Renginiai ir parodos Nacionalinėje dailės galerijoje rugsėjo 27–spalio 2 d.

RENGINIAI

Rugsėjo 27, 28, 30 d.
Trys meno istorijos vakarai
Rugsėjo 27, 28, 30 d.
„Dažnai mes nerandame laiko perskaityti meno istorijos knygų, įsigilinti į kiekvienos epochos
ypatumus ir stilių skirtumus. Šįkart Meno klubas kviečia Jus į paskaitų ciklą „Trys meno
istorijos vakarai", kurio metu Jūs ne tik išgirsite apie Vakarų Europos meno istoriją, bet ir
susipažinsite su Kinijos bei Indijos menu. Visa informacija bus susisieta su įvykiais ir meno
raida Lietuvoje. Neabejoju, jog įgytos žinios bus naudingos lankant meno muziejus, gilinantis į
šiuolaikinį meną ir galiausiai, diskutuojant apie meną prie vyno taurės".
Valentinas Butanavičius, pranešėjas
Valentinas Butanavičius yra VDA Atvirosios Dailės, Dizaino ir Architektūros mokyklos
dėstytojas.
PROGRAMA
Rugsėjo 27 d., antradienį
17:00–19:00
Meno įvadas, Akmens amžius, Indija, Kinija, Roma
Rugsėjo 28 d., trečiadienį
17:00–19:00
Vakarų Europos menas, Gotika, Renesansas, Simbolizmas
Rugsėjo 30 d., penktadienį
16:00–19:00
Moderno menas, Art Deco, Postmodernizmas, Fotorealizmas, Performansas, Grafiti
Renginio kaina – 200 Lt
Dalyvų skaičius ribotas – išankstinė registracija būtina.
Registracija elektroniniu paštu ilma@menoklubas.lt
Daugiau informacijos: www.menoklubas.lt

Rugsėjo 29 d., ketvirtadienį
Kultūros horizontai 2020. Kultūros praktikos skaitmeniniame amžiuje
Nacionalinės dailės galerijos auditorijoje tęsiasi Prancūzų instituto Lietuvoje, Goethe‘s instituto
ir Nacionalinės dailės galerijos organizuojamas pokalbių ciklas „Kultūros horizontai 2020.
Kultūros praktikos skaitmeniniame amžiuje“. Renginių ciklas skirtas šiuolaikinių
technologijų ir kultūros bei meno reiškinių santykio aptarimui įvairiais aspektais. Ciklą sudaro
penki pokalbių vakarai, kuriuose dalyvauja kultūros, meno teoretikai ir praktikai iš Prancūzijos,
Vokietijos, Lietuvos ir kitų šalių.
Rugsėjo 29 d. pokalbių ciklo renginio „Edukacija" dalyviai apmąstys edukacines tendencijas
bei aspektus, sietinus su skaitmenine kultūra. Pokalbyje dalyvaus skaitmeninio meno centro
Kawenga (Montpellier), 10 metų skatinančio skaitmeninių technologijų naudojimą kultūros ir
meno srityje, vadovė Hélène Deriu (FR), Karlsrūhės aukštosios dizaino mokyklos mokslinių
tyrimų reikalų prorektorius prof. dr. Uwe Hochmuth (DE), medijų menininkas bei
kuratorius, edukacinio projekto „Migruojančios akademijos" iniciatorius Mindaugas
Gapševičius (LT/DE).
Įėjimas nemokamas
Plačiau apie renginį
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 212 29 97, NDG Dailės informacijos centras
Informacija internete:
www.goethe.de/lietuva/horizontai2020
www.prancuzuinstitutas.lt
www.ndg.lt

Spalio 1–2 d., šeštadienį–sekmadienį

Šeimoms – savaitgalis galerijoje!
Spalio 1–2 d., šeštadienį ir sekmadienį, 12 val., Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos
centras kviečia šeimas kūrybiškai praleisti savaitgalį .
Užsiėmimų metu aiškinsimės, kas yra asambliažas. Apžiūrinėdami XX a. Lietuvos dailės
ekspozicijoje esančius menininkų darbus, lyginsime juos, kalbėsime, kuo asambliažai skiriasi
nuo įprasta technika sukurtų paveikslų. Konstruodami savus asambliažus, ieškosime įdomių ir
netikėtų sprendimų naudodami, rodos, nereikalingas ir nenaudingas medžiagas, įvairiai
derindami jas tarpusavyje.
Užsiėmimai yra nemokami, tačiau būtina išankstinė registracija el.p.: edukacija@ndg.lt, tel.: (8
5) 219 59 61.

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.

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Spalio 6 d., ketvirtadienį
Kultūros horizontai 2020. Kultūros praktikos skaitmeniniame amžiuje
Nacionalinės dailės galerijos auditorijoje tęsiasi Prancūzų instituto Lietuvoje, Goethe‘s instituto
ir Nacionalinės dailės galerijos organizuojamas pokalbių ciklas „Kultūros horizontai 2020.
Kultūros praktikos skaitmeniniame amžiuje“. Renginių ciklas skirtas šiuolaikinių
technologijų ir kultūros bei meno reiškinių santykio aptarimui įvairiais aspektais. Ciklą sudaro
penki pokalbių vakarai, kuriuose dalyvauja kultūros, meno teoretikai ir praktikai iš Prancūzijos,
Vokietijos, Lietuvos ir kitų šalių.
Spalio 6 d. pokalbių ciklo dalyje „Meno praktikos" skirtingas menines strategijas pristatys
menininkai, savo kūryboje naudojantys skaitmenines technologijas, apmąstantys jų prigimtį, jų
veikimo ir suvokimo modelius bei dėsnius. Pokalbyje dalyvaus choreografė, medijų menininkė
ir teoretikė Andrea Davidson (FR/CA), videoinstaliacijas, viešas intervencijas, skaitmeninės
komunikacijos projektus kuriantis medijų menininkas Achim Mohné (DE), šiuolaikines
technologijas panaudojantis vizualiųjų menų kūrėjas bei kompozitorius Ignas Krunglevičius
(LT/NO).
Ignas Krunglevičius pristatys „Kultūros horizontams 2020" sukurtą instaliaciją Nacionalinės
dailės galerijos erdvėje.
Plačiau apie renginį
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 212 29 97, NDG Dailės informacijos centras
Informacija internete:
www.goethe.de/lietuva/horizontai2020
www.prancuzuinstitutas.lt
www.ndg.lt

EDUKACIJA

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 ir valstybinių švenčių dienomis

Naujienlaiškis sukurtas ir išsiųstas naudojant mailer.lt

