Renginiai ir parodos Nacionalinėje dailės galerijoje sausio 11–16 d.

RENGINIAI

Sausio 12 d., trečiadienį
Sausio 13-oji: po 20-ies metų
Lietuvos radijo ir televizijos užgrobimas
2011 sausio 12–30 d.
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
S. Konarskio g. 49, Vilnius
Parodos atidarymas – sausio 12 d. 18 val.
Minint Laisvės gynėjų dienos dvidešimtmetį, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastate
surengta istorinė paroda. Parodą sudaro 6 skyriai, kuriuose eksponuojamos fotografijos,
laikraščių iškarpos, dokumentai, vaizdo ir garso įrašai, pasakojantys apie 1991-ųjų metų
įvykius, susijusius su radijo ir televizijos pastato užgrobimu. Ekspozicija išdėstyta istoriškai
svarbiose LRT pastato erdvėse: prie tuometinio Lietuvos radijo pagrindinio įėjimo, Lietuvos
radijo ir televizijos koridoriuose ir prie didžiosios Panoramos studijos, iš kurios buvo
transliuojami paskutinieji nepriklausomos Lietuvos televizijos kadrai.
Parodą inicijavo Lietuvos radijas ir televizija
Parodą rengė Nacionalinė dailės galerija
Kuratoriai: Giedrius Gulbinas, Ieva Mazūraitė-Novickienė
Architektas Aleksandras Kavaliauskas

Sausio 13 d., ketvirtadienį
Kartu su ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO paskaitų ciklu SHOW OFF: Reginio
architektūra prasideda architektūros ekskursijų ciklas
Pirmoji ekskursija įvyks Nacionalinėje dailės galerijoje, sausio 13 d. (ketvirtadienį), 18
val. Ekskursijos dalyviai turės galimybę susipažinti su bendrosiomis, administracinėmis,
techninėmis pastato patalpomis, galerijos eksponavimo erdvėmis, suvokti, kaip funkcionuoja ir
iš ko susideda šiuolaikinis muziejus. Tikimasi, kad ekskursijos dėka išsivystys diskusija apie
eksponavimo kokybę, poreikį eksponavimo erdvėms ir jų išnaudojimą. Ekskursijos gidai –
NDG pastato rekonstrukcijos architektai Gintaras Kuginis ir Darius Čaplinskas – supažindins
su projekto aplinkybėmis, eiga bei rezultatais.
Ekskursija nemokama
Registracija į ekskursiją elektroniniu paštu arch(еta)archfondas.lt arba telefonu +370 626
42326 (Sandra)
Dalyvių skaičius ribotas. Užsiregistravusieji vėliau ir nepatekę į formuojamą ekskursantų
grupelę, turės galimybę sudalyvauti pakartotinėje ekskursijoje pokalbių ciklo pabaigoje vasario
mėn.

Sausio 14 d., penktadienį
Trečiasis ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO paskaitų ciklas SHOW OFF: Reginio
architektūra
Sausio 14 dieną, penktadienį, Nacionalinėje dailės galerijoje tęsiasi
trečiasis ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO paskaitų ciklas SHOW OFF: Reginio
architektūra (angl. show off – 1) maivymasis, manieringumas; 2) pamaiva), skirtas
eksponavimo architektūrai bei architektūrai kaip eksponavimo objektui.
20 val. kviečiame į Lenkijoje gyvenančio šveicarų kilmės menininko Nicolas Grospierre
paskaitą Pasiklydęs architektūroje.
Jei architektūrinė forma rastųsi tik iš demonstratyvumo, ji taptų labirintu, sukurtu tik vienam
tikslui - puikybei. Tačiau, kas yra labiau trokštama: rasti išeitį iš labirinto, ar jame pasiklysti?
Nicolas Grospierre bandys įrodyti, kad atsakymas į šį klausimą nėra toks akivaizdus, kaip gali
pasirodyti, iliustruodamas kalbą pavyzdžiais iš savo meninės veiklos.
Platesnė informacija apie paskaitas – ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO ir Nacionalinės
dailės galerijos interneto svetainėse www.archfondas.lt, www.ndg.lt.
Papildomą informaciją teikia
VŠĮ Architektūros Fondas direktorė Julija Reklaitė, tel. +370 600 99690
El.p.: arch(at)archfondas.lt
Įėjimas į renginius – nemokamas

Mieli galerijos lankytojai,
Jūsų patogumui keičiasi Nacionalinės dailės galerijos Dailės informacijos centro darbo laikas. Nuo sausio 15-os dienos laukiame Jūsų ir
šeštadieniais, 13.00-18.00 val. Įėjimas į NDG Dailės informacijos centrą – nemokamas.

PARODOS

NUOLATINĖ EKSPOZICIJA

NAŠLAIČIAI

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.

Lapkričio 5–vasario 6 d.
Architektūros paroda Našlaičiai pristato žymių Lietuvos architektų
Gedimino Baravyko, Algimanto Aleknos, Žvaigždro Drėmos,
Gintauto Likšos, Gyčio Ramunio, Sauliaus Šarkino, Henriko
Šilgalio ir Gintauto Telksnio kūrybinį palikimą.
Apie parodą

LIETUVOS KINAS IR DAILĖ

KADRAI IŠ ŠARŪNO BARTO FILMO „SEPTYNI
NEMATOMI ŽMONĖS"

Spalio 15–sausio 16 d.
Spalio 21–sausio 16 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-toje Nacionalinės dailės galerijos salėje
eksponuojama fotografijų serija, sudaryta iš Šarūno Barto
režisuoto vaidybinio filmo Septyni nematomi žmonės
(2005) vaizdų.

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

Jei daugiau nebenorite gauti Nacionalinės Dailės Galerijos naujienų el. paštu, spauskite čia: atsisakymas
Naujienlaiškis sukurtas ir išsiųstas naudojant mailer.lt

