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 - rugpjio 22 d.

Balandžio 24 - rugpjio 15 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 rugpjio 10–15 d.

Rugpjio 12 d., ketvirtadien
Rugpjio 12 d., ketvirtadien
17.30 5-oje EKSPOZICIJOS SALJE – menotyrininks Malvinos Jelinskaits
pokalbis su menininku Algirdu Šeškumi apie men meno kriniuose ir jo
poveik.
jimas – su galerijos bilietu
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 212 29 97, NDG Informacijos centras

Artimiausi renginiai Nacionalinje dails galerijoje
Rugpjio 25 d. 18.00 val.
Parodos "Nuobodulys" atidarymas
(Antrojo tarptautinio fotografijos meno festivalio Vilniuje "In Focus 2010" programos dalis)
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 – specialios
edukacins programos bei ekskursijos,
skatinanios giliau ir krybiškai pažinti
pastoviosios XX a. Lietuvos dails
ekspozicijos krinius, parodas „Algirdas
Šeškus. Archyvas (Pohulianka)", „Moters
laikas. Skulptra ir kinas".
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 14.00 val.)
„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

