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Lietuvos grafika

Sveiki, mielieji,
kiekvieno aukciono rinkinį komplektuojame ne kaip pabirų objektų sankaupą, bet kaip savo
charakterį ir nuotaiką turinčių meno kūrinių draugiją. Kaip kiekvienoje bendruomenėje,
kažkas toje draugijoje reikšis aktyviau, bandys griežti pirmuoju smuiku ar atlikti solo partiją,
kažkas pradės burti grupuotes ir panorės eksponuotis tik šalia vienų ar kitų kūrinių, ne bet
kokių; kažkas turės tapti choristais ar kordebaletu, o kažkas pasirinks visiško atsiskyrėlio,
autsaiderio dalią. Su meno kūriniais – kaip su žmonėmis: jie kiekvienas su savo charakteriu, o
jų sankaupoje ima galioti kolektyvinės, ar masių psichologijos dėsniai. Pasirodo, to negalima
ignoruoti.
Šio, XLI Vilniaus Aukciono rinkinį apibūdinčiau kaip ramų, taikų, kiek konservatyvų,
bet drauge šelmišką. Visada malonu pristatyti naujus, pirmą kartą rodomus autorius, o
šio aukciono neabejotina naujokė kometa – tai Olga Dubeneckienė–Kalpokienė. Taip pat
minėtinas ankstyvas romantinis Vinco Dilkos darbas bei simbolistinė primityvistės Petronėlės
Gerlikienės kompozicija. Nemažai ir abstraktaus meno: K. Žoromskio, P. Lapės, L. Katino
darbai. Jaunesniuosius autorius šiame aukcione atstovauja Aidas Bareikis. Šiame aukcione
nemažai grafikos, šiek tiek antikvaro, keli litvakų darbai. Ir, be abejo, klasikai, daug klasikinių
autorių, pradedant A. Žmuidzinavičiumi, K. Šimoniu, baigiant A. Gudaičiu, A. Martinaičiu.
Sveikindama su artėjančiu pavasariu, linkiu šv. Velykas pasitikti su nauju draugu – širdžiai
mielu meno kūriniu.
Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Lietuvos dailė
1. Olga Dubeneckienė–Kalpokienė (1891–1967)

B ut kų Juzė (p oeto Juozo B ut kaus (1 8 9 3 – 1 9 4 7 )
p ort ret as )
1926, drb., al., 82 x 60
Sign. AK: O. Dubeneckinė

4600 Eur

Olga Dubeneckienė–Kalpokienė (1891–1967) – dailininkė (tapytoja, scenografė), balerina, choreografė. Gimė
1891 m. Peterburge, mirė 1967 m. Kaune. Architekto Vladimiro Dubeneckio, vėliau tapytojo Petro Kalpoko
žmona. Studijavo Peterburgo dailės akademijoje, lankė Boriso Anisfeldo (Boris Anisfeld), F. Rubo dailės studijas,
Jelenos Smirnovos ir Boriso Romanovo baleto studijose mokėsi choreografijos. Dalyvavo V. Mejerholdo studijos
spektakliuose. 1920 m. tobulinosi baleto studijose Berlyne. Nuo 1919 m. gyveno Kaune. Dainininkų, rašytojų,
aktorių vakaruose šoko savo kūrybos solo šokius. 1919 m. su A. Galauniene surengė šokio plastikos ir estetikos
kursus. 1921 m. įsteigė pirmąją lietuvių baleto studiją ir 5 m. jai vadovavo. 1922 m. surengė pirmąjį savo
mokinių koncertą. 1921–1925 m. dirbo Valstybės teatre baletmeistere. Nuo 1923 m. dalyvavo dailės parodose
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, JAV.
Dailininkė nutapė portretų, peizažų, sukūrė dekoracijų ir kostiumų eskizų baletams, dramos spektakliams
(Moljero „Tariamasis ligonis“, M. Gorkio „Saulės vaikai“ ir kt.), šaržų.
(Parengta pagal Lietuvos dailininkų duomenų bazėje pateiktą informaciją, prieiga internete: http://www.ldm.lt/
LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/390.htm)
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Butkų Juzė (tikroji pavardė Juozas Butkus; 1893–1947 m.) – Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas,
žurnalistas, leidėjas, bibliotekininkas. J. Butkus daug keliavo po Austriją, Italiją, Skandinaviją. Grįžęs į Lietuvą,
kurį laiką dėstė Palangos mokytojų kursuose, skaitė lietuvių literatūros ir tautosakos paskaitas. Buvo Lietuvių
rašytojų draugijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, leido ir redagavo rankraštinį laikraštėlį „Upelis“,
laikraštį „Savaitė“. Nuo 1911 m. jis bendradarbiavo spaudoje: „Aušrinėje“, „Dienovidyje“, „Jaunime“, „Keturiuose
vėjuose“, „Klaipėdos žiniose“, „Kultūroje“, „Laisvėje“, „Lietuvos žiniose“, „Trečiame fronte“ ir kt. Po publikacijomis
pasirašinėjo Butkų Juzės ir kitokiais slapyvardžiais. Buvo Palangos valstybinės viešosios bibliotekos vedėjas,
vėliau dirbo Telšių dramos teatro direktoriumi. Išleisti Butkų Juzės poezijos rinkiniai „Žemės liepsna“ (1920),
„Verkiančios rožės“ (1921), „Paparčio žiedas“ (1923) ir kt.
(Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos informacija)
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2. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

Nemunas t ies Sudargais

1938, drb., al., 58,5 x 70
Sign. AK: A. Žemaitis–Žm. / –38–
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R955.
Repr. in: Antanas Žmuidzinavičius (Vilnius, 1957): 62 il.
Kūrinys eksponuotas 1996 m. jubiliejinėje
A. Žmuidzinavičiaus parodoje.

15750 Eur®

3. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966)

Krūmai paupy

1939, kart., al., 19,3 x 25
Sign. AD: AŽ 39
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R1062.

4400 Eur
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4. Adomas Galdikas (1893–1969)

E žerai ežerėl i ai

XX a. 3–4 d–metis, pop., akv., 34 x 50

980 Eur

5. Adomas Galdikas (1893–1969)

Pei zažas

XX a. 5–6 d–metis, pop., temp., 23 x 33

890 Eur
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7. Klemensas Sakalauskas

A l egor i n ė kom p ozi c i ja

1933, pop., akv., 33,5 x 23,5
Sign. AK: K. Sakalauskas / 1933 m. Kaunas

150 Eur

Klemensas Sakalauskas (Соколин) – tapytojas, rusų kilmės. 1917  bolševikų perversmo išvakarėse emigravo
į Italiją. ~1925 atvyko į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Žavėjosi Kazio Šimonio kūriniais, patyrė jo įtaką: Kaune
sukurtiems paveikslams būdingi romantiški, dekoratyviai stilizuoti motyvai, idealizavimas, pastelinių spalvų
koloritas, sentimentali nuotaika. Sukūrė art deco stiliaus portretų, miesto gyvenimo scenų, simbolinių
kompozicijų.
Lietuvos dailininkų žodynas III: 1918–1944 (Vilnius, 2013): p. 340
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8. Kazys Šimonis (1887–1978)

P rel i ud as

1963, pop., temp., 34,3 x 49,4
Sign. AK: KŠ

1500 Eur

9. Kazys Šimonis (1887–1978)

Med ži ai

Iki 1948, pop., guašas, 42 x 50
Sign. AD: KŜimonis

1800 Eur

10. Kazys Šimonis (1887–1978)

Skaus m as

1961, pop., guašas, 34,6 x 49,5
Sign. AD: KŜ

1500 Eur
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11. Petras Radzevičius

In te rj e ra s. Scenografijos projekt as ( ? )

1948, pop., guašas, 28,5 x 42,5
Sign. AD: parašas / 1948–IV–2..

120 Eur

12. Petras Radzevičius

Pa rke . Scenografijos projekt as ( ? )

1948, pop., guašas, 30 x 43
Sign. AD: parašas / 1948–IV–2..

120 Eur

13. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)

Kom p ozi c i ja t aut i n e tem at i ka

1944, pop., guašas, 36 x 24
Sign. AK: U.M.S. mokytojai, 1944.IV.1, AD: D. Tarabildienė

290 Eur
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14. Vincas Dilka (1912–1997)

Saul ėlyd i s

~1949, drb., al., 36 x 45
Sign. AD: parašas

1500 Eur

Vincas Dilka 1931–1937 studijavo Kauno meno mokykloje. Baigęs dekoratyvinės tapybos studiją pas Stasį
Ušinską, apgynęs diplominį darbą – sudėtingos daugiafigūrinės kompozicijos istorinį paveikslą „Skirgailos
vestuves“, du metus tęsė studijas Romoje Karališkoje dailės akademijoje pas profesorių Karlą Sivierą. Karas
sutrukdė gauti aukštojo mokslo baigimo diplomą, kurį įgijo 1943 m. eksternu išlaikęs trūkstamuosius
egzaminus ir apgynęs diplominį darbą „Šv. Kazimieras – Lietuvos kunigaikštis“, skirtą Kauno arkikatedrai.
Visą gyvenimą dirbo pedagoginį darbą: pradžioje dėstė piešimą Panevėžio gimnazijoje, vėliau – tapybą Kauno
taikomosios dailės institute ir Lietuvos valstybiniame dailės institute, buvo tapybos katedros vedėjas. V. Dilka iki
2012 m. pomirtinės jubiliejinės parodos buvo žinomas kaip teminių paveikslų kūrėjas, kurio darbams būdinga
siužetinis pasakojimas, realistinis piešinys, santūrus rudų tonų koloritas, kruopščiai  nutapytos detalės.
Tačiau ankstyvuoju periodu jo sukurti portretai, peizažai ir natiurmortai buvo nutapyti emocionaliau,
laisvesniais potėpiais, jie sudaro gyvesnį, dinamiškesnį įspūdį, yra spalvingesni, artimesni postimpresionistinei
tapybai. Tokiems darbams yra priskiriamas ir šis kūrinys „Saulėlydis“. Jo tapyba pastozinė, postimpresionistinė,
paremta šiltų–šaltų spalvų klojimu sluoksniais vienas ant kito, tačiau panaudoti ne gryni dažai, o paletėje
sumaišyti, ypač dangaus ir vandens plotuose. Kompozicija paprasta, santūri, potėpis laisvas, gausių atspalvių
ryškus koloritas – vientisas ir nuotaikingas, perteikiantis audringos ir vėjuotos pajūrio atmosferos nuotaiką,
kuri asocijuojasi su trapios jaunystės polėkiu. Paveikslas padeda suvokti kitokį, daug įdomesnį nei įprasta šio
dailininko dvasinį gyvenimą ir tapytojo talentą.
Dr. Nijolė Tumėnienė
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15. Stasys Jusionis (g. 1927)

Ž i ema

1977, kart., al., 32,5 x 39
Sign. AD: J

600 Eur
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16. Stasys Jusionis (g. 1927)

Kovo b eržy n ėl i s

1980, kart., al., 41 x 46

800 Eur

17. Domicelė Tarabildienė (1912–1985)

Pa jū rys

Iki 1962, kart., al., 25 x 70
Sign. AD: D. Tarabildienė

290 Eur

18. Rimtas Kalpokas (1908–1999)

Pajūri o m i š ke

XX a. II p., kart., al., 28 x 21

440 Eur
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19. Jonas Buračas (1898–1977)

Varn i ai

1954, drb., al., 31 x 56
Sign. KP: J. Buračas

600 Eur

20. Ignas Budrys (1933–1999)

Pei zažas s u p i l i akal n i u
1966, pop., akv., 60 x 83
Sign. AD: Ig.Budrys/66

340 Eur

21. Bronius Uogintas (1913–1988)

Dži ugi n ėn ų dvaras

1965, drb., al., 64,5 x 92
Sign. AK: Br. Uogintas / 1965

600 Eur

Netoli Telšių esančiame Džiuginėnų dvare
gyveno rašytoja Julija Žymantienė–Žemaitė,
taip pat grafikas Juozapas Perkovskis.
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22. Vladas Karatajus
(1925–2014)

S e n asis kelias

1982, drb., al., 70 x 80
Sign. AD: parašas/82

2200 Eur

23. Pranciškus Porutis
(1924–2009)

Peizažas su
koplyt st ulpiu

XX a. 8–9 d–metis,
pop., akv., 64 x 84,5
Sign. AD: P. Porutis

360 Eur
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24. Antanas Gudaitis (1904–1989)

N as t ur tos i r s t at ul ėl ė
1983, drb., al., 55,5 x 71
Sign. AK: gudaitis

14400 Eur

25. Antanas Martinaitis (1939–1986)

Sveč i as m an o kam b ar y

1979–1980, drb., al., 73 x 65,5

7300 Eur
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26. Eduardas Juchnevičius (1942–2011)

Dialogas b uduare

1977, drb., al., 84,5 x 75
Sign. AK: 77/ Edis Ju

1500 Eur

27. Jonas Čeponis (1926–2003)

Paežerė

1999, drb., al., 54,5 x 65
Sign. AK: J. Čeponis 99

3600 Eur
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28. Leonas Katinas (1907–1984)

Med ži am s raus t an t
1973, kart., al., 81 x 70
Sign. AK: L. Katinas

2900 Eur

29. Leonas Katinas (1907–1984)

Pei zažas s u s odyb a t arp m ed žių
1976, pop., past., 47,5 x 62
Sign. AK: L. Katinas 76

600 Eur
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30. Gražina Vitartaitė (g. 1942)

Nuot aika

1978, drb., al., 53 x 60

500 Eur

31. Jurijus Baltrūnas (1923–2012)

Jūra

1969, kart., al., 23 x 29
Sign. AD: parašas 69

90 Eur

32. Sergejus Gračiovas (1922–1993)

Žalias krant as

1991, kart., al., 45 x 60
Sign. AK: Γpaчёв 91

290 Eur
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33. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)

34. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)

1998, kart., al., 70 x 49
Sign. AD: parašas

1999, kart., al., 69,5 x 50
Sign. AD: parašas

Pi evo je

1500 Eur

18

Joji kė

1500 Eur
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35. Mindaugas Skudutis (g. 1948)

Peizažas su geltonu aviliu

1978, kart., al., 50 x 39,5
Sign. AK: Skudutis 78

1500 Eur

36. Augustinas Savickas (g. 1919)

Soda s

1988, kart., al., 44,5 x 57
Sign. AD: 88 / A. Savickas

900 Eur
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37. Petronėle Gerlikienė (1905–1979)

Pem p i ų ki auš i n i ų ri n ki m as

1978, kart., temp., 80 x 50
Repr. in: Petronėle Gerlikienė. Siuvinėti kilimai. Tapyba (Lietuvos
tautodailininkų sąjunga, 2005): p. 140

800 E

Petronėle Gerlikienė (1905–1979) – tautodailininkė (tapytoja, tekstilininkė). Gimė 1905 m. birželio 19 d.
Čikagoje. Mirė 1979 m. kovo 14 d. Vilniuje. 1908 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, gyveno Mažrimų kaime (Šilalės
vlsč.). 1972 m. persikėlė į Vilnių. Surengė parodų Lietuvoje (1977, 1980, 1985, 1997, 2001 m. ) ir užsienyje:
Maskvoje (1977 m.), Danijoje (1993 m.).
Petronėlė Gerlikienė – viena žymiausių XX a. II p. lietuvių liaudies menininkių. Jos talentas atsiskleidė
netikėtai, sulaukus jau garbaus amžiaus. Meninė prigimtis, aistra ir polėkis išsiliejo siuvinėtuose kilimuose ir
paveiksluose. Per trumpą savo kūrybos laikotarpį, kuris tęsėsi vos šešerius metus (1972–1978), ji išsiuvinėjo
apie vienuolika didelių kilimų, nutapė per šešiasdešimt paveikslų.
P. Gerlikienė tapyti pradėjo 1976 m. Stambias, dekoratyvias, išraiškingas figūras komponavo vien vedama
nuojautos. Tapyboje atsiskleidė jos stulbinantis gebėjimas valdyti plokštumą, intuityviai derinti spalvas.
Dar nepradėjusi dirbti, jau matė būsimą visumą, kurioje minkštų, banguojančių formų kūnai tarsi plaukia
paviršiumi, o įterptos smulkesnės detalės neretai paįvairinamos ryškių spalvų linijomis, brūkšneliais, taškeliais.
Pagrindinį dėmesį ji visada skyrė veidui – baltam, dideliam, deformuotam, charakteringam. Monumentaliuose
ir nepaprastai raiškios plastinės formos, apibendrinto, dekoratyvaus vaizdo spalvinguose kūriniuose atsispindi
stiprios, dvasiškai gyvybingos asmenybės pasaulis; paveikslai simboliški, dailininkė vengia smulkmeniško
pasakojimo, literatūriškumo, atsitiktinių detalių. Gerlikienei svetimas buitiškas, tikroviškas tradicinio kaimo
su folkloro motyvais vaizdavimas. 1984 m. vienas reikšmingiausių menininkės paveikslų „Laivas“ buvo
reprodukuotas Belgrade išleistoje „World Encyclopedia of Naïve Art“ (Pasaulinė naiviojo meno enciklopedija).
Gerlikienės kūryboje atsispindi ir sunkūs išgyvenimai – vargana vaikystė, karo baisumai, ligos, vyro netektis.
Monumentaliais deformuotais vaizdais savamokslė menininkė atskleidžia savo vidinį pasaulį, įsileidžia į savo
mintis ir giliausius kentėjimus. Kūriniai pasižymi stipria psichologine ir emocine įtaiga.
(Parengta pagal Lietuvos dailininkų duomenų bazėje pateiktą informaciją, prieiga internete: http://www.ldm.lt/
LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/523.htm;

Marijos Kuodienės tekstą „Paroda „Petronėlei Gerlikienei – 100 metų“, prieiga internete: http://www.ldm.lt/naujausiosparodos/
inf_leidinys.htm)
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38. Vytautas Valius (1930–2004)

39. Vytautas Valius (1930–2004)

XX a. 8 d–metis, pop., guašas., 86 x 61,5

XX a. 8 d–metis, pop., guašas., 80 x 60

Iš ciklo „Liet uvių liaudies meno
mot yvais“ I

890 Eur

Iš c i kl o „ Li et uv i ų l i aud i es m en o
m ot y vai s “ II

890 Eur

40. Valerija Ostrauskienė (1927–1997)

41. Sigutė Valiuvienė (g. 1931)

XX a. II p., drb., al., 87,5 x 69,5

1985, pop., guašas, past., 38,5 x 28
Sign. AK: „Lietuvių liaudies lopšinės“, 2 il., AD: S.V. 85 / Sigutė
Valiuvienė, 85

Variacija mitologijos tema

900 Eur

Il i us t rac i ja knygai „ Li et uv i ų l i aud i es l op š i n ės “

340 Eur
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43. Vincas Kisarauskas
(1934–1988)

Fi gūros

1959, pop., al., 20,5 x 33
Sign. AD: Kisa 59

290 Eur

42. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

Pen k t a die n is

1974, kart., al., Ø 21
Sign. AK: KX/74

290 Eur

45. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

J ie

1985–1986, kart., al., 50 x 67
Sign. AK: monograma / 85–86

3600 Eur
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44. Vincas Kisarauskas
(1934–1988)

St ab ai

1959, pop. (laikraštis),
guašas, 23 x 35
Sign. AK: Kisa 59

290 Eur
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46. Romualdas Lankauskas (g. 1932)

47. Raimondas Martinėnas (g. 1947)

1965, drb. ant kart., al., 35 x 45,5
Sign. AD: R. Lankauskas

1976, kart., al., 34,5 x 28

Vi o l etin is n a tiu rmort as

Vakaras

110 Eur

110 Eur

48. Valentinas Antanavičius (g. 1936)

Žvil gs n i s į d an gų

1975, asambliažas, 40 x 30
Sign. AD: Ant / 75

260 Eur
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49. Solomonas Teitelbaumas (g.
1972)

B al an d i s . K arai m ų ka p inė s e

2008, pop., past., 48,5 x 63,8
Sign. AC: Balandžio 3 d. tyla karaimų
kapuose, AD: 2008./ S. Teitel
Repr. in.: Solomonas Teitelbaumas
(Vilnius: VŠĮ Maldžio fondas, 2009),
p. 84

520 Eur

50. Algis Skačkauskas (1955–2009)

Skai t an t i n auji en as
1998, drb., al., 61 x 92

2800 Eur
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51. Vaidotas Žukas (g. 1956)

52. Giedrius Kazimierėnas (g. 1948)

1975, drb., al., 108 x 88
Sign. AK: Žukas 75

2005, drb., al., 80 x 100
Sign. AD: Giedrius / 2005

Či g on ė

1300 Eur

n
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s

M i n d augo kar ūn av i m as

2600 Eur
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L

53. Rimas Bičiūnas (g. 1945)

F lora ža liame fone
1994, drb., al., 54 x 50
Sign. AK: Rimas 94

800 Eur
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54. Vytautas Šerys (1931–2006)

B e p avad i n i m o

1991, moliotip., 50 x 40
Sign. AK: monograma/91

300 Eur

55. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)

56. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)

1984, drb. ant kart., al., 35 x 50
Sign AD: A.P. 84

1991, drb., al., 46 x 46
Sign. AD: Dalia

Ge lto n a s kamb arys

130 Eur

26

i

P i eva

110 Eur

X

L

I

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

57. Algirdas Petrulis (1915–2010)

58. Augustinas Savickas (1919–2012)

1985, kart., al., 49 x 29,5
Sign. AC: petrulis – 85

1990, drb., al., 46 x 33
Sign. AD: 90 / A. Savickas

K .4

130 Eur

N eš an t i vai ką

140 Eur
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59. Bronius Grušas (1932–2013)

60. Bronius Grušas (1932–2013)

2004, drb., al., 49,5 x 70,5
Sign. AD: parašas 2004

1987, kart., stikloplastika, 61 x 49
Sign. KP: parašas

Šv ie sus vakaras

480 Eur

61. Jūratis Zalensas (1952–2015)

S a la ma n dros sapnas
2011, drb., al., 60 x 80
Sign. AD: Zalensas

540 Eur

28
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Vi en at vė, m on ol ogas

200 Eur
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62. Linas Katinas (g. 1941)

Ten (trip tika s)

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

1800 Eur

63. Linas Katinas (g. 1941)

N okt i urn as

2015, drb., akr., 60 x 80

450 Eur
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64. Kazimieras Žoromskis (1918–2004)

Kom p ozi c i ja

1965, drb., al., 58 x 74

1900 Eur

65. Pranas Lapė (1921–2010)

66. Pranas Lapė (1921–2010)

1981, kart., al., temp., 55 x 70,5
Sign. AD: parašas 81

XX a. 8 d–metis, drb., al., 61 x 61
Sign. AD: Pranas Lapė

Abs t ra kcij a

800 Eur
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Ab s t rakt i kom p ozi c i ja

1000 Eur
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67. Adolfas Valeška (1905–1994)

Vitra žo projekt as „E glė žalčių
ka ra lie n ė ”
XX a. 8 d–metis, pop., past., 76 x 235

2000 Eur

68. Vytautas Ignas (1924–2009)

69. Vytautas Ignas (1924–2009)

1961, pop., guašas, 38 x 42
Sign. AD: Ignas 1961

1962, pop., akv., 40 x 60
Sign. AD: Ignas 1962

T ilta s

560 Eur

Ab s t rakc i ja

520 Eur
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70. Aidas Bareikis (g. 1967)

71. Aidas Bareikis (g. 1967)

2013, pop., anglis, akv., 60 x 44,5
Sign. AK: AB013

2013, pop., anglis, akv., 60 x 44,5
Sign. AD: AB.013

Be p ava dinimo I

950 Eur

B e p avad i n i m o II

950 Eur

Aidas Bareikis (g. 1967) pasaulyje garsėja įspūdingomis ready-made instaliacijomis. Studijavo tapybą Vilniaus
dailės akademijoje (1987–1993), buvo Niujorko profesoriaus Kęstučio Zapkaus inspiruotos menininkų grupės
Geros blogybės narys. Gavęs Fulbright stipendiją (1993), Bareikis išvyko į Niujorką, kur Hunter koledže
baigė magistro studijas ir gyvena iki šiol. Surengė personalines parodas Niujorko galerijoje Leo Koenig Inc,
Berlyno ir Vilniaus Šiuolaikinio meno centruose, Vienos Kunsthalle, dalyvavo grupinėse parodose garsiose
meno institucijose ir galerijose: Niujorko MoMa PS1, Eleni Koroneou galerijoje Atėnuose, Asbaek galerijoje
Kopenhagoje, Queens muziejuje, Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje ir daugelyje kitų.
Apie piešinius:
Bareikio kūryba pasižymi unikalia ir paveikia menine kalba. Jo piešiniai dvelkia postapokaliptinėmis
nuotaikomis, neogotikos motyvais, o keisti neparašytų istorijų personažai, tamsios spalvos ir drebančios rankos
maniera jo darbuose sukuria nesunkiai atpažįstamą braižą.
Bevardžiai piešiniai, sukurti 2013 metais Niujorke, buvo panaudoti filosofo Andriaus Bielskio knygai
Nešventas sakramentas: Ideologija, tikėjimas ir išsilaisvinimo politika iliustruoti (išleido leidykla Demos
kritinės minties institutas, 2014) bei buvo eksponuoti šios knygos pristatymo metu LR kultūros ministerijoje.
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72. Viktoras Vizgirda (1904–1993)

S o de

~1985, pop., al. past., 27 x 35

750 Eur

33

In Focus: Vilnius

73. G. Schmidt

Viln ia us žydų kapinės

1918, pop., akv., 10,3 x 21,5
Sign. AK: G. Schmit / Wilna 18

120 Eur

74. Algirdas Šiekštelė (1931–2008)

75. Česlovas Kontrimas (1902–1989)

1973, drb., al., 90 x 69,5
Sign. AD: A. Šiekštelė 73

1956, pop., akv., 32 x 41,5
Sign. AD: Č. Kontrymas 56

M ie sto pe izažas ( Vilnius)

900 Eur
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120 Eur
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76. Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931)

Vilniaus mot yvas

1978, drb., al., 82 x 100

2600 Eur

77. Vincas Norkus (1927–2006)

Kiemelis Savičiaus gat vėje

1986, drb., al., 70 x 80
Sign. AK: parašas 86

780 Eur
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78. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)

Vi l n i aus got i kos užuovėja
1986, drb., al., 54,5 x 45,5
Sign. AK: J. Mackonis – 86

460 Eur

79. Adomas Matuliauskas (1914–1976)

80. Birutė Demkutė (g. 1924)

1959, pop., linoraiž., 46,7 x 36
Sign. AK: Vilnius. Šv. Mykolojaus bažn., dedikacija;
AD: A. Matuliauskas 59

XX a. 7 d–metis, medžio raiž., 56 x 42 (64 x 48)
Sign. AD: parašas

Viln ius. Šv. Mikalojaus b ažnyčia

36

90 Eur

Vi l n i aus s en am i es t i s

190 Eur
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81. Mindaugas Skudutis (g. 1948)

U ž u pio p a n o ra ma
2007, drb., al., 54 x 81
Sign. AD: 07/Skudutis

980 Eur
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82. Leonas Lagauskas
(1928–2010)

Iš c i kl o „ Vi l n i us ”

2009, pop., ofortas,  26,4 x 36,3
Sign. AK: Iš ciklo „Vilnius“, AC: /
atspaudė dail. Vl. Liatukas/, AD:
L. Lagauskas 2009
Repr. in: Leonas Lagauskas.
Estampai. Piešiniai (sud. R.
Urbonienė, Vilnius: VDA leidykla,
2011), p. 91

90 Eur

83. Lili Janina Paškauskaitė
(1925–2012)

Išv yka garl aiv i u
N er i es up e

1979, pop., ofort., sausa adata,
30,5 x 43, tir. 12/20
Sign. AK: 12/20 Išvyka Neries
upe, AC: ofortas, sausa adata,
AD: Lili Janina Paškauskaitė
1979

260 Eur
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84. Ramunė Kmieliauskaitė (g. 1960)

85. Giedrius Jonaitis (g. 1963)

1984, autor. techn., 16,2 x 12,5
Sign. AK: J. M. „Katedra”, AD: Ramunė Kmieliauskaitė
1984

1981, pop., ofortas, 31,7 x 41,7, tir. 7/30
Sign. AK: d’a Prisiminimai apie Vilnių, AD: Jonaitis 81

K ate d ra

30 Eur

P ri s i m i n i m ai ap i e Vi l n i ų

120 Eur

86. Jonas Klimanskas (1932–1996)

87. Jonas Klimanskas (1932–1996)

XX a. 7 d–metis, pop., linoraiž., 8,9 x 5,6  
Sign. AD (klišėje): parašas

XX a. 7 d–metis, pop., linoraiž., 8,9 x 5,6
Sign. AD (klišėje): parašas, AD: J. Klimanskas

Vilnius. Skapo gat vė

40 Eur

Vi l n i us . Šv. Mykol o b ažnyč i a

40 Eur

39

Lietuvos grafika
88. Jonas Buračas (1898–1977)

Gydy tojo P. Av i žon i o n am as Ši aul i uos e

1920, pop., piešt., 20,8 x 29,7
Sign. AD: J. Buračas / 1920 II 4
Dedikacija: Atminčiai P. gyditojui P. Avižoniui. Nuo J. Buračo.
Šiauliai / 20 II 4

130 Eur

89. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)

K aun o s en am i es č i o m ot y vas

~1930, pop., ofortas, akvatinta, 19,3 x 13,4
Sign. AK: Zofia Romer

300 Eur
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90. Adomas Galdikas (1893-1969)

91. Marcė Katiliūtė (1912–1937)

92. Vladas Drėma (1910–1995)

XX a. 3 d–metis, pop., tonuotas linoraiž., 35 x
24, tir. 1/20
Sign. AK: A Galdikas 1/20

1935, pop., linoraiž., 32,5 x 23,5

1938, pop., spalv. litograf., 19 x 12,8
Sign. AK: Duona, AD: Vl. Drėma – 38.

G r yb a uto j a

480 Eur

93. Viktoras Petravičius (1906–1989)

Pavasa ris. M e rg in os pievoje
1932, pop., medžio raiž., 39,8 x 37,5

700 Eur

Miške

260 Eur

Duon a

90 Eur

94. Viktoras Petravičius (1906–1989)

Dvi liet uv i ų l i aud i es p as akos „ Mart i
iš jau jos ” i l i us t rac i jos
1938, pop., medžio raiž.,  18,8 x 15,4 (abi)

200 Eur

41

L

95. Antanas Kučas (1909–1989)

I l i u s t ra cij a   Aišbė s
a p s ak ymui „Brička”: Ana ar
t u ma te i? Š ima i!
1943, pop., medžio raiž., 15,5 x 10
Sign. AD: A. Kučas, 43

60 Eur
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Nat iurmort as su
Rūpintojėliu ir alavin i ai s
kareivėliais

XX a. 6–7 deš., pop., medžio raiž.,
12 x 6
Sign. AC: parašas

100 Eur

1958, pop., tonuotas linoraiž., 29,7 x 40,7
Sign. AK: Naugardukas, AD: parašas 58

190 Eur

e

96. Mečislavas Bulaka
(1907–1994)

99. Petras Ilgūnas (1931–1994)

N au garduka s
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97. Mečislavas Bulaka (1907–1994)

98. Mečislavas Bulaka (1907–1994)

1937, pop., medžio raiž., 15,4 x 10,4
Sign.: AK (klišėje): bul, AC: parašas

Sign. AK: bul, AC: parašas

Il i us t rac i ja J. B i l i ūn o apys akai Sen ol ė
„ Li ūd n a p as aka” : K i ek p on ų,
XX a. 6–7 deš., pop., medžio raiž., 15,2
koki e gražūs !
x 8,7

100 Eur

100. Petras Ilgūnas (1931–1994)

Raud on ė

1958, pop., tonuotas linoraiž., 18,2 x 39
Sign. AK: Raudonė, AD: parašas 58

190 Eur

100 Eur

X
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101. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

B e p ava din imo

1949, pop., medžio raiž., 17, 8 x 11,9
Sign. AK: 1949, Freiburg in Brsg, AD (klišėje):
VKJ, AD: V. K. Jonynas/ dedikacija

70 Eur
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102. Vytautas Kazimieras Jonynas
(1907–1997)

Nuėmimas n uo kry ži aus

1952, pop., medž. raiž., 31,3 x 23, tir. 3/50
Sign: AD (klišėje): Jonynas, AD: 3/50. New York
1952, AD: VK Jonynas
Repr. in: Akistatos: dailininkas Vytautas
Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose
(sud. R. Žukienė, Vilnius: LDM, 2007), p. 101.

n

a

s

103. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)

Ri teri s

1957, pop., tušas, 42,5 x 32,5
Sign. AC: VKJ / 1957.

500 Eur

540 Eur

104. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973)

105. Vaclovas Rataiskis–Ratas (1910–1973)

1952, ryžių pop., medžio raiž., 12 x 11,6
Sign. AD: VR 52

1952, ryžių pop., medžio raiž., 12,6 x 12,6
Sign. AK (klišėje): VR, AK: 1952 Perth, W.A, AC:
„Scarborough Bus”, AD: Vaclovas Ratas

L a iva s

140 Eur

Sc arb orough Bus

160 Eur
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106. Vytautas Ignas (1924–2009)
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107. Vytautas Ignas (1924–2009)

Kry žia us n e šimas

Sen oje žem ai č i ų kop lyč i oje

1958, pop., linoraiž., 51 x 50, tir. 4/25
Sign. AK: 4/25, AD: Ignas 1958

1962, pop., linoraiž., 60 x 44, tir. 4/35
Sign. AK: 4/35, AD: VIgnas 1962
Repr. in: Vytautas Ignas (sud. N. Tumėnienė, Vilnius: LDM,
2001): p. 6

420 Eur

460 Eur

108. Viktoras Petravičius (1906–1989)

B e p avad i n i m o (Šokan t i )
44

1982, pop., sp. poligraf., 56,7 x 32,2, tir. 32/75
Sign.: AK: 32/75, AD: V. Petravičius

60 Eur
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109. Lili Janina Paškauskaitė (1925–2012)

Balerina

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

190 Eur
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110. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

Jus t i n o Mi kuč i o p ort ret as
1958,pop., medžio raiž., 19 x 17
Sign. AK: V. Kisarauskas 58

100 Eur

111. Petras Repšys (g. 1940)

112. Petras Repšys (g. 1940)

1964, pop., linoraiž., 44,3 x 39,2
Sign. AD: Repšys
Repr. in: Petras Repšys (sud. L. Kanopkienė, Kultūros
barai, 2006), p. 27

1964, pop., litograf., 49,8 x 59
Sign: AD (klišėje): Petras Repšys, AD: Petras Repšys 64.

Žmo gus, ug n ikalnis ir Grįžulo rat ai

200 Eur

B e p avad i n i m o (Vėži ų val gy tojai )

400 Eur
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113. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)

114. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)

115. Aspazija Surgailienė (1928–2011)

1966, pop., mišri techn., 31 x 23,5, tir. 5/12
Sign. AK: „Trys figūros“, 1966, AC: mišri
technika 5/12, AD: S. Kisarauskienė

1962, pop., sausa adata, 31,5 x 24, tir. 4/10
Sign. AK: „Gulinti“, 1962, sausa adata, 4/10, AD: S.
Kisarauskienė

1965,  pop., linoraiž., akv., 39,3 x 26,8
Sign. AK: Alenėlė graži, pana, linas akvar., AD:
A. Surgailienė, 65.

Tr ys fig ūro s

240 Eur

Gulint i

130 Eur

A l en ėl ė graži p an a

200 Eur

116. Birutė Žilytė ( g. 1930)

117. Algirdas Steponavičius (1927–1996)

1970, pop., sp. litograf., 56,2 x 70,3, tir. 24/37
Sign. AK: 24/37 „Žalgiris” II, AD: Birutė Žilytė, 70

XX a. 7–8, pop., litograf., 54 x 66,5 , tir. 12/30
Sign. AK: 12/30 „Litografija”,  AD: A. Steponavičius

Ž al g i ris II

300 Eur

46

Kompo zi c i ja

200 Eur

118. Arvydas Stanislavas Každailis
(g. 1939)

N okt i urn as IV

1978, pop., mišri techn., 19,3 x 19,3, tir. 7/43
Sign. AK: Noktiurnas IV e.d’a. 7/43, AD: Ar.
Každailis 78

150 Eur
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119. Algimantas Švažas (1933–2003)

120. Elvyra Kairiūkštytė (1950–2006)

1978, pop., mišri techn., 36 x 48,5 (40 x 52,3)
Sign. AK: Dzūkija. Daina. Iš ciklo „Lietuva“. Mišri technika, AD:
parašas 78

1981, pop., sp. linoraiž., 19 x 19
Sign: AK: „Balta moteris”, AD: E. Kairiūkštytė, 81
Repr. in. Deginantis gyvenimo artumas.
Elvyra Kairiūkštytė 1950–2006 (sud. K.
Jaroševaitė ir kt. Vilnius: Tyto alba, 2010), p. 87

D z ū kij a . D a in a . Iš ciklo „Liet uva“

190 Eur

B al t a m oteri s

100 Eur

121. Eduardas Juchnevičius
(1942–2011)

Sat y ras i r l auki an č io j i

1983, pop., linoraiž., 50,3 x 41,8,  tir.
4/20
Sign. AK: 4/20 „Satyras ir laukiančioji”,
AD: parašas 83.1./30

190 Eur

122. Vincas Kisarauskas (1934–1988)

123. Edmundas Saladžius (g. 1950)

1983, pop., ofort., 14,2 x 21,8
Sign. AK: VK 83, AC: Adomas Mickevičius I stadija, AD: ed’a

1985, pop., litograf., 36 x 45, tir. 1/6
Sign. AC: litografija 1/6, AD: Saladžius 85

Ad o m a s M ickev ičius I

Be p avad i n i m o

100 Eur

170 Eur
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124. Audrius Puipa (1960–1997)

Dv i d raugės

1991, pop., sp. litograf., 39 x 48,3, tir. 14/30
Sign. AK: 14/30 „ Zwei Freundinnen”, AC:
(col. L) Spalvota litografija, AD: Audrius
Puipa 91.
Repr. in: Audrius Puipa (sud. R.
Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS leidykla, 2012),
p. 247

800 Eur

125. Danutė Jonkaitytė (g. 1951)

Ta d i en a III

1986, pop., litograf., 65 x 91,5, tir. 18/30
Sign. AK: E. d. A. 18/30, Ta diena III,  AC:
litografija, AD: DJ 86

300 Eur

126. Nijolė Šaltenytė ( g. 1946)

P l auki kai

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

200 Eur

48

X

L

I

V

i

l

n

i

a

u

s

a

u

k

c

i

o

n

a

s

127. Antanina Ramunė Vėliuvienė (g. 1949)

128. Kęstutis Vasiliūnas (g. 1964)

1979, pop., ofort., 24,7 x 20,9, tir. 32/100
Sign. AK: 32/100 ofortas, AC: Zodiakas, ugnies ženklas
„Avinas”, AD: R. Vėliuvienė, 1979

1991, pop., medžio raiž., 48 x 28,4, tir.
10/100
Sign. AK: 10/100 medžio raižinys, AC:
Pabučiavimas, AD: K. Vasiliūnas’91

Av i n a s

70 Eur

Pab uč i av i m as

180 Eur

129. Irena Teresė DaukšaitėGuobienė (g. 1942)

Vakaro š eš ėl i s

1986, pop., ofortas, akvatinta, 49,5
x 20,8, tir. 29/30
Sign. AK: „Vakaro šešėlis”, AC:
C3, C5 29/30, AD: T. DaukšaitėGuobienė 1986

120 Eur

130. Rimvydas Kepežinskas (g. 1956)

131. Algirdas Petrulis (1915–2010)

1984, pop., ofortas, akvatinta, 42,3 x 63, tir. 7/10
Sign. AK: 7/10 „Legenda”, AD: parašas 84

2005, pop., šilkograf., 33,2 x 50,4, tir. 7/35
Sign. AD (klišėje): 05/ petrulis, AD: 7/35, AK: petrulis 05

Le g e n da

180 Eur

Kom p ozi c i ja

90 Eur
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Varia
132. Bažnytinės liturgijos objektas – pacifikalas

Pac i f i kal as s um on t uot as i š dv i ejų d al i ų:

Pėda ir nodusas: XVIII a. pab., kryžius: XIX a.
Sidabras, liejimas, kalyba, puncavimas, auksavimas (XIX a.)
39,5 (aukštis) x 19,5 (plotis) x 3,2 (gylis). Pėda: 17,5 x 13. Svoris: 1,39 kg
Vilnius, Lietuva
Praba: ant pėdos: 12 (750 Ag praba)
Vietovės įkalas: ant pėdos: Šv. Kristoforas – Vilniaus auksakalių  įkalas,
naudotas XVIII a. pab. – XIX a. I ketv.
Kryžiuje paauksuoti vaizduojami: Kristaus Švč. Jėzaus širdis, apsupta
keturių evangelistų. Tikėtina, kad centrinė dalis atliko relikvijoriaus
funkciją. Kitoje pusėje – Nukryžiuotasis, inskripcija „INRI“

9000 Eur

133. Nežinomas autorius (XIX a. vid., Lietuva)

134. Nežinomas autorius (XX a., Lietuva)

XIX a. vid., drb., al., 89 x 71,5

1973, medis, 39 x 36,5
Dedikacija: Už geriausią M. K. Čiurlionio kūrinių atlikimą.
Vilnius, 1973 m. birželis

Wi es pa ts J e zu s p rie st ulpo smarkej
plaktas

1200 Eur

50

Dekorat yvi n i s ap d ovan oji m as

50 Eur

135. I. Rutkauskaitė

Dekorat y v i n ė l ėkš tė „ Ra iga rd a s
m ūs ų – n el ei s i m ‟
1978, molis, Ø 36
Sign. KP: I. Rutkauskaitė / 1978 /
Kapsukas

50 Eur
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136. Bencionas Cukermanas (Ben Zion Zukerman, 1890–1944)

Prie ežero

1930, drb., al., 62,5 x 47
Sign. AK: B Z Zukerman 30

1900 Eur

Bencionas Cukermanas (Ben Zion Zukerman, 1890–1944) – tapytojas, grafikas. Gimė 1890 m. Vilniuje, mirė
1942 ar 1944 m. Minsko gete. 1906–1910 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, vėliau – Berlyne, ~1913–
1914 m. Paryžiuje, Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje, Fernand’o Cormono studijoje. Dailininką rėmė
baronas Rotchildas, pirkęs jo kūrinius. 1917–1919 m. gyveno Peterburge, Maskvoje, dalyvavo žydų meniniame
gyvenime, vėliau grįžo į Vilnių. Buvo Vilniaus dailės draugijos, Žydų dailės skatinimo draugijos Peterburge, Žydų
meno skatinimo draugijos valdybos narys Vilniuje, Vilniaus žydų dailininkų draugijos valdybos, Krokuvos žydų
tapytojų ir skulptorių sąjungos narys. 1919 ir 1923–1927 m. lankėsi Jeruzalėje.
Tapyba pasižymi impresionizmo, postimpresionizmo įtaka. Tapė peizažus, žanrines scenas, portretus,
natiurmortus, interjerus, kūrė piešinius tušu. Dirbo grafikos srityje Paryžiuje kūrė iliustracijas žydų meno
žurnalui „Machmadim”, Maskvoje 1917–1919 m. apipavidalino S. Anskio (Šloime Rappoport) parengtą žydų
liaudies meno albumą (liko nepublikuotas), iliustravo vaikų žurnalą jidiš kalba „Žali medeliai”, leistą Vilniuje
tarpukariu.
Surengė personalines parodas: 1913 m. Paryžiuje, 1919 m. „Palestinos vaizdai” Vilniuje, 1919 m. Maskvoje,
1920 m. Kaune. Gyvendamas Vilniuje 1910 ir 1911 m. dalyvavo Vilniaus dailės draugijos parodose. 1914–1915
m. sandūroje kartu su Mariana Veriovkina ir Aleksejumi Javlenskiu surengė parodą Vilniuje. Eksponavo
paveikslus Žydų meno skatinimo draugijos parodose Peterburge (1916 m.) ir Maskvoje (1918 m.), dalyvavo
žydų dailininkų parodose Krokuvoje (1927 m.) ir Varšuvoje (1934 m.), 1922 m. dalyvavo parodoje Berlyne,
1930 m. – Paryžiuje, 1934 m. – Lodzėje, 1938 m. – Balstogėje.
(Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodyną II: 1795–1918, sud. Jolanta Širkaitė, Vilnius, 2012, p. 93–94)
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V a r i a

137. Ben Shahn (1898–1969)

138. Léon Weisse (?–1896)

1966, pop., litograf., 59 x 56, tir. 66/300
Sign. AD: Ben Shahn

XIX a. II p., drb., al., 100 x 65
Sign. AK: Léon Weisse

Prai s e Him with Psa ltery and Harp

620 Eur

4400 Eur

Ben Shahn (1898–1969) – Lietuvos žydų kilmės JAV dailininkas, iliustratorius, fotografas, rašytojas. Gimė 1898
m. Kaune, mirė 1969 m. Niujorke JAV. 1906 m. kartu su tėvais emigravo į JAV (Niujorką, Brukliną). 1913–1917
m. dirbo mokiniu litografinėje dirbtuvėje, 1919–1921 m. studijavo biologiją Niujorko universitete, vėliau tapybą
Niujorko koledže, taip pat lankė Nacionalinę piešimo/dizaino akademiją. 1924–1925 m. bei 1927–1929 m.
keliavo po Europą ir šiaurinę Afriką. 1930 m. Niujorko Downtown‘o galerijoje įvyko pirmoji personalinė paroda.
1931 m. Ben Shahną sukrėtė anarchistų Sacco ir Vanzetti teismo procesas, šia tema jis nutapė 26 guašo darbus.
Tai pirmieji kūrėjo darbai socialine tema. Po šių kūrinių jis tapo plačiai žinomas ne tik dailininkų ratui, bet ir
plačiajai Amerikos visuomenei. Prezidento Franklino Ruzvelto valdymo laikais Ben Shahnas aktyviai įsijungė į
politinę ir profsąjungų veiklą. Buvo įtrauktas į federalinės valdžios administracijos programą puošiant pastatus
sienine tapyba. 1932–1933 m. dirbo drauge su garsiuoju meksikiečių monumentalistu Diegu Rivera, kuris tuo
metu buvo pakviestas į Niujorką, ištapyti Rokfelerio centrą Niujorke. 1935–1938 m. metais JAV prezidento F.
Ruzvelto administracijos užsakymu Ben Shahnas fotografavo provincijos neturtingųjų gyvenimą Pensilvanijoje,
Vakarų Virdžinijoje, Kentukyje, Ohajuje ir kt. Jo darbai buvo Amerikos vyriausybės sumanyto socialinio
projekto kovai su skurdu dalis. 1937–1938 m. Naujojo Džersio valstijoje, Ruzvelto mieste jis ištapė Federalinio
gyvenamųjų namų statybos visuomeninį centrą. Antrojo pasaulinio karo metu aktyviai kūrė plakatus, iliustravo
žurnalus. fotografavo. Vėliau dailininkas ėmė kurti mozaikų ir vitražų eskizus visuomeniniams ir konfesiniams
pastatams. B. Shahnas visą laiką buvo jautrus socialinei tematikai, paliko daug nuotraukų apie Niujorko
darbininkų buitį, pietinių valstijų juodaodžių gyvenimą, didmiesčių lūšnynų vaizdų. Daugelį foto siužetų jis
perkeldavo į drobes. Shahnas mėgdavo savo kūryboje užšifruoti alegorijas.
(Tekstas parengtas pagal tinklalapyje www.tate.org.uk patektą informaciją)
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139. Henri Jozef Pauwels (1903–1983, Belgija)

U o s te

XX a. vid., klij., al.,  60,5 x 120
Sign. AD: H. J. Pauwels

2400 Eur

Henri Jules Pauwels (1903–1983) – belgų dailininkas. Gimė Edegeme, Antverpeno provincija. Meninį
išsilavinimą įgijo Antverpeno privačiose studijose. Gyveno ir dirbo Antverpene. Tapė natiurmortus, peizažus  ir
žanrines scenas. Ankstyvuosiuose darbuose dirbo akademiniu stiliumi, vėliau pasuko į impresionizmą, pasiekė
didelės sėkmės perteikiant šviesos ir rūko, dūmų efektus. Jo darbai turėjo didelę paklausą tarp pirkėjų ne tik
Belgijoje, bet ir Prancūzijoje ir Nyderlanduose.
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Sutrumpinimai
A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas
atrib. – atributuojama
aut. techn. – autorinė technika
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
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, 2005–2013)
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
m. – metai
met. – metalas
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija
monotip. – monotipija
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)
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
užsak. – užsakovas
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija

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: 2016 m. pavasario trimestras
Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius vaizduojamojo meno istorija 2016 m. pavasario
trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus:

Lektoriai:
Jonas Malinauskas – dizaino publicistas, Vilniaus Technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojas, Grafinio
dizaino katedros vedėjas. Yra dirbęs Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros bei Vilniaus dizaino mokymo
centro dėstytoju, dizaino ir interjero žurnalų „Centras“, „Namas ir Aš“ redaktoriumi. Pastaraisiais metais
bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio šalių dizaino leidiniais. Pagrindinės publikacijų temos – pasaulinė
dizaino istorija ir iškilios šios srities asmenybės; šiuolaikinio dizaino tendencijos, tarptautinių renginių ir
parodų apžvalgos. Nuolat dalyvauja respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose, tarptautinėse dizaino
mokymo programose. Lietuvos Dizainerių sąjungos narys nuo 1988 m., Lietuvos grafinio dizaino asociacijos
LGDA narys nuo 2008 m.
Dalė Puodžiukienė – architektė, architektūros istorikė, menotyros mokslų daktarė, nekilnojamų kultūros
vertybių apsaugos ekspertė. Yra Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto mokslo
darbuotoja, to paties universiteto Architektūros katedros dėstytoja. Pagrindinė tyrinėjimų kryptis – medinė
dvarų sodybų architektūra. Šia tema Lietuvos ir užsienio spaudoje publikavo apie 30 straipsnių, yra dviejų
kolektyvinių monografijų bendraautorė. Dalyvavo Dvarų ir palivarkų vertės ir būklės įvertinimo komisijos
darbe, taip pat kuriant Lietuvos dvarų duomenų bazę, rengiant strateginius ir kitus dokumentus dvarų sodybų
apsaugai. Skaitė pranešimus apie trisdešimtyje mokslinių konferencijų ir seminarų, buvo Europos Tarybos
kampanijos „Bendras kultūros palikimas” projekto „Medžio kultūra” koordinatorė Lietuvai. 2003–2006 m.
dalyvavo darbuose, skirtuose Vilniaus m. medinei architektūros apsaugai. Šia architektūra domisi iki šiol. Nuo
2005 m. yra ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Lietuvos nacionalinio komiteto narė
(2010–2012 buvo jos pirmininkė).
Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros tinklapyje www.menorinka.lt

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

Leono Katino kūrybos albumas. Ieškokite knygynuose arba galerijoje „Kunstkamera‟

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS
ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE.
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.
XLII Vilniaus aukcionas – 2016 gegužės mėn.

1 viršelyje panaudota:

Olga Dubeneckienė–Kalpokienė (1891–1967)
Butkų Juzė (poeto Juozo Butkaus (1893–1947) portretas)
1926, drb., al., 82 x 60;

4 viršelyje panaudota:

Audrius Puipa (1960–1997)
Dvi draugės
1991, pop., sp. litograf., 39 x 48,3, tir. 14/30

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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