
 

                         
  
 

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS: 2023 M. ŽIEMOS TRIMESTRAS 
 

Meno istorijos mokykla, įsteigta prie Vilniaus aukciono, kviečia visus besidominčius kultūros ir vaizduojamojo 
meno bei meno rinkos istorija 2023 m. sausį–vasarį klausytis (online per „Zoom“ platformą) šį paskaitų ciklą: 

 
 

MENO KRIMINALISTIKA 
Lekt. – dr. Simona Skaisgirė 

 
Sav. Data: 

(antradieniai) 
Temos: 

I Sausio 24 Žymiausi pasaulinės meno rinkos falsifikatai. 
II Sausio 31 Žymiausios pasaulinės meno rinkos vagystės. 
III Vasario 7 Smurtiniai ir vandaliniai nusikaltimai prieš meną. 
IV Vasario 14 Dingę meno kūriniai. 
V Vasario 21 Menas – karo trofėjus. Menas karo akivaizdoje. 
VI Vasario 28 Menų persiskirstymas per II Pasaulinį karą. Nacių taktikos. 
VII Kovo 7 Kolonijų klausimas. Restitucijos atvejai. 

 
Meno kūriniai - tarsi žmonės. Juos galima mėgti arba nemėgti, netgi - įsimylėti arba nekęsti. O jeigu kažko labai 
labai geidi, arba, priešingai - nekenti - tuomet gali kilti pagunda bet kokia kaina, netgi netinkamais, netgi 
nusikalstamais būdais, siekti meno kūrinio, kaip trofėjaus, ar kaip aukos. Meno kriminalistika - terminas, po 
kuriuo slypi daugybė veiksmų, kuriuos žmonės atlieka su meno kūriniais, ir kurie nėra teisėti, bet liudija tų 
žmonių godumą, pamišimą, obsesijas ar aistrą. Meno kriminalistika slepia daugybę tamsių paslapčių, kurios 
labai daug byloja, bet ne tiek apie pačius meno kūrinius, kiek apie žmonijos tamsiąsias puses. Šiame kurse 
pasakosime apie nusikalstamas veiklas meno kūrinių atžvilgiu. 

 
LEKTORĖ: 

 
dr. Simona Skaisgirė – 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. 
 

* * * 
 

Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. 
Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms. 

Išklausiusiems ne mažiau 5-ių paskaitų bus išduotas kurso baigimo pažymėjimas. 
Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos mokamos, bilieto kaina – 15 Eur 

Paskaitos vyksta online per „Zoom“ platformą. Paskaitos nebus įrašinėjamos. 
Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Vilniaus aukciono  tinklapyje www.menorinka.lt/mim 

Galimi paskaitų temų, lektorių ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Facebook profilyje 
„Vilniaus aukcionas“. 


