
NAVITROLLA “Kuhu poole täna 
ulume?”  
värviline litograafia, 2021 
Mõõdud koos raamiga: 60 x 70 cm

Kunstnik Navitrolla on tuntud oma loominguliselt 
mängulise stiili poolest. Esmapilgul on tema kunst 
armas ja rõõmsalt lapsemeelne, kuid see kannab 
endas ka väga toredat, sõbralikku ja õpetlikku 
sõnumit. Sini-must-valge teose pealkirjas 
väljendub kunstniku mure hetkel toimuva pärast 
ja vihje teose mõistmiseks. 

Oksjoni alghind 300 €

KADRI ALESMAA “Objektid peeglis on 
lähemal…langevarjud”  
litograafia, 84 x 107 cm

Teosel on kujutatud rohelist autopeeglit, peeglis olev 
tekst ütleb, et objektid on lähemal kui need tunduvad 
olevat. 

Tehnika arenedes oleme liikumas tehisintellekti 
ulatuslikuma rakendamise suunas, kuid inimene on 
oma olemuselt endine ja soovib vallutada uusi 
territooriume ja kaitsta olemasolevaid. Autopeeglist 
paistev kujutis ei ole reaalne hetk, see on omamoodi 
tulevik minevikus, mida saab tõlgendada oleviku 
reaalsusena. Saame küsida, et kummal pool peeglit 
me oleme ja millist mängu selles elus mängime. 

Oksjoni alghind 300 €

HEATEGEVUSLIK 
KUNSTIOKSJON ÕHTUSÖÖGIL

August Künnapu on kunstnik, kes on saavutanud 
tuntuse sellega, et maalib temale ainuomases stiilis 
päriselust pärinevaid hetki, millel on ajatu mõõde. Ka 
see teos “Kass aial” kannab ajatut mõõdet, sest selline 
kass aial on meist igaühe mälestustes. Me tunneme ja 
teame seda kassi.  
Mis selle kassi nimi nüüd oligi?

AUGUST KÜNNAPU “Kass aial”  
värviline litograafia, 2021 
60 x 70 cm

Oksjoni alghind 300 €



Heategevusliku õhtusöögi teosed on tänavu välja 
pannud unikaalne kunstikeskkond Tallinn Art Space 
galerii.  
2015. aastast tegutsev galerii ühendab endas näituse- ja 
müügigalerii, kus on võimalik korraldada ka väga 
omanäolisi sündmusi. 


Hetkel on Tallinn Art Space galerii kolimas uutesse 
ruumidesse ja leitav veebiaadressilt  
tallinnartspace.com


TAS galerii müüb ja vahendab kunsti ja kunstnikke, 
korraldab näitusi, seminare, koolitusi ja loenguid. Galerii 
pakub ka abi ruumide kujundamisel, selleks leitakse 
sobivad teosed, need teosed raamitakse ja vajadusel ka 
paigaldatakse seintele.


Foto on pildistatud filmilindile klassikalise 
peegelkaameraga Nikon FM. 
 
Sellel fotol on päriselu hetk, eriefekte ega töötlust 
pole kasutatud. 

SA Carolin Illenzeeri Fond 
www.carolinillenzeerifond.ee 
Annetused: 
LHV Pank 
IBAN: EE687700771001314163 
BIC/SWIFT: LHVBEE22

Jüri Arrak on oma kunstiga jätnud jälje väga 
paljude inimeste meeltesse. Kunstnik on ligi 85 
aastasena oma loomingulises tippvormis ja loob 
uut kunstiloomingut juba pool sajandit ja see 
loometee jätkub. Käsitsi kividele joonistatud ja 
siis paberile trükitud litograafiatehnikas loodud 
teos on trükitud sel aastal ja kujutab kunstniku 
loomingule ainuomaseid tegelasi “maive” punase 
päikese all. 

JÜRI ARRAK “Päike”  
värviline litograafia, 2021 
60 x 70 cm

Oksjoni alghind 500 €

JAAK VISNAP “Udu 16”,  
fotoseeriast “Udu”  
must-valge foto, 2021 
1900 x 760 cm

Oksjoni alghind 300 €

HEATEGU ON HEA TEGU! 

AITÄH! 
 
Annetusnumbrid: 
900 6705 - 5 eurot 
900 6715 - 15 eurot 
900 6735 - 35 eurot


