.
„ARKADIJA“ DAILES
AUKCIONAS (8)
2018 m. spalio 02-12 d.

.
„ARKADIJA“ DAILES
AUKCIONAS (8)
2018.10.02 d. 10:00 val. – 2018.10.12 d. 20:00 val.

Kainų pasiūlymai teikiami internetu tinklalapyje www.dailesaukcionas.
lt arba raštu, iš anksto pateikus aukciono dalyvio anketą su nurodyta
aukščiausia kaina už pasirinktą aukciono objektą

Lotas Nr. 1

„ARKADIJA“ DAILES AUKCIONAS (8)
Ekspozicija:
2018.09.18 d. 10:00 val. - 2018.10.12 d. 17:00 val.
UAB „Kaligrafija“, Savanorių pr. 284A-4, Kaunas
(būtina iš anksto susitarti dėl atvykimo laiko, tel. 8 600 19573)

Aukcionas:
2018.10.02 d. 10:00 val. – 2018.10.12 d. 20:00 val.

Kainų pasiūlymai teikiami internetu tinklalapyje www.dailesaukcionas.lt
arba raštu, iš anksto pateikus aukciono dalyvio anketą su nurodyta
aukščiausia kaina už pasirinktą aukciono objektą
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Vidiniuose viršelių puslapiuose: Lotai nr. 49, 6

B a ž ny t i n ė d a i l ė

Bažnytinė dailė

B až nyt i nė d ai lė

1
Nežinomas autorius (19 – 20 a.)
Bažnytinė vėliava su dviem paveikslais: Šv. Mikalojus Stebukladarys (1), Viešpaties prisikėlimas (2)
(19 a. pab. – 20 a. pr.)
Vėliavos pagrindas: dažytos drobės audinys.
Paveikslai, aplikacijos: tapyba ant drobės; tekstilės puošyba: metalizuoti siūlai, kutai.
Vėliava - 157 x 63 cm; 1 pav.: 40 x 33 cm; 2 pav.: 40 x 32,5 cm.
1900 Eur

9

B a žny ti n ė d a i l ė

2
Nežinomas autorius (19-20 a.)
Vyskupo skulptūra, (19 a. pab. – 20 a. pr.)
Medis, polichromija, skulptūros H – 125 cm, postamento H – 5 cm
Būklė: daliniai medžio ir polichromijos sluoksnio nutrupėjimai.
2200 Eur

3
Nežinomas autorius (19 a.)
Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marija, (19 a. 2 p.)
Medis, polichromija, H – 35 cm
Būklė: daliniai medžio ir polichromijos sluoksnio nutrupėjimai.
290 Eur

10

B až nyt i nė d ai lė

4
Nežinomas autorius (20 a.)
„Jėzus nuramina audrą“ (Morkus, 4:37-39), (20 a. 1 p.)
Bareljefas, medis, aliejus, 31 x 35 cm
250 Eur

11

Už s i e n i o š a l i ų t a py b a

Užsienio šalių tapyba

Užsienio š ali ų t apyb a

5
Nežinomas autorius (18 a. pab. – 19 a. 1 p.), Italija (?)
„Peizažas su valtimi“, (18 a. pab. – 19 a. 1 p.)
Drobė, aliejus, 52 x 70 cm (rėmai: medis, gipsatūra, auksavimas)
1400 Eur

13

Užs i en i o š a l i ų t a py b a

6
Heinrich Prewss (19 a. 2 p. – 20 a. 1 p.) Vokietija / Austrija.
„Natiurmortas su omaru“
Drobė, aliejus, 52 x 70 cm (rėmai: medis, gipsatūra, auksavimas)
3250 Eur

7
Thorsten Waenerberg (1846-1917), Suomija
„Parko peizažas“, 1894
Signatūra AD: Th. Waenerberg, 1894
Drobė, aliejus, 51 x 61 cm (rėmai: medis,
gipsatūra, auksavimas)
2450 Eur

Torstenas Vanerbergas (Thorsten Waenerberg) (18461917) – suomių dailininkas, peizažų ir marinistinio žanro
meistras. 1865 m. baigė Suomijos meno asociacijos piešimo
mokyklą, 1867-1870 m. studijavo Diuseldorfo dailės akademijoje, 1873-1874 m. Paryžiuje. 1874-1887 m. dirbo Turku
piešimo mokyklos direktoriumi, mokytoju. 1887-1914 m.

14

vadovavo Suomijos meno asociacijai. Dailininko kūryba
buvo įvertinta apdovanojimais: Sankt Peterburgo dailės
akademijos titulą „Antrasis klasikinis dailininkas“ (1872),
bronzos medalį Suomijos generalinėje parodoje (1876), II apdovanojimą Valstybiniame kraštovaizdžio tapybos konkurse
(1894) ir kt.

Užsienio š ali ų t apyb a

8
Hermann Josef Wijngaard (1922-2012). Olandija
„Jūra“, 20 a. vid.
Signatūra AK: H. J. Wijngaard
Drobė, aliejus, 61 x 91,4 cm
390 Eur

9
Benas Šanas (Ben Shahn) (1898-1969),
Lietuva / JAV
„Ananasas skrybėlėje“, apie 1960
Signatūra AK: Ben Shahn
Drobė, aliejus, 20 x 25 cm
850 Eur

Benas Šanas (Ben Shahn) (1898-1969), lietuvių kilmės
(gimė Kaune) JAV tapytojas, grafikas, fotografas. 1906 m.
emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno Niujorke.
1913–1917 m. dirbo pameistriu litografų dirbtuvėje. 1916 m.
studijavo Niujorko meno studentų lygoje, 1921 m. – Niujorko nacionalinėje dizaino akademijoje dailę. Išgarsėjo Sacco
ir Vanzetti bylos tematikos paveikslais (ciklas „Sacco ir Vanzetti kančia“ 1931–1932). 1933 m. pradėjo domėtis sienų
tapyba, buvo D. Riveros asistentas kuriant freską Rockefellerio centrui Niujorke (dėl įkomponuoto V. Lenino portreto

freska vėliau sunaikinta). Socialinės, istorinės, religinės tematikos freskomis dekoravo Socialinės apsaugos rūmus Vašingtone. Nutapė žymių žmonių portretų, istorinių, socrealistinių
kompozicijų, sukūrė litografijų, plakatų. Beno Šano kūriniams būdinga socialiai angažuotos temos, groteskas, savita
ikonografija ir plastinė kalba.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, t. 15, p. 155.

15

L i e tu vo s t a py b a

Lietuvos tapyba

Li e t u vo s t apyb a

10
Jonas Mackevičius (1872–1954)
„Aguonos“, ~1930-1938
Signatūra AD: J. Mackevičius
Lenta, drobė, aliejus, 57 x 75 cm (60 x 77 cm)
Su dailės eksperto išvada galima susipažinti paveikslo apžiūros metu.
2680 Eur

Jonas Mackevičius (1872-1954) 1894 m. baigė Dailės
skatinimo draugijos mokyklą, 1896 m. – 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“. 1907
metais dailininkas dalyvavo pirmojoje lietuvių dailininkų
parodoje Vilniuje, o vėliau įstojo į Lietuvių dailės draugiją.
1914-1929 m. gyveno Kaprio saloje, Italijoje. 1926 metais
buvo surengtos jo kūrinių parodos Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. Iki 1940 metų J. Mackevičius dirbo akvarelės
ir piešimo mokytoju Kauno meno mokykloje, dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1938 metais buvo apdovanotas DLK Gedimino III laipsnio ordinu. Sovietinei armijai
artėjant prie Lietuvos, 1944 metais, dailininkas pasitraukė į
Vakarus ir apsigyveno Šveicarijoje, Roveredo kantone.

Peizažas – vienas pagrindinių J. Mackevičiaus kūrybos
žanrų. Dailininkas atsiskleidė, kaip talentingas peizažistas,
gebėjęs impresionistiškai perteikti gamtos atmosferą bei
charakteringas aplinkos detales. J. Mackevičiaus peizažai
pasižymi dekoratyvumu, efektinga ryškia ir skaidria koloristika.

17

Lie tu vo s ta py b a

11
Jonas Šileika (1883-1960)
„Peizažas“, 1938
Signatūra AK: J. Šileika, 1938
Lenta, aliejus, 25 x 35 cm
2500 Eur

18

Li e t u vo s t apyb a

12
Jonas Buračas (1898-1977)
„Miško peizažas“, 1930-1940
Kartonas, aliejus, 30 x 40 cm
700 Eur

13
Jonas Buračas (1898-1977)
„Peizažas su pušimi“, 1936
Signatūra AD: J. Burač.; AK: J. Buračas 36
Drobė, aliejus, 30 x 36 cm
890 Eur

19

Lie tu vo s ta py b a

14
Jonas Vaitys (1903-1963)
„Slaugės portretas“, apie 1945
Drobė, aliejus, 46 x 60 cm
950 Eur

Jonas Vaitys gimė 1903 m. spalio 6 d. Kaune (mirė
1963 m.). Per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su tėvais išvyko į
Rusiją, mokėsi Briansko gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą,
1922 m. išlaikė konkursinius egzaminus į Justino Vienožinskio įsteigtus Piešimo kursus, kurie netrukus buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą. Čia jam tapybą dėstė
J. Vienožinskis ir A. Varnas. Tų pačių metų lapkritį Jonas
Vaitys eksternu įgijo diplomą Vilniaus dailės akademijoje.
Iškart po to išvažiavo mokytojauti į Panevėžį, 1940 m. buvo
perkeltas į Kauno VI gimnaziją, o 1945 m. sausio 1 d. paskirtas eiti Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams pareigas,
o 1947 m., atleidus Liudviką Strolį iš direktoriaus pareigų,
tapo instituto direktoriumi. 1951 m. iš direktoriaus pareigų
pašalintas, tačiau tais pačiais metais pradėjo dirbti Kauno
politechnikos instituto Grafinių darbų ir piešimo katedroje.
Jonas Vaitys dalyvavo Pirmojoje Nepriklausomų
dailininkų draugijos parodoje (1930). 1936 m. eksponavo savo darbus Vasaros dailės parodoje, vėliau dalyvavo
II-V „Rudens dailės parodose. Dailininkas siekė įsisavinti

20

įvairių meno krypčių patirtį – impresionizmo, postimpresionizmo, ekspresionizmo – kurių įtaka atsispindėjo jo
kūryboje. Didžiausią J. Vaičio kūrybinio palikimo dalį sudaro peizažai, tačiau jis kūrė ir realistinės, socialinės tematikos paveikslų. Dailininko sukurtiems portretams būdingi
ryškūs psichologiniai charakteriai ir virtuoziškos tapybos
priemonės – tapymas žalsvais, melsvais, balzganais, rausvais tonais, komponavimas, naudojant šaltos šviesos ir šiltų
šešėlių kontrastus. Prieškario kūrybiniu laikotarpiu dailininkas dažnai vaizduodavo žmones, kaip tam tikrų profesijų atstovus, sukūrė paveikslus: „Kalvis“ (1936), „Mašinistas“
(1936) ir kt.
A. Dūda, „Jonas Vaitys“, Vilnius, 1967; N. Tumėnienė,
„Jonas Vaitys“ // Jonas Vaitys. Tapyba. Artseria, 2003, psl. 6-8.

Li e t u vo s t apyb a

15
Kazys Šimonis (1887-1978) „Pavasario sutikimas“, 1959
Signatūra AD: KŠ, KP: K. Šimonis, 1959.02.25
Kartonas, tempera, 32 x 41,2 cm
1200 Eur

16
Kazys Šimonis (1887-1978) „Praeities prisiminimai“, 1973
Signatūra AD: KŠ, KP: K. Šimonis
Kartonas, tempera, 35 x 51 cm
900 Eur

21

Lie tu vo s ta py b a

17
Jonas Rimša (1903-1978)
„Moterys“, 20 a. 2 p.
Signatūra AK: J. Rimša
Popierius, akvarelė, 50 x 41 cm
1900 Eur

Tapytojas Jonas Rimša gimė 1903 m. birželio 12 d.
Svėdasuose (Anykščių r.), mirė 1978 m. gegužės 13 d. Santa Monikoje (Kalifornijos valstija). 1920 m. su tėvais grįžo
į Lietuvą. 1924–1925 metais mokėsi siuvimo-kirpimo amato Vienoje (kur muziejuose susipažino su daile), lankėsi
Paryžiuje, Berlyne. Tėvui uždraudus stoti į Kauno meno
mokyklą 1925 m. išvyko į Braziliją dirbti kavos plantacijose.
1929 m. persikėlė į Argentiną, Buenos Airėse 1931–1934 m.
studijavo nacionalinėje dailės akademijoje. Važiuodavo
tapyti į gamtą, dažniausiai į San Carlos de Barilochę, taip pat
Boliviją. Čia susidomėjo senovės inkų civilizacija, nutapė
ekspresyvių kompozicijų, indėnų portretų. Nuo 1934 m.
dalyvavo grupinėse parodose (Argentinoje, Bolivijoje, Čilėje, Brazilijoje, Peru, JAV), rengė ir individualias parodas.
1938 m. Lietuvoje dalyvavo IV Rudens dailės parodoje, kur
jo kūriniai sulaukė pripažinimo.

22

J. Rimšos gausų kūrybinį palikimą sudaro daugiau
kaip 1000 paveikslų (daugiausia jų yra Bolivijos, JAV muziejuose). Dailininkas nutapė figūrinių kompozicijų, peizažų,
portretų, sukūrė originalią akvarelės techniką. J. Rimšos
kūrybai įtakos turėjo ispanų tapybos koloritas, senoji indėnų kultūra, kurioje įžvelgė analogijų su archaišku lietuvių
liaudies menu, saulės kultu, papročiais. Ankstyvieji kūriniai
realistiniai, sodrių, tamsių spalvų, vėlesniems būdinga egzotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos
formos, raiškus kontūras, kontrastingos spalvos. Kūrinių
kompozicijos meistriškai ritmiškai suręstos, koloritas – darnus ir emocingas, įtaigiai skamba žali ir raudoni, raudoni ir
auksiniai tonai. Tapytojo kūrinių stilistika yra artima 20 a.
lietuvių tapybai, pasireiškė intensyviomis spalvomis, jų harmoningu kontrastų koloritu, temperamentingu potėpiu.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, t. 20, p. 110–111.

Li e t u vo s t apyb a

18
Algirdas Petrulis (1915-2010)
„Abstraktus“, 1998.
Signatūra AD: Petrulis 98
Drobė, aliejus, 70,5 x 81 cm
1500 Eur

19
Bronius Uogintas (1913-1998)
„Kaunas“, 1988
Signatūra AK: B. Uogintas 88
Drobė, aliejus, 81 x 60 cm
680 Eur

23

Lie tu vo s ta py b a

20
Augustinas Savickas (1919-2012)
„Obelis“, 1980
Signatūra AD: A. Savickas, 80
Drobė, aliejus, 60 x 50 cm
880 Eur

24

21

22

Stasys Šilkaitis (1927-1995)

Rimantas Galeckas (1963)

„Kauno senamiestis“, apie1980

„Senamiestis“, 2003

Signatūra KP: Stasys Šilkaitis

Signatūra AD. Rimantas G., KP: Rimantas Galeckas

Kartonas, aliejus, 55 x 74 cm

Drobė, aliejus, 40 x 50 cm

350 Eur

100 Eur

Li e t u vo s t apyb a

23
Gintarė Uogintaitė (1955-2016) „Gėlės“, 1988
Signatūra AD: Gintarė, 88,
KP: Gintarė Uogintaitė
Drobė, aliejus, 65 x 92 cm
450 Eur

24
Gintarė Uogintaitė (1955-2016) „Abstrakcija“, 1988
Signatūra AD: Gintarė, 88, KP: Gintarė Uogintaitė
Drobė, aliejus, 70 x 90 cm
420 Eur

25

25

Juozas PAUTIENIUS (1900-1978)

Juozas PAUTIENIUS (1900-1978)

„Peizažas“, 20 a. 2 p.

„Peizažas“, 20 a. 2 p.

Signatūra AK: J. Paut.

Signatūra AK: J. Paut.

Kartonas, aliejus, 22 x 27 cm

Kartonas, aliejus, 22 x 27 cm

280 Eur

280 Eur

25

Lie tu vo s ta py b a

27
Vytautas Eigirdas (1957-2012)
„Žiemos natiurmortas“, 2004
Signatūra KP: V. Eigirdas
Medis, aliejus, 40 x 60 cm
570 Eur

28
Vytautas Eigirdas (1957-2012)
„Laukinės gėlės“, 2004
Signatūra KP: V. Eigirdas
Medis, aliejus, 40 x 60 cm
570 Eur

26

29

30

Jūratė Bagdonavičiūtė (1949)

Jūratė Bagdonavičiūtė (1949)

„Natiurmortas“, 1999

„Natiurmortas“, 1998-99

Signatūra AK: JB, KP: Jūratė Bagdonavičiūtė

Signatūra AD: J. Bagd., KP: Jūratė Bagdonavičiūtė

Drobė, aliejus, 80 x 60 cm

Drobė, aliejus, 85 x 100 cm

550 Eur

630 Eur

Li e t u vo s t apyb a

31
Andrius Kalinauskas (20 a.)
„Visaregintis“, 1992
Signatūra AK: AK 92, KP: Andrius Kalinauskas
Drobė, aliejus, 100 x 110 cm
480 Eur

32
Vytautas Povilaitis (1927-2009)
„Trys Karaliai“, 1988
Signatūra AK: VP 88
Kartonas, aliejus, 50 x 70 cm
290 Eur

33
Konstantinas Žardalevičius (1955) „Tiltas“, 1988
Signatūra VD: Konst. Žard.
Drobė, aliejus, 65 x 85 cm
350 Eur

27

Lie tu vo s ta py b a

34
Vladas Kardelis (20 a.), „Pavasario jaunystė“, triptikas 1989
Signatūra AD, KP: Vladas Kardelis
Popierius, akvarelė, pastelė 25 x 20 cm
170 Eur

35
Paulius Jurkus (1916-2004)
„Peizažas su koplytstulpiu“, 1967
Signatūra AD: PRF Jurk. 67
Kartonas, drobė, aliejus, 70 x 80 cm
950 Eur

37
Algirdas Lukštas (1921-1992)
„Prie ežero“, 20 a. 2 p.
Signatūra AD: A. Lukštas
Popierius, akvarelė, 60 x 82 cm
230 Eur
36
Pranciskus Porutis (1924-2009)
„Žemaitijoje“, 20 a. 2 p.
Signatūra AD, KP: P. Porutis
Popierius, akvarelė, 25,4 x 8,3 cm
110 Eur

28

Li e t u vo s t apyb a

38

39

Mečislovas Ostrauskas (1927-2002)

Mečislovas Ostrauskas (1927-2002)

„Vyro portretas“, 1982

„Moters portretas“, 1986

Signatūra AD: M. Ostrauskas, 82

Signatūra AD: M. Ostrauskas, 86

Drobė, aliejus, 70 x 60 cm

Drobė, aliejus, 60 x 50 cm

400 Eur

400 Eur

40
Valentinas Antanavičius (1936)
„Vakaras“, 1968
Signatūra AD: VA 68
Kartonas, aliejus, 45 x 65 cm
500 Eur

29

Lie tu vo s ta py b a

41
Rimvidas Jankauskas (Kampas)
(1957-1993)
„Be pavadinimo“, 1991
Signatūra AD: Kampas
Drobė, aliejus, 57 x 73 cm
1050 Eur

42
Antanas Obcarskas (1958)
„Natiurmortas prie lango“, 1987
Signatūra KP: Antanas Obcarskas
Drobė, aliejus, 81 x 100 cm
950 Eur

30

Li e t u vo s t apyb a

43
Aloyzas Stasiulevičius (1931)
„Vilniaus motyvas“, 1988
Signatūra AK: A. Stasiulevičius, KP: Aloyzas Stasiulevičius
Kartonas, aliejus, 40 x 50 cm
770 Eur

44
Linas Cicėnas (1967)
„Drambliukas. Arba išsuk savo straublį“, 1993
Signatūra KP: Linas Cicėnas
Drobė, aliejus, 60 x 170 cm
880 Eur

31

L i e tu vo s g ra f i k a

Lietuvos grafika

Li e t u vo s graf i k a

45
Viktoras A. Petravičius (1906-1989)
Personalinės parodos plakatas, 1981
Plakate yra 1947 m. dailininko darbas
Signatūra AD: V. Petravičius; sign. klišėje: VP/1947
Medžio ir lino raižiniai, 65 x 50 (72 x 56) cm
400 Eur

46
Théo Tobiasse (1927-2012)
„Abraomo auka“ (Le sacrifice d’Abraham), 20 a 2 p.
Signatūra AD: T. Tobiasse
Litografija 120/150, 70 x 50 cm
380 Eur

47

48

Vytautas Kasiulis (1918-1995)

Vytautas Kasiulis (1918-1995)

„Laivas jūroje“, 20 a 2 p.

„Šventosios šeimos kelionė į Egiptą“, 20 a 2 p.

Signatūra AD: Kasiulis

Signatūra AD: Kasiulis

Litografija 76/200, 20,8 x 29,8 cm

Litografija 76/200, 20,8 x 29,8 cm

250 Eur

250 Eur

33

Lie tu vo s g ra fi k a

49

50

Gražina Didelytė (1938-2007)

Gražina Didelytė (1938-2007) „Just. Marcinkevičiaus, “O,
tėviške...”, 1976

„Ieva“, 1973

„O tėviške, drugeli mano margas!

Signatūra AD: G. Didel.

Po tavo sutrūnijusiu slenksčiu

Ofortas, bronzavimas, 27,3 x 15,3 cm

lig šiol dar guli stebuklingi žodžiai,

200 Eur

kurių, turbūt, jau niekam nebereiks“
Signatūra AD: G. Didel.
Ofortas, 16 x 28,8 cm
190 Eur

51
Gražina Didelytė (1938-2007)
„Greit pavasaris“, 1979
Signatūra AD: G. Didel.
Ofortas, akvarelė, 15 x 11,5 cm
130 Eur

34

Li e t u vo s graf i k a

52
Marija Danutė Jukniūtė Bžeskienė (1943)
„Šviesa..”, II d. iš triptiko “Mažvydas“, 1978
Signatūra AD: M. Jukniūtė
Popierius, autocinkografija 1/41 III, 28 x 30 cm
190 Eur

53
Antanas Kmieliauskas (1932)
„Šv. Onos bažnyčia“, 1977
Signatūra AD: A. Kmieliauskas
Litografija, E.A., 43 x 28 cm
200 Eur

54
Antanas Kmieliauskas (1932)
„Madona su kūdikiu“, 1996
Signatūra AD: A. Kmieliauskas
Popierius, estampas, aut. technika, 14,5 x 7,5 cm
140 Eur

35

Lie tu vo s g ra fi k a

55
Petras Rauduvė (1912-1994)
„Vandenis. Iš ciklo “Zodiako ženklai“, 20 a. 2 p.
Signatūra AD: P. Rauduvė
Linoraižinys, 27,5 x 14 cm
100 Eur

56
Petras Rauduvė (1912-1994)
Ekslibrisai, 9 vnt. (Vilius Uloza, J. Niurka,
. Miknevičius, Janina P., P. Rauduvė , Eug.
Matuzevičius, Roma Petkelienė, VDaina
Vaupšienė, Biržai Kosto Snarskio), 20 a. 2 p.
Signatūra ant 7 vnt. AD: P. Rauduvė
Spauda, 10 x 4,6 cm; 8 x 6 cm; 7,2 x 5 cm; 7 x
5 cm.; 6,5 x 4,5 cm; 6,5 x 3,7 cm; 6,6 x 4,5 cm
35 Eur

36

Li e t u vo s graf i k a

57
Šiuolaikinių Lietuvos grafikų ekslibrisai (Exlibris wspolczesnych grafikow
litewskich), iš prof. Edmundo Puzdrovskio (1942) rinkinio, 1973
Knygos tiražas – 50 vnt., numeruotas egzempliorius, nr. 2
Išleista: Pamario klubo biblioteka, Bydgoščiaus karinė apskritis (Biblioteka
Klubu Pomorskiego okregu wojskowego w Bydgoszczy), 1973, Lenkija
Signatūra AD: visų autorių ekslibrisai yra signuoti.
Ekslibrisų (26 vnt.) autoriai: Stasys Eidrigevičius, 5 vnt. (A) (5,7x7 cm, 10,3x9,5
cm, 5,7x5,6 cm, 11,1x8 cm, 9,8x6,5 cm); Vincas Kisarauskas, 6 vnt. (B) (8,5x13
cm, 13x9,7 cm, cm, 14,3x10,7 cm, 7x10 cm, 2,7x9,6 cm, 3x10 cm); Saulė Kisarauskienė, 5 vnt. (C) (5x9 cm, 7x8,2 cm, 10x8 cm, 7x9 cm, 7x8,5 cm, 5,5x8,5
cm); Antanas Kmieliauskas, 5 vnt. (D) (4,5x8 cm, 7x7 cm, 10x8 cm, 8x4,5 cm,
7,8x4,5 cm); Gražina Didelytė, 5 vnt. (E) (6x4 cm, 7x4,5 cm, 7,5x5,8 cm, 4x11,7
cm,7x6,3 cm).
Taip pat yra nurodyti kiekvieno iš autorių 1967-1972 metais sukurtų ekslibrisų sąrašai. Ekslibrisai sukurti įvairiomis technikomis – ofortas, akvafortas,
akvatinta, linoraižinys, cinkotipija, mišria technika ir kt.
590 Eur
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(A)

(B)
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Li e t u vo s graf i k a

(C)

(D)

(E)
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Ke ram i k a

Keramika

Ke rami k a

58
Valdemaras Manomaitis (1912-2000)
„Šokėjai“, 20 a. 2 p.
Signatūra: ant dugno įrėžta monograma M
Molis, poglazūriniai dažai, glazūra, ø 40
230 Eur

41

Kera m i k a

59
Valdemaras Manomaitis (1912-2000)
„Jaunuolis su balandžiu“, 1981, tiražas 50 vnt.
Signatūra: monograma M/Kaunas „Dailė“, rankų
darbo (juodu dažu ant dugno), KP: Kauno Dailės
kombinato metrika.
Molis, poglazūriniai dažai, glazūra, ø 21
100 Eur

Valdemaras Manomaitis (1912-2000) yra laikomas vienu
pirmųjų dizainerių keramikos srityje. Gyveno ir kūrė
Kaune.1937 m. baigė Kauno meno mokyklą, kur mokėsi pas
Liudviką Strolį, 1939 m. lankė J. Mikėno skulptūros studiją Kaune. 1941–1943 m. dirbo Kauno „Dailės“ kooperatyvo
„Keramikos ateljė“, 1946–1982 m. Kauno „Dailės“ kombinate,
iki 1962 m. dirbo meno vadovu, 1971–1982 m. keramikos
mažojo tiražo gamybos vadovu. Nuo 1951 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1936 m. Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune už eksponuotus keramikos darbus apdovanotas I laipsnio pagyrimo diplomu, 1937 m. Tarptautinės meno
ir technikos parodoje Paryžiuje – aukso medaliu.

Valdemaras Manomaitis aktyviai dirbo unikalios ir serijinės
keramikos srityje. Šalia buitinės keramikos – dekoratyvinių
vazų, lėkščių, servizų, ypač didelį dėmesį skyrė smulkiajai
animalistinei skulptūrėlei. Kūrė dailiuosius odos dirbinius –
albumus, rankinukus, pinigines, raktines, papuošalus. Kauno
„Dailės“ kombinato keramikos skyriuje buvo realizuojamos
dailininko ištobulintos poglazūrinio dekoravimo, viršemalinės ir inkrustacinės technologijos. V. Manomaitis sukonstravo pirmąsias elektrines žiedimo stakles, retušavimo ir šlifavimo prietaisus. Laisvalaikiu dailininkas tapė ir piešė.
Dailininko kūrybai būdingos apibendrintos formos, klasi
kinės proporcijos, puošyba poglazūriniais ir antglazūriniais
piešiniais, dažniausiai figūrinėmis kompozicijomis, faunos ir
floros motyvais. Kūryboje atsisipindi secesijos įtaka – asimetriškų formų, raiškių siluetų ąsotėliai, paukščių siluetus primenančios vazos.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, t. 14, p. 221.
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Ke rami k a

60
Valdemaras Manomaitis (1912-2000)
„Vaza“, apie 1970
Signatūra: ant dugno įrėžta monograma M.
Molis, poglazūriniai dažai, bespalvė glazūra, H –
23 cm
250 Eur

61
Valdemaras Manomaitis (1912-2000)
„Vaza“, apie 1980
Signatūra: rankų darbo, monograma M/Kaunas
„Dailė“ (juodu dažu ant dugno)
Molis, poglazūriniai dažai, bespalvė glazūra, H –
30 cm
280 Eur

43

M e d al i a i , žem ėl a p i a i , knyg o s, a l b u m ai

Medaliai, žemėlapiai,
knygos, albumai

Medal iai, žemėl apiai, knyg o s, alb u mai

62
Petras Rimša (1881-1961)
Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo medalis,
1927
bronza, auksavimas, 100 g, Ø 6 cm
190 Eur

63
Petras Henrikas Garška (1933)
Medalis „Sanctus Casimirus Patronus Lituaniae“,
1989
Bronza, sidabravimas, 67 g, Ø 5.2 mm
40 Eur

45

Med ali ai , že m ė l a p i a i , knygos, a lbuma i

64
Thomas Jefferys (1719–1771)
Žemėlapis. Lietuva, Žemaitija, Lenkija ir Prūsija,
1760
pop., spalvotas vario raižinys, 17 x 23 cm
350 Eur

65
Fenimore Cooper (1789 -1581)
„Des Mohicans“ (Mohikanai), 1884
Mykolo Elvyro Andriolio (1836-1893) kurtos iliustracijos, graveris M. J. Huyot
Išleista: Paryžius, Librairie de’Institut, Rue Jacob, 56
498 psl., 138 graviūros, viršeliai - oda, auksavimas
380 Eur

46

Medal iai, žemėl apiai, knyg o s, alb u mai

66
Brolių Salamonų Tabako ir papirosų
fabrikas Kaune (1923-1940)
Albumas “Vilniaus vaizdas”, apie 1923
24 psl., fotografijos, sidabro bromido
atspaudai 97 vnt.,
Signatūros: VK: Br. Salamonų ant
kiekvienos fotografijos
Albumas: 23.5 x 30.2 cm; fotografijos:
6.5 x 9 cm; titulinė fotografija:
11.3 x 17.7 cm
490 Eur
Fotografijų temos – įvairūs Vilniaus
architektūros paminklai, bažnyčios,
cerkvės, vyskupų rezidencijos, miesto
sienos, istorinės miesto vietos, gatvių,
aikščių, medinių dvarelių vaizdai, Vilniaus vaizdai iš apylinkių apžvalgos
vietų, žydų kvartalo ir gatvelių vaizdai
ir kt. (pvz.: Pilies kalnas su Aukštosios
pilies liekanomis; Neris ir Aukštosios
pilies griuvėsiai (iš Bekešo kalno), Vilnios upelė ir Aukštosios pilies griuvėsiai;
Žemosios ir Aukštosios pilies griuvėsiai;
Buv. miesto siena ir kelias į Aušros vartus; Buv. Rūdninkų vartai ir kt.)

67
Lietuvių archyvas Bolševizmo metais, III t.
Studijų biuro leidinys. Red. J. Balčiūnas
Išleista: Žaibo spaustuvė, Kaunas, 1942
310 psl.
200 Eur
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PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

Antanavičius, Valentinas (1936)

29

Nežinomas autorius (Rusija, 19-20 a.)

9

Bagdonavičiūtė, Jūratė (1949)

26

Nežinomas autorius (Lietuva, 20 a.)

4

Bžeskienė - Jukniūtė, Marija, Danutė (1943)

35

Obcarskas, Antanas (1958)

30

Buračas, Jonas (1898-1977)

19

Ostrauskas, Mečislovas (1927-2002)

29

Cicėnas, Linas (1967)

31

Pautienius, Juozas (1900-1978)

25

Cooper, Fenimore (1789 -1581)

46

Petravičius, Viktoras (1906-1989)

33

Didelytė, Gražina (1938-2007)

34, 37

Petrulis, Algirdas (1915-2010)

23

Eidrigevičius, Stasys (1949)

37

Porutis, Pranciškus (1924-2009)

28

Eigirdas, Vytautas (1957-2012)

26

Povilaitis, Vytautas (1927-2009)

27

Galeckas, Rimantas (1963)

24

Prewss (?), Heinrich (19-20 a., V. Europa)

14

Garška, Petras Henrikas (1933)

45

Rauduvė, Petras (1912-1994)

36

Jankauskas, Rimvidas (Kampas) (1957-1993)

30

Rimša, Jonas (1903-1978)

22

Jefferys, Thomas (apie 1719–1771)

46

Rimša, Petras (1881-1961)

45

Jurkus, Paulius (1916-2004)

28

Salamonų, Br., Tabako ir papirosų fabrikas Kaune (20 a.)

47

Kalinauskas, Andrius (20 a.)

27

Savickas, Augustinas (1919-2012)

24

Kardelis, Vladas (20 a.)

28

Shahn, Ben (1898-1969)

15

Kasiulis, Vytautas (1918-1995)

33

Stasiulevičius, Aloyzas (1931)

31

Kisarauskas, Vincas (1934-1988)

37

Šileika, Jonas (1883-1960)

18

Kisarauskienė, Saulė (1937)

37

Šimonis, Kazys (1887-1978)

20

Kmieliauskas, Antanas (1932)

35, 37

Tobiasse, Théo (1927-2012)

31

Lukštas, Algirdas (1921-1992)

28

Uogintas, Bronius (1913-1998)

23

Mackevičius, Jonas (1872–1954)

17

Uogintaitė, Gintarė (1955-2016)

25

Manomaitis, Valdemaras (1912-2000)

41, 42, 43

Vaitys, Jonas (1903-1963)

20

Nežinomas autorius (18-19 a., Italija)

13

Waenerberg, Thorsten (1846-1917, Suomija)

14

Nežinomas autorius (Lietuva, 19 a.)

10

Wijngaard, Hermann Josef (1922-2012, Olandija)

15

Nežinomas autorius (Lietuva, 19-20 a.)

10

Žardalevičius, Konstantinas (1955)

27

SUTRUMPINIMAI

48

AD – apačioje, dešinėje

nr. – numeris

pr. – pradžia

AK – apačioje, kairėje

p. – pusė

sud. – sudarė

C – centre

pab. – pabaiga

Šv. – šventas

H - aukštis

pav. - paveikslas

VD – viršuje, dešinėje

KP – kitoje pusėje

pop. - popierius

vid. - vidurys

AUKCIONO OBJEKTŲ PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt skelbiamų viešų ir privačių aukcionų organizavimą ir vykdymą.
Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:
Aukciono organizatorius – Dailės Aukcionas “ARKADIJA” (toliau Aukcionas), įmonės pavadinimas: UAB
„Kaligrafija”, 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 aukciono dalyvio formą užpildęs, sutartį sudaręs, pilnametis fizinis asmuo 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, fiziškai 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.
Aukciono dalyvio paskyra tinklalapyje - asmeninė aukciono dalyvio prieiga internetu tinklalapyje dailesaukcionas.lt (aktyvuojama Aukciono organizatoriaus), suteikianti galimybę teikti kainų pasiūlymus ir pirkti
aukciono objektus internetu, stebėti dominančių aukciono objektų kainų pasiūlymų pokyčius, būti informuojamam el. paštu apie pateiktus naujus kainos pasiūlymus. Paskyrą galima naudoti daugeliui aukcionų.
Dailės eskpertas - asmuo, turintis atitinkamos dailėtyros srities daktaro laipsnį.
Meno kūrinio atributavimas - meno kūrinio (kurio autorius yra nežinomas, nėra autoriaus signatūros arba
signatūra yra neaiški) priskyrimas tam tikram autoriui, dailės stiliui, dailės mokyklai, meno kūrinio sukūrimo
laikotarpio (datos) nustatymas. Meno kūrinio atributavimą atlieka dailės ekspertas.
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 fiksuojama 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 – 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 pasiūlymas yra neatšaukiamas.
Kainos pasiūlymas internetu - teikiamas tik internetu vykstančiuose aukcionuose arba internetu iki Aukciono
renginio pradžios. Kainos pasiūlymas teikiamas užsiregistravus tinklalapyje asmeniškai arba per įgaliotą
asmenį ar aukciono darbuotoją, iš anksto užpildžius aukciono dalyvio formą su nurodyta aukščiausia suma
už pasirinktą aukciono objektą. Jei aukciono metu nebus pasiūlyta didesnė kaina, aukciono objektas bus
laikomas parduotu dalyviui pasiūliusiam kainą internetu iki aukciono renginio dienos. Kainos pasiūlymas
internetu yra neatšaukiamas.
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.
Rezervinė kaina – tam tikra nustatyta meno kūrinio ar kitos prekės suma (aukštesnė už nurodytą pradinę
kainą), kurios varžymosi Aukcione nepasiekus, kūrinys yra laikomas neparduotu. Ji gali būti konfidenciali ir
iš anksto nenurodoma.

Pardavimo 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 užfiksuota
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.
Pirkimas po aukciono (tinklalapyje “Pirkti dabar”) – Aukciono objekto pardavimas laikotarpiu tarp Aukcionų,
remiantis susitarimu su Aukciono objekto savininku, jei meno kūrinys ar kita prekė nebuvo parduota
Aukcione. Tarp aukcionų parduodamas objektas kataloge internete pažymėtas “Pirkti dabar”, nurodyta kaina
yra galutinė.
Kūrinio pasas – oficialus Aukciono organizatoriui pateikto meno kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas
jo pavadinimas, autorius, sukūrimo metai, technika, matmenys, būklė, autoriaus parašo duomenys bei kiti
objekto identifikacijai svarbūs duomenys.
Aukciono rezultatai – aukciono rezultatai yra skelbiami viešai per 2-3 darbo dienas po įvykusio aukciono,
dailesaukcionas.lt tinklalapyje: “Aukciono rezutatai” (vėliau - “Autoriai, kainų indeksas”). Aukciono pardavimai yra nurodomi įskaitant aukciono organizatoriaus maržą. Pardavimų po aukciono rezultatai taip pat yra
nurodomi aukciono rezultatų informacijoje.

2. Dalyvavimo Aukcione sąlygos
2.1. Aukcione dalyvauti ir pirkti gali fiziniai 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, atstovaujamas
aukciono darbuotojo. 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 fiziškai nebūdamas salėje (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje be įprastinių registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti meno kūrinį
(-ius), kurį jis nori pirkti bei didžiausią Pardavimo Aukcione kainą („Plaktuko kainą“), kurią jis sutinka mokėti
už pasirinktą kūrinį. Aukciono organizatorius suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį, su kuriuo aukciono
metu jį atstovauja aukciono darbuotojas. Tuo atveju, jei aukcionas vyksta tik internetu, aukciono dalyviui
suteikiamas ID numeris ir aktyvuojama aukciono dalyvio paskyra dailesaukcionas.lt tinklalapyje.
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 dailesaukcionas@gmail.com. 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 renginio vietoje baigiasi likus 2 val. 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. Tuo atveju, jei
aukcionas vyksta tik internetu, aukciono dalyviui suteikiamas ID numeris ir aktyvuojama aukciono dalyvio
paskyra dailesaukcionas.lt tinklalapyje.
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. Meno kūrinio savininkas privalo pateikti meno kūrinio atributavimo dokumentus, jei meno
kūrinys yra be autoriaus parašo, autorius nežinomas, autoriaus parašas yra neįskaitomas, pasirašytas inicialais
arba meno kūrinio stilistika yra nebūdinga nurodytam autoriui ar atitinkamam jo kūrybos laikotarpiui.

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,
kūrino autentiškumas abejotinas arba suabejojama savininko teise teikti jį pardavimui. Taip pat jei paaiškėja,
kad paveikslas yra įgytas neteisėtu būdu, tretieji asmenys turi į jį teisių, jis yra užstatytas, areštuotas arba jis
yra dingusių arba pavogtų meno kūrinių sąrašuose ar yra teisminio proceso objektas.
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-kultūrinio pobūdžio publikacijose.
2.13. Aukciono dalyvis privalo iki aukciono pradžios gerai susipažinti su aukciono objektais, jų būkle, konsultuotis su atitinkamais dailės ekspertais. Tuo atveju, jei aukciono dalyvis perka aukciono objektą internetu ir iki
jo įsigijimo neatvyko apžiūrėti aukciono objekto ir įvertinti jo būklės, pretenzijos dėl aukciono objekto būklės
po pardavimo nėra priimamos.
2.14. Aukciono dalyvis įsipareigoja saugoti asmenininės aukciono dalyvio prieigos informaciją, prisijungimo
prie jos duomenis, slaptažodžius nuo trečiųjų asmenų ir turi ja naudotis tik asmeniškai. Už visus kainos
pasiūlymus, pateiktus per aukciono dalyvio asmeninę paskyrą dailesaukcionas.lt tinklalapyje atsako aukciono
dalyvis ir privalo apmokėti už įsigytus aukciono objektus.
2.15. Užsiregistravęs ir kainos pasiūlymus pateikęs dalyvis, registraciją ir kainos pasiūlymus gali atšaukti tik
sutikus Aukciono organizatoriui.
2.16. Aukciono metu salėje be aukciono organizatoriaus sutikimo negalima filmuoti, fotografuoti, įrašinėti
audio įrašų (įskaitant mobiliuosius telefonus). Kol vyksta aukcionas dalyvių mobilūs telefonai turi būti
išjungti, išskyrus registruotus įgaliotus pirkėjus, registracijos formose nurodžiusius, kad jie telefoninio ryšio
pagalba atstovauja aukcione nedalyvaujančius asmenis.

3.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (dalyvaujančių ar nedalyvaujančių fiziškai salėje), pirmenybė
pirkti aukciono objektą suteikiama dalyviui, fiziškai 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 konfidenciali 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 5000,00 Eur - 18%;

2.17. Aukciono organizatorius turi teisę aukciono dalyvį ar stebėtoją, dėl netinkamo elgesio ar trukdymo
aukciono vedėjui, pašalinti iš salės.

nuo 5001,00 iki 10000,00 Eur - 16%,

3. Aukciono (renginio) vykdymo tvarka

nuo 10001,00 Eur ir daugiau - 14%.

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 (tokie patys intervalai taikomi ir perkant internetu):
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.

(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 fiziškai nedalyvaujančiam dalyviui
sąskaita yra nusiunčiama el.paštu sekančią darbo dieną. Sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti banko
pavedimu per 5 kalendorines dienas. Neapmokėjus per 5 dienas nuo neapmokėtos sumos yra skaičiuojami
0,5% delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
4.6. Aukciono dalyvis privalo iš Aukciono organizatoriaus atsiimti įsigytą Aukciono objektą per 5 darbo dienas
nuo apmokėjimo už jį dienos. 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 Aukcione kainos už vieną parą.
4.7. Jei Aukciono objektą Aukciono dalyviui pristato Aukciono organizatorius, Aukciono objektas yra
pristatomas tik po to, kai už jį yra sumokama. Aukciono dalyvis turi iš anksto apmokėti Aukciono objekto
pristatymo išlaidas, į kurias išskaičiuojamos pakavimo, transportavimo, muitinės bei draudimo pervežimo
metu (jei taikytina) išlaidos. Aukciono dalyviui įsigytas Aukciono objektas yra išsiunčiamas per 8 darbo dienas
nuo sąskaitos už siuntimo išlaidas apmokėjimo įskaitymo į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą.
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, kreipiantis į atitinkamas
teismo institucijas pagal Aukciono organizatoriaus buveinės adresą.

„ARKADIJA“ DAILĖS AUKCIONAS (9), (10)
2018 m. IV ketvirtis – 2019 m. I ketvirtis
Daugiau informacijos:
www.dailesaukcionas.lt
tel. +370 600 19573
Kviečiame dalyvauti
FB: https://www.facebook.com/Kaunoaukcionas/
© UAB„Kaligrafija”
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