Renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje gruodžio 14–19 d.

Gruodžio 14 d., antradienį
Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai
2010 m. gruodžio 14–15 d. Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos istorijos institutu,
Lietuvos kultūros tyrimu institutu, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
tarnyba organizuoja Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirtą lituanistų konferenciją Lituanistika atkurtoje valstybėje:
tapatybę keičiantys atradimai.
Gruodžio 14 d., antradienį, 11 val. Nacionalinėje dailės galerijoje bus pristatomi svarbiausi archyviniai, archeologiniai, meno kūrinių
atradimai; naujausios mokslinės idėjos ir hipotezės, keičiančios nusistovėjusias kultūros ir istorijos reiškinių sampratas; kiti per
dvidešimtmetį nudirbti darbai.
Renginio programa

Gruodžio 16 d., ketvirtadienį
Vokietijos menininkų portretai. Augustas Sanderis
Nacionalinė dailės galerija, bendradarbiaudama su Vilniaus Goethe’s institutu, tęsia
dokumentinių filmų apie XX-XXI a. Vokietijos menininkus programą.
Gruodžio 16 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame į paskutinę programos peržiūrą, kurios metu
rodysime režisieriaus Reinerio Holzemerio filmą Augustas Sanderis (vok. August Sander; 45
min, 2002).
Vokiečių fotografo Augusto Sanderio (1876-1964) kūryba turėjo didelės reikšmės fotografijos ir
meno istorijos raidai. Savo portretais A. Sanderis išsamiai kaip niekas kitas įamžino
pirmuosius trisdešimt 20-ojo amžiaus metų Vokietijoje. Savo kūryba jis paliko kitoms kartoms
autentišką savo laikmečio portretą.
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

Gruodžio 17 d., penktadienį

Edukacinis susitikimas su Leonardu Vaičiu
Gruodžio 17 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į edukacinį susitikimą su vienu iš
architektūros parodos Našlaičiai kuratorių Leonardu Vaičiu.
L. Vaitys – architektas, pats priklausantis „našlaičių“ kartai, bendravo ir dirbo su parodoje
pristatomų kūrinių autoriais. Anot kuratoriaus, „...ši ekspozicija sumanyta ne kaip „našlaičių“
kūrybos ataskaita, greičiau, kaip paslaptingas idėjinių paieškų proceso atskleidimas, eskizuose, piešiniuose, brėžiniuose...“.
Parodos ekspozicija sudaryta siekiant atskleisti savitą architektų Gedimino Baravyko,
Algimanto Aleknos, Žvaigždro Drėmos, Gintauto Likšos, Gyčio Ramunio, Sauliaus Šarkino,
Henriko Šilgalio, Gintauto Telksnio kūrybos būdą bei braižą.
Architektų bičiulio ir kolegos – L. Vaičio – vedamoje ekskursijoje lankytojai turės galimybę
įsigilinti į laikmečio, sukūrusio šią architektų kartą, realijas, susipažinti su iki šiol mažai tyrinėtu
architektūros kūrybos procesu.
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 61, NDG Edukacijos centras

Gruodžio 18–19 d., šeštadienį–sekmadienį
Kviečiame į parodos Milijonas ir viena diena uždarymo savaitgalį
Gruodžio 18–19 d. kviečiame aplankyti Nacionalinę dailės galeriją už simbolinę kainą – 1 litą.
Gruodžio 18 d., 14 ir 16 val. ekskursijas po parodą Milijonas ir viena diena ves parodos
kuratoriai.
Nuo gruodžio 17 d. bus galima įsigyti parodos katalogą.
Ekskursijos nemokamos. Registracija: tel. (8 5) 219 59 61, el. p. edukacija (eta) ndg.lt , NDG
Edukacijos centras

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–sausio 16 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 fotografijų serija, sudaryta iš Šarūno Barto
režisuoto vaidybinio filmo Septyni nematomi žmonės
(2005) vaizdų.

Apie parodą

Antradieniais-sekmadieniais

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

