PARODOS
Nacionalinje dails galerijoje veikia XX a.
Lietuvos dails ekspozicija

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.

Vytautas Kairikštis ir jo aplinka

Moters laikas. Skulptra ir kinas

Birželio 30 - rugpjio 29 d.

Gegužs 21 d. - rugsjo 5 d.

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.

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.

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

Algimantas Kunius. „Rekonstrukcijos"
Birželio 30 - spalio 3 d.

Balandžio 24 - liepos 31 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.

Nuo birželio 30 d. Nacionalins dails galerijos 11-oje
salje eksponuojamas Algimanto Kuniaus fotografij
ciklas „Rekonstrukcijos" iš serijos „Vilniaus dlions",
sukurtas Vilniuje, 2002-2005 metais. Cikl sudaro 14
autorini sidabro atspaud ir 4 skaitmenins
reprodukcijos.

Renginiai Nacionalinje dails galerijoje liepos 13–18 d.

Liepos 13 d., antradien

16.00 AUDITORIJOJE – „Gagosian“ galerijos vadovs Victorios Gelfand
paskaita „Tarptautin meno rinka. „Gagosian“ galerijos patirtis“

Šiuolaikinio meno rinka – tai 18 mlrd. JAV doleri metin apyvarta, 10 000
muziej, 17 000 galerij ir 1 500 meno aukcion. Bet kaip veikia meno rinka?
Kaip pradti kolekcionuoti? Kaip atsirinkti menininkus? Kodl vieni menininkai
patenka  meno istorij, o kiti – užmirštami? Kokios paskutins tendencijos
tarptautinje meno rinkoje? Atsakymus  šiuos klausimus išgirsite iš Victorios
Gelfand, vadovaujanios galerijai „Gagosian“, kuri jau trisdešimt met
neužleidžia lyders pozicij šioje srityje.

Kaina – 200 Lt
Organizatorius „Meno klubas“
Daugiau informacijos: tel. 8 604 84190, Ilma Nausdait; (8 5) 219 59 65,
Živil Eteviit
www.menoklubas.lt

Liepos 14 d., treiadien
16.30 EKSPOZICIJOJE – ekskursija po parod „Moters laikas. Skulptra ir
kinas“ su kuratore Elona Lubyte
jimas – su galerijos bilietu
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 2195963, Elona Lubyt
17.30 AUDITORIJOJE – antroji parod „Moters laikas. Skulptra ir kinas“
lydinios dokumentinio kino programos peržira „Šeimos ir likimai („Privaios
erdvs")“.
Peržiroje bus rodomi filmai:
„Ms trylika" (1972, 10 min., nespalvotas; rež. Bytaut Pajdien, Henrikas
Šableviius)
„Seserys" (1973, 20 min., nespalvotas; režisierius Robertas Verba)
„Viršnje kaip ir kelio pradžioje" (1974, 10 min., nespalvotas; rež. Nota
Liubošicas, Aloyzas Janoras)
Film program sudar ir vakarus ves kino kritik Živil Pipinyt

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 65, Živil Eteviit

Liepos 15 d., ketvirtadien
17.00 EKSPOZICIJOJE – ekskursija po parod „Vytautas Kairikštis ir jo
aplinka“ su kuratoriumi Viktoru Liutkumi
jimas – su galerijos bilietu
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 212 29 97, NDG Informacijos centras

Liepos 15 d., ketvirtadien, Nacionalin dails galerija dirbs iki 19.00 val.

Artimiausi renginiai Nacionalinje dails galerijoje

Liepos–rugsjo mn.
Parod „Moters laikas: skulptra ir kinas“ lydinti film programa
Program sudar ir vakarus veda kino kritik Živil Pipinyt
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

EDUKACIJOS CENTRE – programa, skirta parodai „Vytautas Kairikštis ir jo aplinka“
Nacionalins dails galerijos Edukacijos centras
pareng meninio užimtumo program, skirt parodai
„Vytautas Kairikštis ir jo aplinka“, kuri tsis iki pat
rudens.
Programoje:
ekskursijos po parod „Vytautas Kairikštis ir jo
aplinka“ su gidu
edukaciniai užsimimai (antradieniais, treiadieniais
bei ketvirtadieniais)
„Atviri sekmadieniai“ šeimoms
Kiekvien vasaros šeštadien, 16.00 val. kvieiame 
nemokam ekskursij po parod

Daugiau informacijos apie edukacinius užsimimus ir
ekskursijas bei išankstin registracija tel. (8 5) 219 59
61, Edukacijos centras; el. p. edukacija@ndg.lt
Plaiau apie program

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

