Lietuvos tapyba
Dailininkas Kazys Šimonis troškulio personi kaciją vaizduojančių paveikslų yra sukūręs ir
prieškariniu ir pokariniu kūrybos laikotarpiu. Menininkui būdinga tą pačią tematiką ar
kompozicijos motyvą įvairiais kūrybos laikotarpiais pakartoti keliuose dailės darbuose, juos
šiek tiek modi kuojant, naujai interpretuojant. Aukcione yra pristatomas vienas iš Kazio
Šimonio 1950-70 m. laikotarpiu sukurtų paveikslų – „Troškulys“.
Dailininko kūrybos parodų kataloguose galima rasti tris publikuotus „Troškulio“ vaizdavimo
variantus. Prieškarinio kūrybos laikotarpio dailininko parodų kataloguose yra minimi du
paveikslai pavadinimu „Troškulys“ – vienas sukurtas 1926 m. (1), jis paminėtas ir 1986 m. D.
Jadzinskienės sudarytame K. Šimonio kūrinių sąraše („Troškulys“, 1926 m., technika drobė,
aliejus, 64x46 cm), antrasis paveikslas yra sukurtas 1927 m., šiuo metu yra saugomas LDM
muziejuje (2) (kartonas, aliejus, 49x36 cm).
D. Jadzinskienės, sudarytame K. Šimonio kūrinių sąraše taip pat yra nurodoma, kad XX a. 5-6
dešimtmečiais buvo sukurti du paveikslai pavadinimu „Troškulys“ (drobė, aliejus, 65x50 cm ir
drobė, aliejus, 58x44 cm), taip pat ir tai, kad paveikslai tokiu pačiu pavadinimu buvo sukurti dar
ir 1968 m. (drobė, aliejus, 59.5x45.5 cm) ir 1976 metais (kartonas, tempera, 58x43 cm) (3).
1967 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje vykusios jubiliejinės dailininko parodos kataloge yra
minima, kad parodoje buvo eksponuotas paveikslas „Troškulys“, drobė, aliejus, 45x60 cm,
kūrinių sąraše nurodytas 51 numeriu (reprodukcija nepublikuota).
1977 m. Kazio Šimonio kūrybos 90-čio parodos, kuri vyko M. K. Čiurlionio muziejuje, kataloge
yra publikuotas tais metais parodoje buvęs paveikslas pavadinimu „Troškulys“ (4), kuris yra
panašus į aukcione pristatomą paveikslą, tačiau skiriasi fono detalėmis, merginos veido, kasos
traktavimu, koloristika. Šiek tiek painiavos sukelia tai, kad parodos kataloge, šio paveikslo
reprodukcijos apraše yra nurodyta, kad paveikslas yra sukurtas 1926 m., kai tuo tarpu to paties
katalogo parodos paveikslų sąraše, tarp sukurtų 1926 m. paveikslų, kūrinys tokiu pavadinimu
nėra nurodytas. Tačiau kataloge 80 numeriu yra nurodytas 1976 m. sukurtas paveikslas
„Troškulys“ (kartonas, tempera, 43x58 cm). Atsižvelgiant į žinomą informaciją, kaip atrodė 1926
m. ir 1927 m. dailininko sukurti „Troškulį“ vaizduojantys paveikslai, taip pat ir tai, kad
literatūroje nėra minima, kad 1926 m. buvo sukurti du paveikslai tokiu pavadinimu, greičiausiai
parodos kataloge yra klaidingai nurodyti paveikslo sukūrimo metai, kurie, remiantis ir
paveikslui būdinga pokarinei kūrybai būdinga vaizdavimo stilistika, turėtų būti ne 1926, bet
1976 m., kaip ir yra nurodyta parodos katalogo paveikslų sąraše prie kūrinio nr. 80.
Aukcione pristatomas paveikslas yra vienas iš 1950-70 m. dailininko sukurtų paveikslo
„Troškulys“ variantų, kuris yra 1926 m. autoriaus sukurto „Troškulio“ (1) interpretacija pokariniu
kūrybos laikotarpiu.

1
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Troškulys“
1950-1970
sign. AK – KŠ
drobė, aliejus
45 x 60 cm
2500 Eur

Publikuotų paveikslų iliustracijos yra pateiktos tinklalapyje:
http://www.dailesaukcionas.lt/lt/component/bids/viewbids/478/kazys-simonis-troskulys-1950-70

1) Kazys Šimonis. Atvirukų rinkinys, Vilnius 1975; D. Jadzinskienė, Kazys Šimonis, Vilnius, 1986,
psl. 137.
2) D. Jadzinskienė, Kazys Šimonis, Vilnius, 1986, il. 34; D. Jadzinskienė, op.cit., 138 psl.
3) D. Jadzinskienė, Kazys Šimonis, Vilnius, 1986, 140, 142, 143 psl.
4) M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 1977 m. Kazio Šimonio kūrybos 90-čio parodos katalogas.

2
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Preliudas“
1968
sign. AD – KŠ, KP – Kazys Šimonis, 1968
kartonas, tempera
35 x 50 cm
1500 Eur
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3
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Augmenijos karalystė“
1970
sign. AD – KŠ, KP – Kazys Šimonis, 1970
popierius, akvarelė, guašas
36 x 48 cm
1200 Eur

4
KAZYS ŠIMONIS (?) (1887–1978)
„Ramybė“(etiudas)
~1967
sign. AD – KŠ
popierius, akvarelė, pastelė
36 x 50 cm
750 Eur
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5
STASYS ŠILKAITIS (1927–1995)
„Nemuno salos prieplauka“
1960-70
sign. AD – St. Šilk.
popierius, akvarelė, guašas
70 x 63 cm
550 Eur
Dailininko Stasio Šilkaičio (1927–1995) tapybos darbas „Nemuno salos prieplauka“ vaizduoja nuo Kauno senamiesčio panoramos neatsiejamą Nemuno salą sovietmečio
laikotarpiu, kur tuo metu veikė Žiemos uostas, apie 70-sius metus perkeltas į Vilijampolę. Šiuo metu šios miesto dalies vaizdas jau yra negrįžtamai pasikeitęs, paveiksle
nutapytas peizažas jau turi ir istorinę reikšmę, liudijantis apie vieną iš šios salos urbanizavimo laikotarpių.
Jau seniausiuose žemėlapiuose ksuojama didelė sala Nemune ties Kaunu, pirmą kartą buvo užstatyta po Pirmojo pasaulinio karo, kai 1917 m. kaizerinė vokiečių kariuomenė
greta Naujamiesčio įkūrė Žiemos uostą, kuriame laivai turėjo būti apsaugoti nuo ledonešio. Žiemos uostas veikė ir tarpukariu, pietinėje salos dalyje tuo metu buvo įkurta
poilsio ir sporto zona. 1935 m. buvo įrengtas krantinės ruožas nuo S. Daukanto iki I. Kanto gatvės. 1936 m. netoli salos, prie Geležinkelio tilto buvo atidaryta keleivinė
prieplauka. Pietrytinėje salos dalyje veikė paplūdimys ir viena o cialių miesto maudyklų. 1921 m. Nemuno saloje įsikūrė Lietuvos jachtklubas, plaukimo sporto centras.
Vakariniame salos kampe įrengtas atskirtas nuo Nemuno plaukimo baseinas, nuo kranto į salą kursavo keltas. Nemuno sala buvo mėgstama miestiečių, joje vykdavo įvairios
šventės ir renginiai. Pavyzdžiui, 1936 m. gegužės 6 d. buvo surengtas iliuminuotų valčių karnavalas, kurio pasižiūrėti tuo metu susirinko daugiau nei 30 tūkst. žmonių.
Wikipedija; Lietuvos vandens keliai // Lietuva, 1920 m. sausio 20 d., Nr. 15 (297).

6
ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS
(1925–2000)
„Ežeras“ (Baluošo)
1969
sign. AK – JK 69, KP –
Adolis Jonas Krištopaitis
drobė, aliejus
45 x 60 cm
450 Eur
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7
ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS (1925–2000)
„Palangos kampelis“
1961
sign. AD – JK 61
kartonas, aliejus
45.5 x 59 cm
450 Eur

8
ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS (1925–2000)
„Baltija šėlsta“
1995
sign. AK – JK, KP – A. J. Krištopaitis, 1995
kartonas, drobė, aliejus
31 x 23 cm
280 Eur

9
ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS (1925–2000)
„Pavasarėjant“
1957
sign. AK – JK 57, KP – A. J. Krištopaitis
kartonas, aliejus
26 x 35 cm
350 Eur

Dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis (1925−2000) yra vienas intelektualiausių ir originaliausių Kauno „tyliojo modernizmo“ atstovų, kuris 20 a. paskutiniais dešimtmečiais
lietuvių tapybos kontekste išsiskyrė polinkiu į konceptualų, metaforišką ir abstraktų meną. Kūrybinio kelio pradžioje kūrė natūralistinius, lyrinio pobūdžio peizažus, žanrines
scenas bei portretus, kuriuose pastebima realizmo ir impresionizmo įtaka. Po 1968 m. dailininko kūrybai buvo būdinga konstruktyvi, modernistinio mąstymo išraiška,
simboliška formos traktuotė, minimali spalvinė gama. Dailininkas plėtojo peizažų, marinų, teminių bei abstrakčių kompozicijų žanrus, iki mirties savitai ir produktyviai dirbo
portreto srityje.
A. J. Krištopaitis 1948–1951 metais studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, kur mokėsi freskos ir mozaikos specialybės. 1956–1962 m. buvo Lietuvos
teatro draugijos, 1962–1978 m. Kauno ,,Dailės“ kombinato dailininku. Nuo 1978 m. dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, eksponatų konservavimo
sektoriaus vedėju. Nuo 1954 m. dalyvauja parodose, nuo 1957 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dailininkas pasižymėjo ypatingu darbštumu ir produktyvumu, yra
surengęs 28 individualias parodas, sudalyvavęs daugiau nei 200 parodų.
Violeta Jasevičiūtė, Dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis, Žiemgala, 2000/1; G. Vertelkaitė-Bartulienė. Pa(si)matymas su Adoliu Jonu Krištopaičiu. „Nemunas“, 2015 m. gegužės
7–20 d., Nr. 11 (947), p. 28.
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10
SERGEJUS GRAČIOVAS (1922–1993)
„Nidos kopa“
1975
sign. AD – parašas, 75
popierius, pastelė
30 x 40 cm
400 Eur
Sergejus Gračiovas (1922, Rusija – 1993, Vilnius), dailininkas tapytojas, 1937–1941 m. miniatiūros meno mokėsi Palecho meno mokykloje, 1941–1942 m. – Ivanovo meno mokykloje.
1951 m. baigė Valstybinį dailės institutą, tapybos specialybę (pas prof. Vytautą Mackevičių).
Vienerius metus dirbo miniatiūros dailininku Paleche (1945–1946), vėliau dėstė Valstybinio
dailės instituto Tapybos katedroje (1951–1957). Dailės parodose dalyvavo nuo 1952 m. Nuo
1954 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1982).
Dailininką labai žavėjo jūra ir tolimų kraštų peizažai. Jis daug keliavo, tapė Baltijos ir Juodosios jūros vaizdus, Atlanto vandenyną, taip pat Krymo ir Kaukazo kalnus, Lietuvos ežerus.
Idėjų kūrybai dailininkas sėmėsi lankydamasis Klaipėdos ir Kaliningrado uostuose,
stebėdamas žvejų, laivų remonto įmonių darbininkų darbą, tapė pasieniečius, karo lakūnus.
Labiausiai mėgstamas peizažo motyvas dailininko kūryboje – jūra ir jos pakrantės.

12
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
400 Eur
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11
STASYS STAKAUSKAS (1940)
„Berželiai“
1974
sign. AK – Stasys Stakauskas, 1974
drobė, aliejus
100 x 70 cm
180 Eur
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13
ANTANAS MARTINAITIS (1939–1986)
„Madona su kūdikiu“
1981
sign. KP – Antanas Martinaitis
kartonas, aliejus
30 x 40 cm
3600 Eur

14
RIMAS ZIGMAS BIČIŪNAS (1945)
„Raudoni žiedai“
1985
sign. AD – Rimas 85
kartonas, aliejus
50 x 70 cm
1550 Eur
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15
BENEDIKTAS VYTAUTAS PRANCKŪNAS (1945)
„Ruduo senamiestyje“
1980
sign. AD – B. Pranc. 80, KP – Benediktas Pranckūnas
kartonas, aliejus
80 x 103 cm
400 Eur
Benediktas Vytautas Pranckūnas (1934–1998), kaunietis dailininkas, tapytojas. 1974 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, keramikos specialybę. Dailės parodose
dalyvauja nuo 1974 m., tačiau parodas dėl savito uždaro būdo ir nenoro viešai eksponuoti paveikslus, rengė retai. Dailininko kūryboje vyrauja gamtos ir miestų peizažai,
natiurmortai, portretai. Dailininką B. V. Pranckūną Dr. Algis Uždavinys vadino klasiku, vienu iš ryškiausių dar prieškario Lietuvoje susiformavusios koloristinės tapybos
mokyklos, jos kaunietiškos pakraipos atstovų. Ženklią dalį dailininko kūryboje sudaro paveikslai, turintys ekspresionizmui būdingų bruožų, pasižymintys plačiu nerimastingu
potėpiu, apibendrintomis formomis. Natiurmortams charakteringi lietuvių liaudies meno motyvai, rami kompozicija.

17
BENEDIKTAS VYTAUTAS PRANCKŪNAS (1945)
„Pakrantė“
1988
sign. KP – Benediktas Pranckūnas
kartonas, aliejus
27 x 22 cm
16
120 Eur
BENEDIKTAS VYTAUTAS PRANCKŪNAS (1945)
„Natiurmortas“
1977
sign. KP – Benediktas Pranckūnas
drobė, aliejus
67 x 46 cm
300 Eur
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18
BENEDIKTAS VYTAUTAS PRANCKŪNAS
(1945)
„Šventojoje“
1987
sign. AD, KP – B. Pranckūnas
kartonas, aliejus
60 x 70 cm
400 Eur

19
ALGIRDAS LUKŠTAS (1921–1992)
„Vakaras prie Kauno marių“
1980
sign. AD – A. Lukštas
Popierius, akvarelė
49x72 cm
190 Eur

20
PRANAS GUDAITIS (1948)
„Pieta I“
1986
sign. KP – P. Gudaitis
drobė, aliejus
73 x 54 cm
550 Eur
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21
PETRAS STAUSKAS (1919–2003)
„Krymas“
1986
sign. AD – St. 86
popierius, akvarelė
51 x 63 cm
300 Eur

23
PETRAS STAUSKAS (1919–2003)
„Kaunas nuo Aleksoto“
1993
sign. AD – P. Stauskas 93
popierius, akvarelė
50 x 68 cm
300 Eur

22
PETRAS STAUSKAS (1919–2003)
„Neringa“
1988
sign. AD – St. 88
popierius, akvarelė
51 x 67 cm
300 Eur

24
KONSTANTINAS ŽARDALEVIČIUS (1955)
„Nuomonių skirtumas“
1992
sign. KP – Konstantinas Žardalevičius
drobė, aliejus
46 x 55,5 cm
250 Eur
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25
ARVYDAS BRAZDŽIŪNAS (DUSĖ) (1960)
„Nuėmimas nuo kryžiaus“
1988
sign. AD – Dusė 88
drobė, aliejus
100 x 90 cm
750 Eur

26
VIDAS PINKEVIČIUS (1949–2012)
„Nukryžiuotasis“
1991
sign. AD – VP, KP – Vidas Pinkevičius
drobė, aliejus
120 x 100 cm
1500 Eur
Dailininkas Vidas Pinkevičius 1968–1973 m. studijavo freską-mozaiką Vilniaus valstybiniame dailės
institute. Nuo 1973 m. gyveno Klaipėdoje ir iki
mirties dėstė tapybą Adomo Brako dailės mokykloje. Dirbo monumentaliosios ir molbertinės
tapybos srityse, surengė per 40 personalinių parodų, jo darbų yra įsigiję Lietuvos muziejai ir privatūs
asmenys, JAV, Olandijos, Rusijos, Vokietijos, Švedijos ir kitų šalių kolekcininkai.
Vidas Pinkevičius buvo vienu ryškiausių Klaipėdos
menininkų, pasižymėjęs neįtikėtinu darbštumu, jo
kūrybos palikimą sudaro šimtai drobių, piešinių ir
eskizų. Dailininko kūrybai charakteringa ekspresionizmo, siurrealizmo, Nyderlandų siurrealistų,
Jeronimo Boscho (1450–1516) įtaka. Paskutinis
praėjusio amžiaus dešimtmetis yra vadinamas
geriausiu V. Pinkevičiaus kūrybos periodu. Dailininko tapyba ekspresyvi, net drastiška formų ir
spalvinių derinių požiūriu, paveikslams būdingi
tankiai „suausti“ potėpiai, dinamiškų linijų raizginiai. Kūrinių tematiką sudaro bibliniai motyvai,
kasdienio gyvenimo vaizdai, kraštovaizdžiai, bylojantys apie žmogaus būtį, kurioje greta vienatvės,
kančios visada yra viltis ir tikėjimas.
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27
ALOYZAS STASIULEVIČIUS (1931)
„Vilniaus motyvas“
1988
sign. AK, KP – A. Stasiulevičius
kartonas, aliejus
40 x 50 cm
950 Eur

28
IGNAS BUDRYS (1933–1999)
„Peizažas su saule“
1999
sign. AC, KP – I. Budrys
popierius, akvarelė
74 x 100 cm
550 Eur

29
KLAUSUTIS HENRIKAS BERŽANSKIS (1944–2001)
„Beržynas“
1999
medžio plokštė, aliejus
58 x 78 cm
400 Eur
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30
PRANAS GRIUŠYS (1955)
„Pastoralė“
2003
sign. AD - PG, KP – Pranas Griušys
drobė, aliejus
100 x 120 cm
720 Eur

Pranas Griušys gimė 1955 m., Klaipėdos rajono Medsėdžių kaime.
1976–1982 m. studijavo Valstybiniame dailės institute, įgijo tapytojo–pedagogo specialybę. 1976 m. dirbo dailininku Palangos prekybos
valdyboje, nuo 1982 m. dirba VDA, Kauno dailės fakultete. Šiuo metu yra
VDA, KDF, Vizualaus meno katedros vedėjas, profesorius. Dėsto piešimą,
tapybą ir kompoziciją tapybos specialybės studentams. Nuo 1988 m. yra
Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1982 m. dalyvauja parodose
Lietuvoje ir užsienyje.
Pranas Griušys savo kūryboje sėkmingai jungia šmaikščią siužeto intrigą
ir klasikinės dailės formas, nevengia kurti sudėtingų, daug žinių ir
puikaus istorijos išmanymo reikalaujančių istorinio, batalinio žanro
paveikslų, taip pat savo paveiksluose mėgsta panaudoti senųjų dailės
meistrų tapybos išraiškos priemones. Dailininkas yra sukūręs penkiolikos
peizažų ciklą – „Kolūkių griuvėsiai“, kuriuose pavaizdavo Lietuvoje po
Nepriklausomybės iširusių buvusių kolūkių statinių griuvėsius, įamžindamas juos, kaip savotiškus Lietuvos peizažo elementus. Visiems šio ciklo
paveikslams yra būdinga sodri gelsvų, žalsvų atspalvių koloristika,
prancūzų dailininko Klodo Lorano kūrybai charakteringa tapybos
maniera ir peizažo tipas, gamtos fone romantizuotai vaizduojantis įvairių
architektūros paminklų likučius. Netikėtumo efektą klasikiniame peizaže
sukelia įdomūs kompoziciniai sprendimai – peizažo fone įkomponuotos,
įvairia veikla užsiimančios, Klodo Korano laikų žmonių gūrėlės ir
šiuolaikiniai elektros stulpai, fermų griuvėsiai.

31
PRANAS GRIUŠYS (1955)
„Sargai“
2012
sign. AD - PG, KP – Pranas Griušys
drobė, aliejus
105 x 135 cm
770 Eur
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32
PRANAS GRIUŠYS (1955)
„American School“ (Šveicarija)
Iš kelionės po vietoves, kur gyveno Antanas Samuolis
2011
sign. AD - PG, KP – Pranas Griušys
drobė, aliejus
70 x 100 cm
500 Eur

33
VYTAUTAS ŽILIUS (1944–2011)
„Koketė“
2007
sign. AD – V. Žilius, KP – Vytautas Žilius
kartonas, pastelė
38 x 48 cm
250 Eur
34
FILOMENA LINČIŪTĖ-VAITIEKŪNIENĖ (1942)
„Lelijos“
2003
sign. AD – FL 2003 , KP – Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė
drobė, akrilas
72 x 62 cm
500 Eur
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35
OSVALDAS JABLONSKIS (1944)
„Juodkrantė (Neringa) I“
2008
sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė
43 x 61 cm
250 Eur

Osvaldas Jablonskis (1944) yra
žymus Lietuvos dailininkas,
akvarelininkas. Dailininko kūrybai įtakos turėjo Česlovo
Kontrimo, Kajetono Sklėriaus
kūryba. O. Jablonskiui būdingas realistinis stilizuotas
piešinys, išradinga kompozicija, skaidrus potėpis, subtilus žalsvai sidabrinis koloritas. Akvareles dailininkas lieja
itin profesionaliai, ant sauso
popieriaus, išgaudamas daugiasluoksniškumą bei vaizdo
gylį. Osvaldas Jablonskio kūriniai pasižymi temų įvairove,
akvarelininkas yra aplankęs
daug įdomių vietovių, žymių
Lietuvos žmonių tėviškių, keliavęs M. K. Čiurlionio takais ir
yra sukūręs dešimtis akvarelių
ciklų: Žemaitijos, Aukštaitijos,
Dzūkijos, pajūrio, senųjų rūsių,
varpinių, prezidentų tėviškių.
Visiems dailininko kūriniams
būdinga subtili kompozicija ir
gamtinių spalvų koloritas, ritmiškas kompozicinių dalių bei
detalių derinimas. Paveiksluose vyrauja Lietuvos senosios architektūros, baltiški sakraliniai simboliai, kiti etnogra niai elementai, daugelio
Lietuvos vietovių, tame tarpe
ir pajūrio bei jo miestelių
peizažai.

36
OSVALDAS JABLONSKIS (1944)
„Juodkrantė (Neringa) II“
2008
sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė
43 x 61 cm
250 Eur

Dailininkas O. Jablonskis 1968
m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1968–1972 m. dėstė Kauno S. Žuko taikomosios dailės
technikume, 1972–1985 m.
dėstytojavo Kauno dailės gimnazijoje, 1986–1987 m. ir nuo
1992 m. dėsto Vilniaus dailės
akademijos Kauno dailės fakultete. Nuo 1968 m. dalyvauja parodose, surengė virš
40 personalinių akvarelės ir
tapybos parodų Lietuvoje ir
užsienyje. Nuo 1978 m. Lietuvos dailininkų sąjungos
narys, nuo 1993 m. akvarelininkų grupės „Aqua 12“ narys.

37
OSVALDAS JABLONSKIS (1944)
„Juodkrantė (Neringa) III“
2008
sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė
43 x 61 cm
250 Eur

D. Zovienė, V. Krištopaitytė.
Osvaldas Jablonskis. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai, 2011.
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Lietuvos tapyba

38
OSVALDAS JABLONSKIS (1944)
„Juodkrantė (Neringa) IV“
2008
sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė
43 x 61 cm
250 Eur

40
VILIJA KNEIŽYTĖ (1957)
„Devynios mūzos“
2012
sign. AD – V. Kneižytė
drobė, akrilas
25 x 25 cm
200 Eur

Vilija Kneižytė (g. 1957), žymi Lietuvos gra kė, priklauso 9-ojo dešimtmečio pradžioje
debiutavusių gra kų kartai, išsiskiriančiai savita metaforiška kalba. Autorė yra surengusi ne
vieną personalinę parodą, sulaukusi pripažinimo ir pelniusi apdovanojimus ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje. Dailininkės darbai pasižymi įspūdingu linijų ir subtilių spalvų žaismu,
atveria abstrakcijų pasaulį, kupiną vidinio virpulio, paslaptingumo ir švelnumo. V. Kneižytės
abstrakcijos ir koliažai primena subtiliai išaustas plokštumas, pasižymi spalviniu
išradingumu, dizainerišku saiko ir kūrybinio takto jausmu.
Vilija Kneižytė gimė 1957 m. Kaune. 1981 m. baigė Vilniaus dailės institutą, kur įgijo gra kės
specialybės diplomą. Nuo 1995 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Jos darbų yra
įsigiję Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos dailės muziejus, „El Caliu“
centras Ispanijoje, įvairios visuomeninės kolekcijos, Lietuvos ir užsienio meno kolekcininkai.
G. Baltinas, „Arką užliejo moterų šiluma“ // Lietuvos žinios. Kultūra, 2007.11.19; LDS
informacija.

39
VILIJA KNEIŽYTĖ (1957)
„Vakarienė“ (koliažas)
2011
sign. AD – Vilija 11
medžio lenta, akrilas, metalas
50 x 30 cm
950 Eur
Paveikslas dalyvavo parodoje:
„Arkos“ galerika. „Iš kišenės“, 2011 m. birželio mėn.
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41
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Rugpjūčio gėlė“
2015
sign. AD – A. Petra 2015, KP – Audronė Petrašiūnaitė
drobė, aliejus
107 x 91 cm
1000 Eur
42
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Pavasaris“
2012
sign. AD – A. Petra 12, KP – Audronė Petrašiūnaitė
drobė, aliejus
115 x 80 cm
1100 Eur

43
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Mėlyna vaza“
2009
sign. AD – A. Petra 09, KP – Audronė Petrašiūnaitė
drobė, aliejus
60 x 40 cm
300 Eur
Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954) 1972-76 m. studijavo Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, įgijo
meninio apipavidalinimo specialybę. 1976-82 m. studijavo Valstybiniame dailės institute, tapybos katedroje.
Parodose dalyvauja nuo 1982 m. 1982-88 m. dėstė tapybą S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1988-93 m.
šios disciplinos mokė Kauno J. Naujalio vidurinėje meno mokykloje. 1995-2009 m. dėstė VDA Kauno dailės
institute. Nuo 1988 m. priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai.
Įspūdingai dailininkės Audronės Petrašiūnaitės tapybai būdingas daugiasluoksniškumas, polinkis į apibendrinimą, turtingas koloritas, vibruojantis potėpis. Paveiksluose sukuriamos gilios erdvės ir kelių planų
įspūdis, vyrauja apibendrinto pobūdžio siluetai, groteskiškas piešinys. Kūriniams būdingas metaforiškumas,
rituališkumas, erdvės skaidymas dailininkės darbus sieja su Antano Martinaičio tapyba.
Ž. Ambrasaitė, ,,Gėrio tapyba. Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda galerijoje „0 11“, // ,,7md”, nr. 547, 2002;
R. Jurėnaitė. A. Petrašiūnaitė. Apie kūrybą // mmc.lt
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44
VAIDA ANDRAŠIŪNAITĖ (1974)
„Balta kėdė“
2008
sign. AD – Vaida, KP – Vaida Andrašiūnaitė
drobė, akrilas
60 x 100 cm
170 Eur

45
SIMONAS GUTAUSKAS (1965)
„Natiurmortas su citrinomis“
2015
sign. KP – Simonas Gutauskas
drobė, aliejus
40 x 50 cm
230 Eur

46
VILIUS KSAVERAS SLAVINSKAS (1943)
„Laukimas“
2012
sign. AD – V. Slav., KP – V. Slavinskas
popierius, akrilas
50 x 70 cm
200 Eur

47
VILIUS KSAVERAS SLAVINSKAS (1943)
„Miško paslaptis“
2013
sign. AD – V. Slav., KP – V. Slavinskas
drobė, akrilas
80 x 100 cm
300 Eur
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Užsienio šalių tapyba

48
MAX F. RICHTER-REICH (1896–1950)
„Antverpeno turgus“
XX a. 1 p.
sign. AK - Max F. Richter Reich
drobė, aliejus
78 x 58 cm
650 Eur
F. Max Richter-Reich (1896–1950) buvo Berlyne gyvenęs ir kūręs
vokiečių dailininkas. Studijavo Berlyno Lewin-Funke mokykloje.
Gyveno Amsterdame ir Harleme, šio laikotarpio įspūdžiai atsispindi
dailininko kūrybos tematikoje. Tapė peizažus, jūros, miestų
vaizdus, ypač mėgo vaizduoti Nyderlandų žuvų ir gėlių turgus.

49
MARKUS LÜPERTZ (1941)
„Abstrakcija“
XX a. 2 p.
sign. AD - ML
kartonas, mišri technika
78 x 58 cm
10300 Eur
Markus Lüpertz (g. 1941) – vokiečių tapytojas, gra kas ir
skulptorius, yra vienas iš labiausiai žinomų šiuolaikinių
Vokietijos menininkų, laikomas ekscentrišku genijumi. M.
Lüpertz nuo 1974 m. dirbo Karlsruhe Akademijoje profesoriumi. Nuo 1988 m. iki 2009 m. – Diuseldorfo valstybinės
dailės akademijos rektoriumi. M. Lüpertz buvo pirmosios
Berlyno Bienalės organizatoriumi. Dailininko paveikslai
pasižymi įtaigia jėga ir archajišku monumentalumu. Daugelis jo darbų yra priskiriami neoekspresionizmo stiliui.

51
JURIJ TARASOV (Юрий Тарасов) (1948)
„Natiurmortas su medumi“
1994
sign. AK – Jurij Tarasov
drobė, aliejus
55 x 50 cm
550 Eur

50
TATJANA TARASOVA (Татьяна Тарасова) (1977)
„Nauji metai Kijeve: funikulierius“
2007
sign. AD – TT, KP – Tatjana Tarasova
kartonas, aliejus
55 x 50 cm
200 Eur
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52
EDMUNDAS ŽIAUBERIS (1932–1985)
„Pajūrys“
1970-80
sign. AD – Edmundas Žiauberis
kartono raižinys
34 x 45 cm
200 Eur

53
VIOLETA GAIDAMAVIČIŪTĖ-KISIELIENĖ (1951)
„Aguonos“
1976
sign. AD – Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė
ofortas
67 x 64 cm
320 Eur

54
EDMUNDAS SALADŽIUS (1950)
„Tą pačią naktį“
1992
sign. AD – Saladžius 92
lino raižinys, 5/10
71 x 56 cm
300 Eur
Edmundas Saladžius gimė 1950 m. Kaune. 1968 m. baigė Kauno
vidurinę dailės mokyklą. 1968-74 m. studijavo Valstybiniame dailės
institute, įgijo gra ko specialybę. 1975-92 m. dirbo mokytoju Kauno
vaikų dailės keturmetėje mokykloje. Nuo 1992 m. dėsto VDA Kauno
dailės institute: nuo 1993 m. docentas, 1996-99 m. rektorius, nuo
2003 m. – profesorius. Vadovauja KDI gra kos katedrai. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1985 m. Dirba estampo, plakato, knygų
gra kos srityje.
„Edmundas Saladžius – „naktinės“ gra kos meistras. (…)…šioji meta zinė Saladžiaus tamsa gali būti įvairiausiai interpretuota: ir kaip
žmogaus likimas, ir kaip proto sutemos, ir kaip socialinės sistemos
užvožtas dangtis“. Alfonsas Andriuškevičius.
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55
AISTĖ RAMŪNAITĖ (1957)
„Kauno rotušės aikštė“
1985
sign. AD – Aistė Ramūnaitė
spalvotas, lino raižinys, 2/5
26 x 42 cm
350 Eur

56
AISTĖ RAMŪNAITĖ (1957)
„Draugelis“
1985
sign. AD – Aistė Ramūnaitė
ofortas, 1/3
12.2 x 10 cm
200 Eur
Viena ryškiausių Kauno gra kių, Aistė Ramūnaitė (g. 1957), 1983 m. baigė gra kos specialybę Lietuvos
valstybiniame dailės institute. 1985 m. baigė Litogra jos ir Oforto magistro studijas Maskvoje. Nuo 1990 m.
yra Lietuvos dailininku sąjungos narė. Nuo 2001 iki 2013 m. gyveno, dirbo ir kūrė Londone. Darbų turi įsigiję
M. K. Čiurlionio Dailės muziejus Kaune, Lietuvos Nacionalinis Dailės muziejus, Šiuolaikinis meno centras
Vilniuje, Roche Bobois baldų ir dizaino muziejus Paryžiuje, Gra kens Hus galerija Švedijoje, V&A muziejus
Londone bei privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje. A. Ramūnaitė yra profesionaliai įvaldžiusi įvairias
gra kos technikas – ofortą, lino raižinį, piešinį, litogra ją. Dailininkės kūryboje, greta pamėgtų abstrakčių
kompozicijų, svarbią vietą užima gimtojo miesto peizažai ir kompozicijos Kauko tematika.

57
AISTĖ RAMŪNAITĖ (1957)
„Kamuoliukas“
1993
sign. AD – Aistė Ramūnaitė
spalvotas lino raižinys, 1/1
15 x 21 cm
250 Eur

58
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Katinai totemai“
2014
sign. AD – A. Petra 2014
lino raižinys
23 x 38 cm
150 Eur
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59
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Moteris lokė I“
2013
sign. AD – A. Petra 2013
lino raižinys
33 x 34 cm
150 Eur

60
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Moteris lokė II“
2013
sign. AD – A. Petra 2013
lino raižinys
30 x 35 cm
150 Eur

61
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ
(1954)
„Šokėja“ (Loreta Juodkaitė)
2014
sign. AD – A. Petra 2014
lino raižinys
50 x 64 cm
170 Eur
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62
VILIJA KNEIŽYTĖ (1957)
„Zero game I“
2010
sign. KP – Vilija Kneižytė
lino raižinys
51 x 97.5 cm
950 Eur

63
VILIJA KNEIŽYTĖ (1957)
„Zero game II“
2010
sign. KP – Vilija Kneižytė
lino raižinys
51 x 97,5 cm
950 Eur
Abu paveikslai dalyvavo parodose:
A. Žmuidzinavičiaus muziejus. Gra kos paroda „Gallery, 2010.08.19-09.19 d.
Klaipėdos galerija „Solo & Duo“, 2010.10.21-11.18 d.
Dailininkės sukurti lino raižiniai yra vienetiniai gra kos kūriniai, sukurti ilgo ir kruopštaus kūrybinio proceso metu. Paveikslai sukurti linijas ir kitas plokštumas daugelį kartų
raižant toje pačioje klišėje, atspaudžiant daugybę atspaudų viename popieriaus lakšte, kol buvo gautas norimas rezultatas.
Apie menininkės kūrybą Ona Gaidamavičiūtė rašė: „Stebėdami V. Kneižytės sukurtus lakštus, regime pokyčių ir ženklų, vedinų ne tik dvasinio katarsio, bet ir didesnės vidinės
laisvės, gilesnių, platesnių apmąstymų link. Menininkė tarsi atsispiria, atitrūksta nuo žemės apčiuopiamų realių formų, išgyvenimų ir žvelgia į pasaulį iš aukščiau...“. Apvalių,
gaubtų, ovalių, laužytų linijų išdėstymas popieriaus lakštuose kartais įsiveržia su neparasta jėga, kartais nurimsta – tokiu būdu sukuriamas mįslingas, trapus, dekoratyvus
vaizdas.
R. Bočiulytė, „Kaunietės gra kės V. Kneižytės „Solo & Duo“ – Klaipėdoje“// Kauno diena. Kultūra, 2010.10.21

Keramika

64
NOMEDA MARČĖNAITĖ (1965)
„Rytoj mano gyvenimas bus viena diena trumpesnis,
bet aš vis tiek laukiu kito ryto“
2006
sign. AD – Nomeda 06
medis, keramika, glazūra
46 x 58 cm
650 Eur
Nomeda Marčėnaitė (g. 1965 m.) – Lietuvos dailininkė keramikė, televizijos laidų
vedėja. 1984-1990 m. studijavo keramiką Vilniaus dailės akademijoje, nuo 1999 m.
yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dailininkė kuria siužetinius ir ornamentinius
pano, keramiką, kurią dažnai derina su medžiu. Kūriniuose vaizduoja primityvias,
schematizuotas žmonių, gyvūnų gūras. Kūryboje vyrauja moters, vyro, jų santykių
tematika, siužetai yra dažnai papildomi poetiniais teksto intarpais. Kūriniai
dekoratyvūs, sukomponuoti iš spalvinių plokštumų, padengti ryškių, kontrastingų
spalvų glazūra.

-28-

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.

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

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
23
12
ANDRAŠIŪNAITĖ VAIDA (1974)

23

PETRAŠIŪNAITĖ AUDRONĖ (1954)

BERŽANSKIS KLAUSUTIS HENRIKAS (1944–2001)

17

PINKEVIČIUS VIDAS (1949–2012)

BIČIŪNAS RIMAS ZIGMAS (1945)

12

PORUTIS PRANCIŠKUS (1924–2009)

16 11

BRAZDŽIŪNAS ARVYDAS (DUSĖ) (1960)

16

PRANCKŪNAS BENEDIKTAS VYTAUTAS (1945)

13, 14
16

BUDRYS IGNAS (1933–1999)

17

RAMŪNAITĖ AISTĖ (1957)

22 26

GAIDAMAVIČIŪTĖ-KISIELIENĖ VIOLETA (1951)

25

RICHTER-REICH MAX F. (1896–1950)

GRAČIOVAS SERGEJUS (1922–1993)

11

SALADŽIUS EDMUNDAS (1950)

GRIUŠYS PRANAS (1955)

18, 19

SLAVINSKAS VILIUS KSAVERAS (1943)

22, 26, 27

9

16

16

24
25

23

23

GUDAITIS PRANAS (1948)

14

STAKAUSKAS STASYS (1940)

21 11

GUTAUSKAS SIMONAS (1965)

23

STASIULEVIČIUS ALOYZAS (1931)

20 17
14 15

JABLONSKIS OSVALDAS (1944)

20, 21

STAUSKAS PETRAS (1919–2003)

KNEIŽYTĖ VILIJA (1957)

21, 28

ŠILKAITIS STASYS (1927–1995)

9, 10

ŠIMONIS KAZYS (1887–1978)

KRIŠTOPAITIS ADOLIS JONAS (1925–2000)

9

26

7, 8

24

LINČIŪTĖ-VAITIEKŪNIENĖ FILOMENA (1942)

19

TARASOV JURIJ (Юрий Тарасов) (1948)

LUKŠTAS ALGIRDAS (1921–1992)

14

TARASOVA TATJANA (Татьяна Тарасова) (1977)

27 15

LÜPERTZ MARKUS (1941)

24

ŽARDALEVIČIUS KONSTANTINAS (1955)

26 15

MARČĖNAITĖ NOMEDA (1965)

28

ŽILIUS VYTAUTAS (1944–2011)

MARTINAITIS ANTANAS (1939–1986)

12

ŽIAUBERIS EDMUNDAS (1932–1985)

MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ MILDA (1937)

29

16
18

24

19
25

25
8, 12
21

SUTRUMPINIMAI
A – apačioje
C – centre
D – dešinėje
K – kairėje
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
nr. – numeris
p. – pusė
pr. – pradžia
sign. – signatūra
sud. – sudarė
V – viršuje
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27
13, 15
16
8, 13
17, 18
11

AUKCIONO OBJEKTŲ PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS
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.

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

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, 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 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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