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Kogo galerii kunstioksjoni reeglid ostjale 

Sissejuhatus 
5. juunil 2021 korraldab Kogo galerii oksjoni, kus lähevad enampakkumisele 53 teost ja visandit 22-lt 
kunstnikult Eestist, Lätist, Leedust, Belgiast ja Prantsusmaalt. Teosed on oksjoni jaoks lahkelt  
annetanud kunstnikud, kellega galerii on oma kolme tegutsemisaasta jooksul koostööd teinud. Need 
kunstnikud on: Eike Eplik, GolfClayderman, Bruno Goose, Alexei Gordin, Edith Karlson, Mari-Leen  
Kiipli, Kristi Kongi, Paul Kuimet, Xénia Lucie Laffely, Anastasia Lemberg-Lvova, Anna Mari Liivrand,  
Holger Loodus, Johannes Luik, Martiini, Eva Mustonen, Laura Põld, Anastasia Sosunova, Kadri Toom, 
Elīna Vītola, Thomas Wattebled, Amanda Ziemele ning Tanja Muravskaja. 

Oksjonitöid saab 2.-5. juunini näha ka näitusel Kogo galerii kõrval asuvas Ag47 galeriis (sissepääs 
Kogo galeriist). Oksjon toimub Aparaaditehases Tartus 5. juunil algusega 15.35. Oksjonist on võimalik 
osa võtta kohapeal, zoomi vahendusel, telefoni teel ja eelneva kirjaliku pakkumisega (vaata reegleid 
allpool). Oksjonit juhib Tartu linna 2020. aasta noore kultuurikandja tiitli pälvinud helilooja ja oboist  
Gregor Kulla. Oksjonil osalemiseks tuleb registreeruda SIIN. Osalemistasu on 10 €, seda saab tasu-
da kohapeal või tehes ülekande saajale MTÜ Kogo galerii; konto: EE142200221072092333 (Swed-
bank); selgitus: oksjonil osalemine. 

Oksjon on osa rahakogumiskampaaniast Kogume Kogos, et viia ellu kogukonda kaasavaid, kunsti 
soetamist soodustavaid ja eesti kunstnike rahvusvahelist võrgustumist toetavaid ettevõtmisi.  
Kampaania hõlmab kunstioksjonit, ühisrahastusaktsiooni Kickstarteris, igakuise panusega toetamist  
Patreonis, võimalust toetada ühekordse annetusega ja üleskutset kunsti osta. Toetamaks kunstnikke 
ja galeriid, julgustame lisaks oksjonitöödele ostma kunsti ka Kogo kodulehelt. Üks kunstiostja, kes 
teeb ostu enne 5.06.2021, saab VIP-pääsme kunstimessile Liste Art fair Basel, kus osaleb sel aastal 
ka Kogo galerii, esitledes Mari-Leen Kiipili ja Eike Epliku teoseid. Mess toimub 20.–26.09.2021 Baselis 
Šveitsis. 

Oksjonile saabumine 
Ootame teid juba 5. juunil alatest 14.00-st, oksjon algab kl 15.35. Kohapeal täidab ja allkirjastab  
oksjonil osaleja registreerimislehe ning saab oksjoninumbri.  
Päeva kava: 
14:00 Sissejuhatavad sõnad Gea Kangilaski, Tartu abilinnapea, Liina Raus, Kogo asutaja 
14:20 Liste tutvustus Baselist, Johanna Kamm, Liste Art Fair Baseli direktor 
14:30 Kristi Kongi tuur tema isikunäitusel „Sädelev täht, Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?“ 
15:00 Pariisis residentuuris olev Kogo galerii kuraator Šelda Pukite teeb stuudiovisiidi maalikunstniku 
Sabīne Vernere stuudiosse. 
15:20 Kohvipaus 
15:35 Oksjon – Esimene osa  
16:45 Kohvipaus 
17:00 Oksjon – Teine osa 
18:00 Programmi lõpp, suhtlemine 

https://forms.gle/2WnvhL6qJg6vgBRk6
https://www.kogogallery.ee/ee/kogume-kogos/
https://www.patreon.com/kogogallery
https://www.kogogallery.ee/ee/teosed/
https://www.kogogallery.ee/ee/kogo-galerii-valiti-liste-kunstimessile/
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Enampakkumine 
Oksjonit viib läbi oksjonipidaja, keda abistavad saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel  
oksjonisekretärid. Enampakkumine toimub oksjonipidaja juhtimisel ja samas järjekorras nagu on  
oksjonile minevad tööd oksjoni kataloogis (PDF, veebilehel). Enampakkumine algab oksjonitöö 
tutvustamise ning alghinna väljakuulutamisega. Vahemikus 10-1000 € on sammuks 10 € ning alates 
1000 € on sammuks 50 €. Oksjonil osaleja annab osalemissoovist märku selgelt oksjoninumbri tõst-
misega ning vajadusel lisaks ka muul selgelt pakkumisena tõlgendataval moel. Enampakkumine 
kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda oma haam-
rilöögiga, nimetades oksjoni võitja oksjoninumbri. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind 
(haamrihind) on ostja jaoks siduv. Oksjonipidajal on õigus vaidluste tekkimise korral otsustada eseme 
müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja 
oksjoni sekretäri(de) tähelepanekutega. 

Eelneva kirjaliku pakkumisega osalemine 
Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda 
ka allapoole tema maksimaalset pakkumist. Kui ostja kirjalik pakkumine võidab, siis fikseeritakse 
teose müük ja ostjale teatatakse sellest e-posti teel hiljemalt oksjonijärgse päeva jooksul. 

Telefoni teel osalemine 
Oksjonisekretär võtab ostjaga proovikõneks ühendust ka enne oksjoni algust. Oksjoni ajal helistab  
oksjoni teenindaja osalejale, kui järjekord jõudnud teoseni, mille osaleja on märkinud registreerimisel. 
Sekretär teatab osalejale helistades kõigepealt, millisele teosele pakkumisi tehakse ning seejärel  
oksjoni läbiviija poolt väljakuulutatud hinna. Oksjonipidaja haamrilöökidest annab teenindaja osalejale 
teada vastavalt öeldes „üks” esimese haamrilöögi juures, „kaks” teise haamrilöögi juures ning  
„müüdud” kolmanda haamrilöögi juures. 
Telefoni teel osaleja peab hinna nimetamisel selgelt märku andma, kas ta soovib pakkumist teha 
öeldes „pakun”, mispeale teenindaja tõstab saalis osaleja eest numbri. Oksjoni korraldaja ei vastuta 
telefoniühenduse kvaliteedi eest. 

Zoomi teel osalemine 
Kogo galerii jagab zoomis osalema registreerunutele zoomi konverentsi lingi ning oksjoninumbri. 
Videoülekanne algab kell 15.30 Sisenemisel tuleb enda nimeks panna "Pakkuja [sinu oksjoninumber]". 
Pakkumise tegemiseks tuleb vestlusse kirjutada enda poolt pakutav summa (vestlust näeb ainult  
oksjonipidaja), mille järel saalis tõstetakse teie number ning oksjonipidaja kinnitab pakkumise 
suuliselt. Videokeskkonda sisendes kinnitate, et nõustute oksjoni reeglitega. 

https://www.kogogallery.ee/wp-content/uploads/2021/06/Estonian-Kogo-auction-catalogue-June-2021_compressed.pdf
https://www.kogogallery.ee/ee/naitused/kogome-kogos-naitus-ja-oksjon/%23works
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Ostuhind ja tasumine 
Ostuhind on haamrihind, mis märgitakse oksjoni sekretariaadist igale ostjale väljastatavale leping-
arvele. Kui ostjaks on eraisik, siis ostuhinnale käibemaksu ei lisandu. Kui ostjaks on käibemaksukohus-
lasest organisatsioon või ettevõte, siis lisandub ostuhinnale käibemaks. Oksjonilt ostetud teoste eest 
saab tasuda nii sularahas, kaardimaksega kui ka ülekandega kohe pärast oksjonit kohapeal. Arve 
alusel on võimalik tasuda ka ülekandega 7 päeva jooksul peale oksjoni toimumist, kuid sel juhul tuleb 
teostele peale arve tasumist järgi tulla. 

Ostetud teose kättesaamine 
Ostja saab teose kätte pärast makse sooritamist või arve tasumist Kogo galeriist või muul kokkulepitud 
viisil. Korraldame ka teoste transporti Tallinnasse. Kõigi ostetud teoste äraviimisega seotud toimingute 
eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, v.a juhul, kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku lep-
pinud teisiti. Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil kogo@kogogallery.ee või galeristi 
Liina Rausi telefonil 5560 7971. 

Head oksjoniõnne!

mailto:kogo@kogogallery.ee

