PARODOS

Nacionalinje dails galerijoje veikia XX a.
Lietuvos dails ekspozicija

Moters laikas. Skulptra ir kinas
Gegužs 21 d. - rugsjo 5 d.

11-oje sali galima išvysti 180-ies žymiausi Lietuvos
dailinink 450 krini: tapyb, skulptr, grafik,
fotografij, šiuolaikin men – nuo XX a. pradžios iki
ši dien.

Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka).
1975-1983 met fotografijos ir grafika

Soviet Lietuvoje skulptrai ir kinui teko svarbus
vaidmuo formuojant idjin šalies gyventoj
smoningum. Parodoje sovietmeio moters vieši ir
privats socialiniai vaidmenys pristatyti penkiuose
skulptros ir kino „salynuose“, padsianiuose
šiandieniniam žirovui geriau suprasti btojo laiko
realyb.

Vytautas Kairikštis ir jo aplinka
Birželio 30 - rugpjio 29 d.

Nuo balandžio 24 d.
Vilnieio menininko Algirdo Šeškaus vardas dažnai
minimas dailtyriniuose ir fotografijos istorijos
tekstuose, pažymint lžin Lietuvos fotografijos etap.
Autorius debiutavo 1980 metais Lietuvos fotomeno
draugijos surengtoje jaunj fotograf parodoje
Vilniuje. Jau pirmieji jo viešai parodyti darbai atskleid
nauj ir neadekvat sovietinei kultrai reiškin.

2010 m. sukanka 120 met, kai gim žymus Lietuvos
dailininkas avangardistas, meno istorikas, pedagogas
Vytautas Kairikštis. Šios sukakties proga NDG
rengiamoje parodoje galima išvysti Vytauto Kairikšio
tapyb, piešinius, fotomontažus bei eskizus. Parodoje
taip pat eksponuojami ir Vytauto Kairikšio aplinkos
dailinink avangardist darbai bei jo sukaupti
europinio avangardo leidiniai.

Renginiai Nacionalinje dails galerijoje birželio 29 – liepos 6 d.

Birželio 30 d., treiadien
11.00 val. AUDITORIJOJE – parodos „Vytautas Kairikštis ir jo aplinka“
atidarymo spaudos konferencija. Dalyvauja Nacionalins dails galerijos
vadov Lolita Jablonskien, parodos kuratorius Viktoras Liutkus, Lodzs dails
muziejaus direktoriaus pavaduotoja Ma gorzata Ludwisiak, UAB „BTA
Draudimas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidas Labanauskas.
18.00 val. VESTIBIULYJE – parodos „Vytautas Kairikštis ir jo aplinka“
atidarymas
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 2122997, NDG Dails informacijos centras

Liepos 1 d., ketvirtadien
17.30 val. AUDITORIJOJE – pirmoji parod „Moters laikas. Skulptra ir kinas“
lydinios dokumentinio kino programos peržira „Nepakeliama idealo
siekiamyb“ (skirta parodos daliai „Dekonstruota”).

Peržiroje bus rodomi filmai „Daiktai ir žmons” (1970 m., 20 min., rež.
Algirdas Tumas), „Džokonda ketvirtame aukšte” (1977 m., 10 min., rež.
Gediminas Skvarnaviius), „Meil pražydo sekmadien“ (1979 m., 20 min., rež.
Laima Pangonyt, Robertas Verba).

Film program sudar ir vakarus ves kino kritik Živil Pipinyt.
jimas nemokamas
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 65, Živil Eteviit
Plaiau apie program

20.00 val. AUDITORIJOJE –penktoji paskait ciklo „2010=1990+20
met laisvos architektros” dalis
Audrio Karaliaus paskaita „Homoseksuals aspektai nacionalinje
architektroje“. Audrys Karalius yra architektas, daugybs architektrini ir
tarpdisciplinini rengini organizatorius bei kuratorius, architektros kritikas,
portalo „Pilotas.lt“ redaktorius, kultrini tautos vertybi puoseltojas ir miesto
antropologijos tyrintojas, Europos Sjungos Šiuolaikins Architektros
premijos (Mies van der Rohe fondas) nepriklausomas ekspertas nuo Lietuvos.

Daugiau informacijos: tel. 8 652 44 828, Andr Baldišit; tel. 8 610 29 139,
Kornelija esonyt
Plaiau apie rengin: ARCHITEKT ROS [pokalbi] FONDO ir Nacionalins
dails galerijos internetinse svetainse

Liepos 6 d., Karaliaus Mindaugo karnavimo dien, Nacionalin dails dalerija nedirbs

Artimiausi renginiai Nacionalinje dails galerijoje
Liepos 8 d., 18.00 val.
Film peržira „Avangardinis kinas Vytauto Kairikšio aplinkoje“
Plaiau apie rengin
Liepos – rugsjo mn.
Parod „Moters laikas: skulptra ir kinas“ lydinti film programa
Daugiau informacijos

Antradieniais–sekmadieniais

EDUKACIJOS CENTRE – XX a. Lietuvos
dails ekspozicijos edukaciniai užsimimai ir
ekskursijos
Antradien, treiadien, penktadien ir šeštadien
12.00–17.30 val.
Ketvirtadien 13.00–18.30 val.
Sekmadien 12.00–15.30 val.
Btina išankstin registracija telefonu (8 5) 219 59 61
Kaina: vaikams – 1 Lt, suaugusiesiems – 2 Lt,
ekskursija lietuvi kalba – 30 Lt,
ekskursija užsienio kalba – 50 Lt
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 61, el. p.
edukacija@ndg.lt, http://edukacija.ndg.lt, Edukacijos
centras

Nacionalins dails galerijos darbo laikas
Antradieniais, treiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 12.00–19.00 val.
Ketvirtadieniais 13.00–20.00 val.
Sekmadieniais ir prieš valstybines šventes 12.00–17.00 val.
Nedirba pirmadieniais ir valstybini šveni dienomis

Nacionalin dails galerija
Konstitucijos pr. 22, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 219 59 60
www.ndg.lt

Jei daugiau nebenorite gauti Nacionalins Dails Galerijos naujien el. paštu, spauskite ia: atsisakymas
Naujienlaiškis sukurtas ir išsistas naudojant mailer.lt

