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Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
po karštos vasaros. Mums ji buvo labai darbšti ir pilna atradimų, kuriuos, tikiuosi, atrasite ir įvertinsite 
šio aukciono rinkinyje. Ypatinga buvo pažintis su Jalmaru Hansonu, įtakinga XX a. pradžios Vilniaus figūra, 
vienu mėgiamiausių to meto vilniečių autorių. Deja, Lietuvos muziejai turi vos kelis nedidukus jo darbus, o 
ir paties Hansono, deja, daugelis kolekcininkų nežino. Tikėkimės, ši spraga bus užpildyta. 

Žiūrėkim toliau, ką turim šiame aukcione. Tarpukario Vilniaus dailė, Stepono Batoro universiteto Dailės 
fakulteto profesūros bei auklėtinių meninė veikla – dar vienas Lietuvos dailės istorijos – faktiškai baltas – 
puslapis. Iki pat šių dienų Lietuvos menotyra Lietuvos dailės istoriją brėžia tik per Kauno meno mokyklą. 
Tiesa, pastarąjį dešimtmetį atsiranda atskirų tekstų, skirtų tarpukario Vilniaus meninei aplinkai, tačiau jie 
pavieniai ir pabiri, o gilios ir išsamios šio reiškinio analizės, deja, dar nėra. Nėra net išsamaus SBU Dailės 
fakulteto auklėtinių indekso! Tiesa, lenkai bando šią temą gvildenti, bet ne lietuviai. Kodėl? Belieka tikėtis, 
kad meno kolekcininkai šiuo atveju bus progresyvesni ir pirmi įvertins tarpukario Vilniaus, kuris, būdamas 
Lenkijos provincijos miestu, buvo lietuvių širdžių sostine, dailę.

Vis dėlto, be Kauno meno mokyklos irgi negalime apsieiti, nes jos profesūra ir talentingiausi auklėtiniai 
yra fundamentalūs Lietuvos dailės kolekciniai autoriai. Todėl Petro Kalpoko, Antano Žmuidzinavičiaus, 
Adomo Galdiko, Kazio Šimonio, Jono Mackevičiaus, Jono Buračo, Leonardo Kazoko darbai – taip, jie čia yra, 
jie mus žavi ir įkvepia. 

Sudarinėjant aukciono rinkinį netikėtai susidėliojo religinio meno rubrika. Atskira rubrika in focus 
pirmą kartą Vilniaus aukcione  pristatome Albiną Elskų, labai jautrų išeivijos autorių. Yra nemažai grafikos, 
fotografijų, knygų, taip pat jau tradicine tapusios Varia Lituanica rubrikos objektų.

Tikiuosi, aukciono rinkinys yra ne tik gausus, bet ir kokybiškas bei tenkinantis įvairius skonius bei 
interesus. Linkiu kiekvienam, vartančiam savo rankose šį katalogą, rasti Vilniaus aukcione savo širdžiai 
mielą, artimą darbą bei tapti jo naujuoju, rūpestingu šeimininku.
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In Focus: Jalmaras Hansonas

Jalmaras Hansonas – švedų kilmės tapytojas, gimęs Jaroslavlyje 1864 m. 1897 m. baigė Peterburgo Centrinę 
barono Štiglico techninio piešimo mokyklą, įgijo piešimo mokytojo diplomą. Nuo maždaug 1900 m. gyveno 
Vilniuje ir aktyviai dalyvavo XX a. pradžios Vilniaus menintiame gyvenime.

“Net keliose Vilniaus gimnazijose 1900–1915 m. dėstė surusėjęs švedų kilmės tapytojas Jalmaras Hansonas, 
Centrinės barono Štiglico techninio piešimo mokyklos auklėtinis. Jo iniciatyva 1907 m. Montwiłłos piešimo 
klasėse surengta jo paties ir mokytojų I. Rybakovo, J. Bałzukiewicziaus darbų paroda. J. Hansonas eksponavo 
daugybę piešinių, etiudų ir kelias didesnes drobes, beveik visi 87 jo kūriniai vaizdavo romantinius Krymo ir 
Kaukazo peizažus, būta ir kelių Vilnelės motyvų. Jo efektingus peizažus su jūros, kalnų, saulėlydžio, audros mo-
tyvais bene labiausiai mėgo Vilniaus publika, jis buvo perkamiausias miesto tapytojas. Vilniaus dailės draugijos 
parodoje 1912 m. jo darbų nupirkta net už 769 rublius, anais laikais didžiulę sumą“ (L. Laučkaitė, Vilniaus dailė 
XX amžiaus pradžioje (Vilnius, Baltos lankos, 2002 m.), p. 103)

J. Hansonas buvo vienas iš Vilniaus dailės draugijos, veikusios 1908–1915 m. ir vienijusios įvairių tautybių 
Vilniaus dailininkus, steigėjas. “Faktiškai draugijai vadovavo vicepirmininkas, rusų dailininkas Ivanas Rybako-
vas, o draugijos valdyboje dirbo aktyviausi, energingiausi miesto dailininkai – lenkai  J. Bałzukiewiczius, S. F. 
Fleury, žydai Beras Zalkindas, Borisas Vladimirskis, lietuvis  A. Žmuidzinavičius, surusėjęs švedas J. Hansonas” 
(ibid, p. 107)

Yra žinoma, kad 1930 m. J. Hansonas jau gyveno Prancūzijoje, dalyvavo 1931 ir 1932 m. Nepriklausomųjų 
parodose Paryžiuje. Mirties data nežinoma.

Lietuvos dailės muziejuje saugomi du J. Hansono darbai: „Moterys prie šulinio“ (pop., al., 22 x 28 cm) ir 
„Jūros krantas“ (pop., al., 22 x 28 cm). Žemaičių „Alkos“ muziejuje saugomas J. Hansono darbas „Upės pakrantė“ 
(drb., al., 41 x 24 cm; autorius identifikuojamas kaip J. Ganson)
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1. Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, 1864–po 1932)
Krymo vaizdas
1921, drb., al., 89 x 139,5
Sign. AK: Я. Гансон. 1921, AD: Я. Гансон
19500 Eur
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In Focus: Tarpukario Vilniaus dailė
Tarpukario Vilniaus, kuris tuomet buvo Lenkijos provincijos miestelis, meninė scena yra iki šiol yra reikiamai 
neįvertintas ir neištyrinėtas Lietuvos dailės istorijos puslapis. Meninę raidą katalizavo Vilniaus universiteto, tuo 
metu vadinto Stepono Batoro vardu (toliau – SBU), Dailės fakulteto, įkurto Ferdynando Ruszczyco pastango-
mis, veikla, profesūra ir auklėtiniai. Tai buvo aukštoji mokykla, kuri organiškai pratęsė senosios Vilniaus meno 
mokyklos, veikusios Vilniaus universitete 1793–1831 m., tradiciją. To nepasakysi apie Kauno meno mokyklą, 
kuri neturėjo universitetinės mokymo įstaigos statuso ir kuri kūrėsi lygioj vietoj. Skirtumų būta ir daugiau, tame 
tarpe stilistinių. Labai apibendrintai, Kauno meno mokykla orientavosi labiau į sezanišką–postimpresionistinę 
ir ekspresionistinę tradicijas (dėsningas tokios orientacijos vaisius – ARS grupuotė), kai tuo tarpu Vilniuje 
populiaresnis buvo art deco ir itališkas šaknis turintis neoklasicizmas. Paraleliai SBU, Vilniuje savo aplinką 
kūrė ir lietuviai menininkai, visų pirma – Vytautas Kairiūkštis ir jo mokiniai, kurie smalsiai domėjosi rusų ir 
lenkų avangardu, kubofuturizmu. Žodžiu, lenkiškame tarpukario Vilniuje virė provincijos miestui nebūdingas, 
intensyvus meninis gyvenimas, kuriame karaliavo Europoje tuo metu buvusios populiarios ir madingos meno 
kryptys. [S.M.]

2. Balys Macutkevičius (1905–1964) 
Saulėtas  peizažas
1932, drb. ant kart., al., 34,2 x 24,8
Sign. AK: B. Macutkevičius Vilnius 1932
960 Eur

3. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzyblocki, 1883–1956)
Vilniaus katedra
1945, pop., akv., guašas, 18,5 x 23
Sign. AK: A. Międzybłocki 1945
1300 Eur
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4. Vytautas Kairiūkštis (1890–1961) 
Koncertas

1921, pop., past., 25,2 x 28,6
7100 Eur

Vytautas Kairiūkštis yra vienas novatoriškiausių lietuvių 
dailininkų. Tarpukariu dirbęs Vilniuje, jis buvo įtakotas kiek kitų 
modernistinių meno srovių, nei tos, kurios dominavo Kauno 
meno mokyklos aplinkoje. Jam svetimas ekspresionitzmas ir 
agresyvus spalvingumas. Ypatingą dėmesį jis sutelkia kompozicijos 
problemoms spręsti, jį įtakojo konstruktyvizmas, kubizmas. 
Šioje pastelėje akivaizdi kubofuturizmo įtaka, kuri pasitelkiama 
siekiant perteikti muzikalumą, garsų dinamiką, - XX a. pr. daugelis 
menininkų sprendė dailės ir muzikos, garsų ir spalvų giminingumo 
klausimą. [S.M.]

5. Tymonas Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski, 1882–1965)
Natiurmortas  su butel iais  ant  stalo

XX a. 3 d–mečio pr., kart., al., 60 x 80  
Sign. AK: Tymon

9100 Eur
Tymonas Niesiolovskis 1926 m. persikėlė į Vilnių, kur išbuvo iki 
1945 ir čia ėjo dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pareigas, buvo 
SBU Dailės fakulteto dėstytojas, profesorius, Vilniaus dailininkų 
plastikų draugijos narys. Sunkiais 1941–1944 vertėsi piešdamas 
šventinius atvirukus, tapydamas portretus ir bažnytinius 
paveikslus. Aukcione pristatomas natiurmortas sukurtas, tikėtina, 
dar iki atsikraustant į Vilnių.
Parengta pagal: Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red. J. Malinowski ir 
kt., Torūnė/Vilnius, 1996, p. 343.

6. Kozma Čurila (Koźma Czuryło, 1908–1951) 
Medžioklė  (pašautas  paukštis)

1937, drb. ant fan., 33,4 x 43
Sign. KP: Koźma Czurylo

2400 Eur

Koźma Czuryło (1908–1951) – tapytojas, grafikas, piešėjas. Nuo 
1929 m. studijavo Vilniaus SBU Dailės fakultete, kurį baigė 1936 m. 
ir gavo tapytojo diplomą. Vėliau stažavosi Italijoje ir Prancūzijoje. 
Vilniaus dailininkų plastikų draugijos narys, dalyvavo parodose 
1937, 1939, 1940 ir 1941 m. „Vilniaus grupės” narys ir steigėjas. Po 
karo dėste Torūnės universitete grafiką.

Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: Jerzy Malinowski, Michał 
Woźniak, Ruta Janoniene. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie. Toruń 
1996, p. 352-353. 

Kelionėje po Italiją susipažino ir susižavėjo Renesanso, ypač 
ankstyvojo, stilistika bei pasuko panašiu stilistiniu keliu, kaip ir Ludomiras Slendzinskis – neoklasicizmo. Jam 
būdingi mitologiniai, religiniai, alegoriniai siužetai, klasikinis piešinys, lesiravimas, piešinio ir kompozicijos pri-
matas prieš spalvą. Apskritai neoklasicizmas buvo labai populiarus 3–4 dešimtmetyje SBU aplinkoje. 

Aukcione pristatomas darbas yra charakteringas vilnietiškojo neoklasicizmo pavyzdys. Medžioklės scena 
perkelta į mitologinę nimfų ir driadžių, ar tiesiog protorenesansiškų gracijų erdvę: vienas būrelis taikosi lankais į 
paukščius, o kitas būrelis, aptikęs nušautą paukštį, grąžo rankas ir rodo į medžiojančiųjų gracijų, kaip kaltininkių, 
pusę. Paveiksle tokiu būdu sukuriama ištisa dramatinė istorija, vykstanti elegiškame peizaže ir sprendžiama 
neoklasicistinės ikonografijos priemonėmis. [S.M.]
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7. Kozma Čurila (Koźma Czuryło, 1908–1951) 
Laisvalaikis  ir  darbai  peizaže (Šieno vežimas)
1944–1949, pop., ofortas, 24,5 x 32
Sign. AD: K. Czuryło 
800 Eur

Stanisław Żukowski – grafikas, 
tapytojas. Su pertraukomis 
studijavo SBU Dailės fakultete. 
Mokėsi grafikos Varšuvos DA 
pas Edmundą Bartlomiejczyką. 
Kalėjo belaisvių stovykloje 
Voldenberge. Vėliau gyveno 
Gdanske, vadovavo dailės 
dirbtuvėms Malborko pilies 
muziejuje. Tarpukariu daug 
dirbo oforto technika, kūrė 
buitines kompozicijas. 
Dalyvavo metinėse SBU Dailės 
fakulteto studentų parodose. 
Eksponavo darbus Vilniuje, 
Gdanske. (LDŽ, t. III, p. 455) 

8. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 
1886–1957)
Pakrantės  medžiai  I
1952, pop., ofortas, 20,7 x 26,8
Sign. AD klišėje: B. Jamontt / 52
760 Eur

9. Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt, 
1886–1957)
Pakrantės  medžiai  I I
~1952, pop., ofortas, 18,5 x 23,8  
Sign. AD klišėje: BrJ
760 Eur

10. Bronislovas Jamontas (Bro-
nislaw Jamontt, 1886–1957)
Ąžuolas
~1950, pop., ofortas, 18,8 x 14
Sign. AK: BrJ
680 Eur

12. Stanisław Żukowski (1911–1983) 
Laivo statyba
1938, pop., ofortas, akvatinta, 28 x 43,5
Sign. AD: St. Zukowski Wilno 38
Repr. in: Wileńskie środowisko artystyczne 1919–1945  
(sud. K. Brakoniecki, Olsztyn, 1989): p. 167
390 Eur

11. Stanisław Żukowski (1911–1983) 
Laivai  pakrantėje
~1938, pop., ofortas, akvatinta, 20,5 x 24,5
Sign. AK: St. Zukowski
320 Eur



9

X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

13. Halina Łepkowska–Giecewicz 
(1912–1998)
Natiurmortas  su virduliu  ir 
briaunuota st ikl ine
1935, pop., tonuotas medžio raiž., 28,2 
x 22
Sign. AK: 1935 r., AD: H. Łepkowska
140 Eur

14. Romana Gintyłłówna (Gintyłło, 
Gintilaitė, 1911–1988) 
Aktas su ąsočiu
1934, pop., tonuotas medžio raiž., 16,8 
x 13,2
Sign. AK: 1934, AD: Gintyłło
Repr. in: Wileńskie środowisko artysty-
czne 1919–1945 (sud. K. Brakoniecki, 
Olsztyn, 1989): p. 138
130 Eur

15. Leonas Kosmulskis (1904–1952) 
Dviese ant  suol iuko
1934, pop., tonuotas medžio raiž., 15,8 
x 11,5
Sign. AD: LKosmulski 34
170 Eur

Leonas Kosmulskis – grafikas, tapytojas, pedagogas. Mokėsi taikomosios dailės mokykloje Poznanėje, vėliau 
SBU Dailės fakultete studijavo tapybą. Po karo grįžo į Lenkiją. Kūrė medžio ir vario raižinius, plakatus, piešė, 
iliustravo knygas. Sukūrė neoklasicistinių portretų, urbanistinių ciklų, mėgo panoraminius vaizdus, architektūros 
paminklus peizažo fone, pabrėžė romantinę nuotaiką. Raižiniuose realistinį vaizdą derino su saikinga stilizacija, 
dekoratyvumu. Pokariu sukūrė socialinių tipažų. Dalyvavo SBU Dailės fakulteto studentų parodose. (LDŽ, t. III, 
p. 220) 

16. Paulius Galaunė (1890–1988) 
Vilniaus meno mokykla  (1793–1831) 

1928, Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 130 p. ir 45 p. iliustracijų.
90 Eur

17.  Alma Mater  Vi lnensis .  Czaspismo Aka -
demickie .  Zeszyt  2

1924, Vilnius: SBU leidykla, 128 p., XV reklamos p.
120 Eur

Vilniaus Stepono Batoro universiteto metraštis, 
gausiai iliustruotas, su Ferdinando Ruščico 
kurtu viršeliu. 
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In Focus: Albinas Elskus
„Albinas Elskus gimė 1926 m. rugpjūčio 21 d. Kaune, Petro ir Onos Bielskių-Elskių šeimoje. Tėvas buvo Lietuvos 
kariuomenės kapitonas ir su šeima gyveno laikinojoje sostinėje. Dar gimnazijoje mokydamasis Albinas piešė 
ir liejo akvareles (ant vienintelio tuo metu gaunamo tapetų popieriaus). Savaitgaliais lankė Kauno taikomosios 
dailės institutą. Šių eilučių autorei Elskus sakė: „Nuėjęs į Meno mokyklą Kaune, pirmiausia pamačiau anksčiau 
čia studijavusių mokinių padarytus vitražus. Mokytojas buvo Stasys Ušinskas. Tada sau pasakiau, jog vitražai ir 
yra tai, ką aš darysiu. Vitražai yra man. Tačiau dėl karo tuo metu nebuvo galima gauti spalvoto stiklo nei jokios 
kitos medžiagos. Visa, ką darėme, buvo ant popieriaus. Ir gana greitai mokykla buvo uždaryta.“

Artėjant Raudonajai armijai, jaunas menininkas pasitraukė į Vokietiją. Ten buvo įdarbintas fabrike, dirbdavo 
po 12 valandų, tad svajones apie meną teko prislopinti.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, vokiečiai ėmėsi atkurti šalį, atidarė aukštąsias mokyklas. Tačiau 
meno mokyklos, kaip „nepraktiškos paskirties“ institucijos, duris atvėrė tik po kelerių metų. Albinas įstojo į 
Darmštato aukštąją technikos mokyklą ir keturis semestrus studijavo architektūrą. Šios žinios vėliau pravertė 
jam, kaip vitražistui. Dailininko Vytauto K.Jonyno iniciatyva buvo įkurta Taikomosios dailės mokykla (École 
des Arts et Métiers) Freiburge. Albinas buvo vienas pirmųjų jos studentų. Tačiau ir čia noras studijuoti ir 
kurti vitražą buvo ribojamas. Elskus negalėjo pamatyti garsių Vokietijos vitražų, nes senesni karo metais buvo 
paslėpti saugyklose, o naujesni XIX–XX a. darbai sunaikinti per bombardavimus. [...] Freiburge Albinas mokėsi A. 
Valeškos ir V. Vizgirdos klasėse ir gavo tapytojo diplomą.

Nuo 1949 m. menininkas gyveno JAV, ten pradėjo studijas Karlo Hackerto vitražų studijoje. Hackerto 
studijos specializacija – bažnyčių interjerai. Reikėjo darbuotojo, turinčio architektūrinį išsilavinimą, todėl 
Albinas daugiausia darė brėžinius bažnyčių interjerams, vitražams, altoriams, dekoracijoms. Tai ir buvo viena 
priežasčių, dėl kurių A. Elskus vėliau paliko studiją ir išvyko į Niujorką.

Dvejus su puse metų dirbęs praktikantu, norėdamas toliau tobulėti, Albinas pasiprašė metams nemokamų 
atostogų ir iškeliavo į Italiją, o po mėnesio – į Paryžių, kad pamatytų vitražo šedevrus, kurie tuo metu buvo 
grąžinti į bažnyčias. Su eskizų knygele vaikščiodamas, jis studijavo senojo vitražo meną. [...] A. Elskus dienų 
dienas praleisdavo Šartre, studijuodamas, kaip veikia vitražus besikeičianti šviesa. 

Paryžiuje Albinas dar lankė litografijos kursą Dailės meno mokykloje (École des Beaux Arts). Čia surado ir 
mergaitę Ann, su kuria keletą metų Čikagoje draugavo. Paryžiuje jie susituokė.

1953 m. Elskus grįžo į Ameriką su žmona ir pilna iliustracijų eskizų knygele. Tačiau nepasiliko Čikagoje, o 
iškeliavo į Niujorką. Šis miestas tapo jo namais.

Atvykęs į Niujorką, menininkas, nešinas eskizų knygele, nuėjo į vitražo studiją „George’as Durhamas ir 
sūnūs“ ir pasiūlė savo paslaugas. Ten buvo garsus vitražų meistras 80-metis Johnas Gordonas Guthrie’s, kuris, 
peržiūrėjęs Albino dosjė, pasakė Durhamui: „Samdyk šį vyriškį.“ Čia Albinas ketverius metus dirbo stažuotoju, 
čia užsimezgė jo draugystė su J. G. Guthrie’u, kurį jis laiko savo mokytoju. Dirbdamas Durhamo studijoje, A. 
Elskus baigė privalomą ketverių metų stažuotę, tapo Amerikos piliečiu ir buvo priimtas į vitražistų uniją.

„Guthrie’o įtaka ir metai, praleisti Prancūzijoje, atvėrė man akis“, – teigė Elskus. Guthrie’s buvo puikus 
mokytojas, tad ir Albinas vėliau tapo populiarus mokytojas. 1982–1990 m. jis dėstė Parsono dizaino mokykloje 
(Niujorkas), 1973–1984 m. – Fordhamo universitete Bronkse (Niujorko valstija). 

Ilgainiui susiformavo savitas A. Elskaus stilius – rimtas, asketiškas, be „pagundų pripildyti drobę“ 
nereikšmingų detalių ir spalvų. Tiek piešimas popieriuje, tiek ir tapyba ant stiklo Elskui buvo grafikos 
elementas. Menininkas sukūrė vitražų daugybei bažnyčių JAV.“

1970 m. su D. Fuleriu 10 metrų ilgio burlaiviu perplaukė Atlanto vandenyną nuo Niujorko iki Airijos.
2006 m. režisierius Gytis Lukšas sukūrė dokumentinį filmą apie jo kūrybą „Dieviškoji šviesa“.
Menininkas mirė 2007 m. vasario 8 d. Niujorke. 

Beatričė Kleizaitė–Vasaris
„Albinas Elskus – mistiškų vitražų kūrėjas“ (Literatūra ir menas, 2007–04–20 Nr. 3139)
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22. Albinas Elskus (Bielskis, 1926–2007) 
Laivai
1959, drb., al., 50 x 65,5
Sign. AD: A. Bielskis / 59
1750 Eur

18. Albinas Elskus (Bielskis, 
1926–2007) 
Eskizas  neparašytam 
veikalui  I
1953, pop., akv., 47 x 31
Sign. AK: A. Bielskis 53, AD: Es-
kyzas I – Neparašytam veikalui 
200 Eur

19. Albinas Elskus (Bielskis, 
1926–2007) 
Eskizas  neparašytam 
veikalui  I I
1953, pop., akv., 49 x 31
Sign. AK: A. Bielskis 53, AD: Es-
kyzas II – Neparašytam veikalui 
200 Eur

20. Albinas Elskus (Bielskis, 
1926–2007) 
Eskizas  neparašytam 
veikalui  I I I
1953, pop., akv., 47 x 31
Sign. AK: A. Bielskis 53, AD: Es-
kyzas III – Neparašytam veikalui 
200 Eur

25. Albinas Elskus (Bielskis, 1926–2007) 
Laivai  ir  f igūros I
1953, pop., akv., 30,5 x 46,5
200 Eur

26. Albinas Elskus (Bielskis, 1926–2007) 
Laivai  ir  f igūros I I
1953, pop., akv., 31 x 47
200 Eur

21. Albinas Elskus (Bielskis, 
1926–2007) 
Laivai  ir  f igūros I I I
1953, pop., akv., 49 x 31,5
Sign. AD: A. Bielskis 53
200 Eur

23. Albinas Elskus (Bielskis, 
1926–2007) 
Be pavadinimo
1953, pop., litograf., 23 x 16, tir. 
13/16, Sign. AK: 13/16, AD: Alb. 
Bielskis / 53
90 Eur

27. Albinas Elskus (Bielskis, 1926–2007) 
Žiemos vėjas
~1955, pop., litograf., 23 x 34, tir. 8/9
Sign. AK: 8/9 Žiemos vėjas, AD: A. Elskus
190 Eur

24. Albinas Elskus  
(Bielskis, 1926–2007) 
Vitražas
XX a. II p., stiklas, 63 x 37,7
Sign. AD: A. Elskus 
520 Eur
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Lietuvos dailė

28. Petras Kalpokas (1880–1945)
Peizažas su čiurlenančiu upel iu
1907, drb., al., 61 x 80,2
Sign. AD: P. Kalpokas / 1907 m.
11750 Eur

29. Petras Kalpokas (1880–1945)
Paupio peizažas
XX a. 2–3 d–metis, drb. ant kart., al., 52 x 39
Sign. AD: P. Kalpokas
4900 Eur
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X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

31. Adomas Galdikas (1893-1969)
Pakrantės  motyvas

XX a. 3–4 d–metis, kart., temp., 26,7 x 34,6
Sign. AD: A. Galdikas

2600 Eur

32. Adomas Galdikas (1893-1969)
Peizažas su sodyba

XX a. 3–4 d–metis, pop., guašas, 43,5 x 62
1900 Eur

30. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Capri  salos  motyvas

1914–1929, kart., al., 20 x 24,5
Sign. AD: J. Mackevičius Capri

1200 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

14

34. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Miško properša
1963, kart., al., 20,5 x 25,5
Sign. AD: AŽ 63
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo  
Nr. R1557
4900 Eur

33. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Ežero pakrantėje
1955, drb. ant kart., al., 20 x 25
Sign. AD: AŽ 55
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. 
1416
4400 Eur
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X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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36. Leonardas Kazokas (Kazakevičius, 1905–1981) 
Peizažas su pakrantės  motyvu
1955, drb., al., 90 x 73
Sign. AK: L. Kazokas
3900 Eur

Leonardas Kazokas – tapytojas, vienas iškiliausių Lietuvos peizažistų.  Pirmojo Pasaulinio karo metu gyveno 
Petrograde. Vėliau grįžo į Kauną ir įstojo į Piešimo kursus. 1931 m. baigė Kauno meno mokyklą (tapybą), 
stažavosi Paryžiuje, dalyvavo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos veikloje. Po baigimo dirbo piešimo 
mokytoju Kaune, Vilniuje. LSSR nusipelnęs meno veikėjas. Tapė aliejumi peizažus, natiurmortus, figūrines 
kompozicijas. Jo kūryba – lyriška, joje derinami realizmo, impresionizmo bei postimpresionizmo bruožai. 
Žavėjosi antika, Rytų filosofija bei menu. Jo kūriniuose jaučiama ir art deco įtaka. Rengė savo asmenines 
ekspozicijas Kaune, taip pat Paryžiuje.

(LDŽ, t. III, p. 455) 

35. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)
Miegamojo interjeras  
~1946, drb. ant kart., al., 50,8 x 40,5
1850 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

37. Kazys Šimonis (1887–1978)
Misionierius
Iki 1932, pop., mišri techn., 42,7 x 33,5
Sign. AK: KŜ
2900 Eur

38. Kazys Šimonis (1887–1978)
Vaidi lutė  (Mergaitė  su žiburiu)
XX a. vid., pop., temp., 58 x 45,5
Sign. AK: KŜ
1900 Eur

39. Kazys Šimonis (1887–1978)
Pienės
XX a. 7–8 d–metis, pop., temp., 37 x 52,5
Sign. AD: KŜ
1500 Eur



17

X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

40. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)
Natiurmortas  su obuoliais

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

2800 Eur

41. Mečislovas Bulaka (1907–1994) 
Šventinis  natiurmortas

XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 92,5 x 73
Sign. VD: MBul

1800 Eur 
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L i e t u v o s  d a i l ė

42. Eugenija Macytė–Mikšienė–Jurkūnienė 
(1907–2005) 
Natiurmortas  su amari l iais
1975, kart., al., 60 x 49
Sign. AD: parašas /-75 
200 Eur 

43. Romualdas Stankevičius (1933–1991) 
Natiurmortas  su gėl ių  vaza
1988, drb., al., 90 x 72
Sign. AD: RS88
560 Eur

44.  Jonas Kazlauskas ( g .  1959)
Natiurmortas  su aguonom
1990, drb., al., 72 x 58
Sign. AD: Kazlausko 1990
360 Eur

45. Bronius Uogintas (1946–2013)
LTSR meno darbuotojų rūmų kiemas 
(dab.  Prezidentūra)
1975, drb., al., 60 x 81
Sign. AK: B Uogintas 75
700 Eur

46. Česlovas Znamierovskis (1890–1977)
Valtys  prie  Nemuno
1975, kart., al., 54,5 x 100
800 Eur
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X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Jonas Andrašūnas – dailininkas, karininkas pulkininkas. Rusijoje mokėsi karybos, vėliau tapo Lietuvos 
kariuomenės savanoriu. Buvo vietinės brigados štabo viršininkas, vėliau Kauno karo komendanto padėjėjas. 
Baigiantis karui pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno JAV. Studijavo Lietuvoje tapybą pas J. Vaitį, P. Tarabildą, 
E. Kulvietį, Vokietijoje - pas  P. Kaupą, Č. Janušą, V. Dobužinskį.   1994 m. grįžo į Lietuvą.

47. Alfonsas Motiejūnas (1912–1979)
Peizažas su sodyba
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 71 x 52,5
Sign. AD: a. motiejūnas
1200 Eur

48. Bronius Grušas (g. 1932)
Gluosnis  prie  kel io
1988, kart., al., 51 x 62,5
Sign. AD: parašas 88
290 Eur

51. Jonas Andrašūnas (1896–1994) 
Peizažas su ežerėl iu
XX a. II p., drb. ant kart., al., 43 x 48,5
Sign. AK, AD: J. Andrašūnas
280 Eur

49. Česlovas Znamierovskis (1890–1977)
Ledonešis  Neryje
XX a. 6 d–metis, kart., al., 21,5 x 31
250 Eur

50. Jonas Buračas (1898–1977)
Laivai  prie  Kauno marių
1969, pop., akv., 50 x 68,5
Sign. AD: Buračas J. 1969
590 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

56. Vincas Norkus (1927–2006)
Kopos pajūry
XX a. 7 d–metis, kart., al., 39,5 x 49
220 Eur

52. Edmundas Žiauberis (1932–1985) 
Peizažas su geležinkel io  bėgiais
XX a. 6 d–metis, pop., akv., 26,5 x 39
Sign. AD: Žiauber.
120 Eur

53. Kazys Abromavičius (1928–2008) 
Peizažas
1991, pop., akv., 44 x 59
Sign. AD: parašas / 91
190 Eur

54. Adolis Jonas Krištopaitis (1925–2000)
Ruduo Ąžuolyne
1965, kart., al., 37,7 x 53,5
Sign. AD: JK 68
280 Eur

55. Aleksandras Kukujevas (1919–2005)
Prieplauka
XX a. 7  d–metis, drb., al., 40 x 50
Sign. AD: Kyĸyeв
270 Eur
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X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

58. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Moters  aktas
1941, drb., al., 126,5 x 78
Repr. in: Bronė Mingilaitė–Uogintienė. Tapyba. Parodos 
Vilniaus Rotušėje katalogas (Vilnius, 2011): il. 3
2400 Eur

57. Pranas Gailius (g. 1928, Lietuva–Prancūzija)
Mąstytojas
1948, kart., al., 61 x 41
Sign. AD: pranas 1948
2800 Eur

59. Algimantas Jonas Kuras (g. 1940)
L–23

1979, kart., al., 67 x 58
Sign. AD: KA79

1400 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

62. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g.1940)
Neša
1971, pop., akv., guašas, 62 x 48
Sign. AD: R. Vaitekūnas 71
750 Eur

60. Olegas Volosačius (1941–2012)
Dviese
1987, kart., al., 75 x 90
1800 Eur

61. Olegas Volosačius (1941–2012)
Moteris  rausvame fone
XX a. pab., drb. ant kart., al., 64 x 55
860 Eur

63. Kostas Dereškevičius (g. 1937)
Pamiškė
1974, kart., al., 48,5 x 65
Sign. AK: K.D. / 74.
1900 Eur
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X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

64. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Natiurmortas  su muzikos instrumentais
~2000, drb., al., 82 x 113
Sign. AK: Sk
1300 Eur

65. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Atsisveikinimas
1968, drb., al., 55 x 59
Sign. AK: V. Ostr
280 Eur

67. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Žuvies  sapnas
1970, drb., al., 120 x 100
1500 Eur

66. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Sodas
1976, drb., al., 100 x 120
1700 Eur

Nijolė Valadkevičiūtė meno žinovams žinoma kaip labai savita universali menininkė: tapytoja, grafikė, 
scenografė, profesionali animatorė. Jos stilistika – tai siurrealizmo ir psichodelikos mišinys, ganėtinai retas 
lietuviškos dailės kontekste. Tapyba ir grafika paprastai figūrinė, tačiau tos figūros – deformuotos, abstrahuotos, 
sugroteskintos bei supintos sapnams ar vizijoms būdingais asociatyvaus alogiškumo ryšiais. [S.M.]
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L i e t u v o s  d a i l ė

69. Leonardas Tuleikis (1939–2014) 
Rudens spalvos
1985, kart., al., 50 x 60
Sign. AD: L. Tuleikis 85
1400 Eur

68. Kazė Zimblytė (1933–1999)
Interjeras  su lova ir  gėle
1963, pop., monotipija, 65 x 50
Sign. AD: 1963–5 Kazė
1500 Eur

71. Jerominas Čiuplys (1928–1999) 
Pajūrio  motyvas
XX a. 8–9  d–metis, pop., akv., 36 x 51
Sign. AD: J.Č. 
200 Eur

70. Jerominas Čiuplys (1928–1999) 
Balerina
XX a. 8–9  d–metis, pop., akv., 34,5 x 44,5
200 Eur

72. Izabelė Bindler 
(1932–2003) 
Geiša
1989, kart., al., 46 x 27
Sign. AK: I. Bindler
280 Eur
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75. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Be pavadinimo
1992, pop., akv., 30 x 30
Sign. AD: Leonardas 1992
160 Eur

77. Bonaventūras Šaltis (g. 1949)
Be pavadinimo [Meditacinis  peizažas]
1991, drb., al., 61,5 x 89
Sign. AD: Šaltis – 91 
280 Eur

76. Ignas Budrys (1933–1999)
Senoji  Žemait i ja
1974, pop., akv., 62 x 86
Sign. AD: Ig. Budrys 74
560 Eur

73. Algis Griškevičius (g. 1954)
Šaukianti  žuvis
1993, drb., al., 92 x 73,5
Sign. VK: AGrišk 
1200 Eur

74. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Sutemos
1984, drb., al., 60 x 80
Sign. AD: AP
1800 Eur
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L i e t u v o s  d a i l ė

78. Vygantas Paukštė (g. 1957)
Vaišių stalas
1990, drb., al., 81 x 100
Sign. AK: Paukštė 90
2000 Eur

80. Algimantas Ramanauskas (g. 1955)
Sugrįžimas
1989, kart., temp., 31,5 x 43,5
Sign. AD: Algis 89
200 Eur

79. Edgaras Andriūnas (1987–2010)
Smuikininkas
2009, drb., al., 120 x 74,5
980 Eur

Edgaras Andriūnas – talentingas tragiško 
likimo jaunuolis, VDA studentas, vienas 
gabiausių tapytojo Henriko Čerapo mokinių.
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X X X V I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

82. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Mėlynakė
1996, kart., al., 122 x 61
Sign. AD: A. Savickas 96
1400 Eur

81. Adolis Jonas Krištopaitis (1925–2000)
Keturi  iš  „Žalgir io“
1987–1988, drb., temp., 102 x 110,5
Sign. AK: AK 87–88
1200 Eur
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Litvakų dailė
83. Faïbich-Schraga Zarfin (1899–1975)
Morienval  bažnyčios  interjeras
XX a. 6–7 d–mtis, drb., al., 81 x 60
Sign. AD: zarfin
2800 Eur

Šraga Faibišas Carfinas gimė tame pačiame miestelyje 
Baltarusijoje, kaip ir Chaïmas Soutine – Smilovičiuose. 
1913 m. įstojo į Vilniaus piešimo mokyklą, tačiau 
greitai išvyko į Palestiną, kur mokėsi Betsalel dailės 
mokykloje Jeruzalėje. 1924 m. apsistojo Paryžiuje, 
susipažino su Chaïmu Soutine, tapo vienu iš École de 
Paris atstovų. Iki pat mirties gyveno ir kūrė miestelyje 
Rosny-sous-Bois netoli Paryžiaus. Aliejumi ir akvarele 
tape ekspresionistinius, ryškiaspalvius, dažniausiai 
šaltų mėlynų, žalių atspalvių peizažus, Normandijos ir 
Paryžiaus apylinkių miškus, katedras, bažnyčias ir pilis. 
Kūriniai buvo vertinami, perkami kolekcininkų. (pagal 
LDŽ, t. III, p. 441) 

84. Théo Tobiasse (1927–2012)
Be pavadinimo I
XX a. II p., pop., litograf., 30 x 30, tir. 115/200
Sign. AD: parašas
290 Eur

85. Théo Tobiasse (1927–2012)
Be pavadinimo II
XX a. II p., pop., litograf., 30 x 30, tir. 65/200
Sign. AD: parašas
290 Eur
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86. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Paryžiaus motyvas
~1956, pop., akv., 44 x 58
Sign. AD: A. Blatas / Paris
820 Eur

87. Jokūbas Kazlauskas (Jacques Koslowsky, 
1904–1993) 
Paryžiaus motyvas (Grand Palais  nuo 
Aleksandro II I - iojo   t i l to)
XX a. II p., kart., al., 63 x 48,5
Sign. AD: J. Koslowsky
1400 Eur

88. Ossip Zadkine (1890–1967) 
Vyras ,  grojantis  l iutnia

XX a. vid., pop., litograf., 76 x 53,5, tir. 51/200
Sign. AD: parašas

820 Eur

Ossip Zadkine – litvakas, gimė žydo ir škotės šeimoje, Vitebske, Baltarusijoje. Daugiausiai žinomas kaip 
skulptorius, tačiau jis taip pat tapė, kūrė litografijas. Mokėsi Londone, vėliau apsigyveno Paryžiuje. Ten jis 
prisijungė prie kubizmo judėjimo, nors vėliau atrado savo stilių, smarkiai įkvėptą Afrikos bei Graikijos meno. 
Antrojo Pasaulinio karo metus praleido Amerikoje. Paryžiuje veikia jo vardu pavadintas muziejus.
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Religinė dailė

89. Vytautas Ignas (1924–2009, Lietuva–JAV)
Natiurmortas  su Rūpintojėl iu
1957, drb., al., 90 x 59
Sign. DC: Ignas / 57
3000 Eur

90. Kazimieras  
Žoromskis (1913–2004, 
Lietuva–JAV) 
Krucif iksas
1967, pop., monotip., 
56 x 36
Sign. AK: 1/1 1967, AD: 
K. Žoromskis
1700 Eur

91. Jūratis Zalensas 
(1952–2015)
Kristus
1985, drb., al., 50 x 35
680 Eur
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93. Eugenijus Varkulevičius (g. 1956)
Iš  „Kryžiaus kel io  staci jų“.  VI-oj i  stot is :  Ve -
ronika nušluosto Jėzui  veidą
1985, drb., al., 75 x 70
1450 Eur

92. Augustinas Savickas (1919–2012) 
Pieta  ir  gėlės
1990, drb., al., 92 x 73
Sign. AD: 90 / A. Savickas
1600 Eur

94. Vytautas Ignas (1924–2009)
Kristus 

1971, ryžių pop., medžio raiž., 75 x 48, tir. 41/75
Sign. AK: 41/75; AD: VIgnas 1971

Repr. in: Vytautas Ignas (sud. N. Tumėnienė, Vilnius: LDM, 
2001): il. 100

590 Eur
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Lietuvos grafika

99. Telesforas Valius (1914–1977)
I l iustraci ja  R.  M.  Ri lkės  
„Kornetui“
1947, pop., medžio raiž., 15,5 x 10,5, 
tir. 17/28
Sign. AK klišėje: 1947, apačioje 
pieštuku: 17/28 R. M. Rilke „Kornet-
as“, AD:  TelValius / Freiburg i Br.
Repr. in: Freiburgo dailės ir amatų 
mokykla. Parodos katalogas (Vilnius: 
LDM, 2006): il. 253
190 Eur

95. Adomas Galdikas (1893–1969)
4 pleneriniai  eskizai
XX a. 4 d–metis, pop., tušas (plunksna ir 
teptukas), 23 x 33
350 Eur

96. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972)
Kauno senamiesčio motyvas  
(dab.  Vi lniaus g .  10)
1930, pop., piešt., 20 x 14,5
610 Eur

98. Antanas Kučas (1909–1989) 
Dail ininkas gamtoje 
1943, pop., linoraiž., 32 x 41
Sign. AK: Dailininkas gamtoje. Linoraižinys, AD: A. Kučas, 43
Repr. in: Antanas Kučas. Įprasminta tradicija (sud. R. 
Urbonienė, Vilnius, LDM, 2009): p. 46
610 Eur

97. Antanas Kučas (1909–1989) 
Senosios  totorių kapinės .  Iš  c iklo  „Krymas“
1967, pop., spalv. linoraiž., 32,5 x 42
Sign. AD: A. Kučas, 67
370 Eur
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100. Antanas Kučas (1909–1989) 
I l iustraci jų  c iklas  Aišbės knygai  „Brička“  (10 vnt .)
1938–1946, ryžių pop., medžio raiž.
1. Viršelis. 14,8 x 13,5. Sign. AD: A. Kučas, 46
2. Priešantraštinis lapas. 6,4 x 10,9. Sign. AD: A. Kučas, 46
3. Antraštinis lapas. 15 x 9,9. Sign. AD: A. Kučas, 46
4. Tai Šimas su pačia. Jisai neturėjo bričkos. 10 x 15,5. Sign. AD: A. Kučas, 43
5. Šimienė rėkdama pasileido per kiemą. 10 x 15,5. Sign. AD: A. Kučas / 43

6. Brička liumpsi, Šimas su Šimiene tupsi. 9,9 x 14,9. Sign. AD: A. Kučas, 38
7. Ana, ar tu matei? Šimai! 15,5 x 10. Sign. AD: A. Kučas / 43
8. Jis pradėjo tarytum sapnuoti. 15,5 x 10,1. Sign. AD: A. Kučas / 43
9. Už naujų naujausią madą! 9,7 x 14,9. Sign. AD: A. Kučas / 38
10. O tu neprieteliau, ką tu padarei! 15 x 9,8. Sign. AD: A. Kučas, 38
Repr. in: Antanas Kučas. Įprasminta tradicija (sud. R. Urbonienė, Vilnius, 
LDM, 2009): p. 34–35. 
2450 Eur

101. Vladas Vaitiekūnas (1906–2002, 
Lietuva–JAV) 
Kompozici ja  su l iaudies 
skulptūromis
XX a. 4 d–metis (iki 1944), pop., medžio 
raiž., 45,5 x 63,5
Sign. AD: vl.Vaitekūn
150 Eur

102. Birutė Demkutė (g. 1924)
Kauno senamiesčio kieme
1949, pop., tonuotas linoraiž., 24 x 19
Sign. AK: 1949 m., AD: B. Demkutė
100 Eur

103. Viktoras Petravičius 
(1906–1989, Lietuva–JAV) 
Tėvynės i lgesys (Saulės 
atspindžiuos) 
Fausto Kiršos eilėraščių rinki-
nio „Tolumos“ iliustracija
1946, pop., linoraiž., 30,7 x 
15,5, tir. 2/25
Sign. AK: 2/25, AD: Viktoras 
Petravičius / Fellbach 1946
490 Eur

1.

6. 7. 8. 9. 10.

2. 3. 4. 5.
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L i e t u v o s  g r a f i k a

104. Jonas Kuzminskis (1906–1985)
Skalbėjėlės
1963, pop., linoraiž., 39,8 x 49,7, tir. 3/6
Sign. AK: 3/6 „Там девушки белье стирали“, AD: J. 
Kuzminskis – 1963
230 Eur

105. Veronika Šleivytė (1906–1998) 
Bulves skutanti
XX a. vid., pop., litograf., 30 x 36,3
Sign. AK: V. Šleivytė
160 Eur

106. Nežinomas autorius  
(XX a. II p.)
Vilnius
XX a. II p., pop., tušas, 58 x 40
150 Eur

108. Petras Ilgūnas (1931–1994)
Biržų pi l ies  l ikučiai
1958, pop., tonuotas linoraiž., 27 x 42,5
Sign. AK: Biržų pilies likučiai, AD: parašas 58
190 Eur

109. Petras Ilgūnas (1931–1994)
Trakai
1958, pop., tonuotas linoraiž., 38,5 
x 30,2
Sign. AK: Trakai, AD: parašas 58
190 Eur

107. Petras Ilgūnas (1931–1994)
Vytėnų pi l is
1958, pop., tonuotas linoraiž., 38,2 
x 28,5
Sign. AK: Vytėnų pilis, AD: parašas 
58
190 Eur
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110. Mečislovas Bulaka  
(1907–1994)
Uoste
1964 (?), pop., medžio raiž., 21,5 x 18
Sign. AK klišėje: Bulaka
120 Eur

111. Domicelė Tarabildienė (1912–1985) 
Naktis
1965, pop., linoraiž., 35 x 56,5
Sign. AD: D. Tarabildienė – 65 
210 Eur

113. Gražina Didelytė 
(1938–2007) 
Bet  amžiai  bėga. . .
1975, pop., ofortas, 33 x 24
Sign. AK: „Bet amžiai bėga“... 
Vytautas, AC: ofortas, AD: 
parašas 75
280 Eur

112. Stasys Krasauskas  
(1929–1977) 
I l iustraci ja  E .  Mieželaičio 
ei lėraščių r inkiniui 
„Žmogus“
1961–1963, pop., medžio raiž., 
14,2 x 9,4, tir. 83/200
Sign. AK: 83/200, AD: parašas 63
240 Eur

114. Šarūnas Leonavičius (g. 1960)
Vasara
1981, pop., ofortas, 43,5 x 49, tir. 2/2
Sign. AK: 2/2· 1981· ofortas· „Vasara“ 1, AD: 
Šarūnas Leonavičius
210 Eur

115. Birutė Stančikaitė (g. 1952)
Vakaras mamos tėviškėje
1973, pop., litograf., 37 x 54,5, tir. 5 egz.
Sign. AD: Birutės Stančikaitės 1973 m.
220 Eur
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116. Leonas Lagauskas (1928–2010)
Iš  c iklo  „Vi lnius“
2009, pop., ofortas, 26,5 x 36,5
Sign. AK: „Vilnius“ /ofortas / atspaudė dail. Vladas Liatukas, 
AD: L. Lagauskas 2009
Repr. in: Leonas Lagauskas. Estampai. Piešiniai (sud. R. 
Urbonienė, VDA leidykla, 2011): p. 88
120 Eur

121. Rimvydas Kepežinskas (g. 1956)
[Einantis]
~1989, pop., ofortas, akvatinta, 41 x 22,5, 
tir. 15/25
Sign. AD: parašas 
180 Eur

117. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Riteris
1989, pop., šilkograf., 32,5 x 39,5, tir. 33/50
Sign. AK: 33/50 Riteris, AD: M. Vilutis 89
190 Eur

118. Mikalojus Povilas 
Vilutis (g. 1944)
Figūra
1989, pop., šilkograf., 14,8 
x 10,2
Sign. AK: Ed‘A, AD: M. Vilutis 89
90 Eur

119. Viktorija Daniliauskaitė  
(g. 1951)
Oi an marių an mėlynų
1984, pop., spalv. linoraiž., 24,3 x 17, tir. 1/20
Sign. AK: 1/20 „Oi an marių an mėlynų“ IV, AC: 
Sp. linoraiž., AD: Daniliauskaitė 84
140 Eur

120. Algirdas Kurauskas (1923–1986, Lietuva–JAV)
Angelas
XX a. 6–7 d–metis, ryžių pop., monotip., 17 x 14
Sign. AD: Alg. Kurauskas
120 Eur
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122. Alfonsas Dargis (1909–1996) 
Už ką?
1956, pop., autorinė technika, 91 x 60,5, 
tir. 2/5
Sign. AD: A. Dargis 1956
950 Eur

123. Antanas Tamošaitis (1906–2005)
Erdvėse
~1970, pop., mišri techn., 52 x 46,5
Sign. AD: parašas
320 Eur

125. Telesforas Valius (1914–1977)
Samogit ia  IV
1969, pop., sp. vario raiž., 59 x 45
Sign. AK: ¾ copper, AC: Samogitia IV, 
AD: TelValius69 / Toronto
1100 Eur

126. Pranas Gailius (g. 1928, Lietuva–Prancūzija)
Iš  c iklo  Expression obl itérée I
1981, pop., spalv. medžio ir linoraiž.,  
reljefas, 50 x 37
Sign. AK: Expression oblitérée – I – E.A. AD: pranas
420 Eur

127. Pranas Gailius (g. 1928, Lietuva–Prancūzija)
Iš  c iklo  Expression obl itérée I I
1981, pop., spalv. medžio ir linoraiž.,  
reljefas, 50 x 37
Sign. AK: Expression oblitérée  E.A. AD: pranas
420 Eur

124. Romas Viesulas (1918–1986,  
Lietuva–JAV) 
Laukuose
1948, pop., linoraiž., 28,4 x 20,4, tir. 1/5
Sign. AK: 1/5, AD: Veselauskas / 48
290 Eur
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128. Vytautas Ignas (1924–2009, 
Lietuva–JAV)
Madona su kūdikiu
~1960, pop., tušas, 35,3 x 28
Sign. AD: Ignas
65 Eur

130. Vytautas Ignas (1924–2009, 
Lietuva–JAV)
Gitaristas
~1960, pop., tušas, 35,3 x 28
Sign. AD: Ignas
65 Eur

129. Vytautas Ignas (1924–2009, 
Lietuva–JAV)
Koktei l ių  vakarėl is
~1960, pop., tušas, 35,3 x 28
Sign. AD: Ignas
80 Eur

132. Aldona Gustas  
(g. 1932, Lietuva–Vokietija) 
Trise
1993, pop., al. kreid., 50 x 32
Sign. VK, AD: Aldona Gustas 20.3.93
460 Eur

131. Aldona Gustas  
(g. 1932, Lietuva–Vokietija) 
Aš paukštis
1995, pop., al. kreid., 50 x 32
Sign. AD: A. Gustas 28.9.95
460 Eur

Aldona Gustas – rašytoja ir dailininkė iš Vokietijos. Nuo Antrojo Pasaulinio karo pabaigos gyvena Berlyne. Leido 
poezijos rinkinius, kuriuos pati iliustravo savo grafikos darbais ir piešiniais. Jos eilėraščiai išversti į lietuvių, 
italų, ispanų, prancūzų, amerikiečių anglų, rusų ir lenkų kalbas.
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133. Viktoras Petravičius (1906–1989, Lietuva–JAV) 
Vitražas „Figūra“
XX a. 6–7 d–metis, stiklas, 61 x 36
Sign. AK: V. P.
520 Eur

134. Eleonora Marčiulionienė (1912–2001, Lietuva–JAV)
Šokėjai
XX a. 7–8 d–metis, keramika, sp. glazūra, h=38, 38 x 10
Sign. KP: E. Marč
1800 Eur

Eleonora Lukšaitė–Marčiulionienė 1937 m. baigė Kauno meno mokyklą, 1937–1938 stažavosi Keramikos 
mokykloje Bechyne (Čekoslovakija), 1938–1944 m. dėstė Kauno dailiųjų amatų mokykloje. 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus, 1946–1949 m. dirbo Dailės ir amatų mokykloje Freiburge. Nuo 1949 m. gyveno Australijoje, o nuo 
1956 – JAV. Dalyvavo Pasaulinėse parodose: 1937 m. Paryžiuje ir 1939 m. Niujorke. Surengė daug personalinių 
parodų Europoje, Australijoje, JAV. Viena žymiausių Lietuvos keramikių.
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Fotografija

135. Antanas Sutkus (g. 1939)
Nida
1975, pop., sid. br. atsp., 50 x 50
Sign.: AD: Nida, A. Sutkus 1975
440 Eur

136. Antanas Sutkus (g. 1939)
Vilnius .  Senamiestis
1983, pop., sid. br. atsp., 31 x 29,6
Sign. AD: A. Sutkus
320 Eur

137. Antanas Sutkus (g. 1939)
Kaunas.  Rotušės aikštė
1983, pop., sid. br. atsp., 29,6 x 41
Sign. AD: A. Sutkus
320 Eur

138. Antanas Sutkus (g. 1939)
Pažaisl io  vienuolynas
1983, pop., sid. br. atsp., 29,6 x 40
Sign. AD: A. Sutkus
320 Eur
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139. Romualdas Požerskis (g. 1951)
Studi joje  I I
1988, pop., sid. br. atsp., 31 x 23
Sign. KP: autoriaus antspaudas
260 Eur
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Varia Lituanica
140. Nicolaus Andrea Flensburgensis (1556–1611)
Stanislovo Sabino portretas
1590, pop., vario raiž., 42 x 32 (45 x 34)
Sign. AC klišėje: monograma FNA
Repr. in: XVI-XIX a. portretai (Vilnius, 2006): p. 256; Senoji Lietuvos grafika XVI-XIX, 
(Vilnius, 1995): p. 21
3300 Eur

Stanislovas Sabinas – Vilniaus miesto vaitas Žygimanto Augusto, Henriko 
Valua ir Stepono Batoro valdymo metais, teismų administratorius, pinigų 
kalyklos valdytojas, medicinos daktaras, karaliaus sekretorius. Manoma, 
kad šį jo portretą Mikalojus Flensburgietis sukūrė iš natūros. Tai yra vienas 
iš ankstyviausių LDK portretistikos pavyzdžių, atspindintis manierizmo 
stilistiką. Portreto medalioną supa alegorinės ir heraldinės figūros

141. Albertas Žametas (1819–1876, dail.)
Louis Pierre Alphonse Bichebois (1801–1850, litograf.)
Okolice  Wilna.  Zakret  (Vi lniaus apyl inkės ,  Jėzuitų rūmai  Vingio parke)
Iš J.K. Vilčinskio „Album de Vilna“, II serija, sąsiuv. 1, Nr. 6 (55) 
1849, pop., litograf., 18,4 x 26,4 (40 x 56,7). Leista Lemercier litografijos spaustuvėje Paryžiuje.
1600 Eur

142. Bartolomėjas Lauvergne’as (Barthelemy Lauvergne, 1805–1871, dail.) 
Leon Jean-Baptiste Sabatier (?–1887, litograf.)
3  Vi lniaus vaizdai  (3 vues de Vi lna)
I. Vue de Vilna. Prise de la tête du pont vert (Vaizdas į Vilnių nuo Žaliojo tilto). 28 x 42,7
II. Vue de Vilna. Prise du côté du Cimetière (Vaizdas į Vilnių nuo kapinių). 28 x 41,3
III. Vue de Vilna. Prise du côté du Jardin Botanique (Vaizdas į Vilnių iš Botanikos sodo). 25,5 x 40,5
1842–1855, pop., litograf. Spausta Joseph Lemercier spaustuvėje Paryžiuje
Iš: Joseph Paul Gaimard (1796-1858), Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et au Feroe, pendant 
les annees 1838, 1839 et 1840 sur la corvette La Recherche, Paris, Arthus-Bertrand & Ackermann, 1842-1855.
3500 Eur
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143. Julian Fałat (1853–1929, dail.)  
S. Antoszewicz (raiž.)
Žemait i jos  eskizai  (Szkice ze  Žmujdzi)
1882, pop., spalv. medžio raiž., akv., 28,5 x 21,5
230 Eur

144. Vidas Kazimieras Gibavičius (g. 1940)
Per Dievo malonę Mindaugas Lietuvos Karal ius
1999, pop., šilkograf., 57 x 42
Sign. AK: parašas, autorinis atspaudas
180 Eur

146.  Adomo Varno kūrinio „Mindaugo 
vainikavimas“  reprodukci ja
2003, pop., poligraf., 46,5 x 81
Su dedikacija: „Tarptautiniam Vilniaus oro uostui 
/ Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas / 
2003 07 06“
80 Eur

145.  Ringrafas  „Lietuvos karal ienė“
XX a. 2–d–metis, žalvaris, sidabravimas, 7,7 x 6,5; 26,5 g
220 Eur

Ringrafas – tai medaliono atmaina, ant krūtinės karių nešiojama metalinė plokštelė, dažniausiai su šventųjų ar 
Dievo Motinos atvaizdais. Ji saugojo nuo sužeidimų, atliko apsauginės ikonos funkciją. Ringrafai lietuvių kalba 
yra labai reti, dažniausiai jie būna lenkų ar vokiečių k.
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Labai retas Lietuvos istorijos 
dokumentas, liudijantis ryškų 
įvykį Lietuvos istorijoje – 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmą. 

150.  Balsuokite  už  Santaros sąrašą 
No.  6  (skrajutė)
Pop., poligraf., 36,5 x 31
240 Eur

148.  Atsišaukimas (skrajutė)
Pirmasai Lietuvos Kūrėjau! (Gener. Štabo 
Majoro Plechavičiaus)
Lietuvos Karžygiai! (A. Smetonos)
1926 m. gruodžio 17 d., Kaunas
1926, pop., poligraf., 28,5 x 18
340 Eur

147.  Vi lniaus geležinis  fondas.  
Aukojimo lakštas
XX a. 4 d–metis, pop., 35 x 25. Spaudė „Spindulio“ 
ofsetas
80 Eur

149.  Biržų apskrit ies  žemėlapis .  Mappa dóbr Ordynacyi 
Birżańskiej .
XIX a. II p., pop., litograf., 27 x 48. Leista M. Fajanso litografijos 
spaustuvėje Varšuvoje.
450 Eur
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151.  Kauno miesto planas
1935, pop., poligraf., 64,8 x 62, mastelis 
1:15000. Kaunas, Spaudos fondas.
60 Eur

152. Vytautas Kašuba (1915–1997, 
Lietuva–JAV)
Medalis  „Lietuvos 
krikščionybės jubi l ie jus“
1986, bronza, Ø 7,6. 253 g
Sign. recto: V. Kasuba. Išleido Medal-
lic Art Co (Danbury, Ct). Su originalia 
dėžute.
160 Eur

153. Vytautas Kašuba (1915–1997, 
Lietuva–JAV)
Medalis  „Lietuvos 
krikščionybės jubi l ie jus“
1986, bronza, Ø 3,6. 32 g
Sign. recto: V. Kasuba. Išleido Medal-
lic Art Co (Danbury, Ct). Su originalia 
dėžute.
60 Eur

154. Vytautas Kašuba (1915–1997, Lietuva–JAV)
Medalis  „Vi lniaus Universitetas  1579–1979“
1979, metalas, sidabravimas, Ø 4,2. 38,06 g
Sign. recto: V. Kasuba. Išleido Franklin Mint, JAV
60 Eur

155. Petras Vaškys (1921–2001, Lietuva–JAV)
Medalis  „Šv.  Kazimieras .  Patronus Lituaniae. 
1484–1984“
1984, varis, auksavimas, Ø 4,2. 27,13 g
Sign. recto: P. Vaskys
60 Eur

156.  Medalis  „Vytauto Didžiojo  universitetas . 
1922–1992“ 

1992, žalvaris, Ø 5,8. 89 g
40 Eur



Darius ir Girėnas

157.  Filatel istų draugi jos  „Lietuva“ 
vienuoliktoj i  paroda,  skirta  transat -
lantiniams lakūnams Dariui  ir  Girėnui 
(paroda vyko 1963 gegužės 25-26 Lietuvių 
jaunimo centre Čikagoje)
1963, M. Morkūno spaustuvė, 27 ps.
60 Eur

160.  Medalis  „Steponas 
Darius .  Stasys Girėnas“
1983 (?), varis, sidabravimas, Ø 4,9. 
55,17 g
Sign. recto: monograma AB
60 Eur

159. Bronius Pundzius (1907–1959) 
Dariaus ir  Girėno biustai
1933, tonuotas gipsas, h=20
Sign.: B. Pundzius/Kaunas/1933
320 Eur

158.  Dariaus ir  Girėno 
paminklo at idengimas l iepos 
28 d.  1935 m. 
1935, Čikaga: Dariaus Girėno paminklo 
fondas, „Draugas“ Pub. Co., 96 ps. 
Knygoje pristatomi asmenys, aukoję 
paminklo statybai
240 Eur
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Knygos

161. Motiejus Valančius (1801–1875, red.) 
Knyga giesmių arba Kanticzkos.  Motiejaus 
Voloncziauskio žemaiczių vyskupo par -
veizeta  ir  isz  naujo iszspausta .
1863, Vilnius: J. Zavadzkio spaustuvė, 856 p.
170 Eur

163. Žemaitis
I .  Pekla  arba amžinas pragaras
II .  Stebuklai  Dievo Szventose 
dusziose czyszcziaus
Surinko ir  surašė Žemait is  savo 
brol iams.  Treczias  spaudimas.
1879, Vilnius: J. Zavadskio spaustuvė, 504 p.
160 Eur

162. Ignacas Lojola (1491–1556)
S.  Ignacego Cwiczenia 
Duchowne czyl i  Rekol lekcie 
przez Xiędza Aloizego 
Bel leciusza
(„Dvasinės pratybos“)
1851, Berlynas, 360 p. 
60 Eur

165. Jonas Bunjanas (John Bunyan, 1628–1688) 
Krikščionies  kel ionė į  aną išganingąj į  amžių.  
Pirmoji  dal is :  Keleivio  patyrimai
1878, Memel, 224 p. Gotiškas šriftas. Su iliustracijomis.
70 Eur

„John Bunyan alegorinė knyga „Piligrimo kelionė“ teisėtai vadinama literatūros šedevru. Pirmą kartą išleista 
1678 metais ji sulaukė didžiulės sėkmės ir nuo to laiko tapo pasaulinės reikšmės klasikos kūriniu, išverstu 
daugiau nei į 200 kalbų. „Piligrimo kelionė“ palietė daugelio žmonių širdis. Čia aprašyta paprasta, neprilygstamo 
žavesio kupina istorija apie Kristiano (krikščionio) kelionę iš Pražūties Miesto (t. y. šio pasaulio) į Dangiškąjį 
Miestą (t. y. Dangų). Skaitant šią knygą, autorius vaizdžiai įvardija tai, kas nutinka tame krikščionio kelyje į 
Dangiškąjį Miestą.“ – Rimantas Marušauskas

164. Vîdūnas
Žmonijos  kel ias
1914, Tilžė: Rûta, 52 p.
30 Eur
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K n y g o s

Telefonų knygoje pateikiami tiek fizinių, tiek juridinių asmenų telefonai; nurodomos fizinių asmenų 
profesijos ir adresai; apima visos Lietuvos (įskaitant Vilnių) abonentus. Retas leidinys.

166. Antanas Jaroševičius (sud.), Jonas Basanavičius (įv. str. aut.), 
Antanas Žmuidzinavičius (dail.)
Lietuvių Kryžiai. Croix Lithuaniennes
1912, Vilnius: J. Zavadzkio spaustuvė. 36 (teksto) + 80 (iliustracijų) p. 
1200 Eur

A. Jaroševičius (1870–1956) – dailininkas, vienas aktyviausių Lietuvos dailės  
draugijos, pirmosios ir kitų dailės parodų  dalyvių, pedagogas. 1912 m. išleido 
dvikalbį albumą “Lietuvos kryžiai” su dr. J. Basanavičiaus įžanga ir meniniu A. 
Žmuidzinavičiaus apipavidalinimu. Jame surinkti reikšmingi kryždirbystės paminklai; 
leidinys įdomus savo etnografine, dokumentine verte. Šis puošnus albumas laikomas 
reikšmingiausiu  XX a. pr. grafikos meno leidiniu, pirmuoju lietuvių dailės albumu.

167. Antanas Rūkštelė (1906–1990) 
Vilniaus kryžiai
1937, Kaunas: „Vilniaus“ spaustuvė, VVS (Vilniui vaduoti sąjungos) leidinys, 30 p. ir 16 p. iliustracijų
60 Eur

168. Antanas Šatas (red.)
Alma Mater.  Mūsų universitetas  ir  jo  studenti ja
1930, Kaunas: V. D. Universiteto studentų atstovybės informacinis leidinys, 124 p. ir 2 lapai reklamos
30 Eur

169. Вторая всеросийская кустарная выставка. Литовское художественное общество 
„Lietuvių dailės draugija”. Народныя изделiя литовцевъ 
1913 m. Sankt Peterburge vykusios lietuvių liaudies meno parodos katalogas
1913, Vilnius: J. Zavadzkio spaustuvė, 24 p. 
90 Eur

170.  L ietuvos telefono abonentų sąrašas 1940 m. 
1940, Kaunas: Pašto valdybos leidinys, „Spindulio“ spaustuvė. 408 p., trūksta 79, 107, 109 p.
110 Eur
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171.  Vi lnius  ir  Vi lniaus kraštas .  Krašto pažinimo pradai
1932, Kaunas: VVS (Vilniui vaduoti sąjungos) leidinys, spausdino „Meno“ 

spaustuvė, 368 p.
40 Eur

Enciklopedinio pobūdžio leidinys, ypač daug dėmesio skiriantis demografinei ir 
tautinei Vilniaus krašto gyventojų analizei.

172. Leidinys „Mažoji Lietuva“ Nr. 1
1932, Klaipėda: Mažosios Lietuvos 
reikalams pašvęstas Veikėjų draugi-
jos leidžiamas laikraštis, ats. red. 
Adomas Brakas, 24 p.
50 Eur

173. „Jaunosios Lietuvos“ leidiniai Nr. 1–4 
1. Ne savo Vežėj. Violončelininkas Behnke Kaukvakaris (1914)
2. J. O. Širvydas, Kaip pasimokinus plaukti (1914)
3. A. Rimka, Vincas Kudirka (1915)
4. R. Karuža, Tauta. Jos esybė ir uždavinys (1915)
1914–1915, Čikaga: Zemaitis Printing House
200 Eur

174. 1906–1918 m. JAV lietuvių leidyklose išleistų knygų rinkinys 
1. Vidikauskas, Kazimieras. Vadovėlis esperanto kalbos (1918, Worcester)
2. Židanavičius, J. Apie religijos pradžią ir jos reikalingumą (1917, Boston)
3. Kapsukas V. Šeimyna Seniau, Dabar ir Ateityje (1917, Philadephia)
4. Jasiukaitis, K. Libretto vieno akto operos Šienapiutė (1914, Boston)
5. Valionis, L. Materijos keitimosi organizmuose. Paskaita (1914, Chicago)
6. Vaidevutis. Vienuolio disputa su rabinu (1913, Chicago)
7. Laucevičius-Vargšas, B. Gadynės žaizdos (1914, Chicago)
8. Kanopnicka, M. Pagal instatymus (1910, Chicago)
9. Leikin, N. A. Musiškiai užsienyje (1909, Chicago)
10. Virakas, P. Iš po darbininko plunksnos (1916, Chicago)
11. Moscenska, Izabela. Geras ir blogas auklėjimas pavyzdžiuose (1913, 
Chicago)
12. Būčys, P. Apie apšvietą (1918, Chicago)
13. Pradžia ir pabaiga Romanovų viešpatavimo Rusijoje (1918, Worcester)
14. Dembskis, V. Kankintojai ir kankintiniai už mokslą (1905, Plymouth)
15. Fromas, A. Išgriovimas Kauno pilies 1362 m. (1906, Plymouth)
16. Nieko be priežasties (1907, Chicago)
17. Jonikaitis, Jonas. Tarp dilgėlių rožės (1907)
18. Užkeikta mergele su barzda ir barzdaskutis (1907, Chicago)
19. Liguoris, Alfonsas Marija. Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios isto-
rija. Vertė Jurgis Baltrušaitis (1907, Vilnius)
20. Janita drąsusis japoniškasis kareivis (1907, Tilžė)
21. Stankevičius, V. Graudūs verksmai arba pasižadinimas apmąstyti 
Viešpaties Jėzaus kančią (1907, Shenandoah)
22. Servantesas Saavedra, Migelis.  Perskyrų teisėjas (1911, Chicago)

23. Fromas, A. Palocius 
ežero dugnuose (1911, 
Brooklyn)
24. Jurgelionis, K. 
Šalaputris (1912, Chicago)
25. Žydas Lietuvoje (1912, 
1912)
26. Kotliarevskis,  
I. Nastutė (1913, Chicago)
27. Aukštikalnytė-Dundulienė, Marija. Katriūtės gintarai (1913, Chicago)
28. Fredras, A. Consilium facultatis (1913, Chicago)
29. Gustaitis, M. Lietuvos Vyčių dovanėlė (1915, Chicago)
30. Kollontai, A. Darbininkė-motina (1918, Brooklyn)
31. Staniukynas, A. Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis (1916, Chicago)
32. Tolstoi, L. Pragaro atgijimas (1908, Chicago)
33. Ibsen, H. Šiaurės karžygiai (1908, Chicago)
34. Laucevičius-Vargšas, B. Milijonai vandenyj (1909, Chicago)
35. Sudermann, H. Jonas Krikštytojas (1909, Brooklyn)
36. Žmoniškumas ir vergija (1916, Chicago)
37. Į socialistų rojų (1916, Chicago)
38. P. G. Pažinkime socijalizmą (1917, Boston)
39. Kulikauskas, V. Kristaus prisikėlimas iš numirėlių (1915, Chicago)
40. Minykų kunigų darbai Filipinų salose (1918, Chicago)
2000 Eur

Itin retas emigracijoje JAV 1906–1918 m. lietuvių leistų knygų rinkinys (38 vnt., t.p. 1 leista Tilžėje ir 1 – Vilniuje). 
Puikus, dažnai idealus knygų stovis. 
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175. Lietuvos apgyventos vietos.
Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys
1925, Kaunas: Centralinis statistikos biūras, 738 p.
60 Eur

176. Vincas Kemežys (red.)
Lietuva 1918–1938.  Leidinys 20 metų Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai  paminėti .
1938, kooperacijos bendrovė „Spaudos fondas“, 370 p. Gausiai iliustruota.
60 Eur
Leidinyje sistemiškai apžvelgiami jaunos Lietuvos valstybės dvidešimtmečio pasiekimai šiose srityse: Užsienio 
politika, Kariuomenė, Administracija, Ūkis ir finansai, Menas, Švietimas, Spauda, Įstatymdavystė ir teisdarystė, 
Socialinė apsauga, Pažangos vaizdai.

177. ARS Pirmosios parodos katalogas. Pauliaus Galaunės įvadinis straipsnis.
1932, Kaunas: „Spindulio“ spaustuvė, 32 p., 10 nespalvotų iliustracijų. Viršelio autorius – Telesforas Kulakauskas.
80 Eur
ARS grupuotė (jos branduolį sudarė Paryžiuje studijavę Kauno meno mokyklos studentai Viktoras Vizgirda, 
Juozas Mikėnas, Antanas Gudaitis, Vytautas K. Jonynas, Jonas Steponavičius, taip pat Antanas Samuolis, 
Telesforas Kulakauskas bei vienintelis jų pakviestas vyresnės kartos dailininkas – Adomas Galdikas. Grupės 
“teoretiku” tapo menotyrininkas Paulius Galaunė) debiutavo 1932 m. grupine paroda M. K. Čiurlionio galerijoje. 
Pirmoje parodoje dalyvavo taip pat M. Dobužinskis. Antroji ir paskutinė ARS paroda įvyko 1934 m.

178.  Taikomosios dai lės  inst itutas
1942, Kaunas: „Vilniaus“ spaustuvė, 87 p. 
50 Eur

Karo metų Taikomosios dailės instituto (ankstesn. Kauno meno mokyklos) leidinys, kuriame išsamiai 
pristatomos visų skyrių studijų programos, taip pat publikuojami studentų darbai. 1943 m. vokiečiai institutą 
uždarė. 

179.  L ietuvos dai l ininkų apžvalginė dai lės  paroda 1942 m. 
1942, Kaunas: V. D. kultūros muziejus, 96 p. ir 24 lapai iliustracijų
70 Eur

Parodos katalogas su dailininkų nuotraukomis, biografijomis, darbų sąrašais ir rinktinių darbų reprodukcijomis.

180. Petras Jurgėla (red.)
Antanas Olšauskas ir  „Lietuva“
1934, išleido J.J. Bachunas (Tabor Farm, Sodus, MI, USA), 56 p.
60 Eur

Knyga apie Antaną Olšauską (1863–1942), įsteigusį pirmą lietuvišką banką Čikagoje, lietuvišką savaitraštį 
„Lietuva“, taip pat lietuviškų knygų leidyklą ir spaustuvę. Iš airių Čikagoje išpirko keliasdešimt namų lietuviškos 
diasporos reikmėms; turėjo didelės įtakos formuojantis stipriai lietuvių bendruomenei Čikagoje.
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181. Alfonsas Dargis (dail.), Paulius Augius (įv. teksto aut.)
Lietuvių vestuvių papročiai

1946, Göttingen: „Muster–Schmidt“. 46 p. su 16 A. Dargio 
iliustracijų įklijom

60 Eur

Keturkalbis leidinys apie lietuviškų vestuvių papročius. 

182. Reprezentaciniai Lietuvos vaizdų albumai (du)
1.  Lithuania .  Lietuva vaizduose

1949, Hanau: Hesseno Apygardos Komiteto leidinys
Iliustruota 87 piktorealistinėm nuotraukom

2.  Lithuania  my dear country
Viršelio dail. J. Firinauskas. Tekstai V. Šalčiūno
Stuttgart: „Atžalynas“, 88 p. Gausiai iliustruota

120 Eur
„Šio albumo tikslas – pateikti broliams tremtiniams keletą vaizdelių brangiajai 
Tėvynei prisiminti. Šalia to, norėta bent kiek supažindinti mus išlaisvinusius 
Vakarų Sąjungininkų karius, mūsų globėjus [...] su Lietuvos praeitimi ir pasiektais 
laimėjimais Nepriklausomybės laikotarpyje“ (Leidėjai)

183. Jochen D. Range (surinko ir atpasakojo)
Litauishe Volks  Märchen (Lietuvių l iaudies  pasakos)

1981, Köln: Eugen Diederichs Verlag, 288 p.
40 Eur

184. Igoris Grabaris (Игорь Грабарь, 1871–1960) 
Валентинъ Александровичъ Серовъ. Жизнь и творчество. 
Iš serijos „Русскiе художники. Собранiе иллюстрированныхь монографiй“
1913, Москва: Издание И. Кнебель, 300 p., gausiai iliustruota (t.p. spalv. įklijomis)
600 Eur
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185. Апполонъ
1914 m. Nr. 5 (80 p.), Nr. 6–7 (128 p.)
1914, Товарищество Р. Голике и А. Вильборг
500 Eur

„Apolono“ žurnalą 1909 m. iniciavo dailininkas Sergejus Makovskis ir poetas Nikolajus Gu-
miliovas, jis buvo skirtas dailei ir literatūrai, jame savo tekstus spausdino rusų simbolistai ir 
akmeistai. Ėjo Sankt Peterburge 1909–1917 m. 

186.  L‘exposit ion de porcelaine.  Guide
1937, Leningradas, 32 p. ir 52 iliustracijos.
90 Eur

Rusiško porceliano parodos, vykusios Valstybiniame Rusų muziejuje, katalogas. Sistemiškai apžvelgiama 
visa rusų porceliano istorija, įvarios porceliano gamyklos ir jų produkcijos savitumai. 

187. Мария Капусьценская, Ванда Марковская
Адам Мицкевич. Жизнь и творчество в документах, портретах и иллюстрациях 1956, Полония, 158 p. Rusų kalba. 
Gausiai iliustruota.
40 Eur

188. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Portraits  de Montparnasse
1991, Boulogne–Billancourt: Éditions de l‘Albaron, 164 p.
60 Eur

Dailininko Neemijos Arbit Blato atsiminimų knyga apie jo portretuotus asmenis, sutiktas 
iškilias asmenybes. Padeda giliau suvokti Blato portretinę kūrybą. 
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5353

189. Stefan M. Kuczyński, Krystyna Sroczyńska
Grunvald

1960, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 74 p. ir 17 lapų reprodukcijų.
40 Eur

Jano Matejkos (1838–1893) monumentalaus darbo „Žalgirio mūšis“ 
(1875–1878) analizei skirta lenkų istorikų monografija.

190. Knygos „Александръ Петровъ. Шахматная игра, приведенная въ систематический порядок (Санкт Петрбургъ, 
1824), I–II dalys“ reprintas
1977, Москва: Физкультура и спорт. Su SSSR šachmatų čempiono Anatolijaus Karpovo nuotrauka ir autografu.
40 Eur
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A. – apačioje
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Sutrumpinimai



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.



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 pre-
Auction 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 
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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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STANISLOVAS ŽVIRGŽDAS
Fotografas, fotografijos istorikas, vertėjas

Gimė 1941 m. 1960–1961 studijavo Vilniaus universitete istoriją. 1961–1965 politinis kalinys. 1972 baigė 
Neakivaizdinį menų liaudies universitetą (ZNUI) Maskvoje. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1972, 
nuo 2001 – garbės narys. 1992–1996 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas. 2003–2010 dėstė meninę 
fotografiją Vilniaus dizaino mokymo centre. 2007–2011 LR Kultūros ministerijos Kultūros ir meno tarybos 
narys. Nuo 2011 – Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narys. Nuo 2013 Lietuvos kultūros tarybos 
narys. 

1988 – Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografas menininkas (AFIAP), 1992 – 
nusipelnęs fotografas menininkas (EFIAP), 2004 – meistras (MFIAP). 300 nacionalinių, 500 tarptautinių 
fotografijos parodų dalyvis, per 220 įvairių apdovanojimų laimėtojas. Surengė 112 personalinių parodų šalyje ir 
užsienyje. Per 380 įvairaus pobūdžio publikacijų iš fotografijos istorijos, teorijos, vertimų Lietuvos laikraščiuose 
ir žurnaluose autorius. 

1999 – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2002 – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžius. 2004 – Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už lietuviškų peizažų 
tikrumą ir meno įtaigumą, tradicijos brandumą ir atnaujinimą, autorines knygas. 2010  – aukso medalis Už 
nuopelnus Vilniaus kultūrai, 2010 – Balio Buračo fotografijos premija, 2012 – Skirmanto Valiulio premija.

SIGITA MASLAUSKAITĖ–MAŽYLIENĖ 
Tapytoja, menotyrininkė, Bažnytinio paveldo muziejaus vadovė

Vaikystėje Sigita baigė Vienožinskio dailės mokyklą, o 1996 m. Vilniaus dailės akademijoje – tapybos studijas. 
1997–2000 m. studijavo bažnytinį paveldą Romos Grigaliaus universitete. Grįžusi į Lietuvą tapo Vilniaus 
arkivyskupijos menotyrininke. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija 
XVI a.–XIX a. pradžioje“. Nuo 2005 m. aktyviai bendradarbiavo steigiant Bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje, 
kuriam dabar ir vadovauja. 

2008 m. stažavosi Paryžiaus Žmogaus studijų institute (Fondation maison des sciences de l᾿home, Paris) 
su Andrew W. Mellono stipendija, 2009 m. atliko kūrybinę stažuotę VDA studijoje Cité Internationale des Arts 
Paryžiuje, 2009–2011 buvo mokslininkė stažuotoja ES SF projekte „Podoktorantūros stažuočių įgyvendinimas 
Lietuvoje“. 2013 m. apdovanota valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjui. 

Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, dėsto krikščioniškojo meno istoriją 
Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre, muzeologiją Vilniaus dailės akademijoje. 
S. Maslauskaitė dalyvauja mokslinėje veikloje, rengia savo tapybos ir bažnytinio meno parodas. Išleido 
monografiją apie šv. Kazimiero atvaizdo istoriją lietuvių ir lenkų kalbomis (2010 ir 2014 m.) 

* * * * *

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros tinklapyje www.menorinka.lt
Išklausiusiems nemažiau 7-ų 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 ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook 
profilyje „Vilniaus Aukcionas“. 



BIBLIOTEKA
Tapybos
RetroSpektyva

Pranas Gailius

rugsėjo 2 – spalio 17 d.

Parodos partneris

Kazio Varnelio namai–muziejus
 Didžioji g. 26, LT-01128, Vilnius

www.lnm.lt
el. paštas: k.varnelio.muziejus@lnm.lt

tel. (+370 5)279 16 44
Darbo laikas:

II–VI: 10–16 val.
Lankytojai priimami prieš tai 

susitarus telefonu

Kazio Varnelio namai–muziejus
 Didžioji g. 26, LT-01128, Vilnius

ŠEŠĖLIO 
AUKŠTUMA
Ir kItOs bEdugnĖs...

Pranas Gailius

2015 m. rugpjūčio 20 – rugsėjo 19 d. 

www.kunstkamera.lt
info@menorinka.lt

Ligoninės 4, Vilnius,
tel. 8 5 2307200

I-V 11:00–19:00 val.
VI 12:00–16:00 val. 



AUKCIONO	  DALYVIO	  REGISTRACIJOS	  ANKETA	  
	  

DATA:	  _________________	  	  AUKCIONO	  NUMERIS:	  ____	  
	  
VARDAS	  	   	  
PAVARDĖ	  	   	  
ADRESAS	  	   	  
ĮMONĖ	  
	  

PAVADINIMAS:_________________________________________	  
ĮM.	  KODAS:	  ____________________________________________	  
PVM	  MOK.	  KODAS:	  ____________________________________	  
ADRESAS:______________________________________________	  

MOB.	  TEL.	  	   	  
EL.	  PAŠTAS	  	   	  

□	  sutinku	  gauti	  Meno	  rinkos	  agentūros	  naujienlaiškį.	  
AR	  AUKCIONE	  
DALYVAUS	  TIESIOGIAI?	  

□	  	  Taip	  	  
□	  	  Ne	  	  	  

AUKCIONE	  
DALYVAUJANČIO	  
ATSTOVO	  	  

 
Vardas,	  pavardė:________________________________________	  
	  
Įgaliojimo	  atstovauti	  dokumentas:____________________	  
(turi	  pateikti	  atvykęs	  į	  aukciono	  vietą)	  

AR	  BUS	  REIKALINGOS	  
NUPIRKTO	  KŪRINIO	  
TRANSPORTAVIMO	  
PASLAUGOS?	  

□	  	  Ne	  
□	  	  Taip	  
Pristatymo	  adresas:	  ____________________________________	  

APMOKĖJIMO	  FORMA	  
(TERMINAS	  –	  5	  DARBO	  
DIENOS)	  

□	  grynaisiais	  
□	  banko	  pavedimu	  	  
□	  kreditine	  kortele	  	  	  	  

SUTINKU,	   KAD	   MENO	   RINOS	   AGENTŪRA	   TVARKYTŲ	   MANO	   ASMENS	   DUOMENIS,	   NURODYTUS	   ŠIOJE	   ANKETOJE,	   TIESIOGINĖS	  
RINKODAROS	   TIKSLAIS	   NE	   ILGIAU	   KAIP	   3	   METUS	   NUO	   ŠIOS	   ANKETOS	   DATOS,	   PAGAL	   ASMENS	   DUOMENŲ	   TEISINĖS	   APSAUGOS	  
ĮSTATYME	  IR	  KITUOSE	  ATITINKAMĄ	  VEIKLĄ	  REGLAMENTUOJANČIUOSE	  ĮSTATYMUOSE	  NUSTATYTUS	  ASMENS	  DUOMENŲ	  TVARKYMO	  
REIKALAVIMUS.	  
	  
PATVIRTINU,	  KAD	  ESU	  SUSIPAŽINĘS	  SU	  MENO	  KŪRINIŲ	  PARDAVIMO	  AUKCIONE	  TVARKA	  IR	  	  SĄLYGOMIS	  BEI	  SU	  JOMIS	  	  SUTINKU	  
	  
PARAŠAS	  
	  
AŠ	  PAGEIDAUJU	  PIRKTI	  ŠIUOS	  AUKCIONO	  KŪRINIUS,	  UŽ	  KURIUOS	  SIŪLAU	  ŠIAS	  MAKSIMALIAS	  KAINAS	  BEI	  LAIMĖJIMO	  ATVEJU	  BESĄLYGIŠKAI	  ĮSIPAREIGOJU	  APMOKĖTI	  MENO	  
KŪRINIŲ	  PARDAVIMO	  AUKCIONE	  TVARKOJE	  IR	  	  SĄLYGOSE	  NURODYTAIS	  TERMINAIS:	  
	  

Nr.	   Loto	  
Nr.	  

Loto	  pavadinimas	  
	  

Maksimali	  mano	  siūloma	  akceptuota	  
(„plaktuko“)	  kaina,	  Eur	   ℑ*	  

1.	   	   	   	   	  
2.	   	   	   	   	  
3.	   	   	   	   	  
4.	   	   	   	   	  
5.	   	   	   	   	  
*Jeigu	  pageidaujate	  aukcione	  dalyvauti	  telefonu,	  tuomet	  užuot	  nurodę	  maksimalią	  siūlomą	  kainą,	  pažymėkite	  varnele	  stulpelyje	  ℑ.	  Telefonu	  varžytis	  galima	  tik	  
dėl	  tų	  lotų,	  kurių	  pradinė	  kaina	  500	  Eur	  ar	  daugiau.	  Aukciono	  namai	  neatsako	  už	  telefoninio	  ryšio	  sutrikimus.	  
	  
Primename,	   kad	   galutinę	   įsigyto	   kūrinio	   kainą	   sudaro	   akceptuota	   („plaktuko“)	   kaina	   plius	  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).	  Apmokėti	  būtina	  per	  5	  darbo	  dienas	  po	  aukciono.	  

	  
UŽPILDYTĄ	  ANKETĄ	  PRAŠOME	  SIŲSTI	  FAKSU	  (+370	  5)	  230	  7200	  

ARBA	  INFO@MENORINKA.LT	  
	  

NEDALYVAUJANČIŲ	  AR	  TELEFONU	  DALYVAUJANČIŲ	  PIRKĖJŲ	  ANKETOS	  TURI	  BŪTI	  GAUTOS	  NEVĖLIAU	  NEI	  LIKUS	  4	  VALANDOMS	  IKI	  AUKCIONO	  PRADŽIOS	  
	  



AUCTION	  PARTICIPANT’S	  REGISTRATION	  FORM	  
	  

DATE:	  _________________	  	  AUCTION	  NUMBER:	  ____	  
	  
FIRST	  NAME	  	   	  
LAST	  NAME	  	   	  
ADDRESS	  	   	  
FIRM	  
	  

NAME:	  ______________________________________________________________________________________________________________ 
BUSINESS	  CODE:	  _____________________________________________________________________________________________________ 
VAT	  CODE:	  _________________________________________________________________________________________________________ 
ADDRESS:	  ___________________________________________________________________________________________________________ 

MOB.	  TEL.	  	   	  
E-‐MAIL	  	   	  

□	  I	  agree	  to	  receive	  the	  Meno	  Rinkos	  Agentūra	  newsletter.	  
WILL	  YOU	  PARTICIPATE	  IN	  THE	  
AUCTION	  PERSONALLY?	  

□	  	  Yes	  	  
□	  	  No	  	  

YOUR	  REPRESENTATIVE	  
AT	  THE	  AUCTION	  

First	  and	  last	  name:_______________________________________________________________________________________________	  
Document	  authorizing	  him/her	  to	  represent	  you:______________________________________________________________	  
(must	  be	  presented	  upon	  arrival	  at	  the	  auction)	  

WILL	  TRANSPORTATION	  
SERVICES	  BE	  NEEDED	  FOR	  THE	  
PURCHASED	  ART	  WORK?	  

□	  	  No	  
□	  	  Yes	  
Delivery	  address:	  __________________________________________________________________________________________________ 

METHOD	  OF	  PAYMENT	  
(DEADLINE	  –	  5	  WORKING	  
DAYS)	  

□	  Cash	  
□	  Bank	  draft	  	  
□	  Credit	  card	  

I	  AGREE	  THAT	  MENO	  RINKOS	  AGENTŪRA	  MAY	  USE	  THE	  PERSONAL	  INFORMATION	  INDICATED	  ON	  THIS	  FORM	  FOR	  PURPOSES	  OF	  DIRECT	  
MARKETING	  FOR	  NO	  LONGER	  THAN	  THREE	  YEARS	  FROM	  THE	  DATE	  ON	  THIS	  FORM	  IN	  ACCORDANCE	  WITH	  THE	  REQUIREMENTS	  FOR	  THE	  
USE	   OF	   PERSONAL	   INFORMATION	   SET	   FORTH	   IN	   THE	   LAW	   ON	   THE	   LEGAL	   PROTECTION	   OF	   PERSONAL	   INFORMATION	   AND	   IN	   OTHER	  
LAWS	  REGULATING	  THIS	  ACTIVITY.	  
	  
I	  AFFIRM	  THAT	  I	  HAVE	  ACQUAINTED	  MYSELF	  WITH	  THE	  TERMS	  AND	  CONDITIONS	  FOR	  THE	  SALE	  OF	  ARTWORKS	  AT	  THE	  AUCTION	  AND	  
THAT	  I	  AGREE	  TO	  THEM.	  
	  
SIGNATURE	  
	  
	  
I	  WISH	  TO	  BUY	  THE	  FOLLOWING	  ARTWORKS	  ON	  AUCTION,	  I	  MAKE	  THE	  FOLLOWING	  MAXIMUM	  BIDS	  FOR	  THEM,	  AND	  IF	  MY	  BID	  WINS,	  I	  UNCONDITIONALLY	  AGREE	  TO	  PAY	  
FOR	  THEM	  IN	  ACCORDANCE	  WITH	  THE	  TERMS	  AND	  CONDITIONS	  FOR	  THE	  SALE	  OF	  ARTWORKS	  AT	  THE	  AUCTION	  BY	  THE	  DEADLINES	  INDICATED:	  
	  
No.	  	   Lot	  

no.	  
Name	  of	  lot	  
	  

Maximum	  accepted	  (gavel)	  price	  offered	  in	  euros	   ℑ*	  

1.	   	   	   	   	  
2.	   	   	   	   	  
3.	   	   	   	   	  
4.	   	   	   	   	  
5.	   	   	   	   	  
*	  If	  you	  wish	  to	  participate	  in	  the	  auction	  by	  telephone,	  instead	  of	  indicating	  the	  maximum	  bid	  you	  are	  willing	  to	  make,	  please	  check	  column	  
ℑ.	  You	  may	  bid	  by	  telephone	  only	  for	  those	  lots	  whose	  opening	  bid	  is	  €500	  or	  higher.	  The	  Auction	  House	  does	  not	  assume	  responsibility	  for	  
problems	  with	  the	  telephone	  connection.	  
	  
Please	  remember	  that	  the	  final	  price	  for	  a	  work	  acquired	  consists	  of	  the	  accepted	  (gavel)	  price	  plus	  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).	  Payment	  must	  be	  made	  within	  five	  
working	  days	  after	  the	  auction.	  
	  

AFTER	  FILLING	  OUT	  THIS	  FORM,	  PLEASE	  SEND	  IT	  TO	  US	  BY	  
FAX	  (+370	  5)	  230	  7200	  OR	  E-‐MAIL	  INFO@MENORINKA.LT	  

	  
ABSENT	  AND	  TELEPHONE	  BIDDERS	  MUST	  SUBMIT	  THIS	  REGISTRATION	  FORM	  

NO	  LATER	  THAN	  4	  HOURS	  BEFORE	  THE	  BEGINNING	  OF	  THE	  AUCTION.	  



1 viršelyje panaudota:

 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, 1864–po 1932)
Krymo vaizdas

1921, drb., al., 89 x 139,5

2 viršelyje panaudota:

Albinas Elskus  
(Bielskis, 1926–2007) 

Vitražas
XX a. II p., stiklas, 63 x 37,7

© Meno rinkos agentūra, 2015

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

Partneris:

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS 
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS 

ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE. 
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

XXXIX Vilniaus Aukcionas:
2015 m. gruodžio mėn. 

Tolerancijos Centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

:  V i l n i a u s  A u k c i o n a s



Kaina 5,79 Eur | 20 Lt
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