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Lietuvos�tapyba

1
NEŽINOMAS AUTORIUS (Lietuva)
„Šv. Kazimieras“
XIX a. 2 p.
drobė, aliejus 
76 x 65 cm
840 Eur  

Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras (1458–1484), Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos 
Habsburgaitės sūnus, yra vienas iš populiariausių šventųjų vaizduojamų religinėje LDK dailėje. Šv. Kazimiero atvaizdų gausu lietuvių 
liaudies kūryboje, miestų herbuose, jo vardu yra pavadinta daug Lietuvos ir išeivijos lietuvių bažnyčių, koplytėlių, draugijų ir kt. 
Šventojo ikonogra�ja su jam būdingais atributais – trižiede lelija, karūna, skeptru, kruci�ksu, buvo įkūnyta daugelio užsienio, Lietuvos 
bei lietuvių išeivijos dailininkų, tame tarpe ir Vytauto Kasiulio, Vytauto Kazimiero Jonyno ir daugelio kt. kūryboje, kur simbolizuoja 
lietuvišką dvasią, jaunystę, išsilavinimą, dorybę, nuolankumą. 
Žinomiausi šv. Kazimiero vaizdavimo ikonogra�niai tipai: karalaitis vaizduojamas stovintis Vilniaus fone arba besimeldžiantis, tačiau 
priklausomai nuo dailininko ir užsakovo sumanymo bei istorijos ir ikonogra�jos išmanymo, gali būti vaizduojamas ir kitaip. Šiame 
nežinomo dailininko sukurtame paveiksle Šv. Kazimieras vaizduojamas stovintis debesų fone, virš kurių kairėje pusėje nutapytas 
Loreto Dievo Motinos koplyčios siluetas, o dešinėje – ornamentais puošta uždanga. Karalaitis pavaizduotas stovintis prie stalelio su 
knyga, nutapytas su ilga karališka mantija, papuošta šermuonėlių kailiu, karūna, rankose laiko leliją ir karališką skeptrą.
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Lietuvos�tapyba

3
JONAS MACKEVIČIUS (1872–1954)
„Upės vingis“ 
1920–1940
sign. AD – J. Mackevičius
kartonas, aliejus
22,6 x 27,7 cm  
950 Eur  

2
ADOMAS GALDIKAS (1893–1969)
„Kalnų peizažas“
XX a. 1 p.
sign. AK – A. Galdikas
akvarelė, popierius 
28 x 40 cm
2200 Eur  
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Lietuvos�tapyba

6 
JONAS MARTINAITIS (1898–1947)
„Miško peizažas“
1939
sign. AK – JMart39; KP – J. Martinaitis
popierius, akvarelė
41 x 33 cm  
780 Eur 

Būklė:  dešinėje pusėje,  keliose vietose negiliai įplėštas popierius, 
viršutinėje dalyje įbrėžimas

4   
VLADAS DIDŽIOKAS (1889–1942)
„Nemuno kelionės etiudas nr. 18“
1922–1930
sign. KP – V. Didžiokas  
medžio lenta, aliejus
11,5 x 18 cm  
720 Eur 

5
PRANAS SIMANAVIČIUS (1905–1962)

„Rokiškio bažnyčia“
1933 

sign. AK – 1933.I.05, P. Simanavičius
popierius, akvarelė

31 x 43 cm  
Būklė: nežymūs tapybos sluoksnio nutrupėjimai viršutinėje dalyje

250 Eur  

Pranas Simanavičius (1905–1962) – dailininkas, pedagogas. Nuo 
1931 m. Rokiškio gimnazijos piešimo mokytojas, muziejininkas. 

1941–1944 m. dirbo Rokiškio kraštotyros muziejaus direktoriumi.



-10-

Lietuvos�tapyba

7
JONAS BURAČAS (1887–1977)
„Jiesė“
1950
sign. KP – J. Buračas
kiti įrašai: 828 ktlg.
drobė, aliejus
42 x 51 cm  
1000 Eur  

8
VYTAUTAS POVILAITIS (1927–2009)
„Jiesia“
1978
sign. AK – VP78
kartonas, aliejus
50 x 70 cm  
450 Eur 

Dailininkas Jonas Buračas yra vienas iš žymiausių Lietuvos peizažistų, apkeliavęs daugelį Lietuvos kampelių ir 
įamžinęs juos savo kūriniuose, bylojančiuose apie nepaprastą dailininko meilę gimtinės grožiui. Nors ir 
vaizduodamas paprastus motyvus, dailininkas su didele menine įtaiga sugeba perteikti nuostabos ir susižavėjimo 
Lietuvos gamta įspūdį, pavaizduodamas jį virtuoziška technika paveikslo drobėje, plačias panoramas tapydamas 
naudojant mėgstamus šviesos-šešėlio žaismo efektus, žalsvų tonų koloritą.
Dailininkas gimė 1898 m. Sidaruose, Šiaulių apskrityje. 1922 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, studijavo pas A. 
Galdiką, J Vienožinskį, K. Šklėrių. 1930 m. išvyko savarankiškai mokytis į Paryžių, kur patirties sėmėsi ne tik dailės 
akademijose, bet ir muziejuose, tapė daug Paryžiaus peizažų. Tarybiniais metais dėstė dailės disciplinas vidurinėje 
dailės mokykloje ir Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1950 m. užsiėmė tik kūrybiniu darbu. J. 
Buračas įnešė reikšmingą indėlį į Lietuvių tapybą tęsdamas K. Šklėriaus kūrybos tradicijas. (N. Tumėnienė. Dailininko 
Jono Buračo parodos, skirtos 75-čiui paminėti katalogas, Kaunas, 1973)
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Lietuvos�tapyba

9
 KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Sodybos liekanos“
1968
sign. AD – KŠ, KP – K. Šimonis
kartonas, tempera
35 x 50 cm  
950 Eur  

10
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Praeities prisiminimai“
1973
sign. AD – KŠ, KP – K. Šimonis
kartonas, tempera
35 x 51 cm  
950 Eur  
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Lietuvos�tapyba

11 
ANTANAS MARTINAITIS (1939–1986)
„Pažaislio sodas“
apie 1970
drobė, aliejus
50 x 65 cm  
4500 Eur  

Antanas Martinaitis (1939–1986) – vienas žymiausių XX a. antrosios pusės lietuvių tapytojų, koloristinės krypties atstovų, A.Gudaičio mokinys. Baigęs 
studijas, kartu su bendraminčių Kauno jaunųjų tapytojų grupe, vasaras praleisdavo Pažaislio architektūros ansamblio aplinkoje, kai vienuolynas 1967 m. 
buvo perduotas Kauno valstybiniam M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejui. 
Paveikslas nesignuotas. Pagal stiliaus savybes, tikriausiai, nutapytas iki 1970 m., tuo metu, kai Martinaitis, mokytojo A.Gudaičio įkvėptas ir pirminių įspūdžių 
pagautas, tapė ekspresyvius kūrinius iš gamtos, kuriuose siekė išreikšti asmenines emocijas ir pažaboti spalvinę stichiją. Tai „Pajiesys“, 1967, „Pavasaris“, 
1968, „Vakaras prie Dusios“, 1971 ir Pažaislio žydinčių sodų motyvai („Pavasaris sode“, „Prie Pažaislio“, 1968–1969). Jiems būdingas platus ekspresyvus 
potėpis, harmoninga sodrių spalvų pusiausvyra, kurioje teikiama pirmenybė gilių žalių ir gelsvai rudų deriniams. Kompozicijoje dominuoja vešli augmenija 
su siauru dangaus ploteliu viršuje. Dailininkas meistriškai išreiškia žydinčio sodo poetišką vaizdą per išdidintus pirmojo plano medžius, akcentuodamas jų 
kamienų vitališką ritmą ir tapybišką žiedų švytėjimą. Kaip ir kituose darbuose jam svarbiausia matyto reginio dvasinė atmosfera ir gamtos amžinybės 
jutimas. Čia dar nėra vibruojančių gausių faktūrų ir konstruktyviai stilizuotų žmogaus �gūrų, sutinkamų vėlesnėse tapytojo drobėse, bet imponuoja plačių 
išlaisvintų gestų veržlumas, medžių lapų ir žiedų virpėjimas saulė šviesoje bei pavasario gamtos gyvybingumas. Paveiksle išreikštas didžiulis Pažaislio 
gamtos patirtų įspūdžių poveikis Antano Martinaičio kūrybai. Neatsitiktinai jis nekartą yra kartojęs: „Pažaislio ir mirdamas neužmiršiu“.
Dailėtyros Dr. Nijolė Tumėnienė
2016.05.07



Lietuvos�tapyba

12
ALFONSAS MOTIEJŪNAS (1912–1979)
„Pajūrio peizažas“ 
1965–1975
sign. AK – A. Motiejūnas
kart., al., 
62 x 78 cm
1000 Eur 

13
PETRAS STAUSKAS (1919–2003)
„Pažaislis“
1972
Sign. AD – St. 72
popierius, akvarelė
50 x 63 cm  
300 Eur  

14
JULIUS ČEPĖNAS (1925–2011)
„Nidos Kurėnų globėjas“
1972
sign. AD – J. Čepėnas
kartonas, aliejus
54 x 52 cm  
400 Eur  

15
JULIUS ČEPĖNAS (1925–2011)
„Gurzufo gatvelė“
1966
sign. AD – J. Č.
kartonas, aliejus
69 x 48 cm  
450 Eur  

-13-
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Lietuvos�tapyba

16
JUOZAPAS MILIŪNAS (1933–2016)
„Albino Molio portretas“
~1965
drobė, aliejus
91 x 70 cm  
1000 Eur  

Dailininkas Juozapas Miliūnas gimė 1933 m. Utenos apskrityje. 1957–1963 m. studijavo tuometiniame Valstybinio dailės instituto Tapybos fakultete. Po studijų dailininkas 
dalyvavo respublikinėse ir grupinėse parodose, rengiamose Lietuvoje, kaimyninėse šalyse, Belgijoje. Nuo 1967 m. Juozapas Miliūnas yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 
nuo 1993m. Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubo narys. Dailininkas yra surengęs daugiau nei 10 personalinių parodų Vilniuje, Utenoje ir kituose šalies miestuose. J. Miliūno 
kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Utenos kraštotyros muziejus, privačios galerijos ir meno kolekcininkai JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Rusijoje. Intensyviai 
kurdamas dailininkas daug metų dirbo pedagoginį darbą, du dešimtmečius vadovavo Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklai. Juozapas Miliūnas dažnai vadinamas 
tikru peizažinės tapybos meistru, kūręs tikroviškus, subtiliai apibendrintus, romantikos sklidinus peizažus, tačiau buvo puikiai įvaldęs ir kitą tapybos žanrą – portretą. 
Paveiksle yra pavaizduotas tarpukario Lietuvos Respublikos karo lakūnas, Albinas Molis (1907–1981), portretas nutapytas apie 1965 m. Albinas Molis nuo 1922 m. buvo 
Lietuvos šaulių sąjungos narys, 1925 m. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje, tarnaudamas baigė gimnaziją. 1928 m. baigus Karo mokyklą (X laida) jam suteiktas 
pėstininkų leitenanto laipsnis, A. Molis buvo paskirtas 9 pėstininkų pulko jaunesniuoju karininku. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), 
buvo perkeltas į Karo aviaciją. 1933 m. pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. 1933–1936 m. dirbo sekretoriumi Panevėžio kalėjime. 1936 m. priimtas į tarnybą 
Karo aviacijoje. Tarnavo 8 eskadrilėje II eilės karo lakūnu. 1940 m. jam buvo suteiktas I eilės karo lakūno vardas. SSRS okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 
1940 m. jis buvo paskirtas Raudonosios Armijos atskirosios aviaeskadrilės atsarginės grandies vyr. lakūno žvalgu. Kilus II Pasauliniam karui iš Raudonosios Armijos pasitraukė, 
kartu su Joniškio partizanais dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. 1944 m. A. Molis pasitraukė į Vakarus ir nuo 1947 m. gyveno Bradforde, vėliau Londone, Anglijoje. 1956 m. 
grįžo į Lietuvą ir gyveno Vilniuje.
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Lietuvos�tapyba

17
PRANCIŠKUS PORUTIS (1924–2009)
„Rytas“, „Diena“, „Vakaras“ (triptikas)  
apie 1970
sign. AD – P. Porutis  
popierius, akvarelė 
3 vnt. - 32 x 40 cm, 16 x 52 cm, 16 x 62,5 cm
650 Eur  

18
GRAŽINA JANINA VITARTAITĖ (1942)

„Pajūrys“
1986

sign. KP – Vitartaitė Gražina, St.
drobė, aliejus

50 x 70 cm  
425 Eur 
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Lietuvos�tapyba

19
ALGIMANTAS JONAS KURAS (1940)
„Naminių daiktų asociacijos gamtoje“
1987
sign. AD – K.A. 87
drobė, aliejus
60 x 48 cm  
1800 Eur  

20
RIMVIDAS JANKAUSKAS (KAMPAS) 
(1957–1993)
„Be pavadinimo“
1991
sign. AD – Kampas 
drobė, aliejus
54 x 73 cm  
1660 Eur  

21 
RIMVIDAS JANKAUSKAS (KAMPAS) (1957–1993) 
„Aktas“
1992
sign. AD – Kampas
drobė, aliejus
49 x 60 cm  
1200 Eur  
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Lietuvos�tapyba

22
ANTANAS OBCARSKAS (1958)
„Verba“
1992
sign. AD – A. Obcarskas
drobė, aliejus
110 x 81 cm  
1950 Eur  

23
ANTANAS OBCARSKAS (1958)
„Spanguolynų bruzgynai“
2014
sign. AD – Obcarskas
drobė, aliejus
30 x 40 cm  
450 Eur  

24
ANTANAS OBCARSKAS (1958)
„Burlaivis“
2009
sign. AD – Obcarskas
drobė, aliejus
30 x 40 cm  
450 Eur  
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Lietuvos�tapyba

27
BRONIUS GRUŠAS (1932)
„Diana“
2004
sign. AD – B. Gruš., KP – Bronius Grušas
kartonas, stiklo plastika, aliejus
82 x 61 cm  
460 Eur 

25
ZENONAS VARNAUSKAS (1923–2010) 
Iš ciklo „Motina ir vaikas“
1999
sign. AK – Z. Varnauskas
popierius, akvarelė, guašas, tempera
30 x 40 cm  
650 Eur 

26
ZENONAS VARNAUSKAS (1923–2010) 
Iš ciklo „Motina ir vaikas“
1999
sign. AK – Z. Varnauskas
popierius, akvarelė, guašas, tempera
30 x 40 cm  
650 Eur  

28
ALOYZAS STASIULEVIČIUS (1931)
„Vilniaus motyvas“
1996
sign. AD – A. Stasiulevičius
drobė, aliejus
60 x 73 cm  
1550 Eur  
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Lietuvos�tapyba

29
ROMAS DALINKEVIČIUS (1950–2001)
„Pavasaris“
1989
sign. VD – RD, 
KP – R. Dalinkevičius
kartonas, aliejus
70 x 80 cm  
450 Eur

31
ROMAS DALINKEVIČIUS (1950–2001)
„Apleistas miestas“
1989
sign. VD – RD, 
KP – R. Dalinkevičius
kartonas, aliejus
70 x 80 cm  
450 Eur

30
ROMAS DALINKEVIČIUS (1950–2001)
„Aušra prie marių“
1989
sign. VD – RD, 
KP – R. Dalinkevičius
kartonas, aliejus
70 x 80 cm  
450 Eur 
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Lietuvos�tapyba

32
VLADIMIRAS KASATKINAS
(1924–2013)
„Parkas Archangelskoje“
1983
sign. AD – V. Kasatkin
drobė, aliejus                              
85 x 105 cm                                
800 Eur 

Publikuota: N. Rakova, V. Kasatkin. 
Sovetskij chudožnik (Н. Ракова, 
В. Касаткин. Советский художник), 
Maskva 1986, p. 51

33
VLADIMIRAS KASATKINAS (1924–2013)

„Dailininko S. Jusionio portretas“
1983

sign. AD – V. Kasatkin
drobė, aliejus

105 x 85 cm  
1000 Eur  

Publikuota: N. Rakova, V. Kasatkin. Sovetskij chudožnik 
(Н. Ракова, В. Касаткин. Советский художник), Maskva 1986, p. 27
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Lietuvos�tapyba

34
VLADIMIRAS KASATKINAS (1924–2013)
„Kauno rotušė“
1994
sign. AK – V. Kasatkin
kartonas, aliejus
50 x 60 cm  
300 Eur 

35
VLADIMIRAS KASATKINAS (1924–2013)
„Prie Nemuno“
1992
sign. AK – V. Kasatkin
kartonas, aliejus
60 x 80 cm  
400 Eur 

36
VLADIMIRAS KASATKINAS (1924–2013)
„Miškas kovą“
1979
sign. AD – V. Kasatkin
kartonas, aliejus
70 x 80 cm  
300 Eur  
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Lietuvos�tapyba

37
IRENA BREIVIENĖ (1956)
„Rožytės“
1991 
sign. KP – I. Breivienė
Kartonas, aliejus
23 x 23 cm  
45 Eur 

38
IRENA BREIVIENĖ (1956)
„Puokštė“
1991 
sign. KP – I. Breivienė
Kartonas, aliejus
23 x 23 cm  
45 Eur  

39
SILVIJA DREBICKAITĖ (1957)
„Paparčiai“
1991
sign. KP – S. Drebickaitė
drobė, aliejus
45 x 40 cm  
500 Eur  

40
DEIMANTAS POPULAIGIS (1968)
„Šaukliai“
1997
sign. AD – D. Populaigis
drobė, aliejus
104 x 70 cm  
1200 Eur 
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Lietuvos�tapyba

41
VIRGINIJUS KAŠINSKAS (1955)
„Vakarienė“
1991-1992
sign. KP – V. Kašinskas
drobė, aliejus
120 x 100 cm  
600 Eur

42
VIRGINIJUS KAŠINSKAS (1955)

„Raudotojai“
1988

sign. VK – V. Kašinskas
drobė, aliejus

86 x 102 cm  
450 Eur

Virginijus Kašinskas 1981-1987 m. Valstybiniame 
dailės institute baigė tapybos specialybę. Parodose 
dalyvauja nuo 1987 m. Dailininkas dirbo pedago-
ginį darbą, nuo 1987-1992 m. dėstė Kauno J. 
Naujalio meno mokykloje. Nuo 1996 m. Vilniau Dai-
lės Akademijos Kauno dailės fakultete, dėsto pieši-
mą ir tapybą. V. Kašinskas ypač domisi lietuvių mito-
logija, liaudies menu, ornamentika, Lietuvos etno-
kultūra, nekrokulto (marinimo, laidojimo, vėlinių) 
tradicijomis, sakraliniais ritualiniais ženklais ir sim-
boliais. Savo tyrinėjimų temomis dailininkas yra 
paskelbęs ne vieną vertingą straipsnį, dalyvavo 
konferencijose. V. Kašinsko kūryba yra persmelkta 
lietuvių liaudies meno ir gilių tautos tradicijų ap-
mąstymais, ritualinių tradicijų nuotaika ir motyvais, 
kurie atsispindi autoriaus paveikslų kompozicijoje, 
simbolikoje, abstrakčioje–ekspresionistinėje 
tapybos išraiškoje. Autorius savo kūrinius dažnai 
jungia į ciklus. Vienas iš didžiausių ir svarbiausių yra 
40 paveikslų ciklas „Raudos“.  
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Lietuvos�tapyba

43
VIRGINIJUS KAŠINSKAS (1955)
„Raudotojai II“
1989
sign. KP – V. Kašinskas
drobė, aliejus
84 x 105 cm  
450 Eur

44
VIRGINIJUS KAŠINSKAS (1955)
„Reminiscencija“
1992–1993
sign. KP – V. Kašinskas
drobė, aliejus
92 x 65 cm  
500 Eur

45
GINTARAS PALEMONAS JANONIS (1991)
„Trys karaliai“
1991
sign. KP – Gintaras Palemonas Janonis
drobė, aliejus
75 x 63 cm  
650 Eur
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Lietuvos�tapyba

46
MINDAUGAS BREIVA (1958)
„Muzikantai“
2000
sign. DV – MB Breiva, 2000
drobė, aliejus
77 x 225 cm  
1200 Eur 

47
GINTAUTAS AUGUSTINAS VASIONIS (1930)
„Nida“
2013
sign. AD – A. Vasionis
drobė, aliejus
55 x 90 cm  
600 Eur  

48
GINTAUTAS AUGUSTINAS VASIONIS (1930)

„Jiesios tiltas“
2004

sign. AK – A.V.
drobė, aliejus

50 x 65 cm  
900 Eur
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Lietuvos�tapyba

49
PRANAS GUDAITIS (1948)
„Žeimena“
2008
sign. AD – P. Gudaitis
drobė, aliejus
54 x 73 cm  
500 Eur  

50
EIMUTIS MARKŪNAS (1959)

„Proskyna“
2005

sign. KP – Lina Beržanskytė Trembo
drobė, aliejus

60 x 80 cm  
380 Eur  

51
LINA BERŽANSKYTĖ TREMBO (1970)
„Demono atėjimas“
2003
popierius, pastelė, tušas
58 x 40 cm  
200 Eur  
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Lietuvos�grafika

52
JONAS ŠILEIKA (1883-1960)
„I.Chodzko portretas“
XX a. 1 p.
sign. AD – J. Šileika
VK, KP – spaudas: Hum. Mok. Fak. Muziejus, nr. 85
popierius, pieštukas
12 x 12 cm, 18 x 25 cm  
210 Eur  

Įrašas po piešiniu: „Ig. Chodzko (1794-1861), garsus autorius veikalų:
„Obrazy Litewskie“, „Podania Litewskie“ ir t.t.. Iš Z. alb. J. Šileika“

54
EDVARDAS KUČINSKIS (Edward Kuczyński)  (1905–1958)
„Vilniaus Šv. Onos bažnyčia“
XX a. 1 p.
sign. AD – E. Kuczyński (klišėje)
10,5 x 17,5 cm  
90 Eur  

55
VYTAUTAS VARANKA (1904–1990) 
„Palangos tiltas“
1964
sign. AD – Varanka 64
spalvota litogra�ja
24 x 37 cm  
140 Eur  

53
JONAS JUOZAS BURBA (1907-1952)
Antano Smetonos bibliotekos ekslibrisas
apie 1934
sign. – AC – Jonas Burba
9 x 6,8 cm   
10 Eur  

Apie 1934 metus žinomas lietuvių gra�kas Jonas Juozas Burba (1907–1952) 
sukūrė A. Smetonos bibliotekai ekslibrisą. Jame gra�kas pavaizdavo atgimimo 
simbolį – paukštį Feniksą, graikų abėcėlės raides (alfą ir omegą), valstybin-
gumo ženklą – Gedimino stulpus, bei kitus ženklus, įprasminančius įvairiopą 
A. Smetonos veiklą ir kartu atspindinčius jo skaitymo poreikius (N. Lietuvni-
nkaitė, „Prezidento Antano Smetonos asmeninė biblioteka: paveldas ir tyrimai“. 
Knygotyra, 2011, 56, p. 283)

Dailininkas Vytautas Varanka praėjo savotišką ir sudėtingą savo gyvenimo ir kūrybos kelią. 
1933 m. baigė Kauno meno mokyklą, kurioje žymių dailininkų A, Galdiko, M. Dobužinskio, 
A. Varno vadovaujamas studijavo piešimą ir gra�ką. Po to kelerius metus, kaip ir dauguma 
to meto dailininkų, dirbo piešimo mokytoju, mokytojavo Pasvalyje, Tauragėje, Trakuose. 
Jausdamas poreikį tobulintis, 1941 m. persikėlė į Vilnių ir vėl ėmė studijuoti dailę Dailės 
akademijoje, kurią ir baigė. 1943 m. tapęs profesionaliu dailininku kurį laiką dirbo ,,Jaunimo 
gretų“ meniniu redaktoriumi ir „Komjaunimo tiesos“ redakcijoje iliustratoriumi, vėliau 
laikraščių ir žurnalų leidykloje, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, prisidėdamas prie 
Vilniaus atkūrimo darbų. 1950 m. Vytautas Varanka buvo priimtas į Dailininkų sąjungą, ilgą 
laiką dirbo dailininkų gra�kos dirbtuvėse. Čia jis ne tik padėdavo gra�kams tiražuoti jų 
darbus, bet ir pats stengėsi plačiau pažinti gra�kos technikos, ieškoti naujų spaudos 
galimybių. Ypač jį traukė litogra�jos technika, kuri ilgainiui tapo pagrindine jo kūryboje. 
Dailininkas yra sukūręs daugelį litogra�jų, pasižyminčių tiksliu ir kruopščiu piešimu, gerai 
išnaudotomis litogra�jos technikos galimybėmis. Gra�kas suformavo savo individualų 
kūrybos pasaulį, savitą pasaulėjautą ir grožio supratimą. Visuose dailininko darbuose 
vyrauja ramybė, idiliška nuotaika, harmoningas formų, linijų ritmas. 
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Lietuvos�grafika

56
JULIUS ČEPĖNAS (1925–2011)
„Benediktinių vienuolynas Kaune“
1977
popierius, mišri technika, anglis
75 x 61 cm  
210 Eur  

57
 JULIUS ČEPĖNAS (1925–2011)
„Kauno Šv. Jurgio bažnyčia“
~1972
popierius, mišri technika, tušas
31 x 37 cm  
200 Eur  

58
GRAŽINA DIDELYTĖ - ABARAVIČIENĖ (1938–2007)
„Svirskio Lietuva I“
1975
sign. AD – parašas 75
ofortas
29,5 x 20,5 cm  
190 Eur  
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59
LEONORAS VYTAUTAS STRIOGA (1930)
„Moters portretas“ (dvipusis)
1965 
sign. AD – L. Strioga
popierius, sangina
41 x 29 cm  
65 Eur  

60
LEONORAS VYTAUTAS STRIOGA (1930)
„Klūpanti“  
1984
sign. AD – L. Strioga
popierius, pieštukas
30 x 21 cm  
55 Eur  

61
LEONORAS VYTAUTAS STRIOGA 
(1930)
„Autoportretas“  
1985 
sign. AK, AD – L. S.
popierius, sangina
30 x 21 cm  
75 Eur  

62
LEONORAS VYTAUTAS STRIOGA (1930)
„Sėdin� figūra“  
1955 
sign. AD – L. Strioga
popierius, pieštukas
20 x 27 cm  
55 Eur  

Lietuvos�grafika
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Lietuvos�grafika

63
VYTAUTAS KASIULIS (1918–1995)
„Moteris su ožka“
XX a. 7 d-metis
sign. AD – Kasiulis  
litogra�ja, 9/50
45 x 60 cm  
480 Eur  

64
DANGUOLĖ DAUKNYTĖ (1957)
„Kelionė“
1992
sign. AD – D. Dauknytė
mišri technika, 6/8
92 x 63 cm  
160 Eur  

65
NIJOLĖ ŠALTENYTĖ (1946)
„Atostogos II“
1981
sign. AD – N. Š.
ofortas, akvatinta, E.A. - autorinis atspaudas (épreuve d'artiste)
40 x 32 cm  
200 Eur  
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Lietuvos�grafika

66
MIKALOJUS POVILAS VILUTIS (1944)
„Pokalbis su medžiu“
1993
sign. AD – M. Vilutis  
popierius, šilkogra�ja, 37/75
40 x 33 cm  
230 Eur 

67
       MIKALOJUS POVILAS VILUTIS (1944)

„Medis“
1993

sign. AD – M. Vilutis
popierius, šilkogra�ja, 20/75

40 x 33 cm
        230 Eur
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Skulptūra,�taikomoji�dailė

68
LEONORAS VYTAUTAS STRIOGA (1930)
„Džiaugsmo diena“
2005
sign. AP – L. S.
medis, polichromija, bronzavimas
74 x 31 x 17 cm  
650 Eur

69
LEONORAS VYTAUTAS STRIOGA (1930)
„Vėlių sugrįžimas“
2014
sign. AP – L. S.
bronza, medis
11 x 15 x 4 cm  
230 Eur  

70
LEONORAS VYTAUTAS STRIOGA (1930)
„Rojaus paukštis“
2006
sign. AP – L. S.
medis (beržas)
32 x 43 x 11 cm  
530 Eur  
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Skulptūra,�taikomoji�dailė

71
JUOZAS ŠLIVINSKAS (1950)
Mikelandželo B. (1475–1564) bareljefo Madona „Pitti“ (1503–1504) kopija
~1985
gipsas, polichromija
95 x 90 cm  
300 Eur  

Mikelandželo Buonaročio „Tondo Pitti“ bareljefo (marmuras) originalas yra 
saugomas Nacionaliniame Bardželo muziejuje Florencijoje.

72
NEŽINOMAS AUTORIUS (Lietuva)
Veidrodis
XX a. 1 p.
medis, intarsija, pro�liuotas veidrodis
94 x 110 cm, veidrodis 43,5 x 84 cm
380 Eur  



-34-

Užsienio�šalių�tapyba

73
GIUSEPPE VICENZINO (GIUSEPPE VOLO) 
(Italija) (1662–1700)
„Natiurmortas su gėlėmis“
XVII a. 2 p.
drobė, aliejus 
115 x 80 cm
9400 Eur  

Giuseppe Vicenzino (Giuseppe Volo) (Milanas, 1662–1700) Italijoje, Lombardijoje, gyvenęs ir kūręs dailininkas, daugiausiai tapęs natiurmortus. Tuometinės aukštuomenės 
rūmuose buvo nemažai šio autoriaus paveikslų, vaizduojančių įvairias kompozicijas su gėlėmis, vaisiais, stalo reikmenimis, skulptūrėlėmis ir medžioklės laimikiais. 
Natiurmorte pavaizduotų senovinių veislių gėlių žiedai nutapyti meistriškai. Pavaizduoti gėlės žiedą, lapus, šešėlyje tamsiame fone, labai sunki užduotis netgi labai patyru-
siam dailininkui. Natiurmortų meistras Janas Breigelis (1568-1625), kalbėdamas apie gėlių natiurmortų tapybą yra pasakęs: „Tokia tapyba iš natūros yra labai sunkus darbas, 
lengviau būtų nutapyti kelis peizažus“ (1, p. 474).
Paveikslas atspindi Baroko epochos dailei būdingus bruožus, kai tapyboje dėl įtaigumo, didingesnio įspūdžio, stipresnio poveikio žiūrovui buvo naudojamos speci�nės 
tapybos kalbos priemonės. Šiuo atveju tapybinės kalbos išraiškingumą ypač pabrėžia tamsus paveikslo fonas, apskritimo formos natiurmorto kompozicija, kurią sudaro 
atitinkamo dydžio gėlių žiedų komponavimas, barokinės vazos formos išryškinimas ir netikėtas, bet ypač Baroko tapybai būdingas triukas – atvirkštinės perspektyvos pa-
veiksle panaudojimas, pavaizduojant apatinę vazos dalį ir pagrindo ant kurio stovi vaza su gėlėmis, kontūrus – visa tai skirta ypatingam pagrindinio paveikslo objekto 
išraiškingumo padidinimui, svarbiausių kompozicijos objektų dalių išryškinimui, teatrališkumo įspūdžiui sukurti, taip būdingam Baroko epochoje ne tik molbertinėje dailėje, 
bet ir kituose dailės žanruose.
Natiurmortas, kaip atskiras žanras susiformavo italų dailininko Jacopo de Barbari (1445–1516) kūryboje. Toliau šį žanrą vystė ir plėtojo 16-17 a. �amandų, olandų, ispanų, italų 
dailininkai. Natiurmortuose simbolika turi ypatingą reikšmę. Paveikslas, kurio pagrindinis motyvas yra gėlės, priskiriamas vanitas natiurmortų rūšiai. Nors ir yra labai gražios, 
tuo pačiu gėlės yra labai trapios, trumpalaikės, todėl simbolizuoja žemiškų malonumų, grožio ir materialinio pasaulio laikinumą, gyvenimo trapumą.
Die Kunst des Barock. Red. Rolf Toman. Kiolnas, 2002. (1); M. Rzepińska. Siedem wieków malarstwa, 1988.
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Užsienio�šalių�tapyba

74
J. HEIN (V. Europa)
„Mozės radimas“
XIX a. vid.
drobė, aliejus 
55,5 x 125,5 cm
3200 Eur  

Krikščionybės tradicijoje Mozė (gyvenęs 13 a. pr. Kristų) yra vienas iš svarbiausių Senojo Testamento asmenų, kuris išpranašavo Kristaus gimimą ir gavęs iš Dievo stebuklingą 
galią, išvedė žydus iš Egipto nelaisvės. Pasaulio dailėje yra vaizduojama daugelis jo gyvenimo ir veiklos epizodų, tame tarpe ir „Mozės radimo“ scena. Pasak Senojo 
Testamento, Egipto faraonas, saugodamasis augančio izraelitų skaičiaus, įsakė išžudyti visus vyriškos lyties kūdikius. Norėdama išgelbėti ką tik gimusį kūdikį, Mozės motina 
paslėpė jį Nilo upės nendryne, pintinėje. Faraono duktė, kuri su tarnais ėjo maudytis į upę, rado kūdikį, jo pasigailėjo ir apsaugojo jį nuo žūties. Dailėje šis siužetas dažniausiai 
yra vaizduojamas iki išgelbėjimo – pintinė plūduriuoja prie kranto arba Mozės radimo momentu, kai kūdikis yra apsuptas kilmingų asmenų. Renesanso tapytojai kompoziciją 
papildė didele palyda dvariškių ir tarnų, vilkinčių puošniais to laikotarpio drabužiais. 
19 a. susiformavusių dailės krypčių atstovų – Nazarėnų (1809 m. vokiečių ir austrų dailininkų įkurta Šv. Luko sąjunga), Prerafaelitų (1848 m. Anglijoje Karališkosios dailės 
akademijos studentų įkurta brolija) kūriniams būdingi Senojo Testamento, Renesanso veikalų, religinio misticizmo tematika. Paveikslams charakteringas dekoratyvumas, 
kruopštus, realistiškas, detalus �gūrų, veidų, drabužių ir kitų detalių vaizdavimas, pagrįstas natūros studijavimu. Taip pat vienas iš Prerafaelitų kūrybos manierai būdingų 
bruožų yra paveikslo koloristikos šviežumas, kuris buvo išgaunamas remiantis ankstyvojo Renesanso dailininkų kūrybos technikomis, lesiruote. Spalvų grynumas ir švytėjimas 
buvo gaunamas ant balto grunto palaipsniui dengiant plonus skaidrius tapybos sluoksnius. Pagrindinių šios krypties dailininkų paveiksluose 19 a. – 20 a. pr. dažnai buvo 
perteikiama Biblinė tematika, tame tarpe ir Mozės gyvenimo scenos (pvz., Alma-Tadema Lourens (Sir Lawrence) (1836–1912), The Finding of Moses, 1903-04 m. [W. Gaunt, 
Victorian Olimpus, London, 1975, il. 16]).
Šių dailės krypčių atstovų kūryba turėjo daugybę pasekėjų įvairiose šalyse, kurie pradėjo tapyti panašia maniera, turėjo didelę įtaką Europos dailės raidai ir įvairių 
modernistinių dailės krypčių 19 a. pab. – 20 a. pr. susiformavimui, tame tarpe ir Art Noveau (Art Deco) dailės stiliui.
19 a. Vakarų Europos tapytojo J. Hein paveiksle „Mozės radimas“ nutapyta daugia�gūrinė, Senojo Testamento ikonogra�ją perteikianti kompozicija, vaizduojanti Egipto 
faraono dukrą, gausios patarnaujančių asmenų palydos plukdomą Nilo pakrante. Paveiksle yra pavaizduotas momentas, kai kūdikis (Mozė) pintinėje yra dar tik pastebėtas, o 
faraono duktė įsako plaukti paimti kūdikį, kryptį rodydama dešinės rankos mostu. Figūros nutapytos realistiškai, kruopščiai perteikiant smulkiausias aprangos dekoro detales, 
gėles, pakrantės augmeniją. Paveikslo autorius yra puikiai įvaldęs spalvinį, šviesos ir šešėlio formos modeliavimą. Figūrų drabužių audinių ir jų detalių, uždangų klosčių 
faktūros yra puikiai perteiktos subtiliai ištapant audinių ornamentiką bei prerafaelitų stilistikai būdingas fantastines dekoro detales (dešinėje pusėje, uždangos ornamentų 
fone nutapytas efektingas „povo uodegos“ elementas). Paveikslas nutapytas lesiruotės technika – plonais, skaidriais sluoksniais, suteikiant spalvoms grynumą ir išraiškingą 
švytėjimą. Papildomais, relje�nę faktūrą sukuriančiais sluoksniais, nedideliais fragmentais yra ištapytos tik �gūrų papuošalų ir aprangos papuošimų detalės.
Literatūra: 
Lexikon der Christlichen Ikonographie// Ikonographie der Heilingen. T. 3. Freiburg, 1990, p. 282-298; W. Gaunt, Victorian Olimpus, London, 1975, il. 16, p. 57-65; A. Konopacki, 
Prerafaelici, Warszawa, 1989, p. 5-12.
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75
NEŽINOMAS AUTORIUS (Vengrija)
„Pabėgėliai“
XX a. 1 p.
kartonas, aliejus
88 x 91 cm  
770 Eur 

76
VLADIMIR PAROŠIN (Владимир Парошин)

(1957)
„Naktinis skrydis“

1990
sign. AD, KP – V. Parošin

drobė, aliejus
88 x 91 cm  

850 Eur  
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Užsienio�šalių�tapyba

77
NEŽINOMAS AUTORIUS (Rusija)
A.I.Kuindži paveikslo„Beržų laukymė“ kopija
XIX a. pab.
drobė, aliejus
43 x 74.5 cm  
400 Eur 

78
U. ZAKKEROV (У. Заккеров) (19 a. pab. – 20 a.)
„Sopkos“
1909
sign. AK: У. Заккеров 1909
drobė, aliejus
37 x 64 cm  
350 Eur  

80
YARALYAN ARTO (?-2004)
„Moteris su vyno taure“
1993
sign. VD - ARTO93, KP - Arto Yaralyan
drobė, aliejus
65 x 85 cm  
2150 Eur  

81
ROMANOVSKI T. (T. Romanowski) (XX a.)
„Peizažas“
1989
sign. AD – Romanowski T.
drobė, aliejus
55 x 45 cm  
480 Eur  

79
IVANOVIČ A. I. (Iwanowicz A. I.) (19 a. pab. – 20 a.)
„Vakaras Kaire“
1925
sign. AD – A. I. Iwanowicz
drobė, aliejus
45 x 69 cm
300 Eur
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Užsienio�šalių�grafika

82
MIEČYSLAV JURGELIEVIČ  (Mieczysław Jurgeliewicz) (1900–1983)
„Porelė“
1938
medžio raižinys
10 x 13 cm  
80 Eur 

83
SALVADORAS DALI (Salvador Dali) (1904–1989)

„Triumfo žirgas“, iš S. Dali Žirgų albumo
1983, Spadem, Prancūzija
sign. AD – S. Dali (klišėje)

litogra�ja, 290/1000, Arches rankų darbo popierius, vandenženkliai
įspaudai popieriuje: Georges Israel Editeur

43 x 30 cm 
290 Eur  

84
PABLAS PIKASAS (Pablo Picasso) (1881–1973)
„Gėlių puokštė“
1959
šilkogra�ja 
50 x 65 cm  
100 Eur 
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Užsienio�šalių�taikomoji�dailė

85
ŠIRMA (4 dalys)
V. Europa, XIX a. 2 p. (Prancūzija (?), Šinuazri)
Medis, drožyba, gipsatūra, auksavimas, tapyba aliejumi, lakas
150 x 204 cm
14000 Eur

Fotografija,�knygos,�albumai

86
NEŽINOMAS AUTORIUS
„Nidos kurėnai“
XX a. 1 p.
sidabro bromido atspaudas, matinis fotopopierius
39,5 x 26 cm  
KP spaudas: Kauno Politechnikos instituto biblioteka
15 Eur  

Vienas iš įdomesnių aukciono objektų yra 19 a. vid. Prancūzijos dailės madą repre-
zentuojanti keturių dalių širma, priskiriama Šinuazri, rytiečių meno įtakotam dailės stiliui, 
17-19 a. pasireiškusiam Vakarų Europos taikomojoje dailėje, interjere. Širmą puošia keturi 
aliejumi ant lentos tapyti paveikslai su gipsatūra suformuotais peizažo elementais, 
vaizduojantys rytietiškos architektūros ir gamtos motyvus Fudzijama ugnikalnio fone. 
Japonijoje šventu laikomo kalno motyvas kartojamas ir turtinguose medžio raižiniuose, 
kuriuose vyrauja stilizuotų gėlių motyvai. 
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Fotografija,�knygos,�albumai

87
NEŽINOMAS AUTORIUS
„P. Rimšos Skulptūros“
XX a. 1 p., 3 vnt.
sidabro bromido atspaudas, matinis fotopopierius 
(kai kur nedideli įtrūkimai)
20 x 30, 23 x 28,5, 19 x 29,5 cm  
15 Eur  

P. Kaupelis gimė 1950 m. Buivydžiuose, Rokiškio r. Nuo 1981 m. yra Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos narys, 2005 m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas. 1982 m. baigė neakivaizdinį Menų 
liaudies universitetą (ZNUI) Maskvoje, 1980 m. įkūrė ir vadovavo Panevėžio jaunųjų fotomenininkų 
sekcijai. 1981 m. pradėjo dirbti Panevėžio autoremonto gamykloje dailininku-fotografu. 2001 
pirmasis Lietuvoje kūrybiniame procese panaudojo lazerio spindulį.

Mėgstama fotomenininko tema – spalvoto stiklo, jo faktūrų ir šviesos žaismo jame perteikimas 

fotogra�joje.

88
PETRAS KAUPELIS (1950)
„Atspindžiai“
2004
spalvota fotogra�ja
44 x 30 cm  
100 Eur  

89
PETRAS KAUPELIS (1950)
„Kompozicija“
2004
spalvota fotogra�ja
44 x 30 cm  
100 Eur  



Dailės aukcionas „ARKADIJA“ 2016 metų dailės aukcionuose dalį aukcione parduodamų meno kūrinių skirs 
labdaringiems tikslams – lėšų surinkimui vėžiu sergantiems vaikučiams ir jų šeimoms paremti. 

Labdaros projekte dalyvauja paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“.
Šis fondas labdaros už aukciono metu parduotus meno kūrinius gautas lėšas paskirstys vėžiu sergantiems vaikams ir 

jų šeimoms. „Mamų unija“ teikia visapusišką pagalbą sergantiems – daiktais, �nansais, psichologine pagalba ir kt. 
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“: Dovilė, tel. 8 611 51419, www.mamuunija.lt

DAILĖS AUKCIONAS „ARKADIJA“ KVIEČIA VISUS GEROS VALIOS ŽMONES, DAILININKUS, KOLEKCININKUS, TEIKTI 
MENO KŪRINIŲ LABDAROS AUKCIONAMS.

Labdaros tikslais aukcione parduodamiems meno kūriniams nebus taikoma aukciono marža.
Tuo atveju, jei meno kūrinys labdaros aukcione nebus parduotas, jis bus grąžintas jo savininkui. 

LABDARAI PARDUODAMI PAVEIKSLAI

MILDA MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ (1937)
„Rausvas pavakarys prie Kauno marių“
1980
sign. KP – M. Mildažytė-Kulikauskienė
kartonas, aliejus
50 x 34.3 cm  
80 Eur  

MILDA MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ (1937)
„Rudenėlis sode (per langą)“
apie 1985
sign. KP – M. Mildažytė-Kulikauskienė
kartonas, aliejus
34.5 x 49.5 cm  
80 Eur  

ŽIVILĖ VASILIAUSKIENĖ 
(XX a. 2 p.), tautodailininkė
„Senoji pilis“
2009
sign. KP – Ž. Vasiliauskienė
kartonas, aliejus
60 x 50 cm  
100 Eur 
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Fotografija,�knygos,�albumai

90
Breviarum Romanum  
Ex Decreto SS. Concilii tridentini restitutum s. Pii 
V. Ponti�cis maximi jussu editum aliorumwue pontt. 
Cura recognitum PII  Papæ X auctoritate reformatum. 
Editio XVII Juxta typicam. Ampli�cata XV.
2 tomai – Pats Autumnalis, Pars Verna
Išleista: Ratisbonæ, F. Pustet, 1939
Odiniai viršeliai, su iliustracijomis, frontispisais, 
vyskupo autografu.
60 Eur

91
M. K. Čiurlionio kūrinių katalogas
Sudarė P. Galaunė, kūrybos apibūdinimas 
I. Šlapelio. M. K. Čiurlionio galerija, leidinys nr. 5. 
Valstybinė spaustuvė, Kaunas, 1927, p. 87 
(teksto p. 64, il. 24)
10 Eur 

92
Mūsų žinynas. Karo mokslo ir istorijos 
žurnalas (straipsnių rinkinys). Redagavo 
plk. ltn. V. Steponaitis.
XXVII tomas, nr. 112-117, 1934 m., p. 600
25 Eur

93
Mūsų žinynas. Karo mokslo, karinio rengimo ir auklėjimo 
žurnalas. Redagavo plk. ltn. Aleksandras Šimkus.
XXXIV tomas, Nr. 7-12 (161-166). Kariuomenės štabo 
spaudos ir šviet. skyrius
Išleista: „Spindulio“ spaustuvė“, Kaunas, 1938, p. 1009
37 Eur

94
Mūsų žinynas. Redagavo plk. ltn. 
V. Steponaitis.
1931-1935 Turinys. Kariuomenės štabo 
spaudos ir šviet. skyrius
Išleista: „Spindulio“ spaustuvė, Kaunas, 
1936, p. 640 (tiražas 1350 egz.)
25 Eur

95
„Lietuvos aidas“. Laikraščių numeriai 
atspindintys Lietuvos okupaciją, besikeičiančią 
valdžią. 1940 m. birželio 17 d. nr. 282 (5491), 
nr. 283 (5492) 1940 (XV) m.; birželio 18 d. 
nr. 285 (5494) 1940 (XV) m.; liepos 13 d. nr. 323 
(5541) (vietomis popieriaus įtrūkimai, iškarpymai).
50 Eur

96
Tarybinės tapybos reprodukcijų 
albumas
Išleido: Maskva, Pagrindinė Gonzako 
valdyba, 1967 m., 42 spalvotos 
reprodukcijos, kiekviena su pasportu, 
teksto p. 10
35 Eur

97
M. K. Čiurlionio reprodukcijų albumas 
(trečiasis leidimas)
Red. V. Čiurlionytė-Karužienė, P. Galaunė, 
J. Kuzminskis, V. Mackevičius, P. Stauskas, 
A. Venclova.
Išleido: „Vaga“, Vilnius, 1968 m., 32 
spalvotos reprodukcijos, teksto p. 33 
(viršelis kai kur su negiliais įplyšimais)
40 Eur

98
M. K. Čiurlionio reprodukcijų albumas
Red. A. Gediminas, P. Gudynas,
J. Kuzmickas, L. Šepetys
Išleido: „Vaga“, Vilnius, 1976 m., 
35 spalvotos reprodukcijos, teksto p. 31
50 Eur

99
Jonas Čeponis. Tapyba. 
Portretas, peizažas, 
natiurmortas. 
Sudarė Vincas Kisarauskas.
Išleido: Maskva, „Sovetskij 
chudožnik“, 1982, p. 25
20 Eur

100
Petro Klimo (jaunesniojo) autografas
Knyga: Petras Klimas, Iš mano atsiminimų, Lietuvos Enciklopedijos leidykla.
Išleido: Bostonas, Juozas Kapočius, 1979, p. 415 
8 p. dedikacija: „Didžiai gerbiama ponui Stasiui Lozoraičiui. Petras Klimas jn.“
55 Eur
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PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
23

12

9

16

16

22

16

23

21

20

14

26

24

27

26

16

18

25

8, 12

21

27

13, 15

16

8, 13

17, 18

11

SUTRUMPINIMAI

A – apačioje
a. – amžius
C – centre
D – dešinėje
il. – iliustracija
K – kairėje
kompl. – komplektas

nr. – numeris
p. – pusė
pr. – pradžia
sign. – signatūra
sud. – sudarė
t. – tomas
V – viršuje

BURBA JONAS JUOZAS (1907–1952)

BREIVA MINDAUGAS (1958)

BREIVIENĖ IRENA (1956) 

BURAČAS JONAS (1887–1977)

ČEPĖNAS JULIUS (1925–2011)

DALI SALVADORAS (1904–1989)

DALINKEVIČIUS ROMAS (1950–2001)

DAUKNYTĖ DANGUOLĖ (1957)

DIDELYTĖ - ABARAVIČIENĖ GRAŽINA (1938–2007)

DIDŽIOKAS VLADAS (1889–1942)

DREBICKAITĖ SILVIJA (1957)

GALDIKAS ADOMAS (1893–1969)

GRUŠAS BRONIUS (1932)

GUDAITIS PRANAS (1948)

HEIN J. (V. Europa)

IVANOVIČ A. I. (Iwanowicz A. I.) (19 a. pab. – 20 a.)

YARALYAN ARTO (?–2004)

JANKAUSKAS (KAMPAS) RIMVIDAS (1957–1993)

JANONIS GINTARAS PALEMONAS (1991)

JURGELIEVIČ MIEČYSLAV (Mieczysław Jurgeliewicz)

(1900–1983)

KASATKINAS VLADIMIRAS (1924–2013)

KASIULIS VYTAUTAS (1918–1995)

KAŠINSKAS VIRGINIJUS (1955)

KAUPELIS PETRAS (1950)

KUČINSKIS EDVARDAS (Edward Kuczyński) (1905–1958)

KURAS ALGIMANTAS JONAS (1940)

MOTIEJŪNAS ALFONSAS (1912–1979)

NEŽINOMAS AUTORIUS (Lietuva)

NEŽINOMAS AUTORIUS (Vengrija)

NEŽINOMAS AUTORIUS (Rusija)

MACKEVIČIUS JONAS (1872–1954)

MARKŪNAS EIMUTIS (1959)

MARTINAITIS ANTANAS (1939–1986)

MARTINAITIS JONAS (1898–1947)

MILIŪNAS JUOZAPAS (1933–2016)

OBCARSKAS ANTANAS (1958)

PAROŠIN VLADIMIR (Владимир Парошин) (1957)

PIKASAS PABLAS (1881–1973)

POPULAIGIS DEIMANTAS (1968)

PORUTIS PRANCIŠKUS (1924–2009)

POVILAITIS VYTAUTAS (1927–2009)

ROMANOVSKI TADEUSZ (Tadeusz Romanowski) 

(1909–1997)

SIMANAVIČIUS PRANAS (1905–1962)

STASIULEVIČIUS ALOYZAS (1931)

STAUSKAS PETRAS (1919–2003)

STRIOGA LEONORAS VYTAUTAS (1930)

ŠALTENYTĖ NIJOLĖ (1946)

ŠILEIKA JONAS (1883–1960)

ŠIMONIS KAZYS (1887–1978)

ŠLIVINSKAS JUOZAS (1950)

TREMBO BERŽANSKYTĖ LINA (1970)

VARANKA VYTAUTAS (1904–1990)

VARNAUSKAS ZENONAS (1923–2010)

VASIONIS GINTAUTAS AUGUSTINAS (1930)

VICENZINO GIUSEPPE (GIUSEPPE VOLO) (Italija) 

(1662–1700) 

VILUTIS MIKALOJUS POVILAS (1944)

VITARTAITĖ GRAŽINA JANINA (1942)

ZAKKEROV U. (У. Заккеров) (19 a. pab. – 20 a.)

27

25

22

10

13

38

19

30

28

9

22

8

18

26

35

37

37

16

24

38

20

30

23

40

27

16

13

7

36

37

8

26

9

9

14

17

36

38

22

15

10

37

9

18

13

29

30

27

11

33

26

27

18

25

34

31

15

37
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AUKCIONO OBJEKTŲ PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt skelbiamų viešų ir privačių aukcionų 
organizavimą ir vykdymą.
Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:
Aukciono organizatorius – Dailės Aukcionas „ARKADIJA“ (toliau Aukcionas), įmonės pavadinimas: UAB „Kaligra�ja”, 
Savanorių pr. 284A-4, Kaunas, įm. kodas: 300119121.
Aukciono administracija – Aukciono organizatorius ir kiti už Aukciono organizavimą ir pravedimą atsakingi asmenys.
Aukcionas – meno kūrinių bei kitų prekių pardavimo būdas viešame Aukciono renginyje ir internetu, kai neribojamas 
potencialių pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o teisė įsigyti parduodamą meno kūrinį ar prekę atitenka aukciono 
dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą.
Aukciono objektas – meno kūriniai bei kitos prekės, kuriomis nedraudžiama prekiauti Lietuvos respublikos įstatymais, 
kurį Aukciono organizatorius teikia įsigyti Aukciono dalyviams. Meno kūrinys ar kitos prekės pateikiamas įsigyti, kaip 
vienas objektas. Kiekvienas Aukciono objektas turi numerį, kitaip vadinamą lotą.  
Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka užsiregistravęs ir su Aukciono organizatoriumi sudaręs sutartį pilnametis �zinis arba 
juridinis asmuo (aukciono objekto savininkas (pardavėjas) ir aukciono objekto pirkėjas). Aukciono dalyvis turi turėti ir 
Aukciono organizatoriaus prašymu parodyti asmens tapatybės liudijimą.
Aukciono dalyvio užstatas - pinigų suma, kurią registracijos metu sumoka Aukciono dalyvis, kuris buvo užsiregistravęs 
ir dalyvavo praėjusiame aukcione, tačiau nei karto nepasiūlė kainos už jokį aukcione parduodamą objektą. 
Aukciono dalyvio atstovas – įgaliotas asmuo, �ziškai atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu arba atstovaujantis 
Aukciono dalyvį siūlant kainą internetu Aukciono organizatoriaus tinkalapyje. Aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti 
Aukciono organizatoriui asmens dokumentą bei Aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis.
Dalyvavimas Aukcione - veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono 
dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatyta civilinė atsakomybė.
Aukciono laimėtojas – aukciono dalyvis aukciono metu pasiūlęs už meno kūrinį /-ius ar kitą prekę/(-es) didžiausią 
kainą.
Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame �ksuojama kiekvieno Aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina 
ir Pirkėjas.  
Dalyvio numeris – Aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kuri yra rodoma siūlant kainą už tam tikrą Aukciono objektą.
Kainos pasiūlymas aukcione, internetu – aukciono dalyvių siūloma pirkimo kainos suma už tam tikrą aukciono 
objektą, kurias teikia dėl aukciono objekto įsigijimo besivaržantys aukciono dalyviai, įpareigojanti aukciono dalyvį pirkti 
aukciono objektą, jei kitas dalyvis nepasiūlo didesnės kainos. Kainos pasiūlymą galima teikti Aukciono renginio metu bei 
internetu iki Aukciono renginio pradžios, užsiregistravus tinklalapyje (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ar aukciono 
darbuotoją). Jei aukciono metu nebus pasiūlyta didesnė kaina, aukciono objektas bus laikomas parduotu dalyviui 
pasiūliusiam kainą internetu iki aukciono renginio dienos. Aukcione nedalyvaujančio dalyvio anketoje nurodytas kainos 
pasiūlymas už pasirinktą aukciono  objektą iki aukciono renginio dienos yra nurodomas internetiniame aukciono objektų 
kataloge, kaip pradinės kainos pasiūlymas.
Kainos didinimo intervalas – Kainos pasiūlymo už tam tikrą aukciono objektą intervalas, kuriuo yra didinama kaina už 
aukcione siūlomą meno kūrinį ar kitą prekę. 
Katalogas – Aukcionui pristatytų meno kūrinių aprašymas, nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo 
metus, išmatavimus, pradinę kainą bei kitus duomenis. Aukciono objektų katalogą galima peržiūrėti tinklalapyje 
www.dailesaukcionas.lt skyriuje „Aktualūs aukcionai“ arba atsisiųsti PDF formatu.
Pradinė kaina – kaina, kuri skelbiama Aukciono renginyje pradedant tam tikro meno kūrinio ar kitos prekės pardavimą.
Pardavimo Aukcione kaina („Plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu (renginyje arba internetu) už meno kūrinį ar 
kitą prekę Aukciono dalyvių pasiūlyta kaina, patvirtinta Aukciono organizatoriaus plaktuko dūžiu ir už�ksuota Aukciono 
protokole. Pardavimo Aukcione kainą sudaro Aukciono organizatoriaus plaktuko dūžiu patvirtinta meno kūrinio ar prekės 
pardavimo kaina ir Aukciono organizatoriaus marža (nurodyta 4.2 punkte). PVM šiuo metu netaikomas, Auciono 
organizatorius nėra PVM mokėtojas.
Rezervinė įsigijimo kaina Aukcione – tam tikra, meno kūrino ar kitos prekės savininko nustatyta suma (aukštesnė už 
nurodytą pradinę kainą), kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys yra laikomas neparduotu. Ji gali būti kon�denciali.
Pardavimas ne Aukciono metu „Pirkti dabar“ – Aukciono objekto pardavimas laikotarpiu tarp Aukcionų, remiantis 
susitarimu su Aukciono objekto savininku, jei meno kūrinys ar kita prekė nebuvo parduota Aukcione arba gali būti 
parduota iki aukciono. Tarp aukcionų parduodamas objektas kataloge internete pažymėtas "Pirkti dabar". Pirkėjo 
sumokami mokesčiai tokiu atveju yra nurodomi prie konkretaus aukciono objekto, jo aprašyme.
Kūrinio pasas – o�cialus Aukciono organizatoriui pateikto meno kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas jo 
pavadinimas, autorius, sukūrimo metai, technika, matmenys, būklė, autoriaus parašo duomenys bei kiti objekto 
identi�kacijai svarbūs duomenys.
2. Dalyvavimo Aukcione sąlygos
2.1. Aukcione dalyvauti ir pirkti gali �ziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys, dalyvaujantys Aukcione, turi būti ne 
jaunesni kaip 18 metų. Pirkėjas Aukcione dalyvauja asmeniškai arba telefonu, taip pat per savo įgaliotą atstovą arba iš 
anksto užregistruodamas Aukcione nedalyvaujančio pirkėjo anketą. Aukciono dalyvis turi turėti ir Aukciono 
organizatoriaus prašymu parodyti asmens tapatybės liudijimą.
2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, registracijos metu apie save privalo pateikti išsamius ir 
teisingus duomenis. Tikslus pateikiamų duomenų sąrašas yra nustatomas registracijos anketoje, kurią Aukciono dalyvis 
privalo užpildyti registruodamasis. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys arba 
ne visi reikalaujami duomenys, Aukciono organizatorius turi teisę nedelsiant anuliuoti dalyvio registraciją ir apriboti 
galimybę dalyvauti Aukcione.
2.3. Dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione telefonu, registracijos anketoje turi nurodyti Aukciono objektų, dėl kurių norės 
varžytis, numerius bei savo telefono numerį, kuriuo Aukciono administracijos darbuotojai susisieks su dalyviu Aukciono 
metu. Telefonu galima varžytis tik dėl tų Aukciono objektų, kurių pradinė kaina yra 400,00 Eur ar daugiau. Aukciono 
organizatorius neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus Aukciono metu. Aukciono dalyvis apmoka už telefoninio ryšio 
paslaugas, jei telefono numeris yra registruotas užsienyje arba jei Aukciono dalyvis pokalbio metu yra už Lietuvos ribų.
2.4. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione �ziškai nebūdamas salėje (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), 
registracijos anketoje be įprastinių registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti meno kūrinį (-ius), kurį jis nori 
pirkti bei didžiausią Pardavimo Aukcione kainą („Plaktuko kainą“), kurią jis sutinka mokėti už pasirinktą kūrinį. Aukciono 
organizatorius suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį.
2.5. Aukciono dalyvis, kuris buvo užsiregistravęs, dalyvavo praėjusiuose aukcionuose, tačiau nei karto nepateikė kainos 
pasiūlymo už bet kurį aukcione parduodamą objektą, registracijos į sekantį aukcioną metu turi sumokėti Aukciono dalyvio 
užstatą - 50,00 Eur. Aukciono dalyvio užstatas yra įskaitomas į aukciono objekto pirkimo kainą arba jei jis viršija aukciono 
objekto įsigijimo kainą su aukciono mokesčiais - atitinkama dalis yra grąžinama Aukciono dalyviui. Tuo atveju, jei aukciono 
dalyvis nepasiūlo kainos už bet kurį aukciono objektą, užstatas nėra grąžinamas.
2.6. Dalyvio anketą galima užpildyti parsisiuntus jos formą iš www.dailesaukcionas.lt skyriaus „Dalyvių registracija“ arba 
užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir pasirašytą, nuskenuotą, atsiųsti el.paštu info@dailesaukcionas.lt. 
Registracijos anketą taip pat galima užpildyti atvykus į Aukciono organizatoriaus būstinę, Aukciono organizavimo vietoje 
ekspozicijos metu arba iki Aukciono renginio pradžios. Registracijos anketos, siunčiamos elektroniniu būdu turi būti 
pristatytos likus nemažiau 4 val. iki Aukciono pradžios. Registracija Aukciono vietoje baigiasi likus 5 val. iki Aukciono 
pradžios.
2.7. Aukciono organizatorius atsako už asmens duomenų apsaugą. Anketose pateikta informacija nebus viešinama, 
perduota ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.
2.8. Aukciono dalyvis turi teisę iki Aukciono pradžios susipažinti su planuojamais įsigyti meno kūriniais ekspozicijoje, 
rengiamoje prieš Aukcioną, bei įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai dėl meno kūrinio įsigijimo gali 
konsultuotis su pasirinktais dailės ekspertais. Aukciono dalyviai meno kūrinio ar kito aukciono objekto būklę turi įvertinti 
iki aukciono, vėliau pretenzijos nėra priimamos.
2.9. Aukciono Dalyviui atvykus į renginį ir užsiregistravus jam yra įteikiamas Aukciono dalyvio numeris (kortelė), kuris yra 
naudojamas norint pirkti, teikti kainos pasiūlymą už Aukciono objektą.
2.10. Meno kūrinio  ar kito aukciono objekto savininkas pristatydamas meno kūrinį (-ius), kitus aukciono objektus, 
Aukcionui, patvirtina ir garantuoja, kad jo pateikti aukciono objektai yra jo teisėta nuosavybė, kurie yra teisėtai įsigyti arba 
paveldėti arba sukurti, kad aukciono objektas neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, neareštuotas, nėra klastotė 
bei atsako už kūrinio duomenų teisingumą ir meno kūrinio autentiškumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis 
pateikto kūrinio ar kito aukciono objekto savininkas arba paveldėtojas.
2.11. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu pašalinti aukciono objektą iš Aukciono. Taip pat ir tuo atveju, jei 
iki Aukciono pradžios paaiškėja, kad meno kūrinys yra klastotė, plagiatas, klaidingai atributuotas, suabejota kūrino 
autentiškumu ar savininko teise teikti jį pardavimui arba jei paaiškėja, kad paveikslas yra įgytas neteisėtu būdu, tretieji 

asmenys turi į jį teisių, jis yra užstatytas, areštuotas, priklauso daugiau nei vienam savininkui arba jis yra dingusių arba 
pavogtų meno kūrinių sąrašuose ar yra teisminio proceso objektas.
2.12. Dailės Aukciono „Arkadija“ nustatyta meno kūrinių priėmimo ir pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos yra privalomos 
visiems aukciono dalyviams (aukciono objektų savininkams ir pirkėjams). Pasirašydamas registracijos formą dėl aukciono 
objekto įsigijimo Aukcione / Tarpininkavimo dėl aukciono objekto pardavimo sutartį/ dėl aukciono objekto pardavimo 
Aukcione, Aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad perskaitė „Aukciono objektų pardavimo Aukcione taisykles“, 
suprato jų turinį ir pasekmes bei besąlygiškai jas priima, neturi pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo. 
Aukciono dalyvis susipažinimą ir besąlygišką sutikimą su „Aukciono objektų pardavimo Aukcione taisyklėmis“ patvirtina 
pasirašydamas dalyvio registracijos formą.
2.13. Įsigydami aukciono objektą aukciono dalyviai sutinka, kad aukciono objekto nuotraukos neribotą laiką būtų 
naudojamos aukciono pardavimų kainų indekso statistikoje, aukcionų duomenų bazėse, taip pat mokslinėse bei 
šviečiamojo-kultūrinio pobūdžio publikacijose.
2.14. Aukciono dalyvis privalo iki aukciono pradžios susipažinti su aukciono objektais, jų būkle, konsultuotis su 
atitinkamais ekspertais. Po aukciono pretenzijos nepriimamos.
3. Aukciono vykdymo tvarka
3.1. Aukcionas vyksta Aukciono organizatoriaus nustatytoje vietoje nustatytu laiku, kurie nurodomi Aukciono kataloge bei 
Aukciono interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt.
3.2. Aukciono organizatorius suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims apžiūrėti visus Aukciono meno kūrinių 
ekspozicijoje esančius meno kūrinius vieno mėnesio laikotarpiu iki aukciono dienos, paskelbus aukciono katalogą, 
Aukciono organizatoriaus buveinės adresu. Dėl aukciono objektų apžiūros laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono 
organizatoriumi.
3.3. Aukcionas pradedamas nustatytu laiku. Aukciono metu gali būti skelbiama 30 min. pertrauka.
3.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Aukciono objektą ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Aukciono objekto 
kaina didinama tokiais intervalais:
10 - 99 Eur:  kainos didinimo intervalas - 5 Eur;
100 Eur - 249 Eur: kainos didinimo intervalas - 10 Eur;
250 Eur – 999 Eur: kainos didinimo intervalas - 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: kainos didinimo intervalas - 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: kainos didinimo intervalas - 100 Eur,
5000 Eur – 9999 Eur: kainos didinimo intervalas - 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: kainos didinimo intervalas - 300 Eur;
30000 Eur ir daugiau: kainos didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
3.5. Aukciono dalyvis, tuo metu, kai Aukciono vedėjas skelbia pradinę kainą arba skelbia, kad didina kainą tam tikru 
intervalu, dalyvis turi matomai pakelti dalyvio numerį, skaičiumi nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę ir garsiai patvirtinti 
siūlomą kainą.
3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas kitas iš Aukciono dalyvių nebesiūlo didesnės kainos, 
Aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, tai 
patvirtindamas plaktuko dūžiu. Ši kaina yra Pardavimo Aukcione kaina. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno kūrinys yra 
laikomas parduotu, o Pardavimo Aukcione kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole.
3.7. Aukciono metu Aukciono organizatoriaus darbuotojai skambina ir atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir 
nedalyvaujantiems, atitinkamas registracijos anketas užpildžiusiems, Aukciono dalyviams.
3.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (dalyvaujančių ar nedalyvaujančių �ziškai salėje), pirmenybė pirkti aukciono 
objektą suteikiama dalyviui, �ziškai dalyvavusiam salėje Aukciono metu.
3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio dalyvio anketą užpildę asmenys, kurie tam pačiam aukciono objektui (lotui) nurodė tą 
pačią kainą, tuomet pirmenybė suteikiama tam pirkėjui, kuris registracijos formą užpildė anksčiau, nustatant pagal 
registracijos formos datą ir laiką.

3.10. Tuo atveju, jei Aukcione Aukciono objektą įsigijęs pirkėjas po Aukciono nurodytu terminu neapmoka už įsigytą 
Aukciono objektą, šį objektą Aukciono organizatorius turi tiesę pasiūlyti įsigyti paskutiniam prieš galutinį kainą kainos 
pasiūlymą teikusiam Aukciono dalyviui.
3.11. Sutrumpinimas „Rezerv.“ kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra kon�denciali Rezervinė kaina, kurios Aukcione 
nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.
3.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai privalo grąžinti Aukciono organizatoriui dalyvių numerius.
3.13. Įėjimas į Aukciono renginį yra mokamas, Aukciono organizatorius kainą nustato savo nuožiūra.
3.14. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu iš aukciono salės pašalinti asmenis, kurie trukdo aukciono 
pravedimui, triukšmauja ar kitu būdu netinkamai elgiasi. Po aukciono organiatoriaus nurodymo tam tikram asmeniui 
palikti salą, jo dalyvio registracija yra anuliuojama.
4. Atsiskaitymas už įsigytus Aukciono objektus
4.1. Pasibaigus Aukcionui arba Aukciono pertraukos metu meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie Aukciono 
administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Apmokėti už įsigytą Aukciono objektą 
Dalyvis gali grynais pinigais arba banko pavedimu į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą. Gautą išankstinę 
sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti ne vėliau nei per 5 kalendorines dienas nuo Aukciono pravedimo dienos. 
Pirkėjo sąskaitos numeris ir rekvizitai yra įrašomi į Aukciono protokolą.
4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Aukciono objektui išrašo apmokėjimui sąskaitą-faktūrą, priklausomai 
nuo atsiskaitymo būdo, kurioje nurodo Aukciono objekto numerį, pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro 
Pardavimo Aukcione kaina bei Aukciono organizatoriaus marža (PVM šiuo metu netaikomas) skaičiuojama Aukciono 
objektams, kurie parduoti už Pardavimo Aukcione kainą (Plaktuko kainą):
iki 3000,00 Eur - 18%;
nuo 3001,00 iki 5000,00 Eur – 16%;
nuo 5001,00 iki 10000,00 Eur - 14%,
nuo 10001,00 Eur ir daugiau - 12%.
(PVM netaikomas)
4.3. Aukciono dalyviui apmokėjus grynais jam yra atiduodamas įsigytas Aukciono objektas. Kūrinio pasas parengiamas per 
5 darbo dienas.
4.4. Aukciono dalyviui apmokėjus už įsigytą Aukciono objektą banko pavedimu, Aukciono objektas atiduodamas Aukciono 
dalyviui, kai pinigai yra įskaitomi į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime būtina nurodyti 
Aukciono dalyvio vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą) bei įsigyto Aukciono objekto pavadinimą, loto numerį, sąskaitos 
numerį.
4.5. Aukciono dalyviui dalyvaujančiam naudojant telefono ryšį arba �ziškai nedalyvaujančiam dalyviui sąskaita yra 
nusiunčiama el.paštu sekančią darbo dieną. Sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti banko pavedimu per 5 
kalendorines dienas (įskaitant dieną, kai sąskaita buvo gauta elektroniniu paštu).
4.6. Aukciono dalyvis privalo iš Aukciono organizatoriaus atsiimti įsigytą Aukciono objektą per 3 darbo dienas nuo pinigų 
sumokėjimo momento. Jei Aukciono dalyvis neatsiima įsigyto Aukciono objekto per nurodytą laikotarpį, Aukciono 
organizatorius turi teisę taikyti mokestį už Aukciono objekto saugojimą – 0,2 % Aukciono objekto Pardavimo 
Aukcionekainos už vieną parą.
4.7. Jei Aukciono objektą Aukciono dalyviui pristato Aukciono organizatorius, Aukciono objektas Aukciono dalyviui turi 
būti išsiųstas per 3 darbo dienas nuo piniginių lėšų įskaitymo į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą. Aukciono 
dalyvis iš anksto apmoka Aukciono objekto pristatymo išlaidas, į kurias išskaičiuojamos pakavimo, transportavimo, 
muitinės bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) išlaidos.
4.8. Jeigu Aukciono dalyvis neapmoka už įsigytą Aukciono objektą per 5 kalendorines dienas po Aukciono pravedimo 
dienos, Aukciono organizatorius dėl dalyvio pareigos sumokėti už aukcione įsigytą objektą nevykdymo, turi teisę tokiam 
Aukciono dalyviui taikyti įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatytą civilinę atsakomybę. Neapmokėta suma yra laikoma 
skola ir Aukciono organizatorius įsiskolinimo sumą išieško per skolų išieškojimo įmonę ar kita LR įstatymų nustatyta tvarka.
4.9. Nustatytu apmokėjimo terminu nesumokėjęs dalyvis praranda teisę į Aukciono metu laimėtą Aukciono objektą ir 
praranda teisę dalyvauti kituose Aukciono organizatoriaus rengiamuose Aukcionuose. Tokiu atveju Aukciono organizatorius 
gali šį Aukciono objektą pasiūlyti pirkti kitam Aukciono dalyviui, Aukciono eigoje pasiūliusiam vienu intervalu mažesnę 
kainą.
5. Ginčų sprendimas
5.1. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF ARTWORKS AT THE AUCTION
start of the Auction that the artwork is fake, plagiarized, falsely attributed, the authenticity of work or the owner’s right to 
submit it for sale is in question, or if it becomes known that the art work was acquired illegally, is owned by third parties, is 
under hypothecation, arrested, belongs to more than one owner, is considered to be missing or stolen or is the subject to 
judicial proceedings.
2.12. The order and conditions of admission of art works and their sale at an Auction, set out by the Art Auction “Arkadija”, 
are mandatory for all the participants (owners of art works and bidders). By signing the registration form for Purchasing 
the objects at the Auction / Agreement on Mediating in Sale of an Auction Object, a participant irrevocably con�rms that 
he / she has read the “Rules on Sale of the Auction Objects”, understood their content and consequences, accepts them 
unconditionally , and has no comments or claims for their obscurity or inaccuracy. A Bidder con�rms the “Sale of the 
Objects at the Auction” by signing the registration form.
2.13. By purchasing an object of the Auction, the Bidders agree, that the Auction photos are used inde�nitely for the 
statistics of the Auction sales price index, databases of the Auction as well as the publications of scienti�c and educational 
nature.
2.14. Bidders must examine the objects and their state until the start of the Auction, may consult the respective experts 
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.
3. The Auction Procedure
3.1. 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 www.dailesaukcionas.lt
3.2. The Auction House provides an opportunity for all interested persons to view all the Works of Art at a pre-Auction 
viewing, at least two business days before the Auction or earlier, having agreed on the time of the visit in advance. 
Registered Bidders may receive a free consultation from the Auction House specialists concerning the objects to be 
auctioned. An appointment for an individual consultation must be made by calling one of the phone numbers indicated on 
the website of the Auction House.
3.3. The Auction starts at the designated time. During the Auction there may be a 30 minute brake.  
3.4. The Auctioneer brie�y presents each artwork (artist, title, year of creation, measurement, technique) and announces 
its Starting Price. The Starting Price for an artwork may be increased by the following increments:
€10 –           €99: by increments of   €5;
€100 –       €249: by increments of   €10;
€250 –       €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 €300;
€30,000 – or more: by increments of €500.
3.5. When the Auctioneer announces the Starting Price or an Increment, a Bidder must clearly raise his bidding paddle 
with the number facing the Auctioneer and loudly announce his bid.
3.6. The Auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders makes a higher bid, the auctioneer announces the 
�nal, 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 hammer. This price is the Accepted Price. After the stroke of the hammer, the artwork is considered sold, and 
the Accepted Price and the number of the Bidder who made it are recorded in the Auction Protocol.
3.7. While the artworks are being auctioned, employees of the Auction House work as representatives by phone of the 
Absent Bidders, who have �lled out the relevant registration form
3.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether or not they are physically present at the Auction) 
the Bidder who is physically present during the Auction has the right of pre-emption.
3.9. If several persons who �lled in the Absent Bidder form make the same bid for the same Work (lot), priority is given to 
the Bidder who �lled out the form earlier, determined by the date and time of the registration form.
3.10. If a Buyer fails to pay to the Auction House in a timely manner, this object may be sold to the next highest Bidder.
3.11. The shortening “reserv.” provided in the catalogue, next to the price of an artwork, means that there is a con�dential 
Reserve Price. If this price is not reached during the Auction, the Work is considered unsold.
3.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding numbers to the Auction Administration.
3.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke a ticket system for admission to the Auction event and 
set the ticket prices.
4. Payment
4.1. Immediately after the Auction, the Bidder who has bought an artwork must go to the table of the Auction 
administration and get the invoice issued to him / her. The payment can be made in cash or by bank transfer, at least 5 
calendar days after the day of the Auction. The bank account number and details of the buyer are registered at the Auction 
protocol.
4.2. 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 an art work, its title, and the price to be paid, which 
consists of the Accepted Price and the Auction House margin (VAT excluded) and is calculated to the objects which are sold 
for the “Hammer Price”:
up to € 3000,00 - 18%;
from € 3001,00 to € 5000,00 – 16%;
from € 5001,00 to € 10000,00 - 14%,
from € 10001,00 and more - 12%.
4.3. When the payment is made in cash, the object bought at the Auction is handed to him / her. The Certi�cate of 
Authenticity is prepared in 5 working days.
4.4. When the payment is made by bank transfer, the artwork is given to the Buyer after the money has been credited to 
the settlement account of the Auction House. The bank transfer invoice must indicate the Buyer’s �rst and last name or the 
name of the company as well as the title or lot number and the prepayment invoice number of the artwork acquired.
4.5. Invoices for Absent and Telephone Bidders are sent by e-mail on the next working day. The invoice must be paid by 
bank transfer within �ve calendar days (including the day when the invoice was received by e-mail).
4.6. The Buyer must collect his/ her artwork from the Auction House within three working days after the payment was 
made. If the Buyer fails to collect his artwork within the indicated period, he / she will be charged for storage of the 
artwork – 0.2% of the Purchase Price of the artwork per day.
4.7. If the Auction House has made an agreement to deliver the artwork to the Buyer, it must be dispatched within three 
working days after the payment has been credited to the settlement account of the Auction House. The Auction House will 
charge an additional fee for delivery. This amount includes all applicable costs for packing, transportation, customs, and 
insurance during the transportation (if applicable).
4.8. If a Buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within �ve working days after the Auction) for the 
artwork he / she has acquired, 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. The unpaid amount is regarded as debt and is collected by 
a Debt Collection Agency or by using other means provided by the laws of the Republic of Lithuania.
4.9. If a Buyer fails to pay to the Auction House in a timely manner, he / she loses all rights to the object purchased during 
the Auction and the right to participate in Auctions held by the Auction House for an unlimited period of time. In such an 
event, the organizer may offer this object to another highest bidder.
5. Dispute Settlement
5.1. All disputes shall be resolved in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.

1. General provisions
The following Terms and Conditions shall govern the execution of public and private auctions, which are announced on the 
website www.dailesaukcionas.lt.
The Concepts and De�nitions Used in the Terms and Conditions:
The Auctioneer – the Auction of �ne arts “ARKADIJA” (hereinafter, the Auction), company name: “Kaligra�ja”, UAB, 
Savanoriai av. 284A-4, Kaunas, company code: 300119121.
The Administration – the auctioneer and other individuals, responsible for organizing and conducting the Auction.
The Auction – a sale of artworks and other objects through a public event and on the internet, when the number of 
potential Bidders is not limited and the right to purchase an artwork or another object goes to the highest Bidder.
The Object of the Auction – artworks and other objects, which are not prohibited by the laws of the Republic of 
Lithuania and which are offered by the Auctioneer for purchasing. An artwork or other objects are offered as on Object. 
Each Object of the Auction has its number, i.e. a lot.
The Bidder - an adult natural or legal person (auction property owner (the Seller) and a buyer of an object) who has 
registered to participate in the Auction in accordance with the rules and has signed an Agreement with the Auctioneer. The 
Bidder must have with him / her the ID card and must show it on Auctioneer’s request.
Deposit made by the participant of the auction - an amount of money, which is paid by the participant of auction, 
which has has been registered and participated in the previous auction, but have not submitted a price for any object sold 
in the auction. 
The Bidder’s Representative – a person who physically represents the Bidder during the Auction or represents the 
Participant by offering the price on the Auction’s website. The Bidder’s Representative must submit to the Administration 
of the Auction his / her ID card and the Bidder’s written authorization to represent him at the Auction as a Buyer.
Participation in the Auction – all actions granting the rights and creating the obligations to the Bidder. A failure to 
execute the aforementioned rights and obligations may be subject to civil liability by current legislations and these Terms 
and Conditions.
The Auction Winner – a Bidder who has bid the highest price for an artwork (s) or other objects.
The Auction Protocol – a register of all the sold artworks with the Final Prices and the Buyer indicated.
The Bidder’s Number - the numbered bidding paddle that the Bidder raises when bidding.
Bidding at the Auction or on the internet – a price offer made by a Bidder for a certain object at the Auction, which 
binds the Bidder to buy the aforementioned object, if no other Bidder offers a higher price. A bid can be made during the 
Auction or online, by a registered user (personally or through an authorised person) until the start of the Auction. If no 
higher price is offered during the Auction, the object goes to the highest online Bidder.
The Increment – interval of a bid, which shows the increase in price for an artwork or another object on sale at the 
Auction.
The Catalogue – the description of art works presented at the Auction, indicating the author, title, year of creation, 
measurements, star ting price and other data. The catalogue of objects at the Auction is available at 
www.dailesaukcionas.lt section “All Auctions” or can be downloaded as PDF.
The Starting Price – initial price, announced at the Auction for bidding on a speci�c work of art or another object.
The Accepted Price (“Hammer price“) – the highest price offered during the Auction (during the actual event or 
online) by the Bidders, recorded by a stroke of hammer and registered in the Auction Protocol. The Accepted Price consists 
of the bid approved by the stroke of a hammer and the Auctioneer’s margin (indicated in the paragraph 4.2). VAT does not 
apply here. The Auctioneer is not a VAT payer.
The Reserve Price – a certain price set by the owner of an art work or another object (higher than the starting price). If 
this price is not reached, the work of art is considered unsold. It may be con�dential.
A Sale outside of the Auction (“Buy It Now”) – the sale of an object in between Auctions, based on an agreement 
with the owner of an object, if the art work or another object was not sold during the Auction or could be sold until the 
Auction. The object being sold in between the Auctions is marked as “Buy It Now” in the online catalogue. The taxes payed 
by the buyer are indicated in the description of a speci�c object.
The Certi�cate of Authenticity – an official document of an artwork, submitted for the Auctioneer, which indicates its 
title, author, year of creation, technique, measurements, state, signatures and other information, important for its 
identi�cation.
2. Conditions for Participation
2.1. Natural and legal persons are allowed to participate in the Auction and buy its objects. Natural persons, must be at 
least 18 years old. A buyer participates in the auction in person, by phone, through an authorised individual, or having 
�lled in a form for a non-participating buyer. The Bidder must submit the ID card on Auctioneer’s request.
2.2. The Bidder, participating in the Auction as a potential buyer, must submit detailed and correct information about 
himself / herself, during the registration. A detailed list of data is provided in the registration form, which must be �lled in 
when registering. In the event of a faulty, inaccurate, misleading or missing information, the Auctioneer shall immediately 
annul the registration and limit the possibility to participate in the auction.
2.3. A Bidder, who wants to participate in the Auction by phone, must indicate the numbers of the objects he / she would 
like to compete for when �lling in the registration form, as well as to indicate the phone number, so that the 
administration could contact him / her during the Auction. Bidding by telephone is permitted only for those lots, the 
Starting Price of which is at least €400. The Auction House is not responsible for the problems with phone connection. If 
the phone number is registered outside Lithuania, or if the Bidder is outside Lithuania, he / she must cover the phone 
connection expenses.
2.4. A Bidder who wants to participate in the Auction without being physically present in the hall (hereinafter - an Absent 
Bidder) must indicate in the registration form, in addition to the general information provided, the artwork (s) that he / 
she wants to buy and the highest Accepted (Hammer) Price he / she is willing to pay for the aforementioned artwork. The 
Auction House gives a number to the Absent Bidder at its own discretion, for the purposes of record keeping,
2.5. The participant of the auction who has been registered and participated in previous auctions but has not submitted a 
price for once for any object sold in the auction, must pay a deposit of the participant of auction of 50,00 EUR at the time 
of the following auction. The deposit of the participant of the auction is included into the price of purchase of the auction 
object or if it exceeds the purchase price of the object of the auction with auction fees - the corresponding part is being 
returned to the participant of the auction. In case if the participant of the auction does not offer a price for any object of 
the auction, the deposit is not being returned.
2.6. The registration form may be �lled in by downloading it from www.dailesaukcionas.lt. section “Participant’s 
Registration” or sending a signed and scanned catalogue form by e-mail: info@dailesaukcionas.lt. The registration form 
can also be �lled in by arriving at the Auction House, during the exposition of Auction objects or before the beginning of 
the Auction. Registration forms sent electronically must be received at least four hours before the start of the Auction. The 
registration at the Auction location ends �fteen minutes before the Auction begins.
2.7. The Auctioneer is responsible for the con�dentiality of the registration data. The information provided during the 
registration will not be transmitted, transferred, or disclosed otherwise to any third parties, except as required by law.
2.8. A Bidder has a right to examine the art works at pre-Auction viewing and assess their state and authenticity. The 
Bidders may consult on purchasing the art works with the art experts of their own choosing. The Bidders must assess the 
state of an artwork until the start of the Auction. After a purchase has been made, the Auction House does not accept any 
complaints concerning the Works of Art that have been bought.
2.9. After the registration, before the start of the Auction, a Bidder receives a Bidder’s number (a card), which is used to 
make bids for an object on sale at the Auction.
2.10. The owner of an art work or another object on sale at the Auction, warrants by presenting an art work or an object 
for sale, that the aforementioned objects are legally owned, inherited or created by him / her, are not under hypothecation 
or mortgage, are not arrested or fake, and is held responsible for the data being correct and for the authenticity of an 
artwork. The owner warrants, that he / she is a sole owner or inheritor of an art work or an object on sale at the Auction.
2.11. The Auctioneer holds the right to eliminate an object from the Auction at any time if it becomes known until the 
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