatsiskaito	
su	 Aukciono	 namais	 už	 įsigytą	Meno	 kūrinį,	 jis	 neribotam	 laikui	 praranda	
teisę	 dalyvauti	 Aukciono	 namų	 rengiamuose	 Aukcionuose,	 o	 jo	 pavardė	 ir	
įsiskolinimo	 suma	 viešai	 skelbiama	 Aukciono	 namų	 interneto	 svetainėje	
bei	 paviešinama	 kitais	 Aukciono	 namų	 pasirinktais	 viešosios	 informacijos	
skleidimo	kanalais.

5.15.	 Jeigu	 Pirkėjas	 praranda	 teisę	 į	 Meno	 kūrinį,	 kaip	 nustatyta	 5.14	
punkte,		Aukciono	namai	gali	Meno	kūrinį	pasiūlyti	pirkti	Pirkėjui,	Aukciono	
eigoje	siūliusiam	intervalu	mažesnę	kainą.	

5.16.	 Aukciono	 namai,	 Pirkėjui	 neatsiskaičius	 už	 Meno	 kūrinį,	 turi	
teisę	kreiptis	į	skolų	išieškojimo	įmonę	ar	teismą,	ginti	savo	pažeistas	teises	
įstatymų	nustatyta	tvarka,	įskaitant	ieškinį	dėl	reikalavimo	pripažinti	Meno	
kūrinio	 pirkimą-pardavimą	 įvykusiu	 sandoriu	 bei	 reikalavimą	 Pirkėjui	
sumokėti	 Aukciono	 namams	 bei	 Meno	 kūrinio	 Savininkui	 priklausančias	
sumas.		

6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
6.1.	Meno	kūrinių	Aukciono	 taisyklėms	aiškinti,	 suprasti	 ir	vykdyti	yra	

taikytina	Lietuvos	Respublikos	teisė.
6.2.	Ginčai,	kylantys	dėl	Aukciono	namų	organizuojamo	ir	vykdomo	Meno	

kūrinių	aukciono	tvarkos,	sąlygų,	Aukcione	parduotų	Meno	kūrinių	perleidimo	
Pirkėjams	ir	kitų	susijusių	atvejų,	sprendžiami	Lietuvos	Respublikos	įstatymų	
nustatyta	tvarka.
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1. Main Definitions
1.1.	The	terms	and	conditions	established	by	UAB	Meno	Rinkos	Agentūra	

for	 the	sale	of	artworks	at	 the	Auction	(hereinafter	 the	Art	Auction	Rules)	
are	 binding	 on	 all	 Bidders.	 By	 signing	 the	 registration	 form,	 the	 Bidder	
irrevocably	confirms	that	he	has	familiarized	himself	with	the	Art	Auction	
Rules,	has	understood	them,	and	has	no	comments	and/or	claims	regarding	
their	ambiguity,	inaccuracy,	and/or	incompleteness.

1.2.	 The	 Auction	 is	 a	 public	 purchase-sale	 of	 objects	 of	 cultural	 and	
artistic	value	(hereinafter	Works	of	Art)	through	an	Auction	organized	and	
held	by	UAB	Meno	Rinkos	Agentūra	(hereinafter	the	Auction	House),	where	
Works	 of	 Art	 are	 offered	 for	 sale	 to	 several	 persons	 through	 the	 Auction	
House	and	a	contract	for	the	sale-purchase	of	a	Work	of	Art	is	signed	with	the	
highest	Bidder	(hereinafter	the	Buyer).

1.3.	The	Auction	House	is	the	intermediary	between	the	Owner	who	has	
submitted	the	Work	of	Art	to	the	Auction	(hereinafter	the	Owner)	and	the	
Buyer.

1.4.	The	Auction	administration	is	the	auctioneer	(the	person	conducting	
the	Auction),	the	Auction	recorder,	the	Auction	accountant,	and	other	persons	
responsible	for	organizing	and	conducting	the	Auction.

1.5.	 Pre-Auction	 viewing	 is	 the	 public	 exhibition	 of	 the	Works	 of	 Art	
submitted	for	Auction,	held	at	least	two	days	before	the	start	of	the	Auction.

1.6.	 The	 Bidder	 is	 a	 person	 who	 has	 registered	 to	 participate	 in	 the	
Auction	as	a	potential	Buyer	of	the	Works	of	Art	offered	at	the	Auction.

1.7.	The	Bidder’s	representative	is	the	person	who	physically	represents	
the	Bidder	during	the	Auction.	The	Bidder	must	indicate	his	representative’s	
first	and	last	name	on	the	registration	form,	and	upon	arrival	at	the	Auction,	
the	Bidder’s	representative	must	submit	to	the	administration	of	the	Auction	
House	his	personal	identification	and	the	Bidder’s	written	authorization	to	
represent	him	at	the	Auction	as	a	Buyer.

1.8.	The	Auction	record	 is	 the	document	recording	the	Final	Price	and	
Buyer	 for	 each	 Work	 of	 Art	 sold	 at	 the	 Auction.	 The	 audio	 and/or	 video	
recording	made	during	the	Auction	is	kept	for	one	year	after	the	Auction	and	
is	part	of	the	Auction	record.

1.9.	The	Bidder’s	number	is	the	numbered	bidding	paddle	that	the	Bidder	
raises	when	bidding.

1.10.	An	increment	is	the	increase	in	the	price	of	the	Work	of	Art	being	
auctioned.

1.11.	The	Catalogue	is	the	description	of	the	Works	of	Art	submitted	for	
Auction.	It	indicates	the	artist,	title,	year	of	creation,	measurements,	Starting	
Price	or	assessed	value,	and	other	information	about	the	Work	of	Art.

1.12.	The	certificate	of	authenticity	is	the	official	document	of	the	Work	
of	 Art	 submitted	 for	 Auction.	 It	 indicates	 the	 title	 of	 the	 object,	 its	 artist,	
time	 and	 place	 of	 creation,	 technique	 and	materials	 used,	measurements,	
condition,	signatures,	and	other	information	important	for	its	identification.

1.13.	The	Work	of	Art	is	the	artistic	or	cultural	work	or	object	submitted	
for	Auction	and	offered	 for	 sale	 to	Bidders.	A	Work	or	Works	of	Art	being	
auctioned	as	a	single	object	(with	a	single	number	and	price	in	the	Catalogue)	
may	synonymously	be	called	a	lot.

1.14.	The	Starting	Price	is	the	initial	price	announced	at	the	Auction	when	
bidding	on	a	specific	Work	of	Art	has	begun.

1.15.	The	Reserve	Price	is	a	confidential	amount	(higher	than	the	Starting	
Price	indicated	in	the	Catalogue).	If	it	is	not	reached	during	the	Auction,	the	
Work	 is	 considered	unsold.	 It	 is	 indicated	 in	 the	Auction	Catalogue	by	 the	
symbol	®	beside	the	price	of	a	specific	Work	of	Art.	If	this	symbol	is	absent,	
there	is	no	Reserve	Price.

1.16.	The	Accepted	Price	(Gavel	Price)	is	the	highest	price	offered	during	
the	Auction	by	a	Bidder	for	a	Work	of	Art.	It	is	recorded	by	a	stroke	of	the	gavel.

1.17.	The	Final	Sale	Price	is	the	final	amount	paid	by	the	Buyer	who	has	
won	the	Auction.	 It	consists	of	 the	Accepted	(Gavel)	Price	plus	the	Auction	
House	margin	plus	the	value	added	tax	(VAT)	on	the	Auction	House	margin.

2. Obligations and Rights of the Auction House and the Owner
2.1	When	submitting	a	Work	or	Works	of	Art	for	Auction,	the	Owner	of	

the	Work	of	Art	affirms	and	guarantees	that	the	Work	of	Art	he	has	submitted	
is	 his	 rightful	 property,	which	 has	 been	 lawfully	 acquired	 or	 inherited	 or	
created,	and	that	the	Work	has	not	been	pledged	as	collateral	to	a	third	party.	
He	 is	 responsible	 for	 the	 correctness	 of	 the	 information	 about	 the	Work.	
The	Owner	affirms	that	he	 is	 the	sole	Owner	and/or	 inheritor	of	the	Work	
submitted.

2.2.	 The	 Owner	 guarantees	 that	 the	 Work	 submitted	 for	 Auction	 is	
genuine.	If	it	becomes	clear	before	the	Auction	that	the	Work	is	a	forgery	or	
has	been	erroneously	attributed,	or	if	there	is	doubt	about	the	genuineness	of	

the	Work,	the	Auction	House	reserves	the	right	to	remove	such	a	Work	from	
the	list	of	Works	to	be	auctioned.

2.3.	In	solidarity	with	the	Owner,	the	Auction	House	makes	every	effort	
to	 guarantee	 and	 defend	 the	 copyright	 on	 a	Work	 by	 complying	with	 the	
provisions	 of	 the	 Law	 on	 Copyright	 and	Related	Rights	 of	 the	Republic	 of	
Lithuania.

3. Bidder Registration
3.1.	Natural	and	 legal	persons	may	participate	and	make	purchases	at	

the	Auction.	Natural	persons	participating	 in	 the	Auction	must	be	at	 least	
eighteen	years	old.	The	Bidder	participates	either	personally	or	by	telephone	
or	through	his	representative	or	by	registering	an	Absent	Bidder	form.

3.2.	 A	 Bidder	who	wishes	 to	 participate	 in	 the	 Auction	with	 rights	 of	
purchase	must	register	by	filling	out	the	registration	form.

3.3.	 On	 the	 registration	 form,	 the	 Bidder	 must	 indicate	 the	 following	
information:	

(i)	 a	natural	 person	–	 first	 and	 last	 name,	 address,	 telephone	number,	
E-mail	address;	

(ii)	a	legal	person	–	name,	company	code,	company	address,	VAT	payer’s	
code,	telephone	number,	 fax	number,	E-mail	address,	 Internet	website,	and	
banking	 details	 as	well	 as	 the	 first	 and	 last	 name,	 telephone	number,	 and	
E-mail	address	of	 the	company	representative	authorized	to	participate	 in	
the	Auction;

(iii)	 on	 the	 registration	 form,	 the	 Bidder	 must	 indicate	 whether	 he	
will	collect	 the	purchased	Work	of	Art	himself	or	will	need	transportation	
services,	 also	whether	 he	will	 need	 the	 services	 of	 an	 intermediary	 if	 the	
Work	of	Art	is	to	be	taken	abroad.

3.4.	 Those	who	wish	 to	 participate	 in	 the	 Auction	 by	 telephone	must	
indicate	on	the	Registration	Form	the	numbers	of	the	lots	they	want	to	bid	
on	 as	 well	 as	 the	 participant’s	 telephone	 number	 at	 which	 employees	 of	
the	Auction	House	will	be	able	to	reach	the	participant	during	the	Auction.	
Bidding	by	telephone	is	permitted	only	for	those	lots	whose	Starting	Price	is	at	
least	€500.	If	the	telephone	number	is	registered	in	Lithuania,	and	the	Bidder	
is	in	Lithuania,	the	Auction	House	will	pay	for	the	telephone	connection.	If	the	
telephone	number	is	registered	outside	Lithuania,	or	if	the	Bidder	is	outside	
Lithuania,	he	must	pay	for	the	telephone	connection.	The	Auction	House	is	not	
responsible	for	problems	with	the	telephone	connection.

3.5.	 A	 Bidder	 who	 wants	 to	 participate	 in	 the	 Auction	 without	 being	
physically	present	 in	the	hall	(hereinafter	an	Absent	Bidder)	must	 indicate	
on	the	registration	form,	in	addition	to	the	usual	information	provided	on	the	
registration	form,	the	Work(s)	of	Art	 that	he	wants	to	buy	and	the	highest	
Accepted	(Gavel)	Price	he	is	willing	to	pay	for	this	Work.	At	its	own	discretion,	
for	 purposes	 of	 record	 keeping,	 the	 Auction	House	 gives	 a	 number	 to	 the	
Absent	Bidder.

3.6.	The	registration	form	may	be	filled	out	online	on	the	Internet	website	
of	the	Auction	House,	or	the	form	in	the	Auction	Catalogue	may	be	filled	out	
and	sent	by	fax	(+370	5)	230	7200.	The	registration	form	may	also	be	filled	out	
at	the	Auction	location	during	the	pre-Auction	viewing	or	before	the	Auction	
begins.

3.7.	Registration	forms	sent	by	fax	or	filled	out	online	must	be	received	no	
later	than	four	hours	before	the	Auction.	Registration	at	the	Auction	location	
ends	ten	minutes	before	the	Auction	begins.

3.8.	 The	 Auction	 House	 is	 responsible	 for	 the	 confidentiality	 of	
registration	data.	The	information	provided	on	registration	forms	will	not	be	
transmitted,	transferred,	or	otherwise	disclosed	to	any	third	parties,	except	
as	required	by	law.

3.9.	 The	 Auction	 House	makes	 every	 effort	 to	 ensure	 that	 the	Works	
of	 Art	 to	 be	 sold	 at	 the	Auction	 are	 correctly	 identified	 and	 that	 accurate	
information	 is	provided	about	 them,	but	 it	does	not	assume	responsibility	
for	possible	errors.	Bidders	are	strongly	urged	to	make	purchases	only	after	
closely	 inspecting	 the	Works	 of	 Art	 they	want	 to	 acquire	 during	 the	 pre-
Auction	viewing	and	to	critically	evaluate	their	condition	and	genuineness.	
Bidders	 may	 consult	 experts	 from	 the	 Auction	 House	 or	 bring	 their	 own	
experts	to	the	pre-Auction	viewing	and	rely	on	their	recommendations	about	
making	a	purchase.	After	a	purchase	has	been	made,	the	Auction	House	does	
not	accept	any	complaints	concerning	the	Works	of	Art	that	have	been	bought.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of	artworks	organized	and	held	by	the	Auction	House,	 from	the	transfer	of	
artworks	sold	at	the	Auction	to	Buyers,	or	from	other	related	matters	shall	be	
settled	in	compliance	with	the	laws	of	the	Republic	of	Lithuania.
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