„ARKADIJA“ DAILĖS AUKCIONAS (3)
Ekspozicija:
2016 m. balandžio 7 d. 13:00–20:00 val., balandžio 8 d. 09:00–17:00 val.
Kauno Menininkų namuose, Putvinskio g. 56 (Kamerinėje koncertų salėje).
Aukcionas:
2016 m. balandžio 8 d. (penktadienį), 18:00 val.
Kauno Menininkų namuose, Putvinskio g. 56 (Kamerinėje koncertų salėje).

PIRMAJAME VIRŠELYJE:
LOTAS NR. 3
PASKUTINIAME VIRŠELYJE:
LOTAS NR. 49
VIDINIUOSE VIRŠELIŲ PUSLAPIUOSE:
LOTAI NR. 1, 4, 59
LOTŲ NR. 4, 18, 19, 45, 58 FRAGMENTAI

Lietuvos tapyba

1
JONAS MACKEVIČIUS (1872–1954)
„Upės vingis“
1920–1940
sign. AD – J. Mackevičius
kartonas, aliejus
22.6 x 27.7 cm
1160 Eur
Dailininkas Jonas Mackevičius (1872–1954) 1894 metais baigė Dailės skatinimo draugijos mokyklą, 1896 metais – kunigaikštytės M. Taniševos dailės studiją Sankt
Peterburge, 1896 m. tobulinosi privačioje I. Repino tapybos studijoje, 1896–1901 m. studijavo tapybą Sankt Peterburgo dailės akademijoje. J. Mackevičius kūryba buvo
įtakota tuo metu pagarsėjusios realistų-žanrininkų dailininkų grupės „Peredvižniki“. Dailininkas lankėsi įvairiose Europos valstybėse, Mažojoje Azijoje, Palestinoje,
Egipte ir kitur. J. Mackevičius 1907 metais dalyvavo pirmojoje lietuvių dailininkų parodoje Vilniuje, o vėliau įstojo į Lietuvių dailės draugiją. Ilgą laiką, 1914-1929 metais,
gyveno Kaprio saloje, Italijoje. 1926 metais buvo surengtos jo kūrinių parodos Kaune ir kituose miestuose. J. Mackevičius iki 1940 metų ėjo Kauno meno mokyklos
mokytojo pareigas, dėstė akvarelę ir piešimą. Per tą laiką dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Buvo vienas iš Lietuvos dailininkų draugijos steigėjų. 1938
metais apdovanotas DLK Gedimino III laipsnio ordinu. Artėjant sovietinei armijai prie Lietuvos 1944 metais pasitraukė į Vakarus ir apsigyveno Šveicarijoje, Roveredo
kantone.
J. Mackevičius buvo tradicinio akademinio realizmo atstovas, linkęs į romantizmą, kai kuriuose jo kūriniuose jaučiama impresionizmo įtaka. Jo brandaus kūrybos
periodo peizažai pasižymi įtaigumu, puikia kompozicija, efektinga ryškia, skaidria koloristika. Dailininko tapybos darbų palikimas yra gausus, tačiau nedaug išlikęs.
Jonas Mackevičius. Tapyba. Jubiliejinė paroda 120-osios gimimo metinėms. Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 1992;
K. Dobkevičius, „Vytauto Didžiojo menėje atgyja Jono Mackevičiaus paveikslai“ // XXI amžius, 2005.12.07.

2
VLADAS DIDŽIOKAS (1889–1942)
„Nemuno kelionės etiudas nr. 18“
1922–1930
sign. KP – V. Didžiokas
medžio lenta, aliejus
11.5 x 18 cm
1000 Eur
Vladas Didžiokas (1889–1942) gimė Vilniuje, lankė I. Trutnevo piešimo mokyklą. 1910 m. išvyko į Peterburgą ir įstojo į Centrinę A. Štiglico techninio piešimo mokyklą,
lygiagrečiai studijavo stilių ir ornamentikos istoriją. Nuo 1917 m. dirbo Gatčine, caro rūmuose, kur inventorizavo ten sukauptus dailės rinkinius bei susipažino su garsiais
įvairių epochų meno kūriniais. Taip pačiais metais įstojo į Peterburgo dailės akademiją, profesoriaus D. Kardovskio klasę, kurio dėstymo metodas buvo artimas
peredvižnikų tradicijomis. 1918 m. dailininkas sugrįžo į vokiečių okupuotą Vilnių, o po to persikėlė į Kauną, kur dirbo Tautos teatro dekoratoriumi. Nuo Kauno meno
mokyklos įsteigimo (1922) dailininkas dėstė joje piešimą, kurį laiką vadovavo dekoratyvinės tapybos skyriui. Pusmetį tobulinosi Berlyne, kur daug dėmesio skyrė
piešiniui, gra kos darbams bei geriau susipažino su tapybos vėlyvojo impresionizmo, ekspresionizmo dailės kryptimis.
Dailininko talentas atsiskleidė ne tik scenogra joje, gra koje, bet ir tapyboje, tačiau iki šių dienų išlikęs tapybos darbų palikimas yra negausus.
V. Didžiokas mokėjo subtiliai pagauti peizažų nuotaikas, sukūrė natiurmortų, teminių kompozicijų, portretų. Savo kūrybinio pakilimo laikotarpiu, 1923–1930 m.,
dailininkas sukūrė nemažai etiudų*, kuriems būdingas dekoratyvumas, drąsus, laisvas, kartais apibendrintas potėpis ir išsaugotas pirmas gyvas dalininką sudominusio
motyvo įspūdis. Tapybos etiudų temoms V. Didžiokas dažniausiai pasirinkdavo Nemuno pakrančių vaizdus, impresionistiškai vaizduojamus jaukius saulėtus gamtos
kampelius. „Etiudiškumas“ – tapymas, laisvu, greitu, plačiu, apibendrintu potėpiu, yra būdingas ir kitiems, didesnio formato dailininko peizažams, kaip, pavyzdžiui,
Čiurionio dailės muziejuje saugomas „Peizažas“ (1927, drb., al., 85x64 cm (2, 6 il.) ar „Kauno peizažas“ (1933, al., drb., 70x100 cm) (2, 13 il.), kas puikiai atspindi dailininko
tapybos stilistiką, suteikiančią jo kūriniams šilumos, šviežumo ir lyrizmo nuotaiką. Šiuo laikotarpiu dailininkas yra sukūręs ir daugiau etiudų-peizažų, kuriems būdingas
gilesnis meninis apibendrinimas, savita motyvo interpretacija, spalvinis jautrumas („Mano salono fragmentas“, peizažai„Žiema“,„Ruduo“,„Žydų mokykla“) (1, p. 169).
(1) XX a. Lietuvių dailės istorija (1900-1940), I, Vilnius, 1982, p. 166-169.
(2)„Vladas Didžiokas“. Reprodukcijos, sud. Adelbertas Nedzelskis. Vilnius, 1979, p. 3, 5.
* Tapybos etiudas – dažniausiai nedidelis dailės kūrinys – natūros (gamtos, modelio) studija, dažnai sutinkamas įvairių dailininkų kūryboje, yra tapomas iš natūros.
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3
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Mergina“
1920–1938
sign. AK – KŠ
kartonas, tempera
42 x 33 cm
3500 Eur
Publikuota: „Kazio Šimonio kūryba“. „Dirvos“ b-vės jubiliejinis leidinys nr. 500. Marijampolė, 1938, il. 44.
Kazys Šimonis (1887–1978) – vienas iš XX a. modernistinės dailės krypties atstovų. Dailininkas kaip menininkas susiformavo tuo metu, kai Europoje plito art deco stilius,
kuris įtakojo jo kūrybą turinio ir plastinės raiškos atžvilgiu. Paveikslas „Mergina“ yra vienas iš geriausių ir meniškiausių šio laikotarpio K. Šimonio darbų, kuriame
atsiskleidžia autoriaus prieškario laikotarpio kūrybai būdingas simboliškumas, savitas kubizmo ir lučizmo formų derinimas, harmoningas ryškių spalvų naudojimas,
ornamentinis dekoratyvumas.

4
ADOMAS VARNAS (1879–1979)
„Miško laukymė“
1932
sign. AD – Varnas 32
kartonas, aliejus
26 x 35 cm
2900 Eur
Adomas Varnas (1879–1997) – Lietuvos dailėje yra žinomas kaip vienas iš žymiausių dailės klasikų, peizažistų. Pirmojoje apžvalginėje lietuvių dailės parodoje
nepriklausomoje Lietuvoje, įvykusioje 1920 m., dailininkas eksponavo net 18, per du metus sukurtų peizažų, vaizduojančių gimtojo krašto motyvus. A. Varnas mielai
tapė ant nedidelio formato kartono, peizažuose vengė kontūro, paveikslo erdvę ir jo komponentus formavo nedideliais skirtingų spalvų potėpiais. Dailininkas naudojo
savitą spalvinę gamą, įvairias tos pačios spalvos intensyvumo gradacijas. Impresionizmo stilistikai artimuose peizažuose dažnai mėgo vaizduoti saulės užlietus
Lietuvos miškų motyvus.
Z. Žemaitytė.„Adomas Varnas“. Baltos lankos, 1998, p.164, 167-168, 176.
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5
RIMTAS KALPOKAS (1908–1999)
„Panorama nuo kalno“
1935
sign. AD – R. Kalpokas 1935
drobė, aliejus
74.8 x 100 cm
6400 Eur
Būklė: drobė vietomis dėmėta, yra apnašų
Kultūros paveldo departamento komisijos paveikslo vertinimo aktas:
2016.02.04 d. Protokolas nr. 80T-019 - „Paveikslas Lietuvai turi istorinę
kultūrinę vertę, yra ypač reprezentacinis nacionalinio kultūros paveldo
požiūriu“.
Vienas iš geriausių dailininko darbų, nutapytų ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu Italijoje. R. Kalpoko ankstyvojo kūrybos periodo darbų Lietuvoje
yra išlikę labai nedaug.
Rimtas Kalpokas (1908–1999) 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą, 1936 m. – Pramoninės dailės institutą Moncoje. Nuo 1929 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir
užsienyje. 1935–1937 m. dėstė amatų mokykloje Kaune, 1935–1940 m. Kauno meno mokykloje, 1940–1943 m. Kauno taikomosios dailės institute, 1944–1951 m. dirbo
Freskos ir mozaikos dirbtuvės vedėju Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1951–1963 m. Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1964–1979 m.
Lietuvos dailės instituto Kauno skyriuje, nuo 1977 m. profesorius.
Italijoje, Moncoje, R. Kalpokas gyveno ir studijavo 1931–1935 m. laikotarpiu, laisvalaikiu nemažai laiko skirdavo kūrybai, tame tarpe ir peizažų tapymui. Nemažiau
reikšmingi yra ir kiti šio laikotarpio autoriaus tapybos darbai: „Gatvė Moncoje (1934), „Vilos kampelis Italijoje (1935), eksponuoti Italijos jaunųjų dailininkų parodoje. R.
Kalpokas parodos komisijos buvo pažymėtas tarp dešimties geriausių jaunųjų autorių. Tuometinėje Italijos spaudoje dailininko paveikslas „Pasnigus“ (1934) buvo
įvertintas, kaip vienas iš geriausių postimpresionizmo dailės pavyzdžių. Panašia maniera tapyti ir kiti šio laikotarpio darbai, kuriems būdingos skaidrios spalvos,
lyrizmas bei giedra nuotaika.
M. Paplauskienė. Rimtas Kalpokas. Vilnius, 1976, psl. 16-20.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9, p. 229.

6
VLADAS FEDOTAS-SIPAVIČIUS
(1904–1992)
„Vievio miškas“
1930
sign. AD – V. Fedotas-Sipavičius,
Vievis, 1930
popierius, akvarelė
46 x 34 cm
200 Eur
Lietuvo aktorius, režisierius, baleto šokėjas Vladas Fedotas–Sipavičius, Sipaitis
(1904–1992) gimė rusų inžinieriaus Fedotovo ir operos dainininkės Liudos
Sipavičiūtės šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais išvyko į Rusiją,
1912–1919 m. mokėsi realinėje mokykloje Maskvoje, privačiose baleto,
tapybos ir skulptūros, Maskvos F. Koršo dramos teatro studijose.
1922 m. grįžo į Lietuvą ir iki 1949 m. dirbo įvairių Lietuvos miestų (Klaipėdoje,
Šiauliuose, Kaune) teatruose aktoriumi, baleto artistu ir režisieriumi. V.
Fedotas-Sipavičius yra pirmosios Kauno dramos studijos įkūrėjas ir vadovas
(1936). Valstybės teatro Šiaulių skyriaus Naujojo muzikinio teatro operetės
įkūrėjas (1944). 1949 m. sovietinės valdžios suimtas ir ištremtas į Sibirą, iš kur į
Lietuvą grįžo 1956 metais. Dirbo Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje,
Vilniaus pedagoginiame institute, Vilniaus Senamiesčio teatre, vaidino
daugelyje Lietuvoje sukurtų lmų, Švitrigailos slapyvardžiu parašė pjesių
teatrui.

7
JONAS MARTINAITIS
(1898–1947)
„Miško peizažas“
1939
sign. AK – JMart39;
KP – J. Martinaitis
popierius, akvarelė
41 x 33 cm
930 Eur
Būklė: bendra būklė
gera, dešinėje pusėje,
keliose vietose negiliai
įplėštas popierius,
viršutinėje dalyje
įbrėžimas
Jonas Martinaitis (1898–1947), gra kas, tapytojas, dailininko Antano
Martinaičio tėvas. 1922–1926 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, tapybos
studijoje. Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1930 metų. 1940 m. buvo
surengęs akvarelės parodą Kaune. Dirbo gra kos (karikatūros) ir akvarelės
srityse, iliustravo knygų (J. Hašeko „Šaunaus kareivio Šveiko nuotykiai“, 1944,
LDM).
Visuotinė lietuvių enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
Vilnius 2008, t. 14, p. 350.
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8
ADOMAS GALDIKAS (1893–1969)
„Peizažas“ (eskizas)
iki 1944
sign. AK – A. Galdikas
popierius, akvarelė
23 x 35 cm
200 Eur

9
LEONAS KATINAS (1907–1984)
„Pavilnio kelias“, nr. 148
1946
sign. AD, KP – L. Katinas
medžio lenta, aliejus
32.5 x 42 cm
400 Eur

10
LEONAS KATINAS (1907–1984)
„Dvarčionių plytinėje“
(Ekskavatorius), nr. 183
1952
sign. AK, KP – L. Katinas 52
kartonas, aliejus
26 x 23 cm
400 Eur

11
LEONAS KATINAS (1907–1984)
„Užgorod“ (Užkarpatė)
1953
sign. AK, KP – L. Katinas
kartonas, aliejus
26 x 35.5 cm
400 Eur

12
LEONAS KATINAS (1907–1984)
„Užkarpatė“, nr. 113
1957
sign. KP – L. Katinas
kartonas, aliejus
26.5 x 33.5 cm
400 Eur
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14
RIMTAS KALPOKAS (1908–1999)
„Mergaitė su rugiagėle“
1960
sign. AK – R. Kalpokas 1960
drobė, aliejus
52 x 72 cm
900 Eur

13
LEONARDAS KAZOKAS (KAZAKEVIČIUS) (1905–1981)
„Žiema kaime“
1957
sign. AD – L. Kazokas
kartonas, aliejus
29 x 33 cm
500 Eur

15
ADOMAS GALDIKAS (1893–1969)
„Abstrakcija“
1960–68
sign. AD – A. Galdikas
kartonas, aliejus
77 x 118 cm
1950 Eur

16
VALERIJA ZALENSIENĖ (1925–1997)
„Valtys“
1960-80
kartonas, aliejus
50 x 70 cm
200 Eur

17
VALERIJA ZALENSIENĖ (1925–1997)
„Jachtos“
1962
sign. AD – V. Zalensienė 62
kartonas, aliejus
50 x 70 cm
200 Eur
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18
ANTANAS MARTINAITIS (1939–1986)
„Pažaislio sodas“
apie 1970
drobė, aliejus
50 x 65 cm
6900 Eur
Antanas Martinaitis (1939–1986), tapytojas, pedagogas. 1964 m. baigė Vilniaus dailės institutą (mokytojas – Antanas Gudaitis), nuo 1969 m. dėstė Kauno vaikų dailės
mokykloje. Parodose dalyvavo nuo 1965 m.: Kaune (1966, 1980), Vilniuje (1968, 1970), Liepojoje (Latvija, 1973) ir kt., surengė individualių parodų. Nutapė peizažų,
natiurmortų, teminių kompozicijų.
Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu Antano Martinaičio tapybos stilius skyrėsi nuo vėliau susiformavusios jo tapybos manieros, kuri aštuntojo dešimtmečio pradžioje
pirmiausiai pasireiškė natiurmortuose (3, p. 102).
A. Martinaitis ne kartą savo kūryboje naudojo Kauno Pažaislio ir jo aplinkos motyvus, kur vienuolyno patalpose dailininkas iš karto po studijų turėjo įsirengęs dailininko
studiją (pvz., paveikslas„Svečiai Pažaislyje“, 1968, kart., al., 50x70 cm (2, p. 32).Pažaislis ir prie jo esantis sodas buvo daugelio Kauno dailininkų mėgstama plenerų vieta.
Daugelyje ankstyvųjų dailininko peizažų dar yra jaučiama A. Samuolio įtaka, kuri A. Martinaičio kūriniuose atsiskleidė formos redukavimu, plačiu, ekspresyviu potėpiu,
harmoningu ryškių sodrių spalvų derinimu, taip pat dažnai gelsvai-rusvos spalvos derinimu su gilia žalia, mėlyna (2, p. 7, 8). Ankstyvos dailininko akvarelės yra nulietos
laikantis Kajetono Sklėriaus tapybos tradicijos. Peizažuose dailininkas tapo tarsi ne gamtos vaizdus, o matymo prisiminimą. Dangui yra skiriamas nedidelis ruoželis, o
visa paveikslo plokštuma yra užpildoma medžių, lapų, žiedų tankme.
Dailininko savito tapybos stiliaus paieškas šiuo laikotarpiu gerai iliustruoja du vienodos tematikos, tuos pačius objektus vaizduojantys paveikslai, abu pavadinti
„Senosios Taralienės kambarys“ – vienas nutapytas 1967 m., o kitas 1974 m. - nutapyti skirtinga stilistika (ankstyvąja ir vėlesne) (2, p. 33).
Tačiau, tiek ankstyvojo tiek vėlesnio periodo kūrinius jungė tam tikri bendri plastinės kalbos bruožai - A. Martinaitis priklauso tiems dailininkams, kuriems pati plastinė
paveikslo kalba yra viena iš svarbiausių meninių vertybių. Jo tapyboje svarbiausias yra judėjimas, ritmiški, jausmingi potėpiai, įvairios faktūros, skirtingai laužiančios
šviesą, dinamiška statinių objektų kompozicija, dinamiškos linijų, potėpių slinktys (1, p. 2, 3).
„Arkadija“ dailės aukcionas dėkoja dr. N. Tumėnienei už konsultaciją dėl šio paveikslo.
(1) N. Tumėnienė,„Antanas Martinaitis“. Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai. Vilnius, 1984, p. 2, 3.
(2)„Antanas Martinaitis (1939-1986). Tapyba, piešiniai, rankraščiai“. Parodos katalogas (1999.07.02-08.22), ŠMC, Vilnius, p. 7, 8, 33;
(3) Saulius Grigoravičius,„Antanas Martinaitis“ //„Kauno menininkai“. Kauno meno fondas, 1986, p. 102;

19
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Svajonė“
1965
sign. AD – KŠ; KP – K. Šimonis
kartonas, tempera
35 x 50 cm
1780 Eur
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20
ADOMAS VARNAS (1879–1979)
„Merginos portretas“
1973, Čikaga
sign. AD – A. Varnas 73
kartonas, drobė, aliejus
60 x 50 cm
1500 Eur
21
SOFIJA VALIUKAITĖ-JUKNIENĖ (1915–2006)
„Giedriaus Kuprevičiaus portretas“
1971
sign. AK – S. Juknienė 71
kartonas, pastelė
84 x 71 cm
1400 Eur
Publikuota: „So ja Valiukaitė-Juknienė. Tapyba“, Kaunas,
2001, p. 8.

22
SOFIJA VALIUKAITĖ-JUKNIENĖ (1915–2006)
„Natiurmortas su jaunamarte“
1977
sign. AD – S. Juk
kartonas, sintetinė tempera
78 x 48.5 cm
750 Eur

23
SOFIJA VALIUKAITĖ-JUKNIENĖ (1915–2006)
„Ruduo parke“
1976
sign. AK – S. Juk
popierius, aliejinė tempera
80 x 60 cm
650 Eur
24
SOFIJA VALIUKAITĖ-JUKNIENĖ (1915–2006)
„Žemaičių sodyba“
Apie 1974
sign. AD – S. Juk
kartonas, sintetinė tempera
48 x 78 cm
750 Eur
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26
JULIUS ČEPĖNAS
(1925–2011)
„Pakalnės gatvė“
1979
Sign. KP – Julius Čepėnas
kartonas, drobė, aliejus
63 x 52 cm
580 Eur
Publikuota: „Neatrastas
Julius Čepėnas“, Kaunas,
2015, p. 40.
25
JULIUS ČEPĖNAS (1925–2011)
„Jūros peizažas“
1967
sign. AK – Julius Čepėnas
kartonas, aliejus
65.5 x 88 cm
800 Eur
Publikuota autoriaus kūrinių albume: „Neatrastas Julius Čepėnas“,
Kaunas, 2015, p. 61.

28
IGNAS BUDRYS (1933–1999)
„Senasis Vilnius“, iš ciklo „Lietuva“ 1974
sign. AD – 74 I. Budrys
popierius, akvarelė
66 x 87 cm
480 Eur
27
ALGIRDAS LUKŠTAS (1921–1992)
„Prie tvenkinio“
apie 1980
sign. AD – A. Lukštas
popierius, akvarelė
60 x 80 cm
310 Eur

29
ALBERTAS KUNDROTAS
(1940–1995)
„Peizažas“
1980
sign. AD – ALB. K; KP –
Albertas Kundrotas
kartonas, aliejus
52 x 62 cm
130 Eur
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30
PRANCIŠKUS PORUTIS (1924–2009)
„Ruduo“
1980
sign. AD – P. Porutis, 1980
popierius, akvarelė
55x 70 cm
310 Eur
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31
VYTAUTAS BANAITIS (1909–1990)
„Autoportretas“
XX a. 2 p.
sign. AD – V. Banaitis
drobė, aliejus
55 x 45.5 cm
500 Eur

33
VYTAUTAS BANAITIS (1909–1990)
„Prie Baltijos jūros II“
1984
kartonas, aliejus
30 x 49 cm
300 Eur

32
VYTAUTAS BANAITIS (1909–1990)
„Prie Baltijos jūros I“
1984
sign. AD – V. Banaitis 84
kartonas, aliejus
31.5 x 47.5 cm
300 Eur

35
SOFIJA VALIUKAITĖ-JUKNIENĖ
(1915–2006)
„Natiurmortas su liaudies
skulptūrėlėmis“
1983
sign. AK – S. Juk
kartonas, sintetinė tempera
76x 46 cm
650 Eur

34
SOFIJA VALIUKAITĖ-JUKNIENĖ (1915–2006)
„J. Biliūno tėviškė Niūronyse“
1985
sign. AD – S. Juk
popierius, akvarelė
32 x 45 cm
400 Eur
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37
EUGENIJUS VARKULEVIČIUS (1956)
„Beržoro kapinės“
1987
sign. AD – E. V. 87
kartonas, aliejus
40 x 50 cm
700 Eur

36
EUGENIJUS VARKULEVIČIUS (1956)
„Jėzus“
1986
sign. AD – E. V. 86
kartonas, aliejus
40 x 50 cm
600 Eur

38
VALERIJA OSTRAUSKIENĖ
(1927–1997)
„Natiurmortas“
apie 1990
sign. AD – V. Ostr.
drobė, aliejus
46 x 61 cm
500 Eur

40
MILDA MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ
(1937)
„Rudenėja“ (etiudas)
1990
sign. KP – M. Mildažytė-Kulikauskienė
kartonas, aliejus
35 x 49.8 cm
75 Eur

42
KĘSTUTIS MILKEVIČIUS
(1953–2009)
„Obelis“
1992
sign. AD – KM92; KP –
Kęstutis Milkevičius
drobė, aliejus
40 x 30 cm
300 Eur

39
ALGIRDAS ŠAKALYS (1943–2015)
„Žydėjimas“
apie 1994
kartonas, aliejus
97 x 38 cm
260 Eur

41
MILDA MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ (1937)
„Ilgio ežeras“ (etiudas)
1987
sign. KP – M. Mildažytė-Kulikauskienė
kartonas, aliejus
40 x 49.6 cm
60 Eur

43
KĘSTUTIS MILKEVIČIUS
(1953–2009)
„Kaštonai“
1993
sign. AD – KM93; KP –
Kęstutis Milkevičius
drobė, aliejus
40 x 42 cm
330 Eur
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Lietuvos tapyba

44
RIMVIDAS JANKAUSKAS (KAMPAS) (1957–1993)
„Be pavadinimo“
1991
sign. AD – Kampas
drobė, aliejus
54 x 73 cm
1900 Eur

45
RIMVIDAS JANKAUSKAS (KAMPAS) (1957–1993)
„Aktas“
1992
sign. AD – Kampas
drobė, aliejus
49 x 60 cm
1400 Eur

Publikuota: „Rimvidas Jankauskas (Kampas) (1957–1993), Vilnius, 2009, p. 78.

Publikuota: „Rimvidas Jankauskas (Kampas) (1957–1993), Vilnius, 2009, p. 89.

Modernistinė dailininkų grupė „Angis“, kurią 1990 m. įkūrė tapytojas Jonas Gasiūnas, jungia neoekspresionizmo krypties tapytojus. Grupės branduolį daugumoje sudarė kauniečiai (iš viso 13
narių), tuo metu besimokę ar dėstę Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. „Angis“ aktyviai oponavo Lietuvoje plačiai paplitusiai kamerinei tapybai, ryžtingai keitė ir tuo pačiu
papildė lietuviškojo ekspresionizmo tradiciją neoekspresionistine. Šiai grupei priklausė du žymūs Kauno menininkai Rimvidas Jankauskas (Kampas) (1957-1993) ir Alfonsas Vilpišauskas
(1945–2015).
Rimvidas Jankauskas (Kampas) studijavo tapybą Lietuvos valstybiniame dailės institute, kurį baigė 1987 m., nuo 1989 m. jame dėstė. Surengė personalinių parodų Kauno paveikslų galerijoje
(1988, 1991, 1993), Frankfurte prie Maino (1993), ŠMC Vilniuje (1994), dalyvavo aštuoniose reikšmingesnėse grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininko kūrybos laikotarpis buvo
trumpas, tik šešeri metai, tačiau jo kūryba paliko ryškų pėdsaką Lietuvos tapyboje ir šiuo metu jis yra laikomas vienu iš žymiausių neoekspresionistinės krypties menininkų Lietuvoje.
Šio menininko kūrybą galima priskirti ekspresyviajam abstrakcionizmui, dauguma Kampo darbų yra abstraktūs. R. Jankausko-Kampo darbai drastiškai laisvi, grubiai impulsyvūs, jo drobės
pulsuoja potėpiais, ryškiomis spalvomis. Nevaržomų spalvingų potėpių gestams tenka ypač reikšmingas vaidmuo - jie kuria pasakojimą, nuotaiką ir ritmą - kuo dailininko kūryba ir išsiskiria
lietuvių koloristinės tapybos kontekste, nes kontrastingos spalvos ir jų dinamika tampa svarbiausiomis priemonėmis bendrai atmosferai paveiksluose sukurti. „Vienose drobėse potėpiai
platūs, tvirti, žymi kompaktiškus siluetus, kitose - nervingi, chaotiški, besisukantys koncertiniais ratais ir sunarplioti. Kiekviename paveiksle nesulaikomas judėjimas, pulsavimas. Jų
vitališkumas beveik agresyvus, bet ne grėsmingas. Kampas ne baugina, o perteikia energiją“ (1, p. 62).
(1) Raminta Jurėnaitė,„Rimvidas Jankauskas (Kampas)“ //„100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų“. Vilnius, 2000.
Alfonsas Vilpišauskas 1964–1975 m. studijavo Valstybiniame dailės institute, iš pradžių architektūrą, o vėliau perėjo į tapybos studijas. 1975–1978 dėstė piešimą ir tapybą Kauno S. Žuko
taikomosios dailės technikume. Nuo 1978 m. dėstė tapybą Kauno keturmetėje vaikų dailės mokykloje, kurioje dirbo 38 metus. A.Vilpišauskas surengė per dvidešimt asmeninių parodų,
dalyvavo apie keturiasdešimtyje svarbių grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje – Danijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Italijoje.
Dailininko tapybos siužetai atskleidžia įvairias žmogaus būsenas, kelionės, motinos ir vaiko temas. A. Vilpišauskas taip pat kūrė natiurmortus, konceptualias kompozicijas, abstrahuotus
gamtos, kaimo vaizdų peizažus. Dailininko kūrybai būdingos sodrios spalvos, ant drobės tepamos relje šku dažų sluoksniu, paveiksluose esama valiūkiško neužbaigtumo, abstraktumo,
mįslingos erdvės. Tapyboje itin svarbi mėlyna spalva, ryškių ekspresyvių spalvinių dėmių komponavimas, masyvus potėpis, potėpio faktūra, jų daugiasluoksniškumas. Alfonsas Vilpišauskas
yra vienas iš ryškiausių ekspresionizmo krypties atstovų Lietuvos dailėje.
(1)„Alfonas Vilpišauskas“, Lietuvos dailė. XX-XXI a. sandūra. LDS leidykla, sud. A. Vilpišauskas, D. Zovienė.

47
ALFONSAS VILPIŠAUSKAS (1945–2015)
„Motina ir vaikas“
2007
sign. KP – Alfonsas Vilpišauskas
drobė, akrilas
60 x 40 cm
750 Eur
Paveikslo etiudas publikuotas:
Lietuvos dailė. XX-XXI a. sandūra.
„Alfonas Vilpišauskas“, LDS leidykla,
sud. A. Vilpišauskas, D. Zovienė,
2002, p. 36.
46
ALFONSAS VILPIŠAUSKAS (1945–2015)
„Beržoras“
2000
sign. KP – Alfonsas Vilpišauskas
drobė, aliejus
60 x 73 cm
1300 Eur
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Lietuvos tapyba

48
ALFONSAS VILPIŠAUSKAS
(1945–2015)
„Dimensijos“
2009
sign. KP – Alfonsas Vilpišauskas
drobė, aliejus, akrilas
100 x 50 cm
1900 Eur
Publikuota: Lietuvos dailė. XX-XXI a.
sandūra. „Alfonas Vilpišauskas“, LDS
leidykla, sud. A. Vilpišauskas, D.
Zovienė, 2002, p. 56; nurodytas A.
Vilpišausko kūrinių sąraše, op., cit.,
p.141

49
ALFONSAS VILPIŠAUSKAS (1945–2015)
„Nevermore“ (A. Martinaičio kėdė, kurią padovanojo A. Vaitkūnas)
2010
sign. KP – Alfonsas Vilpišauskas
drobė, akrilas
116 x 74 cm
2400 Eur

50
GEDIMINAS BERŽINIS (1958)
„Pokalbis“
2013
sign. KP – G. Beržinis
drobė, aliejus
90 x 70 cm
250 Eur

Publikuota: Lietuvos dailė. XX-XXI a. sandūra. „Alfonas Vilpišauskas“, LDS
leidykla, sud. A. Vilpišauskas, D. Zovienė, 2002, p. 110; nurodytas A. Vilpišausko
kūrinių sąraše, op., cit., p. 141

51
VLADAS JONAS ŠČEPONAS
(1945–2014)
„Peizažas su paukščiais“
2014
sign. AD – V. Ščeponas 2014
drobė, aliejus
70 x 105 cm
450 Eur

52
MARIUS JONUTIS (1965)
„Gražuolė“
2015
sign. AD – M. Jonutis 15
medžio plokštė, drobė, akrilas (koliažas)
60 x 60 cm
430 Eur

53
MARIUS JONUTIS (1965)
„Sodas“
2015
sign. AD – M. Jonutis 15
medžio plokštė, drobė, akrilas (koliažas)
90 x 90 cm
700 Eur
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54
MSTISLAVAS DOBUŽINSKIS (1875–1957)
Scenovaizdis Viljamo Šekspyro spektakliui „Karalius Lyras“
I v. scenovaizdžio su veikėjais eskizas (Valstybės teatras, 1937)
1923
sign. AD – 19MD23 / BERLIN (klišėje); AD - pieštuku AD: M. Dobužinskis litogra ja, 29.8 x 31.5 cm (tiražas 75)
550 Eur
Publikuota: Mstislavas Dobužinskis. Scenogra ja Lietuvos muzikos ir kino
muziejaus rinkiniuose. Sud. Živilė Imbrasaitė. VDA leidykla, 2006, p. 203

55
JUOZAS KĖDAINIS (1915–1998)
„Kauno pilis, Šv. Mikalojaus bažnyčia“
2 etiudai iš abiejų lapo pusių
1960
sign. AD – JK 1960
popierius, pieštukas, anglis
32 x 44 cm
190 Eur

56
JUOZAS KĖDAINIS (1915–1998)
„Kauno vaizdas“
1956
sign. AD – JK 1956
popierius, tušas
32 x 44 cm
140 Eur
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57
VYTAUTAS KASIULIS (1918–1995)
„Moteris vedanti ožką“
XX a. 7 d-metis
sign. AD – Kasiulis (pieštuku)
litogra ja, 9/50
45 x 60 cm
580 Eur

58
PINKAS KREMENIS (PINCHUS KRÉMÈGNE) (1890–1981)
„Natiurmortas su vaisiais ir gėlėmis“
XX a. 2 p.
sign. AD – P. Krémègne (pieštuku), AK – Krémègne (klišėje)
litogra ja, 75/150
72 x 44 cm
450 Eur
Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) (1890–1981) – pasaulinio lygio menininkas, vienas ryškiausių Ecole de Paris atstovų – skulptorius, tapytojas, gra kas. Gimė 1890
m. Žoludoke prie Naugarduko, mirė Ceret miestelyje (Pietų Prancūzija) 1981 m. Dailės mokytis pradėjo Vilniuje, kur 1909-1912 m. studijavo Vilniaus piešimo mokykloje.
1912 m. atvyko į Paryžių ir įsiliejo į menininkų, susijusių su „La Ruche”, aplinką. Bendravo su Chaimu Soutine'u ir Michealu Kikoïne'u. Kūrybinio kelio pradžioje
daugiausiai kūrė skulptūras, nuo 1915 m. pradėjo tapyti. Jo kūrybai turėjo įtakos Sezano ir Van Gogo kūryba. Pirmoji personalinė menininko darbų paroda Paryžiuje
buvo surengta „Povolozky” galerijoje 1919 m. Menininkas surengė daug personalinių parodų įvairiuose Paryžiaus salonuose. Dalyvavo grupinėse parodose Londone ir
Paryžiuje.
Ankstyviesiems dailininko kūriniams būdingi gana tamsūs spalviniai tonai, vėliau – šviesesnės, gyvesnės spalvos. Dailininkas tapė savita ekspresionistine maniera. Jo
peizažams, natiurmortams ir gūrinėms kompozicijoms būdinga lyriška nuotaika, sodri ir įtaigi spalvinė gama.
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59
ALGIRDAS PAKELIŪNAS (1938–2003)
„Perkūno namai“, iš ciklo „Kauno miesto senamiestis“
1967
sign. AD – Alg. Pakeliūnas, 1967 (autorinis atspaudas)
medžio raižinys, 3/7
50 x 35 cm
300 Eur

60
ANTANAS TAMOŠAITIS (1906–2005)
„Kompozicija“.
XX a. 2 p.
sign. AK: Tamošaitis (klišėje); 12/95, AD: A. Tamošaitis
(pieštuku)
medžio raižinys, 12/95
58 x 44 cm
500 Eur

61
ALGIRDAS KMIELIAUSKAS (1932)
„Šv. Onos bažnyčia“
apie 2000
sign. AD – A. Kmieliauskas (pieštuku)
spalv. litogra ja
45 x 30 cm
400 Eur

-21-

Užsienio šalių tapyba

62
O(SCAR) HUNT (atrib.) (XIX a. 2 p.)
„Naminiai gyvulėliai“
XIX a. pab.
sign. AD – O. Hunt
medžio lenta, aliejus, lesiruotė
17.5 x 23 cm
150 Eur

63
MITCHELL (XIX –XX a.)
„Peizažas“
XX a. 1 p.
sign. AK – Mitchell
drobė, aliejus, lakas
40 x 50 cm
500 Eur

64
YARALYAN ARTO (?-2004)
„Moteris su vyno taure“
1993
sign. VD: ARTO93; KP: Arto Yaralyan, 1993
drobė, aliejus
65 x 85 cm
2300 Eur
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65
MARKAS ŠAGALAS (Marc Chagall) (1887–1985)
„Raudonasis gaidys“ (La Coq Rouge)
1952
sign. AD – Marc Chagall (pieštuku)
litogra ja, H.C., estampas (autorinis atspaudas), tiražas 200
38 x 56 cm
1705 Eur

67
PABLAS PIKASAS (Pablo Picasso) (1881–1973)
„Estampas nr. 309“, iš P. Pikaso „347 Engravings“ (1968.03.16–1968.10.05),
erotinių estampų ciklo
1969
Sign. AD – Picasso (pieštuku); klišėje: 1968.09.03 II
ofortas, 26/50
15 x 20 cm
3316 Eur
66
MARKAS ŠAGALAS (Marc Chagall) (1887–1985)
"Dailininkas prie Eifelio bokšto" (Peintre à la Tour Eiﬀel)
1957
sign. AD – Marc Chagall (pieštuku)
litogra ja, 12/75, estampas (autorinis atspaudas)
58 x 42 cm
2712 Eur

Publikuota autoriaus erotinių gra kos kūrinių albume: Pablo Picasso,
„347 Engravings“ (1968.03.16-1968.10.05), Paris, 1968, nr. 309.
Pablas Pikasas (1881–1973) – ispanų tapytojas, vienas žymiausių XX a. menininkų. Šis,
daugelyje dailės sričių kūręs dailininkas, tapo tarptautine avangardo meno ikona.
Ilgaamžis, labai gyvybingas, apdovanotas nepaprastu kūrybiniu talentu ir
temperamentu, dailininkas buvo charizmatiška asmenybė ir nutiesė ne vieną naują kelią
šiuolaikinėje dailėje. P. Pikasas virtuoziškai kūrė visose dailės srityse, kurias tik išbandė,
stebino technikos preciziškumu ir novatoriškumu. Taip pat buvo apdovanotas ir
neeiliniu piešėjo talentu, ko dažnai žiūrovas nepastebi jo ekstravagantiškuose tapybos
darbuose, tačiau ši savybė puikiai atsiskleidžia dailininko gra kos darbuose. Gra ka yra
viena iš daugelio dailės šakų, kurias išbandė P. Pikasas. Jis kūrė daugeliu technikų:
mecotintos, akvatintos, lino raižinio, tačiau labiausiai mėgo litogra ją ir ofortą. Manoma,
kad per visą gyvenimą P. Pikasas sukūrė apie 2000 autorinių gra kų. Gra kose kūrybos
stilius evoliucionuoja panašiai, kaip ir tapyboje, tačiau būtent šioje srityje atsiskleidžia
jo, kaip genialaus piešėjo talentas. 347 ofortus iš „Erotinių“ graviūrų ciklo P. Pikasas
sukūrė 7 mėnesių laikotarpiu, nuo 1968 m. kovo 16 d. iki spalio 15 d. Ciklą sudaro keletas
temų: Rafaelio ir jo mylimosios Fornarinos meilės scenos, kur dalyvauja Mikelandželas ir
popiežius Julius II; garsių Rembrandto, Mane, Dega, Velaskeso, Delakrua paveikslų
perdirbimas; tema „dailininkas ir modelis“ ir kt. Visus P. Pikaso paveikslus iš „Erotinių“
graviūrų ciklo galima pamatyti pasaulio muziejų kolekcijose: Barselonoje, Prancūzijos
Nacionalinėje bibliotekoje, P. Pikaso muziejuje Paryžiuje, Čikagos meno institute, Kelno
Liudviko muziejuje ir kt.
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68
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
380 Eur

70
SALVADORAS DALI (Salvador Dali) (1904–1989)
„Koncepcija“
XX a. 2 p.
sign. AD – S. Dali (pieštuku)
litogra ja, 179/250, Arches rankų darbo popierius vandenženkliai
65 x 48 cm
1700 Eur

69
SALVADORAS DALI (Salvador Dali) (1904–1989)
„Pavasario žirgas“, iš S. Dali Žirgų albumo
1981, Spadem, Prancūzija
sign. AD – S. Dali (klišėje)
litogra ja, 285/1000, Arches rankų darbo popierius vandenženkliai
įspaudai popieriuje: Georges Israel Editeur
42 x 30 cm
380 Eur

71
CHUANAS MIRO (Juan Miro) (1893–1983)
„Kompozicija“
XX a. 2 p.
sign. AD – Miro (klišėje)
litogra ja
46 x 66 cm
900 Eur
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72
INICIALAI (miniatiūros iš Europos viduramžių manuskriptų),
4 vnt., kompl., serijos nr. 1397
1980
Išleido „Coron“, Ciurichas, limituotas, tiražas 1495, numeruoti
egzemplioriai, auksavimas: 23 ½ karatų
Inicialas „L“ iš Mato Evangelijos knygos pradžios, Praha,
1368 (Viena, Nacionalinė Austrijos biblioteka) 37 x 25 cm
Inicialas „Q“ iš Georgica Vergil knygos pradžios, Praha,
XV a. pab. (Londonas, Britanijos biblioteka) 18 x 29 cm
Inicialas „IN“ iš Jono Evangelijos knygos pradžios, Reichenau,
apie 1000 (Miunchenas, Bavarijos valstybinė biblioteka)
24 x 33 cm
Inicialas „Q“ iš Luko Evangelijos knygos pradžios, Aachen (?),
VIII a. pab. (Londonas, Britanijos biblioteka) 23 x 34.5 cm
100 Eur

Keramika

73
RENĖ, KRISTINA GABDANKIENĖ (KLEMKAITĖ) (1942)
„Moteris su paukščiais“
apie 1964
sign. KP – R. Klemkaitė, IV kursas
molis, pigmentai
52 x 40.5 cm, storis 2.5 cm
160 Eur
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Knygos, albumai
75
ALEKSANDRAS BENUA (Александр Бенуа) (1870–1960)
“Visų epochų ir tautų tapybos istorija“, (История живописи всех времен и народов), I-IV tomai
1912–1917
Išleido: leidykla „Šypovnik“, „Sirijaus“ tipogra ja, Sankt Peterburgas; cinkogra jos klišes pagamino R.
Golike, A. Vilborg.
I t. 1912, p. 549; II t., 1913, p. 501; III t., 1913-1914, p. 515; IV t., 1915-1917 p. 424 (trūksta turinio).
Knygos gausiai iliustruotos, tame tarpe ir spalvotomis iliustracijomis, įklijomis, taip pat ir atspaustomis
cinkogra jos technika, vinjetėmis bei frontispisais.
850 Eur
Knygos priklausė skulptoriui Jonui Mikėnui (1899–1988), I t. priešlapyje yra jam skirta dedikacija.

76
„Wilna. Eine vergessene Kunststätte“,
prof. Paul Weber
1917
Išleido: „Zeitung der 10. Armee“, Vilnius
p. 131, 135 iliustracijos, 2 spalv. il. Įklijos,
senamiesčio planas
60 Eur

79
„Album Ostrobramskie“ (Aušros Vartų albumas),
su Jano Bulhako fotogra jomis, 20 fotogra jų, p. 24
Teksto autorius: prof. M. Limanowski
Viršelio dailininkas: prof. S. Matusiak
Fotogra jos: Jano Bulhako
1927
Išleido: Lenkijos mokytojų draugijos knygynas,
Vilnius
p. 24
90 Eur

82
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); tiražas 2000 egzempl.
40 Eur

77
„Wilno“, penkiolika fotogra jų, 4 leid.
1922
Išleido Juzefo Zavadskio knygynas,
Vilnius, p. 16
40 Eur

80
„Kazio Šimonio kūrybos albumas“,
jubiliejinis leidinys nr. 500,
tiražas 1000 egzempl.
Išleido: „Dirvos“ spaustuvė, Marijampolė,
1938, p. XVI, p. 6, 47 iliustruoti lapai
Dedikacija: „Dirvos“ B-vės bendradarbiui
p. L. Boguševičiui, 1938.12.30.
100 Eur

78
„Wilno i ziemia wilenska“, I tomas
1930
Išleido: „Vaivadijos regioninio komiteto“ leidykla,
Vilnius, p. 321
Gausiai iliustruota, viršelį apipavidalino ir
vinjetę p. 42 sukūrė F. Ruščicas.
230 Eur

81
Julijus Slovackis (1809–1849)
„Immortele“, su Ferdinando Ruščico (1870–1936)
sukurtais piešiniais, frontispisais (13 vnt.), vinjetemis
1910
Išleido Juzefo Zavadskio knygynas, Vilnius,
kieti viršeliai, p. 135
180 Eur

83
Ferdinando Ruščico (1870–1936) pomirtinės parodos
(1937.12 – 1938.01) katalogas
Išleido: Krokuvos meno mylėtojų draugija, Krokuva,
p. 59 (teksto p. 45, il. 27).
Minkšti viršeliai, titulinis iširęs.
40 Eur
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84
Lietuvių meno apžvalginė paroda
(1935.08.12–09.12) Paroda surengta
pirmojo Pasaulio lietuvių kongreso proga.
Pratarmė dr. A. Juškos.
Išleido: „Žaibo“ spaustuvė, Kaunas,
p. 20 (teksto p. 12, il. 16),
tiražas 1000 egzempliorių
25 Eur

Parodų katalogai, ﬁlokartija, autografai

85
Rudens dailės parodos katalogas
(1947.12.04-1948.01.10).
Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,
dail. B. Bučas, red. P. Rauduvė.
Išleido: „Spindulio“ spaustuvė, Kaunas, 1947,
teksto p. 13, il. 19.
25 Eur

88
Jurgio Baltrušaičio (1903–1988), diplomato,
dailės istoriko autografas (1934), knygos priešlapyje.
Knyga: „L'Art en Grece. Des temps prehistoriques au
debut du XVIII – sciecle, par Christian zervos. Išleido:
„Cahriers D'Art 14, Rue du Dragon, Paris VI,
su iliustracijomis.
25 Eur

86
Atvirukų rinkinys „Wilno“, 12 vnt.
Išleido: W. Borkowski leidykla
XX a. 1 p., 9x15 cm
(Aušros vartai; Vaizdas nuo Gedimino pilies kalno;
Teatras, senoji rotušė; Šv. Kazimiero bažnyčia;
Stepono Batoro un-tas; Katedros varpinė;
Pilies kalnas ir dalis Katedros; A. Mickevičiaus gatvė;
Aušros vartai, įvažiavimas; Vilijos upė; Katedra iš pilies
sodo pusės; Paminklas ant Trijų kryžių kalno).
50 Eur

87
Pagal Vytauto Kasiulio litogra ją
„Madona su kūdikiu“ sukurtas atvirukas.
XX a. 2 p. (Švedija), 15x11 cm (viduje įrašas
švedų kalba, KP yra šiek tiek dėmių)
30 Eur

89
Liudo Truikio (1904–1987), dailininko, scenografo,
dėstytojo autografas, knygos priešlapyje. Pasirašyta
pseudonimu „Edmedonis“.
Knyga: Herwarth Walden, Einblick in Kunst. Expressionismus,
Futurismus, Kubismus. Berlin, 1924, p. 175, su iliustracijomis.
Provenencija: skulptorius Bernardas Bučas bendravo su
L. Truikiu, kuris jo bibliotekai padovanojo šią knygą.
30 Eur

90
Antano Sireikos (1956),
Kauno „Žalgirio“ ir Lietuvos
rinktinės vyr. trenerio autografas.
2005 m. kalendorius, 10x15 cm
20 Eur

Žemėlapiai

91
Fizinis pasaulio žemėlapis (Räths Physikalische Erdkarte), su jūros srovėmis
(1:27 500000), 3 leidimas.
XX a. pr., nupiešė Wilhelm Graupner, išleido „Paul Räth“ leidykla, Leipzigas.
drobė, popierius, laikikliai, 120x168 cm
380.00 Eur

92
Fizinis ir politinis Afrikos žemėlapis, mokyklinis, (1:6000000).
XX a. pr., prof. Dr. Leipoldt, Drezdenas, nupiešė M. Kuhnert (Chemnitz),
tikrino Dr. M. Groll (Berlyno kartografas), išleido „Paul Groll“ leidykla, Leipzigas.
drobė, popierius, laikikliai, 168x154 cm
380.00 Eur
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LABDARAI PARDUODAMI PAVEIKSLAI
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.
Meno kūriniai labdarai į 2016 m. balandžio 8 d. dailės aukcioną priimamai iki 2016.04.04 d.

95
MILDA MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ (1937)
„Rausvas pavakarys prie Kauno marių“
1980
sign. KP – M. Mildažytė-Kulikauskienė
kartonas, aliejus
50 x 34.3 cm
150 Eur

97
ŽIVILĖ VASILIAUSKIENĖ
(XX a. 2 p.), tautodailininkė
„Senoji pilis“
2009
sign. KP – Ž. Vasiliauskienė
kartonas, aliejus
60 x 50 cm
200 Eur

99
JANAS MATEIKA
„Žalgirio mūšis“
1878 m. aliejus/drobė
426 x 987 cm
Varšuvos Nacionalinis
muziejus
Paveikslo reprodukcija,
sintetinė drobė,
94x44 cm, su rėmais
150 Eur

96
MILDA MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ (1937)
„Rudenėlis sode (per langą)“
apie 1985
sign. KP – M. Mildažytė-Kulikauskienė
kartonas, aliejus
34.5 x 49.5 cm
150 Eur

98
VIAČESLAVAS
SOKOLECKIS
(1938)
„Natiurmortas“
1978
sign. AD –
V. Sokoleckis 1978
popierius, akvarelė
14 x 72 cm
350 Eur

100
Alina Burinskaitė
(1986)
„Švelnumas“, 2015
Sign. – KP A. Burinskaiyė
drobė, akrilas
50x70 cm
70 Eur

SUTRUMPINIMAI

A – apačioje
a. – amžius
C – centre
ČDM – Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus
D – dešinėje
il. – iliustracija
K – kairėje
kompl. – komplektas
KP – ne vaizdinėje, bet kitoje pusėje
leid. – leidimas
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
nr. – numeris
op. cit. – antrą kartą cituojamas leidinys
p. – pusė
pr. – pradžia
prof. – profesorius
sign. – signatūra
sud. – sudarė
ŠMC – Šiuolaikinio meno centras
t. – tomas
V – viršuje

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

ARTO YARALYAN (?–2004)

22

MARKAS ŠAGALAS (1887–1985)

23

BANAITIS VYTAUTAS (1909–1990)

15

MARTINAITIS ANTANAS (1939–1986)

12

BALTRUŠAITIS JURGIS (1903–1988)

27

MARTINAITIS JONAS (1898–1947)

9

BENUA ALEKSANDRAS (1870–1960)

26

MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ MILDA (1937)

16

BERŽINIS GEDIMINAS (1958)

18

MILKEVIČIUS KĘSTUTIS (1953–2009)

16

BUDRYS IGNAS (1933–1999)

14

MITCHELL (XIX –XX a.)

22

CHUANAS MIRO (1893–1983)

24

OSTRAUSKIENĖ VALERIJA (1927–1997)

16

ČEPĖNAS JULIUS (1925–2011)

14

PABLAS PIKASAS (1881–1973)

23

DIDŽIOKAS VLADAS (1889–1942)

7

PAKELIŪNAS ALGIRDAS (1938–2003)

21

DOBUŽINSKIS MSTISLAVAS (1875–1957)

19

PINKAS KREMENIS (1890–1981)

20

FEDOTAS-SIPAVIČIUS VLADAS (1904–1992)

9

PORUTIS PRANCIŠKUS (1924–2009)

14

GABDANKIENĖ (KLEMKAITĖ) RENĖ, KRISTINA (1942)

25

RUŠČICAS FERDINANDAS (1870–1936)

26

GALDIKAS ADOMAS (1893–1969)

10,11

SALVADORAS DALI (1904–1989)

24

HUNT O(SCAR) (XIX a. 2 p.)

22

SIREIKA ANTANAS (1956)

27

JANKAUSKAS (KAMPAS) RIMVIDAS (1957–1993)

17

SLOVACKIS JULIJUS (1809–1849)

26

JONUTIS MARIUS (1965)

18

ŠAKALYS ALGIRDAS (1943–2015)

16

KALPOKAS RIMTAS (1908–1999)

9, 11

ŠČEPONAS VLADAS JONAS (1945–2014)

18

KASIULIS VYTAUTAS (1918–1995)

20

ŠIMATONIS EGIDIJUS (1958)

25

KATINAS LEONAS (1907–1984)

10

ŠIMONIS KAZYS (1887–1978)

8, 12

KAZOKAS (KAZAKEVIČIUS) LEONARDAS (1905–1981) 11

TAMOŠAITIS ANTANAS (1906–2005)

21

KĖDAINIS JUOZAS (1915–1998)

19

TRUIKYS LIUDAS (1904–1987)

27

KMIELIAUSKAS ALGIRDAS (1932)

21

VALIUKAITĖ-JUKNIENĖ SOFIJA (1915–2006)

13, 15

KUNDROTAS ALBERTAS (1940–1995)

14

VARKULEVIČIUS EUGENIJUS (1956)

16

LUKŠTAS ALGIRDAS (1921–1992)

14

VARNAS ADOMAS (1879–1979)

8, 13

MACKEVIČIUS JONAS (1872–1954)

7

VILPIŠAUSKAS ALFONSAS (1945–2015)

17, 18

ZALENSIENĖ VALERIJA (1925–1997)

11
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AUKCIONO OBJEKTŲ PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS
2.11. 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.
2.12. 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 pobūdžio publikacijose.
2.13. 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 ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki Aukciono pradžios arba anksčiau, laiką
suderinus su Aukciono organizatoriumi. Užsiregistravę Aukciono dalyviai dėl Aukcionui pateiktų objektų nemokamai
konsultuojami specialistų. Dėl konsultacijos 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 (autorius, pavadinimas, sukūrimo metai, matmenys,
sukūrimo technika) ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Aukciono objekto kaina didinama tokiais intervalais:
iki 20 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.
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.

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 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, kuriuos teikia dėl aukciono objekto 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). Jei aukciono metu
nebus pasiūlyta didesnė kaina, aukciono objektas bus laikomas parduotu dalyviui pasiūliusiam kainą internetu.
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. 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 15 min. iki Aukciono
pradžios.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. 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.
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TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF ARTWORKS AT THE AUCTION
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. 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:
€20 – €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%.
(VAT excluded).
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.
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, starting 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 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.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. The Auctioneer holds the right to eliminate an object from the Auction at any time if it becomes known until the 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.
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AUKCIONO DALYVIO
REGISTRACIJOS FORMA
Aukciono data, numeris:
Fizinis asmuo* Vardas, pavardė:
Asmens dokumentas, numeris:
Adresas:
Įmonė*

Pavadinimas:
Įmonės kodas:
PVM kodas:
Adresas:
Atstovavimo pagrindas:
Vardas, pavardė:

Asmens dokumentas, numeris:
Mobilus telefonas
Elektroninis paštas
Dalyvavimo Aukcione būdas:
(nereikalingą išbraukti)

Dalyvausiu asmeniškai: Taip / Ne
(nereikalingą išbraukti)

Mane atstovaus įgaliotas asmuo: Taip / Ne
(nereikalingą išbraukti)

Įgalioto atstovo vardas, pavardė:
Įgaliojimo pagrindas:
(dokumentas, pristatomas Aukciono administracijai)
Ar siūlysite kainą internetu iki
Aukciono?
(nereikalingą išbraukti)

Taip / Ne
(nereikalingą išbraukti)

Siūlys mano įgaliotas asmuo: Taip / Ne
(nereikalingą išbraukti)

Apmokėjimo būdas:
Pažymėti X

Grynais –

Ar reikalinga Aukciono objekto

Taip / Ne

pristatymo paslauga?
Sutinku gauti Dailės aukciono
„Arkadija” naujienlaiškį

Banko pavedimu –

(nereikalingą išbraukti)

Taip / Ne
(nereikalingą išbraukti)

*Atvykus į renginį reikia turėti asmens tapatybės liudijimą arba dokumentą dėl teisės atstovauti įmonei.
Esu susipažinęs /-usi su dailės aukciono „Arkadija“ aukciono objektų pardavimo aukcione taisyklių turiniu ir su jomis
besąlygiškai sutinku. Man yra žinoma, kad kainos pasiūlymas aukcione (renginyje arba internetu) įpareigoja pirkti
aukciono objektą, už kurį yra siūloma kaina. Apmokėti už aukcione įsigytą objektą yra privaloma ne vėliau nei per
5 (penkias) darbo dienas.

(Vardas, pavardė, parašas, data)

A. Aukciono objektų sąrašas, dėl kurių norima varžytis Aukcione*:
Loto nr.

Pavadinimas

Nr.
1
2
3
4
5

B. Aukciono objektų sąrašas, dėl kurių norima varžytis ziškai nedalyvaujant Aukcione**:
Nr.

Loto nr.

Pavadinimas

Maksimali siūloma kaina Eur**

1
2
3
4
5
*Būtina užpildyti ziškai Aukcione nedalyvaujančiam dalyviui.

C. Aukciono objektų sąrašas, dėl kurių norima varžytis telefonu Aukciono metu**:
Nr.

Pavadinimas

Loto nr.

1
2
3
4
5
* Preliminarūs duomenys
** Būtina užpildyti ziškai Aukcione nedalyvaujančiam dalyviui.

Užpildytą registracijos formą prašome siųsti el.paštu: info@dailesaukcionas.lt arba pristatyti
Aukciono administracijai.

AUCTION MEMBER
REGISTRATION FORM
Auction date, number:
Natural person: Surname, name:
Personal ID Number:
Address:
Company:

Name:
Company's code:
VAT code:
Address:
Representation basis:

Personal ID Number:
Mobile telephone
E-mail
Participation in the
Auction method:
(delete unnecessary)

I will participate personally: Yes / No
(delete unnecessary)

Attorney will represent me: Yes / No
(delete unnecessary)

Surname, name of the attorney:
Power of attorney basis:
(document given to Auction administration)
Will you bid online until the
Auction?
(delete unnecessary)

Yes / No
(delete unnecessary)

My attorney will suggest: Yes / No
(delete unnecessary)

Payment method:
Signify X

In cash –

Is there a need to deliver

Yes / No

Auction object?
I accept to get Art auction
“Arkadija” newsletter

Bank transfer –

(delete unnecessary)

Yes / No
(delete unnecessary)

I AGREE WITH REGULATIONS CONTENT OF AUCTION ITEMS SALE IN THE AUCTION “ARKADIJA” AND ACCEPT IT.

(Surname, name, signature)

A. The list of desirable auction items to compete in the Auction*:
Lotto no.

Title

No.
1
2
3
4
5

B. The list of auction items to compete in the Auction without physical participation**:
No.

Lotto no.

Title

Maximum oﬀer in Eur

1
2
3
4
5
*The member who does not participate physically in the Auction must ll in.

C. The list of desirable auction items to compete in the Auction on telephone**:
No.

Title

1
2
3
4
5
* Preliminary information
** The member who does not participate physically in the Auction must ll in.

Please send the lled registration form by e-mail: info@dailesaukcionas.lt or deliver to
Auction administration.

Lotto no.

„ARKADIJA“ DAILĖS AUKCIONAS (4)
2016 m. birželio 3 d.
www.dailesaukcionas.lt
Kviečiame dalyvauti
Daugiau informacijos:
tel. +370 600 19573
el. paštu: info@dailesaukcionas.lt

Kauno aukcionas
© UAB „Kaligra ja”

