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Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba

1
Édouard Bernard Swebach (1800–1870)
„Medžiotojai ir žvejai ant upės kranto“
1819
sign. – AD – Ed. Swebach, 1819
drobė, aliejus, 70 x 82 cm  
3300 Eur  

Dailininkas Eduardas Bernardas Svebachas (1800, Paryžius – 1870, Versalis), Prancūzijos tapytojas, graveris, litogra�jos bei porceliano dekoravimo meistras, sukūręs buitinio, 
batalinio, peizažo žanro kūrinių. Dailės paslapčių mokėsi pas savo tėvą, garsų Prancūzijos tapytoją Žaką Fransuazą Žozefą Svebachą (Jacques François Joseph Swebach, 
1769–1823). Nuo 1814 m. studijavo Paryžiaus vaizduojamosios dailės mokykloje, nuo 1818 m. kartu su tėvu gyveno ir kūrė Rusijoje, tačiau ir toliau tęsė studijas Paryžiuje.

E. B. Svebacho kūryboje puikiai atsiskleidžia 19 a. dailei charakteringi realizmo dailės bruožai. Dailininkas tapė panašiu stiliumi kaip ir jo tėvas, buvo nepriekaištingai įvaldęs 
realistinės tapybos meną – linijinę ir spalvinę perspektyvą, �gūrinių scenų komponavimą, precizišką tapybos manierą. Savo drobėse puikiai atkurdavo gamtos peizažus, 
medžioklės scenas, miestų ir miestelių vaizdus, jų žmones, ypač gerai tapė žirgus. Ženklią dalį dailininko kūryboje sudarė karo tematikos kūriniai, kuriuos įtakojo Napoleono 
kariniai žygiai. Paveiksluose, vaizduojančiuose dramatiškus Prancūzijos karių atsitraukimo iš Rusijos vaizdus, atsiskleidė Romantizmo epochos dailei būdingi bruožai. E. B. 
Svebachas taip pat kūrė eskizus porceliano dirbinių puošybai ir juos dekoravo, po tėvo mirties jam buvo pasiūlyta tapti vyriausiu Rusijos Imperatoriško porceliano fabriko 
dailininku. 1831 m. dailininkas išleido du litogra�jų rinkinius „Prisiminimai apie Rusiją“, su įvairiais karo scenų, Rusijos karietų tipų, žirgų vaizdais.
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2
Viktoras Michailovičius Vasnecovas (Васнецов, Виктор Михайлович) (1848-1926) (?)
„Karžygys kryžkelėje“
19 a. 2 p.
drobė, aliejus, 90 x 160 cm  
3400 Eur  

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba

Viktoras Michailovičius Vasnecovas (1848–1926) garsus rusų tapytojas, gra�kas, scenografas, monumentalistas, architektas. Dailininkas gimė Rusijos imperijos Lopjalo 
kaimelyje Viatkos gubernijoje dvasininko šeimoje. V. Vasnecovo senelis buvo ikonų tapytojas, o brolis, Apolinaras Vasnecovas, taip pat tapo dailininku. Dailininkas pirmiausiai 
mokėsi Viatkos kunigų seminarijoje, po to Peterburgo piešimo mokykloje, o 1868-1875 metais studijavo Peterburgo dailės akademijoje. Nuo 1874 m. pastoviai dalyvaudavo 
Kilnojamųjų dailės parodų draugijos („peredvižnikų“) parodose. 1878 m. V. Vasnecovas apsigyveno Maskvoje, kur pilnai atsiskleidė jo, kaip tapytojo talentas ir čia jis pradėjo 
kurti garsią tapybos darbų seriją Rusijos folkloro, sakmių ir pasakų tematika. Pradžioje šie kūriniai buvo amžininkų nesuprasti, tačiau jau 1881 m. V. Vasnecovo paveikslas 
„Alionuška“ tapo vienu iš populiariausių tapybos darbų Rusijoje. 

Vienas iš šios serijos tapybos darbų buvo „Karžygys kryžkelėje“ (Витязь на распутье), kurį tapyti V. Vasnecovas pradėjo 1870 metais nuo nedidelio eskizo „Karžygys ant žirgo 
su šarvais“ (Витязь на коне и в кольчуге). Dailininkas šį paveikslą ir jo variantus tapė apie 15 metų, tuo pačiu tapydamas ir kitus kūrinius. Paveikslas buvo baigtas 1877 
metais, o 1878 metais buvo pristatytas šeštoje „Peredvižnikų“ parodoje. 1882 metais dailininkas sukūrė antrą, didesnio formato, paveikslo „Karžygys kryžkelėje“ variantą. 

Paveikslo „Karžygys kryžkelėje“ kūrybos procese arba jo gerbėjų privačioms kolekcijoms, dailininkas greičiausiai sukūrė ne vieną šio paveikslo variantą, kurie šiek tiek skyrėsi 
kompozicija, karžygio �gūros rakursu ir ieties padėtimi. Pirmuose šio paveikslo variantuose V. Vasnecovas karžygį pavaizdavo veidu atsisukusį į žiūrovą, už akmens buvo 
nutapęs kelią. Vėlesniame variante raitelis buvo atsuktas į žiūrovą nugara, centriniu akcentu tapo kryžkelės akmuo su užrašu, o vietoj kelio buvo pavaizduota pelkėta pieva. 

„Karžygys kryžkelėje“ simbolizavo naują V. Vasnecovo kūrybos etapą – juo buvo pradėtas naujas dailininko darbų ciklas Rusijos epų tema. Pirmasis paveikslo variantas šiuo 
metu yra Serpuchovo dailės ir istorijos muziejaus kolekcijoje, o antrasis šiuo metu yra saugomas Valstybiniame Rusijos muziejuje Peterburge. 
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3
Jonas Mackevičius (1872–1954) 
„Aguonos“ (?)
~1930-1938
sign. – AD: J. Mackevičius 
lenta, drobė, aliejus, 57 x 75 cm
(drobė su tapybiniu sluoksniu yra šiek tiek užlenkta, matmenys su užlenkimu yra 60 x 77 cm) 
3380 Eur 

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba

Paveikslas buvo eksponuotas 1938 m. IV Rudens dailės parodoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės 20-čiui paminėti, parodos kataloge nurodytas 117 numeriu (Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-čiui paminėti, IV Rudens dailės parodos katalogas. Narkevičiaus spaustuvė, Kaunas, 1938, p. 14). 

Peizažas – vienas pagrindinių J. Mackevičiaus kūrybos žanrų. Gyvendamas Kapryje (1914-1929 m.) dailininkas atsiskleidė kaip talentingas peizažistas, gebėjęs 
impresionistiškai perteikti pietų gamtos atmosferą ir nuotaiką bei charakteringas aplinkos detales. Kaprio periodo peizažai taip pat pasižymi dekoratyvumu, efektinga ryškia 
ir skaidria koloristika. Intensyvių spalvų paletės ir iš pietų parsivežtos tapybos manieros dailininkas neatsisakė ir grįžęs į Lietuvą, kur sukūrė nemažai Lietuvos peizažų.  

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“. Dailininkas 1907 metais dalyvavo pirmojoje lietuvių dailininkų parodoje Vilniuje, o vėliau įstojo į Lietuvių dailės draugiją. 
Ilgą laiką, 1914-1929 metais, gyveno Kaprio saloje, Italijoje. 1926 metais buvo surengtos jo kūrinių parodos Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. J. Mackevičius iki 1940 metų 
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 pasitraukė į Vakarus ir apsigyveno Šveicarijoje, Roveredo kantone.

Jonas Mackevičius. Tapyba. Jubiliejinė paroda 120-osios gimimo metinėms. Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 1992; K. Dobkevičius, „Vytauto Didžiojo menėje atgyja Jono 
Mackevičiaus paveikslai“ // XXI amžius, 2005.12.07; V. Jankauskas. Dailininkas Jonas Mackevičius // Raguva. Vilnius, 2001, psl. 1013-1031.
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4
Sigitas Jonas Nenorta (1933–1999)
„Miestas prie Nemuno“
1985
sign. – AD: S. Nenorta; KP - LDS metrika
drobė, aliejus, 105x120 cm
3250 Eur

5
Jonas Vaitys (1903–1963)

„Rudamina, Lazdijų rajonas“
1954

sign. – KP: Jonas Vaitys, 1954
kartonas, aliejus, 19 x 24 cm

380 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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6
Nežinomas autorius, V. Europa
„Natiurmortas su gėlėmis“
20 a. vid.
drobė, aliejus, lesiruotė, 60 x 90 cm
550 Eur  

7
So�ja Valiukaitė-Juknienė (2015–2006)

„Saulėgrąžos prie veidrodžio“
1978

sign. – AK: S. Juk., KP: So�ja Valiukaitė-Juknienė
kartonas, drobė, aliejus, 65 x 47 cm

480 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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8
Vytautas Krasauskas (1934)
„Nida“
1967
sign. – AD: V. Krasauskas, 1967
popierius, akvarelė, 61.5 x 85.5 cm
480 Eur

9
Vytautas Krasauskas (1934)

„Baltija po audros“
1999

sign. – AD: V. Krasaus., 1999
popierius, pastelė, 60 x 60 cm

460 Eur

Dailininkas Vytautas Krasauskas gimė 1934 m. Klaipėdoje. 1955 m. baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą. Studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute ir 1971 m. įgijo interjero 
dailininko specialybę. 1971 - 1990 m. laikotarpiu dirbo vyriausiu Kauno miesto dailininku, 1993 – 1994 m. „Hermis“ banko Kauno skyriaus architektu, 1994 - 1995 m. Kauno „Ūkio 
bankas” architektu. Dailės parodose dalyvauja nuo 1967 m., nuo 1984 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Vytautas Krasauskas sukūrė interjerus Kauno „Stereo“ barui, 
restoranams „Žalias kalnas“, „Kaukas“, „Mūza“, „Burės“.

Dailininkas savo kūrybos kelią pradėjo akvarelės kompozicijomis, vienas iš pirmųjų jo mokytojų buvo akvarelės meistras Česlovas Kontrimas. Studijuodamas dailės institute, 
akvarelės technikos, kompozicijos ir teorijos žinias gilino vadovaujant dėstytojams Zenonui Varnauskui ir Liudui Truikiui. Ankstyviesiems V. Krasausko sukurtiems peizažams ir 
portretams, būdinga išraiškinga kontūrinė linija, tamsokas koloritas, faktūrų žaismingumas. Vėlesniuose kūriniuose išryškėjo savita kompozicinė struktūra, santūresnis koloritas ir 
impulsyvus potėpis. 
Nuo aštunto dešimtmečio pabaigos Vytautas Krasauskas vis daugiau paveikslų kūrė trapia pastelės technika. Dailininko kūriniai pasižymi grakščiu piešiniu, nepriekaištinga 
kompozicija, įspūdingais koloristiniais efektais, teatrališkumu. V. Krasauskas sukūrė pastelių ciklų, kuriuose subtilia koloristika pavaizduotos vizijos, alegorijos ir fantastiniai 
mįslingi vaizdiniai atskleidžia gilų gamtos ir žmogaus ryšį. Dailininko ypač mėgstama Lietuvos pajūrio gamta - Baltijos jūros bangos ir jos pakrantės, Neringos kopos, 
paslaptingi pajūrio saulėlydžiai, yra daugelio jo pastelių ir jų 
ciklų tema.

Dailininko Vytauto Krasausko parodos katalogas. Kauno 
Meno darbuotojų namai. Sud. Povilas Valatika. Kaunas, 1974; 
Vytautas Krasauskas. Kūrinių parodos katalogas. Sud. Povilas 
Valaika. Kaunas, 1984; Vytautas Krasauskas // Kauno 
dailininkai. Pėdsakai laike. Kaunas, 2003, p. 218

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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10
Vytautas Krasauskas (1934)
„Lietuvos s�nksas“, Kuršių Neringos ciklas
1998
sign. – AD: V. Krasaus., 1998
popierius, pastelė, 53 x 54 cm 
460 Eur

11
Vytautas Krasauskas (1934)

„Žmogus, žemė, dangus – vienybė“
1999

sign. – AD: V. Krasaus., 1999.11.09
popierius, pastelė, 60 x 60 cm

530 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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12
Vytautas Krasauskas (1934)

„Jūros pasaka“
2001

sign. – AD: V. Krasausk., 2001
popierius, pastelė, 50 x 50 cm

480 Eur

13
Osvaldas Jablonskis (1944)
„Darbėnų varpinė“
1994
sign. – AK: 1994, OJ
popierius, akvarelė, 73 x 51 cm
280 Eur

14
Vytautas Krasauskas (1934) 
„Gyvenimo mintys“
2000
sign. – AD: V. Krasausk., 2000
popierius, pastelė, 30 x 30 cm
380 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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15
Antanas Mikalauskas
(1937–2012)
„Ruduo“
1985
sign. – AK: A. Mikalauskas
drobė, aliejus, 49 x 60 cm
400 Eur

16
Antanas Mikalauskas

(1937–2012)
„Kopos“

 1985
sign. – AD: A. Mikalauskas
drobė, aliejus, 49 x 60 cm

400 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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18
Romualdas Stankevičius (1933–1991)

„Kintų žmogus“, 1990
sign. – AK: RS 90, KP: Romualdas Stankevičius

kartonas, aliejus, 81x100 cm
400 Eur

17
Romualdas Stankevičius 
(1933–1991)
„Vakarėjant“, 1988
sign. – AK: RS 88, 
KP: Romualdas Stankevičius
drobė, aliejus, 81x100 cm
1450 Eur

Aukcione pristatomas 1988 m. R. Stankevičiaus paveikslas „Vakarėjant“ yra vienas iš geriausių dailininko kūrinių. 

Stankevičius Romualdas (1933–1991, Kaunas) dirbo tapybos ir akvarelės srityse. 1970 m. baigė Vilniaus dailės instituto Kauno vakarinį skyrių, interjero specialybę. Po studijų 
pradėjo dalyvauti įvairiose parodose Lietuvoje, Lenkijoje. 1978–1980 dėstė S. Žuko taikomosios dailės technikume, bendradarbiavo žurnale „Nemunas“ iliustruodamas 
apsakymus. 1972 ir 1974 m. surengė personalines parodas Kauno paveikslų galerijoje. Taip pat dalyvavo daugelyje Lietuvos dailininkų grupinių respublikinių ir tarptautinių 
tapybos, akvarelės parodų (1972, 1973, 1974, 1975, 1981, 1983, 1988, 1989 ir kt.). Nuo 1984 m. dirbo tik kūrybinį darbą. Dailininko kūrybinį palikimą sudaro 310 tapybos 
kūrinių, 1400 piešinių, 200 akvarelių. 

„Kurdamas R. Stankevičius rėmėsi subtilia „tapybine klausa“, pasikliaudamas spalva, vedžiodamas teptuku drobėje lyg patyręs orkestro dirigentas batuta. Dailininko tapysena 
„minkšta“, įvelianti ir gramzdinanti žiūrovą tapybos sluoksnių kloduose. [...] Menininkas nuvertė sunkią ieškojimų, paklydimų ir atradimų uolą, kol surado tikrosios koloristinės 
tapybos versmę su begaline jos spalvinių niuansų palete ir magiška potėpio galia“ (V. Jasevičiūtė). 
„Dailininkas siužetų sėmėsi iš gamtos, gimtojo Kauno priemiesčių, gyvūnų, žvėrių, paukščių pasaulio. R. Stankevičiui artima ir arsininkų kūryba, atsisakant idealizuotos 
gyvenimo sampratos [...] „įnirtingai ieškant nepaprastų, mus supančio pasaulio raiškos formų, atkuriant ir įamžinant buities priešpriešas“. O jų gausu R. Stankevičiaus kūryboje. 

[...] Tačiau nepaisant deformacijos ir keisčiausių formų R. 
Stankevičiaus kūryboje, joje nėra tikro ekspresionizmo, 
beviltiškų pesimizmo nuotaikų, nėra sąstingio, žiemos, ledo 
spalvų, o tik visa apimančios žalių ir mėlynų spalvų dermės, 
kurios teikia atsinaujinančios gyvybės pojūtį, išsako giluminę, 
nedeklaruojamą meilę gyvenimui“ (V. Jasevičiūtė).

Parengta pagal: Romualdo Stankevičiaus parodos katalogas. 
Sudarytoja D. Draugelienė, teksto autorė Violeta Jasevičiūtė. 
Lietuvos dailininkų sąjunga, Kaunas, 1993; Romualdas Antanas 
Stankevičius // Kauno dailininkai, pėdsakai laike. Kaunas, 2003, 
p. 426-427

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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19
Pranas Griušys (1955)

„Išgąsdinti žirgai“, 1986
sign. AK: PG, KP: Pranas Griušys 

drobė, aliejus
120 x 140 cm  

680 Eur 

20
Jonas Kazlauskas (1959)
„Natiurmortas su aguonomis“, 1995
sign. KP: Jonas Kazlauskas 
drobė, aliejus, 40 x 50 cm
250 Eur

21
Vytenis Lingys (1956)
„Ruda siena“, 1986
sign. AD: V. Lingys; KP: Vytenis Lingys
drobė, aliejus, 70 x 70 cm
950 Eur  

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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23
Raimundas Mikšys (1961–2008)
„Abstrakcija“, 2000
sign. AD: R. Mikšys
drobė, aliejus, 93x68 cm
būklė: VD – nedidelis dažų sluoksnio įtrūkimas
520 Eur  

24
Kęstutis Anziulis (1948)
„Pažaislis vakare“, 1976
sign. KP: Kęstutis Anziulis
kartonas, aliejus, 57.7 x 42.7 cm
200 Eur  

22
Aloyzas Stasiulevičius (1931)
„Miestas erdvėje“, 1994
sign. AK, KP: A. Stasiulevičius
drobė, aliejus, koliažas, 65 x 81 cm
1250 Eur  

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba



-19-

25
Vladas Fedotas-Sipavičius (190–1992)
„Pakrantė“, 1940
sign. AD: F. Sipaitis
popierius, akvarelė, 21 x 22 cm
120 Eur  

26
Zenonas Varnauskas (1923–2010)

„Motina ir vaikas“ (eskizas), 1960–70
sign. AD: Z. Varnauskas

popierius, guašas, tempera, 15x21 cm
180 Eur 

27
Danguolė Dauknytė (1957)
„Peizažas“, ~ 1990
popierius, akvarelė, 34 x 46 cm
sign. AD: D. Dauknytė
150 Eur  

28
Pranciškus Porutis (1924–2009)
„Prie ežero“, 1974  
sign. AD, KP: P. Porutis  
popierius, akvarelė, 30 x 64 cm
250 Eur

29
Vladimiras Panaskovas (1941–2016)
„Romantiškas peizažas“, 1988
popierius, akvarelė, 62x82 cm
sign. AD: V. Panaskov 88
200 Eur

30
Vladimiras Panaskovas (1941–2016)
„Gėlės Vilniaus fone“, 1986
popierius, akvarelė, 60x84 cm
sign. AD: V. Panaskov 86
200 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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31
Rytis Valantinas (1961)
„Santorini. Smėlio audra“, 2007–2017
sign. KP: Rytis Valantinas
drobė, aliejus, 40x50 cm        
650 Eur

32
Rytis Valantinas (1961)

„Andrėjos pastoralė“, 2008–2011
sign. KP: Rytis Valantinas

kartonas, drobė, aliejus, 25.5x35 cm
600 Eur

33
Rytis Valantinas (1961)
„Kokoro tiltas per Liusijos upę į Arkadiją“, 2007
sign. KP: Rytis Valantinas
drobė, aliejus, 40x50 cm
650 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba

Paveikslas buvo eksponuotas parodoje:  „XXI-jo amžiaus 
anatomija'“, „Arkos galerija“, Vilnius, 2013 m. 

Paveikslas buvo eksponuotas personalinėje parodoje 
Vilniaus užsienio reikalų ministerijoje,  Vilnius, 2011 m.  

Paveikslas buvo eksponuotas personalinėje parodoje „Vienu 
tapybos darbu daugiau“, Lietuvos ambasada, Briuselis, 2014 m.  

Rytis Valantinas gimė 1961 m. Kaune. 1979 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklą. 1979-1986 m. studijavo gra�ką Vilniaus dailės akademijoje. 1994-2005 m. dirbo 
lektoriumi Vilniaus dailės akademijos Piešimo katedroje. Nuo 1987 m. dalyvavo įvairiose gra�kos parodose bei trianalėse Lietuvoje ir užsienyje. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, 1990-1991 m. dalyvavo Lietuvos talonų ir banknotų gra�nio dizaino kūrime. Dailininkas yra 10 ir 25 talonų, 100, 200 Lt bei į apyvartą nepatekusio 1000 litų 
banknotų nominalų autorius. 

Nuo 2005 iki 2009 m. Rytis Valantinas gyveno Atėnuose, kur daugiausiai dirbo tapybos srityje ir sukūrė tapybos darbų ciklų, inspiruotų asociacijų, potyrių, atradimų, gyvenant 
Graikijoje. Nuo 2008 m. dailininkas dalyvauja įvairiose tapybos parodose. 
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34
Ona Paliukienė (1948)
„Žydintis medis“, 2011
sign. AD: Ona Paliukienė
drobė, aliejus, 90 x 110 cm
400 Eur

35
Konstantinas Žardalevičius

(1955)
„Bendravimas“, 1994

sign. AD: Kostas Ž. 
drobė, aliejus, 130x130 cm

450 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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36
Felikas Bulaka (1925–2010)
„Peizažas“, 1983
kartonas, aliejus, 45x62 cm 
sign. AD: F. Bul 83. 
295 Eur

37
Virginijus Kašinskas (1955)
„Pažaislio vienuolynas“, 2009
sign. AK: V. Kašinskas
drobė, aliejus, 50 x 100 cm          
260 Eur

38
Viktoras Šatas (1955)
„Pajūris“, 2008
lenta, aliejus, 48 x 68 cm        
sign. AK: Viktoras Šatas
230 Eur

39
Viktoras Šatas (1955)
„Vakaras“, 2008
kartonas, aliejus, 53 x 68 cm        
sign. AD: Viktoras Šatas
250 Eur

40
Vytautas Banaitis (1909–1990)
Prie namelio, 1990
Sign. AK: V. Banaitis 90
kart., al., 40 x 60cm
380 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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41
Aleksandras Ilginis (1937–2012)
„Raudonasis debesis“, 1995
sign. KP: A. Ilginis
drobė, aliejus, 67,5 x 83 cm        
450 Eur

42
Aleksandras Ilginis (1937–2012)
„Raudonoji jūra“, 1962
drobė, aliejus, 50x70 cm
sign. KP: A. Ilginis
300 Eur

43
Aleksandras Ilginis (1937–2012)

„Jūra“, 2000
sign. KP: A. Ilginis

drobė, aliejus, 80x100 cm        
400 Eur

44
Stasys Juškus (1936)
„Jūra“, 2006
drobė, aliejus, 50x60 cm         
sign. AD, KP:  St. Juškus  
300 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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45
Anatolijus Michailovas (Klošaras) (1958)
„Vienišos moterys“, 1998
sign. AD: Klošaras; KP - Klošaras, 1998 II 02  
drobė, aliejus, 100x80 cm       
380 Eur

46
Vladimir Burmakin (1938)
„Gra�nas su vandeniu“, 1968
sign. AD: VB 68; KP - Burmakin V.
kartonas, aliejus, 70x48 cm
550 Eur

47
Petras Lukošius (1956)
„Senamiestis“, 1994
sign. AD: P, KP: Petras Lukošius
drobė, aliejus, 100x80 cm       
460 Eur

Lietuvos�ir�užsienio�šalių�tapyba
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48
Kazys Šimonis (1887–1978)
„Augmenijos karalystė“, 1970
sign. AD – KŠ, KP – Kazys Šimonis, 1970
popierius, akvarelė, guašas, 36 x 48 cm  
500 Eur  (yra rezervinė kaina)

49
Kazys Šimonis (1887–1978)
„Svajonė“, 1965
sign. AD – KŠ; KP – K. Šimonis
kartonas, tempera, 35 x 50 cm  
500 Eur    (yra rezervinė kaina)

50
Adolis Jonas Krištopaitis (1925–2000)

„Palangos kampelis“, 1961
sign. AD – JK 61

kartonas, aliejus, 45.5 x 59 cm   
150 Eur   (yra rezervinė kaina)

51
Mindaugas Breiva (1958)
„Muzikantai“, 2000
sign. DV – MB Breiva, 2000
drobė, aliejus, 77 x 225 cm  
300 Eur    (yra rezervinė kaina)

Aukciono�repriza:�dailės�kūriniai�su�rezervine�kainą
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52
Rimvidas Jankauskas Kampas (1957–1993)

„Be pavadinimo“, 1991
sign. AD - Kampas

drobė, aliejus, 54 x 73 cm  
500 Eur    (yra rezervinė kaina)

53
Valentinas Antanavičius (1936)
„Vakaras“, 1968
sign. AD – VA 68
kartonas, aliejus, 45 x 65 cm   
250 Eur    (yra rezervinė kaina)

Aukciono�repriza:�dailės�kūriniai�su�rezervine�kainą
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54
Gražina Kazakevičiūtė (1936)
„Talatkelpšos gatvės kiemas“, 1978
sign. AD: GK 78
ofortas, 20 x 19.5 cm      
150 Eur

55
Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Parodos „Guašo kompozicijos, pastelės, piešiniai“ plakatas, 
galerija „Des Beaux Arts“, Paryžius, 1963
litogra�ja, plakatas 63x 50 cm, litogra�ja 40 x 45 cm      
200 Eur

56
Valentinas Ajauskas (1946)
„Seno miesto atspindžiai“, 1996
sign.  AD: Ajau.1996; KP: Valentinas Ajauskas
serigra�ja 8/100, 30x42 cm      
100 Eur

Kitoje paveikslo pusėje yra Lietuvos ekslibrininkų 
klubo (Vilnius) 5 narių autografai, 1999 m.

57
Birutė Zokaitytė (1968)
„Užupio klasika“, 2005
sign.  AD: B. Zokaitytė
minkštasis lakas, sausa adata, E.A, 21.5x21.5 cm       
200 Eur

Lietuvos�grafika 
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58
Rytis Valantinas (1961)
„Be pavadinimo“, 2007
sign. AD: Rytis Valantinas
ofortas, 11/20, 13 x 17.5 cm
200 Eur

59
Rytis Valantinas (1961)
„Kukurūzas“, 2005
sign. AD: Rytis Valantinas
ofortas, 21/30, 13 x 17.5 cm
200 Eur

60
Vincas Kisarauskas (1938–1988)
Ekslibrisas (Giedrė Kaukaitė), 1970
sign. AK: Kisarauskas 70, klišėje, AC: KV 70, Vilnius,
KP: nr. DK 1409
pop., ofortas, akvatinta, 11.2x7.8 (15x10.8)        
85 Eur

61
Vincas Kisarauskas (1938–1988)
Ekslibrisas (Ina Nenortienė), 1973-74
sign. AK: Kisarauskas 74-73, III stadija, klišėje: AK: 73,
K.V.; AD: 74 Kis., KP: nr. DK 1113        
pop., ofortas, akvatinta, 13.5 x 9.5 (16x12.5)
85 Eur

62
Vincas Kisarauskas (1938–1988)

Ekslibrisai, 2 vnt.:
S. Geda, 1975 - M. K. Čiurlionio  metai, 1975, ofortas, 

akvatinta 5 x 3.3 (8x6) cm
sign. AK: Kis. 75

Gianni Mantero, 1973, lino raižinys, 9x6 cm
sign. AK: Kis. 73         

80 Eur

Lietuvos�grafika 
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63
Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Ekslibrisai, 3 vnt., 1960–70
„J. Šapiro“, 14x10.3 cm, signatūra klišėje: AD: VK; KP: spaudas „Vladimir Bulba, Ontario, Kanada“
„J. Šapiro“, 7.3x11 cm, signatūra klišėje: AD: VK, 1960; KP: spaudas V. Kosčiuška - 1960
„Jono Grabausko“, 7.3x10 cm, signatūra klišėje: AK: VK 1960; KP: spaudas „A.I. Bachmatovo kolekcija, Lvovas“
70 Eur

64
Milda Janušauskienė
„Žeme žydėk I“, 1985 (triptikas)
sign. AD: M. Jonušauskienė cinkogra�ja,
47/60, 60x43 cm
170 Eur

65
Milda Janušauskienė
„Žeme žydėk II“, 1985 (triptikas)
sign. AD: M. Jonušauskienė cinkogra�ja, 
47/60, 60x43 cm
170 Eur

66
Milda Janušauskienė
„Žeme žydėk III“, 1985 (triptikas)
sign. AD: M. Jonušauskienė cinkogra�ja, 
47/60, 60x43 cm
170 Eur

Lietuvos�grafika 
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67
Žanas Etjenas Pirot (Jean-Etienne Pirot) (1952) 
“Poetas”
2008
sign. – AK: Pirot Jean-Etienne, 2008
bronza, 2/4, E. A., postamentas iš geležies, 141 cm (aukštis), 80 cm (plotis)
4700 Eur  

Užsienio�šalių�skulptūra 

Skulptorius Žanas Etjenas Pirot 1952 m. gimė Prancūzijoje, Grenoblyje. Studijavo 
Otavos universitete Kanadoje, tęsė studijas Prancūzijoje, Marselyje ir įgijo dailės 
bakalauro laipsnį. Vėliau studijavo Paryžiaus Nacionalinės dailės mokykloje, 
kurioje 1974-1976 metais dirbo dėstytoju. Parodose dailininkas dalyvauja nuo 
1972 metų. Šiuo metu gyvena ir kuria Paryžiuje.

Kurdamas pirmąsias skulptūras dailininkas naudojo marmurą, akmenį ir medieną. 
Tačiau netrukus jis pasirinko bronzą, medžiagą, kuri leido jam žaisti su tvirtais 
paviršiais ir tuščiomis ertmėmis. Žanas Etjenas Pirot redukuoja kuriamą objektą, 
palikdamas tik esminius dalykus – ranką, veidą, judesį, siekdamas subalansuotos, 
konstruktyvios ir išraiškingos harmonijos. Bronza taip pat suteikė dailininkui 
galimybę išnaudoti patinos galimybes, spalvų gradaciją ir poliruotą apdailą.

Ž. Etjeno skulptūros simbolizuoja įvairius žmogaus gyvenimo aspektus ir yra 
stiprių išgyvenimų atspindys. Apibendrintos skulptūrų formos, dar labiau 
sustiprina simbolistinį dailininko kūrybos aspektą. Kūrybos temos deklaruoja 
pagrindines žmogaus vertybes: meilę, motinystę, draugystę, tikėjimą. 
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Knygos,�fotografija

68
„Wilna. Eine vergessene Kunststätte“, 
prof. Paul Weber
1917
Išleido: "Zeitung der 10. Armee", Vilnius
p. 131, 135 iliustracijos, 2 spalv. il. Įklijos, 
senamiesčio planas
40 Eur 

69
„Wilno“, penkiolika fotogra�jų, 4 leid.
1922
Išleido: Juzefo Zavadskio knygynas, 
Vilnius, p. 16
30 Eur 

70
„Wilno i ziemia wilenska“, I tomas
1930
Išleido: „Vaivadijos regioninio komiteto“ leidykla, 
Vilnius, p. 321
150 Eur 

71
„Album Ostrobramskie“ (Aušros Vartų albumas), 
su Jano Bulhako fotogra�jomis, 20 fotogra�jų, p. 24
Teksto autorius: prof. M. Limanowski
Viršelio dailininkas: prof. S. Matusiak
Fotogra�jos: Jano Bulhako
Išleido: Lenkijos mokytojų draugijos knygynas, Vilnius, 1927, p. 24
60 Eur 

72
VILNIUS. 1323–1923, ŠVYTURIO B-VĖS LEIDINYS, Vilnius-Kaunas.
Kazys Binkis (1896–1942), Petras Tarulis (1896-1980). 
Jubiliejinis leidinys skirtas Vilniaus 600-ųjų metinių sukakčiai. 
Vilniaus vaizdų albumas su istorijos apžvalga, J. Bulhako ir S. F. Fleury 
fotogra�jomis, litogra�jomis, M. Dobužinskio, P. Smuglevičiaus ir kt. piešiniais.
Išleido: Otto Elsnerio Spaustuvė, Berlynas, 1923, teksto 63 psl., 
iliustracijų 56 psl., 2 žemėlapiai 
80 Eur

73
LTSR Valstybinės Konservatorijos antroji laida, 1951
Foto ateljė Aušros Vartų 10 
fotogra�ja (vinjetė), sidabro bromido atspaudas
28 x 38 cm
90 Eur  

Vinjetėje yra šių asmenų fotogra�jos (dydis 1.7x2.5 cm): K. Petrauskas, A. Dvarionienė, B. Dvarionas, J. Švedas, V. Klova, J. Karnavičius ir kt.
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AUKCIONO OBJEKTŲ PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt skelbiamų viešų ir privačių aukcionų 
organizavimą ir vykdymą.

Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:

Aukciono organizatorius – Dailės Aukcionas „ARKADIJA“ (toliau Aukcionas), įmonės pavadinimas: UAB 
„Kaligra�ja”, Savanorių pr. 284A-4, Kaunas, įm. kodas: 300119121.

Aukciono administracija – Aukciono organizatorius ir kiti už Aukciono organizavimą ir pravedimą atsakingi 
asmenys.

Aukcionas – meno kūrinių bei kitų prekių pardavimo būdas viešame Aukciono renginyje ir internetu, kai 
neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o teisė įsigyti parduodamą meno kūrinį ar 
prekę atitenka aukciono dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą.  

Aukciono objektas – meno kūriniai bei kitos prekės, kuriomis nedraudžiama prekiauti Lietuvos respublikos 
įstatymais, kurį Aukciono organizatorius teikia įsigyti Aukciono dalyviams. Meno kūrinys ar kitos prekės 
pateikiamas įsigyti, kaip vienas objektas. Kiekvienas Aukciono objektas turi numerį, kitaip vadinamą lotą.  

Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka užsiregistravęs ir aukciono dalyvio formą užpildęs, sutartį sudaręs, 
pilnametis �zinis 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 užstatas - pinigų suma sumokama avansu prieš registraciją į aukcioną, kurią  Aukciono 
organizatorius turi teisę skirti sumokėti Aukciono dalyviui, kuris buvo užsiregistravęs ir dalyvavo praėjusiame ar 
keliuose praėjusiuose aukcionuose, tačiau nei karto nepasiūlė kainos už jokį aukcione parduodamą objektą 
(labdarai skirtų objektų pirkimas nėra užskaitomas). 

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.

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 �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 – 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.

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 nustatyta meno kūrinio ar kitos prekės suma (aukštesnė už 
kataloge nurodytą pradinę kainą), kurios varžymosi metu Aukcione nepasiekus, kūrinys yra laikomas 
neparduotu. Ji gali būti kon�denciali ir iš anksto nenurodoma.

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. 
Tarp aukcionų parduodamas objektas kataloge internete pažymėtas „Pirkti dabar“, nurodyta kaina yra 
galutinė. 

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, 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 �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, 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. Aukciono organizatorius turi teisę aukciono dalyviui, kuris buvo užsiregistravęs, dalyvavo praėjusiuose 
aukcionuose, tačiau nei karto nepateikė kainos pasiūlymo už bet kurį aukcione parduodamą objektą, 
registracijos į sekantį aukcioną metu, skirti sumokėti Aukciono dalyvio užstatą, kurio suma yra ne didesnė nei 
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 
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.

2.7. 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. Tuo atveju, jei 
aukcionas vyksta tik internetu, aukciono dalyviui suteikiamas ID numeris ir aktyvuojama aukciono dalyvio 
paskyra dailesaukcionas.lt tinklalapyje.

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. 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. 

2.11. 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, 
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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.

2.12.  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 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.

2.15. 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.

2.16. Užsiregistravęs ir kainos pasiūlymus pateikęs dalyvis, registraciją ir kainos pasiūlymus gali atšaukti tik 
sutikus Aukciono organizatoriui. 

2.17. Aukciono metu salėje be aukciono organizatoriaus sutikimo negalima �lmuoti, 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.

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

2.19. Aukcione neparduotus aukciono objektus jų savininkai, jei nėra susitarta kitaip, gali atsiimti ne anksčiau 
nei po 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo paskutinės aukciono, į kurį buvo teikiamas aukciono objektas, dienos. 

3. Aukciono (renginio) 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 (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.

3.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (dalyvaujančių ar nedalyvaujančių �ziškai salėje), pirmenybė pirkti 
aukciono objektą suteikiama dalyviui, �ziškai dalyvavusiam salėje Aukciono metu.

3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio dalyvio anketą užpildę asmenys, kurie tam pačiam aukciono objektui (lotui) 
nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė suteikiama tam pirkėjui, kuris registracijos formą užpildė anksčiau, 
nustatant pagal registracijos formos datą ir laiką.

3.10. Tuo atveju, jei Aukcione Aukciono objektą įsigijęs pirkėjas po Aukciono nurodytu terminu neapmoka už 
įsigytą Aukciono objektą, šį objektą Aukciono organizatorius turi tiesę pasiūlyti įsigyti paskutiniam prieš 
galutinį kainą kainos pasiūlymą teikusiam Aukciono dalyviui.

3.11. Sutrumpinimas „Rezerv.“ kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra kon�denciali Rezervinė kaina, kurios 
Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.

3.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai privalo grąžinti Aukciono organizatoriui dalyvių numerius.

3.13. Įėjimas į Aukciono renginį yra mokamas, Aukciono organizatorius kainą nustato savo nuožiūra.

3.14. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu iš aukciono salės pašalinti asmenis, kurie trukdo 
aukciono pravedimui, triukšmauja ar kitu būdu netinkamai elgiasi. Po aukciono organiatoriaus nurodymo tam 
tikram asmeniui palikti salą, jo dalyvio registracija yra anuliuojama.

4. Atsiskaitymas už įsigytus Aukciono objektus

4.1. Pasibaigus Aukcionui arba Aukciono pertraukos metu meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie 
Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Apmokėti už 
įsigytą Aukciono objektą Dalyvis gali grynais pinigais arba banko pavedimu į Aukciono organizatoriaus 
atsiskaitomąją sąskaitą. Gautą išankstinę sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti ne vėliau nei per 5 
kalendorines dienas nuo Aukciono pravedimo dienos. Pirkėjo sąskaitos numeris ir rekvizitai yra įrašomi į 
Aukciono protokolą.

4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Aukciono objektui išrašo apmokėjimui sąskaitą-faktūrą, 
priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, kurioje nurodo Aukciono objekto numerį, pavadinimą ir privalomą 
sumokėti kainą, kurią sudaro Pardavimo Aukcione kaina bei Aukciono organizatoriaus marža (PVM šiuo metu 
netaikomas) skaičiuojama Aukciono objektams, kurie parduoti už Pardavimo Aukcione kainą (Plaktuko kainą):

iki 5000,00 Eur - 18%;

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

nuo 10001,00 Eur ir daugiau - 14%.

(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. 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.



AUKCIONO DALYVIO
REGISTRACIJOS FORMA

Aukciono data, numeris:

Vardas, pavardė:
Asmens dokumentas, numeris:

Adresas:

                       Pavadinimas:
Įmonės kodas:

PVM kodas:
Adresas:

Atstovavimo pagrindas:

Vardas, pavardė:
Asmens dokumentas, numeris:

Mobilus telefonas
(būtina nurodyti)

Elektronis paštas
(būtina nurodyti)

Dalyvavimo Aukcione būdas:
(nereikalingą išbraukti)

Apmokėjimo būdas:
Pažymėti X

Ar reikalinga Aukciono objekto 
pristatymo paslauga?

Sutinku gauti Dailės aukciono 
„Arkadija” naujienlaiškį

*Atvykus į renginį reikia turėti asmens tapatybės liudijimą arba dokumentą dėl teisės atstovauti įmonei.
Esu susipažinęs /-usi su dailės aukciono „Arkadija“ aukciono objektų pardavimo aukcione taisyklių turiniu ir su jomis 
besąlygiškai sutinku. Man yra žinoma, kad kainos pasiūlymas aukcione (renginyje, internetu arba maksimalų kainos

pasiūlymą pateikus raštu) įpareigoja pirkti  aukciono objektą, už kurį yra siūloma kaina. Apmokėti už aukcione 
įsigytą objektą yra privaloma ne vėliau nei per  5 (penkias) darbo dienas.

Įmonė*

Fizinis asmuo*

Grynais –

Banko pavedimu –

Taip / Ne 
(nereikalingą išbraukti)

Taip / Ne 
(nereikalingą išbraukti)

(Vardas, pavardė, parašas, data)

Dalyvausiu asmeniškai: Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)

Dalyvausiu aukcione maksimalius kainų pasiūlymus už pasirinktus aukciono objektus 

nurodant raštu, „B“ skiltyje (reg. formos 2 psl.): Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)

Dalyvausiu aukcione internetu (naudojant asmeninę aukciono dalyvio prieigą internete 

dailesaukcionas.lt): Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)

Dalyvausiu aukcione telefoninio ryšio pagalba: Taip / Ne (nereikalingą išbraukti)

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

Įgalioto atstovo vardas, pavardė:

Įgaliojimo pagrindas: 

(dokumentas, pristatomas Aukciono administracijai) 



Pavadinimas Loto nr.Nr.

1

2

3

4

5

Pavadinimas Loto nr.

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

Maksimali siūloma kaina Eur**

*Būtina užpildyti �ziškai Aukcione nedalyvaujančiam dalyviui.

* Preliminarūs duomenys
** Būtina užpildyti �ziškai Aukcione nedalyvaujančiam dalyviui.

Užpildytą registracijos formą prašome siųsti el.paštu: dailesaukcionas@gmail.com arba pristatyti 
Aukciono administracijai (UAB „Kaligra�ja”, Savanorių pr. 284A-4, Kaunas, tel. 8 600 19573)

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

Nr.

1

2

3

4

5

Pavadinimas Loto nr.Nr.

1

2

3

4

5

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



AUCTION MEMBER
REGISTRATION FORM

Auction date, number:

Surname, name:
Personal ID Number:

Address:

                       Name:
Company's code:

VAT code:
Address:

Representation basis:

Personal ID Number:

Mobile telephone
E-mail

Participation in the 
Auction method:
(delete unnecessary)

I will personally participate: Yes / No  (strike out the unnecessary)

I will participate in the auction by indicating the maximum price offers for the 
selected auction objects in written in section “B” (registration form page 2): Yes / No  
(strike out the unnecessary)

I will participate in the auction on the internet (by using the personal access of the 
participant of the auction on the internet at dailesaukcionas.lt):  
Yes / No (strike out the unnecessary)

I will participate in the auction by the telephone:  Yes / No (strike out the unnecessary)

I will be represented by the authorized person:   Yes / No (strike out the unnecessary)

Name and surname of the authorized person:
The basis of authorization:
(document, submitted to the administration of the auction)

Payment method:
Signify X

Is there a need to deliver 
Auction object?

I accept to get Art auction 
“Arkadija” newsletter

Natural person:

In cash –

Bank transfer –

Yes / No
(strike out the unnecessary)

Yes / No
(strike out the unnecessary)

(Surname, name, signature)

Company: 

*Upon arrival to the event the one must have personal identity certi�cate or document for the right to represent the company.
I have been acquainted with the contents of the rules of selling the auction objects in the art auction “Arkadija” 

and I unconditionally agree to it. I am aware that the price offer in the auction (event, on the internet or 
submission of the maximum price offer in written) obligates to acquire the object of the auction for which there is 

a price offer. The one must pay for the object acquired in the auction not later than within 5 (�ve) business days.



Title Lotto no. No.

1

2

3

4

5

Title Lotto no. 

B. The list of auction items to compete in the Auction without physical participation**:

Maximum offer in Eur

*The member who does not participate physically in the Auction must �ll in. 

* Preliminary information
** The member who does not participate physically in the Auction must �ll in.

A.  A. The list of desirable auction items to compete in the Auction*: 

No.

1

2

3

4

5

Title Lotto no. No.

1

2

3

4

5

C. The list of desirable auction items to compete in the Auction on telephone**:

"Please send the �lled form of registration to the following e-mail dailesaukcionas@gmail.com or submit to
the administration of the auction to the address:

UAB “Kaligra�ja”, Savanorių pr. 284A-4, Kaunas LT-49475, phone: +370 600 19573






