Renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje rugsėjo 21–26 d.
Rugsėjo 21 d., antradienį
17.30 AUDITORIJOJE – leidyklos „Aidai" rengiamas knygos „Nuo pradţios
pasaulio", skirtos dokumentininkui Robertui Verbai, pristatymas
Leidinio pristatymo vakare dalyvaus kino kritikė, internetinio portalo „Lietuvių
filmų centras" redaktorė Rasa Paukštytė, istorikas Aurimas Švedas,
tyrinėjantis sovietmečio visuomenės ir kultūros istoriją, knygos autorė Rūta
Oginskaitė.
Daugiau informacijos: tel. 8 610 61212, leidyklos „Aidai" projektų koordinatorė
Inga Garbačiauskienė, inga(at)aidai.lt; (8 5) 212 29 97, NDG Dailės
informacijos centras
Plačiau apie renginį

Rugsėjo 23 d., ketvirtadienį
20.00 AUDITORIJOJE tęsiasi „ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO“
organizuojamas paskaitų ciklas „Modernizmas.lt: įtakos, ideologijos, palikimas“
Claes Caldenby
Urbanistinė modernybė. Šiaurės ir Baltijos šalių patirtys
Didelė dalis mūsų miestų buvo pastatyti 6-7 dešimtmetyje, laikantis
tarptautiniu mastu priimtų laikotarpio principų. Dabar dauguma šių didţiulių
monofunkcinių statinių yra problematiški tiek technine, tiek ir socialine prasme.
Šio architektūrinio paveldo pagrindu paremtas tvarių ateities miestų kūrimas
yra iššūkis mūsų kartai.
Claes Caldenby – architektūros idėjų socialiniame ir kultūriniame kontekste
istorikas, vienas iš Švedijos architektūros ţurnalo "Arkitektur" redaktorių, 1992
m. apsigynęs architektūros istorijos ir teorijos disertaciją daugiabučių
(collective housing) Švedijoje ir Sovietų sąjungoje tema. Rašo knygas ir
mokslinius straipsnius XX amţiaus architektūros temomis siekdamas, kad
architektūra būtų suprantama ne tik jos specialistams.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 65, Ţivilė Etevičiūtė; tel. 8 600 99 690,
Julija Rėklaitė, VŠĮ „Architektūros Fondas“ direktorė
Plačiau apie renginį: ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO ir Nacionalinės
dailės galerijos internetinėse svetainėse

Rugsėjo 24 d., penktadienį
17.00 EDUKACIJOS CENTRE – tęsiasi penktadienio susitikimai su parodos
„Nuobodulys“ dalyviais
Rugsėjo 24 d., 17 val. susitikimas su Alvydu Lukiu. Menininko kūriniuose
svarbu ne tik tai, kas nufotografuota: „Atvaizdas – kaip kanalas, kuriuo
perduodamos svarbesnės prasmės, nei įrašyta pačiame atvaizde, jos yra uţ
atvaizdo ribų". Išsamesnį pasakojimą apie vaizdus bei prasmes A. Lukio
fotografijose turėsite galimybę išgirsti iš paties menininko.
Įėjimo kaina – 1 lt.
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 61, el. p. edukacija@ndg.lt,
http://edukacija.ndg.lt, Edukacijos centras

Plačiau apie susitikimus

PARODOS

Nuolatinė ekspozicija

Nuobodulys

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

Rugpjūčio 25 – rugsėjo 25 d.
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.
pradţios lietuvių fotografijoje.
Paroda „Nuobodulys“ - antrojo tarptautinio fotografijos
meno festivalio Vilniuje „In Focus 2010“ programos
dalis.

Artimiausi renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje
Rugsėjo mėn.
ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO organizuojamas antras paskaitų-diskusijų ciklas „Modernizmas.lt: įtakos,
ideologijos, palikimas"
Išsamesnę informaciją teikia Julija Reklaitė (tel. 8 600 99690)

Antradieniais–sekmadieniais

EDUKACIJOS CENTRE – specialios
edukacinės programos bei ekskursijos,
skatinančios giliau ir kūrybiškai pažinti
nuolatinės XX a. Lietuvos dailės ekspozicijos
kūrinius bei fotografijos parodą
„Nuobodulys"
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 uţsienio kalba – 50 Lt
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 12.00–17.00 val.
Dienomis prieš valstybines šventes – viena valanda trumpiau
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

