Renginiai ir parodos Nacionalinėje dailės galerijoje lapkričio 15–20 d.

RENGINIAI

Lapkričio 17 d., ketvirtadienį
ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDAS
ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDAS kviečia į penktąjį pokalbių ciklą„Miestas. Lūţio taškai".
Miestas – vienas kontroversiškiausių civilizacijos darinių, neatskiriama šių laikų kultūros dalis, dažnai
suasmeninamas, dievinamas ar demonizuojamas. Jis nuolat keičiasi, klesti ir nyksta, stebina ir
nuvilia, o nuolatinė kaita išlaiko jį vienu populiariausių tyrimų objektų.
Lapkričio 17 d., ketvirtadienį, 20 val. NDG auditorijoje penktąją, paskutiniąją, šio pokalbių ciklo
paskaitą „Vilniaus architektūra XVII-XVIII a.: istorijos atspindţiai" skaitys dr. Kristina
Sabaliauskaitė – dailės istorikė ir rašytoja, nuo 2002 m. gyvenanti ir dirbanti Londone.
"Kodėl Vilnius – barokinis miestas be barokinio plano ir panoramų? Kokie istoriniai įvykiai ir vietos
kultūrinė specifika nulėmė miesto raidą? Kelios mintys apie miesto gyvenimą, nuo dieviško iki
žemiško, nuo bažnyčios iki prostitucijos, nuo mecenatų iki marodierių".
Įėjimas nemokamas
Daugiau informacijos

Lapkričio 18 d., penktadienį
Three Uses of the Knife
Lapkričio 18 d., penktadienį, 17 val. NDG auditorijoje įvyks paskutinis renginys iš kasmetinio
Artnews.lt, Šiuolaikinio meno centro ir Nacionalinės dailės galerijos organizuojamo paskaitų
ir seminarų ciklo „Three Uses of the Knife", skirto jauniems meno specialistams. Šiemet „Three
Uses of the Knife" renginiuose nagrinėjama kalbos ir sakytinės komunikacijos tema meno praktikoje.
Ją įkvėpė pastaraisiais metais pasklidę diskursai, analizuojantys kalbos vaidmenį šiuolaikinio meno
praktikoje, kurią meno kritikas ir kuratorius Dieteris Roelstraete apibrėžia naratyvinio posūkioterminu.
Lapkričio 18 d. tarp Londono ir Niujorko gyvenantis menininkas ir rašytojasLiamas
Gillickas videokonferencijos būdu pristatys paskaitą „Robert Kelly ir Robert McNamara.
Išplėstinis pasakojimas versus duomenų išgavimas". Taip pat turėsitė galimybę išgirsti Olofo
Olssono – menininko iš Kopenhagos – paskaitą „Apie tris dalykus".
Plačiau apie menininkus ir paskaitas
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 212 29 97, NDG Dailės informacijos centras

Lapkričio 20 d., sekmadienis
ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDAS
Penktąjį ARCHITEKTŪROS [pokalbių] FONDO ciklą „MIESTAS. LŪŢIO
TAŠKAI“ papildo ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDO* rengiamos kūrybinės dirbtuvėlės šeimoms.
Du sekmadienius vykusių dirbtuvėlių metu vaikai ir jų tėveliai sukūrė vieną didelį svajonių miesto
maketą. Lapkričio 20 d.kviečiame visus jau dalyvavusius vaikus tęsti miesto kūrimą, o anksčiau
nedalyvavusius – prisijungti ir papildyti jį savo idėjomis.
Užsiėmimas vyks lapkričio 20 d., sekmadienį, NDG edukacijos centre, nuo 12 val. (vieno
užsiėmimo trukmė – 3.5 val. su pertrauka). Dirbtuvėlėse gali dalyvauti bet kokio amžiaus vaikai.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštuarch@archfondas.lt
Renginiai nemokami
*ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDAS – tai savanoriška „Architektūros fondo“ iniciatyva, kurianti ir
įgyvendinanti architektūros edukacijos programas vaikams. Jų tikslas – mus supančios aplinkos
suvokimo, kūrybiškumo ir asmeninės atsakomybės (pilietiškumo) ugdymas.
www.archfondas.lt
arch@archfondas.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.

EDUKACIJA

EDUKACIJOS CENTRE – specialios edukacinės programos
bei ekskursijos, skatinančios giliau paţinti 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

