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Sveiki, mielieji,
vasarą susitikti Palangoje jau tapo tradicija – pajūryje rengiame 7-ą aukcioną iš 63. Kiek kitokios, nei
sostinės, pajūrio ir atsipalaidavusio kurorto vibracijos sąlygoja ir kiek kitokią kolekciją: joje rasite
daugiau peizažų, ypač marinistinių, šviesių ir džiugių spalvų. Po sunkios žiemos to mums ypač reikia.
Vis dėlto, kompromisų meninei vertei nedarome: pristatomi autoriai yra žinomi ir reikšmingi, o jų
darbai – kokybiški, net jei plėtojamos temos yra lengvesnės. Menas gali veikti kaip terapija, ir aukcione
pristatoma nemažai darbų, kurių poveikis yra būtent toks: gydantis, atpalaiduojantus, guodžiantis,
meditatyvus.
Taigi, po tingios popietės pajūryje, prieš einant klausytis nakties serenadų Tiškevičių parko
rosariume, kviečiame užsukti į Antano Mončio namus-muziejų, mūsų nepamainomų partnerių
pajūryje namus, ir apžiūrėti kolekcijos ekspoziciją, o rugpjūčio 1 d. 18 val. susitikime LXIII Vilniaus
aukcione Palangoje.

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Lilijos Valatkienės nuotr.

Marinistika, pajūris, prieplaukos

1.

Kr ymo vaiz das

1921, drb., al., 89 x 139,5
Sign. AK: Я. Гансон. 1921, AD: Я. Гансон

9800 Eur

Jalmaras Hansonas gimė 1864 m. Jaroslavlyje, švedų kilmės tapytojas. 1897 m. baigė Peterburgo Centrinę
barono Štiglico techninio piešimo mokyklą, įgijo piešimo mokytojo diplomą. Nuo maždaug 1900 m. gyveno
Vilniuje ir aktyviai dalyvavo XX a. pradžios Vilniaus meniniame gyvenime.
„Net keliose Vilniaus gimnazijose 1900–1915 m. dėstė surusėjęs švedų kilmės tapytojas Jalmaras Hansonas,
Centrinės barono Štiglico techninio piešimo mokyklos auklėtinis. Jo iniciatyva 1907 m. Montwiłłos piešimo
klasėse surengta jo paties ir mokytojų I. Rybakovo, J. Bałzukiewicziaus darbų paroda. J. Hansonas eksponavo
daugybę piešinių, etiudų ir kelias didesnes drobes, beveik visi 87 jo kūriniai vaizdavo romantinius Krymo ir
Kaukazo peizažus, būta ir kelių Vilnelės motyvų. Jo efektingus peizažus su jūros, kalnų, saulėlydžio, audros
motyvais bene labiausiai mėgo Vilniaus publika, jis buvo perkamiausias miesto tapytojas. Vilniaus dailės
draugijos parodoje 1912 m. jo darbų nupirkta net už 769 rublius, anais laikais didžiulę sumą.“ (L. Laučkaitė,
Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, Vilnius: Baltos lankos, p. 103)
J. Hansonas buvo vienas iš Vilniaus dailės draugijos, veikusios 1908–1915 m. ir vienijusios įvairių
tautybių Vilniaus dailininkus, steigėjų. „Faktiškai draugijai vadovavo vicepirmininkas, rusų dailininkas
Ivanas Rybakovas, o draugijos valdyboje dirbo aktyviausi, energingiausi miesto dailininkai – lenkai J.
Bałzukiewiczius, S. F. Fleury, žydai Beras Zalkindas, Borisas Vladimirskis, lietuvis A. Žmuidzinavičius,
surusėjęs švedas J. Hansonas.“ (ibid, p. 107)
Yra žinoma, kad 1930 m. J. Hansonas jau gyveno Prancūzijoje, dalyvavo 1931 ir 1932 m. Nepriklausomųjų
parodose Paryžiuje. Mirties data nežinoma.
Lietuvos dailės muziejuje saugomi du J. Hansono darbai: „Moterys prie šulinio“ (pop., al., 22 x 28) ir „Jūros
krantas“ (pop., al., 22 x 28). Žemaičių „Alkos“ muziejuje saugomas J. Hansono darbas „Upės pakrantė“ (drb.,
al., 41 x 24; autorius identiﬁkuojamas kaip J. Ganson).
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3.

XX a. I p., drb., al., 26,5 x 33,5
Sign.: AK: J.Mackevičius – Kapri

1939, pop., akv., 33,5 x 48
Sign. AD: Buračas J./39.

Ka p r i s

a

s

700 Eur

4.

5.

1939, pop., akv., 24,3 x 32,8
Sign. AD: Buračas J./39

1928, pop., linoraiž., 13,5 x 23

500 Eur

n

Pa l a ng a . Se na s i s t i l t a s i r r e s t ora na s

1500 Eur

Pa l a nga iš Ronžės pusės

o

K l a i p ė d o s u o s t o mo l a s

150 Eur

5

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

p a j ū r i s ,

p r i e p l a u k o s

6.

7.

Iki 1944, pop., akv., 35 x 50

1967, kart., al., 57,5 x 71,5

K l a i p ėd os uost e

400 Eur

L a iva i

480 Eur

8.

9.

1960, kart., al., 32,5 x 47,5
Sign. KP: 1960/JVaitys

1957, kart., al., 24 x 30
Sign. AD: Vaitys

Pa j ūr yje

290 Eur

6

Rūkas paj ūr yj e

380 Eur
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10.

L aivai uoste

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

9000 Eur

7

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

p a j ū r i s ,

p r i e p l a u k o s

11.

Pr i e u o s t yj e

1969, kart., past., 40 x 58

290 Eur

12.

Žuvė d ros

XX a. 8 d-metis, kart., al., 33,5 x 57

260 Eur

13.

Jūra p o aud ros

1989, kart., al., 38 x 55
Sign. AK: parašas 89

290 Eur
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Prieš audrą

XX a. 8 d-metis, kart., al., 48 x 68

360 Eur

15.

Rytas Pietuose

1972, kart., al., 23 x 26,5

180 Eur

16.

Jūra

1992, pop., akv., 49 x 70
Sign. AK: I. Bindler 92

100 Eur

9

Nidos kolonija

17.

Nid os m a rių p eiz až as
Iki 1944, pop., akv., 30 x 44
Sign. AK: W. Wolfermann

780 Eur
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18.

L aivai

XX a. I p., drb., al., 69 x 99
Sign. AK: H.Gleissner

1500 Eur

11

N

19.

P ur vyn ė

XX a. II p., drb., al., 60,5 x 73,5
Sign. AD: parašas

1600 Eur
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20.

L aivai B a l t ij os pakrantėje

XX a. 4 d-metis, drb., al., 50,5 x 70,5
Sign. AK: E. Lindhardt Conradsen

580 Eur

13

Lietuvos dailė

21.

P rie j ūr os

~1934, pop., guaš., 27 x 26

3900 Eur
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22.

B irut ės ka l n as Palangoje

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

6900 Eur
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23.

24.

1935, pop., anglis, akv., 35 x 43
Sign. AD: 35. R. Krinickas

~1935, pop., guaš., 50 x 35

Ti š kevičiaus rūmai Pa la ngoje

900 Eur

16

B i r u t ė s ko p lyč i a Pa l a ngo j e

780 Eur
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25.

26.

XX a. 8–9 d-metis, pop., akv., 42,5 x 31
Sign. VK: Juodkrantė

2014, pop., akv., 70 x 50
Sign. AK: 2014 monograma

Juod kr a n t ė s ba ž nyčia

240 Eur

s

Rusnė

320 Eur
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27.

Au d r o s d e b e sys

1956, kart., al., 12 x 18,3
Sign. AD: JVaitys 56

170 Eur

28.

Ke l i as

1956, kart., al., 10,3 x 16,3
Sign. KP: JVaitys 56

170 Eur

29.

Pr i e Ve i s i e j ų e ž e r o

1956, kart., al., 10,3 x 16,3
Sign. KP: 1956/Prie Veisiejų ežero/JVaitys

170 Eur

30.

G amto s e t i u d a s

~1956, drb., al., 11,7 x 18,3
KP: nebaigtas etiudas

170 Eur

31.

D i p t i ka s „G r ė b ė j o s “

1953, kart., al., 17 x 12,7, 17 x 11,2
Sign. KP: JVaitys/Tytuvėnai/1953 m.

260 Eur
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32.

Ru d e n s d argana

194[9], drb., al., 50,5 x 120,5
Sign. AD: A.Reimeris 194[9]

2400 Eur
33.

Pakalniškiai. Iš ciklo „Čia bus
Kauno marios“
1950–1959, drb., al., 29,5 x 51

700 Eur

34.

Neris ti es Va i st a r i šk i a i s

1965, drb. ant kart., al., 29 x 59,5

640 Eur
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35.

36.

1937, pop., past., 34,5 x 24,7
Sign. AK: V. Šleivytė/1937 m.

1992, pop., past., 42,5 x 30
Sign. AD: parašas/1992

Natiurmo r t a s su jur g ina is

290 Eur

Ži ni a

260 Eur

37.

Ka i m e

~1990, drb. ant kart., past., 35 x 50
Sign. AD: parašas/1992

280 Eur
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38.

I šgel b ėj o m ergaitę

XX a. 7 d-metis, kart.,
al., 49 x 69,5

280 Eur

39.

40.

1976, drb., al., 96 x 49

1977, kart., al., 94 x 46
Sign. AD: parašas

K irai

360 Eur

Ži e ma

360 Eur
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41.

42.

XX a. 3 ketv., pop., past., 60 x 43
Sign. AD: JČeičytė

1968, kart., sint. temp., mišri autorinė techn., 70 x 50

Me d i s

440 Eur

Biustas

980 Eur

43.

E i s e na

XX a. 7–8 d-metis, pop., sint.
temp., mišri autorinė techn.,
montip., 28 x 32
Sign. AD: JČeičytė

300 Eur
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44.

Ru d e n s met amorfoz ė
1967, drb., al., 129 x 120
Sign. VD: parašas 67

1900 Eur
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45.

46.

2000, pop., guaš., autorinė techn., 36 x 45
Sign. AD: Varnauskas

~1966, pop., piešt., akv., 57,5 x 59,5
Repr. in: Teodoras Kazimieras Valaitis. Parodos katalogas, sud. G. Jankevičiūtė,
Vilnius: LDM, VDA leidykla, 2014, p. 119.

I š c i k l o Mot in a ir vaikas, II

600 Eur

Ma u d u o l ė ka l nų p a p ė d ė j e

3200 Eur

48.

Grojantis
b e ne d i kt i n a s

2020, drb., al., 80 x 80

980 Eur

47.

Šeim a

2011, drb., al., 160 x 130
24

2500 Eur
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50.

1992, drb., al., 79,5 x 93
Sign. AK: parašas 92

1980, kart., al., 66 x 67
Sign. AD: SNenorta 80

Pavasario pradžia

700 Eur

n

a

Vasara kai me

500 Eur

51.

52.

1984, kart., al., 40 x 50,5
250 Eur

Apie 1972, drb., al., 86 x 99

Pe i z a ža s

s

Moteri s i r l aivas

3400 Eur
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L

53.

Ra udo n o s f i g ūr o s

1969, drb., al., 80,2 x 45,2
Sign. AD: 1969/parašas

1900 Eur
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54.

Kaimo nuot a i ka

1986, drb., al., 65,5 x 46,5
Sign. AK: Rimas 86

900 Eur

55.

56.

2006, drb., al., 92 x 120
Sign. AK: S. Teitel 06

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

Kelia s pr o ž yd i n t į s odą

1800 Eur
26

L e ge nd a

5800 Eur
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57.

58.

1983, drb., al., 72,5 x 97,5

2013, drb., akr., 85 x 100

Va l t i s

500 Eur

s

Vand enyje

580 Eur

59.

Te n (triptikas)

2015, kart., akr., 100 x 60 (kiekvienas)
Visi signuoti

1800 Eur
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60.

61.

62.

2006, pop., al. kreid., 39,5 x 29
Sign. AD: 2006/petrulis

1985, drb., al., 46,5 x 34,5
Sign. AK: Natal.85

2011–2012, drb., al., 70 x 60
Sign. AD: V. Dombrovskis 2011

A b s tr akc ij a

260 Eur

Vakaras p rie upės

340 Eur

63.

64.

1983, kart., al., 13,5 x 18

1983, kart., al., 13,5 x 18
Sign. AD: Dal

Va s a r o s n uo t a i kos I

190 Eur

Vasara

360 Eur

Vasaros nuotai kos II

190 Eur

65.

Sa u l ė lyd i s

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

1800 Eur
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66.

67.

1981, drb., al., 21,5 x 26,5
Sign. AD: Filist. 1981 m.

1981, drb., al., 19,5 x 19,5
Sign. C: Filist. 84.

Ekvil ibristas

s

Į vyki s s e na mi e s t yj e

290 Eur

260 Eur

68.

69.

2005, pop., mišri techn., 64 x 34
Sign. AK: ARV, AD: 2005

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

Veidas

220 Eur

B e p ava d i ni mo

2600 Eur
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70.

71.

72.

1972, kart., al., 69,5 x 50
Sign. AD: AŠ 72

Moteris krėsl e

XX a. 4 ketv., drb., al., 55 x 45,5
Sign. AD: R.Bič

Aut o busas

1400 Eur

1979, kart., temp.,
49,5 x 24,5
Sign. VD: Leo 79.

Nati urmortas

360 Eur

580 Eur

73.

Vai ši ų stal as

1990, drb., al., 81 x 100
Sign. AK: Paukštė 90

1500 Eur
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74.

75.

1973, kart., al., 68,4 x 49
Sign. VK: Ant 73

1979, drb., al., 100 x 125

Na tiurmortas su ąsočiu

1400 Eur

a

u

k
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1200 Eur

77.

1989, drb., al., 91 x 116
Sign. AK: monograma

1985, kart., al., 72 x 93

1500 Eur

s

Sap nas

76.

S k r aj oj a n t is ol a n d as

a

Ko m p o z i c i j a I I

300 Eur
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78.

Komp oz i c i j a I

1991, pop., al., past., 48,5 x 63
Sign. AD: 1991 RK

490 Eur

79.

Komp oz i c i j a II

1991–2000, pop., al., past., 48,5 x 63
Sign. AD: RKat

490 Eur

80.

Komp oz i c i j a III

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

490 Eur
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Žemaitiškas peizažas

1988, drb., al., 81 x 100

2800 Eur

82.

83.

2020, drb., al., 155,3 x 122

2020, drb., al., 132 x 177

Pe i z a ža s I I

Zelan d i j a I I

1400 Eur

1600 Eur

33

Išeivijos dailė

84.

85.

1963, pop., past., 25 x 32,5
Sign. AK: A Mončys - / 63

1956, pop, kreid., tušin., 27 x 35,3
Sign. AD: AM 56

P r oje kt a s I

480 Eur

Poros

540 Eur

87.

Po m a u dy n ė s

1954, pop., kreid., past., 25,5 x 16
Sign. AD: A Mončys / 54

480 Eur

86.

Komp o z i c i j a

1968, pop., piešt., akv., 34 x 24
Sign. AD: A. Mončys – 68

480 Eur
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88.

89.

~1960, kart., al., 56 x 69

1959, drb., al., 76,4 x 112
Sign. VD: Urbaitis 1959

A b s tr akt i kompozicija

Pi a ni s t ė

2000 Eur

500 Eur

90.

91.

XX a. 6–7 d-metis, kart., al., 56,5 x 71,5
Sign. AD: A.Galdikas

1965, drb., al., 58 x 74

A b s tr akc ij a I I

2000 Eur

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

1900 Eur
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92.

93.

1967, pop., tušas, akv., 33 x 40 (35 x 42,5)
Sign. AK: V.K.Jonynas 1967

400 Eur

XX a. II p., pop., medžio raiž., 58 x 43, tir. 24/100
Sign. AK klišėje: A/TAMO-/ŠAITIS. AK: 24/100, AC: Ilgesys,
AD: parašas

94.

95.

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

XX a. II p., drb., al., 60,7 x 75,5
Sign. AK: A. Rūkštelė, AD: A. Rūkštelė

Gėlės

Ka imo s o dyba

600 Eur

36

I l ge sys

300 Eur

Pei zažas su ežero motyvu

2600 Eur
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96.

97.

XX a. 6–7 d-metis, drb., al., 60,5 x 76
Sign. AD: Č. Janušas

XX a. vid., kart., al., 29,3 x 39,5
Sign. AK: M.J.Šileikis

Pe i z a ža s su g ubomis

Pa p l ūd i mys

2600 Eur

900 Eur

98.

s

Šokė j ų pora

XX a. 3 ketv., pop., guaš., 65 x 50
Sign. AD: Kasiulis

2500 Eur
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99.

100.

1967–1970, drb., al., 100 x 133

1998, drb., al., 152 x 167
Sign. KP: Pranas Lapė 1998

S a u l ė lyd is. Me rg ait ės p ortretas

2500 Eur

Komp oz i c i j a

4800 Eur

101.

102.

~1950, pop., akv. 43 x 61

1977, pop., litograf., 60,7 x 45,2, tir. 17/30
Sign. AK: 17/30, AC: e Last morning LVI, AD:
TelValius‘77/Paris

Pe i z a ž a s su ka imo s odyb a

300 Eur

Pa s kut i ni s r yt a s LVI

300 Eur
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103.

M a n o mylimoji

1972, pop., monotip., 50,5 x 50,5
Sign. VK (klišėje): Ratas 72, pieštuku AK: Sydney 72,
AD: VRatas

350 Eur

104.

Da i l i n i n ko k nyg a d ė ž u t ė j e „ L a Me r “ ( „Jū r a“ )
p a g a l Os ka r o M i l a š i a u s e i l e s
1970, pop., linoraiž., reljefas, ~21 x 55, 20 lakštų

1900 Eur

106.

Mo t e r s p o r t r e t as. Š k i c a s
1952, pop., litograf., 35 x 25
105.

190 Eur

L a i ko r ožės

1977, pop., ofortas, 22 x 28
Sign. AD: Žibuntas

270 Eur

39

Lietuvos grafika

107.

108.

XX a. I p., pop., ofortas, 26,5 x 18
Sign. AK: Zoa Romer

1971, pop., ofortas, 48,5 x 41
Sign. AD: V. Klemka 71

K r a nt oras ( Dan zig a s, G danskas)

290 Eur

40

Jūra i r krantas

80 Eur
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Piliava | Pillau

Pagal H. Penner piešinį
XIX a. pab., pop., medžio raiž., 12 x 19

40 Eur

110.

111.

112.

XX a. II p., pop., linoraiž., 25,9 x 20,3
Sign. AD: parašas

Maž ieji ž veja i

1957, pop., linoraiž., 13,7 x 16
Sign. AD: parašas57

Žve jys

50 Eur

Žve j a i

1988, pop., linoraiž., 27 x 25,5
Sign. AD: parašas/1988

80 Eur

60 Eur

113.

114.

XX a. II p., pop., linoraiž., 9,5 x 25,9
Sign. AD: parašas

1959, pop., litograf., 15 x 28
Sign. AD: parašas59

P r i e pl a ukoj e

Val tys

90 Eur

70 Eur

41

L i e t u v o s

g r a f i k a

115.

116.

117.

1958, pop., linoraiž., 11,7 x 12
Sign. AD: parašas58

XX a. 4 ketv., pop., kartono raiž., 16 x 25
Sign. AD: GOškinytė

Sė d i nč i os mote rs akt a s

Va l t ys pr i e kr a n t o

50 Eur

Moters aktas

[1962], pop., monotip., 39 x 33,5

80 Eur

300 Eur

118.

119.

120.

1971, pop., linoraiž., 54 x 72,5, tir. 7/10
Sign. AK: 7/10 Senos žvejų kapinės Neringoje. Linoraižinys, AD: P.
Rauduvė 1971

Či ū č i a l i ū l i a ma ž u t ė l i

Pava s a ri o šve nt ė

220 Eur

220 Eur

Se n o s žvejų kapinės Ner ingoje

170 Eur

42

1978, pop., linoraiž., 52 x 33, tir.
15/50
Sign. AK: 15/50 Čiūčia liūlia
mažutėli, AC: linoraižinys, AD:
DTarabildienė 1978

1981, pop., linoraiž., 55,5 x 45,
tir. 20/50
Sign. AK: Pavasario šventė /
20/50, AC: sp. linograviūra, AD:
DTarabildienė 1981
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121.

122.

123.

1959, pop., ofortas, akvatinta, 39,5 x 29
Sign. AD klišėje: monograma / 1959

1966, pop., moliotip., 55 x 40
Sign. AD: 66/Kisarauskiene Saulė

~1991, pop., tušas, 51 x 36,5
Sign. VK: SK

B a l e rin a

190 Eur

Dv i f ig ū r o s p r i e s t a l o

240 Eur

B e p ava d i ni mo

380 Eur

124.

125.

1990, pop., ofortas, akvatinta, 31 x 50, tir. 9/25
Sign. AK: 9/25 Plaukikai, AC: ofortas, akvatinta, AD: parašas 90

1988, pop., tekstolito raiž., 42,5 x 54
Sign. AD: „Roma” E’d, AD: Ramunė Idzelienė–
Kmieliauskaitė 1988

P l a uk ika i

200 Eur

Ro m a

290 Eur

43

Varia Lituanica

126.

Por in is n ež inomų seserų dip tikas
1842, drb., al., 32,5 x 28 (abu)

600 Eur

127.

Su l o t y n i š ka d e d i ka c i j a p r o fe s o r i u i
Pr a nc i š ku i St r a kšu i

1908, pop., albuminas (?), 26,8 x 37,6. R. Charles
fotoatelje Sankt Peterburge etiketė ir įspaudas

200 Eur

Pranciškus Strakšas gimė 1875 m. balandžio 1 d., mirė 1967 m. kovo 19 d. Panevėžyje. 1901 m. įšventintas
kunigu. Prieš I pasaulinį karą buvo klebonu Omske, profesoriavo Petrapilio seminarijoje. Nuo 1921 m. Šv.
Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios Kretingoje, 1924–1928 m. Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Antalieptėje
klebonas. P. Strakšo iniciatyva 1925 m. Antalieptėje buvo įkurta koplyčia, jo rūpesčiu Antalieptės Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčia buvo nutinkuota ir nudažyta. 1927 m. kunigas buvo pakeltas prelatu ir 1928 m. paskirtas
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonu, rūpinosi jos statybos baigimu. Buvo Panevėžio vyskupijos
kapitulos prelatu (archipresbyter), ilgą laiką ėjo kurijos oﬁciolo pareigas. Iki pat mirties dirbo Panevėžyje.
Parengta pagal: Aldona Vasiliauskienė, „Monsinjoras Juozapas Antanavičius: mecenatoriška veikla“, in: Lietuvos aidas
[interaktyvus].
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128.

Fotoatvirukų albumas „Palanga”. 1 8
vaizd ų
1931, pop., spauda, 9 x 15
Pastaba: be nugarinio viršelio

140 Eur

129.

Palanga : va i z d ų a l b uma s / fot o I . St rop a us

[Palanga]: Liet. Šaulių s–gos Palangos būrio leidinys, [1936], [80] lap.: nuotr.
Pastaba: pirmas ir antras lapas su defektais – apipaišyti.

80 Eur

131.

Fo t o a t v i r u kų a l b u m a s
„ L i e t uvo s va i z d a i ” . 10 va i zd ų
XX a. 4 d-metis, pop., spauda, 9 x 15,5

100 Eur

130.

5 fot oa t virukai su Lietuvos vaiz dais
XX a. 4 d-metis, pop., spauda, 9 x 14

60 Eur

45

V a r i a

L i t u a n i c a

133.

K r e t i n go s Vi e š p a t i e s A p r e i š k i m o Švč .
Me r ge l e i M a r i j a i b a ž nyč i o s d i d i e j i
va r go n a i

XX a. 3–4 d-metis, pop., sid. br. atsp., 13,6 x 8,6
Sign. KP: atspaudas – A. Survilos/Meno fotograﬁja/
Kretinga

120 Eur

132.

O. Va i šv i laitės knygynas Kretingoje
1923, pop., sid. br. atsp., 13,2 x 8

100 Eur

134.

P r a n c i š ko n ų g i m n a z i j o s m o k i n i a i p r i e
Ša u l i ų na mų K r e t i ngo j e
XX a. 3–4 d-metis, pop., sid. br. atsp., 8,2 x 13,9

100 Eur

135.

K r e t i ngo s ge l e ž i nke l i o s t o t i s

XX a. 3–4 d-metis, pop., sid. br. atsp., 8,9 x 14
Sign. KP: atspaudas – Fotograﬁja/A. Survila/Kretingoje

120 Eur
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136.

137.

1936, pop., sid. br. atsp., 8,3 x 13,4
Sign. KP: Salantų miestelio vaizdas/Turgavietė/1936 m./rugsėjo m.

XX a. 3–4 d-metis, pop., sid. br. atsp., 8,7 x 13,8

Sa l a n t ų mie s t el is

120 Eur

V l a d a s Ja s i n s ka s ( p i r m a s d e š i n ė j e ) p r i e K r e t i n go s
mu i t i nė s p a s t a t o

120 Eur

138.

Procesija K re t i ngo j e

1923, pop., sid. br. atsp., 13 x 8,2
Sign. AK: atspaudas – 18.2.23

120 Eur

139.

Kr e t in gos ap skrities trečia p olicijos nu ova d a
XX a. 3–4 d-metis, pop., sid. br. atsp., 8,7 x 13,6
Sign. KP: atspaudas – Fotografas/Stepas Jonutis

130 Eur

47

V a r i a

L i t u a n i c a

140.

141.

1923, pop., sid. br. atsp., 13,8 x 8,8
Sign. KP: atspaudas – 16.2.23

XX a. 3 d-metis, pop., sid. br. atsp., 13 x 8,2
Sign. AK: įrašas – Kretinga

K r e ti ngos ižd in ė

150 Eur

Turgus K r e t i ngo j e

120 Eur

142.

143.

1927, pop., sid. br. atsp., 8,8 x 13,9

XX a. 3–4 d-metis, pop., sid. br. atsp., 8,8 x 14
Sign. AD: įrašas – Pranciškonų valgykla Kretingoje

B uv i mas S kuod e L ietuvos p rez idento Antano Sme t o no s

150 Eur

48

Pr a nc i š ko nų va l g ykl a K r e t i ngo j e

170 Eur
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144.

Atvirukas „Villa Danusia Palangoje“ | Pol ong a . Vi l l a „ Da nus i a“
XX a. pr., pop., spauda, 9 x 14

200 Eur

145.

Ku p iškėnų vestuvės

1934, pop., sid. br. atsp., 19,8 x 28

130 Eur

146.

Kup i š kė nų p i r š lys B a r z d ž i uka s

Apie 1931–1932, pop., sid. br. atsp., 25,2 x 19

200 Eur

49

V a r i a

L i t u a n i c a

147.

Fl i r t a s ke lyj e

1938 (fotografuota), XX a. 8 d-metis
(atspausta), pop., sid. br. atsp., 37 x 35
Sign. KP: 1938 Radviliškis / Karių (Žolyno
ir Kazio Daugėlos) susitikimas vieškelyje /
autoriaus antspaudas
Repr. in: Kazys Daugėla: vaizdai ir veidai,
Vilnius, 2018, p. 69.

190 Eur

149.

150.

1994, pop., sid. br. atsp., 27,2 x 17, tir. 15

1992, pop., sid. br. atsp., 13,5 x 22,7

Akt a s, 61

400 Eur

148.

Užg avėn ių ka ukė

Apie 1931–1932, pop., sid. br. atsp., 28,5 x 18,5
50

200 Eur

Akt a s, 52

400 Eur
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151.

152.

153.

XXI a. pr., marmuras, h=46
Sign. A: J.G.

1972, medis, drožyba, h=32
Sign. A: I.Užkurnio/1972/Vilnius

2019, bronza, h=23 (su granito postamentu –
25,5), tir. 4
Sign. AD ant postamento: LS, KP: 2019

Moter s t o r s a s

420 Eur

Medž iotojas

150 Eur

Jo n o B a s a n av i č i a u s p o r t r e t a s

2000 Eur

51

Kitų šalių dailė

154.

Na t iur mor t a s su gė l i ų vaza i r kar vė s skul ptūrė l e
XX a. vid., kart., al., 64 x 41
Sign. AD: Dobrinsky

500 Eur
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155.

Uo st o p anorama

1880, klij., al., 58 x 91
Sign. AD: M. VanCuyk

1800 Eur

156.

Aud r i nga jū r o s p a k r a nt ė su b u r l a iv i u p r i e t i l t o
XX. a. pr., klij., al., 70 x 100
Sign. AD: Raoul Delbove

1500 Eur

53

K i t ų

157.

š a l i ų

M arių p akrantė (Karaliaučiaus a pyl i nkė s ? )
1905, drb., al., 41 x 61
Sign. AD: H.W.B. Davis 1905

900 Eur

158.

Pe i z až as su laivais

1913, drb., al., 79,5 x 125
Sign. AD: N.Palmberg.1913.

1200 Eur
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159.

1 6 0 . Atvi rl ai ški ų ri nki nys „ Kos ti umo i s-

~1930, fan., al., 35,4 x 25, 2
Sign. AD: Juhász

XX a. pr., pop., spauda, 14 x 9

Du d r a uga i i r ž ydi nt i o b eli s

480 Eur

t o r i j a . Nu o L i u dv i ko X V I i k i I I I m p e r i j o s “
(3 0 vnt .)

120 Eur

55

Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Antanavičius, Valentinas (g. 1936): 53, 74
Banks Davis, Henri William (1833–1914): 157
Bičiūnas, Rimas Zigmas (g. 1945): 54, 72
Bičiūnienė, Monika (1910–2009): 36, 37
Bindler, Isabella (1932–2003): 16
Bubelytė, Violeta (g. 1956): 149, 150
Buračas, Balys (1897–1972): 145, 146, 148
Buračas, Jonas (1898–1977): 3, 4, 5, 33, 34
Cuyck, Michel omas Séraphin Van (1822–1890, Belgija): 155
Čeičytė, Juzefa (g. 1922): 41, 42, 43
Čeponis, Jonas (1926–2003): 10
Daugėla, Kazys (1912–1999): 147
Delbove, Raoul (XX a. I p., Belgija): 156
Dobrinskis, Izaokas (1891–1973): 154
Dombrovskis, Valerijus (1935–2015): 62
Eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 52
Filistovičius, Ričardas (g. 1951): 66, 67
Gailius, Pranas (1928–2015): 104
Galdikas, Adomas (1893–1969): 21, 88, 90
Galdikas, Valerijonas (1923–2012): 110
Gencevičius, Jonas (g. 1965): 151
Gibavičius, Rimtautas Vincentas (1935-1993): 113
Gleissner, Hans (1880–1935): 18
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 11, 12, 13, 14, 15
Gurevičius, Arvydas (g. 1951): 68
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 71
Hansonas, Jalmaras (Hjalmar Hansson, 1864–po 1932): 1
Jablonskis, Osvaldas (g. 1944): 26
Janušas, Česlovas (1907–1993): 6, 96
Jonynas, Vytautas Kazimieras (1907–1997): 92
Jonutis, Stepas (1901–1972): 139
Jucys, Valerijonas (1930–1995): 115
Juhász, Victor (XX a., Vengrija): 159
Juodikaitis, Jeronimas Kastytis (1932–2000): 111
Kalpokas, Petras (1880–1945): 22
Karatajus, Vladas (1925–2014): 49
Kasčiūnaitė, Dalia (g. 1947): 63, 64, 77
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 98
Katiliūtė, Rūta Viktorija (g. 1944): 78, 79, 80, 81
Katinas, Linas Leonas (g. 1941): 7, 59
Kisarauskienė, Saulė (g. 1937): 122
Klemka, Vytautas (1924–1991): 108
Kmieliauskaitė, Ramunė (1960–2020): 125
Krinickas, Ramazanas (1904–1983): 23, 24
Krištopaitis, Antanas (1921–2011): 25
Lapė, Pranas (1921–2010): 99, 100
Ličkutė, Zuzana (g. 1947): 39, 40
Lindhardt Conradsen, E. (XX a. I p., Danija): 20
Mackevičius, Jonas (1872–1954): 2

56

Maldžiūnas, Jonas (g. 1956): 57
Martinaitis, Adakris Ignacas (1937–1993): 112
Maslauskaitė–Mažylienė, Sigita (g. 1970): 47, 48
Mykolaitytė, Jūratė (g. 1954): 76
Mikšys, Žibuntas (1923–2013): 105
Mončys, Antanas (1921–1993): 84, 85, 86, 87
Motuza–Matuzevičius, Boleslovas (1910–1990): 51
Nalivaikienė, Jadvyga (1897–1969): 38
Naruševičius, Antanas: 130, 131
Natalevičius, Henrikas (g. 1953): 61
Nenorta, Sigitas Jonas (1933–1999): 50
Oškinytė Eimanavičienė, Gražina (g. 1942): 116
Palmberg, N. (XIX a. pab.–XX a. pr.): 158
Paškauskaitė, Lili Janina (1925–2012): 121
Paukštė, Vygantas (g. 1957): 73
Paukštelis, Viktoras (g. 1983): 82, 83
Petrulis, Algirdas (1915–2010): 60
Rataiskis–Ratas, Vaclovas (1910–1973): 103
Rauduvė, Petras (1912–1994): 118
Reimeris, Adolfas (1923–1987): 32
Romerienė, Soﬁja (1885–1972): 107
Rūkštelė, Antanas (1906–1990): 95
Skačkauskas, Algis (1955–2009): 123
Smilingis, Aloyzas (g. 1938): 114
Strioga, Leonas (g. 1930): 153
Stropus, Ignas (1884–1959): 128, 129
Survila, Alfonsas (1892–1971): 133, 135
Šaltenis, Arvydas (g. 1944): 70
Šaltenytė, Nijolė (g. 1946): 124
Šileikis, Mikas J. (1893–1987): 97
Šleivytė, Veronika (1906–1998): 35
Tamošaitis, Antanas (1906–2005): 93, 94
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 119, 120
Teichmann, Alfred (1903–1980): 19
Teitelbaumas, Solomonas (g. 1972): 55
Trušys, Vitolis (1936–2018): 44
Tuleikis, Leonardas (1939–2014): 56, 65
Urbaitis (Urbaitytė), Elena (1922–2006): 89
Urbanavičius, Eduardas (1931–2008): 75
Užkurnys, Ipolitas (1926–2004): 152
Vaitiekūnas, Povilas Ričardas (g. 1940): 69
Vaitys, Jonas (1903–1963): 8, 9, 27, 28, 29, 30, 31
Valaitis, Teodoras Kazimieras (1934–1974): 46, 117
Valius, Telesforas (1914–1977): 101, 102
Varkulevičius, Eugenijus (g. 1956): 58
Varnauskas, Zenonas (1923–2010): 45
Veščiūnas, Albertas (1921–1976): 106
Wolfermann, Willi (1887–1945): 17
Žoromskis, Kazimieras (1913–2004): 91

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

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

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

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

Aukciono dalyviai gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų
konsultaciją dėl Aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos
laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais
telefonais.
4.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų
Meno kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka.
4.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Meno kūrinį (autorius,
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Meno kūrinio
kaina didinama tokiais intervalais:
20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur,
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
30000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
4.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio numerį,
nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.
3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas
iš Pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, Aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą
didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja
3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Ši kaina yra Akceptuota kaina.
Nuskambėjus plaktuko dūžiui, Meno kūrinys laikomas parduotu, o Akceptuota
kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole.
4.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai skambina ir
atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas
registracijos anketas užpildžiusiems, Aukciono dalyviams.
4.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar
nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali kūrinį,
dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas iškyla po Aukciono,
pirmenybė pirkti kūrinį suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje
Aukciono metu.
4.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio Pirkėjo anketą užpildę asmenys,
kurie tam pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė
suteikiama tam Pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau.
4.10. Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių saugykloms
suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į nesančių
valstybinėse saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių
registrą. Paskelbus Aukcione galutinę Meno kūrinio, kuris yra kultūros
vertybė, kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi pirmumo teisę šį Meno
kūrinį nupirkti. Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas turi garsiai
pareikšti apie tokį sprendimą dar prieš pereinant prie sekančio Meno kūrinio
aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs
Aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo įgaliojimą
pirkti Meno kūrinius Aukcione.
4.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali
Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.
4.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai grąžina Aukciono
administracijai dalyvių numerius.
4.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo į
Aukciono renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų
kainas. Pirkėjams, kurie Aukcione pirko Meno kūrinį, bilieto kaina yra
grąžinama atsiimant nusipirktą kūrinį.
5. Atsiskaitymas
5.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie
Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą.
5.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Meno kūriniui išrašo
išankstinio apmokėjimo sąskaitą arba PVM sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo
atsiskaitymo būdo, (du egzempliorius), kurioje nurodo Meno kūrinio numerį,
pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro Akceptuota kaina bei
Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 3000 Eur Akceptuotos
kainos, 16% - kūriniams nuo 3001 iki 5000 Eur Akceptuotos kainos, 14%
kūriniams nuo 5001 iki 10000 Eur Akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo
10001 Eur Akceptuotos kainos). Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos
arba PVM sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas Aukciono dalyviui,
antrasis lieka Aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į
Aukciono protokolą.
5.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra

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

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

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

days before the Auction. Registered Bidders may receive a free consultation
from Auction House specialists concerning the objects to be auctioned. An
appointment for an individual consultation must be made by calling one of the
telephone numbers indicated on the website of the Auction House.
4.3. The Auction starts at the designated time. Depending on the number
of Works of Art to be sold, the Auction may be held with or without a break.
4.4. The auctioneer briefly presents each Work of Art (artist, title, year of
creation) and announces its Starting Price. The Starting Price for a Work of Art
may be increased by the following increments:
€20 – €299: by increments of €10;
€300 – €999: by increments of €20;
€1,000 – €2,999: by increments of €50;
€3,000 – €4,999: by increments of €100;
€5,000 – €9,999: by increments of €200;
€10,000 – €29,999: by increments of €250;
€30,000 – or more: by increments of €500.
4.5. When making a bid, a Bidder must clearly raise his bidding paddle
with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
4.6. The auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders
makes a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid made, the
number of the Bidder who made it, and repeats the amount of the bid three
times with a stroke of his gavel. This price is the Accepted Price. After the
stroke of the gavel, the Work of Art is considered sold, and the Accepted Price
and the number of the Bidder who made it are recorded in the Auction records.
4.7. While the Works of Art are being auctioned, employees of the Auction
House represent by telephone the Absent Bidders who have filled out the
relevant registration form.
4.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether
or not they are physically present at the Auction), the auctioneer may decide
to re-auction the Work over which the disagreement arose.
4.9. If several persons who filled out the Absent Bidder form make the
same bid for the same Work (lot), priority is given to the Bidder who filled out
the form earlier.
4.10. During the Auction, state depositories for movable objects of
cultural value are given the right of pre-emption to acquire Works of Art
included in the register of movable objects of cultural value that are not held
by state depositories but are protected by the state. When the final bid has
been announced for a Work of Art that has cultural value, the representative
of a state depository has the right of pre-emption to buy this Work of Art. In
this case, the representative of a state depository must audibly announce
his intention before the auctioning of the next Work of Art has begun. The
representative of a state depository must be registered for the Auction and
physically present and have an authorization from the head of his institution
to buy Works of Art at the Auction.
4.11. In the Catalogue, the symbol ® beside the price for a Work means
that there is a confidential Reserve Price. If this price is not reached during the
Auction, the Work is considered unsold.
4.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding
numbers to the Auction administration.
4.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke a ticket
system for admission to the Auction event and set ticket prices. Bidders who
bought a Work of Art during the Auction will be refunded the price of their
ticket when they collect the Work they have bought.
5. Payment
5.1. Immediately after the Auction, the Bidder who has bought a Work
of Art must go to the table of the Auction administration and get the invoice
issued to him.
5.2. For each Work of Art sold, the Auction administration issues a
prepayment invoice or VAT invoice, depending on the manner of payment,
(in two copies) that indicates the number of the Work of Art, its title, and
the price to be paid, which consists of the Accepted Price and the Auction
House margin, including VAT (18% for Works with an Accepted Price of up
to €3,000, 16% for Works with an Accepted Price of from €3,001 to €5,000,
14% for Works with an Accepted Price of from €5,001 to €10,000, 12% for
Works with an Accepted Price of €10,001 or more). The first copy of the
prepayment invoice or VAT invoice is given to the Bidder, and the second is
kept by the Auction administration, which enters the details of the invoice into
the Auction records.
5.3. Invoices for Absent and Telephone Bidders are sent by fax and/or
E-mail on the next working day. They must be paid by bank remittance within
five working days (including the day on which the invoice was received by fax

and/or E-mail). The original copy of the invoice, together with the certificate
of authenticity, will be presented when the sold artwork is collected.
5.4. Payment for the Work of Art may be made at the Auction location in
cash or by bank card (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro) or bank
remittance to the settlement account indicated by the Auction House no later
than five working days after the Auction.
5.5. When payment is made at the Auction location by bank card or in
cash, the Bidder is given a cash receipt or a cash register receipt as well as the
Work of Art and its certificate of authenticity.
5.6. When payment is made by bank remittance, the Work of Art is given
to the Buyer after the money has been credited to the settlement account of
the Auction House. The bank remittance must indicate the Buyer’s first and
last name or the name of the company as well as the title or lot number and the
prepayment invoice number of the Work of Art acquired.
5.7. The Auction House will not accept payment for a Work of Art from
a third party. Payment for the Work of Art sold must be made only by the
registered Bidder who offered the highest price for this Work of Art and
whose Bidder’s Number is recorded in the Auction records, unless a tripartite
agreement for different terms of payment was signed before the Auction
between the Auction House, the Bidder, and the payer.
5.8. The Buyer must collect his Work of Art from the Auction House within
three working days after payment of the money. If the Buyer fails to collect his
Work of Art within the indicated period, he will be charged for storage of the
Work of Art – 0.2% of the Purchase Price of the Work of Art per day.
5.9. If the Auction House made an agreement to deliver the Work of Art
to the Buyer, it must dispatch the Work of Art to the Buyer within sixty hours
after payment has been credited to the settlement account of the Auction
House. The Auction House will charge an additional fee for delivery, which
must be paid when payment is made for the Work of Art. This amount includes
all applicable costs for packing, transportation, customs, and insurance
during transportation.
5.10. Together with the Work of Art purchased, the Buyer will receive a
certificate of authenticity issued by the Auction House.
5.11. Upon receiving his Work of Art, the Buyer must sign a record book
for the delivery of artworks to Buyers or a similar document presented by
the courier. This signature certifies that the Buyer does not have any claims
against the Auction House.
5.12. If a Work of Art is listed in state records as an object of cultural and
artistic value, it will be given to the Buyer together with the Regulations for
the Safekeeping of Cultural Treasures.
5.13. If a Buyer wants to take a Work of Art (which is more than fifty years
old) out of the country, he must comply with the Rules for Exporting Movable
Cultural Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, approved by
Act No. 1424 of the Government of the Republic of Lithuania on 9 November
2004, and he must contact the responsible state institution – the Department
for Cultural Heritage.
5.14. If a Buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within
five working days after the Auction) for the Work of Art he has acquired, he
loses the right to participate in Auctions held by the Auction House for an
unlimited period of time, and his name and the amount of his debt will be
publicly announced on the Internet website of the Auction House and made
public through other channels for the dissemination of public information
chosen by the Auction House.
5.15. If the Buyer loses his right to the Work of Art, as provided in provision
5.14, the Auction House may offer the Work of Art to the Bidder who made the
second highest bid during the Auction.
5.16. If the Buyer has not paid for the Work of Art, the Auction House has
the right to apply to a debt collection agency or to a court to defend its violated
rights according to the procedure prescribed by law. This procedure includes
filing a claim demanding that the purchase-sale of the Work of Art be declared
a completed transaction and that the Buyer pay the Auction House and the
Owner of the Work of Art the sums owed them.
6. Applicable Law and Dispute Settlement
6.1. These art Auction rules shall be construed, interpreted, and
implemented in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
6.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the Auction
of artworks organized and held by the Auction House, from the transfer of
artworks sold at the Auction to Buyers, or from other related matters shall be
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
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Paskaitų tvarkaraštis: 2020 m. rudens trimestras

Meno istorijos mokykla, įsteigta prie Vilniaus aukciono, kviečia visus besidominčius
kultūros ir vaizduojamojo meno istorija 2020 m. rudens trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus:
Istorija, papasakota rūbais: europinės mados istorijos apžvalga
Interjero dizaino istorija, mados ir kryptys
Lekt. – dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė
Lektorius – doc. Jonas Malinauskas
Sav.
I

Data:
trečiad.

09.09

Temos:

Data:
ketvirtad.

Temos:

Įžanga. Dizaino apibrėžimas.
09.03
Dizaino veiklos sritys, jo vieta tarp technikos ir meno pasaulių.
Pramoninė revoliucija XIX a. pr. Socialinės ir techninės prielaidos. Masinė gamyba, masinis
vartojimas ir masinė komunikacija. Stiliaus grynumo paieškos. Neogotika.
Viktorijos stilius architektūroje, interjere ir grafiniame dizaine. John Ruskino, Henry Cole J.
Paxtono veikla.
Arts and crafts judėjimas.
09.10
William Morris veikla, Christopher Dresser dizainas, Michael Thonet baldų gamyba. Čikagos
mokykla, funkcionalizmo užuomazgos

Vidurinių amžių mada
Kaip kito drabužio siluetas IX–XV a.? Kas yra „mi parti“? Viduramžių
higienos įpročiai, grožio idealai ir jų atspindžiai aprangoje.

Secesijos (Art Noveau) stilius
Naujojo stiliaus ypatumai ir šaltiniai. Pasireiškimai architektūroje, interjere, madoje,
juvelyrikoje. Charles Rennie Mackintosh, Antonio Gaudí, Victor Horta, Hector Guimard, Josef
Hoffmann.
Art Noveau grafiniame dizaine: Aubrey Beardsley, Henri de Toulouse–Lautrec, Jules Chéret,
Alphonse Mucha.
Ekspresionizmas
Atsiradimo prielaidos. Dada grupės veikla, Man Ray, Marcel Duchamp, Egon Schiele,
Oskar Kokoschka, grupės „Mėlynasis raitelis“ ir „Tiltas“, Otto Dix. Ekspresionizmas kine, jo
pratęsimas Film Noir forma.
Ankstyvasis funkcionalizmas
Pasireiškimai architektūroje ir interjero dizaine. Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, Bauhaus
mokykla, olandų grupė „De Stijl“.
Naujoji tipografija, kinas. Rusų konstruktyvizmo kilmė, jo pasireiškimai architektūroje,
interjero ir grafiniame dizaine.
Art Deco stilius.
Stiliaus atsiradimas. Parodų paviljonai, gyvenamieji interjerai, baldai. Pasireiškimai
taikomojoje dailėje. Eileen Grey, Tamara de Lempicka, René Lalique ir kt.
Komerciniai plakatai, mados, grafika, plakatai, žurnalai.
Streamline (aerodinaminis stilius). Stailingo proceso esmė.

09.24

Baroko mada
Baroko mada Vakarų Europoje. Liudvikas XIV. „Muselės“, „girnos“ ir
blusgaudžiai.

10.01

Rokoko mada
Prancūziškos tendencijos. Jaunystės kultas. „Robe à la française“ ir
„robe à la polonaise“. Spalvos ir audiniai.

10.08

Mada Lietuvoje XVI–XVIII a.
Vakarų Europos įtakos ir vietinės tradicijos ypatumai.

10.15

Klasicizmo mada
Direktorija ir ampyras. Kas yra „nuoga mada“ ir kaip ji siejasi su
pakitusiais lyčių vaidmenimis? „Incroyable“ ir „marveilleuse“.

II

09.16

III

09.23

IV

09.30

V

10.07

VI

10.14

VII

10.21

Europa ir JAV po II Pasaulinio karo.
10.22
JAV, Italijos, Vokietijos dizainas. Brown ir Olivetti. Skandinavijos dizainas.
Tarptautinis stilius grafiniame dizaine. Globalinių komunikacijų ir vizualinės informacijos
sistemos.

XIX a. mada (I)
Bydermėjeris, antrasis rokoko.

VIII

10.28

XIX a. mada (II)
„Fru Fru“. Mados namai ir masinė mados produkcija. Kaip rengėsi
vilnietės?

IX

11.04

Postmodernizmas.
10.29
Modernizmo krizės priežastys. Naujos kūrybinės raiškos paieškos. Grupės „Alchimia“ ir
„Memphis“. Postmodernizmas grafiniame dizaine. Pop stiliaus pasireiškimai vaizduojamojoje
dailėje, madoje ir grafiniame dizaine. Rytų Europos plakatas ir fotografija, Lietuvos menininkai
jos kontekste.
XXI a. dizaino stiliai.
11.05
Grunge, High-tech, minimalizmas, vintažas, glamūras, Eko (biomorfinis) stilius, „Naujasis
skaitmeninis dizainas“.

Renesanso mada
Ispanija. Italija. Prancūzija. Vokietija. Anglija. Kas yra pludrai, šubos,
„gėdos maišeliai“ ir „meškos pėdos“?

XX a. I pusės mada
„Plaukianti“ secesija ir „žibantis“ art deco. Socialiniai, kultūriniai,
politiniai pokyčiai ir jų įtaka madai. Poiret, Coco Chanell ir kiti.

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 – 10 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:
dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė – dailės istorikė, menotyros
mokslų daktarė, Kazio Varnelio namų-muziejaus menotyrininkė.
Jos pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos dvarų kultūra,
ypač grafų Tiškevičių kultūrinis paveldas, bei kolekcionavimo
istorija. Taip pat domisi kostiumo istorija, dėstė „Mados istorijos“
kursą Vilniaus dailės akademijoje. A. Bimbirytė-Mackevičienė
– Lietuvos dailės istorikų draugijos, International Council of the
Museums (ICOM), Association for the Advancement of Baltic
Studies (AABS) bei Society of the History of Collecting narė.

Jonas Malinauskas – dizaino publicistas, Vilniaus technologijų ir
dizaino kolegijos dėstytojas, Grafinio dizaino studijų programos
vadovas. Yra dirbęs Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros
bei Vilniaus dizaino mokymo centro dėstytoju, dizaino ir interjero
žurnalų „Centras“, „Namas ir Aš“ redaktoriumi. Pastaraisiais metais
bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio šalių dizaino leidiniais.
Pagrindinės publikacijų temos – pasaulinė dizaino istorija ir
iškilios šios srities asmenybės; šiuolaikinio dizaino tendencijos,
tarptautinių renginių ir parodų apžvalgos. Nuolat dalyvauja
respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose, tarptautinėse
dizaino mokymo programose. Lietuvos Dizainerių sąjungos narys
nuo 1988 m., Lietuvos grafinio dizaino asociacijos LGDA narys nuo
2008 m., Lietuvos dizaino tarybos narys nuo 2019 m.

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS
ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE.
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

Artimiausias aukcionas
LXIV Vilniaus aukcionas
2020 m. rugsėjo mėn. 18 d.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Kūriniai priimami iki rugpjūčio 17 d.

1 viršelyje panaudota:
Pranas Lapė (1921–2010)

Sa u l ė lyd i s. Me r g a i t ė s p o r t r et a s
1967–1970, drb., al., 100 x 133
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