
 

                         
  
 

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS: 2022 M. ŽIEMOS TRIMESTRAS 
 

Meno istorijos mokykla, įsteigta prie Vilniaus aukciono, kviečia visus besidominčius kultūros ir vaizduojamojo 
meno istorija 2022 m. žiemos trimestre klausytis ir žiūrėti (per programą Zoom) šiuos du paskaitų ciklus: 

 
 

Antikos recepcija Vakarų Europos mene ir 
kultūroje 

 
Lekt. – dr. doc. Audronė Kučinskienė ir  

kviestiniai lektoriai 
 

  
Meno rinkos istorijos 

 
Lekt. – dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė  

Data: 
 

Temos:  Sav
. 

Data: 
 

Temos:  

Sausio 10 d. 
(pirmadienis) 

Graikų mitai mene: kaip nupiešti 
pasakojimą 
 

I Sausio 12 d. 
(trečiadienis) 

Kas yra meno rinka, jos 
dalyviai? 

Sausio 17 d. 
(pirmadienis) 

Humoras ir satyra graikų vazų 
tapyboje  
 

II Sausio 19 d. 
(trečiadienis) 

Meno kūrinio vertės 
nustatymas. Ar egzistuoja 
burbulai meno rinkoje? 

Sausio 24 d. 
(pirmadienis) 

Romėnų mozaikos: technikos, 
siužetai, inovacijos 
 

III Sausio 26 d. 
(trečiadienis) 

Meno kriminalistika. 
Žymiausios pasaulinės meno 
rinkos vagystės ir falsifikatai 

Sausio 31 d. 
(pirmadienis) 

Politika ir ideologija romėnų 
mene 
 

IV Vasario 2 d. 
(trečiadienis) 

Psichologinės kolekcionavimo 
priežastys. Kolekcionavimas 
Vakarų Europoje iki Napoleono 
laikų 

Vasario 7 d. 
(pirmadienis) 

Du leidiniai, pakeitę Europos 
madą: Sero Williamo Hamiltono 
kolekcija ir Nerono Aukso rūmų 
piešiniai 
 

V Vasario 9 d. 
(trečiadienis) 

Pirmosios Vakarų Europos 
privačios galerijos ir pirmieji 
meno prekeiviai 

Vasario 14 d. 
(pirmadienis) 

Menas ir grožis: nuo spalvotos 
Antikos iki balto Renesanso 
Lekt. – Tomas Riklius 

VI Vasario 23 d. 
(trečiadienis) 

JAV meno rinkos 
susiformavimas 

Vasario 21 d. 
(pirmadienis) 

Antikinė renesansinio grožio 
idėja 
Lekt. – Tomas Riklius 

VII Kovo 2 d. 
(trečiadienis) 

Rusija: imperatorių ir 
mecenatų indėlis. Sovietų 
taktikos 

Vasario 28 d. 
(pirmadienis) 

Putlūs baroko angelai: 
graikiškos ištakos ir romėniškos 
inspiracijos. 
Lekt. – Tomas Riklius 

VIII Kovo 9 d. 
(trečiadienis) 

Menų persiskirstymas per II 
WW. Nacių taktikos ir žydų 
turto konfiskacijos 

Kovo 7 d. 
(pirmadienis) 

Antikos recepcija moderniajame 
mene 
Lekt. – dr. Simona Skaisgirytė-
Makselienė  

IX Kovo 16 d. 
(trečiadienis) 

Kolekcionavimo tradicija 
Lietuvoje 

 



LEKTORIAI: 
 

Dr. doc. Audronė Kučinskienė 1987 m. baigė Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos specialybę. 2005 m. 
apgynė daktaro disertaciją Cicerono kalbų dialogai. Dirba VU klasikinės filologijos katedros docente, nuo 2012 
m. vadovauja katedrai. Svarbiausia mokslinių tyrimų sritis – romėnų literatūra, Cicerono retorika įvairiais 
aspektais, Cicerono veikalų vertimas ir komentavimas. Be to, daug metų domisi Antikos menu ir kultūra, 
keliauja po antikines vietas (archeologines vietoves, muziejus ir pan.) Italijoje, Graikijoje, Turkijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje, dėstė ir tebedėsto VU Filologijos fakulteto studentams tokius kursus kaip „Antikos 
menas“, „Romos kultūra ir menas“, „Graikų mitologija mene“ ir kt., yra parašiusi studiją Romos vaizduojamasis 
menas (VU, 2016). 
 
Tomas Riklius –Vilniaus universiteto doktorantas, tiriantis vėlyvojo renesanso ir ankstyvojo baroko meno 
teoriją bei jos raišką Europos kultūroje. Jo tyrimų sritis apima XVI a. katalikiškąją estetinę teoriją ir šiaurės 
Italijos vietinių dailės mokyklų, ypač Carracci akademijos Bolonijoje bei Florencijos mokyklos, stilistines 
nuostatas. Yra stažavęsis Bolonijos universitete, publikavęs straipsnių katalikiško meno traktatų bei kritikos 
Micchelangelo Buonarotti tema, skaitęs pranešimus tarptautinėse konferencijose Notingamo universitete 
(2019) ir UCL bei Kembridžo universitete (2021). 
 

* * * 
 
Dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė – menotyrininkė, filosofijos mokslų daktarė. Išleido monografiją 
„Intelektualinis vėlyvosios Bizantijos gyvenimas”. Mokslinių interesų sritys: Viduramžių, Bizantijos menas, 
ikonos. Šiuo metu vadovauja Vilniaus aukcionui ir daugiausiai dirba su lietuviška daile ir autoriais, yra 
įvairiems kūrėjams skirtų meno albumų iš serijos „Vilniaus aukciono biblioteka” sudarytoja, parodų kuratorė 
galerijoje „Kunstkamera”. Su bendraautoriais išleido knygą „Menas ir pinigai” (2015) apie įvairius meno rinkos 
ir kolekcionavimo, investavimo į meną aspektus. 
 

* * * 
 
Paskaitos vyks tik nuotoliniu būdu, per Zoom platformą, du kartus per savaitę (pirmadieniais ir trečiadieniais, 
pradžia 18.15; paskaitos trukmė 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms). Paskaitos bilieto kaina – 
10 Eur. Bilietus įsigyti ar pirkti abonementą į visas paskaitas galima internetu:  
https://www.menorinka.lt/mim. Daugiau informacijos: tel. +370 685 76500 arba el. paštu 
aukcionas@menorinka.lt 
 
Galimi paskaitų temų ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook 
profiliuose „Vilniaus Aukcionas“ ir/ar „Kunstkamera” 
 
 

 


