Renginiai ir parodos Nacionalinėje dailės galerijoje gruodžio 13–18 d.

RENGINIAI

Gruodžio 17–18 d., šeštadienį–sekmadienį
Šeimoms – savaitgalis galerijoje!
Edukacijos centras džiaugiasi naujomis parodomis, gyvena artėjančių švenčių nuotaikomis
ir gruodžio 17–18 d., šeštadienį ir sekmadienį, 12 val.kviečia Jus kūrybingai praleisti laiką
galerijoje.
Paskutinio šiais metais svetingojo savaitgalio proga siūlysime kitaip pažvelgti į šventinį atviruką.
Užsiėmimo metu pamatysime, kaip neįprastai jis gali atrodyti, ieškosime žaismingų ir įdomių
sprendimų, įvairiomis technikomis kursime meniškus atvirukus.
Užsiėmimai yra nemokami, tačiau būtina išankstinė registracija el.p.: edukacija@ndg.lt, tel.: (8 5) 219
59 61.
Kaip ir kiekvieną savaitgalį, gruodžio 17–18 d., šalia edukacijos kubo ir kavinės (pietiniame galerijos
vestibiulyje) veiks atvira kūrybinė erdvė, kurioje visi galerijos lankytojai kviečiami kūrybiškai išreikšti
parodose patirtus įspūdžius.

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.

Modernizacija
XX a. 7–8 dešimtmečių Baltijos šalių menas, dizainas ir
architektūra

Mūsų metamorfiškoji ateitis
Dizainas, techninė estetika ir eksperimentinė architektūra
Sovietų Sąjungoje 1960–1980 m.

2011 gruodžio 9 d.–2012 m. vasario 12 d.

2011 gruodžio 9 d.–2012 m. vasario 12 d.

Paroda atkreipia dėmesį į „pamirštą“ praėjusio amžiaus 7–8
dešimtmečių Estijos, Latvijos ir Lietuvos architektūros, dizaino ir dailės

Parodoje pristatomi XX a. 7 ir 8 dešimtmečių sovietinės architektūros
ir dizaino projektai, siekiantys sukurti naują idealią, pagal

modernizaciją, prasidėjusią politinio ir kultūrinio „atšilimo“ Sovietų
Sąjungoje metu. Siekiama išryškinti gyvenamosios aplinkos
formavimąsi šiame regione lėmusią modernistinės kūrybos nuostatos,
privalomos sovietinės darbotvarkės bei tarptautinių impulsų sąveiką.

besikeičiančius vartotojų poreikius transformuojamą gyvenamąją
aplinką. Technologinės inovacijos juose derinamos su nauja aktyvaus
žmogaus samprata. Eksponuojami Estijos, Latvijos, Lietuvos ir
Rusijos kūrėjų projektai.

Parodos kuratorės: Lolita Jablonskienė (Vilnius), Kaj Lobjakas
(Talinas) ir Iliana Veinberga (Ryga). Dizaineris Indrekas Sirkelis,
architektai: Aleksandras Kavaliauskas ir Andrius Skiezgelas.

Parodos kuratoriai: Andresas Kurgas ir Mari Laanemets (Talinas).
Dizaineriai: Indrekas Sirkelis (Talinas) ir Kooperative für
Darstellungspolitik: Jesko Fezeris, Anita Kaspar, Andreasas Mülleris
(Berlynas).

Plačiau apie parodą

Plačiau apie parodą

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

