Renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje lapkričio 24–29 d.

Lapkričio 25 d., ketvirtadienį
Vokietijos menininkų portretai. Ernstas Ludwigas Kirchneris
Nacionalinė dailės galerija, bendradarbiaudama su Vilniaus Goethe’s institutu, tęsia
dokumentinių filmų apie XX-XXI a. Vokietijos menininkus programą.
Lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 18 val. rodysime režisieriaus Michaelio Trabitzsho filmą
„Piešti iki pasiutimo - dailininkas Ernstas Ludwigas Kirchneris" (vok. Zeichnen bis zur
Raserei - Der Maler Ernst Ludwig Kirchner; 58 min., 2000).
Kinematografinis dailininko Kirchnerio portretas atspindi menininko patirtį 20 a. antrosios
pusės „didmiesčio" pasaulyje ir jo epochą. Studijų miestas Dresdenas E. L. Kirchneriui greitai
tampa provincija, jo namai - Berlynas. Jo kūryboje vaizduojamos Berlyno gatvių scenos
vertinamos kaip jo kūrybos viršūnė. Sugniuždytas 1-ojo Pasaulinio karo išgyvenimų 1917 m.
jis persikelia į Šveicariją, kur su nedidelėmis pertraukomis gyvena iki 1938 m., kuomet
gyvenimą baigia savižudybe.
Kiti seansai vyks gruodžio 2, 9 ir 16 dienomis, seansų pradžia - 18 val.
Įėjimas nemokamas
Filmai rodomi originalo kalba su lietuviškais subtitrais
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 2195965, Živilė Etevičiūtė, zivile (eta) ndg.lt
„Vokietijos menininkų portretų" programa

Lapkričio 26 d., penktadienį
Lapkričio 26 d., penktadienį, nuo 19 val. Nacionalinėje dailės galerijoje vyks mados festivalis Mados injekcija
Renginio organizatorius: Mados infekcija
Bilietų kaina: stovimi - 25 Lt, sėdimi - 50 Lt
Bilietus į renginį platina Bilietų pasaulis. Daugiau informacijos: www.bilietupasaulis.lt
Bilietus įsigyti galite ir Bilietų pasaulio kasose
Daugiau informacijos apie renginį

Lapkričio 27 d., šeštadienį
Tęsiasi edukaciniai susitikimai su parodos „Lietuvos kinas ir dailė" dalyviais
Lapkričio 27-ają, 13 val. kviečiame į susitikimą su parodos kuratore Donata Griciute.
Lietuvos 6-8 dešimtmečių kinas ir dailė yra svarbi jos, kaip menotyrininkės, domėjimosi sritis,
o paroda „Lietuvos kinas ir dailė" natūraliai pratęsia šiai temai skirtus tyrinėjimus. Susitikimo
dalyviams kuratorė išsamiau pristatys kino scenografijos raidą Lietuvoje, papasakos apie
parodoje pristatomus kūrinius ir jų autorius. Lankytojai susitikimo metu turės progą su kuratore
aptarti kino scenografijos reikšmę kino menui bei šiam dailės žanrui skirtos parodos
atsiradimo aplinkybes.
Daugiau informacijos tel.: (8 5) 219 59, NDG Edukacijos centras; edukacija (eta) ndg.lt
Edukacinių susitikimų kaina: suaugusiems - 2 lt. vaikams - 1 lt

Lapkričio 29 d., pirmadienį
Nacionalinė dailės galerija ir „Apostrofos“ leidykla maloniai kviečia
Lapkričio 29 d., pirmadienį, 17.00 val. Nacionalinės dailės galerijos Auditorijoje vyks
susitikimas su poetu, eseistu, vertėju, dailės kritiku, nacionalinės kultūros ir meno premijos
laureatu Alfonsu Andriuškevičiumi pasirodžius vienuoliktai jo knygai „Vėlyvieji tekstai“
(Apostrofa, 2010). Reginyje taip pat dalyvaus rašytoja Giedra Radvilavičiūtė bei vertėjas ir
literatūros kritikas Laimantas Jonušys.

PARODOS

NUOLATINĖ EKSPOZICIJA
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.

NAŠLAIČIAI

MILIJONAS IR VIENA DIENA

Lapkričio 5 – sausio 9 d.

Spalio 15 – gruodžio 19 d.

Architektūros paroda Našlaičiai pristatato žymių Lietuvos
architektų Gedimino Baravyko, Algimanto Aleknos, Žvaigždro
Drėmos, Gintauto Likšos, Gyčio Ramunio, Sauliaus Šarkino,
Henriko Šilgalio ir Gintauto Telksnio kūrybinį palikimą.

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 pasaulėžiūrą įtakojančių veiksnių.
Remiantis arabų pasakų rinkinio Tūkstantis ir viena naktis
metafora, parodoje išryškinamas vienas judančių vaizdų medijos
aspektas – istorijų pasakojimas.

Apie parodą

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.

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

Apie parodą

Artimiausi renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje

Gruodžio 2, 9, 16 d., ketvirtadieniais, 18 val.
Vokietijos menininkų portretai
Nacionalinė dailės galerija, bendradarbiaudama su Vilniaus Goethe's institutu, galerijos auditorijoje pristato XX ir XXI a. Vokietijos
menininkus. Penkių kino vakarų metu kviečiame susipažinti su keliais svarbiais meno pasaulio veikėjais: Maxu Ernstu, Ernstu Ludwigu
Kirchneriu, Markusu Lüpertzu, Adolphu von Menzeliu, Augustu Sanderiu.
Programa
Gruodžio 2 d., ketvirtadienį
Konferencija
KULTŪRA IR KŪRYBIŠKUMAS LIETUVOS PAŽANGAI
Informacija apie renginį ir jo programa
Gruodžio 3-4 d., penktadienį-šeštadienį
Tarptautinė konferencija
MODERNIZACIJA. XX A. 7–8 DEŠIMTMEČIŲ BALTIJOS ŠALIŲ MENO, ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO KONTEKSTAI
Konferencijos tikslas – apmąstyti XX a. 7–8-ojo dešimtmečių Baltijos šalių kultūros modernizacijos savitumą bei įvertinti jį tarptautiniame
kontekste. Siekiama pristatyti naujas sovietinio laikotarpio architektūros ir dizaino atodangas, aptarti XX a. II pusėje Rytų Europos
šalyse susiformavusių modernybių specifiką ir jų ryšius su pagrindinėmis Europos meno tendencijomis, ypač kaimyniniuose, nors ir
„geležinės uždangos“ atskirtuose regionuose.
Konferencija vyks anglų kalba.
Daugiau informacijos: (8 5) 212 29 97, NDG Dailės informacijos centras

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 užsienio kalba – 50 Lt
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 61, el. p. edukacija (eta)
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

Naujienlaiškis sukurtas ir išsiųstas naudojant mailer.lt

