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Sveiki, mielieji,
jei rudenį skaičiuojami viščiukai, tai ir mes paskaičiuokim: 12 veiklos metų,
60 aukcionų, vidutiniškai po 5 kasmet. Ar tai daug ar mažai? Kaip pažiūrėsi. Viena
aišku, kad kiekvienas aukcionas – vis kitoks, savitas. Štai šiame, pavyzdžiui, rasite
daug keramikos, kuri yra taikomojo meno (dabar sakytume – dizaino) rūšis. Tuo
norime pasakyti, kad vaizduojamąją ir taikomąją dailę vertiname kaip integralias
Lietuvos meno šakas ir visa tai mums yra įdomu, visa tai – mūsų paveldas.
Įdomu, kad praėjus 12-ai metų į aukcioną sugrįžo pirmasis mūsų parduotas
paveikslas. Tai įvyko 2007 m. rugsėjo 14 d., ir tai buvo Rimvido Jankausko–Kampo
didelė drobė, abstrakcija. Ir parduota ji buvo už 17500 litų, tuomet atrodė didžiulė
suma. Dabar ji sugrįžta, ir jos skaitmeninė išraiška mažesnė... tik eurais. Turėsime
puikią progą pasitikrinti meno kūrinių likvidumą ir investicinę grąžą visai
pakankamoje – 12-os metų – perspektyvoje.
O kur dar kitas įspūdingas kūrinys – monumentalus Antano Žmuidzinavičiaus
impresionistinis, itin šiltas kūrinys „Saulėje”. Nuostabu, kad toks kūrinys buvo
sukurtas sunkiais karo metais, 1917-aisiais. Dar net Lietuvos nepriklausomybė
nebuvo paskelbta, tačiau jis jau demonstravo būsimą Lietuvos dailės kryptį, skonį;
atspindėjo lūkesčius, viltis ir idealus. Iš tiesų, tai tuometės Lietuvos ateities vilties
paveikslas, labai simboliškas ir programiškas.
Taigi, šis aukcionas demonstruoja charakteringą Vilniaus aukcionams
meninių artefaktų įvairovę: nuo tapybos iki keramikos, nuo Žmuidzinavičiaus
iki Gataveckų, nuo naivistų primityvistų iki sofistikuotų litvakų, nuo išeivijos
sugrįžtančių darbų iki dailės kombinatų produkcijos, kuri, po tiek laiko, vėl žiūrisi
labai įdomiai ir kelia nostalgiją. Ir visa tai – lituanistika.
Linkiu gražaus prieššventinio laikotarpio ir, artėjant šv. Kalėdoms –
nepamesti tikėjimo, vilties ir meilės.

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Lilijos Valatkienės nuotr.

Lietuvos dailė

1. Vladas Eidukevičius (1891–1941, atrib.)

2. Petras Kalpokas (1880–1945)

~1920–1933, drb., al., 44,7 x 36,5

1924, drb. ant kart., al., 17,5 x 19,5
Kitoje pusėje – užrašas: Dovana p. Petro Kalpoko / 20/VI – 24 m.

Auto por t r e t a s

1800 Eur
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Bi r u t ė s ka l na s Pa l a ngo j e
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3. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

S a ul ė j e

1917, drb., al., 89,5 x 109
Sign. AD: A. Žmuidzinavičius / 1917, KP: Dr. Alseikienės nuos. R210
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R210
Repr. in: A. Žmuidzinavičius, Paletė ir gyvenimas (Vilnius, 1961): il. 6
Autentiškame rėme.

32000 Eur
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d a i l ė

4. Kajetonas Sklėrius (1876–1932)

Pa p l ū d i mi o p e i z a ž a s
1931, pop., akv., 38,5 x 53,7
Sign. AD: KSklėrius/1931

2900 Eur

5. Adolfas Valeška (1905–1994, atrib.)

6. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)

Iki 1944, drb., al., 80 x 71,5

1949, kart., al., 51,5 x 66
Sign. AD: AM49

Pe i z a ž as su f ig ūr omis p o medž iu

1700 Eur
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Na t i u r mo r t a s su o b u o l i a i s

1700 Eur
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7. Kazys Šimonis (1887–1978)

Peiz až as su sodyba

1949, kart., temp., 42,5 x 55
Sign. AD: KŜ

1900 Eur

8. Kazys Šimonis (1887–1978)

Draugai

1955, pop., temp., 40 x 49
Sign. AK: KŜ, KP – lapas su K. Šimonio ranka rašytu
eilėraščiu „Draugai“

1200 Eur

9. Kazys Šimonis (1887–1978)

Praeities p aminklas

1972, kart., temp., 37 x 52
Sign. AD: KŜ

1600 Eur
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L i e t u v o s

d a i l ė

10. Jonas Vaitys (1903–1963)

11. Jonas Vaitys (1903–1963)

1957, kart., al., 29,5 x 45
Sign. AD: JVaitys 57.

1950, pop., al., 17 x 23,5
Sign. KP: parašas/1950

Žiemos pe iza žas

360 Eur

Da ng a u s e t i u d a s

290 Eur

12. Jonas Vaitys (1903–1963)

Ka u no p a no r a ma

1944, drb. ant kart., al., 19,5 x 30,5
Sign. AD: JVaitys 44

360 Eur

13. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990, atrib.)

14. Vytautas Mackevičius (1911–1991)

1935–1945, drb. ant kart., al., 28 x 35,5
Sign. AD: parašas

XX a. II p., drb. ant kart., al., 27,5 x 37
Sign. AD: parašas

Peiza ža s

8

240 Eur

Pe i z a ž a s su b a ž nyč i a

240 Eur
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15. Vaclovas Kosciuška

(1911–1984)

Vil n iaus moty vas su
Moks l in inkų namais

1959, pop., past., 26,5 x 30
Sign. AK: VKosciuška 1959

280 Eur

16. Leonas Katinas (1907–1984)

Vi l ni u s. Na ma s Pyl i mo g . 4 ž i e mą
XX a. 7 d-metis, drb., al., 80,5 x 99
Sign. VD: LKatinas

880 Eur
17. Bronius Uogintas (1946–2013)

Vil nius rudenį
( B on if r at r ų baž nyčia)

1990, drb. ant kart., al., 30 x 50
Sign. AK: B.Uogintas 90-

240 Eur

18. Viačeslavas Sokoleckis (g. 1938)

Dipt ikas Senamiestis rudenį | Peiz až as su Mi s i o ni e r i ų b a ž nyč i a
1989, kart., al., 24 x 29,5 (abu)
Sign. AK: V. Sokoleckis ∙ 89. (abu)

240 Eur
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19. Bronė Jacevičiūtė–Jėčiūtė (1919–2013)

20. Pranas Paškevičius (1921–2009)

1964, kart., al., 50 x 70
Sign. AK: Br. Jacevičiūtė

~1962, kart., al., 51,5 x 68

Sart ų e žeras

340 Eur

Pa r ka s r u d e nė j a nt

290 Eur

21. Stasys Jusionis (g. 1927)

22. Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski, 1890–1977)

1959, drb., al., 45 x 60,5
Sign. AD: parašas

1969–1970, kart., al., 49,5 x 77,5
Sign. AK: C. Znamierowski 70, AD: C. Znamierowski 69

Lin a rūt ė

Ru d u o

480 Eur

380 Eur

23. Mindaugas Skudutis (g. 1948)

Vi l kavi š ki o mo t yva s
~1992, kart., al., 48 x 58

460 Eur
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24. Bronius Uogintas (1946–2013)

25. Bronius Uogintas (1913–1988)

1991, drb., al., 45 x 60
Sign. AK: B.Uogintas 91-

1984, drb., al., 52 x 70
Sign. AD: Br. Uogintas 84

19 11 me t ų gaisrinė Šilutėje

280 Eur

Šve nt o j i p r i e B ū t i ngė s

540 Eur

26. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)

27. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)

1971, drb., al., 80 x 80

1968–1973, kart., al., 55,5 x 49
Sign. AD: ES

Pa m i š kėj e

1300 Eur

Pr i e l a ngo

860 Eur
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29. Vytautas Ciplijauskas

(1927–2019)

Me r g a i t ė s su mo kyk l i n e
u ni fo r ma p o r t r e t a s

~1975–1980, drb., al., 119,5 x 64,5

1900 Eur

28. Valerija Zalensienė (1925–1997)

M a n o m očiutė

1970, drb., al., 100 x 74,5
Sign. VK: ZVal/70

2400 Eur

30. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

Na t i u r mo r t a s g a mt o je III
1980, drb., al., 81 x 100,5
Sign. AC: monograma KV/80

2700 Eur
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31. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

32. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

1986, drb., al., 65,5 x 89,5
Sign. AD: LTuleikis 86

1987–1988, drb., al., 65,5 x 81
Sign. AD: LTuleikis 88

Tol i ai

1900 Eur

Sa u l ė lyd i s

1800 Eur

33. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

34. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940)

1979, drb., al., 70 x 85
Sign. AK: LTuleikis 79

1977, kart., al., 89 x 54
Sign. AK: R. Vait 77

Na ti ur mort a s l a uke

2000 Eur

B e p ava d i ni mo

4800 Eur

13

L i e t u v o s

35. Rimvidas Jankauskas–Kampas (1957–1993)

B e pava d in imo

1991–1992, drb., al., 190 x 300
Sign. AD: Kampas

15000 Eur
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36. Algimantas Jonas Kuras (g. 1940)

Se ni š e š ė l i a i

1992, drb., al., 65 x 92,5

1900 Eur

37. Augustinas Savickas (1919–2012)

Mo t e r i s i r ge l t o na s d a ng u s
1996, kart., al., 122 x 60,5
Sign. AK: 96/A. Savickas

3400 Eur

38. Rimas Zigmas Bičiūnas (g. 1945)

Pa e ž e r i ų dva r a s

1981, drb., al., 85,5 x 76,3
Sign. AD: Rimas 81

1200 Eur
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39. Rimas Zigmas Bičiūnas (g. 1945)

40. Rimas Zigmas Bičiūnas (g. 1945)

1984, kart., al., 31,5 x 19,5
Sign. AD: Rimas 84.

1985, drb., al., 19,3 x 19,5
Sign. AK: Rimas 85.

Rud en į palydint

s

Pava s a r i o nu o t a i ka

250 Eur

250 Eur

41. Monika Bičiūnienė (1910–2009)

Važ iuoja į turgų

1983, kart., al., 22 x 30

270 Eur
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d a i l ė

42. Antanas Drungilas (1914–1998)

Tr yl i ka ve l ni ų

1969, drb., al., 73 x 109
Sign. AC: monograma

1200 Eur

Antanas Drungilas gimė 1914 m. rugsėjo 10 d. Salantuose, mirė 1998 m. vasario 17 d., tautodailininkas tapytojas,
naiviojo meno atstovas. Baigė vieną pradinės mokyklos klasę. II pasaulinio karo metu buvo išvežtas darbams į
Vokietiją. Grįžęs dirbo statybose Salantuose, Klaipėdoje, Kretingoje; vėliau dirbo sargu. Nuo 1951 m. dalyvavo
tautodailininkų parodose. Nuo 1968 m. Lietuvos liaudies meno draugijos (nuo 1989 m. – Lietuvos tautodailininkų
sąjunga) narys. Antanas Drungilas įtrauktas į Pasaulinę naiviojo meno enciklopediją (World encyclopedia of naive
art, 1984 m.). Tautodailininkas nutapė apie 150 paveikslų. Sukūrė peizažų, portretų, daugiafigūrių kompozicijų.
Vyraujančios temos – legendos, tautosaka, buitiniai siužetai, istoriniai motyvai.
A. Drungilo kūrinių yra Kretingos muziejuje.
Parengta pagal: Kuodienė M., Lietuvių liaudies tapyba, Vilnius, 1995, p. 131

43. Jonas Daniliauskas (g. 1950)

44. Raimondas Regimantas Martinėnas (g. 1947)

1980, pop., akv., 24 x 33
Sign. AD: parašas/80 metai

1994, drb., al., 81,5 x 65
Sign. AD: MR

Vas aroj anti

270 Eur
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45. Algis Skačkauskas (1955–2009)

46. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

1991, drb., al., 61,5 x 92
Sign. AD: SK

1979, drb., al., 87 x 114
Sign. AD: Dalia K

Na ti ur mort a s su kriaušėmis

3800 Eur

Klaipėdos uoste

1900 Eur

47. Vincentas Gečas (g. 1931)

48. Rūta Viktorija Katiliūtė (g. 1944)

1992, drb., al., 46 x 55
Sign. AD: parašas

1984, drb., al., 71 x 91
Sign. AD: 1984/RK

L e nkt yn ė s

1500 Eur

Ju o d kr a nt ė

1900 Eur

19

L i e t u v o s

d a i l ė

49. Laima Drazdauskaitė (g. 1947)

50. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)

Pe i z a ž as su t vor a

Švi e s o s i r t a ms o s kova . Sp r a g t u kas i r
Pe l i ų ka r a l i u s

1986, drb., al., 99 x 130

2015, drb., al., 110 x 89
Sign. AK: S. Teitel/2015

2000 Eur

1400 Eur

51. Gintarė Uogintaitė (Bielskienė, 1955–2016)

52. Gintarė Uogintaitė (Bielskienė, 1955–2016)

2006, drb., al., 80 x 70
Sign. AD: Gintarė 06

2014, drb., al., 70 x 100
Sign. AD: Gintarė 14–

Pava saris

780 Eur
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53. Zuzana Ličkutė (g. 1947)

54. Zuzana Ličkutė (g. 1947)

2019, drb., akr., 71 x 52,5
Sign. AD: ZLič

2019, drb., akr., 54,5 x 59,5
Sign. AD: ZLič

Mes a n t l e d o

o

n
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Žuvys

260 Eur

240 Eur

55. Zuzana Ličkutė (g. 1947)

Šaulys

2019, drb., akr., 72 x 55
Sign. KP: ZLič

280 Eur
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L i e t u v o s

d a i l ė

56. Valerijus Dombrovskis (1935–2015) 57. Valerijus Dombrovskis

58. Antanas Krištopaitis (1921–2011)

2011, drb., al., 70 x 60
Sign. AD: V.Dombrovskis 2011

1976, pop., akv., 30 x 42
Sign. AD: Antanas Krištopaitis/1976

Žvė r y n o an gel as

(1935–2015)

Se na s o dyb a

1999, drb., al., 60 x 45
Sign. AD: 99/V Dombrovskis

190 Eur

Vilnius ž iemą

370 Eur

370 Eur

59. Antanas Krištopaitis (1921–2011)

Tr i p ti kas

1985, pop., akv., 23 x 31
Du sign. AK: parašas/ʼ985; AD: parašas/ʼ985

360 Eur

60. Ramunė Kmieliauskaitė (g. 1960)

G ėlės

1993, pop., akv., 75,5 x 56,5
Sign. AK: Ramunė 1993

280 Eur
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61. Augustinas Savickas (1919–2012)

Ke nt a u r a s

1996, pop., piešt., akv., 41 x 29
Sign. AK: Sicilija, AD: A. Savickas 96

290 Eur
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62. Viktoras Paukštelis (g. 1983)

Ne b ep amenu tavo vardo

2018, drb., al., 140 x 170
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.

63. Algirdas ir Remigijus

Gataveckai (g. 1985)
Due t a s 2 Easy
Fa s hion

2009, pop., sangv., spalv.
piešt., 159 x 109 (abu)
Abu sign. AK:
A.Gataveckas; AD:
R.Gataveckas

4500 Eur
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Litvakų dailė

64. Emanuelis Mane-Katzas (Emmanuel Mané-Katz, 1894–1962)

Kaime l is ant kalno

1935, kart., guaš., 49,5 x 64,6
Sign. AD: Mané-Katz 35

3900 Eur
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65. Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky, 1904–1993)

Na t iurmort a s su šamp ano buteliu, obuoliais ir
r a ud on ais vėd r yn ais vaz oje
XX a. II p., drb., al., 41 x 33
Sign. AD: J.Koslowsky

580 Eur
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66. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

Na t i u r mo r t a s su kr e p š e l i u
~1950, kart., al., 60 x 43
Sign. AD: Blatas

2900 Eur
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67. Theo Tobiasse (1927–2012)

68. Theo Tobiasse (1927–2012)

XX a. II p., pop., litograf., 30 x 30, tir. 115/200
Sign. AD: parašas

XX a. II p., pop., litograf., 42,5 x 57
Sign. AK: E.A., AD: parašas

B e p avad in imo

290 Eur

Rū t a i r B o a z a s

250 Eur

69. Itzik Ben Shalom (g. 1945)

Po r a

~1982, bronza su auksine patina, tir. 102/500, h=24 (su postamentu – 26)
Sign. A: 102/500 I. Ben Shalom

380 Eur
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Išeivijos dailė

70. Česlovas Janušas (1907–1993)

Mė n es ie n a m ūsų p ajūr y
XX a. 3 ketv., drb., al., 61 x 86
Sign. AD: Č. Janušas

1900 Eur
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71. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

72. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

1951, drb., al., 60,5 x 50
Sign AD: Kasiulis/51
Repr. in: Vytautas Kasiulis. Rojaus sodai (Vilnius: LDM,
2009): p. 51

XX a. II p., pop., guaš., 51 x 40
Sign. AD: Kasiulis

Me r g i n a, pa rimus i prie stalo

Mu z i ka nt a s su š a r ma nka

1700 Eur

2900 Eur

73. Adolfas Valeška (1905–1994)

Vi t r a ž o „G a i d e l i s “ p r o j e kt a s

XX a. 8 d-metis, juodas pop., past., guaš.,
mišri techn., 62 x 48
28

300 Eur
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74. Antanas Tamošaitis (1906–2005)

Grė bėja

XX a. 7–8 d-metis, drb. ant kart., al., 182,5 x 121,5
Sign. AD: monograma/Tamo/saitis

4800 Eur
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75. Pranas Gailius (1928–2015)

S ka i tan t i Nue

2015, pop., akr., 68,5 x 91,5
Sign. AD: pranas

4200 Eur
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76. Pranas Gailius

(1928–2015)

I š se rij os „ Ad ret” I

XX a. 9–10 d-metis, drb.,
akr., 42,5 x 52
Sign. AC: pranas

2200 Eur

77. Pranas Gailius

(1928–2015)

I š se rij os „ Ad re t” II

XX a. 9–10 d-metis, drb.,
akr., 42,5 x 52
Sign. AC: pranas

2200 Eur
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78. Povilas Puzinas (1907–1967)

Na t i u r mo r t a s

1946, kart., al., 57 x 46
Sign. AD: 46/ Pauls Puzins

4400 Eur

79. Jonas Rimša (1903–1978)

80. Jonas Rimša (1903–1978)

1945–1951, pop., temp., 35 x 27,7
Sign. AD: J.Rimša

~1945, pop., temp., 35 x 27,7
Sign. AD: J.Rimša

I n d ė n ų a peigos

1900 Eur
32

I nd ė nų mo t e r ys

1900 Eur
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81. Alfonsas Dargis (1909–1996)

82. Alfonsas Dargis (1909–1996)

1961, pop., autorinė technika, 56 x 39,5, tir. 73/145
Sign. AK: 73/145 Masquerade, AD: A. Dargis.1961

XX a. 7–9 d-metis, pop. ant drb., temp., 31,8 x 28
Sign. AD: A. Dargis

M a s q ue rade | Maskaradas

480 Eur

Fi g ū r i nė ko mp o z i c i j a

390 Eur

83. Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė (1913–2005)

Amž iaus g imimas | Motinyst ė
XX a. II p., drb., al., 76,5 x 61
Sign. AD: Jadv.Paukštienė

1200 Eur
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84. Juozas Bagdonas (1911–2005)

Ko mp o z i c i j a

XX a. II p., drb., al., 85 x 122

2900 Eur

85. Viktoras Vizgirda (1904–1993)

Pe i z a ž a s

XX a. II p., kart., al., 52 x 65

2900 Eur

86. Juozas Mieliulis (1919–2009)

Va nd u o i r ku r p ė

1963, drb., al., 66 x 106,5
Sign. AD: A.Mieliulis 1963

2400 Eur
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87. Eleonora Marčiulionienė

88. Eleonora Marčiulionienė (1912–2001)

89. Eleonora Marčiulionienė (1912–2001)

Me r g in a su pa ukščiais

XX a. 8 d-metis, keramika, spalv. glazūra, 45,5, X 50 X 23

XX a. 8 d-metis, keramika, spalv. glazūra,
69,8 x 46

(1912–2001)

XX a. 7–8 d-metis, keramika,
glazūra, h=43
Pastaba: restauruota.

Dekoratyv inė vaz a

1800 Eur

Sku l p t ū r i nė ko mp o z i c i j a

2000 Eur

1200 Eur

90. Eleonora Marčiulionienė (1912–2001)

91. Vytautas Kašuba (1915–1997)

XX a. 7–8 d-metis, keramika, spalv. glazūra, 39 x 54,5
Sign. AD: EMarč

1981, gipsas, 54,3 x 36,4 x 2
Sign. AK: V.Kašuba

Šok is

1900 Eur

Fr a n

1800 Eur
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In focus: Marius Liugaila
Marius Liugaila gimė 1953 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje, mirė 2013 m. kovo 2 d. ten pat, grafikas.
Dailininkės S. Veiverytės sūnus. 1977 m. baigė Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės
akademija) grafiką (mokytojai S. Krasauskas, A. Gurskas). Dirbo laikraštyje Literatūra ir
menas (1976–1977 m.), žurnaluose Mokslas ir gyvenimas (1980–1990 m.), Taip ir ne (1990–
1993 m.), Jaunimo gretos (1993–1994 m.), Moteris (1994–1995 m.). Nuo 1979 m. dalyvavo
parodose (pelnė tarptautinių parodų ir konkursų apdovanojimų); surengė daugiau kaip 30
individualių parodų Lietuvoje ir užsienyje (Tokijuje, Osakoje, Nagojoje, Leipcige, Helsinkyje,
Taline, Pekine). Sukūrė estampų, ekslibrisų (daugiau kaip 300), kamerinių grafikos darbų
oforto technika, derino akvatintos, mecotintos ir sausosios adatos technikas. Iliustravo ir
apipavidalino žurnalų, daugiau kaip 70 leidinių; sukūrė piešinių pastele, anglimi. Kūrybai
būdingas kruopštus piešinys, vyrauja filosofinės, alegorinės, siurrealistinės temos, dailės
kūrinių citatos. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, užsienio šalių muziejuose, Vilniaus
universiteto bibliotekos Grafikos kabinete.
Parengta pagal: Dobrovolskaitė, I., Liugaila Marius in: https://www.vle.lt [interaktyvus]; Lietuvos dailininkų žodynas 1945–1990,
sud. M. Žvirblytė, Vilnius, 2016, p. 450–451.

92. Marius Liugaila (1953–2013)

93. Marius Liugaila (1953–2013)

1993, pop., ofortas, mecotinta, 15,4 x 11,7, tir. 27/50
Sign. AK: 27/50/Miško laumės, AD: Marius Liugaila/1993.

2001, pop., ofortas, mecotinta, 36,5 x 25,5, tir. 27/45
Sign. AK: 27/45, ·Antroposfera·, AD: Marius Liugaila ·2001·

M iško l aumės

180 Eur
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Ant r o p o s fe r a

400 Eur
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94. Marius Liugaila (1953–

95. Marius Liugaila (1953–2013)

Žuvė d ros ž vilgsnis

2005, pop., ofortas, mecotinta, 14 x 31, tir. 7/45
Sign. AK: 7/45/ Senamiesčio katės, AD: Marius Liugaila ·2005·

Senamiesči o ka t ė s

2013)

2002, pop., ofortas, mecotinta,
tir. 17/50
Sign. AK: 17/50/ Žuvėdros
žvilgsnis, AD: Marius Liugaila
·2002·

250 Eur

280 Eur

1.
1.

2.

96. Marius Liugaila (1953–2013)

4 eksl ib r isai

1. Koji Ikuta ex libris
1981, pop., ofortas, 10,3 x 6,4, tir. 3/100
Sign. AK: 3/100, AD: M.Liugailaʼ81
2. Jono Strielkūno ex libris
1985, pop., ofortas, 7,7 x 6,7
Sign. AK: E.dʼA., AD: M.Liugaila/ʼ85

3.

4.

3. Piauloko ex libris
1985, pop., ofortas, 10,5 x 6, tir. 2/10 (2)
Sign. AK: 2/10 (2), AD: Marius Liugailaʼ85
4. Bill Ray ex libris
1993, pop., ofortas, 11,7 x 10, tir. 17/45
Sign. AK: 17/45, AD: M.Liugailaʼ93

200 Eur
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97. Marius Liugaila (1953–2013)

4 eksl ib r isai

1. Dante Fangaresi ex libris
1998, pop., ofortas, mecotinta, 13,1 x 9,7, tir. 105/130
Sign. AK: 105/130, AD: M.Liugaila/ʼ98
2. George Dumon Gryson ex libris
1998, pop., ofortas, mecotinta, 12,7 x 9,6, tir. 102/150
Sign. AK: 102/150, AD: M.Liugaila/ʼ98
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4.

3. Spartaco Cadioli ex libris
1998, pop., ofortas, mecotinta, 12,8 x 8, tir. 80/120
Sign. AK: 80/120, AC: ʼ98, AD: M./Liugaila
4. Evert Veldhuizen ex libris
2003, pop., ofortas, mecotinta, 12,5 x 9,6, tir. 112/150
Sign. AK: 112/150, AD: M.Liugaila/2003

250 Eur

98. Marius Liugaila (1953–2013)

E x l i b r i s B r u no G a nd i no

1. Ex libris Bruno Gandino eskizas
[2004], pop., piešt., 13 x 9
Sign. AD: (Ekologinė tematika)
2. Ex libris Bruno Gandino
2004, pop., ofortas, mecotinta, 12,6 x 8,6
Sign. AK: E.dʼa, AD: Marius Liugaila/2004

550 Eur

1.

1.

2.

2.

99. Marius Liugaila (1953–2013)

4 eksl ib r isai

1. Ex libris Romana Ribero
2004, pop., ofortas, mecotinta, 13 x 9,9
Sign. AK: E.dʼa, AD: Marius Liugaila/2004
2. Ex libris biblioteca de Tago Gil Aguado
2005, pop., ofortas, mecotinta, 13,9 x 9,6, tir. 16/35
Sign. AK: XVI/XXXV, AD: M.Liugaila/2005
38

3.

4.

3. Ex libris Colme Nares
2006, pop., ofortas, mecotinta, 12,5 x 8,5, tir. 11/35
Sign. AK: XI/XXXV, AD: M.Liugaila/2006
4. Ex libris Alvaro Gil y Rosa Aguado
2006, pop., ofortas, mecotinta, 12,6 x 9,6, tir. 19/35
Sign. AK: XIX/XXXV, AD: M.Liugaila/2006

200 Eur
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3.

2.

100. Marius Liugaila (1953–2013)

3 eksl ib r isai

1. Ex libris Penelope
2008, pop., ofortas, mecotinta, 12,6 x 9,6, tir. 20/35
Sign. AK: XX/XXXV/Penelope, AD: Marius Liugaila/2008
2. Ex libris Julia Vermes | Labyrinth
2000, pop., ofortas, mecotinta, 12,5 x 10,1, tir. 12/35
Sign. AK: XII/XXXV/Labyrinth, AD: Marius/Liugaila/2000

3. Ex libris dr. Wolfgang Pungs| Duel
2006, pop., ofortas, mecotinta, 12,5 x 9,7, tir. 30/35
Sign. AK: XXX/XXXV, AD: Marius/Liugaila/2006

200 Eur

101. Marius Liugaila (1953–2013)

Ra myb ė

2007, pop., spalv. piešt., past., 62,5 x 43,5
Sign. AD: Marius Liugaila 2007

1500 Eur
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Lietuvos grafika
102. Irena Trečiokaitė–Žebenkienė (1909–1958)

Na t i u r mo r t a s su s ku l p t ū r i ne g a lva
1934, pop., litograf., 20 x 22
Sign. AK: 1934, AD: I Trečiokaitė

120 Eur

103. Samuelis Rozinas (1926–2006)

104. Albina Makūnaitė (1926–2001)

1957, pop., linoraiž., 20 x 27
Sign. AK: Aušros vartai, AD: S Rozinas 57 m.

1960, pop., medžio raiž., 39 x 31
Sign. AD: AMakūnaitė / 1960 m

Aušros vart ai

140 Eur

40

Au t o p o r t r e t a s

160 Eur
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105. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Natiurmortas N r. 2

1983, pop., ofortas, 9,3 x 18,5
Sign. AK: e.d‘a, AC: Natiurmortas Nr 2, AD: Švėgžda 83

180 Eur

106. Algimantas Švėgžda (1941–1996)

Ex l ib er Annette (2 vnt. , juodas ir mėly na s )
1983, pop., ofortas, 6,9 x 4,9
Sign. AD (klišėje): A∙Š∙83 (abu)

180 Eur

107. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

2 motyvai su eg ip tietiškom f i g ū r o m
Apie 1970, pop., tušas, akv., 20 x 14 (abu)

240 Eur
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108. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

109. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

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

Apie 1970, pop., tušas, 24,7 x 17,7

Vyr as. Moteris.

Po r a

200 Eur

190 Eur

110. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

111. Jokūbas Zovė (g. 1948)

1960, pop., ofortas, 27,7 x 22
Sign. AK: E.d‘A, AD: parašas 60

XX a. pab.–XXI a. pr., pop., tušas, 44 x 34
Sign. AD: parašas

I n d ė šokėja

260 Eur
42
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112. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

113. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)

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

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

A p l od isme n t a i

Smė l i o ž a i s ma s

390 Eur

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

114. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

115. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

1945–1959, pop., piešt., akv., 26 x 19 (2 vnt.), 40 x 29
(18 vnt.)

1952–1958, pop., piešt., 40 x 29 (42 vnt.)

Es k izų a l bumas I (20 lap ų)

200 Eur
44

E s ki z ų a l b u ma s I I (4 2 l a p a i )

420 Eur
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116. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Esk izų a l b u mas III (30 lap ų)
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117. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Esk i z ų a l b u ma s I V (2 1 l a p a s )

1955–1960, pop., piešt., akv., 40 x 29 (30 vnt.) 1951, pop., piešt., akv., 40 x 29 (21 vnt.)

300 Eur

210 Eur

118. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Esk i z ų a l b u ma s V (3 9 l a p a i )
1959, pop., piešt., 40 x 29 (39 vnt.)

390 Eur

119. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Vaz a

1967, molis, emalė, h=20, ø 22
Sign. A: monograma

360 Eur
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120. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Va z a gė l ė ms

1967, molis, glazūra, h=16, ø 18
Sign. A: monograma 1967/Kaunas

360 Eur

121. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė“

D e ko r a t yvi nė l ė kš t ė

[1973], molis, glazūra, ø 22,5
Sign. KP: Rankų darbas/monograma VM/Kaunas „Dailė“

120 Eur

122. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė“

D e ko r a t yvi nė va z a

[1963?], molis, glazūra, h=22, 38 x 14
Sign. KP: Rankų darbas/monograma VM/Kaunas „Dailė“

390 Eur

123. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Žva ki d ė -va z a

1977, molis, emalė, glazūra, 17,3 x 29
Sign. A: monograma/Kaunas/1977

240 Eur
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124. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

125. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

1977, molis, glazūra, 20 x 40
Sign. A: monograma/Kaunas/1977

1980, molis, glazūra, h=23, ø 24
Sign. A: monograma

Žva k id ė-vaz a

280 Eur

Va z a -s ku l p t ū r a

300 Eur

127. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Va z a -s ku l p t ū r a

1982, molis, glazūra, h=40, ø 26
Sign. A: monograma/Kauno/1982

300 Eur
126. Valdemaras Manomaitis

(1912–2000)

Dekoraty vi nė va z a

1982, molis, glazūra, h=56, ø 18
Sign. A: monograma

440 Eur
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128. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Dekoraty vinė vaz a

1982, molis, glazūra, emalė, h=56, ø 16
Sign. A: monograma

440 Eur

129. Valdemaras Manomaitis

(1912–2000)

I nd a s va i s i a ms

1992, molis, emalė, h=13, ø 28
Sign. A: monograma

280 Eur

130. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

I nd e l i s s a l d u myna ms

1992, molis, glazūra, h=13, ø 18
Sign. A: monograma

200 Eur

131. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

D e ko r a t yvi nė va z a

1992, molis, matinės glazūros, h=22, ø 25
Sign. A: monograma

300 Eur
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132. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

D e ko r a t yvi nė va z a „ St i r no s “
1983, molis, glazūra, h=35, ø 17
Sign. A: monograma

360 Eur

133. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

D ekoraty vinė vaz a su įdėklu gėlėms
1992, molis, glazūra, h=22, ø 22
Sign. A: monograma 1992 Kaunas

340 Eur

134. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Va z a gė l ė ms

1992, molis, glazūra, h=14,5, ø 14
Sign. A: monograma

200 Eur

135. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Vaz a gėlė ms

1992, molis, matinės glazūros, h=15, ø 14
Sign. A: monograma

200 Eur
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136. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

D ekor at yvin ė vaz a
„ Avin ėl i, pa s ip urtyk“

1987, molis, glazūra, h=23, ø 25
Sign. A: monograma

340 Eur
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137. Valdemaras Manomaitis

138. Valdemaras Manomaitis

Va z a -s ku l p t ū r a

D e ko r a t yvi nė va z a

240 Eur

300 Eur

(1912–2000)

1992, molis, emalė, h=21,5, ø 13
Sign. A: monograma

(1912–2000)

1982–1987, molis, glazūra, h=37, ø 25
Sign. A: monograma

140. Valdemaras

Manomaitis
(1912–2000)

D e ko r a t yvi nė va z a
1992, molis, matinės
glazūros, h=73, ø 27
Sign. A: monograma/
Kaunas/1992

780 Eur

139. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

D ekor at yvinė vaz a

1992, molis, glazūra, h=72, ø 28
Sign. A: monograma 1992
50

780 Eur
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141. Valdemaras Manomaitis

142. Valdemaras Manomaitis

143. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

De kor at yv inė vaz a su
d an gč iu „Tr ys gulbės“

Vaz a „At g i mi ma s “

1990, molis, glazūra, emalė, h=20, ø 20
Sign. A: monograma

(1912–2000)

1987, molis, emalė, h=25, ø 20
Sign. A: monograma 1987 Kaunas
Pastaba: kitoje dangtelio pusėje yra
nutrupėjimų.

(1912–2000)

1990, molis, glazūra, h=26, ø 24
Sign. A: monograma/1990

380 Eur

D e ko r a t yvi nė va z a „Ta u t a“

380 Eur

380 Eur

144. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė“

D ė ž u t ė p a p u o š a l a ms

1952, oda, spaudimas, paryškintas kontūras, 13 x 13 x 7
Pastaba: atsiklijavęs dangtelis.

160 Eur

145. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė”

Od i ni s a l b u ma s (2 5 l a p a i )

1958–1959, oda, spaudimas, dažymas, inkrustacija gintarais, 36 x 25
Pastaba: su nuotraukomis.

140 Eur

146. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė”

Trika mp i s t e a t r i ni s r a nki nu ka s

1959, oda, spaudimas, dažymas nitro lakais, inkrustacija gintaru, 12,5 x 14

160 Eur

147. Valdemaras Manomaitis (1912–2000) | Kauno kombinatas „Dailė”

Stačiaka mp i s t e a t r i ni s r a nki nu ka s

1959, oda, spaudimas, juodo lako dažymas, inkrustacija gintaru, 10 x 25,5
Pastaba: sugedęs užtrauktukas, yra nutrynimų, įplyšimų.

140 Eur

51

Varia Lituanica

148. Vaclovas

Miknevičius (1910–1989)

Dekoratyv i nė va z a

1939, molis, glazūra, ø10,2,
h=31,5
Sign. A: V.Miknevičius
1939

120 Eur

149. Vaclovas Miknevičius
(1910–1989)

150. Vaclovas Miknevičius

1938, molis, glazūra, ø, h=20
Sign. KP: V. Miknevičius
/1938

1938, molis, glazūra, ø24, h=31,5
Sign. KP: V. Miknevičius 1938

D e ko r a t yvi nė va z a

250 Eur

151. Nežinomas lietuvių
liaudies meistras

152. Nežinomas lietuvių

153. Nežinomas lietuvių

Šve n t oj i ir
Rū p i n t oj ėl is

XIX–XX a., medis, drožyba,
h=17, h=21,5

Nukr y ž iuotasis su
dv iem šventaisiais

320 Eur

XIX–XX a., medis, drožyba,
h=20,5, h=27,5, h=20

Šv. Ange l a s i r
Nu kr yž i u o t a s i s

320 Eur

320 Eur

liaudies meistras

(1910–1989)

D e ko r a t yvi ni s ą s o t i s

390 Eur

liaudies meistras

XIX–XX a., medis, drožyba,
h=21,5, h=34

154. Aki ni a i su f u t l i a r u

Optika „Spaudos fondas” Foto
XX a. 4 d-metis („Spaudos fondo” optika buvo atidaryta 1933 m.)

100 Eur
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1893–1914 metais Vilniuje veikusio šokolado fabriko „Victoria“
saldainių popierėlių kolekcija. Kolekciją sudaro secesiniai ir dar
ankstyvesni popierėliai, parodantys dizaino evoliuciją ir rinkodaros
idėjas. Kolekcija iliustruoja XX a. 1 d–mečio pramoninės grafikos
tendencijas. Tikėtina, kad piešinius kūrė Vilniuje gyvenę dailininkai.
1910 m. Vilniaus miesto žinyne rašoma, kad „fabriko, kuriame dirba
apie 500 žmonių, produkcija randama ir Europinėje ir Azijinėje
Rusijoje ir netgi prasiskverbia į užsienį“.
Pagrindinis fabriko savininkas Izraelis Bunimovičius buvo Sankt–
Peterburgo II gildijos pirklys, todėl ir fabrikas vadinosi SanktPeterburgo akcine bendrove „Victoria“. Po 1914 m. gaisro Kaukazo
(dab. Mindaugo) ir Ugličskaja (dab. Šaltinių) gatvių kampe stovėjusio
fabriko veikla nutrūko. XX a. 3 d–metyje dviaukštis pastatas buvo
rekonstruotas į gyvenamą namą.
Parengta pagal: Вильнюс: по следам литовского Иерусалима (Vilnius, VVGŽM,
2011) ir D. Pocevičius, 100 Vilniaus istorijos reliktų (Vilnius, Kitos knygos, 2016)

155. I z r a e l i o i r To b i j o
B u ni movi č i ų s a l d a i n i ų
f a b r i ko „Vi kt o r i j a” s a l d a i n i ų
p o p i e r ė l i ų r i nki nys ( 20 v n t . )
1897–1914 m., pop., poligraf., dydžiai
įvairūs

320 Eur

156. Te at r in iai žiūronai

XX a. 3–4 d-metis, gamintojas „Optyk Rubin“, Vilnius
Inskripcijos „Optyk Rubin“ Wilno ant žiūronų ir ant dėžutės.
Originalioje restauruotoje odinėje dėžutėje su veidrodėliu

140 Eur

157. Kombinatas „Dailė” (gamintojas)

158. Nežinomas autorius | Kombinatas „Dailė” (?)

XX a. 7–8 d-metis, medis, gintaras, žalvaris, 19 x 26,3

XX a. II p., fan., medžio faneruotė, 35 x 47

Suvenyrinė p laketė „Birštonas”

M. K . Či u r l i o ni o kū r i ni o „ Au ka” p a r a f r a z ė

100 Eur

130 Eur
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V a r i a

159. Irena Žuklytė-Bagdonienė (g. 1942)

160. Juozas Kėdainis (1915–1998)

1972, varis, 30,3 x 20,2
Sign AD: I. Žuklytė / 1972

XX a. ~ 6–7 d-metis, bronza, h=33,5 (su postamentu – 43,5)
Sign. AD: Kėdainis

M . K. Č iurliono bareljef as

140 Eur

161. Antanas Sutkus (g. 1939)

L ie t uvos Kristus (iš kun.
S t . Dob r ovolskio kolekcijos)
1967, pop., sid. br. atsp., 37,5 x 27,5
Sign. KP: dedikacija ir parašas

150 Eur
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L i t u a n i c a

Mauduolė

2500 Eur

162. Antanas Sutkus (g. 1939)

163. Antanas Sutkus (g. 1939)

1967, pop., sid. br. atsp., 36,5 x 28
Sign. AD: A. Sutkus, 1967

1967, pop., sid. br. atsp., 36,5 x 28,3
Sign. AD: A. Sutkus, 1967

G andr a l i z d i s

250 Eur

Ka p i na i t ė s

250 Eur
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Varia

164. Salvador Dali (1904–1989)

165. Shoichi Hasegawa (g. 1929)

1981, pop., litograf., 88 x 63, tir. 4460/5000. Atspausdinta
Matthieu Zurich
Sign. AD klišėje: parašas

XX a. II p., pop., litograf., 59 x 48,5, tir. 34/110
Sign. AK: 34/110, AC: Monde amethyste, AD: Shoichi Hasegawa

F l or dal i I I . L a Rose Pap illon

900 Eur

Mo nd e a me t hys t e

250 Eur
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Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Bagdonas, Juozas (1911–2005): 84
Bičiūnas, Rimas Zigmas (g. 1945): 38, 39, 40
Bičiūnienė, Monika (1910–2009): 41
Blatas, Neemija Arbit (1908–1999): 66
Ciplijauskas, Vytautas (1927–2019): 29
Dali, Salvador (1904–1989): 164
Daniliauskas, Jonas (g. 1950): 43
Dargis, Alfonsas (1909–1996): 81, 82
Dobkevičiūtė-Paukštienė, Jadvyga (1913–2005): 83
Dombrovskis, Valerijus (1935–2015): 56, 57
Drazdauskaitė, Laima (g. 1947): 49
Drungilas, Antanas (1914–1998): 42
Eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 26, 27
Eidukevičius, Vladas (1891–1941, atrib.): 1
Gailius, Pranas (1928–2015): 75, 76, 77
Gataveckai, Algirdas ir Remigijus (g. 1985): 63
Gečas, Vincentas (g. 1931): 47
Gibavičius, Rimtautas (1935–1993): 110
Hasegawa, Shoichi (g. 1929): 165
Jacevičiūtė–Jėčiūtė, Bronė (1919–2013): 19
Jankauskas–Kampas, Rimvidas (1957–1993): 35
Janušas, Česlovas (1907–1993): 70
Jusionis, Stasys (g. 1927): 21
Kairiūkštytė, Elvyra (1950–2006): 107, 108, 109
Kalpokas, Petras (1880–1945): 2
Kasčiūnaitė, Dalia (g. 1947): 46
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 71, 72
Kašuba, Vytautas (1915–1997): 91
Katiliūtė, Rūta Viktorija (g. 1944): 48
Katinas, Leonas (1907–1984): 16
Kazlauskas, Jokūbas (1904–1993): 65
Kėdainis, Juozas (1915–1998): 160
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 30
Kmieliauskaitė, Ramunė (g. 1960): 60
Kosciuška, Vaclovas (1911–1984): 15
Krištopaitis, Antanas (1921–2011): 58, 59
Kuras, Algimantas Jonas (g. 1940): 36
Ličkutė, Zuzana (g. 1947): 53, 54, 55
Liugaila, Marius (1953–2013): 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Mackevičius, Vytautas (1911–1991): 14
Makūnaitė, Albina (1926–2001): 104
Mane-Katzas, Emanuelis (1894–1962): 64
Manomaitis, Valdemaras (1912–2000): 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
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139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Marčiulionienė, Eleonora (1912–2001): 87, 88, 89, 90
Martinėnas, Raimondas Regimantas (g. 1947): 44
Mieliulis, Juozas (1919–2009): 86
Miknevičius, Vaclovas (1910–1989): 148, 149, 150
Motiejūnas, Alfonsas (1912–1979): 6
Motuza–Matuzevičius Boleslovas (1910–1990, atrib.): 13
Paškevičius, Pranas (1921–2009): 20
Paukštelis, Viktoras (g. 1983): 62
Puzinas, Povilas (1907–1967): 78
Rimša, Jonas (1903–1978): 79, 80
Rozinas, Samuelis (1926–2006): 103
Savickas, Augustinas (1919–2012): 37, 61
Shalom, Itzik Ben (g. 1945): 69
Skačkauskas, Algis (1955–2009): 45
Sklėrius, Kajetonas (1876–1932): 4
Skudutis, Mindaugas (g. 1948): 23
Sokoleckis, Viačeslavas (g. 1938): 18
Sutkus, Antanas (g. 1939): 161, 162, 163
Šimonis, Kazys (1887–1978): 7, 8, 9
Švėgžda, Algimantas (1941–1996): 105, 106
Tamošaitis, Antanas (1906–2005): 74
Teitelbaumas, Solomonas (g. 1972): 50
Tobiasse, Theo (1927–2012): 67, 68
Trečiokaitė–Žebenkienė, Irena (1909–1958): 102
Tuleikis, Leonardas (1939–2014): 31, 32, 33
Uogintaitė, Gintarė (Bielskienė, 1955–2016): 51, 52
Uogintas, Bronius (1913–1988): 25
Uogintas, Bronius (1946–2013): 17, 24
Vaitiekūnas, Povilas Ričardas (g. 1940): 34
Vaitys, Jonas (1903–1963): 10, 11, 12
Valadkevičiūtė, Nijolė (g. 1944): 112, 113
Valeška, Adolfas (1905–1994): 73
Valeška, Adolfas (1905–1994, atrib.): 5
Vizgirda, Viktoras (1904–1993): 85
Zalensienė, Valerija (1925–1997): 28
Znamerovskis, Česlovas (1890–1977): 22
Zovė, Jokūbas (g. 1948): 111
Žmuidzinavičius, Antanas (1876–1966): 3
Žuklytė-Bagdonienė, Irena: 159

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.

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS
ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE.
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.
Artimiausias aukcionas
LXI Vilniaus aukcionas
2020 m. kovo mėn.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Kūriniai priimami iki vasario 17 d.

1, 4 viršeliuose panaudota:

Algirdas ir Remigijus Gataveckai (g. 1985)
Du e t a s 2 E a sy
Fa sh i o n

2009, pop., sangv., spalv. piešt., 159 x 109 (abu) (fragmentas)
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