PARODOS

Nacionalinėje dailės galerijoje veikia XX a.
Lietuvos dailės ekspozicija

Moters laikas. Skulptūra ir kinas
Gegužės 21 d. - rugsėjo 5 d.

11-oje salių galima išvysti 180-ies žymiausių Lietuvos
dailininkų 450 kūrinių: tapybą, skulptūrą, grafiką,
fotografiją, šiuolaikinį meną – nuo XX a. pradžios iki
šių dienų.

Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka).
1975-1983 metų fotografijos ir grafika
Balandžio 24 d. – birželio 27 d.
Vilniečio menininko Algirdo Šeškaus vardas dažnai
minimas dailėtyriniuose ir fotografijos istorijos
tekstuose, pažymint lūžinį Lietuvos fotografijos etapą.
Autorius debiutavo 1980 metais Lietuvos fotomeno
draugijos surengtoje jaunųjų fotografų parodoje
Vilniuje. Jau pirmieji jo viešai parodyti darbai atskleidė
naują ir neadekvatų sovietinei kultūrai reiškinį.

Sovietų Lietuvoje skulptūrai ir kinui teko svarbus
vaidmuo formuojant idėjinį šalies gyventojų
sąmoningumą. Parodoje sovietmečio moters vieši ir
privatūs socialiniai vaidmenys pristatyti penkiuose
skulptūros ir kino „salynuose“, padėsiančiuose
šiandieniniam žiūrovui geriau suprasti būtojo laiko
realybę.

Valstybinio rusų dramos teatro aktorių,
režisierių, kompozitorių, dailininkų portretai.
Alfonso Budvyčio ir Algirdo Šeškaus
fotografijų ciklas
Balandžio 21 d. – birželio 27 d.
Algirdas Šeškus (g. 1945) ir Alfonsas Budvytis (19492003) XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje išplėtė
tradicinės lietuvių fotografijos estetikos erdvę, pirmieji
išreiškę postmodernistinę pasaulėjautą. Progresyvias
idėjas generavę autoriai ir į valdišką užsakymą
padaryti teatro žmonių portretus pažvelgė
novatoriškai.

Renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje birželio 3–6 d.

Birželio 1-2 d. dėl Baltijos jūros valstybių tarybos renginio Nacionalinė dailės galerija nedirbs

Birželio 3 d., ketvirtadienį
13.00 val. AUDITORIJOJE – pokalbių ciklą „2010=1990+20 metų laisvos architektūros” pristatanti spaudos
konferencija. Dalyviai: ciklo kuratoriai Andrė Baldišiūtė ir Tomas Grunskis, architektūros fondo iniciatorius
Audrius Ambrasas, architektūros fondo direktorė Julija Reklaitė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė Lolita
Jablonskienė.
20.00 val. AUDITORIJOJE – pirmoji paskaitų ciklo „2010=1990+20 metų
laisvos architektūros” dalis. Estijos architektų biuro „3+1 architektai” partnerių
Markus Kaasik ir Ilmar Valdur paskaita „Background / Foreground” (liet.
„Pirmas / antras planas“).
Paskaita vyks anglų kalba
Daugiau informacijos: tel. 8 652 44828, Andrė Baldišiūtė; tel. 8 610 29 139,
Kornelija Česonytė
Plačiau apie renginį: ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO ir Nacionalinės
dailės galerijos interneto svetainėse

Antradieniais–sekmadieniais

EDUKACIJOS CENTRE – XX a. Lietuvos
dailės ekspozicijos edukaciniai užsiėmimai ir
ekskursijos
Antradienį, trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį
12.00–17.30 val.
Ketvirtadienį 13.00–18.30 val.
Sekmadienį 12.00–15.30 val.
Būtina išankstinė registracija telefonu (8 5) 219 59 61
Kaina: vaikams – 1 Lt, suaugusiesiems – 2 Lt,
ekskursija lietuvių 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

Artimiausi renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje

Birželio 19 d.
Nacionalinės dailės galerijos renginiai kultūros nakties „Tebūnie naktis“ programoje:
18.00 – 19.30 val. ir 20.00 – 21.30 val. Kūrybinės animacijos dirbtuvės „Animacijos gimimas: kokia buvo
pradžia?“
20 val. Performansų ir videofilmų peržiūra „Kūnas. Abipus gesto ir laikysenos“
Birželio 30 d.
Parodos „Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka“ atidarymas
Parodos „Moters laikas. Skulptūra ir kinas“ filmų programa
Edukacijos centre – svetingumo savaitgalių programa. Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 61, el. p.
edukacija@ndg.lt, http://edukacija.ndg.lt, Edukacijos centras

Nacionalinės dailės galerijos darbo laikas:

Antradieniais, trečiadieniais, 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 valstybinių švenčių dienomis

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

Jei daugiau nebenorite gauti Nacionalinės Dailės Galerijos naujienų el. paštu, spauskite čia: atsisakymas
Naujienlaiškis sukurtas ir išsiųstas naudojant mailer.lt

