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Sveiki, mielieji,
sveikinuosi su jumis tamsiausią metų mėnesį – lapkritį. Ir dar per karantiną, kai daug žmonių – išsigandę,
nusivylę, liūdni. Kodėl tai darau? Nes tikiu F. Dostojevskio ištarme, jog grožis išgelbės pasaulį. Na, ne kaip
vakcina, bet... netoli to. Norit tikėkit, norit ne, bet meno rinkoje pastaruoju metu jaučiamas pagyvėjimas,
ir bene įtikinamiausias to paaiškinimas – žmonės dabar daugiau laiko praleidžia namuose, tad atidžiau
apsižiūrėjo, kas jų namuose aplink juos kabo. Juk ant sienų kabantys paveikslai – tarsi šeimos nariai,
jų poveikis gali būti labai stiprus. Reikia atidžiai žiūrėti, kad tas poveikis būtų įkraunantis, terapinis,
džiuginantis. Taigi, nemažai žmonių namuose daro meno kūrinių revizijas, ir tai yra labai sveikintina, tai
turėtų būti nuolatinis procesas.
O mes nenutraukiame savo darbų ir dirbame kaip esame įpratę, darome tai, ką buvome suplanavę. Taigi,
LXV Vilniaus aukcione Jūsų laukia 160 lotų: daugiausiai tapybos, bet taip pat rasite ir graﬁkos, keramikos,
skulptūros, knygų. Rinkinys platus ir įvairus. Atskirai išskyrėme rubrikas „Lietuvos moterų kūryba” bei
„Scenograﬁja”, taip pat tradiciškai turime rubriką „Varia Lituanica”.
Kūrinių daug ir už kiekvieno iš jų slypi tam tikra, atskira jo istorija. Istorija, kurią reikia atrasti, pajusti,
suvokti. Siūlau ne tik perversti katalogą, bet ir atidžiau pažiūrėti į kiekvieną kūrinį ir paklausti savęs: ką jis
nori pasakyti? Ką jis byloja būtent man? Tokiu būdu šis katalogas taps ne informaciniu žurnalu, bet būdu
užmegzti dialogą. O dialogo, abipusio bendravimo mums dabar labai reikia. Ir menas čia noriai skuba į
pagalbą, priimkime ją.
Iki susitikimo LXV Vilniaus aukcione gruodžio 11 d.! Ir tikėkimės, kad ne tik virtualiai, bet ir gyvai.

Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Lilijos Valatkienės nuotr.

In focus: Lietuvos moterų kūryba
1. Elena Holcmanienė (Helene Czapski–Holzman,
1891–1968)

Sa p na s | D e r Tr a u m

1919, pop. guaš., tuš., 23,5 x 27,5
Sign. AC: Der Traum von / Helene Czapski Obra 29 Aug. 1919.

840 Eur

Elena Holcmanienė (Lene, Jelene, Helene Holzmann), merg. Czapski, g. 1891 08 30 Jėnoje, m. 1968 08 25
Gysene (Vokietija). Tapytoja, graﬁkė, pedagogė. 1901–11 studijavo Vroclavo DA, gavo piešimo mokytojos
diplomą. 1913 m. mokėsi Berlyne ir Hemsdorfe pas Maxą Beckmaną, tobulinosi Paryžiuje. 1914 m. dirbo
piešimo mokytoja Odenvaldo mokykloje Oberhambache. 1922 m. ištekėjo už žydų kilmės tapytojo Maxo
Holzmano, 1923 šeima apsigyveno Kaune, turėjo „Pribačio“ knygyną. Dirbo piešimo ir gimnastikos mokytoja
Vokiečių gimnazijoje. 1928-31 gyvendama senelio dvare Unviurdėje prie Lėbau (netoli Poznanės) vėl pradėjo
tapyti, rašė apie piešimo mokymą. II pasaulinio karo metais dailininkės vyras ir duktė buvo nužudyti
Kauno gete, ji gelbėjo žydų vaikus iš geto, rašė dienoraštį (liet. leidimas „Šitas vaikas turi gyventi. Helenos
Holcmanienės užrašai 1941–1945“) 1941–57 dėstė vokiečių kalbą Kauno mokyklose. ~1956 grižo prie meninės
kūrybos. 1965 persikėlė gyventi į Vakarų Vokietiją. 1991 m. (po mirties) buvo apdovanota LR Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi. Kūrė su didelėmis pertraukomis. Ankstyvajai kūrybai būdinga kubizmo, ekspresionizmo
įtaka, ﬁgūrinės kompozicijos pasižymi intensyviomis spalvomis, stilizuotais ritmiškais pavidalais.
Taikė aliejinės tapybos, mišrią akvarelės ir graﬁto, pastelės techniką, kūrė linoraižinius. Tapė portretus,
kompozicijas, vaizduojančias kaimo darbus, gyvulius, gamtą. 3 d-metyje sukūrė 12 iliustracijų vaikų knygelei
su folklorinėmis scenomis iš lenkų, lietuvių, žydų gyvenimo. Kartu su Mstislavu Dobužinskiu iliustravo
vokiečių kalbos vadovėlį (Gottlieb Studerus, „Lehrbuch der deutschen Sprache f. d. höheren Lehranstalten
Litauens“, K., I leid. – 1933, paskutinis – 1943). 6–7 d-mečio kūrybai būdingos akvarelės, piešiniai tušu; dažni
motyvai – gėlės, portretai lyrinės abstrakčios kompozicijos. Paskutiniais gyvenimo metais darė koliažus iš
džiovintų žiedų, lapų, plunksnų.
1917 surengė asmeninę parodą Jėnos „Kunstverein“ d-joje (kartu su Hansu Leistikovu). Retrospektyvinės
parodos surengtos Jėnoje 1991, Marburge 1995, Mercige 1996, Kaune ir Vilniuje 1996 ir 1997, Tolerancijos
centre Vilniuje 2007. Dalyvavo grupinėse parodose Kaune 6 d-mečio pabaigoje. Jėnos miesto muziejuje
saugomi E. Holcmanienės aliejinės tapybos paveikslai „Mokinio portretas“ 1914, „Kelias“, „Kraštovaizdis“,
„Geležinkelio pylimas Jėnoje“, „Kaimo aikštė su valstiečių vežimais“ (1919), „Kaimo gyvenimas“, „Derlius“,
„Kaimo aikštė“. Holcmanienės akvarelių ir piešinių yra privačiuose rinkiniuose Vokietijoje, Kaune. Apie
Eleną Holcmanienę sukurtas videoﬁlmas „Vilties etiudas. Pasaulio Tautų Teisuolė Helene Holcman“ (2007,
rež. L Kopač).
Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, III tomas, sud. Lijana Šatanavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, Lietuvos
kultūros tyrimų institutas, 2013, p.150-151.
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2. Ada Peldavičiūtė–Montvydienė (1907–1967)

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

Dv i gub as portretas

3. Ada Peldavičiūtė–Montvydienė
(1907–1967)

4. Ada Peldavičiūtė–Montvydienė
(1907–1967)

5400 Eurt

XX a. 3-4 d-metis, drb., al., 71,5 x 58

XX a. 3-4 d-metis, drb., al., 75 x 68

XX a. 3-4 d-metis, drb., al., 55,5 x 68,5

Moters portretas

5400 Eur

Smu i ki ni nkė

1500 Eur

Adelė Peldavičiūtė–Montvydienė (1907–1967), vėliau paveiksluose pasirašinėdavusi „Ada“, gimė 1907 m.
rugsėjo 10 d. (senuoju stiliumi – rugpjūčio 28 d.) Dominiko Peldavičiaus ir Karolinos Skipitaitės šeimoje
Ketūnų dvare (Šiaulių apskr.) netoli Kuršėnų. Mokėsi Kėdainių rajono Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos
„Pavasaris“ organizuotuose kursuose suaugusiesiems. Kadangi iš mažens mėgo piešti, baigusi šeštąją
kursų klasę 1927 m. įstojo į Kauno meno mokyklos Rengiamąjį skyrių. Piešimo, tapybos ir kompozicijos
pagrindus jai įgyti padėjo dailininkai Antanas Žmuidzinavičius, Petras Kalpokas, Adomas Galdikas, Jonas
Šileika ir kiti Kauno meno mokyklos mokytojai. 1931 m. ji buvo perkelta į Specialiojo skyriaus Petro Kalpoko
tapybos studiją, kurią baigė 1934 metais. Plėsdama profesinę patirtį, kartu lankė ir Graﬁkos studiją. Kaip ir
kitiems, baigusiems visą Kauno meno mokyklos kursą, 1936 m. jai išduotas atestatas su mokytojo teisėmis.
Nusprendusi tęsti dailės studijas užsienyje, A. Peldavičiūtė-Montvydienė pasirinko Florencijos meno
akademiją, ten mokėsi pas garsų to meto tapytoją, meno akademijos rektorių Felicitą Careną. Grįžusi į Kauną,
dailininkė įsitraukė į tuometinį laikinosios sostinės kultūrinį gyvenimą, įstojo į Lietuvos moteris dailininkes
vienijusią draugiją, dalyvavo pirmojoje šios draugijos surengtoje dailės parodoje. Rengiant Apžvalginę 1942
m. parodą, dailininkė peržiūros komisijai pateikė keturis portretus (eskizą, etiudą, kompoziciją ir portretąstudiją), tačiau komisija du paveikslus atmetė. Tuomet ambicinga jaunoji menininkė visai atsisakė dalyvauti
parodoje ir savo darbus atsiėmė. 1943 m. Kauno dailininkų pavasarinėje parodoje, vykusioje Vytauto Didžiojo
kultūros muziejuje (dab. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), savo kūrinius – kompoziciją
„Merginos“ ir „Antano Žmuidzinavičiaus portretą“ – eksponavo jau kaip Lietuvos dailininkų sąjungos
narė. Pasireiškė kaip puiki portretistė, kurios stilistiką įtakojo art deco, o ypač – Tamaros de Lempickos
kūryba, - jos dėka atsiranda banguotos linijos bei dekoratyvus lokalinių spalvų spalvinis sprendimas, taip
pat kuriamas nepriklausomos, talentingos, gražios ir gilios moters tipažas. Antrojo pasaulinio karo metais
meninis ir kultūrinis gyvenimas nebebuvo toks intensyvus, kaip trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiais.
Frontui artėjant prie Kauno, dailininkė su vyru Antanu Montvydu, buvusiu anglų ﬁrmos „Lloyd“ atstovu
Lietuvoje, apie 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1947–1949 m. gyveno perkeltųjų asmenų stovyklose Forarlberge,
Bregence (Austrija). Nors stovyklose gyvenimo sąlygos buvo sunkios, dailininkė neapleido kūrybos – tapė,
dalyvavo parodose. <...> A. Peldavičiūtės-Montvydienės kūrybos paroda brolio Vytauto Peldos (Peldavičiaus)
ir dailininko Juozo Bagdono rūpesčiu surengta jau po dailininkės mirties – 1981 m. balandžio 4–5 d. Niujorke,
„Kultūros židinio“ didžiojoje salėje. Paroda buvo perkelta į Torontą, eksponuota Prisikėlimo parapijos parodų
salėje. Vėliau paroda atgabenta į Čikagą.
Parengta pagal straipsnį „Peldavičiūtės-Montvydienės paroda „Sugrįžusi Ados kūryba“ Radvilų rūmų muziejuje“, Lietuvos
dailės muziejus, 2013, aut. Rima Rutkauskienė.
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5. Sofija Romerienė (Zofia Römer,
1885–1972)

6. Veronika Šleivytė (1906–1998, atrib.)

7. Valerija Zalensienė (1925–1997)

XX a. 4-7 d-metis, pop., past., 48 x 34

1938, pop., past., 63,6 x 43,7
Sign. AD: ZRömer /’38

260 Eur

XX a. 6-7 d-metis, kart., al., 59 x 48,5
Kitoje pusėje – sėdinčios moters portretas

Ve rp ėj a Tytuvėn ų dvare

Ja unos mot ers portre tas

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

170 Eur

850 Eur

8. Ieva Naginskaitė (1921–2012)

Mergai tės bi tyne

1956, drb. ant kart., al., 50 x 39
Sign. AD: JN56

290 Eur

Ieva Naginskaitė (1921-2012) gimė 1921 m. Vilniuje, lietuvių
pedagogų, visuomenės veikėjų šeimoje. Ievos tėvai Stasys
Naginskas ir Adelė Diržytė-Naginskienė buvo aktyvūs to meto
Nepriklausomos Lietuvos kūrimo bendradarbiai, būsimosios
dailininkės krikštatėviais tapo J. Basanavičius ir M. Biržiškaitė.
Dėl tuometinės valdžios represijų, šeima buvo priversta išvykti
iš Vilniaus, įsikūrė Rokiškyje. Dar mokydamasi Rokiškio
gimnazijoje Ieva Naginskaitė svajojo tapti dailininke. 1942 m.
baigė Rokiškio gimnaziją ir įstojo į Vilniaus dailės akademiją,
buvo prof. Antano Gudaičio mokinė. 1949 m. baigė tapybą
Vilniaus dailės akademijoje (buvo pervadinta į Dailės institutą), dirbo asistente Dailės institute, pradėjo
dalyvauti parodose. Buvo ne tik tapytoja, bet ir novatoriška knygų iliustratorė: jos pirmoji interaktyvi knyga
vaikams „Ką padarė žirklės“ buvo eksponuota 2018 m. parodoje „Daiktų istorijos 1918-2018” Nacionalinėje
dailės galerijoje. I. Naginskaitės darbų yra įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Rokiškio krašto
muziejus; graﬁkos darbai saugomi Vilniaus Universiteto graﬁkos skyriuje.
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9. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)

10. Gintarė Uogintaitė (Bielskienė, 1955–2016)

1976, drb., al., 70 x 70
Sign. AD: parašas –76

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

Na tiurmortas

1700 Eur

Sod as

500 Eur

11. Regina Songailaitė–Balčikonienė (1922–2007)

12. Rūta Viktorija Katiliūtė (g. 1944)

1968, pop., akv., 64 x 51
Sign. AD: RSong.68

1980–1983, drb., al., 80,3 x 100,3
Sign. AD: RKat 1980/1983

Pa j ūrio vaizdas

290 Eur

Kop os

1400 Eur
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13. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

14. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

15. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

1982, kart., al., 50 x 69
Sign. AD: Dalia

1979–1980, kart., al., 115 x 130
Sign. AD: Dalia 80

1988, drb., al., aliuminis, mišri techn.,
119,5 x 120
Sign. AD: Dalia

Me r ki n ė s pe i z a ž a s

640 Eur

1500 Eur

16. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

17. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

1988, drb., al., mišri techn., 90 x 90
Sign. AD: Dalia

1997, drb., al., 110,3 x 130
Sign. AD: Dalia

Kom po z i c i j a R 1

1900 Eur

8

Senti me ntal us

Komp oz i c i j a

2600 Eur

I mp r ovi z a c i j a M

1900 Eur
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18. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)

19. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)

1990, pop., moliotip., 46 x 34
Sign. AK: S. Kisarauskienė „Angelas apmąsto savo
keliones”, 1990, moliotipija, AD: Saule

1990, pop., moliotip., 46 x 34
Sign. AK: S. Kisarauskienė „Angelas atradęs obuolį”,
1990, moliotipija, AD: Saule

An gel as a p mąsto savo keliones

280 Eur

A n ge l a s a t r a d ę s o b u o l į

280 Eur

20. Eglė Velaniškytė (g. 1958)

Aly vo s

1991, drb., al., 73,5 x 60,5
Sign. AD: EVl

1400 Eur
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22. Zuzana Ličkutė (g. 1947)

Vandens l el i ja

2019, drb., akr., 54,5 x 49,5
Sign. AD: ZLič

200 Eur

21. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)

Sute mos

1996, drb., al., 160 x 133,5
Sign. AD: A Petra 96

4400 Eur

23. Rima Jankauskatė–Miknevičienė (g. 1942) 24. Rima Jankauskatė–Miknevičienė (g. 1942)

Dailininka s Liuda s Tr uikys Pa la ngoje Dv i g u b a s a u t o p o r t r e t a s
1981, drb., al., 116,3 x 88,5
Sign. AK: RM 81

2800 Eur

10

1981, drb., al., 81 x100
Sign. AK: RM 81

2800 Eur
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25. Rima Jankauskatė–Miknevičienė (g. 1942)

Vi d uramži ų trad i c i j os Gruzi j oj e
1985–1986, drb., al., 100 x 116
Sign. AK: RM/85-86

2800 Eur

Rima Jankauskatė–Miknevičienė (g. 1942) gimė Grinkiškyje,
Radviliškio rajone. 1967 m. baigė tuometinį Lietuvos valstybinį
dailės institutą. Nuo 1971 m. pradėjo dalyvauti grupinėse parodose,
kūrybinėse dirbtuvėse, Pabaltijo trienalėse. 1975 m. įstojo į Lietuvos
dailininkų sąjungą. 1995 m. išvyko į pusės metų kūrybinę stažuotę
Vermonto studijų centre, tačiau JAV liko iki 2006 m. Keletas
tapytojos darbų yra saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje,
kai kuriuos jų yra įsigijęs Nacionalinis Gruzijos muziejus, privatūs
kolekcininkai.
Taupi informacija, kurią apie tapytoją Rimą JankauskaitęMiknevičienę pateikia vos vienas kitas šaltinis, tarsi atspindi jos
laikyseną Lietuvos dailės lauke. Santūri, išlaikanti atstumą plačiau pripažintų tapytojų atžvilgiu, savikritiška.
Stingdanti besiveržiančią spalvų lavą ir tverianti dinamišką savo mikrokosmoso viziją.
Parengta pagal straipsnį „Rima Jankauskaitė-Miknevičienė. Mąstanti spalva“, www.bernardinai.lt, 2012, aut. Lina
Žukauskaitė.

26. Ona Dokalskaitė–Paškevičienė (1912–2007)

Mergai tė po beržu

1971, drb., temp., 75,5 x 101,5
Sign. AK: Ona Dokals-te/1971

1800 Eur

Ona Dokalskaitė–Paškevičienė (1912–2007)
Gimė 1912 m. Seinuose. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje
(piešimo – pas skulptorių Juozą Zikarą). 1928 m. su motina
persikėlė į Baltarusiją, apsigyveno Verecėjoje (netoli Vitebsko).
1932 m. baigė Vitebsko dailės technikumą. Iš pradžių piešė
karikatūras Minsko laikraštyje „Čirvonaja zmena“, vėliau –
žurnale „Literatura i Mastacva“. 1938 m. dalyvavo Tretjakovo
galerijos parodoje Maskvoje. Privačiai mokėsi Maskvos dailės
institute pas I. Grabarį. 1942 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno
Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. dalyvavo tarptautinėje parodoje Miunchene. 1949 m. persikėlė
į JAV, kurį laiką gyveno Niujorke, nuo 1982 m. – Santa Monikoje. Dailininko Mykolo Paškevičiaus žmona, turi
dukrą Alyją, kuri dirba dailininke Volto Disnėjaus kompanijoje.
Parengta pagal Lewben Art Foundation duomenų bazę.

27. Juzefa Katiliūtė (1916–2009)

Abstr a kc i j a

XX a. vid., drb., al., 75 x 104,5
Sign. AK: J. Katiliute

1200 Eur
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In focus: Scenografija

28. Liudas Truikys (1904–1987)

D ž . Ve rd žio operos „Trav iata“ uvertiūros eskiz as
1981–1984, kart., guaš., 73,5 x 119

5400 Eur

Liudas Truikys (1904–1987) gimė 1904 m. Pagilaičių kaime (Platelių valsčius), mirė 1987 Kaune. Žymus
lietuvių scenografas, tapytojas. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą. Nuo 1928 m. dalyvavo parodose
(individuali Vilniuje 1975, Kaune 1984). 1931–1932 dirbo scenografu Valstybės teatro Šiaulių skyriuje,
1932–1940 – Valstybės teatre Kaune. 1945 eksternu baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą
(teatro dekoravimą), 1941–1949 jame dėstė, 1944–1948 Teatro dekoracijų katedros vedėjas, 1946–1949
Dailiosios tekstilės fakulteto dekanas; docentas (1947). 1948 Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro
vyriausiasis dailininkas. 1953–1959 dėstė Kauno S. Žuko taikomosios dailės vidurinėje mokykloje, 1969–1974 –
Lietuvos dailės instituto Kauno vakariniame skyriuje. Iš pradžių reiškėsi kaip knygų iliustratorius, tapytojas
(daugiausia nutapė peizažų), dekoravo bažnyčias, kūrė dramos ir operos spektaklių scenograﬁją
(P. Vaičiūno Tikruoju keliu 1933, G. Verdi Kaukių balius 1934, A. Račiūno Trys talismanai 1936, 1937 Paryžiaus
pasaulinės parodos Garbės diplomas, Sofoklio Oidipas Kolone 1939). Vėliau kūrė scenograﬁją daugiausia
operos spektakliams Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (G. Verdi Don Karlas 1959, 1981, Aida
1963, neįgyvendinta, 1975, Otelas 1983–1984, neįgyvendinta), Kauno muzikiniame teatre (G. Verdi Traviata
1966, 1984, J. Karnavičiaus Gražina 1968). Ankstyvojoje kūryboje vyravo estetizuota poetinė ekspresija,
vėliau ją pakeitė dramatizmas, išgryninta plastinė kalba, įsitvirtino kompozicijos iš pasikartojančių motyvų,
analogiškų muzikinei ritmikai; ryšku art deco įtaka. Kūrinių turi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus,
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. LSSR valstybinė premija (1980).
Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė.
12

L

X

V

V

i

l

n

i

a

29. Mykolas Labuckas (1921–1998)

Sc e novaizdžio proj ekt a s Reinhold G lier e b a let u i
„ E s meralda“ (I pav.)

1947, pop., guašas, 34,5 x 49,5
Sign. AD: Gliero baletui „Esmeralda“ / I pav. dek. esk. / M. Labuckas / 47

370 Eur
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30. Mykolas Labuckas (1921–1998)

Sc e novai zd ži o proj e ktas

1956–1957, pop., guašas, 36 x 58
Sign. AD: M. Labuckas 57/56

370 Eur

31. Mykolas Labuckas (1921–1998)

32. Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский, 1918–?)

~1977, pop., guašas, 37,7 x 58,2
Sign. AD: Kalmano Silva

1951, pop., temp., 46 x 71,5
Sign. AC: S. Moniuško „Halka“ I v. N.Zelin 51 m.
370 Eur

Sc e novaizdžio projekt a s I mr ės Ka lm a n o opere t ei „ S ilva“

370 Eur

Sc e n o g r a f i j o s e s k i z a s S. Mo n i u š ko s o p e r a i „ H a l ka“ , I v.

13

Lietuvos dailė
33. Kazys Šimonis (1887–1978)

Draugai

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

900 Eur

34. Kazys Šimonis (1887–1978)

Mi š ko šve nt ė

1965, pop., temp., 35,5 x 49
Sign. AD: KŜ

1700 Eur

35. Kazys Šimonis (1887–1978)

Pei zažas

XX a. 6–8 d-metis, pop., temp., 36,7 x 49,3
Sign. AD: KŜ

660 Eur
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36. Kazys Šimonis (1887–1978)

Vėjo pagairėje

1967, kart., temp., mišri techn., 35 x 48,5
Sign. AD: KŜ

960 Eur

37. Kazys Šimonis (1887–1978)

Žynys

XX a. 3–ias ketv., kart., temp., 34 x 49
Sign. AD: KŠ

7900 Eur
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38. Adomas Galdikas (1893–1969)

Būrėja

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

1500 Eur

39. Adomas Galdikas (1893–1969)

40. Adomas Galdikas (1893–1969)

1945, pop., temp., 29 x 40

XX a. 5–6 d-metis, pop., guašas, 41,5 x 58
Sign. AK: AGaldikas

Že m a ič ių ka pin ė s

2900 Eur

16

Pei zažas

1700 Eur
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41. Česlovas Janušas (1907–1993)

42. Jonas Mackevičius (1872–1954)

Iki 1944, pop., akv., 41,5 x 31,5
Sign. AD: Č.Janušas

1939, fan., al., 52 x 69
Sign. AK: J. Mackevičius

M a r in is t in is pe iza ž as su burlaiv iais

780 Eur

i
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a

s

Peiz ažas

6800 Eur

43. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

Trob ėsia i Da uguose

1954, kart., al., 21 x 26,5
Sign. AD: AŽ– 54–, KP: Jubiliejinės A. Žmuidzinavičiaus parodos 1956 m.
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1378

1200 Eur
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44. Jonas Vaitys (1903–1963)

Je s i o s p a kr a n t ė

1942, kart., al., 17,5 x 23
Sign., KP: Jesios pakr./1942

320 Eur

45. Jonas Vaitys (1903–1963)

Dang us vi rš Kauno

1950, drb. ant kart., al., 17 x 23
Sign. KP:687/1950/JVaitys

380 Eur

46. Jonas Vaitys (1903–1963)

Pr i e š l i e t ų

1951, drb. ant kart., al., 24,5 x 28

360 Eur

18

L

47. N. Rybakov

Že m aičių gatvė Kaune su
So b oro panoram a
1944, pop., akv., 65,5 x 43,5
Sign. AD: N Rybakov. 44.17/VI
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48. Aleksandras Vitulskis (1927–1969)

Šviesi diena

1968, kart., al., 34 x 48

160 Eur

290 Eur

49. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

50. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

51. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1989, kart., al., 38 x 45
Sign. AK: parašas 89

XX a. 8 d-metis, kart., al., 44 x 59

XX a. 8 d-metis, kart., al., 43 x 60
Kitoje pusėje – paveikslo eskizas

Jūr os pa kr a n t ė

250 Eur

Rudens p eiz ažas

300 Eur

Vynuogynai kalnuose

300 Eur
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52. Igoris Piekuras (1935–2006)

53. Igoris Piekuras (1935–2006)

1975, kart., al., 93 x 74

1968, drb., al., 178,5 x 111
Sign. AD: IP.68

Me lioratoriai

Pavoj us

4400 Eur

5600 Eur

54. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)

55. Raimondas Martinėnas (g. 1947)

1970, kart., al., 163 x 121
Sign. AD: S. Džiaukštas

1996, drb., al., 81 x 65
Sign. AK: MR

O p eracinėje

4900 Eur
20
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1300 Eur
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56. Ričardas Bartkevičius (g. 1959)

57. Leonardas Gutauskas (g. 1938)

1989, fan., al., 117 x 82
Sign. AD: Bartkevičius

1980, kart., al., 84,5 x 86,5
Sign. VK: Leo.80.

Su n k ios d a r b o d ie nos pabaiga

1500 Eur

i
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s

Kompoz i c i j a

780 Eur

58. Povilas Ričardas
Vaitiekūnas (g. 1940)

Luot a s sode

1976, drb., al., 64 x 84
Sign. AD: RV 76

3200 Eur
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59. Antanas Martinaitis (1939–1986)

60. Jonas Čeponis (1926–2003)

1980, kart., al., 89,5 x 100,5
Sign. KP: A.Martinaitis/Vakaras prie ežero/80 m./al.,
kartonas
Iš poeto Alfonso Maldonio (1929–2007) kolekcijos

1992, drb., al., 60,5 x 73,5
Sign. AK: J.Čeponis.92.

Va ka r a s prie ež ero

Po skėči ai s

6400 Eur

8200 Eur

61. Jonas Čeponis (1926–2003)

62. Romualdas Lankauskas (1932–2020)

1991, drb., al., 92,5 x 74
Sign. AD: J. Čeponis.91.

1984, pop., temp., 49 x 79
Sign. VD: RL

S aul ė

3800 Eur

Juodosi os vė l i avos

980 Eur

Romualdas Lankauskas (1932–2020) gimė 1932 m. Klaipėdoje. Garsus lietuvių prozininkas, dramaturgas,
dailininkas. 1950–53 studijavo Vilniaus universitete (rusų kalbą ir literatūrą). 1952–53, 1959–60, 1973 dirbo
kultūrinių leidinių redakcijose. Rūpinosi lietuviškojo PEN klubo Lietuvoje steigimu; pirmasis jo prezidentas
(1989). Ankstyvuoju laikotarpiu parašė apsakymų knygų vaikams, lietuvių prozoje sukūrė glaustos novelės
modelį, ją papildė miesto, inteligentijos tematika. Kūryboje vyrauja etinė psichologinė problematika,
būdinga stiliaus lakoniškumas. Lietuvių prozoje sukūrė naują inteligento tipažą: jis išsilavinęs, turi savitą
gyvenimo stilių ir tuo priešinamas šabloniškam bendravimui ir kolektyvizmo dvasiai. Personažai išgyvena
poetinės prigimties ir aplinkos miesčioniškumo, rutinos konﬂiktą. XX a. 7 dešimtmetyje lietuvių novelei
pritaikė santūrią pasakojimo manierą, kompozicijos simetriją, nutylėjimus, pauzes, potekstę. Geriausių R.
Lankausko novelių dvigubas planas – ironiškas sovietinės tvarkos neigimas ir personažo vidinė autonomija.
Sovietinės okupacijos metais kai kurie romanai buvo labai kritikuojami ir oﬁcialiai pasmerkti. Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę parašė romanų apie Lietuvos partizanus. Nutapė (nuo 1961) peizažų, abstrakčių
kompozicijų, surengė keliolika parodų Lietuvoje ir užsienyje, apipavidalino savo knygų, išleido albumą
Romualdas Lankauskas: tapyba (2008).
22

Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. Jūratė Sprindytė
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63. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

64. Jūratis Zalensas (1952–2015)

2001, pop., past., akv., 73 x 53
Sign. AK: L.Tuleikis01

XX a. 8-9 d-metis., drb., al., 117 x 134
Sign. AD: Zalensas

A bs t r akt i komp oz icija

600 Eur

n

a

s

B e p ava d i ni mo

2600 Eur

65. Vytautas Povilaitis (1927–2009)

66. Vytautas Povilaitis (1927–2009)

1997, drb., al., 131 x 91
Sign. VK: VP/97

1997, drb., al., 133 x 91,5

Af rika

1300 Eur

B e p ava d i n i m o, a r b a P i l i a ka l ny j e
va i d e na s i

1300 Eur
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67. Nežinomas autorius

68. Stasys Jusionis (g. 1927)

69. Eduardas Juchnevičius (1941

XX a. 4 ketv., pop., akv., 51 x 36,5
Sign. AK: NoMo

2002, drb., al., 35 x 50
Sign. AD: parašas

Hus aras

Pa ž a islis

100 Eur

Pirmas sniegas

500 Eur

(kitais duomenimis 1942)–2011)

1988, pop., guaš., 76 x 62,
Sign. AD: EdJuchn / 88.v.

300 Eur

70. Algirdas Petrulis

(1915–2010)

Ža l i a s i s p e i z a ž a s

1987, drb., al., 65,5 x 80,5
Sign. AD: Petrulis 87

2600 Eur

24

L

X

V

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

71. Vytautas Viktoras Banaitis

(1909–1990)

Se namiesčio gatve lė (Lit er a t ų
g. Vilniuje)
1989, kart., al., 50,5 x 35
Sign. AK: V.Banait./89

300 Eur

72. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)

B e p ava d i ni mo

XX a. 8-9 d-metis, drb., al., koliažas, mišri techn.,
80 x 100
Sign. KP: A. Stasiulevičius

3800 Eur
73. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)

Panoraminė kompozicija
„Vilniaus žiema“ iš ciklo
„ Metų laikai“

1983, drb., al., koliažas, mišri techn.,
160 x 200
Sign. AD: A Stasiulevičius

5400 Eur

25

Išeivijos dailė

74. Pranas Gailius (1928–2015)

Cirko artistai

~1952, drb., al., 78 x 58
Sign. AD: g pranas

6400 Eur

Vienas pačių ankstyviausių Prano Gailiaus darbų, sukurtų jam atvykus į Paryžių. Vos dvidešimtmetį
peržengusiam jaunuoliui, nuo 16-os metų vienam klajojusiam po Europą, buvo artima klajojančių cirko
artistų tema, kuri kalba apie tėvynės, namų ir šeimos netekties skausmą. Kūrinys sukurtas ant drobės (vėliau
Pranas teikė pirmenybę popieriui), jaučiama Picasso, kuriuo tuo metu žavėjosi, kompozicinė įtaka.
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75. Pranas Domšaitis (1880–1965)

Na t iur mortas. Gė l ė s

1964, kart., al., 61,5 x 45

6800 Eur

76. Pranas Domšaitis (1880–1965)

77. Pranas Domšaitis (1880–1965)

1950, kart., al., 57 x 46
Sign. KP, AD: Domsaitis
Kitoje pusėje – Karu peizažas.

XX a. 2 ketv., dubl. drb., al., 86,5 x 65

Af rikietės dirba

Sė d i nč i os aktas

5000 Eur

3800 Eur
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78. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

79. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

XX a. 8 d-metis, pop, past., 65 x 50

XX a. 8 d-metis, pop, past., 65 x 50

Gėl ių vaza

1800 Eur

Ra i t e l i s - m u z i ka n t a s

1800 Eur

80. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

Po merg i nos langu

~XX a. 6 d-metis, pop., guaš., 24 x 32
Sign. AK: Kasiulis

980 Eur
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81. Povilas Puzinas (1907–1967)

82. Bronius Murinas (1906–1986)

XX a. vid., drb., al., 56,5 x 71,5
Sign. AD: Puzinas

1978, kart., akr., 44,8 x 59,5
Sign. AD: Br.Murinas/78

Pe i z a ža s

Pei zažas

6800 Eur

1200 Eur

83. Antanas Tamošaitis (1906–2005)

84. Antanas Tamošaitis (1906–2005)

85. Antanas Tamošaitis (1906–2005)

XX a. 6-7 d-metis, kart., al., 91 x 60
Sign. AD: A/Tamo/šaitis

1967, drb. ant kart., al., 122,5 x 61
Sign. AD: A/Tamo/šaitis

1966, kart., al., 91 x 65
Sign. AD: monograma

B u r t in in kė

1200 Eur

K raitinė gė l ė

1350 Eur

Ši a u r ė s ž va i g ž d ė

1350 Eur
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86. Antanas Tamošaitis

(1906–2005)

Že m a i č i ų s o dyb a

1966, kart., al., 61 x 122,5
Sign. AD: A/Tamo/šaitis

1350 Eur

87. Romas Viesulas (Veselauskas, 1918–1986)

88. Albinas Elskus (Bielskis, 1926–2007)

XX a. 3-ias ketv., fan., akr., 73 x 39
Sign. AD: Viesulas

XX a. 3-ias ketv., drb., al., 61 x 61
Sign. AD: A. Elskus

Na ti urmortas

1800 Eur

30

Kompozic i j a

1700 Eur
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89. Kęstutis Zapkus (g. 1938)

Kelio n ė į Ve n e c i j ą

2003-2004, drb., al., 90,5 x 242,5
Sign. KP: K. Zapkus
Repr. in: Kęstutis Zapkus. Tapyba ir piešiniai (2014, Vilnius, Lewben art foundation, sud. Laima Kreivytė): 166-167 p.

9800 Eur

Fragmentiškumu ir paukščio skrydžio žvilgsniu pasižymintis K. Zapkaus kūrinys. Matome abstrahuotą,
tarsi topograﬁnį žemėlapį, į kurį it inkliuzai inkorporuoti ﬁgūratyviniai naratyvai – prisiminimai iš
Venecijos: tai ir miesto, ir ten matytų meno kūrinių fragmentai. Tuomet suprantame, kad tai – atminties ir
prisiminimų žemėlapis, bandymas įforminti nepaklusnią ir kintančią atmintį.

90. Kęstutis Zapkus (g. 1938)

Be p avadinimo

~1967, pop. ant kapos, akr., koliažas, 97 x 128

4800 Eur

31

Lietuvos grafika

91. Veronika Tarvydaitė (1908–?, Kauno meno 92. Veronika Tarvydaitė (1908–?, Kauno meno mokyklą baigė 1937 m.)

mokyklą baigė 1937 m.)

Ūki ni nko go d o s

1933, pop., medžio raiž., 17 x 12
Sign. AD: VTarvydaitė 1933

100 Eur

Verpėja

120 Eur

1934, pop., medžio raiž., 23 x 17,5
Sign. AD: VTarvydaitė, 1933

93. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)

Li a u d i e s d a i na

1972, pop., mišri linoleumo technika, 37 x 24,2
Sign. AK: Liaudies daina, AD: DTarabildienė

160 Eur

94. Telesforas Kulakauskas

(1907–1977)

B e p ava d i ni mo
(Mo t e r i s j ū r o j e )

XX a. 3-ias ketv., pop., ofortas, 25,2
x 23,7, tir. 10/20
Sign. AK: 10/20, AD: T. Kulakauskas

80 Eur
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95. Aldona Skirutytė (1932–2005)

Varpai

1970, pop., spalv. linoraiž., 48 x 59,5
Sign. AK: „Varpai“, Ep. d‘ artiste, dedikacija, AD: A. Skirutytė 70–

220 Eur

96. Aldona Skirutytė (1932–2005)

Taikos sesės

97. Aldona Skirutytė (1932–2005)

Vi l n i u s šve n č i a 6 5 0 m . i š c i k l o „ Se n a s i s i r

na u j a s i s Vi l ni u s ”
1965, pop., spalv. linoraiž., 64 x 48,5,
Sign. AK: „Taikos sesės“, dedikacija, AD: A. Skirutytė 65 m. 1973, pop., spalv. linoraiž., 60 x 50, tir. 9/60
Sign. AK: „Vilnius švenčia 650 m.! iš ciklo „Senasis ir naujasis
220 Eur
Vilnius“, Ep. d‘artiste, dedikacija, AD: A. Skirutytė 73 –

220 Eur
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98. Gražina Didelytė–Abaravičienė

99. Jūratė Stauskaitė (g. 1947)

100. Rimtautas Gibavičius (1935–1993)

Be t a m žiai bė g a...I

1983, pop., autocinkograﬁja, 30 x 22,5, tir. 10/10
Sign. AK: Vilniaus vartai; AC: autocinkograﬁja/
Jūratė Stauskaitė; AD: 10/10 83

1963, pop. linoraiž., 60,5 x 48,5

(1938–2007)

1975, pop., ofortas, mišri techn., 33 x 24,3
Sign. AK: Bet amžiai bėga...I, AC: ofortas, AD:
parašas 75

80 Eur

Vilnia us va rtai

L i e t uva i t ė

120 Eur

80 Eur

101. Gerardas Šlektavičius (g. 1952)

Vakaro bangos

1992, pop., spalv. linoraiž., 41,5 x 64,5,
tir. 11/17
Sign. AK: 11/17 „Vakaro bangos“; AD:
Spalvotas lino raižinys Gerardas
Šlektavičius 92

120 Eur
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102. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

103. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

Sign. AK: Goethe „Faust” I–7 (Valpurgijų naktis), AC: autoriaus dedikacija, AD:
VKalinauskas/-77

1977, pop., cinkograf., 26 x 20, tir. 25
Sign. AK: Goethe „Faust” II–3, AC: autoriaus
dedikacija, AD: VKalinauskas/-77

I l i ust r ac ij a J. W. von G oethes p oemai „Faustas“. Va l p u r g i j ų na kt i s. I l i u s t r a c i j a J. W. vo n G o e t h e s p o e m a i
„ Fa u s t a s “
1977, pop., cinkograf., 25 x 39

280 Eur

280 Eur

V. Kalinausko iliustracijos J. W. von Goethes poemai
„Faustas“ savo stilistika yra siurrealistiniai, į sapno
teritoriją perkeliantys kūriniai. Jų įtaigumas išgaunamas
minimalistiškai – vien dviejų spalvų linijiniu piešiniu, kuris
Fausto istoriją iliustruoja ne naratyviai, ne paraidžiui, bet
kaip amžiną, virš-laikinę mitologemą.

104. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

Ža i d i ma s su ka u kė mi s

1995, pop., kart. raiž., 19,8 x 17,4
Sign. AK: „Žaidimas su kaukėmis“ III, E. d‘a, AC: dedikacija, AD:
parašas/-95

70 Eur
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105. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

106. Valentinas Antanavičius (g. 1936)

1961, pop., linoraiž., 35,2 x 27,5
Sign. AK: parašas 61

1969, pop., kart. raiž., 28,6 x 13,4
Sign. AK: dailininko atspaudas, AC: Torsas, AD: parašas 1969

B e pava d inimo

140 Eur

107. Marius Liugaila (1953–2013)

Gim t ad ie nis

2002, pop., ofortas, mecotinta, 24 x 31,5, tir. 20/50
Sign. AK: 20/50, Gimtadienis, AC: Fec. Impr., AD:
Marius Liugaila 2002

390 Eur

36

u

To r s a s

80 Eur

108. Marius Liugaila (1953–2013)

G y ve n i m a s l a b i r i n t e, a r b a l a b i r i n t a s
g yve ni me

1992, pop., ofortas, mecotinta, 32 x 24, tir. 36/50
Sign. AK: 36/50, Gyvenimas labirinte, arba labirintas
gyvenime, AC: Fec. Impr., AD: Marius Liugaila 1992

390 Eur
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109. Marius Liugaila (1953–2013)

Ja us mų j ūra

2000, pop., ofortas, mecotinta, 33 x 24,5, tir. 19/50
Sign. AK: 19/50, Jausmų jūra, AC: Fec. Impr., AD: Marius
Liugaila 2000

390 Eur

110. Marius Liugaila (1953–2013)

111. Marius Liugaila (1953–2013)

1995, pop., ofortas, mecotinta, 24,2 x 31,5, tir. 28/50
Sign. AK: 28/50, Salvadoro Dali laivas, AC: Fec. Impr., AD:
Marius Liugaila. 1995

1995, pop., ofortas, mecotinta, 24,4 x 31,8, tir. 27/45
Sign. AK: 27/45, Šokis, AC: Fec. Impr., AD: Marius Liugaila.
1995

S a lvad oro Dali laivas

390 Eur

Šo k i s

390 Eur
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Lietuvos keramika ir skulptūra
112. Lietuvių liaudies me d i nė s ku l p t ū r a „ Pi e t a“
XIX a. II p. – XX a. pr., medis, polichromijos likučiai, drožyba, h=27

1200 Eur

113. L i e t uv i ų l i a u d i e s m e d i n ė
s ku l p t ū r a „ Šv. Fl o r i j o na s “

XIX a. II p. – XX a. pr., medis, polichromija,
drožyba, h=42,5

1100 Eur

114. Lietuvių liaudies medinė skulptūra „ Šv. Jo n a s Ne p o m u ka s “
XIX a. II p. – XX a. pr., medis, polichromijos likučiai, drožyba, h=44,5

1300 Eur
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116. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė (1904–1992) |
Kauno kombinatas „Dailė“

Birutė

Ke p uri nė

360 Eur

360 Eur

1950–1965, molis, engobas, glazūra, h=40,5

u

1950–1965, molis, engobas, glazūra, pagrindas – medis, h=34

117. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė (1904–1992) |

118. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė (1904–1992) |

Su ktin is

Pr i e š a l t i ni o

Kauno kombinatas „Dailė“

1950–1965, molis, engobas, glazūra, h=31,5

290 Eur

Kauno kombinatas „Dailė“

1950–1965, molis, engobas, glazūra, h=32
360 Eur
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119. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė (1904–1992) |

120. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė (1904–1992) |

Me rg i n a l e s i n a ž ą s i s

Eg l ė ž a l č i ų ka r a l i e n ė

290 Eur

250 Eur

Kauno kombinatas „Dailė“

1950–1965, molis, engobas, glazūra, h=25,5

Kauno kombinatas „Dailė“

1950–1965, molis, engobas, glazūra, h=22,5

121. Leonas Strioga (g. 1930) | Kauno kombinatas „Dailė“

122. Nijolė Gaigalaitė (1928–2009) | Kauno kombinatas „Dailė“

1950–1965, molis, glazūra, redukcija, h=25

1950–1965, molis, glazūra, redukcija, h=32,5

Dv i š okanč ios l ietuvaitės

290 Eur
40

Eg l ė ž a l č i ų ka r a l i e n ė

250 Eur
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123. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

Vaza „Atg im i m a s ”

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

380 Eur

124. Valdemaras Manomaitis (1912–2000)

D e ko r a t y v i n ė va z a „Ta u t a”

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

380 Eur

125. Rimutė Kriukelytė (1950–2005)

Iš ciklo „G amta ir va i ka i ” . Va i ka i i r ž uvys.
Apie 1985, šamotas, glazūra, 72 x 73
Sign. KP: parašas

600 Eur

126. Rimutė Kriukelytė (1950–2005)

Iš ciklo „G a m t a i r va i ka i ” .
Vaikai i r sti rni ukai .

Apie 1985, šamotas, glazūra, 70 x 72
Sign. KP: parašas

600 Eur

127. Rimutė Kriukelytė (1950–2005)

Iš ciklo „G amta i r va i ka i ” . Va i ka i i r g a nd r a i
Apie 1985, šamotas, glazūra, 73 x 73
Sign. KP: parašas

600 Eur

Dailininkė keramikė Rimutė Kriukelytė (1950–2005) gimė 1950 m. birželio 9 d. Vilniuje, 1969–1974 m.
studijavo keramiką Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). Nuo 1974 m. dirbo Vilniaus
„Dailės“ kombinate autorinio tiražo dirbinių dailininke. Nuo 1974 m. dalyvavo parodose. 1992 m. įstojo į
Lietuvos dailininkų sąjungą. Kūrė dekoratyvinę keramiką: vazas (ciklas „Mūzos“, 1984 m.), lėkštes („Vilnius“,
1978 m.), kompozicijas („Laikas“, „Šeima“, abi 1977 m.). Parengė etalonų serijinei gamybai. Kūrinių yra
Lietuvos dailės muziejuje.
Parengta pagal Lietuvos integralios muziejų sistemos (LIMIS) personalijų žodyną.
Aukcione pristatomi bareljefai kurti Visagino atominės elektrinės užsakymu elektrinės darbuotojų vaikų
darželiui „Gintarėlis“.
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128. Robertas Antinis (1898–1981)

129. Robertas Antinis (g. 1946)

~1970, terakota, glazūra, h=43,5

1975, molis, glazūra, h=40

Š il uvos koplyčios angelų variantas

580 Eur

s

k

u

l

p

Prof il i s

460 Eur

130. Romas Vilčiauskas (g. 1966)

Odeta (i š P. Ča i kovs ki o „G u l b i ų e ž e r o” )

2005, sidabruota bronza, rausvas marmuras, h=95 (su marmuro postamentu – 207 cm), tir. 1/1
Sign. KP: monograma. Dedikacija ant bronzinės plaketės.

7800 Eur
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131. Stasys Žirgulis (g. 1944)

God o

2012–2016, bronza, h=13,4
Sign. KP: monograma

800 Eur

132. Leonas Strioga (g. 1930)

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

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

1900 Eur
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Varia Lituanica
133. Marijonas Kulieša (Marian Kulesza, 1878–1943)

Nati urmortas su ve rbomi s
1938, drb., al., 49,5 x 59,5
Sign. AD: M. Kulesza/1938

6400 Eur

Marijonas Kulieša gimė 1878 Suvalkuose,
mirė Vilniuje. Lietuvos tapytojas. Tapybos
mokėsi Varšuvoje, 1899–1900 Krokuvos,
1900–1909 Peterburgo dailės akademijoje.
Nuo 1910 gyveno Varšuvoje, nuo 1919 Vilniuje,
mokytojavo A. Mickevičiaus gimnazijoje,
Vilniaus dailininkų draugijos įkurtuose
piešimo kursuose. Nuo 1931 dalyvavo Vilniaus
nepriklausomųjų dailininkų draugijos veikloje,
parodose Lietuvoje ir Lenkijoje, 1935 Varšuvoje
surengė individualią parodą. Nutapė portretų
(Nikodemo Silvanavičiaus portretas, 1910, H.
Marinovskos portretas 1938), architektūros
paminklų interjerų (Vilniaus bernardinų
vienuolyno fragmentas, Šv. Mykolo bažnyčios
interjeras), natiurmortų (Natiurmortas su verbomis, 1929), kaimo peizažų, žanrinių kompozicijų
(Motinos mirtis valstiečio šeimoje, 1909), religinių paveikslų. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus.
Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. Rima Rutkauskienė
134. Ka r a l i e n e s Lu i z o s t i l t a s t a r p
Pane munė s i r Ti l ž ė s
~1910, pop., litograf., 23 x 49,5
180 Eur

135. Vytautas Augustinas (1912–1999)

4 fo t o a t vi r u ka i su Vi l ni a u s vai z d a i s
XX a. 3–4 d-metis, pop., spauda, 8 x 13

40 Eur

136. Antanas Naruševičius

5 fot o atvirukai su Lietuvos vaiz dai s
XX a. 3–4 d-metis, pop., spauda, 9 x 14
44

80 Eur
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137. Boleslava (Tallat–Kelpšaitė, 1908–1982) ir Edmundas (1905–1984) Zdanovskiai

6 fotoatvirukai su Vilniaus vaizdais
XX a. 3–4 d-metis, pop., spauda, 13,4 x 8,4

60 Eur

138. Juozas Balčikonis (1924–2010)

„ Eg l ė s žal č ių karalienės“ motyvai. Žuv ys
~1966, medvilnė, batika, 132 x 79,8
Sign. AD: JBalč

800 Eur

139. Juozas Balčikonis (1924–2010)

Pa ukš t i s

XX a. 8 d-metis, medvilnė, batika, 130 x 86,8

660 Eur

Juozas Balčikonis gimė 1924 m. Giedraitinėje (Panevėžio apskritis), mirė 2010 Vilniuje, lietuvių
tekstilininkas. 1950 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą (mokėsi pas L. Truikį, V.
Kairiūkštį), nuo 1949 jame dėstė. 1951–89 Lietuvos dailės instituto Tekstilės katedros vedėjas; profesorius
(1972). Vilniaus dailės akademijos garbės profesorius (2003). Nuo 1948 dalyvavo parodose; individualios
Vilniuje (1972, 1994–96, 1999–2001), Belgrade (1972), Briuselyje (1973), Kaune (2002), Kėdainiuose (2007, su V.
Daujotu). Sukūrė gobelenų, rištinių kilimų, mišrios technikos kompozicijų, dekoratyvinių audinių projektų.
Ankstyvieji kilimai (Rugiapjūtė 1948, Derliaus nuėmimas 1950, Ralio, karvytės 1959, Kolūkio džiaugsmai
1960) statiškos, ornamentiškos kompozicijos, liaudiški. Vėlesnieji (Žiema 1962, Žiedai tėvynei 1965, Liaudies
šventė 1967, Sutartinė 1968) apibendrinto piešinio, monumentalūs, pabrėžtinai ritmiški, 8–9 dešimtmečio
– muzikalesni (Gintaro krašto daina, Mėnesienos sonata, abu 1972, ciklas Metų laikai 1975–80). Vėlyvieji
kūriniai krikščioniškosios, senųjų kultūrų tematikos. Sukūrė tautinių drabužių eskizų (1955–1980 dainų
švenčių dalyvių; su žmona R. Songailaite-Balčikoniene – ansamblio Lietuva, 1968, 1977, 1980). Parašė knygą
Audinių raštai (1961), su kitais sudarė serijos Lietuvių liaudies menas albumus Audiniai (kn. 1–2 1957–1962),
Juostos (1969), Drabužiai (1974). Kūrinių turi Lietuvos, Rusijos (Maskvos, Sankt Peterburgo) muziejai. LSSR
valstybinė premija (1967). Gedimino ordino Karininko kryžius (2001).
Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. Lijana Šatavičiūtė
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Knygos

140. Octavianus Cacheranus (m. 1580 ar 1589)
Decisiones sacri senatus Pedemontani / Praeclariss. Iurecon. Octaviano Cacherano, in eodem Senatu secundo Praeside, Auctore.
Item Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicen., regii iurecon. de rebus in sacro auditorio Lituanico, ex appellatione iudicatis [...]
1572, Venetiis, apud Bartholomaeum Rubinum, 744 p.
Konvoliute su:

Petras Roizijus (Pedro Ruiz de Moros, 1505–1571)

Petri Royzii Maurei iureconsulti, epistola ad Sigismundum Augustum Poloniae regem, principem optimum maximum
1572, Venetiis, apud Bartholomaeum Rubinum.
Laiškas Žygimantui Augustui ir po jo einantis indeksas – be paginacijos. Toliau – 5 „Decisiones“ – 229 p.

1400 Eur

141. Scaevola Sammarthanus (Gaucher de Sainte–Marthe, 1536–1623)
Scaevolae Sammarthani Poemata. Ad Henricvm III. Galliae et Poloniae regem.
1587, Lvtetiae, apud Mamertum Patissonium Typographum Regium: in oﬃcina Roberti Stephani.
M.D. LXXXVII. 251 p.
Prancūzų poeto panegirika Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Henrikui Valua
(1551–1589, ATR valdė 1573–1574)

400 Eur

142. Dzieie Dobroczynności Krajowej i Zagranicznej z Wiadomościami ku Wydoskonaleniu jej
Służącymi.
Pismo periodyczne, z polecenia J.W. Rimskiego-Korsakowa, gubernatora woiennego litewskiego, ...
Wilno: Jozef Zawadzki Typograf, 1823-1824, 19,5 cm.
Vilniaus labdarybės draugijos mėnraštis, ėjęs 1820-1824 m. 6 tomai, 24 numeriai.

2500 Eur
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143. Kristijonas Endrikis Mertikaitis (~1775– prieš 1856, sudaryt.)
1. Wissokies naujes giesmes, arba Ewangeliszki psalmai : kuros ikszolei taip po wiena kaip ir po kelles, i mazas knygeles
suraszytas buwa, dabbar alle wienas knygas surinktas ir pagal norejima kelliu nůbaznu dusziu į druka padůtas
1825, Klaipédoj: rasztais iszpaustas prie Friedr. Will. Horch, antras leidimas, XXXII; 412.
2. Mazos giesmju knygeles, isz wienu ir kittu wokiszku knygu lietuwiszkai perguldytos ir antra karta iszpaustos
1825, antras leidimas, Klaipédoj : rasztais iszpaustas prie Friedr. Will. Horch, 59 p.; „Psalmai“ – 350-600 p.
3. Psalmai. Antra dalis [Wissokios naujos giesmes, arba Ewangeliszki psalmai: kurros ikszolei taipo po wiena kaip ir po
kelles, į maźas knygeles suraszytas buwo, dabar alle i wienas knygas surinktas ir ant welijimo kelliu nůbaźnu dusziu į
druka padůtas]
1841, Tilse: gedruckt und verlegt von Heinrich Post, ketvirtas leidimas, 349-600 p. Yra paginacijos klaida (vietoje 571 p.
nurodytas 715 p.).
4. Trys krikszczioniszkos giesmes
[apie 1841], [Tilžė]: [Druck und Verlag von Heinrich Post in Tilsit], 4 p.
5. Psalmu treczia Dalis [Wisókios naujos giesmes, arba Ewangeliszki psalmai: kuriós pirmtó tàipo po wieną kaip ir po
kelès į maźàs knygeles suraszytos bùwo, alè dabàr i wienas knygas surinktos ir ant wélijimo keliû nůbaźnû dúsziû į drùką
padůtos]1856, Septintą kártą rásztais iszspáustos. – Tilźeje. Trečia dalis, 613-683, [3] p.
6. Giesme apie sudo dieną. „Šlovės karaliau, pon Jėzau! …“
~1867, ([Tilžė]: [H. Posto sp.]), 2 p. antras egzempliorius pasaulyje.
7. Kas dieniškas Kaledu Pagarbinims, didžioses Meiles Žmogum pastojusiojo Diewo
1860, Gedruct bei C. Waitinnis & Co. In Memel, 32 p.

1000 Eur
Pastabos: sud. K.H. Mertikaitis nustatytas pagal 1856 m. laidą.
Ankstesnės 1-os redakcijos laidos: 1800 (egz. nežinomas), 1817, 1825 (trys), 1837, 1840, 1841, 1846, 1850, 1856, 1861, 1864.
Ypatingai reta knyga.
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144. Marcinas Bialobžeskis (Marcin Białobrzeski, apie 1522–1586)
Ишгульдимай Швенту Еванелiю: ант вису неделю иръ швенчю иштису мету. Дались пирма, антра | Išguldymai
šventų evangelijų ant visų nedėlių ir švenčių ištisų metų. Pirma ir antra dalys [graždanka]
1869, Вильнюй: спаустувеъ А.Г. Сыркина, I d. – 300 p., II d. – 424 p.
Pastabos: restauruota, naujas įrišimas, trūksta titulinių p. (įrišti atšviesti).

1200 Eur

145. Dovydas Plonius (XVIII a. pab.–prieš 1858)
Miszû knygos. Tai yra Iszguldimmas ewangeliszkû miszôs źodzû pér czēlą métą, ant wissû nedēlês dienû, ir didzûju szwenzcû [!], kaip ir kēlos ant kittû szwenczamû dienû : ir kas tiesa ne isz wienu knygû yra imtos, bet isz kelliû, butent daugiáus
isz Jono Oranto miszû knygû, August Ermann Franko, dr. M. Luteraus miszû knygû, ir dar kellû kunnigû / perstatytos ir
į wienas knygas sudetos nů Dowido Plonaus Asźenberkije, ir Prusû źémeję gywenantiems lietuwininkams rasztais antrą
kartą iszspáustos
1841, Tilźeje: pas Endriki Postą, antras leidimas, 24, 472, 316, 184, 40 p.
Pastaba: restauruota.

1100 Eur

146. Babtų miestelio bažnyčios išeinančių raštų registracijos knyga 1908–1912 m.
1908–1912, rankraštis, 22 x 18, 184 p.

190 Eur
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147. 12-os dailės parodų katalogų rinkinys
1. Литовское художественное общeство – Литовская художественная выставка въ Ковнѣ | Lietuvių dailės draugijos
parodos „Lietuvių dailės paroda Kaune“ katalogas
1914, Vilnius, M. Kuchto spaustuvė, 20 p.
2. Lietuvių dailės draugija – „Senosios tapybos parodos“ katalogas
1926, Kaunas, Valstybės sp., 28 p., 8 iliustracijos.
3. Lietuvių dailės draugijos Lietuvos dailininkų parodos katalogas
1926, Kaunas, F. Sokolovskienės ir G. Lano sp., 4 p.
4. Taupomųjų valstybės kasų premijuotų ir premijavimui pristatytų dailės kūrinių katalogas
1939, Kaunas, E. Norkienės sp., 8 p.
5. Eugenijaus Kulviečio tapybos parodos katalogas
1939, Kaunas, E. Norkienės ir Pr. Stikliaus sp., 2 p.
6. Lietuvos dailininkų sąjungos realistų sekcijos V Rudens parodos katalogas
1939, Kaunas, E. Norkienės sp., 32 p., 16-32 p. iliustracijos.
7. Lietuvos dailininkų sąjungos „Dailės parodos“ Telšiuose katalogas
1940, Kaunas, E. Norkienės sp., 20 p.
8. Zigmo Petravičiaus parodos katalogas
1940, Kaunas, E. Norkienės sp., 4 p.
9. Lietuvos dailininkų apžvalginės dailės parodos katalogas
1942, Kaunas, viršelis ir klišės sp. „Spindulys“, spauda sp. „Rytas“, 96 p., 96-143 p. iliustracijos, tir. 3500 egz.
10. Lietuvių dailės muziejaus parodos Vilniuje katalogas
1944, Kaunas, Wilnaer Verlags u. Druckerei G.m.b.H, 46 p., 9-40 p. iliustracijos.
11. 1946 m. Dailės parodos katalogas
1946, Vilnius, „Spindulys“, 46 p., 29 iliustracijos, tir. 2000 egz.
12. Kazio Šimonio tapybos darbų parodos „Legendų ir pasakų pasaulyje“ katalogas
1975, Vilnius, „Vaizdas“, 16 p., tir. 1000 egz. Su autoriaus parašu ir data: 1976–IV–20

250 Eur
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148. Lawin /Ellex Valiunas meno kolekcijos albumų rinkinys
1. Delineatio Lituae
Sud. A. Muzikevičius, J. Semenauskienė, 2009, Vilnius, Lawin, 145 p.
2. Peizažo erdvė (I tomas)
Sud. N. Tumėnienė, D. Tarandaitė, J. Semenauskienė, 2010, Vilnius, Lawin, 282 p.
3. Lituania in Atlantibus
Sud. A. Muzikevičius, J. Semenauskienė, 2011, Vilnius, Lawin, 327 p.
4. Ne vien grožis
Sud. G. Jankevičiūtė, 2012, Vilnius, Lawin, 255 [330] p.
5. Peizažo erdvė (II tomas)
Sud. N. Tumėnienė, 2013, Vilnius, Lawin, 288 p.
6. Vilnius. Topophilia (I tomas)
Sud. L. Laučkaitė, 2014, Vilnius, Lawin, 358 p.
7. Vilnius. Topophilia (II tomas)
Sud. L. Laučkaitė, 2015, Vilnius, Valiunas Ellex, 264 p.
8. Ne vien Dangus,
Sud. D. Vasiliūnienė, tekst. aut. D. Vasiliūnienė, S. Urbonienė, 2016, Vilnius, Valiunas Ellex, 377p.
9. Pozuojantys daiktai
Sud. Giedrė Jankevičiūtė, 2019, Vilnius, Ellex Valiunas, 296p.
10. Res publica
Sud., tekstų aut. R. Janonienė, 2018, Vilnius, Ellex Valiunas, 303 p.

700 Eur
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149. XX a. 8-9 d-mečių plakatų rinkinys (9 vnt.)
Pop., spauda, dydžiai įvairūs.
1. Stasys Eidrigevičius, Zniewolony umysl Czeslaw Milosz, Le Grand Äeatre du Monde Äeatre Visual, 1990, 86 x 66.
2. Stasys Eidrigevicius, XX Nałęczowskie Divertimento, 1990, 98 x 67.
3. Antano Gudaičio tapybos paroda, A. Gudaičio darbo frag., aut. A. Paplauskas, 1980, 87 x 58, Sign. CC: Gudaitis 1984.IX.13
4. Individualistų grupės paroda, 1994, 64 x 46
5. Lietuva, tu man viena! Lietuvos laisvė lyga 1978–2003, fot. Z. Kazėnas, 63 x 42, XXI a. 1 d-metis.
6. Tilžės akto minėjimo plakatas, aut. P. Cidzikas, 1995, 88 x 59,5, Sign. AD: Petras Cidzikas/1995
7. Mažosios Lietuvos 1944 žudynių minėjimo plakatas, S. Krasausko darbo frag., aut. P. Cidzikas, XX a. 8-9 d-metis.
8. Maironis, dail. A. Paplauskas, 1987, 54,5 x 83
9. Mažosios Lietuvos okupacijos plakatas, aut. P Cidzikas, XX a. 8-9 d-metis, 61 x 81

250 Eur
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Kitų šalių dailė

150. Sergejus Procenko (1850–1915)

Senyvos mot er s p or t r etas
1914, drb., fan., al., 78,5 x 62,5
Sign. AD: С. Проценко 19[..]4

1500 Eur

Sergejus Aleksandrovičius Procenko (Сергей Александрович Проценко, 1850–1915) rusų tapytojas bei
graﬁkas. Daugiausiai kūręs žanrines kompozicijas Rusijos gyvenimo buities temomis. Sankt Peterburgo dailės
akademijos auklėtinis, čia jis įgavo aukščiausios kvaliﬁkacijos dailininko laipsnį. Buvo „Peredvižnikų“ grupės
atstovas. Gyveno ir dirbo Maskvoje ir Sankt Peterburge.
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151. Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne, 1890–1981)

152. Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne, 1890–1981)

XX a. II p., drb., al., 65 x 81,5
Sign. AD: Krémègne
6800 Eur

XX a. II p., kart., al., 32,5 x 26
Sign. VD: Krémègne

Pe i z a ža s

Nati urmortas su rožė mi s

1200 Eur

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

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

XX a. 6-7 d-metis, drb., al., 88 x 76
Sign. AK: Max Band

1962, drb., al., 88 x 76

Ka r ali us D ov yd a s

4500 Eur

Ra c h e l ė s ka p a s

Sign. AK: Max Band 62
5400 Eur
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K i t ų

š a l i ų

d a i l ė

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

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

1973–1975, pop., sausa adata, 52 x 42
Sign. AK: E.A., AD: parašas
Repr. in: Salvador Dali. Catalogue Raisonne of
Etchings and Mixed-Media Prints 1924–1980, 1994,
Miunchenas, il. nr. 581

1971, pop., sausa adata, 43 x 60, tir. 301/350
Sign. AK: 301/350; AD: parašas
Repr. in: Salvador Dali. Catalogue Raisonne of Etchings and Mixed-Media Prints 1924–1980,
1994, Miunchenas, il. nr. 514.

A l c h emikas | L‘Al c himiste

500 Eur

Par yži a us d a i l ė s a ka d e mi j a | L‘Ac a d é mi e d e Pa r i s

540 Eur

158. Shoichi

Hasegawa
(g. 1929)

Pava s a r i o
pabudimas |
Éve i l d u
p r i nt e m p s

XX a., pop.,
litograf., 31,5 x 48,
tir. 36/130
Sign. AK: 36/130,
AC: Éveil du
Primtemps, AD:
Soichi Hasegawa

220 Eur

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

Hom a ž a s A l b r e c h t u i D i u r e r i u i . Ve n e r o s g i m i m a s |
Hom mage à Al brec h t Dürer. L a Nai ssanc e d e Venus

1970, pop., sausa adata, 56 x 37, tir. 104/150
Sign. AK: 104/150; AD: parašas
Repr. in: Salvador Dali. Catalogue Raisonne of Etchings and Mixed-Media
Prints 1924–1980, 1994, Miunchenas, il. nr. 492.

600 Eur
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159. César Baldaccini (1921–1998)

M in otauras | Minotaure

XX a. 8-9 d-metis, pop., litograf., 38 x 52
Sign.: AK: E.A; AD: César/dedikacija/1986

270 Eur

160. Jean Carzou (1907–2000)

Valtys | Les b arques

1958, pop., litograf., 45 x 54,5, tir. 30/100
Sign. AK: 30/100, AD: Carzou 58

250 Eur

55

Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Antanavičius, Valentinas (g. 1936): 106
Antinis, Robertas (1898–1981): 128
Antinis, Robertas (g. 1946): 129
Augustinas, Vytautas (1912–1999): 135
Balčikonis, Juozas (1924–2010): 138, 139
Baldaccini, César (1921–1998): 159
Banaitis, Vytautas Viktoras (1909–1990): 71
Bandas, Maksas (Max Band, 1900–1974): 153, 154
Bartkevičius, Ričardas (g. 1959): 56
Belvertaitė–Žygelienė, Leokadija (1904–1992): 115, 116, 117, 118, 119,
120
Białobrzeski, Marcin (apie 1522–1586): 144
Cacheranus, Octavianus (m. 1580 ar 1589): 140
Carzou, Jean (1907–2000): 160
Čeponis, Jonas (1926–2003): 60, 61
Dali, Salvadoras (Salvador Dali, 1904–1989): 155, 156, 157
Didelytė–Abaravičienė, Gražina (1938–2007): 98
Dokalskaitė–Paškevičienė, Ona (1912–2007): 26
Domšaitis, Pranas (1880–1965): 75, 76, 77,
Džiaukštas, Silvestras (g. 1928): 54
Elskus, Albinas (Bielskis, 1926–2007): 88
Gaigalaitė, Nijolė (1928–2009): 122
Gailius, Pranas (1928–2015): 74
Galdikas, Adomas (1893–1969): 38, 39, 40
Gibavičius, Rimtautas (1935–1993): 100
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 49, 50, 51
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 57
Hasegawa, Shoichi (g. 1929): 158
Holcmanienė, Elena (Helene Czapski–Holzman, 1891–1968): 1
Janušas, Česlovas (1907–1993): 41
Juchnevičius, Eduardas (1941–2011): 69
Jusionis, Stasys (g. 1927): 68
Kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 102, 103, 104
Kasčiūnaitė, Dalia (g. 1947): 13, 14, 15, 16, 17
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 78, 79, 80
Katiliūtė, Juzefa (1916–2009): 27
Katiliūtė, Rūta Viktorija (g. 1944): 12
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 105
Kisarauskienė, Saulė (g. 1937): 18, 19
Kremenis, Pinkas (Pinchus Krémègne) (1890–1981): 151, 152
Kriukelytė, Rimutė (1950–2005): 125, 126, 127
Kulakauskas, Telesforas (1907–1977): 94
Kulieša, Marijonas (Marian Kulesza, 1878–1943): 133
Labuckas, Mykolas (1921–1998): 29, 30, 31
Lankauskas, Romualdas (1932–2020): 62
Ličkutė, Zuzana (g. 1947): 22
Jankauskatė–Miknevičienė, Rima (g. 1942): 23, 24, 25
Liugaila, Marius (1953–2013): 107, 108, 109, 110, 111
Mackevičius, Jonas (1872–1954): 42
Manomaitis, Valdemaras (1912–2000): 123, 124
Martinaitis, Antanas (1939–1986): 59
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Martinėnas, Raimondas (g. 1947): 55
Mertikaitis, Kristijonas Endrikis (~1775– prieš 1856, sudaryt.): 143
Mingilaitė–Uogintienė, Bronė (1919–1983): 9
Murinas, Bronius (1906–1986): 82
Naginskaitė, Ieva (1921–2012): 8
Naruševičius, Antanas: 136
Nežinomas autorius: 67
Peldavičiūtė–Montvydienė, Ada (1907–1967): 2, 3, 4
Petrulis, Algirdas (1915–2010): 70
Piekuras, Igoris (1935–2006): 52, 53
Plonius, Dovydas (XVIII a. pab.–prieš 1858): 145
Povilaitis, Vytautas (1927–2009): 65, 66
Procenko, Sergejus (1850–1915): 150
Puzinas, Povilas (1907–1967): 81
Rybakov, N.: 47
Roizijus, Petras (Pedro Ruiz de Moros, 1505–1571): 140
Romerienė, Soﬁja (Zoﬁa Römer, 1885–1972): 5
Sammarthanus, Scaevola (Gaucher de Sainte–Marthe, 1536–1623):
141
Skirutytė, Aldona (1932–2005): 95, 96, 97
Songailaitė–Balčikonienė, Regina (1922–2007): 11
Stasiulevičius, Aloyzas (g. 1931): 72, 73
Stauskaitė, Jūratė (g. 1947): 99
Strioga, Leonas (g. 1930) | Kauno kombinatas „Dailė“: 121
Strioga, Leonas (g. 1930): 132
Šimonis, Kazys (1887–1978): 33, 34, 35, 36, 37
Šleivytė, Veronika (1906–1998, atrib.): 6
Šlektavičius, Gerardas (g. 1952): 101
Tamošaitis, Antanas (1906–2005): 83, 84, 85, 86
Tarabildienė, Domicelė (1912–1985): 93
Tarvydaitė, Veronika (1908–?): 91, 92
Truikys, Liudas (1904–1987): 28
Tuleikis, Leonardas (1939–2014): 63
Uogintaitė, Gintarė (Bielskienė, 1955–2016): 10
Vaitiekūnas, Povilas Ričardas (g. 1940): 58
Vaitys, Jonas (1903–1963): 44, 45, 46
Velaniškytė, Eglė (g. 1958): 20
Petrašiūnaitė, Audronė (g. 1954): 21
Viesulas, Romas (Veselauskas, 1918–1986): 87
Vilčiauskas, Romas (g. 1966): 130
Vitulskis, Aleksandras (1927–1969: 48
Zalensas, Jūratis (1952–2015): 64
Zalensienė, Valerija (1925–1997): 7
Zapkus, Kęstutis (g. 1938): 89, 90
Zdanovskiai, Boleslava (Tallat–Kelpšaitė, 1908–1982) ir Edmundas
(1905–1984): 137
Zelinskis, Mikalojus (Николай Зелинский, 1918–?): 32
Žirgulis, Stasys (g. 1944): 131
Žmuidzinavičius, Antanas (1876–1966): 43

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: 2021 M. SAUSIO–BALANDŽIO PASKAITOS
Meno istorijos mokykla, įsteigta prie Vilniaus aukciono, kviečia visus besidominčius kultūros ir
vaizduojamojo meno istorija 2021 m. sausio–balandžio mėn. lankyti paskaitų ciklą „Visuotinė Vakarų
meno istorija” (30-ies paskaitų ciklas nuotoliniu būdu per Zoom platformą):
Visuotinė Vakarų meno istorija
Lektoriai – dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė ir kviestiniai lektoriai atskiroms paskaitoms
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Data (savaitės d.)
Sausio 11 (I)
Sausio 14 (IV)
Sausio 18 (I)
Sausio 21 (IV)
Sausio 25 (I)
Sausio 28 (IV)
Vasario 1 (I)
Vasario 4 (IV)
Vasario 8 (I)
Vasario 11 (IV)
Vasario 15 (I)
Vasario 18 (IV)
Vasario 22 (I)
Vasario 25 (IV)
Kovo 1 (I)
Kovo 4 (IV)
Kovo 8 (I)
Kovo 11 (IV)
Kovo 15 (I)
Kovo 18 (IV)
Kovo 22 (I)
Kovo 25 (IV)
Kovo 29 (I)
Balandžio 1 (IV)
Balandžio 5 (I)
Balandžio 8 (IV)
Balandžio 12 (I)
Balandžio 15 (IV)
Balandžio 19 (I)
Balandžio 22 (IV)

Tema
Paleolito ir neolito menas. Šumerų, asirų menas.
Egipto menas.
Kretos-Mikėnų ir senovės Graikijos menas.
Etruskų ir senovės Romos menas.
Bizantijos menas.
Ikonų menas.
Merovingų, Karolingų menas. Romanika.
Gotika.
Italijos Renesansas.
Šiaurės renesansas.
Manierizmas. Barokas. Mažieji olandai.
Rokoko.
Klasicizmas.
Romantizmas.
Bydermejeris. Peizažo mokyklos.
Realizmas. Akademizmas. Prerafaelitai.
Impresionizmas.
Postimpresionizmas. Pont Aveno, Nabis grupuotės. Simbolizmas.
Secesija ir Belle epoque
Kubizmas, futurizmas.
Ekspresionizmas, abstrakcija.
Dada, Siurrealizmas.
Bauhauzas, De stijl.
Neoklasicizmas. Art deco.
Rusų avangardas. Sovietų ir nacistinis menas.
Ecole de Paris.
Po II pasaulinio karo: Europos meno scena.
Po II pasaulinio karo: JAV meno scena.
Popartas.
Minimalizmas. Konceptualizmas. Performansai ir kt.

LEKTORĖ:
Simona Skaisgirytė–Makselienė – menotyrininkė, ﬁlosoﬁjos mokslų daktarė. Išleido monograﬁją
„Intelektualinis vėlyvosios Bizantijos gyvenimas”. Mokslinių interesų sritys: Viduramžių, Bizantijos menas,
ikonos. Šiuo metu vadovauja Vilniaus aukcionui ir daugiausiai dirba su lietuviška daile ir autoriais, yra
įvairiems kūrėjams skirtų meno albumų iš serijos „Vilniaus aukciono biblioteka” sudarytoja, parodų kuratorė
galerijoje „Kunstkamera”.
Atskiroms paskaitoms bus kviečiami kiti lektoriai, savo sričių specialistai. Informacija apie tai bus pateikiama
kurso eigoje.
***
Paskaitos vyks tik nuotoliniu būdu, per Zoom platformą, du kartus per savaitę (pirmadieniais ir
ketvirtadieniais, pradžia 18.15; paskaitos trukmė 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms).
Paskaitos bilieto kaina – 10 Eur, galima įsigyti abonementą į visas paskaitas. Daugiau informacijos: tel. +370
685 76500 arba el. paštu aukcionas@menorinka.lt
Galimi paskaitų temų ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros
Facebook proﬁliuose „Vilniaus Aukcionas“ ir/ar „Kunstkamera”

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

Artimiausias aukcionas
LXVI Vilniaus aukcionas
2021 m. kovo mėn.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Kūriniai priimami iki 2021 m. vasario 15 d.

1 viršelyje panaudota:
Pranas Gailius (1928–2015)

Ci r ko a r t i st a i

~1952, drb., al., 78 x 58

4 viršelyje panaudota:
Romas Viesulas (Veselauskas, 1918–1986)

Nati ur m o r t a s

XX a. 3-ias ketv., fan., akr., 73 x 39

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