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Sveiki, mielieji,
besisveikinant su Jumis 59-ą kartą, rašant šiuos žodžius, už lango maloniai murkia praeinančios vasaros šiluma. Jau
kvepia rudeniu, o šis aksominis sezonas labai tinka Vilniui. Tad ir rudens Vilniaus aukciono rinkinys yra rudeniškas
– mąslus, net meditatyvus, kviečiantis ne tik žvelgti, bet ir skaityti, gilintis. Kai sakau „meditatyvus”, visų pirma
turiu omeny du autorius, kuriems yra paskirtos atskiros rubrikos „In focus”: tai Algimantas Švėgžda ir Rūta Katiliūtė.
Iš pirmo žvilgsnio, jie abu yra labai, netgi diametraliai, skirtingi: vienas abstraktus, kitas – beveik fotorealistiškai
figūratyvus. Tačiau giliau pažiūrėjus, matome juos vienijantį bendrą vardiklį – labai meditatyvų požiūrį į pasaulį,
meninės raiškos intravertiškumą, minimalistinį taupumą, nedaugžodžiavimą, kuris pereina į tylą...
Tyla reikalinga ir skaitymui, o šio aukciono rinkinyje yra gausu knygų. Nuo raritetinės pergamente įrištos 1650
m. leistos Alberto Vijūko Kojalavičiaus „Lietuvos istorijos” I dalies iki taip pat reto 1909 m. leisto III-ios lietuvių dailės
parodos katalogo ar visai neseniai vos 17-os egzempliorių tiražu išleistos, rankomis įrištos Nacionalinės premijos
laureato Valdo Papievio bibliofilinės knygos „Ėko”.
Tradiciškai, aukcione pristatoma plati lietuviškos dailės panorama, taip pat litvakų bei išeivijos rubrikos.
Norėtųsi atkreipti dėmesį į tokius lotus, kaip didžiulis, preciziškas Pranciškaus Smuglevičiaus raižinys iš „Domus
Aurea” ciklo, taip pat Čiurlionio mokytojo ir bičiulio Kazimiero Stabrausko pastelė iš jo kelionių po Italiją bei Elenos
Romerytės, garsios bajorų giminės ir dailininkų dinastijos atstovės, monumentalus peizažas.
Taigi, susitikime Tolerancijos centre spalio 4 d. Iki malonaus.

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Lilijos Valatkienės nuotr.

In focus: Algimantas Švėgžda
Algimantas Švėgžda gimė 1941 m. balandžio 22 d. Kelmėje, mirė 1996 m. liepos
4 d. Berlyne, tapytojas, grafikas. Vilniaus dailės akademijos garbės profesorius
(1996 m.). 1967 m. baigė Lietuvos dailės institute tapybą, 1978–1981 m. jame
dėstė. Nuo 1966 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Berlyne, Leipcige,
Romoje ir kt.). 1980 m. stažavosi Londone. 1982 m. išvyko gydytis į Vokietiją,
čia liko gyventi. Dailininko kūryboje išskiriami du etapai: lietuviškasis ir
vokiškasis. Gyvendamas Lietuvoje Švėgžda domėjosi įvairiomis Vakarų
Europos dailės kryptimis (popartu, puantilizmu); vienas pirmųjų Lietuvoje
pradėjo taikyti fotorealizmą. Vakaruose dailininko dėmesį patraukė A. Dürerio,
Leonardo da Vinci, vadinamųjų mažųjų olandų kūryba, Rytų filosofija, kultūra.
Vėlyvieji kūriniai dar labiau išgryninti – dėmesys sutelktas į vaizduojamą objektą (dažniausiai tai vaisiai, lapai, sėklos,
šakelės), jo kitimą bėgant laikui, išnyko užuominos į interjerą. Kūriniuose itin subtiliai perteikta šviesa, vyrauja
rami, mistiška, panteistinė atmosfera. „Švėgždai nerūpėjo perteikti gamtos, o sykiu ir žmogaus dvasinių būsenų
dinamiškumo, vitališkumo. Jį domino neskubrus, (…) kone snūduriuojantis amžinybės nejudrumas, stojiškai sulėtintas
gyvenimo – lyg ne savo – stebėjimas, analizavimas. Ramūs pokalbiai su paprastais daiktais ir „tikrais” žmonėmis” (cit.
Rachlevičiūtė, R. Algimantas Švėgžda: snūduriuojančios amžinybės akivaizdoje in: Kultūros barai, 1998, Nr. 1, p. 37–42).
Dailininkas iliustravo knygų (M. Martinaičio Kukučio baladės 1986 m.), sukūrė litografijų, autocinkografijų. Kūrinių
yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Vilniaus dailės akademijos muziejuje,
MO muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Žemaičių muziejuje Alka Telšiuose, Aušros
muziejuje Šiauliuose.
Šioje aukciono rubrikoje pristatomi kūriniai iš itin reto ir trumpo – Londono – laikotarpio (~1980 m.).
Parengta pagal: Algimantas Švėgžda. Laimės šulinys, Vilnius, 2019; Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius,
2016, p. 704–706; Skubėjūtė, M. Švėgžda Algimantas in: https://www.vle.lt [interaktyvus].
1. Algimantas Švėgžda
(1941–1996)

Mė lyna b o nka |
Blau flasche

1983, drb., al., 30 x 40
Sign. AD: Švėgžda 83

980 Eur
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2. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Va is ius ir tr ys uogos

1983, pop., piešt., 27 x 37
Sign. AD: Švėgžda 83

600 Eur

3. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Vėžliukas ant stalo
1980, pop., piešt., 42 x 25
Sign. AD: parašas/1.IV.80./London.

240 Eur

4. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

5. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

[1980], pop., piešt., 42 x 29,5

[1980], pop., piešt., 42 x 30

Autop ortretas su B u d a

190 Eur

Dvi g u b a s a u t o p o r t r e t a s

190 Eur
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I n

f o c u s :

A l g i m a n t a s

Š v ė g ž d a

6 . Al g i ma nt a s Švė g ž d a (194 1–1996)

Vė ž lys a nt s t a l o

1980, pop., past., 42 x 34,5
Sign. AD: parašas/1.IV.80.

240 Eur

7. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

8. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

[1980], pop., piešt., 22,5 x 15

[1980], pop., piešt., 38 x 28

Vėž liukas
6

170 Eur

Mū r o s i e na su ka mi nu

170 Eur
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9. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

10. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

1980, pop., past., 42 x 30
Sign. AD: 1.IV.80./Švėgžda/London

1980, pop., past., 42 x 29,8
Sign. AD: 1.IV.80./parašas

Kė dė ir šva rkas

240 Eur

Kė d ė i r šva r ka s

190 Eur

7

I n

f o c u s :

A l g i m a n t a s

Š v ė g ž d a

11. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

12. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

[1980], pop., past., 42 x 30

1980, pop., past., 42 x 30
Sign. AD: parašas 80

B ud a

190 Eur

Buda

240 Eur

13. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Ane t o s ex l i b r i s

1983, pop., ofortas, 6,9 x 4,9
Sign. AD (klišėje): A·Š·83

120 Eur
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14. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Nat iur mortas N r. 2

1983, pop., ofortas, 9,3 x 18,5, tir. 10/10
Sign. AK: 10/10, AC: Natiurmortas Nr. 2, AD: parašas 83
Repr. in: Algimantas Švėgžda. Laimės šulinys (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,
2019): p. 126.

180 Eur

15. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

16. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

1984, pop., ofortas, 13,5 x 11, tir. 69/80
Sign. AD (klišėje): ·A·Š·84·VI·22·; apačioje
pieštuku: AK: 69/80, AC: Selbstbildnis, AD:
Švėgžda 84
Repr. in: Algimantas Švėgžda. Laimės šulinys
(Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,
2019): p. 211.

1987, pop., ofortas, 10 x 11,5
Sign. AD (klišėje): ·A·Š·87; apačioje pieštuku: AK: E.dʼa., AD: parašas 87

Aut opor t retas

180 Eur

Pu š i s

160 Eur
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I n

f o c u s :

A l g i m a n t a s

Š v ė g ž d a

17. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

D i e t ma r Sc h o l z ’o ex l i b r i s

1984, pop., ofortas, 5,5 x 7,5
Sign. AK (klišėje): Ex libris/Dietmar Scholz, AD: ·A·Š·84;
apačioje pieštuku: AK: E.dʼa., AD: Švėgžda 84

120 Eur

18. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Ša ke l ė

1988, pop., ofortas, 5,2 x 7,5
Sign. AD (klišėje): ·A·Š·88; apačioje pieštuku: AK:
E.dʼa., AD: Švėgžda

120 Eur

19. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

H i d d e ns e e s ka r d i s

1985, pop., ofortas, 7,7 x 12
Sign. AD (klišėje): ·A·Š·85; apačioje pieštuku: AK:
E.dʼa., AC: Hiddensee skardis, AD: parašas. 85

160 Eur
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20. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Ulli darž elis

1984, pop., ofortas, 7,8 x 10,5
Sign. AD (klišėje): A·Š·84; apačioje pieštuku: AK: E.dʼa., AC:
Ulli darželis, AD: parašas. 84

140 Eur

21. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

An e t ei ( A n n ette Rowdon, skulp torė)

1989, pop., mišri techn., 16,5 x 21
Sign. autoriaus dedikacija

260 Eur

22. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Už lango

1985, pop., ofortas, 6 x 7,2
Sign. AD: Švėgžda 1985 B[…]

140 Eur

11

In focus: Rūta Katiliūtė
Rūta Viktorija Katiliūtė gimė 1944 m. kovo 15 d. Marijampolėje, tapytoja. 1968 m. baigė
Lietuvos dailės institute vitražą. Nuo 1969 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Nutapė abstrakčių paveikslų ir jų ciklų; juose spalvų skalė įvairuoja nuo sodrių mėlynų,
mėlynai žalsvų iki gelsvų, pilkšvai baltų spalvų derinių. Įvairiais vienos spalvos tonais
(dažnai naudoja mėlyną spalvą) ir niuansais dailininkė išgauna įtaigų erdvės, šviesos
įspūdį, gilumos iliuziją. Vieni paveikslai turi simbolinio peizažo užuominų, liaudies meno
įvaizdžių, kiti – intymūs, lyriški, harmoningi. „Katiliūtės drobės – lyg transcendentinės
šviesos studijos. (…) Tapytoja vieną ant kito kloja tiek daug perregimų sluoksnių, kad
susidaro gelmės, rūko iliuzija. Įspūdį sustiprina meistriškas toninis niuansavimas. Mėlyna pulsuoja nuo
blyškiai žydros iki sodriai itališkos mėlynos, įkūnydama visus melancholijos atspalvius. Balta švyti tarsi
alebastras arba prigęsta, pridengta matiniais tonais” (cit. Jurėnaitė, R. Rūta Katilūtė in : Dailė. 1992, kn. 29,
p. 64–66). Dailininkė kuria piešinius, instaliacijas. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, MO muziejuje Vilniuje, Tretjakovo galerijoje Maskvoje. 1994 m. pelnė
PollockoKrasner (Jungtinės Amerikos Valstijos) fondo stipendiją, 2016 m. – Lietuvos nacionalinės premijos
laureatė.
Parengta pagal: Rūta Katiliūtė, Vilnius, 2014; Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990, sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 350–
351; Žilinskienė, N. Katiliūtė Rūta Viktorija in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

23. Rūta Katiliūtė (g. 1944)
Žemaitiški motyvai I
1986, pop., litograf., 22 x 16, tir. 6/12
Sign. AK: „Žemaitiški motyvai” I 12/6,
AC: litografija, AD: Rūta Katiliūtė 1986

290 Eur
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24. Rūta Katiliūtė (g. 1944)

Žemaitiški motyvai II

1987, pop., litograf., 26 x 21,5, tir. 9/20
Sign. AK: Žemaitiški motyvai II, AC:
litografija, AD: 9/20 RKatiliūtė 1987

290 Eur

25. Rūta Katiliūtė (g. 1944)

Peiz až as su saule

1980, pop., litograf., 20 x 20, tir. 4/6
Sign. AK: „Peizažas su saule” 1980, AC:
litografija, AD: 4/6 Rūta Katiliūtė

290 Eur

13

I n

26. Rūta Katiliūtė (g. 1944)

Kom pozic ij a

2000, pop., past., 50 x 64,5
Sign. AD: RK

490 Eur
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27. Rūta Katiliūtė (g. 1944)

Mė lyn os t olumos
1992, drb., al., 60 x 73
Sign. AD: RK

3400 Eur
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Lietuvos dailė

29. Kazys Šimonis (1887–1978)

Me r g a i t ė

[1939], kart., temp., 44 x 36,3
Sign. AK: KŜ

1900 Eur

28. Adomas Galdikas (1893–1969)

B ū r ė ja

~1930, kart., al., 44 x 33,5

1850 Eur

Paveiksle pavaizduota rašytojo Antano Žukausko Vienuolio dukra Sofija Žukauskaitė Kuznecovienė, gimusi
1927 m. Paveikslas pieštas pirmosios komunijos proga. Kazys Šimonis buvo šeimos draugas, gydėsi pas
daktarę Sofiją Žukauskienę Kaune, Žemaičių g. buvusiame jos odontologijos kabinete.
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30. Zigmas Petravičius (1862–1955)

P r i e van d e n s

XX a. I p., drb., al., 59,5 x 90,5
Sign. AK: Z. Petravičius

3200 Eur

31. Jonas Buračas (1898–1977)

32. Česlovas Znamerovskis

33. Aleksandras Vitulskis (1927–1969)

1943, pop., akv., 32,5 x 50
Sign. AD: J Buračas /43

Vilnelė

1968, kart., al., 34 x 48

Pa ji esio ke l ias

390 Eur

(Czesław Znamierowski, 1890–1977)

1971, kart., al., 50 x 69,5
Sign. AK: Č.Znamerowskis 71

Švi e s i d i e na

200 Eur

360 Eur
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34. Kazys Šimonis (1887–1978)

Vė j o p a g a i r ė j e

1967, kart., temp., mišri techn.,
38,5 x 50
Sing. AD: KŜ

1200 Eur

35. Kazys Šimonis (1887–1978)

Pa p a r č i o ž i e d a s

1962, pop., temp., 35 x 49
Sign. AD: KŜ

1100 Eur
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36. Monika Bičiūnienė

(1910–2009)

Ka imas žiemą

1999, drb., al., 60 x 73,5
Sign. AD: 1999/parašas

480 Eur

37. Monika Bičiūnienė

(1910–2009)

Ka imo t rioba

1984, kart., al., 60 x 73
Sign. AD: 1984./MBičiūnė

480 Eur
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38. Vincas Dilka

(1912–1997)

Ma no j a u nys t ės
r yt a s

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

1600 Eur

39. Vincas Dilka

(1912–1997)

So dyb o j e

XX a. 3 ketv., drb., al.,
65 x 90
Sign. AD: VDilka

1200 Eur
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40. Vytautas Mackevičius

(1911–1991)

Pe iza ža s su gubomis

XX a. 8 d-metis, drb., al., 48 x 62
Sign. AD: parašas

860 Eur

41. Vilius Ksaveras Slavinskas

(g. 1943)

Kopos ir jūra

1980, pop., akv., 51 x 72,5
Sign. AK: parašas

190 Eur
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42. Jonas Čeponis

(1926–2003)

Mi e l a gė nų
a pyl i nkė s

1978, kart., al., 58 x 68
Sign. AD: Čeponis.78.

3600 Eur

43. Leopoldas Surgailis

(1928–2016)

Pe i z a ž a s su
kl o j i mu

XX a. 7–9 d-metis, drb.,
temp., 88 x 130

3900 Eur
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44. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

45. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1978, kart., al., 62,5 x 71
Sign. AD: parašas 78

XX a. 8–9 d-metis, kart., al., 46,5 x 65

Ru de n s parkas

600 Eur

Ru d e ns p e i z a ž a s

250 Eur

46. Vytautas Ciplijauskas (1927–2019)

47. Algirdas Petrulis (1915–2010)

~1980, kart., al., 32,5 x 24

1996, pop., akv., 61 x 46
Sign. AD: 96/petrulis

B e pava d inimo

390 Eur

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

740 Eur
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48. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)

B r i e d ž i o kr a mė

1984, kart., temp., 67 x 62
Sign. AK: EdJuchna/84.IX

300 Eur

49. Jonas Daniliauskas (g. 1950)

Pr i e šu l i ni o

1983, drb., al., 60 x 73
Sign. AD: 1983 Daniliauskas

800 Eur

50. Vilmantas Marcinkevičius (g. 1969)

51. Kęstutis Grigaliūnas ( g. 1957)

1993, kart., al., 50,5 x 64,5
Sign. AD: VM93

2006, drb. ant kart., akr., 49 x 68
Sign. AD: Grigaliūnas 2006

Ke l ion ė į Rytus

580 Eur
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Au d ė j o s

440 Eur

L

I

X

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

52. Ričardas Filistovičius (g. 1951)

53. Algirdas Petrulis (1915–2010)

54. Algirdas Petrulis (1915–2010)

1997, drb., al., 35 x 24
Sign. AC: Filist. 97.

1996, pop., al. kreid., 25,7 x 16,5
Sign. AD: petrulis 96

1996, pop., al. kreid., 23,2 x 18,2
Sign. AD: petrulis 96

Se n a mie s č io f r ag mentai I

300 Eur

Abstrakti ko mp o z i c i j a

100 Eur

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

100 Eur

55. Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

(g. 1933)

Rudens liet u s

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

290 Eur
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56. Vincas Dilka (1912–1997)

Ju r g i na i

1954, kart., al., 34 x 39,3
Repr. in: Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo
vaizdai (2015, Vilnius: Nacionalinė knyga):
p. 179

360 Eur

57. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)

Na t i u r mo r t a s su s t i r ni u ku
1957, drb., al., 42,5 x 50
Sign. 1957-/VKosciuška

800 Eur

58. Eugenijus Kulvietis (1883–1959)

Na t i u r mo r t a s su a g u r ka i s
XX a. vid., fan., al., 58,5 x 74,5
Sign. AD: E.Kulvietis.

2700 Eur
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59. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)

60. Gintautas Vasionis (g. 1930)

1977, drb., al., 65,5 x 74
Sign. AD: parašas

2002, drb., al., 55 x 65
Sign. AD: Vasionis

Na r ciza i žie mą

Ka r d e l i a i

940 Eur

300 Eur

61. Gintautas Vasionis (g. 1930)

62. Arūnė Tornau (g. 1956)

2010, drb., al., 70 x 50
Sign. AD: Vasionis

2006 (?), kart., al., 50 x 74

Vi l kdal g ia i

300 Eur

Lelijos

290 Eur

27

Litvakų dailė
63. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

Sni e g a s

1943, kart., al., 18,5 x 33,5
Sign. AK: A.B., AD: Blatas

1400 Eur

64. Neemija Arbit Blatas

(1908–1999)

Si uvė j a

XX a. 3 ketv., drb., al., 65 x 81
Sign. AK: Blatas

3200 Eur
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65. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

66. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

XX a. 3 ketv., pop., spalv. litograf., 60 x 44, tir. 78/195
Sign. AK: 78/195, AD: parašas

XX a. 3 ketv., pop., tušas, 58 x 45
Sign. AK: A.Blatas

B ohe ma. Iš serijos „Les p lus g rands Ope r a s ”

320 Eur

Mi ma s Ma r c e l Ma r c e a u

740 Eur

67. Bluma Odes–Ronkin (1912–2007)

68. Izaijas Kulvianskis (Issai Kulvianski, 1894–1970)

1973, drb., al., 46 x 55
Sign. AD: parašas/73

XX a. vid., pop. ant lentos, al., 36 x 40
Sign. AK: parašas

B e pava d inimo

[Pa s iva i kš č i o j i ma s p r i e e ž e r o ]

800 Eur

690 Eur

29

Išeivijos dailė

69. Antanas Mončys (1921–1993)

70. Antanas Mončys (1921–1993)

1967, pop., piešt., akv., 56 x 44
Sign. AD: A. Mončys 67

1966, pop., piešt., akv., 44 x 56
Sign. AK: A. Mončys-/1966

Ab st r akt i komp oz icija I

560 Eur

560 Eur

71. Juozas Bagdonas (1911–2005)

72. Juozas Bagdonas (1911–2005)

XX a. 4 ketv., pop., past., 59 x 45
Sign. AD: J. Bagdonas

XX a. 4 ketv., pop., past., 59 x 45
Sign. AD: J. Bagdonas

Ab st r akc i ja I
30

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

480 Eur

Ab s t r a kc i j a I I

480 Eur
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73. Viktoras Vizgirda (1904–1993)

74. Antanas Tamošaitis (1906–2005)

1961, kart., al., 61 x 51
Sign. AD: 61/V Vizgirda

XX a. 3 ketv., drb. ant kart., temp., 51 x 61
Sign. AD: A/Tam.

C ape C od p eiz až as

Ka i mo s o dyb a

980 Eur

780 Eur

75. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

Muz ikantas su liut ni a

1950, drb., al., 64,8 x 50
Sign AD: Kasiulis/50

3600 Eur

31

I š e i v i j o s

d a i l ė

76. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

77. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

78. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

XX a. 6–7 d-metis, pop., litograf., 62 x 47
Sign. AK: épreuve d‘artiste, AD: dedikacija ir parašas V. Kasiulis
Repr. in: Vytautas Kasiulis (Vilnius: LDM,
2015): p. 292

XX a. 6–7 d-metis, pop., litograf., 62 x 47
Sign. AK: épreuve d‘artiste, AD: dedikacija ir parašas V. Kasiulis
Repr. in: Vytautas Kasiulis (Vilnius: LDM,
2015): p. 285

XX a. 6–7 d-metis, pop., litograf., 50 x 34, tir.
64/200
Sign. AK: 64/200, AD: Kasiulis
Repr. in: Vytautas Kasiulis. Rojaus sodai (sud.
L. Bialopetravičienė, R. Rutkauskienė, Vilnius:
LDM, 2009): p. 152.

Šv. Pe t r as

250 Eur

Sūnu s p a l a i d ū na s

250 Eur

Šv. K r i s t o fo r a s

290 Eur

79. Žibuntas Mikšys (1923–2013)

Có r d o b a [e i ns a m u nd fe r n...]

1948, pop., linoraiž., 64 x 45 (lakštas – 99 x 62)
Sign. AK: dedikacija, AD: parašas

520 Eur
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80. Vytautas Ignas (1924–2009)

K lounas

1976, pop., medžio raiž., 76 x 24, tir. 24/75
Sign. AK: 24/75, AD: Ignas 1976
Repr. in: Vytautas Ignas (Vilnius: LDM,
2001): il. 86.

370 Eur

81. Telesforas Valius (1914–1977)

B e p ava d i ni mo

~1960, pop., mišri techn., monotip., 71 x 55

290 Eur

82. Telesforas Valius (1914–1977)

83. Telesforas Valius (1914–1977)

1956, pop., akv., past., 60 x 47
Sign. AK: TelValius 56/Paris

1974, pop., spalv. ofortas, akvatinta, 60,7 x 45,2
Sign. AK: AP, AC: Vilnius –650–, AD: TelValius 74

Par yžia us Notre Dame

360 Eur

Vi l ni u i 650

290 Eur

33

Lietuvos grafika

84. Zofia Stankiewicz (1862–1955)

85. Tadas Kuliševičius (Tadeusz Kulisiewicz, 1899–1988)

Iki 1926, pop., ofortas, 30 x 20 (klišė), 55 x 40 (paspartas)
Sign. AK: Zofia Stankiewicz Wilno, AD: [Kościół] Jana
Ant pasparto – Vilniaus Stepono Batoro universiteto histologijos profesoriaus Jurgio Stanislovo Aleksandrovičiaus
palinkėjimas medicinos studijų baigimo proga studentei
Juzefai Aukštukaitei–Witkowskai lenkų ir lotynų kalbomis.

1925, pop., sausa adata, 11,5 x 8,5
Sign. AK: Suchoryt (Wilno), AD: Kulisiewicz 25

Šv. Jon ų baž nyčia

280 Eur

34

Vi l ni u s

480 Eur
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86. Leonas Kosmulskis (1904–1952)

Bernardinų baž nyčia Vilniuje

1949, pop., medžio raiž., 17,5 x 17,5
Sign. AK: Leon Kosmulski 1949 r.

320 Eur

87. Karl Heinz Fenske (1912–1963)

Aušros Vartai Vilniuje

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

320 Eur
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88. Leonas Lagauskas (1928–2010)

Seno j o Vi l ni a u s p a no r a ma

1971, pop., ofortas, 48,5 x 64
Sign. AK: Senojo Vilniaus panorama, III e., AD: LLagauskas 1971 m.
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R. Urbonienė, Vilnius, 2011): p. 77.

290 Eur

89. Leonas Lagauskas (1928–2010)

Seno j o Vi l ni a u s p a no r a ma

1972, pop., ofortas, 48 x 61
Sign. AK: Senojo Vilniaus panorama, II e., AD: LLagauskas 1972 m.
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R. Urbonienė, Vilnius, 2011): p. 76.

290 Eur

90. Leonas Lagauskas (1928–2010)

Iš c i kl o „Vi l ni u s “ I

2009, pop., ofortas, 26,5 x 31,5
Sign. AK: „Vilnius“ofortas, AC: /atspaudė dail. Vladas Liatukas/, AD: L. Lagauskas
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R. Urbonienė, Vilnius, 2011): p. 95.

220 Eur

91. Leonas Lagauskas (1928–2010)

Iš c i kl o „Vi l ni u s “ I I

2009, pop., ofortas, 29 x 23
Sign. AK: „Vilnius“ofortas, AC: /atspaudė dail. Vladas Liatukas/, AD: L. Lagauskas
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R. Urbonienė, Vilnius, 2011): p. 93.

220 Eur
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92. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)

93. Aldona Skirutytė (1932–2005)

1970, pop., linoraiž., 20,3 x 16,5
Sign. AD (klišėje): D.Tara.; pieštuku AK: Vilniaus
Motina, AD: DTarabildienė
Repr. in: Žemaitytė Z. Domicelė Tarabildienė
(Vilnius: Vaga, 1973): il. 97.

1967, pop., linoraiž., 46,5 x 63,5
Sign. AK: „Taikos gėlės” Iš ciklo: „Gintarėlio kraštas”, AD: A. Skirutytė 67

Vi l n ia us Mot in a

Taiko s gė l ė s i š c i kl o „G i nt a r ė l i o kr a š t a s ”

240 Eur

100 Eur

94. Stasys Krasauskas (1929–1977)

4 a kt ų r in k inys

1959, kart., pastel., 60–62,5 x 45–47,5
Visi signuoti

800 Eur
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95. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

96. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

1980, pop., šilkograf., 78 x 56,5
Sign. AD: Valadkevičiūtė

[1980], pop., šilkograf., 80,5 x 60
Sign. AD: Valadkevičiūtė

Apl od ismentai

390 Eur

Smė l i o ž a i s ma s

390 Eur

97. Gerardas Šlektavičius (g. 1952)

98. Gerardas Šlektavičius (g. 1952)

1995, pop., linoraiž., 47,5 x 63, tir. 9/14
Sign. AK: Edʼa 9/14 „Atspindžiai” II, AK: Gerardas
Šlektavičius 95

1998, pop., linoraiž., 48 x 63,5, tir. 7/10
Sign. AK: 7/10 „Upelis”, AK: Gerardas Šlektavičius 98

At spin d žiai II

190 Eur

38

u

Up e l i s

190 Eur

L

I

X

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

99. Kęstutis Grigaliūnas ( g. 1957)

100. Kęstutis Grigaliūnas ( g. 1957)

2005, pop., šilkografija, 48 x 66, tir. 2/4
Sign. AK: 2/4 Twin sisters VIII, AC: silkscreen, AD: Grigaliūnas 2005

1991, pop., šilkografija, 36,5 x 24, tir. 16/38
Sign. AK: 16/38 12 dėžučių Nº1 1992, AD: K. Grigaliūnas
1991

Dvyn ė s VIII

290 Eur

12 d ė ž u č i ų N º 1

160 Eur

101. Kęstutis Grigaliūnas ( g. 1957)

Namas C virkos g.

1982, pop., linoraiž., 20 x 29,5, tir. 10
Sign. AK: E’d’a’, AD: parašas82

240 Eur

39

Varia Lituanica
102. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807,

dail.), Vincenzo Brenna (1745–1830, archit.),
Marco Carloni (1742–1796, grav.)

D o mu s Au r e a 15-o s s a l ė s l u b ų pl a fo n a s
(N r. 2 6)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų
(tuomet vadintų Tito termomis) freskų albumo
Vestigia delle Terme di Tito (1776–1787)
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, akv., 89 x
54 (klišė), 93,5 x 61 (lakštas)
Sign. AK: Franc. Smagliewicz, e Brenna disegnorono, AD: Carloni incise
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante de Quadri
incontro al Palazzo Bernini a Roma
Repr. in: Złoty Dom Nerona: Wystawa w 200–lecie
śmierci Franciszka Smuglewicza (koncepcja wystawy i katalogu Justyna Guze, Muzeum Narodowe
w Warszawie, 2008): 204-205.

2500 Eur

103. Barthelemy Lauvergne (1805–1871, dail.),

104. Barthelemy Lauvergne (1805–1871, dail., litograf.)

Ka u no vaizd a s | Vue de Kovno

Ka u na s. Ma l ū na s Mi c kevi č i a u s s l ė nyj e | Mo u l i n d e
l a va l l é e d e Mi c ki ewi c z à Kowno

560 Eur

560 Eur

Leon Jean–Baptiste Sabatier (?–1887, litograf.)

1842–1855, pop., litograf., akv., 25 x 40,5. Spausta Joseph Lemercier
spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796–1858), Voyages de la Commission scientifique
du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et au Feroe, pendant les
annees 1838, 1839 et 1840 sur la corvette La Recherche, Paris, Arthus–Bertrand & Ackermann, 1842–1855.

40

1842–1855, pop., litograf., 26,7 x 42
Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796–1858), Voyages de la Commission
scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et
au Feroe, pendant les annees 1838, 1839 et 1840 sur la corvette La
Recherche, Paris, Arthus–Bertrand & Ackermann, 1842–1855.
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105. Kazimieras Stabrauskas (1869–1929)

Ka kt us ai Pal e rme

~1911–1913, kart., past., 49,7 x 67,2
Sign. AD: K. Stabrowski, KP: W okolicach Palermo

5000 Eur
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106. Elena Romerytė (Helena Römerówna, 1860–1946)

Kel ias pe r berž y nėlį

XX a. 4 d-metis, drb., al., 49 x 110
Sign. AD: H. Römerowna

6000 Eur

Elena Romerytė (Helena Römerówna, Römer) gimė 1860 m. gegužės 11 d. Ciskodo dvare (Vitebsko gub.,
dabar – Latvija), mirė 1946 m. Torunėje (Lenkija), Felicijono Römerio ir Michalinos Kułakowskos duktė.
Dailės mokėsi Vilniuje pas giminaitį tapytoją Edvardą Matą Römerį ir lankė Ivano Trutnevo vadovaujamą
Vilniaus piešimo mokyklą, vėliau studijas tęsė Varšuvoje (pas Kazimierą Alchimavičių), Miunchene. Grįžusi
apsigyveno Bokšto gatvės namuose. 1905 m. rudenį kartu su tapytoja Eleonora Onichimovska buvusiuose
Römerių namuose Bokšto g. atidarė privačią dailės mokyklą; vėliau Elena turėjo ten pat iki 1915 m. veikusią
privačią tapybos mokyklą mergaitėms. I pasaulinio karo metu pasitraukė iš Lietuvos. Tarpukariu gyveno
Vilniuje, aktyviai dalyvavo meniniame gyvenime – buvo Vilniaus dailės draugijos narė, parėmė Šv. Onos
bažnyčios restauravimą. 1945 m. išvyko gyventi į Torunę.
Aliejumi ir akvarele nutapė peizažų, kompozicijų su arkliais, Vilniaus vaizdų, portretų, religinės
tematikos paveikslų bažnyčioms, plunksnele ir tušu nupiešė Vilniaus kiemelių fragmentų. Dalyvavo
parodose Vilniuje, Varšuvoje, Minske. Dailininkės darbai eksponuoti 2017 m. parodoje „Académie de Vilna
– Vilniaus piešimo mokykla (1866–1915)“. E. Romerytės paveikslų turi Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos
nacionalinis muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Varšuvos nacionalinis muziejus.
Parengta pagal: Vilniaus piešimo mokykla: 1866–1915 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2017): p. 306; Lietuvos dailininkų žodynas
1795–1918, sud. J. Širkaitė, Vilnius, 2012, p. 331–332.

42

L

I

X

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

107. B an keto Prez idento Kaz io G riniaus g a r b e i d a lyvi ų ko l e kt yvi nė nu o t r a u ka
1947, pop., sid. br. atsp., 22 x 46
Sign. AK: Banquet to honor dr. Kazys Grinius | former president of Lithuania | given by the Chicago Lithuanian Council | Palmer House | Chicago | April 19, 1947

290 Eur

108. S. Da riaus ir S. G irėno ž ūties atmin i mo ž e nkl i u ka s
[1933], spalv. metalas, ø 3 cm
KP inskripcija: Jūs nugalėję Atlantą, žuvote Lietuvos garbei.

180 Eur

43

Knygos
109. Albertas Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–
Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz, 1609–1677)

H i s t o r i a e L i t va na e Pa r s p r i o r | L i e t uvo s i s t o r i j a I d a l i s

1650, Dancigas (Gdanskas), Jurgio Fiorsterio spaustuvė (Dantisci: Sumptibus Georgii Fӧrsteri), 399, [1] p.
Provinencija: ex libris Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie; savininko atspaudas: Juozas Balčikonis. Originalus pergamento įrišimas.
Restauruota.

1300 Eur

110. Vitioru m Et Vi r t u t u m Co g ni t i o At qu e Ut i l l o r u m c u r a nd o r u m
remedia, It a h a r u m c o mp a r a nd a r u m Ar s Se u Pr a xe s D e E xt i r p a ndis v itiis & vi r t u t i b u s i ns e r e nd i s o mni b u s vi r t u t u m St u d i o s i s
Utilissimæ Ja m d u d u m s c r i p t i s nu nc Typ i s E xp o s i t æ
1763, Vilnae, Typis S. R. M. Academicis Societatis Jesu, [6], 409, [4] p. Lotynų k.

250 Eur

111. Thoma Francisco Rotario (Tommaso Francesco Roero, 1660–1748)
Apparatus universae theologiae moralis | Universaliosios moralinės teologijos sąvadas
1771, Vilnae: Typis S. R. M. Basilianis, [8], 606, [5], 433 p. 1, 2, 3 dalys. Lotynų k.

300 Eur

112. Juzefas Ignacas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski, 1812–1887)

Wit ol o r auda | Vitolio rauda

1846, Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, VIII, 284 p., [9] iliustr. lap., [15] gaid. p.
Su 50 dail. Vincento Smakausko (1797–1876) medžio raižinių ir kompozitoriaus Stanislavo Moniuškos (1819–1872) gaidomis. Antras leidimas.

700 Eur
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113. Pismo z bio r owe wi l e ńs ki e na r o k 1859
Wilno: drukiem Teofila Glücksberga, 1859, 175, 158, 63, 40, 41, 39 p.

200 Eur

114. Ignas Danilavičius (Ignacy Daniłowicz, 1787–1843)

S karbiec dy p lomatów p ap ieskich , c e s a r s ki c h , kr ó l ews ki c h ,
ks iążęcych | Pop iež ių, imp eratorių, ka r a l i ų , ku ni g a i kš č i ų a kt ų
l o byna s

1860–1862, Wilno: W drukarni A. H. Kirkora, t. 1, [4], VII, 391 p.; t. 2, [4], 370 p.
Provinencija: savininkų atspaudai: B. Stadzevičius, Juozas Balčikonis.

440 Eur

115. Jakubas Vujekas (Jakub Wujek, 1541–1597)

Postylla katholicka mniejsz a | Ma ž o j i ka t a l i kų p o s t i l ė

1870–1871, Kraków: Nakładem i drukiem wydawnictwa dzieł katolickich, naukowych, rolniczych i ludowych Władysława Jaworskiego, XIII, 764 p. Provinencija
– savininko atspaudas: Juozas Balčikonis.

190 Eur

116. Feliksas Vrotnovskis (Feliks Wrotnowski, 1803–1871)

Z biór p amiętników o p owstaniu Li t wy w r. 183 1 | At s i mi ni ma i
ap i e L i e t uvo s 183 1 m. su ki l i mą

Biblioteka Pisarzy Polskich, t. LXXII, Historja powstania w 1831 roku na Wołyniu,
Podolu,
Ukrainie, Żmudzi i Litwie / przez Feliksa Wrotnowskiego, t. 2. Lipsk: F.A. Brockhaus,
1875, [5], XII, 255 p.

100 Eur

117. Marianas Karolis Dubieckis (Marian Karol Dubiecki, 1838–1926)

Ka rol Proz or oboź ny W.W. K s. Litew. : p r z yc z yne k d o d z i e j ów Pows t a ni a Ko ś c i u s z kows ki e go

W Krakowie: w drukarni „Czasu“ Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1897, [4], 335 p., [1] portr.
lap.
Su Vytauto ir Algirdo Gintyllo ekslibrisu.

120 Eur

118. Louis Pierre Édouard Baron Bignon (1771–1841)

Pol s ka w r. 1 8 1 1 i 1 8 1 3: wsp omnienia dyp l o ma t y | 1811 i r 1813 me t ų
L e nki j a : d i p l o ma t o
a t s i mi ni ma i
Wilno: Tłocznia „Lux“, 1921, 2 t.: iliustr.

140 Eur
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119. Henryk Mościcki (1881–1952)

Wi l no

Warszawa: nakładem i drukiem księgarni F. Hoesicka, Wilno: J. Zawadzki, 1922, 72 p., iliustr. [33] p.
Su J. Bułhako fotografijomis, viršelio dailininkas – F. Ruščicas.

70 Eur

120. Vladislovas Mickevičius (Władysław Mickiewicz, 1838–1926)

Pa mi ę t ni k. 183 8–1861 (z p o r t r e t e m a u t o r a ) | At s i mi ni ma i . 183 8–1861

Kraków: druk W. L. Anczyca i Społki, 1926, 454 p., [1] portr. lap.: iliustr.,
portr.

90 Eur

121. I I I l i e t uvi ų d a i l ė s p a r o d a [ ka t a l o g a s ]
1909, Vilnius: Lietuvių dailės d-ja, 10 p., [15] iliustr. lap.

150 Eur
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122. Antanas Baranauskas (1835–1902)

Poez je litewskie: z p r z e d r o ku 1863

1921, Wilno: Wydawnictwo „Mildy”, druk „Žaibas”, 61, [2] p.
Lenkų, lietuvių k.
Turinys: I. Anykščių šilelis. II. Kelionė Peterburkan. III. Senovės
daina. IV. Sventimoj šalelėj.

100 Eur

123. Žiulis Vernas (Jules Verne, 1828-1905)

Kelionė ap link p asaul į p e r 80 d i e nų

Vertė J. Balčikonis, 12 iliustr. ir viršelio dail. P. Kalpokas
[1921]: išleido Martynas Yčas, [3], 225, [2] p., [12] iliustr. lap.
Su vertėjo J. Balčikonio dedikacija J. Zikarui.

70 Eur

124. Alma Mater. Mūsų u nive r s i t e t a s

ir j o s t u d e nt i j a

(red. Antanas Šatas)
1930, Kaunas: V.D.Universiteto Studentų atstovybės informacinis
leidinys, 124 p., [8] iliustr. lap., tir. 1600 egz.

20 Eur
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125. Že ma i č i ų p l e nt a s, 193 4 –193 9
(red. A. Butavičius, dail. T. Kulakauskas)
1940, [Kaunas]: Kelių valdybos leidinys, 84, [1] p.: iliustr.

20 Eur

126. Že maitė gyvenime ir kūr yboje
Parengė J. Rimantas, dail. A. Kučas.
1956, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 249, [3] p., [6]
iliustr. lap.: iliustr., faks., portr., vinj.

60 Eur
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127. Mū sų Lietuva: krašto v ietov ių i s t o r i ni a i ,

geog raf iniai, etnog raf iniai b r u o ž a i

Parengė Bronius Kviklys.
1964–1968, Boston, Mass: Lietuvių enciklopedijos sp., 4 t.:
iliustr., žml.
T. 1: 1964, [kalbą taisė Petras Žilionis; žemėlapius braižė Albinas Karnius], 752 p.: iliustr., portr., žml. + I tomo raidinis
turinys (4 p.). Su spaudu: Juozas Girnius.
T. 2: 1965, [kalbos taisytojas Feliksas Kudirka; žemėlapius
braižė Albinas Karnius], 750 p.: iliustr., portr., žml. Su
spaudu: Juozas Girnius.
T. 3: 1966, [kalbos taisytojas Feliksas Kudirka; žemėlapius
braižė Albinas Karnius], 719 p.: iliustr., portr., žml. Su
spaudu: Juozas Girnius.
T. 4: 1968, [kalbos taisytojai Feliksas Kudirka ir Vladas
Kubokas; žemėlapius braižė Albinas Karnius], 816 p.:
iliustr., portr., žml. Su spaudu: Juozas Girnius.

150 Eur

128. Valdas Papievis

Ė ko

2019: Kaunas–Paryžius, VERM, 28 p. Numeruotas egz.:
12/17
Su 2 originaliom Eugenijaus Varkulevičiaus iliustracijomis.
Viršelis ir autorinis knygos įrišimas: Rima Puniškaitė.
Apipavidalinimas: Milda Kairaitienė.

240 Eur
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Varia

129. Nežinomas dailininkas

B e r ni u ko p o r t r e t a s

XX a. pr., drb., al., 106 x 65

90 Eur

130. Ipolitas Užkurnys (1926–2004)

Tr o š ku lys

XX a. 4 ketv., medis, drožyba, h=27
Sign. AD: I.Užkurnys

200 Eur
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131. Petras Balsys (g. 1949)

Rūpintojėlis

1998, medis, drožyba, polichromija,
h=28,5
Sign. KP: Balsys P./1998

190 Eur

132. Danielius Sodeika (g. 1961)

Mergaitė ir gė l ė

2003, bronza, h=45 (su granito postamentu h=48), tir. 6/10
Sign. KP, AC: 10/6 / Sodeika 03

1500 Eur

51

Užsienio šalių grafika

133. Ossip Zadkine (1890–1967)

Du pers onaž ai

[1961], pop., litograf., 75 x 55,5, tir. 57/75
Sign. AK: 57/75, AD: parašas

480 Eur
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134. Theo Tobiasse (1927–2012)

Ps aume s d e l um ière | Šviesos p salmės

XX a. II p., pop., spalv. litograf., 51 x 70, tir. 23/100
Sign. AK: 23/100, AD: parašas

380 Eur

135. Joan Miró (1893–1983)

Komp oz icija

XX a. 3 ketv., pop., spalv. litograf., 36 x 54
Sign. AK (klišėje): Miró

380 Eur
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136. Salvadoras Dali (Salvador Dali,

137. Salvadoras Dali (Salvador Dali, 1904–1989)

Iš ciklo „Le bestiaire de la
Fontaine” | Fontano besti a r i u ma s

[1973], pop., sausa adata, 26 x 21
Sign. AK: EA, AD: parašas

1904–1989)

1974, pop., sausa adata, traf. sp., 57,5 x 39,5,
tir. 237/250
Sign. AK: 237/250, AD: parašas

Pe g a su s B l e u | Mė lyna s i s Pe g a s a s

290 Eur

270 Eur

138. Salvadoras Dali (Salvador Dali,

1904–1989)

Poèmes de Mao Tse-Tung. Ce nt
Fleurs | Šimtas gėlių

[1967], pop., akvatinta, 23,5 x 18,5, tir. 84/229
Sign. AK: 84/229, AD: parašas

280 Eur
54

139. Salvadoras Dali (Salvador Dali, 1904–1989)

Su i t e myt h o l o g i qu e no uve l l e. L e p r i nt e mp s
| Pava s a r i s
[1971], pop., sausa adata, 58 x 38,5, tir. 107/150
Sign. AK: 107/150, AD: parašas

590 Eur
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140. Bernard Buffett (1928–1999)

Mikroskop as

1968–1969, pop., spalv. litograf., 55 x 42. Editions Maurice Garner, Paris.
Sign. AK: EA, AD: parašas

190 Eur
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Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Ambraziūnas, Alfonsas Vincentas (g. 1933): 55
Arbit Blatas, Neemija (1908–1999): 63, 64, 65, 66
Bagdonas, Juozas (1911–2005): 71, 72
Balsys, Petras (g. 1949): 131
Baranauskas, Antanas (1835–1902): 122
Bičiūnienė, Monika (1910–2009): 36, 37
Bignon, Louis Pierre Édouard Baron (1771–1841): 118
Brenna, Vincenzo (1745–1830): 102
Buffett, Bernard (1928–1999): 140
Buračas, Jonas (1898–1977): 31
Carloni, Marco (1742–1796): 102
Ciplijauskas, Vytautas (1927–2019): 46
Čeponis, Jonas (1926–2003): 42
Dali, Salvadoras (Salvador Dali, 1904–1989): 136, 137, 138, 139
Danilavičius, Ignas (Ignacy Daniłowicz, 1787–1843): 114
Daniliauskas, Jonas (g. 1950): 49
Dilka, Vincas (1912–1997): 38, 39, 56
Dubieckis, Marianas Karolis (Marian Karol Dubiecki, 1838–
1926): 117
Fenske, Karl Heinz (1912–1963): 86
Filistovičius, Ričardas (g. 1951): 52
Galdikas, Adomas (1893–1969): 28
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 44, 45
Grigaliūnas, Kęstutis ( g. 1957): 51, 99, 100, 101
Ignas, Vytautas (1924–2009): 80
Juchnevičius, Eduardas (1942–2011): 48
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 75, 76, 77, 78
Katiliūtė, Rūta (g. 1944): 23, 24, 25, 26, 27
Kojalavičius–Vijūkas, Albertas (arba Vaitiekus Vijūkas–
Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz, 1609–1677): 109
Kosciuška, Vaclovas (1911–1984): 57
Kosmulskis, Leonas (1904–1952): 87
Krasauskas, Stasys (1929–1977): 93
Kraševskis, Juzefas Ignacas (Józef Ignacy Kraszewski, 1812–1887): 112
Kuliševičius, Tadas (Tadeusz Kulisiewicz, 1899–1988): 85
Kulvianskis, Izaijas (Issai Kulvianski, 1894–1970): 68
Kulvietis, Eugenijus (1883–1959): 58
Lagauskas, Leonas (1928–2010): 88, 89, 90, 91
Lauvergne, Barthelemy (1805–1871): 103, 104
Mackevičius, Vytautas (1911–1991): 40
Marcinkevičius, Vilmantas (g. 1969): 50

Mickevičius, Vladislovas (Władysław Mickiewicz, 1838–1926): 120
Mikšys, Žibuntas (1923–2013): 79
Mingilaitė–Uogintienė, Bronė (1919–1983): 59
Miró, Joan (1893–1983): 135
Mončys, Antanas (1921–1993): 69, 70
Mościcki, Henryk (1881–1952): 119
Odes–Ronkin, Bluma (1912–2007): 67
Papievis, Valdas (g. 1962): 128
Petravičius, Zigmas (1862–1955): 30
Petrulis, Algirdas (1915–2010): 47, 53, 54
Romerytė, Elena (Helena Römerówna, 1860–1946): 106
Rotari, Thoma Francisco (Tommaso Francesco Roero, 1660–1748):
111
Sabatier, Leon Jean–Baptiste (?–1887): 104
Skirutytė, Aldona (1932–2005): 94
Slavinskas, Vilius Ksaveras (g. 1943): 41
Smuglevičius, Pranciškus (1745–1807): 102
Sodeika, Danielius (g. 1961): 132
Stabrauskas, Kazimieras (1869–1929): 105
Stankiewicz, Zofia (1862–1955): 84
Surgailis, Leopoldas (1928–2016): 43
Šimonis, Kazys (1887–1978): 29, 34, 35
Šlektavičius, Gerardas (g. 1952): 97, 98
Švėgžda, Algimantas (1941–1996): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tamošaitis, Antanas (1906–2005): 74
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 92
Tobiasse, Theo (1927–2012): 134
Tornau, Arūnė (g. 1956): 62
Užkurnys, Ipolitas (1926–2004): 130
Valadkevičiūtė, Nijolė (g. 1944): 95, 96
Valius, Telesforas (1914–1977): 81, 82, 83
Vasionis, Gintautas (g. 1930): 60, 61
Vernas, Žiulis (Jules Verne, 1828-1905): 123
Vitulskis, Aleksandras (1927–1969): 33
Vizgirda, Viktoras (1904–1993): 73
Vrotnovskis, Feliksas (Feliks Wrotnowski, 1803–1871): 116
Vujekas, Jakubas (Jakub Wujek, 1541–1597): 115
Zadkine, Ossip (1890–1967): 133
Znamerovskis, Česlovas (Czesław Znamierowski, 1890–1977): 32

Santrumpos
A. – apačioje
a. – amžius
Ag – sidabras
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas
atrib. – atributuojama
aud. - audinys
aut. techn. – autorinė technika
av. – aversas
balt. – baltalas
C. – centre
cinkograf. – cinkografija
chromolitograf. – chromolitografija (spalvota)
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas
d-metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris
g – gramas
graf. – grafitas
guaš. – guašas
il. – iliustracija
inv. nr. – inventorinis numeris
įv. str. – įvadinis straipsnis
K. – kairėje
kart. – kartonas
ketv. – ketvirtis
klij. – klijuotė
KMM – Kauno meno mokykla
KP – kita (kūrinio) pusė
kreid. – kreidelės
l. – lapas
leid. – leidėjas
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
LDŽ – Lietuvos dailininkų žodynas (Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, 2005–2016)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meno istorijos mokyklos paskaitų tvarkaraštis: 2019 m. rudens trimestras
Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius vaizduojamojo meno istorija 2019 m. rudens trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus:

Dailė ir idėjų istorija
Lekt. – prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Data:
Sav.
Temos:
Antrad.
Žodžiai vaizdui: dailė Vakarų
I
10.01.
raštijoje
II
10.08.
Dailė Antikos raštijoje
Vaizdas pirmųjų krikščionių
III
10.15.
raštuose
IV
10.22.
Dailė Bizantijos raštijoje

Lietuvos diasporos dailė
Lekt. – Ilona Mažeikienė
Data:
Temos:
Ketvirtad.
Išeivis, emigrantas, pabėgelis: lietuviškos
10.03.
tapatybės ženklai vakarietiško meno aplinkoje
10.10.
Lietuva Breisgau Freiburge

V

10.29.

VI

10.17.

Terra Australis incognita: lietuviai Australijoje

10.24.

Lietuviai menininkai Amerikos žemyne

Dailė Viduramžių raštijoje

10.31.

Pranas Domšaitis - naujos realybės kūrėjas
Pietų Afrikoje

11.05.

Dailininko biografija ir
humanistinė dailės samprata

11.07.

Kūrybiniai menininkų tandemai: nuo JAV iki
Australijos

VII

11.12.

Naujųjų laikų dailės teorijos

11.14.

Mūsų kultūros paryžiečiai: Antanas Mončys,
Žibuntas Mikšys, Pranas Gailius, Vytautas
Kasiulis, Svajonė ir Paulius Stanikai

VIII

11.19.

Naujųjų laikų dailės praktikos

11.21.

Neemija Arbitblatas (Arbit Blatas): litvako
kelias

IX

11.26.

Progreso imperatyvas ir
modernizmo dailė

11.28.

Nekasdienė istorija: pastebint grožį
(kolekcininkas Bronius Šredersas (Bob
Sredersas, Australija))

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros tinklapyje www.menorinka.lt
Išklausiusiems nemažiau 7-ių paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.
Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra,
paskaitos mokamos, bilieto kaina – 8 Eur. Vietų skaičius ribotas (max. 40).
Paskaitos vyksta meno galerijoje „Kunstkamera” (Ligoninės g. 4, Vilnius)
Galimi paskaitų temų, lektorių ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook profilyje „Vilniaus Aukcionas“.

Lektoriai:
Giedrė Mickūnaitė – profesorė, dailėtyros bakalauro studijas baigė VDA,
magistro ir daktaro laipsnį įgijo Vidurio Europos universiteto Viduramžių
studijų katedroje Budapešte, Vengrijoje. Tyrinėja Europos ir Lietuvos
Viduramžių ir Naujųjų laikų kultūrą, istorinės atminties ir vaizduotės
klausimus, analizuoja rašytinius dailės šaltinius ir Lietuvos žydų kultūros
paveldą. Stažavosi Warburgo institute Londone, JK, Woodrow Wilsono
tarptautiniame mokslininkų centre Vašingtone, JAV, Katalikiškame
Liuveno universitete, Belgijoje, Priešakinių studijų centruose „Collegium
Budapest“, Budapešte, Vengrijoje ir „Sofia“ Sofijoje, Bulgarijoje, Harvardo
universiteto Bizantinistikos tyrimų centre Dumbarton Oaks, Vašingtone,
JAV. Yra Lietuvos mokslo tarybos ir Europos mokslo fondo humanitarinių
mokslų bei EK Jungtinės programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas
ir globali kaita“ ekspertė, Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Nuolat
vykdo mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, šiuo metu tyrinėja bizantinės dailės
paveldą ir sampratą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir bendradarbiauja
su Oksfordo universitetu įgyvendinant projektą „Jogailaičiai: dinastija,
atmintis, tapatybė“. Skelbia mokslo darbus Lietuvos ir užsienio spaudoje,
aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose ir
projektuose, kuruoja istorinės dailės parodas.
Kursas apžvelgia dailės sampratą Vakarų raštijoje nuo Antikos iki
Modernizmo ir aptaria dailės vietą idėjų istorijoje, bei pristato raštijos
marginalijų indėlį į dailės istoriografiją. Ciklo paskaitose keliamas
klausimas, kaip įvairūs praeities tekstai formuoja ir perteikia vaizdo,
dailės ar architektūros kūrinio ir dailininko ar meistro sampratas, kokiais
kriterijais vertinama dailė ir kaip tai siejasi su vienalaike kultūros tradicija.

Ilona Mažeikienė – dailėtyrininkė, dailės istorikė, Lietuvos dailės
muziejaus Užsienio šalių grafikos rinkinio kuratorė, Vytauto Kasiulio
dailės muziejaus vadovė. Vykdo mokslinius tyrimus, rūpinasi jų
sklaida. Pagrindinės tyrimų sritys – tarpukario Vilniaus dailė (rengtos
disertacijos, skirtos Vilniaus Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto
aplinkos dailininkų kūryba, tema), užsienio šalių grafikos paveldas
Lietuvoje. Pastaruoju metu koordinuoja tęstines programas – „XX a.
Lietuvos išeivijos dailės atodangos“, „Lietuvos egzilio paveldo su(si)
grąžinimo“ renginių ciklus. Kuruoja nacionalines ir tarptautines parodas,
vykdo edukacinius projektus, dalyvauja konferencijose, yra parengusi
ir paskelbusi publikacijų, leidinių. Lietuvos dailės muziejaus rinkinių
komplektavimo komisijos narė.
Paskaitų kursu siekiama artimiau supažindinti su Lietuvos dailės
muziejuje saugomu Lietuvos išeivijos menu, susiformavusios kolekcijos
istorija, pagrindinėmis jos sklaidos kryptimis. Atskirų paskaitų
programoje laukia pažintis su iškiliomis Lietuvos diasporos meno
pasaulio asmenybėmis bei jų kūryba.

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS
ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE.
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.
Artimiausias aukcionas
LX Vilniaus aukcionas
2019 m. gruodžio 6 d. 18 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Kūriniai priimami iki lapkričio 4 d.

1, 4 viršeliuose panaudota:

Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Mė lyna b o nka | B l a u f l a sch e
1983, drb., al., 30 x 40

Daugiau informacijos:
tel. (+370-5) 2307 200
mob. tel. (+370-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt
www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com
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