PARODOS

Nacionalinėje dailės galerijoje veikia XX a.
Lietuvos dailės ekspozicija

Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka
Birželio 30 - rugpjūčio 29 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.

2010 m. sukanka 120 metų, kai gimė įžymus Lietuvos
dailininkas avangardistas, meno istorikas, pedagogas
Vytautas Kairiūkštis. Šios sukakties proga NDG
rengiamoje parodoje galima išvysti Vytauto Kairiūkščio
tapybą, piešinius, fotomontažus bei eskizus. Parodoje
taip pat eksponuojami ir Vytauto Kairiūkščio aplinkos
dailininkų avangardistų darbai bei jo sukaupti
europinio avangardo leidiniai.

Moters laikas. Skulptūra ir kinas

Algimantas Kunčius. „Rekonstrukcijos“

Gegužės 21 - rugsėjo 5 d.

Birželio 30 - rugpjūčio 22 d.

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.

Nuo birželio 30 d. Nacionalinės dailės galerijos 11-oje
salėje eksponuojamas Algimanto Kunčiaus fotografijų
ciklas „Rekonstrukcijos“ iš serijos „Vilniaus dėlionės“,
sukurtas Vilniuje, 2002-2005 metais. Ciklą sudaro 14
autorinių sidabro atspaudų ir 4 skaitmeninės
reprodukcijos.

Artimiausi renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje
Nuobodulys
Rugpjūčio 25 - rugsėjo 25 d.
Atidarymas: rugpjūčio 25 d., trečiadienį, 18.00 val.
Parodoje nuobodulio estetika pateikiama kaip
paradoksas, kai estetinė patirtis kuriama iš
kasdienybės banalumo, nuo kurio menas paprastai
padeda pabėgti. Visos nuobodulio estetikos
strategijos – kalbėjimas apie nuobodulį, monotoniška
raiška, banalių objektų ir kasdieniškų erdvių
vaizdavimas, atsitiktinumas ir laiko lėtinimas –
randamos ir analizuojamos XX a. devintojo
dešimtmečio–XXI a. pradžios lietuvių fotografijoje.
Paroda „Nuobodulys“ - antrojo tarptautinio fotografijos
meno festivalio Vilniuje „In Focus 2010“ programos
dalis.

Antradieniais–sekmadieniais

EDUKACIJOS CENTRE – specialios
edukacinės programos bei ekskursijos,
skatinančios giliau ir kūrybiškai pažinti
pastoviosios XX a. Lietuvos dailės
ekspozicijos kūrinius bei parodą „Moters
laikas. Skulptūra ir kinas“.
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

EDUKACIJOS CENTRE – programa, skirta parodai „Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka“
Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centras
parengė meninio užimtumo programą, skirtą parodai
„Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka“, kuri tęsis iki pat
rudens.
Programoje:
ekskursijos po parodą „Vytautas Kairiūkštis ir jo
aplinka“ su gidu (kiekvieną vasaros šeštadienį, 16.00
val. nemokama ekskursija po parodą)
edukaciniai užsiėmimai (antradieniais, trečiadieniais
bei ketvirtadieniais 14.00 val.)
„Atviri sekmadieniai“ šeimoms (kiekvieną vasaros
sekmadienį, 12.00 - 15.30 val. nemokami edukaciniai
užsiėmimai)

Daugiau informacijos apie edukacinius užsiėmimus ir
ekskursijas bei išankstinė registracija tel. (8 5) 219 59
61, Edukacijos centras; el. p. edukacija@ndg.lt
Plačiau apie programą

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

