Renginiai Nacionalin!je dail!s galerijoje lapkri"io 3–7 d.

Lapkri"io 5 d., penktadien#
Architekt$ros parodos Našlai!iai atidarymas
Lapkri"io 5 d., penktadien#, 18 val. Nacionalin!je dail!s galerijoje atidaroma architekt"ros
paroda Našlai!iai, pristatanti žymi# Lietuvos architekt# Gedimino Baravyko, Algimanto
Aleknos, Žvaigždro Dr!mos, Gintauto Likšos, Gy$io Ramunio, Sauliaus Šarkino, Henriko
Šilgalio ir Gintauto Telksnio k"rybin% palikim&.
Kvie$iame % parodos atidarymui skirt& spaudos konferencij&, prasid!sian$i& lapkri"io 5 d., 11
val. Nacionalin!s dail!s galerijos Auditorijos sal!je. Konferencijoje dalyvaus NDG vadov!
Lolita Jablonskien! ir parodos kuratoriai: Architekto Gedimino Baravyko fondo pirmininkas
Leonardas Vaitys bei Vilniaus dail!s akademijos architekt"ros katedros docentas Romualdas
Ku$inskas.
Daugiau informacijos tel. (8 5) 212 29 97, NDG Informacijos centras
Pla$iau apie parod&

Three uses of the knife
Nacionalin!je dail!s galerijoje t'siasi seminar# serija Three uses of the knife, skirta jauniems
meno specialistams.
Lapkri"io 5 d., penktadien#, 13 val. prasid!siantis seminaras skirtas galim# menininko ir
kuratoriaus bendradarbiavimo modeli# šiuolaikinio meno projektuose apm&stymui.
Seminaro dalyviai gal!s steb!ti menininko Benoît Maire ir galerininko Jono Žakai$io „lošim&“
id!jomis, kuris sudaro bet kurios parodos rengimo branduol%, bei j% aptarti %sitraukiant %
diskusij&.
Benoît Maire – Paryžiuje gyvenantis rašytojas, kuratorius, teoretikas bei menininkas, dirbantis
su %vairiomis medijomis – tekstais, piešiniais, skulpt"r# eskizais, fotomontažais, koliažais bei
tapyba. Pats menininkas teigia, jog jo k"rybos priemon! – teorija.
Jonas Žakaitis – 2008 m. Vilniuje %steigtos, o šiuo metu Briuselyje %sik"rusios galerijos „Tulips
& Roses“ vadovas, teoretikas. Žakai$io vadovaujama galerija – tai atvira mobili institucija, ne
tik rengia parodas ir pristato menininkus tarptautin!se meno mug!se, bet ir dalyvauja
%vairiuose tarptautiniuose projektuose, festivaliuose, organizuoja komedijos vakarus, skaidri#
perži"ras ar vieno vakaro renginius, suburian$ius keliolika šiuolaikinio meno galerij#.
Daugiau informacijos:
www.3-uses-of-the-knife.lt
www.ndg.lt

PARODOS

NUOLATIN% EKSPOZICIJA

MILIJONAS IR VIENA DIENA
Spalio 15 – gruodžio 19 d.

11-oje sali# galima išvysti 180-ies žymiausi# Lietuvos dailinink#
450 k"rini#: tapyb&, skulpt"r&, grafik&, fotografij&, šiuolaikin%
men& – nuo XX a. pradžios iki ši# dien#.

Tarptautin! kino ir videomeno paroda Milijonas ir viena diena
apm&sto jau daugiau nei šimtmet% vykstan$i& judan$i# vaizd#
sklaid&, paveikusi& visuomen!s ir kult"ros raid& XX a. bei tapusi&
vienu iš svarbiausi# ši# dien# pasaul!ži"r& %takojan$i# veiksni#.
Remiantis arab# pasak# rinkinio T"kstantis ir viena naktis
metafora, parodoje išryškinamas vienas judan$i# vaizd# medijos
aspektas – istorij# pasakojimas.
Apie parod&

LIETUVOS KINAS IR DAIL%

KADRAI IŠ ŠAR&NO BARTO FILMO „SEPTYNI
NEMATOMI ŽMON%S"

Spalio 15 – gruodžio 19 d.
Spalio 21 – gruodžio 19 d.
Lietuvos kino scenografijos eskiz# paroda apima XX a. 6–8
dešimtme$i# laikotarp%, kai subrendo dailinink# karta, suk"rusi
savit& kino dail!s kalb&, susijusi& su to paties laikotarpio
vaizduojamosios dail!s atradimais. Kino dail! padeda kurti
„tikrov!s iliuzij&“ ir kreipia kino film& tam tikra stilistine vaga.
Parodoje eksponuojami 106 kino scenografijos eskizai iš
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus.
Apie parod&

11-oje Nacionalin!s dail!s galerijos sal!je eksponuojama vaizd#
iš Šar"no Barto režisuoto vaidybinio filmo Septyni nematomi
žmon#s (2005) serija.

Artimiausi renginiai Nacionalin!je dail!s galerijoje

Lapkri"io 11 dien', ketvirtadien#
15 val. ir 17 val. NDG Edukacijos centre vyks videomeno k"rybin!s dirbtuv!s su 8 mm klubo nare Rasa Juškevi$i"te
Norintys dalyvauti kvie$iami registruotis tel. (8 5) 219 59, NDG Edukacijos centras, el. p. edukacija@ndg.lt
--Lapkri"io 12 dien', penktadien#
Nacionalin!je dail!s galerijoje t'siasi paskait# serija Three uses of the knife, skirta jauniems meno specialistams
Lapkri$io 12-osios renginio programa
Daugiau informacijos:
www.3-uses-of-the-knife.lt
www.ndg.lt

Tre"iadieniais–sekmadieniais

EDUKACIJOS CENTRE – specialios edukacin!s
programos bei ekskursijos, skatinan"ios giliau pažinti
nuolatin( XX a. Lietuvos dail!s ekspozicij' ir galerijoje
vykstan"ias parodas
Tre$iadien%, penktadien% ir šeštadien% 12.00–17.30 val.
Ketvirtadien% 13.00–18.30 val.
Sekmadien% 12.00–15.30 val.
B"tina 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

Spalio 1 d. pasikeit! Nacionalin!s dail!s galerijos darbo laikas
Tre$iadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 12.00–19.00 val.
Ketvirtadieniais 13.00–20.00 val.
Sekmadieniais 12.00–17.00 val.
Dienomis prieš valstybines šventes – viena valanda trumpiau
Nedirba pirmadieniais, antradieniais ir valstybini# šven$i# dienomis

Nacionalin! dail!s galerija
Konstitucijos pr. 22, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 219 59 60
www.ndg.lt

