Renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje gruodžio 8–12 d.

Gruodžio 9 d., ketvirtadienį
Vokietijos menininkų portretai. Adolphas von Menzelis
Nacionalinė dailės galerija, bendradarbiaudama su Vilniaus Goethe’s institutu, tęsia dokumentinių
filmų apie XX-XXI a. Vokietijos menininkus programą.
Gruodžio 9 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame žiūrėti filmą „Adolphas von Menzelis" (vok. Adolph
von Menzel). Režisierius Irmgard von zur Muehler, 30 min., 1981.
Dailininkas ir grafikas Adolphas von Menzelis (1815-1905), savo kūryboje didžiausią dėmesį skyręs
Berlyno siužetams, laikomas savo laikmečio metraštininku. Filme jo kūryba atskleidžiama perteikiant
epochos dvasią ir biografinius faktus.
Paskutinysis programos seansas vyks gruodžio 16-ą dieną, seanso 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

Gruodžio 10 d., penktadienį

Mėgėjų kino programa
Gruodžio 10 dieną, penktadienį, Nacionalinė dailės galerija kviečia į tarptautinę kino ir videomeno
parodą „Milijonas ir viena diena" lydinčią mėgėjiškam kinui skirtą programą. 16.30 val. kviečiame į
edukacinį susitikimą su eksperimentinio ir dokumentinio kino kūrėju Jonu Čergeliu. 18 val. NDG
Auditorijoje žiūrovai turės galimybę pamatyti mažai rodyto šeštojo-devintojo dešimtmečių Lietuvos
mėgėjiško kino programą, sudarytą iš 1957-1985 metais sukurtų Vidmanto Valento, Jono Čergelio,
Vitolio Laumakio, Juozo Ruzgo, Jono Lauraičio filmų.
Daugiau informacijos
Informaciją apie edukacinį susitikimą teikia NDG Edukacijos centras. Tel.: (8 5) 219 59 61,
edukacija(eta)ndg.lt
Susitikimo kaina suaugusiems - 2 lt, vaikams - 1 lt
Informaciją apie mėgėjiško kino programą teikia Živilė Etevičiūtė. Tel. (8 5) 2195965, el. paštas
zivile(eta)ndg.lt
Įėjimas nemokamas
Tarptautinės kino ir videomeno parodos Milijonas ir viena diena katalogo pristatymas
Gruodžio 10 d., 17.30 val. kviečiame į tarptautinės kino ir videomeno parodos Milijonas ir viena
diena katalogo pristatymą NDG auditorijoje. Pristatyme dalyvaus parodos kuratoriai Giedrius
Gulbinas, Eglė Mikalajūnaitė, Dovilė Tumpytė, vienas iš katalogo rengėjų Tautvydas Bajarkevičius,
filosofas Nerijus Milerius.
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 212 29 97, NDG Dailės informacijos centras, el. paštas ic(eta)ndg.lt

Gruodžio 11 d., šeštadienį
Baltijos elektronika '10. Pirmoji elektroninės muzikos ir naktinio gyvenimo konferencija Lietuvoje Organizatoriai: Partyzanai ir
elektroninės muzikos tinklalapis Djcene.lt Daugiau informacijos: http://www.baltijoselektronika.lt

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.
Apie parodą

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

Artimiausi renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje

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.
Norinčius dalyvauti, prašome registruotis iki 2010 m. gruodžio 13 d. el. p. anzelika.gaidiene@gmail.com
Gruodžio 16 d., ketvirtadienį, 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.
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 2195965, Živilė Etevičiūtė, zivile (eta) ndg.lt
Programa
Gruodžio 17 d., penktadienį
NDG Edukacijos centras kviečia į edukacinį susitikimą su architektūros parodos Našlaičiai kuratoriumi Leonardu Vaičiu.
Daugiau informacijos tel.: (8 5) 219 59 61, NDG Edukacijos centras; edukacija(at)ndg.lt
Edukacinių susitikimų kaina: suaugusiems - 2 lt. vaikams - 1 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 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

