Renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje lapkričio 10–14 d.
Lapkričio 11 d., ketvirtadienį
Kūrybinės videomeno dirbtuvės
Nacionalinėje dailės galerijoje
Lapkričio 11 d., ketvirtadienį, 15 ir 17 val.
klubo Super8 Picnic in a Hand (besidominčio
Super8, 8mm, 16mm juostos filmų kūrimu) narė
Rasa Juškevičiūtė NDG Edukacijos centre
mokys kurti filmus paprasčiausiomis
priemonėmis tiesiai ant 16mm kino juostos.
Dirbtuvių dalyviai galės sukurti videopasakojimą
ir juo pratęsti nesibaigiančias milijono ir vienos
dienos istorijas.
Visi esame bandę uţfiksuoti judančius vaizdus jei ne video kamera, tai fotoaparatu ar mobiliuoju
telefonu. O ar galima sukurti filmą adata,
peiliuku, rašikliu? Ką galima padaryti su 16 mm
kino juosta pasitelkus kruopštumą ir
kūrybiškumą, o kino kamerą palikus namuose?
Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis tel. (8
5) 219 59 61, el. p. edukacija (eta) ndg.lt
Daugiau informacijos

Lapkričio 12 d., penktadienį

Three uses of the knife
Nacionalinėje dailės galerijoje tęsiasi seminarų serija Three uses of the
knife, skirta jauniems meno specialistams.
Lapkričio 12 d., penktadienį, 14 val. prasidėsiančiame seminare bus
galima susipaţinti su netradicinėmis, alternatyviomis menininkų
iniciatyvomis, leidusioms jiems įsitvirtinti meno pasaulyje bei tapti
sektinais pavyzdţiais įvairiose šalyse. Savo
veiklą tiesioginės videokonferencijos būdu pristatys Niujorke
gyvenantis menininkas bei platformos e-flux.com įkūrėjas Antonas
Vidokle. NDG Auditorijoje su publika susitiks Glazge įsikūrusios
Transmission gallery atstovai Rebecca Wilcox bei Markas Briggsas,
kuriuos vienija tikėjimas bendruomeniškumo ir „tinkliško“
bendradarbiavimo produktyvumu.
Transmission gallery atstovai pristatys šios menininkų įkurtos galerijos
istoriją, veiklos programos sudarymo principus, valdymo nuostatas bei
galerijos vaidmenį pačiame Glazgo regione ir vietinio meno kontekste.
Renginio metu bus galima pavartyti šios institucijos publikuojamus
leidinius.
Antonas Vidokle kalbės apie naujausius savo projektus, tokius kaip
Time/Bank, atskleidţiančius jo neįprastą poţiūrį tiek į meninę praktiką,
tiek į neišnaudotas meno profesionalų tarpusavio bendradarbiavimo
galimybes. Vidokle yra taip pat gerai ţinomas kaip ţymaus naujienų
portalo bei ţurnalo e-flux.com steigėjas bei redaktorius.
Programa:
14:00 – 15:15 Transmission Gallery atstovų Rebeccos Wilcox bei Mark
Briggs pranešimas
15:15 – 16:00 Pietų pertrauka
16:00 – 17:15 Anton Vidokle pranešimas (videokonferencija)
Daugiau informacijos:
www.3-uses-of-the-knife.lt
www.ndg.lt

PARODOS

NUOLATINĖ EKSPOZICIJA
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.

NAŠLAIČIAI

MILIJONAS IR VIENA DIENA

Lapkričio 5 – sausio 9 d.

Spalio 15 – gruodžio 19 d.

Architektūros paroda „Našlaičiai“ pristatato ţymių
Lietuvos architektų Gedimino Baravyko,
Algimanto Aleknos, Ţvaigţdro Drėmos, Gintauto
Likšos, Gyčio Ramunio, Sauliaus Šarkino,
Henriko Šilgalio ir Gintauto Telksnio kūrybinį
palikimą.
Apie parodą

Tarptautinė kino ir videomeno paroda Milijonas ir
viena diena apmąsto jau daugiau nei šimtmetį
vykstančią judančių vaizdų sklaidą, paveikusią
visuomenės ir kultūros raidą XX a. bei tapusią
vienu iš svarbiausių šių dienų pasaulėţiūrą
įtakojančių veiksnių. Remiantis arabų pasakų
rinkinio Tūkstantis ir viena naktis metafora,
parodoje išryškinamas vienas judančių vaizdų
medijos aspektas – istorijų pasakojimas.
Apie parodą

LIETUVOS KINAS IR DAILĖ

KADRAI IŠ ŠARŪNO BARTO FILMO
„SEPTYNI NEMATOMI ŽMONĖS"

Spalio 15 – gruodžio 19 d.
Spalio 21 – gruodžio 19 d.
Lietuvos kino scenografijos eskizų paroda apima
XX a. 6–8 dešimtmečių laikotarpį, kai subrendo
dailininkų karta, sukūrusi savitą kino dailės
kalbą, susijusią su to paties laikotarpio
vaizduojamosios dailės atradimais. Kino dailė
padeda kurti „tikrovės iliuziją“ ir kreipia kino filmą
tam tikra stilistine vaga. Parodoje eksponuojami
106 kino scenografijos eskizai iš Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejaus.
Apie parodą

11-oje Nacionalinės dailės galerijos salėje
eksponuojama vaizdų iš Šarūno Barto reţisuoto
vaidybinio filmo Septyni nematomi žmonės
(2005) serija.

Artimiausi renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje
Nuo lapkričio 18 d., ketvirtadieniais
Vokietijos menininkų portretai
Nacionalinė dailės galerija tęsia dokumentinių filmų, skirtų menininkų portretams, programą.
Bendradarbiaudami su Vilniaus Goethes institutu, kviečiame į penkis kino vakarus, kurių metu
rodysime filmus apie svarbius XX ir XXI a. Vokietijos menininkus: Ernstą Ludwigą Kirchnerį, Maxą
Ernstą, Augustą Sanderį, Markusą Luepertzą, Adolphą von Menzelį.
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 65, Ţivilė Etevičiūtė
--Nuo lapkričio 20 dienos
Nuo lapkričio 20 dienos, šeštadienio, Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centras pakvies į
susitikimus su šiuo metu galerijoje eksponuojamų parodų dalyviais.
Daugiau informacijos tel. (8 5) 219 59, NDG Edukacijos centras, el. p. edukacija@ndg.lt

Trečiadieniais–sekmadieniais

EDUKACIJOS CENTRE – specialios
edukacinės programos bei ekskursijos,
skatinančios giliau pažinti nuolatinę XX
a. Lietuvos dailės ekspoziciją ir galerijoje
vykstančias parodas
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

Spalio 1 d. pasikeitė Nacionalinės dailės galerijos darbo laikas
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, antradieniais 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

