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Sveiki, mielieji,
vasara, pirma rugpjūčio savaitė. Norime tradiciškai su Jumis pasisveikinti Palangoje, Antano Mončio namuosemuziejuje. Jau septintą kartą Vilniaus aukcionas vasarą persikelia į pajūrį.
Šis aukcionas ypatingas tuo, kad minime dviejų reikšmingų žemaičių – skulptoriaus Antano Mončio bei tapytojo
Prano Lapės šimtmečius. Šie abu autoriai yra nuolatiniai Vilniaus aukciono svečiai, kadangi abiejų kūriniai yra labai
vertinami kolekcininkų bei meno mylėtojų. O lėšomis, gautomis už parduotus Antano Mončio darbus, bus remiama
jo sūnaus Jean-Christophe prisiminimų apie tėvą knyga.
Tradiciškai, Palangoje rengiamo aukciono rinkinys pasižymi dėmesiu Žemaitijos, Vakarų Lietuvos, Nidos
kolonijos menininkams, taip pat marinos žanrui. Šiame aukcione rasite daug žavių marinistinių darbų. Ir ne tik.
Ypač gausi šįkart graﬁkos skiltis. Joje rasite po kelis Audriaus Puipos, Irenos Daukšaitės-Guobienės, Kęstučio
Grigaliūno, Laisvydės Šalčiūtės ir kt. autorių darbus. Joks aukcionas neapsieina be Kazio Šimonio, Adomo Galdiko,
Jono Mackevičiaus darbų – jų irgi yra. Kaip ir fotograﬁjos, skulptūros.
Tikiuosi, tarp 160-ies lotų atrasite tai, kas Jus sudomins, palies širdį, paliks įspūdį bei taps maloniu prisiminimu
apie vasaros atostogas.
Iki susitikimo rugpjūčio 7 d. Palangoje!
Simona Skaisgirytė–Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Lilijos Valatkienės nuotr.

Labdaros aukcionas:
Antanas Mončys: 100 metų
Antanas Mončys – lietuvių skulptorius, modernizmo atstovas. 1942–1943 Vytauto Didžiojo universitete studijavo
architektūrą. 1944 pasitraukė į Vakarus. Susipažinęs su skulptoriumi V. Kašuba susidomėjo skulptūra. 1947–1950 Dailės
ir amatų mokykloje Freiburge studijavo skulptūrą (pas A. Marčiulionį). 1950 atvyko į Paryžių, studijavo Didžiosios
lūšnos akademijoje (pas O. Zadkine’ą). 1951 dalyvavo Nepriklausomųjų salono parodoje. 1952 sukūrė 16 skulptūrų Šv.
Marcelio bažnyčioje Laone. 1960–92 surengė apie 30 individualių parodų Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Monake,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Italijoje, Lietuvoje. Vadovavo skulptūrų studijoms: 1973–88 Paryžiaus universiteto
tarptautiniame centre, 1977–1981 Europos meno akademijoje Triere, 1983 UNESCO skulptūros studijai Tulūzoje. Sukūrė
religinio siužeto kūrinių („Šv. Juozapas“ 1951, „Kelių Madona“ 1952), antkapinių paminklų (V. Rakštytės-Karvelienės,
1954, O. Greimo, 1983), abstrahuotų ekspresyvių ﬁgūrinių kompozicijų (Fantasmagorija 1957), konstruktyvių,
sunarstytos struktūros skulptūrų (Begalinis 1970, Vandens nešėja 1977, Pamokslininkas 1983), reljefų, švilpių, kaukių.
Naudojo įvairias medžiagas (medį, akmenį, metalą, molį, atliekas, rastus daiktus) ir techniką. Iliustravo knygų
(O. Milašiaus Lietuviškos pasakos 1972), sukūrė scenovaizdžių, piešinių, akvarelių.
„(...) Žiūrint į Mončio piešinius, kyla keletas palyginimų bei asociacijų. Pirmiausia į akis krinta subtilus abstraktumo
ir ﬁgūratyvumo derinys. Tiesiogine prasme Mončys abstrakcijų nekūrė - nei piešdamas, nei darydamas skulptūras.
Abstrakti plastika, kaip minėta, buvo jam bekalbė. Dailininkui rūpėjo auginti, skleisti formas kaip asociacijų žiedus,
varijuoti tūrius ir erdves, laipsniškai tolstant nuo konkretaus motyvo, jo komentaro. Taip popieriaus lape užaugintos
pusabstraktės „keimarinės“ formos virsta vieningu ritmu pulsuojančiomis struktūromis.“ – Viktoras Liutkus
Parengta pagal: Antanas Mončys, sud. V. Liutkus, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2003, p. 9; 70-71; Valstybinė lietuvių
enciklopedija, aut. K. Džilavjanaitė.

Lėšomis, gautomis pardavus šios rubrikos kūrinius, bus remiama Antano Mončio sūnaus Jean-Christophe
prisiminimų apie tėvą knyga, kurią leidžia leidykla „Aukso žuvys“.

1. Antanas Mončys (1921–1993)

Skulp tūros p rojekt a s

1964, pop., ﬂom., spalv. piešt., 21,2 x 43,2
Sign. VD: A.Mončys-/64

350 Eur
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2. Antanas Mončys (1921–1993)

3. Antanas Mončys (1921–1993)

1970, medis (ąžuolas), drožyba, h=48,5 (su postamentu – 50,5)
Sign. A: AM

1970, medis (ąžuolas), drožyba, h=53 (su postamentu
– 55)
Sign. A: AM

Koketė

1500 Eur

Ve l n i u ka s

1600 Eur
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L a b d a r o s

a u k c i o n a s :

A n t a n a s

M o n č y s :

4. Antanas Mončys (1921–1993)

Sku l p t ū r o s p r o j e kt a s

1971, pop., akv., tušas, 27 x 21
Sign. AD: A.M. 71

250 Eur

5. Antanas Mončys (1921–1993)

Si l u e t a s | Si l h o u e t t e
1971, pop., tušas, 27 x 20
Sign. AK: monograma

250 Eur

6. Antanas Mončys (1921–1993)

Komp oz i c i j a

1964, pop., guaš., al., 31 x 23,6
Sign. AD: A. Mončys-/64

300 Eur

7. Antanas Mončys (1921–1993)

Du s kul ptūrų p roj e ktai

1966, pop., akv., tušinukas, 37,1 x 7
Sign. AK: A.M. 66

150 Eur
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8. Antanas Mončys (1921–1993)

Ko mpo z i c i j a

1967, pop., guaš., 20,8 x 26,8
Sign. AD: AM 67

250 Eur
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9. Antanas Mončys (1921–1993)

S ku l p t ū r o s
p r o j e kt a s

1966, pop., guaš.,
43,2 x 21,2
Sign. AD: AM 66

350 Eur
10. Antanas

Mončys
(1921–1993)

Kompozicija
1967, pop.,
guaš.,
21,2 x 43,2
Sign. VD:
A.Mončys 67

350 Eur
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L a b d a r o s

A n t a n a s

M o n č y s :

1 0 0

11. Antanas Mončys (1921–1993)

12. Antanas Mončys (1921–1993)

1969, pop., akv., 39,5 x 33
Sign. AD: A.M. 69

1967, pop., guaš., 31,5 x 25
Sign. AD: A.Mončys 67

Poka lbis | Conversation

500 Eur
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a u k c i o n a s :

Komp oz i c i j a

300 Eur

m e t ų
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13. Antanas Mončys (1921–1993)

14. Antanas Mončys (1921–1993)

1967, faktūrinis kart., past., 30,2 x 21,3
Sign. AD: A.M. 67

1967, pop., guaš., 42,8 x 21,2
Sign. AD: AM 67

Skulp tūros p rojektas

300 Eur

Komp oz i c i j a

350 Eur

15. Antanas Mončys

(1921–1993)

Kompozicija

1967, pop., guaš.,
21,2 x 43,2
Sign. AK: A.Mončys 67

350 Eur
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L a b d a r o s

a u k c i o n a s :

16. Antanas Mončys (1921–1993)

S kul pt ūros projektas

1964, faktūrinis kart., tušinukas, past., 30,2 x 21,2
Sign. AC: A.Mončys 64

300 Eur

A n t a n a s

M o n č y s :

17. Antanas Mončys (1921–1993)

Sė d i n t i m o t e r i s |
Fe mme a s s i s e

1957, pop., spalv. tušinukai,
30 x 22,7
Sign. AD: AM 57

200 Eur

19. Antanas Mončys (1921–1993)

Moteri s ant uol os |
Fe mme a u Ro c h e r

1951, pop., guaš., 25 x 15
Sign. AK: Ant. Mončys 51
10

250 Eur

1 0 0

m e t ų

18. Antanas Mončys (1921–1993)

Moti nystė | Materni té
1952, pop., guaš., 13,8 x 7,4
Sign. AD: AM 52

250 Eur
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20. Antanas Mončys (1921–1993)

Šv. Jurg is

1947–1954, medis, drožyba (horeljefas), polichromija, 34,2 x 41,7
Sign. AD: AMončys

4100 Eur

21. Antanas Mončys (1921–1993)

Bangose | Dans les vagues

1969, medis, drožyba, tonavimas, 52 x 20
Sign. AK: A. Mončys

800 Eur
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In focus: Pranas Lapė: 100 metų
Pranas Lapė (1921–2010) lietuvių tapytojas, graﬁkas. 1941–1943 studijavo Kauno taikomosios
dailės institute. 1944 pasitraukė į Vakarų Europą (nuo 1945 gyveno Švedijoje). 1945–1946
studijavo A. Beckmano meno mokykloje Stokholme, 1946–1949 joje dėstė piešimą. Nuo 1949
gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke, nuo 1957 Rowaytone, Konektikuto valstija, nuo
1978 Chamberlaine, Meino valstija). 1950–1956 dirbo Niujorko leidyklose Donbleday, Scribners,
Random House, 1957–1978 – privačiose mokyklose (sukūrė dailės mokymo programų). 1998
grįžo į Lietuvą. Nuo 1955 dalyvavo parodose; individualios Long Islande (1965), Čikagoje (1969),
New Canaane (1980), Brukline (1981), Bostone (1985), Vilniuje (2006), pomirtinės Kaune (2011),
Palangoje (2013). Tapybai įtakos turėjo P. Cézanne’o kūryba, vėliau abstraktusis ekspresionizmas.
Iliustravo daugiau kaip 300 Jungtinių Amerikos Valstijų ir lietuvių autorių knygų (A. Baranausko
„Anykščių šilelis“, 1961, Maironio „Baladės”, 1966, A. Mackaus „Augintinių žemė“, 1984,
A. Gustaičio „Pakelėje į pažadėtąją žemę“ 1987 ir kt.), sukūrė sienų tapybos (apipavidalino Pasaulio sporto
parodą, 1948, Pasaulio medicinos seserų kongreso salę, 1949, abi Stokholme), scenograﬁjos, taikomosios dailės
kūrinių. Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis muziejus.
„Tapydamas esi mažiausiai priklausomas nuo technologijų, medžiagos pasipriešinimo. Prieš tave - tik drobė
ant molberto, teptukas rankoje ir laukiančio nuotykio jaudulys. Gali būti, kad pakėlęs bures į Indiją pasieksi
Ameriką. O kartais laivai sudūžta nepasiekę krantų...“ – Pranas Lapė
Parengta pagal: Valstybinė lietuvių enciklopedija, aut. I. Dobrovolskaitė; Vienišas vilkas Pranas Lapė (aut. A. Jablonskienė,
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/portretai/vienisas_vilkas_pranas_lape, žiūrėta 2021-07-04)

22. Pranas Lapė (1921–2010)

B e p ava d i n i m o

1984–1985, drb., akr., 104 x 122

2400 Eur
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23. Pranas Lapė (1921–2010)

Ko mpo z i c i j a

1990–1995, drb., mišri techn., 38 x 88

1200 Eur

24. Pranas Lapė (1921–2010)

25. Pranas Lapė (1921–2010)

1998, drb., akr., 120 x 127

1990–1995, drb., akr., 61 x 61

Pot v y n is

3000 Eur

B e p ava d i ni mo [Pr i e At l a nt o ]

700 Eur
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L a b d a r o s

a u k c i o n a s :

P r a n a s

L a p ė :

1 0 0

m e t ų

26. Pranas Lapė (1921–2010)

27. Pranas Lapė (1921–2010)

1985–1995, pop., mišri techn., smėlis, 60 x 49
Sign. AK: Pranas Lapė

1985–1995, pop., mišri techn., smėlis, 61 x 49
Sign. AD: Pranas Lapė

Ko mpo z i c i j a su smėliu I

700 Eur
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Komp oz i c i j a su s mė l i u III

700 Eur
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28. Pranas Lapė (1921–2010)

29. Pranas Lapė (1921–2010)

1985–1995, pop., mišri techn., smėlis, 48 x 61,5
Sign. AC: Pranas Lapė

1985–1995, pop., mišri techn., smėlis, 61 x 49

Ko mpo z i c i j a su smėliu II

700 Eur

Komp oz i c i j a su s mė l i u IV

700 Eur
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Marinistika, pajūris, prieplaukos
30. Adomas Galdikas (1893–1969)

Žve j a s

1936, pop., guaš., 46 x 67
Sign. AD: Galdikas∙36

4000 Eur

31. Adomas Galdikas (1893–1969)

Re g a t o s s t e b ė t o j a i
1923, pop., akv., 23 x 30
Sign. AK: 10–VI–23

380 Eur

16
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33. Česlovas Janušas (1907–1993)

B a l t ij os j ūr a p rie Palangos

L a iva s j ū r o j e

480 Eur

1700 Eur

1939, pop., akv., 24 x 32,5
Sign. AD: Buračas J./39

o

XX a. 6–7 d-metis, kart., al., 49,5 x 59,5
Sign. AD: Č. Janušas

34. Kęstutis Jurgis Žitkus (1926–2000)

35. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1982, drb., al., 70 x 100
Sign. AD: Žitkus 1982

1984, kart., al., 40 x 60

Prie B a l t ij os

280 Eur

B a l t i j o s b a ng ų mū š a

250 Eur
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36. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

N i d o s ko p o s

XX a. 8 d-metis, kart., al., 37 x 55

320 Eur

37. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Jūra, G ag rai

1985, kart., al., 33 x 46
Sign. AK: Γpaчёв 85

250 Eur

38. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Ra m u s r y t a s u o s t e

XX a. 8 d-metis, kart., al., 37 x 55

250 Eur
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39. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

40. Alfredas Šatas (1948–2014)

XX a. 8 d-metis, kart., al., 37 x 55

1985, drb., al. 48 x 61,5
Sign. AK: A. Šatas 85

Ra ud o n a s r ytas

Uoste

250 Eur

780 Eur

41. Edvardas Malinauskas (g. 1937)

Ru d e n i o vė j ai

1995, drb., al., 55 x 75
Sign. AD: EM 1995

400 Eur

42. Pranas Gailius (1928–2015)

Dailininko knyga dėžutėje „La Me r “ ( „Jū r a“ ) p a g a l
Oskaro Mi l aš i aus e i l e s
1970, pop., linoraiž., relj., ~21 x 55, 20 lakštų

2600 Eur
19

Nidos kolonija

43. Wilhelm Gdanietz (1893–1969)

Kurėnai (diptikas)

~1937, pop., akv., 13 x 17 (abu)
Sign. AD: W. Gdanietz, KP: Nidden bei Memel (Kurische Nehrung (Ostsee)) (abu)

600 Eur

44. Wilhelm Gdanietz (1893–1969)

45. Wilhelm Gdanietz (1893–1969)

~1937, pop., akv., 21,5 x 29
Sign. AK: W. Gdanietz

~1937, drb., al., 31 x 36
Sign. AD: W. Gdanietz

Kurėnai uoste

400 Eur

20

Kur ė na i

780 Eur
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46. Willi Wolfermann (1887–1945)

Nidos marių p eiz až as
Iki 1944, pop., akv., 30 x 44
Sign. AK: W. Wolfermann

780 Eur

21

Lietuvos dailė

47. Jonas Mackevičius (1872–1954)

C ap ri

1914–1929, drb., al., , 80 x 109
Sign. AK: J. Mackevicis Capri

8000 Eur

48. Antanas Kazanavičius (1892–1940)

Au d r a i a r t ė j a n t I I

~1922, drb., al., 61 x 47
Sign. AK: A. Kazanavičius/[22]

1800 Eur
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49. Zigmas Petravičius (1862–1955)

Miškas

XX a. vid., fan., al., 27,5 x 40,5
Sign. AD: Z Petravičius

780 Eur

50. Zigmas Petravičius (1862–1955)

Prie vandens

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

2800 Eur
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51. Kazys Šimonis (1887–1978)

Ka r ž yg ys

XX a. 4–5 d-metis, drb., temp., 59,5 x 82
Sign. AD: KŜ

3900 Eur

52. Kazys Šimonis (1887–1978)

B e p ava d i ni mo [ D eivė]

XX a. 4 d-metis, pop., temp., 46 x 61
Sign. AK: Ŝimonis

5200 Eur

53. Nežinomas autorius (XX a., Lietuva)

Sodyba rud e nį

XX a. vid., kart., al., 25 x 35

180 Eur

24

L

X

V

I

I

I

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

54. Simonas Sidabras (1898–1967)

Triptikas „Pa la ngos b ot a nikos soda s“
1964, pop., akv., 37 x 48, 31 x 45, 37 x 48
Sign. AD: 64/Sidabras

580 Eur

55. Kazimieras Naruševičius (1920–2004)

56. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

1983, drb., al., 60 x 81
Sign. AD: K Nar 83

1971, drb., al., 56 x 77

Ž iema Pal an goje

Rytas Pal angoje

700 Eur

300 Eur

57. Monogramistas VB (XX a. I p.)

Piemuo

1937, pop., akv., 34,5 x 20,5
Sign. AK: monograma VB, AD:
parašas/1937.

360 Eur

58. Bronius Uogintas (1913–1988)

Palangoje Že ma i t ė s g a t ve l ė
1978, drb., al., 52 x 70
AD: Br.Uogintas 78

580 Eur
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59. Giedrius Kazimierėnas (g. 1948)

60. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

1990, drb., al., 50 x 61

XX a. 7 d-metis, drb., al., 60 x 90

U pel is

460 Eur

G u l i nt i s

1800 Eur

61. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

62. Romualdas Audrūnas Kunca (1935–2011)

1985, kart., al., 49,5 x 65

1968, kart., al., 63 x 83
Sign. AD: parašas 68

Ru d e n s mi š kas

380 Eur

26

Ra u d o n i m e d ž i a i

700 Eur
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63. Solomonas Teitelbaumas (g. 1972)

Kovo prisikėlimas ir žuvėdros
s pa rn ai
2017, drb., al., 105 x 83
Sign. AD: S. Teitel 2017
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64. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Vandenyno žuvys

1969, kart., al., 62,5 x 47

Sign. AK: parašas 69
400 Eur

2200 Eur
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65. Vladas Karatajus (1925–2014)

Na t i u r m o r t a s su r a m u n i ų i r
r u g i a gė l i ų p u o kš t e
1999(?), drb., al., 63,5 x 53,5
Sign. AD: parašas [99]

500 Eur

66. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)

Na t iur mor t a s

XX a. 8 d-metis, drb., al., 69,5 x 70

1300 Eur
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67. Valerijus Dombrovskis (1935–2015)

68. Valerijus Dombrovskis (1935–2015)

2005, drb., al., 56 x 45,5
Sign. AD: 2006/V. Dombrovskij

2005, kart., al., 74 x 54,5
Sign. AD: 2005/V. Dombrovskij

Nat iur mor t a s

260 Eur

Nati urmortas

290 Eur

69. Bronius Grušas (1932–2013)

70. Antanas Olbutas (g. 1943)

1990, kart., al., 31 x 38
Sign. AD: parašas 90

1983, drb., al., 61 x 47
Sign. AD: monograma

S kaidri šviesa

260 Eur
28
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71. Nijolė Valadkevičiūtė (1944–2020)

72. Izabelė Bindler (1932–2003)

1971, drb., al., 50 x 60

XX a. 6 d-metis, kart., pop., akv., past., spauda, 43 x 52
Knygą sudaro: 4 piešiniai past., 10 akv.; 2 kserokopijos;
3 lino raiž. reprodukcijos, 10 ekslibirisų reprodukcijų.

Dai l i ni nko knyg a: ankstyvi e j i d a r b a i

Paslaptingas vandens pasaulis. Sidabrinė ž uvi s

280 Eur

290 Eur

73. Valdas Antanas Gurskis (g. 1936)

74. Levas Kazarinskis (1913–?)

1969, drb., al., 100,5 x 89,5
Sign. AK: Gurskis 69

1981, pop., akv., 39 x 29
Sign. AD: parašas 1981.

Muzikan t ai

1600 Eur

Ska p o g a t vė Vi l ni u j e

290 Eur
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75. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)

76. Vytautas Povilaitis (1927–2009) 77. Liudas Vanagaitis (1936–1992)

XX a. 8 d-metis, drb., al., 70 x 60
Sign. AK: Кукуев

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

Žydi sodai

580 Eur

Af r i ka

1200 Eur

B e p ava d i ni mo [Ange la s]
1971, drb. ant kart., al., 69 x 48,5
Sign. AK: 71 LV

480 Eur

78. Leonardas Gutauskas (g. 1938)

Ange l a s

1985, kart., al., 80 x 50
Sign. VK: Leonardas.985.

800 Eur

79. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)

Moteri s i r l aivas

XX a. 4 ketv., drb., al., 86 x 99
30
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80. Klaudijus Petrulis (1951–2014)

Mė ly n a s t o r n ado

1998, drb., al., 114 x 195

1900 Eur

81. Jūratė Mykolaitytė (g. 1954)

82. Vincentas Gečas (1931–2020)

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

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

S k r aj oj an t is olandas

1500 Eur

L e nkt ynė s

900 Eur
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83. Jonas Daniliauskas (g. 1950)

84. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)

1989–1990, drb., al., 100 x 80
Sign. AC: 1989, AD: J.Daniliauskas

1991, drb., al., koliažas, laikraščio iškarpos, 50 x 70
Sign. AD: A. Stasiulevičius

B obut ės n a melis

2500 Eur

Si d a b r i ni a i Vi l ni a u s t o l i a i

900 Eur

85. Leonardas Tuleikis (1939–2014)

86. Arvydas Pakalka (g. 1957)

1981, drb., al., 71 x 90
Sign. AK: L. Tuleikis 81

1990–1991, drb., al., 65 x 81
Sign. AD: Pakalka

Ru d e n i n ė s n uot aikos

3800 Eur
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Vi e ni šas pastatas

600 Eur
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87. Arvydas Pakalka (g. 1957)

88. Valerija Ostrauskienė (1927–1997)

1990–1991, drb., al., 81 x 65,5
Sign. AD: parašas

1968, drb., al., 64,3 x 82,5
Sign. AK: parašas/68

Ž a ra

600 Eur

o

n
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s

780 Eur

90. Gintaras Gesevičius (g. 1952)

1986, pop., guaš., 20 x 20
Sign. AD: parašas/1986

1999, pop., past., 68 x 88

150 Eur

i

Pei zažas

89. Adasa Skliutauskaitė (g. 1931)

Rit eris

c

B e p ava d i ni mo

480 Eur
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91. Gintaras Gesevičius (g. 1952)

Al a u š o r yt a s

1999, pop., past., koliažas, 68 x 88
Sign. VD: parašas 99

480 Eur

92. Romualdas Stankevičius (1933–1991)

L a iva s

XX a. II p., pop., akv., 48 x 69

290 Eur

93. Romualdas Stankevičius (1933–1991)

Švytur ys

XX a. 8 d-metis, pop., akv., 50 x 70

290 Eur
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94. Romualdas Stankevičius (1933–1991)

Vi e natvė

1971-1974, pop., akv., 65 x 51

290 Eur

95. Paulius Juška (g. 1975)

96. Jonas Gasiūnas (g. 1954)

2008, drb., al., 170 x 130t
Sign. AD: PJ

1988, drb., al., 173 x 135

I št i kimybė

2800 Eur

Aš s t a t a u na t i u r mo r t ą

1300 Eur

35

Išeivijos dailė
97. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)

Moters portretas

1934, drb., al., 81 x 54
Sign. VK: N. Arbit-Blatas/Paris 34

1500 Eur

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

Cér e t p e i z a ž a s

1918, drb., al., 50 x 65
Sign. AK: Kremegne

5200 Eur

Jokūbas (Jokymas) Dagys – lietuvių skulptorius, tapytojas, poetas. Ekonomisto
J. Dagio brolis.
1932 baigė Kauno meno mokyklą. 1932–1944 dėstė Raseinių gimnazijoje. 1937
tobulinosi Berlyne, Paryžiuje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1947 gyveno
Londone, nuo 1951 Toronte. Nuo 1935 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje
(Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose);
individualios Kaune (1939), Hamiltone ir Toronte (1970, 1978), Čikagoje (1973),
Clevelande (1980). Ankstyvojoje kūryboje vyrauja socialinės tematikos ﬁgūrinės
kompozicijos iš gipso, cemento („Darbininkas“, „Žemę kasantis“, abi 1936). Joms
būdinga geometrizuota forma, uždara kompozicija. Sukūrė antkapinių paminklų,
reljefų ir statulų („Neramios sielos tragedija”, 1938) Lietuvos istorijos temomis,
portretinių skulptūrų (Maironio biustas Raseinių gimnazijoje, 1938). Kanadoje iš
medžio sukūrė istorinių (reljefai „Gediminas diktuoja laišką vienuoliui“, 1968, „J.
Basanavičius skaito Nepriklausomybės aktą“, 1978), religinių („Nukryžiuotasis“,
„Švč. Mergelė Marija“, abu Šv. Monikos bažnyčioje Toronte) skulptūrų, moters
ﬁgūros variacijų. Kūriniai dekoratyvūs, kai kurie turi primityvizmo bruožų.
Nutapė paveikslų. Dalis kūrinių sudegė Raseiniuose per II pasaulinį karą.
Išleido eilėraščių rinkinius „Dagys dejuoja ir dainuoja” (1977), „Dagys klajoja ir
galvoja“ (1979), paskelbė straipsnių apie meno tikslus ir visuomeninę paskirtį.
2000 surengtos pomirtinės kūrybos parodos Vilniuje ir Biržuose. Kūrinių turi
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių muziejus „Aušra“, didelę dalį –
Biržų krašto muziejus „Sėla“.
Parengta pagal: Valstybinė lietuvių enciklopedija, aut. G. Jankevičiūtė

99. Jokūbas Dagys (1905–1989)

Pr i e j o p r i s i g l a u d u s

XX a. II p., medis, drožyba, tonavimas, h=62
Sign. AK: Dagys, AD: Prie jo prisiglaudus

680 Eur
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100. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

101. Antanas Rūkštelė (1906–1990)

XX a. II p., drb., al., 61 x 76
Sign. AK: A.Rūkštelė

XX a. II p., drb., al., 46,2 x 61,5
Sign. AD: A. Rūkštelė

Žydin tis sod as

E ž e r o p a kr a nt ė

1500 Eur

1500 Eur

102. Česlovas Janušas (1907–1993)

103. Vytautas Ignas (1924–2009)

XX a. 6–7 d-metis., kart., al., 65,3 x 57,2
Sign. AD: Č. Janušas

1960, drb., al., 51 x 67
Sign. AD: Ignas/1960

Sodyba prie ež er o

Up ė s kr a nt a s

1900 Eur

660 Eur
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104. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė (g. 1932)

Pe iz až as

XX a. II p., pop., past., mišri techn., 27 x 106,5
Sign. AD: N. Palubinskas

760 Eur

106. Antanas Tamošaitis (1906–2005)

K r a i t i nė gė l ė

1967, drb. ant kart., al., 118 x 79
Sign. AD: A/Tamo/šaitis

980 Eur

105. Nijolė Vedegytė-Palubinskienė

(g. 1932)

Fig ūrinė komp oz icija

XX a. II p., pop., drb., al., 89 x 47
Sign. AD: N. Palubinskas

880 Eur

107. Mykolas Paškevičius (1907–2003)

Mėlynas kambar ys

1965, kart., temp., 56 x 81,5
Sign. AK: Mykolas Paškevičius 65

580 Eur
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108. Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė

109. Viktoras Petravičius (1906–1989)

Tėviškė

XX a. vid., kart., akr., 20 x 25

(1913–2005)

~1970, drb. ant kart., al., 86 x 51
Sign. AD: J. Paukštienė
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Moter ys i nterjere

250 Eur

580 Eur

110. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

111. Vytautas Kasiulis

112. Vytautas Kasiulis (1918–1995)

XX a. 6–7 d-metis, pop., past., 50 x 65
Sign. AD: Kasiulis

Porà pri e stalo

XX a. 6–7 d-metis, pop., past., 50 x 65
Sign. AD: Kasiulis

Šokanti por à

1800 Eur

(1918–1995)

XX a. 6–7 d-metis, pop., past.,
64 x 48

1800 Eur

G ė l i ų t u r g u s Pa r yž i u j e

1800 Eur

39

Lietuvos grafika

113. Rimtas Tarabilda (g. 1943)

114. Vytautas Kalinauskas (1929–2001)

1964, pop., linoraiž., 44 x 33
Sign. AK: Iš ciklo „Garnių sala“, AC: linoraižinys,
AD: R. Tarabilda 1964

1998, pop., mišri techn., 30,5 x 21,5
Sign. AK: parašas/ -98, AD: „Hampelmanų egzorcizmai“ XIII

I š ciklo „G arnių sala“

160 Eur

H a mp e l ma nų e g z o r c i z ma i XI I I

180 Eur

115. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)

L a ive l i s

1986, pop., šilkograf., 32,2 x 39,4, tir. 40/60
Sign. AK: 40/60 Laivelis, AD: M. Vilutis 86

290 Eur
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Audrius Puipa – lietuvių tapytojas, graﬁkas, kino režisieriaus Algimanto Puipos brolis. 1985 baigė Lietuvos
dailės institutą (graﬁką; mokėsi pas A. Švėgždą, R. V. Gibavičių, J. Kuzminskį). Nuo 1992 „Grupės 1“ narys.
1987–88 dirbo leidykloje „Vyturys“ Vilniuje. 1995–97 dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Kūryboje vyrauja
vaizdai iš menininkų, bohemos, marginalų gyvenimo, lietuviško kaimo, jo papročių, nykstančių tradicijų,
šeimos gyvenimo scenos. Realistiškai, dažniausiai dokumentiškai tiksliai nupieštos ﬁgūrinės kompozicijos
(dažniausiai interjeruose) – lyg kino kadrai su daikto, erdvės ir žmogaus neįprasta vaizdavimo perspektyva, ir
realiais, ir lyg iš dvasių pasaulio atklydusiais veikėjais.
Kūrybai būdingas klasikos ir modernizmo susipynimas, ironija, groteskas, subtilus dailės ir literatūros
ryšys – įterpiami veiksmą papildantys, veikėjus apibūdinantys komentarai. Kompozicijose kaitaliojasi
preciziškai išbaigtas piešinys su eskiziškai nužymėtais jo kontūrais. Kūrė įvairiomis technikomis: šilkograﬁjos,
spalvotosios litograﬁjos, daugiausia – akvarelės. Svarbiausi kūriniai: „Kosmausko rytas“, „Skulptoriaus Alfonso
Vauros dirbtuvė“ (abu 1988), „Našlės skolininkas“, „Kiaulės pjovimas Šešuoliuose“ (abu 1991), „Jacovskių
šeimyna“ (1992), „Tėvo maudymas“, „Vaiko maudymas“ (abu 1994), „Namas Kalvarijų gatvėje“ (1997). Sukūrė
knygų iliustracijų (M. Valančiaus „Mikė Melagėlis“, 1991). Kūrė vadinamuosius gyvuosius paveikslus: su
kitais inscenizavo žymių pasaulio tapytojų kūrinius. Nuo 1985 dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje
(Švedijoje, Australijoje, Čekijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje, Austrijoje, Rusijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Estijoje, Suomijoje, Belgijoje); pomirtinės individualios parodos Bergene, Helsinkyje (abi 2001),
Vilniuje (2002, 2007, 2010), Kaune (2007), Šiauliuose, Panevėžyje (abi 2008), Klaipėdoje (2011), Palangoje,
Ukmergėje (abi 2013). 1997 Nidoje įvyko A. Puipos atminimui skirtas tapybos pleneras. Apie Audrių ir
Algimantą Puipas sukurtas dokumentinis ﬁlmas „Tulpių laukas“ (2019, režisierius A. Jančoras).
Parengta pagal: Valstybinė lietuvių enciklopedija.
116. Audrius Puipa (1960–1997)

Iliustracija ka l e nd o r i u i „Va i kų d a i no s “
~1990, pop., akv., piešt., 31,5 x 27,5

1000 Eur

117. Audrius Puipa (1960–1997)

Č es ius ir Ona

1994, pop., spalv. litograf., akv., 47 x 80, tir. 32/35
Sign. AK: 32/35 „Česius ir Ona”, (spalvota autolitograﬁja, akvarelė), AD: A. Puipa 94.
Repr. in: Audrius Puipa, sud. R. Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS leidykla, 2012, p. 196.

1000 Eur

Tekstas: „Sesuo su broliu gyvena vieniši tarp miškų, netoli Kapčiamiesčio. Ona liko netekėjusi, nes abu jos kavalierius (abu
nupaišiau greta prie stalo) tuoj po karo nušovė rusų kareiviai. Mažam Česiui arklys įspyrė į galvą. Taip jis ir liko ne pilno
proto, bet labai tvirtas ir darbštus. Sausio 10 dieną Ona pamatė stebuklą savo namuose. Prieš miegą ji meldėsi, kai staiga
visas kambarys nušvito. Visos rožės iš gobeleno pasidarė tikros, pakilo ir ėmė skrajoti po kambarį. Po kurio laiko visos gėlės
sukrito už miegančio brolio galvos. Viskas buvo taip tikra, kad Ona neiškentusi atitraukė lovą su broliu, kad pažiūrėtų, kur
prapuolė gėlės.“
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118. Audrius Puipa (1960–1997)

Sku l p t o r i a u s Va u r o s d i r b t uvė

1988–1996, pop., monotip., ofortas, akv., 62,5 x 47,5
Sign. AK: „Skulptoriaus Vauros dirbtuvė”, (monotipija, ofortas,
akvarelė), AD: A. Puipa 1988–96.
Repr. in: Audrius Puipa, sud. R. Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS
leidykla, 2012, p. 153.

1000 Eur

Tekstas: „Čia, Bernardinų vienuolyne, taip drėgna, kad bepaišant ranka
vis prilipdavo prie popieriaus. Visus du mėnesius, kol paišiau, Alfonsas
nerado laiko man normaliai papozuoti, nes visą tą laiką buvo užsiėmęs
savo bronzinės skulptūros liejimu iš bronzos rūsyje. Priešais Alfonsą kojines maunasi mano sugalvota pozuotoja. Tolumoj kampe matosi kaimynė,
skambinanti į namų valdybą dėl prakiurusių vamzdžių. Kampe nupaišiau
mažus žmogelius, kurie čia pradeda gyventi, kai šeimininkas išeina į
miestą. Vieną naktį skulptorius Kvintas, kuriam anksčiau priklausė ši
dirbtuvė, susapnavo, kad čia paslėptas lobis. Ryte jis išdaužė daugelyje
vietų tinką, išgręžiojo visą koloną, bet nieko nerado, tik pakliuvo į gretimą
Vaškevičiaus tupyklą. Atspaudus, visas paveikslo vaizdas apsivertė. Dabar
čia viskas sugriauta.“
119. Audrius Puipa (1960–1997)

Ma no š e i mi ni nkė s vi r t uvė

1989, pop., spalv. litograf., 39,5 x 50, tir. 14/18
Sign. AK: 14/18 „Mano šeimininkės virtuvė“, AC:
sp. litograﬁja (col.L.), AD: Audrius Puipa 89.
Repr. in: Audrius Puipa, sud. R. Rachlevičiūtė,
Vilnius: LDS leidykla, 2012, p. 39.

1000 Eur

Tekstas: „Čia pragyvenau du metus, būdamas kaimo mokytoju Šešuoliuose. Mano šeimininkė liūdna, nes valdžia atėmė
jos ganyklas šalia namų ir nebėra kur jos karvei ganytis. Puode tupi jos amžinatilsis vyras, kurį šeimininkė vis sapnuoja grįžtantį alkaną iš kapinių. Šalia katino ant krėslo sėdi piktoji kaimynė Auglienė, kuri perkasė mūsų vandentiekį
viduržiemy. Tolumoj sėdi šeimininkės sesuo invalidė Stasė ir maišo aviečių uogienę. Pro langą žiūri vagis, kurio Ragulienė
labai bijo. Laikraščiuose ji skaito tik nusikaltimų skiltis.“
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120. Audrius Puipa (1960–1997)

Vaikų maudymas

1992, pop., mišri techn., 11,5 x 14, tir. 5/40
Sign. AK: 5/40 „Vaikų maudymas“, AC: (Mišri
technika), AD: A. Puipa 92.
Repr. in: Audrius Puipa, sud. R. Rachlevičiūtė,
Vilnius: LDS leidykla, 2012, p. 228.

400 Eur

121. Audrius Puipa (1960–1997)

Moters aktas

1992, pop., spalv. piešt., 25 x 22
Sign. AD: A. Puipa 92.

400 Eur
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122. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

Pjau s t i nys nr. 91

1992, pop., spalv. linoraiž., 45 x 65, tir. 9/25
Sign. AK: 9/25 pjaustinys No 91, AC: sp. linoraižinys, AD: Kęstutis Grigaliūnas 92

420 Eur

123. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

Pja u s t i nys nr. 81

1992, pop., spalv. linoraiž., 37 x 54, tir. 4/25
Sign. AK: 4/25 pjaustinys No 81, AC: sp. linoraižinys, AD: Kęstutis Grigaliūnas 92

420 Eur

124. Kęstutis Grigaliūnas (g. 1957)

Pjau s t i nys nr. 94

1991, pop., spalv. linoraiž., 54,5 x 49,8, tir. 2/50
Sign. AK: 2/50 pjaustinys No 94, AC: sp. linoraižinys, AD: K. Grigaliūnas 91

420 Eur

125. Kęstutis Grigaliūnas (g.

1957)

Žuv i e s g a u dy m a s
Ant va r d ė j e ( Ju r gel i škės)

1990, pop., spalv. linoraiž., 36 x 81,
tir. 8/25, XV/XX
Sign. AK: 8/25, Žuvies gaudymas
Antvardėje (Jurgeliškės) XV/XX,
AC: sp. linoraižinys, AD: Kęstutis
Grigaliūnas 90

420 Eur
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126. Laisvydė Šalčiūtė (g. 1964)

Vaz a su moteri mi s

1994, pop., spalv. linoraiž., 31,5 x 45,5, tir. 4/20
Sign. AK: 4/20 „Vaza su moterimis“, AC: sp. linograviūra, AD:
L. Šalčiūtė 1994

400 Eur

127. Laisvydė Šalčiūtė (g. 1964)

Na t iur mor t a s su vand e ni u

1993, pop., spalv. linoraiž., 32 x 47, tir. 1/20
Sign. AK: 1/20 „Natiurmortas su vandeniu“, AC: sp.
linograviūra, AD: L. Šalčiūtė 1993

400 Eur

128. Laisvydė Šalčiūtė (g. 1964)

Se nas i nd as

1993, pop., spalv. linoraiž., 33,7 x 33,2, tir. 11/20
Sign. AK: 11/20 „Senas indas“, AC: sp. linograviūra, AD: L.
Šalčiūtė 1993

400 Eur

45

L

i

e

t

u

v

o

s

g

r

a

f

i

k

a

130. Irena Daukšaitė-Guobienė (g. 1942)

At mi nt i e s l a b i r i nt a i I

1993, pop., mišri techn., 64,5 x 49,5, tir. 5/10
Sign. AK: „Atminties labirintai I“, AC: mišri technika 5/10, AD: I. Daukšaitė-Guobienė 93

360 Eur

129. Irena Daukšaitė-Guobienė (g. 1942)

D ien os ug n is

1994, pop., mišri techn., 64 x 48,4, tir. 3/10
Sign. AK: „Dienos ugnis“, AC: 3/10, mišri technika MT, AD:
I. Daukšaitė-Guobienė 94

360 Eur

131. Irena Daukšaitė-Guobienė (g. 1942)

132. Irena Daukšaitė-Guobienė (g. 1942)

133. Irena Daukšaitė-Guobienė (g. 1942)

1997, pop., mišri techn., 67 x 52
Sign. AK: „Pasakojimas paraštėse“ III, AC: TM,
AD: I. Daukšaitė-Guobienė 97

1993, pop., mišri techn., 60,2 x 45, tir. 4/10
Sign. AK: „Miražas abiems“ I, 4/10, AC: MT,
AD: I. Daukšaitė-Guobienė 93

1993, pop., mišri techn., 64 x 45, tir. 4/16
Sign. AK: „Miražas abiems“ II, 4/16, AC: MT,
AD: I. Daukšaitė-Guobienė 93

Pasakojimas paraštėse III

360 Eur

46

Mi r a ž a s a b i e ms I

360 Eur

Mi r a ž a s a b i e ms I I

360 Eur
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134. Irena Daukšaitė-Guobienė (g. 1942)

135. Irena Daukšaitė-Guobienė (g. 1942)

1995, pop., ofort., mišri techn., monotip., 64 x 48, tir. 1/1
Sign. AK: „Nakties šviesa“ II, AC: C3+MT, AD: 1/1 I.
Daukšaitė-Guobienė 95

1993, pop., ofort., mišri techn., monotip., 64,2 x 48, tir. 3/5
Sign. AK: „Pamestas raktas“ I, AC: C3+TM, AD: 3/5 I.
Daukšaitė-Guobienė 93

Nakt ies šv iesa I I

360 Eur

Pa me s t a s ra kt a s I

360 Eur

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė – lietuvių graﬁkė. 1966 baigė Lietuvos dailės institutą (mokytojas
V. Jurkūnas). 1967–1981 dirbo „Eksperimentinio taros konstravimo ir įpakavimo biuro“ dailininke. Nuo
1966 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Jungtinėse Amerikos Valstijose, Norvegijoje, Prancūzijoje);
individualios Vilniuje (1989, 1990, 1993, 1995–97, 1999, 2000, 2002–07, 2012), Passau, Bergisch Gladbache
(abi 1996), Kölne (1997), Klaipėdoje (2000). Sukūrė estampų, daugiau kaip 60 ekslibrisų (daugiausia oforto
ar oforto ir akvatintos technika), kitos smulkiosios graﬁkos kūrinių. Jie lyriški, gausūs simbolių ir metaforų.
Ankstyvuosiuose kūriniuose spalvinės dėmės derinamos su realistiniu piešiniu, vėlesni kūriniai abstraktesni;
būdingos sodrios, persiliejančios rudos, rausvos, mėlynos spalvos, subtilūs plastiniai akcentai, graﬁkos ir
tapybos raiškos priemonių jungtis. Iliustravo daugiau kaip 20 knygų vaikams (E. Selelionio „Gimtinės spalvos“
1979, S. Gedos „Vasara su peliuku Miku“ 1984, V. Palčinskaitės „Senamiesčio lėlės“ 1987; „Gerai, bet nelabai“
2002, „Mįslės“ 2008, šios – ir sudarytoja). Iliustracijos emocionalios, žaismingos. Kūrinių turi Lietuvos
nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, užsienio šalių muziejai. Dailininkei
skirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2006).
Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. R. Urbonienė.
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136. Eglė Vertelkaitė (g. 1967)

S t eb ėk ( d ipt ikas)

2006, skaitmeninė spauda ant drb., rapitografas,
32 x 32 ir 32 x 149,5
Sign. AD: Eglux . 14 Jun 2006

340 Eur

137. Eglė Vertelkaitė (g. 1967)

Nerūpestin go s b a so s ko jo s (di p t i ka s)

2006, skaitmeninė spauda ant drb., rapitografas, 32 x 32 ir 32 x
149,5
Sign. VC: Eglux . 2006

340 Eur
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138. Danutė Gražienė (g. 1950)

139. Danutė Gražienė (g. 1950)

2004, pop., akvatinta, relj., 47,2 x 58,7, tir. 2/3
Sign. AK: 2/3, AC: Natiurmortas – C3 – reljefas, AD: D. Gražienė
2004

2006, pop., akvatinta, relj., mišri techn., monotip.,
99 x 70
Sign. AK: E‘ d A 1/1, AC: Vienas paskui kitą III, AD: D.
Gražienė 2006

Natiurmortas

380 Eur

Vi e nas paskui ki tą III

380 Eur

49

Lietuvos fotografija
Kazys Daugėla – lietuvių fotografas. Fotografavo nuo 1935. 1936 Vienoje baigė Aukštąją žemės kultūros
mokyklą. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Dalyvavo daugiau kaip 100
tarptautinių fotograﬁjos parodų. Surengė individualių parodų Lietuvoje (Kaune 1988, Vilniuje 1989, Šiauliuose
1992, 1998–99, Panevėžyje 1994) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Fotograﬁjų ciklai: „Prieškarinė Lietuva“
(1936–39), „Stovyklose“ (1945–49), „Lietuviai ir gyvenimas Amerikoje“, „Statybos Lietuvoje ir Amerikoje“ (abu
1949–99). Fotoalbumai: „Išeiviai iš Lietuvos“ (1992), „Užjūrio lietuviai: Veidai ir vardai“ (1995, su fotografais
A. Keziu ir V. Maželiu), „Vaizdai ir veidai” (2018, Vilniaus aukciono biblioteka). Amerikos fotografų draugijos
narys (nuo 1952), Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys (nuo 1992). Kūrinių turi Šiaulių Aušros
muziejus.
Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. S. Žvirgždas
140. Kazys Daugėla (1912–1999)

Šuol i s

~1939 (fotografuota)/~1980 (atspausta), pop., sid.
br. atsp., 34,5 x 24
Sign. KP: Kazio Daugėlos atspaudas

240 Eur
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141. Juozas Kazlauskas (1942–2002)
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142. Juozas Kazlauskas (1942–2002)

Au dr a

B a l t o j i t yl a . I š c i kl o „ Ar kt i e s a t r a d ė j ų ke l i a i s“

1967, pop., sid. br. atsp., 21,7 x 35

1982, pop., sid. br. atsp., 21 x 34,7

160 Eur

160 Eur

143. Juozas Kazlauskas (1942–2002)

Prie Baltijos. Fotog rafuota V. Ž a l a kev i č i a u s
f ilmo „Savaitgalis pragare“ f ilm av i m o m e t u ,
Kalining rado srityje
1986–1987, pop., sid. br. atsp., 21,4 x 34,7, tir. 1/8

80 Eur

n

144. Juozas Kazlauskas (1942–2002)

M a n o b a l t i s a p n a i . Fo t o g r a f u o t a Na u j o j o j e
ž e mė j e, i š s e r i j o s „ Ar kt i e s a t r a d ė j ų ke l i a i s“
1982, pop., sid. br. atsp., montažas, 21 x 35, tir. 2/3

80 Eur

145. Juozas Kazlauskas (1942–2002)

Sveikuoli ai . Pal anga

1997, pop., sid. br. atsp., 21,7 x 35, tir. 2/6

80 Eur

Juozas Kazlauskas – lietuvių fotografas, kino
operatorius, režisierius. 1949–57 gyveno tremtyje
Irkutsko srityje. 1972 baigė Kinematograﬁjos institutą
Maskvoje. 1969–75 Lietuvos kino mėgėjų draugijos,
1975–87 Lietuvos kino studijos dokumentinių ﬁlmų
operatorius, režisierius. Nuﬁlmavo S. Beržinio, A. Dausos, L. Pangonytės, R. Verbos ir kitų režisierių ﬁlmų.
Sukūrė dokumentinių ﬁlmų („Dulkės saulėje“ 1977, „Lobių ieškotojai“ 1980), reportažinių fotograﬁjų. Svarbiausi
fotograﬁjų ciklai: „Žuvusių poliarinių ekspedicijų pėdsakais“ (1975–92), „Willemo Barentso karavelės pėdsakais“
(1978–88), „Prie Karos ir Laptevų jūrų“ (1978–92), „Tremtis“ (1987–92), „Lietuva nuo Sąjūdžio iki šių laikų“
(1987–1999), „Čečėnija“ (1992–95), „Černobylis“ (1997). Surengė individualių parodų Lietuvoje ir užsienyje
(Miunchene 1989, Paryžiuje ir Meksike 1991, Berlyne 1995). Tarptautinės meninės fotograﬁjos federacijos
menininkas fotografas (nuo 1994). Gedimino ordino Riterio kryžius (1999).
Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. S. Žvirgždas
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Vaclovas Straukas – lietuvių fotografas. 1946–50 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (lietuvių
kalbą ir literatūrą). Nuo 1952 mokytojavo Klaipėdos rajono mokyklose. 1967–88 Klaipėdos buitinio gyventojų
aptarnavimo kombinato fotografas. Nuo 1971 dalyvavo parodose, surengė daugiau kaip 50 individualių parodų
Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautinės meninės fotograﬁjos federacijos menininkas fotografas (1976), nusipelnęs
menininkas fotografas (1994). Sukūrė fotograﬁjų serijas „Pamario motyvai“ (1972), „Paskutinis skambutis“
(1972–87), „Kopos“ (1975), „Jaunoji Klaipėda“ (1979), išleido fotograﬁjos albumą „Fotograﬁjos“ (2007). V. Straukas
– lyrinio realizmo atstovas, kūrybai būdinga naivus, nepretenzingas, tiesmukas stilius, koreguojama kadro
struktūra, vyrauja emocinės būsenos, raiškūs judesiai. Fotograﬁjų ciklai – tarsi literatūriniai pasakojimai apie
kasdienybės grožį, meilę gyvenimui. Pelnė daugiau kaip 70 apdovanojimų. Gedimino ordino Riterio kryžius
(1999). Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2008).
Parengta pagal Valstybinę lietuvių enciklopediją, aut. S. Žvirgždas

146. Vaclovas Straukas (1923–2017)

147. Vaclovas Straukas (1923–2017)

1959, pop., sid. br. atsp., 30 x 40,5
Sign. AD: V. Straukas

XX a. 6–7 d-mečiai, pop., sid. br. atsp., 39,5 x 55

Kuršių marios, Juodkrantė II

190 Eur

190 Eur

148. Vaclovas Straukas (1923–2017)

149. Vaclovas Straukas (1923–2017)

1971, pop., sid. br. atsp., 58,5 x 50
Sign. AK: V. Straukas

1958, pop., sid. br. atsp., 40,5 x 30
Sign. AD: V. Straukas

Neri ngo s ž veja i

52

Pr i e ma r i ų

190 Eur

Rūkas. Juod krantė

190 Eur
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Varia Lituanica
1 5 0 . Lietuvių liau d i e s m e d i n ė s ku l p t ū r a „ Šv. B a r b o r a“
XIX a. II p.–XX a. pr., medis, polichromija, drožyba, h=47

1200 Eur

1 5 1 . At vi r uka s „Vi l l a Da nus i a Pa l a ngo je“ |
Polonga. Vi l l a „Danusi a“
XX a. pr., pop., spauda, 9 x 14

200 Eur

152. Ignas Stropus (1884–1959)

Palanga: vaizdų a l b uma s / fot o I . St rop a us

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

80 Eur

153. Mykolas Labuckas (1912–1998)

Scenovaizdžio projektas Robert Plan q u e t t e ko m i š ka i
op erai „Ko r nevi l i o va r p a i ”
1949, pop., guaš., 34 x 49,5
Sign. AD: Planqette „Kornevilio varpai“ / M. Labuckas 49

420 Eur

53

154. Ona Pučkoriūtė–Baliulevičienė (g. 1933)

155. Leokadija Belvertaitė–Žygelienė

1961, molis, glazūra, ø 45
Sign. KP: O. Pučkoriūtė/1961/Vilnius

B u lvi ų ka s ė j a

Dekoratyvinė lėkštė

150 Eur

(1904–1992, atrib.) | Kauno kombinatas
„Dailė“

1950–1965, molis, engobas, glazūra, h=28

150 Eur

156. Dalia Matulaitė (g. 1942)

Šve n t va ka r ių Ėvė (p amink lo Ievai Simonai tytei Pri ekulėje projektas)
1995, bronza, marmuras, h=34, tir. 1/4
Sign. AD: monograma DM

6000 Eur
54

157. Danielius Sodeika (g. 1961)

D ova nė l ė

2018, bronza, liejimas, h=18,5, tir. 1/10
Sign. KP: Sodeika 1/10 2018

740 Eur
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Kitų šalių dailė

158. Nežinomas dailininkas (XIX a. pab.–XX a. pr.)

L a iva i j ū r o j e

XIX a. pab.–XX a. pr., drb., al., 50 x 59,8
Sign. AD: parašas

700 Eur

159. Shoichi Hasegawa (g. 1929)

Évei l du p r i nt emp s | Pava sar i o p a b u d i m a s

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

200 Eur

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

L e b e s t i a i r e d e L a Fo n t a i n e : L e C o r b e a u e t l e Re n a r d |
L a fo nt e no p a s a kė č i o s : va r na i r l a p ė

1974, pop., sausa adata, trafaret. sp., 57 x 39, tir. 217/250
Sign. AD: parašas (pieštuku)
Repr. in: Salvador Dali. Catalogue Raisonne of Etchings and Mixed-Media
Prints 1924–1980, 1994, Miunchenas, il. nr. 656.

290 Eur

55

Pavardžių indeksas
(pagal lotų numeraciją)

Arbit Blatas, Neemija (1908–1999): 97
Belvertaitė-Žygelienė, Leokadija (1904–1992, atrib.) | Kauno kombinatas „Dailė“: 155
Bindler, Izabelė (1932–2003): 72
Buračas, Jonas (1898–1977): 32
Dagys, Jokūbas (1905–1989): 99
Dali, Salvadoras (Salvador Dali, 1904-1989): 160
Daniliauskas, Jonas (g. 1950): 83
Daugėla, Kazys (1912–1999): 140
Daukšaitė-Guobienė, Irena (g. 1942): 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Dobkevičiūtė-Paukštienė, Jadvyga (1913–2005): 108
Dombrovskis, Valerijus (1935–2015): 67, 68
Eidrigevičius, Stasys (g. 1949): 79
Gailius, Pranas (1928–2015): 42
Galdikas, Adomas (1893–1969): 30, 31
Gasiūnas, Jonas (g. 1954): 96
Gdanietz, Wilhelm (1893–1969): 43, 44, 45
Gečas, Vincentas (1931–2020): 82
Gesevičius, Gintaras (g. 1952): 90, 91
Gračiovas, Sergejus (1922–1993): 35, 36, 37, 38, 39, 56, 61, 64
Gražienė, Danutė (g. 1950): 138, 139
Grigaliūnas, Kęstutis (g. 1957): 122, 123, 124, 125
Grušas, Bronius (1932–2013): 69
Gurskis, Valdas Antanas (g. 1936): 73
Gutauskas, Leonardas (g. 1938): 78
Hasegawa, Shoichi (g. 1929): 159
Ignas, Vytautas (1924–2009): 103
Janušas, Česlovas (1907–1993): 33, 102
Juška, Paulius (g. 1975): 95
Kalinauskas, Vytautas (1929–2001): 114
Karatajus, Vladas (1925–2014): 65
Kasiulis, Vytautas (1918–1995): 110, 111, 112
Kazanavičius, Antanas (1892–1940): 48
Kazarinskis, Levas (1913–?): 74
Kazimierėnas, Giedrius (g. 1948): 59
Kazlauskas, Juozas (1942–2002): 141, 142, 143, 144, 145
Kisarauskas, Vincas (1934–1988): 60
Kremenis, Pinkas (Pinchus Krémègne, 1890–1981): 98
Kukujevas, Aleksandras (1919–2005): 75
Kunca, Romualdas Audrūnas (1935–2011): 62
Labuckas, Mykolas (1912–1998): 153
Lapė, Pranas (1921–2010): 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Mackevičius, Jonas (1872–1954): 47

Malinauskas, Edvardas (g. 1937): 41
Matulaitė, Dalia (g. 1942): 156
Mykolaitytė, Jūratė (g. 1954): 81
Mingilaitė-Uogintienė Bronė (1919–1983): 66
Mončys, Antanas (1921–1993): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Naruševičius, Kazimieras (1920–2004): 55
Nežinomas autorius (XX a., Lietuva): 53
Nežinomas dailininkas (XIX a. pab.–XX a. pr.): 158
Olbutas, Antanas (g. 1943): 70
Ostrauskienė, Valerija (1927–1997): 88
Pakalka, Arvydas (g. 1957): 86, 87
Paškevičius, Mykolas (1907–2003): 107
Petravičius, Viktoras (1906–1989): 109
Petravičius, Zigmas (1862–1955): 49, 50
Petrulis, Klaudijus (1951–2014): 80
Povilaitis, Vytautas (1927–2009): 76
Pučkoriūtė-Baliulevičienė, Ona (g. 1933): 154
Puipa, Audrius (1960–1997): 116, 117, 118, 119, 120, 121
Rūkštelė, Antanas (1906–1990): 100, 101
Sidabras, Simonas (1898–1967): 54
Skliutauskaitė, Adasa (g. 1931): 89
Sodeika, Danielius (g. 1961): 157
Stankevičius, Romualdas (1933–1991): 92, 93, 94
Stasiulevičius, Aloyzas (g. 1931): 84
Straukas, Vaclovas (1923–2017): 146, 147, 148, 149
Stropus, Ignas (1884–1959): 152
Šalčiūtė, Laisvydė (g. 1964): 126, 127, 128
Šatas, Alfredas (1948–2014): 40
Šimonis, Kazys (1887–1978): 51, 52
Tamošaitis, Antanas (1906–2005): 106
Tarabilda, Rimtas (g. 1943): 113
Teitelbaumas, Solomonas (g. 1972): 63
Tuleikis, Leonardas (1939–2014): 85
Uogintas, Bronius (1913–1988): 58
Valadkevičiūtė, Nijolė (1944–2020): 71
Vanagaitis, Liudas (1936–1992): 77
VB, monogramistas (XX a. I p.): 57
Vedegytė-Palubinskienė, Nijolė (g. 1932): 104, 105
Vertelkaitė, Eglė (g. 1967): 136, 137
Vilutis, Mikalojus Povilas (g. 1944): 115
Wolfermann, Willi (1887–1945): 46
Žitkus, Kęstutis Jurgis (1926–2000): 34

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. ruduo
Meno istorijos mokykla, įsteigta prie Vilniaus aukciono, kviečia visus besidominčius kultūros
ir vaizduojamojo meno istorija 2021 m. rudens trimestre klausytis ir žiūrėti (per programą
Zoom) šiuos paskaitų ciklus:

ĮVADAS Į PASAULIETINĘ ŽYDŲ DAILĘ
Lekt. – dr. Vilma Gradinskaitė
Sav.

Data:

Temos:

I

Rugsėjo 6
(pirmadienis)

Žydų dailės sampratos ir kaip susiformavo negatyvus požiūris į žydų dailės egzistavimą.
Švietėjiškasis Haskala (Apšvietos) sąjūdis ir pasaulietinės žydų dailės gimimas. Haskala idėjos
dailininko M. D. Oppenheimo kūryboje. Antrasis Dekalogo įstatymas ir negatyvaus požiūrio į žydų
dailės egzistavimą susiformavimas.

II

Rugsėjo 13
(pirmadienis)

III

Žydų simboliai ir judaizmo įtaka žydų dailei.
Pagrindiniai veiksniai formavę žydų menininkų kūrybą – tradicionalizmas, simbolinis mąstymas,
vaizdinių daugiasluoksniškumas. Judaizmo, sakralinių simbolių ir siužetų įtaka pasaulietinei žydų
dailei.

Rugsėjo 20
(pirmadienis)

IV

Rugsėjo 27
(pirmadienis)

Žydų dailė Rytų Europoje ir tautinio žydų meno paieškos.
Pirmoji žydų dailininkų karta Rytų Europoje: M. Antokolskis, I. Levitanas, I. Ginzburgas, M.
Maimonas ir kt. bei tautiškumo siekis M. Šagalo, El Lisickio, I. Rybacko ir kt. kūryboje.

V

Spalio 4
(pirmadienis)

VI

Spalio 11
(pirmadienis)

VII

Spalio 18
(pirmadienis)

VIII

Spalio 25
(pirmadienis)

IX

Lapkričio 8
(pirmadienis)

Litvakų dailininkų įnašas į tarpukario Lietuvos dailės modernėjimą.
N. Arbit Blato, M. Bando, Z. Bekerio, Č. Percikovičiūtės, M. Ginsburgo ir kt. įtaka Lietuvos dailės
modernėjimui. „Jung Vilne“ sambūrio veikla ir jaunosios žydų dailininkų kartos siekiai tarpukario
Vilniuje.
Litvakų dailininkų sklaida pasaulyje: Europos meno centrai.
Bauhaus meno mokykla Veimare ir vokiškoji žydų ekspresionizmo kryptis. Ecole de Paris ir
prancūziškoji žydų ekspresionizmo kryptis.
Litvakų dailininkų sklaida pasaulyje: Pažadėtoji žemė.
Borisas Šacas ir Becalelio meno mokyklos įkūrimas. Naujasis Becalelis („mini Bauhaus“),
prancūziškoji žydų ekspresionizmo kryptis Tel Avive ir vokiškoji žydų ekspresionizmo kryptis
Jeruzalėje. Safado menininkų kolonija ir „Naujųjų horizontų“ grupė.
Litvakų dailininkų sklaida pasaulyje: Už Atlanto.
V. Breneris ir vieno cento moneta, B. Šano ir I. Normano socialinis realizmas, M. Rothko
abstrakcionizmas, P. Bliumo politizuota kūryba ir V. Zoracho skulptūros šokiravusios Niujorko
publiką.

Žydų dailė Vakarų Europoje ir universalumo siekis.
Pirmoji žydų dailininkų karta Vakarų Europoje: M. D. Oppenheimas, C. Pissarro, S. A. Hartas, M.
Gottliebas, S. Hirszenbergas, I. Kaufmannas, M. Liebermannas ir kt. ir noras įsilieti į aplinką.

Žydų įvaizdis žydų ir ne žydų dailėje.
Žydų vaizdiniai susiformavę krikščioniškoje dailėje ir antisemitizmo įtakoje, taip pat žydų kultūroje
ir šiuolaikiniame žydų mene.

PORCELIANAS IR SIDABRAS MŪSŲ KOLEKCIJOSE IR GYVENIME*
Lekt. – Olga Prokofjeva
*Paskaitos vyks rusų kalba
Tikslios paskaitų temos bus paskelbtos vėliau. Paskaitos vyks trečiadieniais.
Sekite naujienas www.menorinka.lt/mim

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

Artimiausias aukcionas
LXIX Vilniaus aukcionas
2021 m. spalio mėn. 8 d.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)
Kūriniai priimami iki rugsėjo 4 d.

1 viršelyje panaudota:
Kazys Šimonis (1887–1978)

B e p ava d i ni mo [ D eivė]
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Daugiau informacijos:
tel. (+370-5) 2307 200
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www.vilniusauction.com
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