Renginiai ir parodos Nacionalinėje dailės galerijoje vasario 21–26 d.

RENGINIAI

Vasario 25 d., šeštadienį
Nacionalinė dailės galerija kviečia į „Pasidaryk pats" šeštadienius Edukacijos centre!
Nacionalinė dailės galerija kviečia į „Pasidaryk pats" šeštadienius Edukacijos centre. Užsiėmimų metu siūlome savo
rankomis pasidaryti vis naują daiktą, praktišką ir jaukią smulkmeną sau ar draugui.
Šį šeštadienį, vasario 18 d., 12 val., kviečiame į užsiėmimą tema: „Lietaus lazdelės“.
Užsiėmimai yra nemokami, tačiau būtina išankstinė registracija su patvirtinimu el. p. edukacija@ndg.lt, tel.: (8 5) 219
59 61.
Savaitgalį šalia edukacijos kubo ir kavinės (pietiniame galerijos vestibiulyje) veiks atvira kūrybinė erdvė, kurioje visi
galerijos lankytojai kviečiami kūrybiškai išreikšti parodose patirtus įspūdžius.

Vasario 26 ir kovo 4 d., sekmadieniais

ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDAS kviečia į kūrybines dirbtuvėles šeimoms Nacionalinėje dailės
galerijoje
02-26 „Raudonkepuraitės senelės namelis“
Prisiminę žinomą pasaką ir senelės namelį miško vidury, su vaikais
piešime, o po to iš įvairių medžiagų kursime namelių maketus.
Kūrybinio proceso metu stengsimės suvokti namo vidaus ir išorės
santykį bei jo ryšį su aplinka.
03-04 „Kėdė“
Dirbtuvėlių metu vaikai aiškinsis, kokias savybes turi turėti kėdė
(arba daiktas, skirtas sėdėjimui), priklausomai nuo sėdėjimo būdo
ir atliekamos veiklos. Eskizuodami ir tardamiesi su asistentais,
vaikai kurs kėdės konstrukciją, vėliau iš įvairių medžiagų (kartono,
popieriaus, plastikinių butelių ir kt.) gamins tikro dydžio kėdes.
Užsiėmimai vyks vasario 26 ir kovo 4 d. (sekmadieniais), NDG edukacijos centre, pradžia 12 val. (vieno
užsiėmimo trukmė – 3,5 val. su pertrauka). Dirbtuvėlėse gali dalyvauti bet kokio amžiaus vaikai.
Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina registruotis elektroniniu paštu arch@archfondas.lt.
Renginiai nemokami.
* ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDAS - tai savanoriška „Architektūros fondo“ iniciatyva, kurianti ir įgyvendinanti
architektūros edukacijos
programas vaikams, kurių tikslas – mus supančios aplinkos suvokimo, kūrybiškumo ir asmeninės atsakomybės
(pilietiškumo) ugdymas.

Daugiau informacijos: 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.

ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDAS
ARCHITEKTŪROS [vaikų] FONDAS maloniai kviečia vaikus ir jų tėvelius į pavasarį ir rudenį rengtų kūrybinių
dirbtuvėlių parodą Nacionalinės dailės galerijos 2-ojo aukšto vestibiulyje.
Vasario 5 d. atidaryta keturis mėnesius trunkanti besikeičianti parodėlė, kurioje temomis eksponuojami su vaikais
kurti maketai. Pirmosios parodėlės tema – „Mano miestas", kurioje galėsite išvysti NDG dirbtuvėlėse vaikų sukurtus
svajonių miestus.

--ARCHITEKTŪROS [...] FONDAS
www.archfondas.lt
arch@archfondas.lt

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Vasario 29 d., trečiadienį

ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS
ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS ir Kultūros paveldo departamentas, reaguodami į viešoje erdvėje kilusį
susidomėjimą planais restauruoti Sapiegų rūmus, rengia viešą rūmų tyrimų bei projektinės medžiagos pristatymą
visuomenei ir diskusiją.

Renginys vyks 2012 m. vasario 29 dieną, trečiadienį, 18.00 val., Nacionalinės dailės galerijos auditorijoje.
Vasario pradžioje internetinėje erdvėje įsiplieskė diskusijos apie Sapiegų rūmų ir parko komplekso restauracijos
projektą. Savo poziciją išsakė ir profesionalius klausimus uždavė gausus Vilniaus mylėtojų būrys, į tai operatyviai
reagavo ir projekto autoriai.
Tačiau net ir išsamiausi atsakymai internete neatstoja gyvo projekto pristatymo, kai autoriai turi galimybę išsamiai
pristatyti istorinę medžiagą ir tyrimų medžiagą, siūlomus metodus kompleksą prikelti naujam gyvenimui, vienų ar kitų
priemonių tikslingumą.
Prabangūs Sapiegų rūmai pastatyti pastatyti XVII a. paskutiniajame dešimtmetyje, tačiau jau nuo 1809 m. naudoti
kaip ligoninės patalpos, o 1840 m. – perstatyti – kaip rūmai šis pastatas funkcionavo vos trečdalį savo amžiaus. Nors
istoriniai šaltiniai pasakoja apie senųjų meistrų freskas ir lipdybą, tačiau tai nėra išlikę, o ikonografinė medžiaga – itin
skurdi.
Viešas projekto pristatymas ir jį sekanti profesionali diskusija padės išsiaiškinti, kaip geriausia atskleisti visą Sapiegų
ansamblio ir rūmų istoriją, pažvelgti, kokiais principais derinami naujai atkuriami elementai ir išlikusios autentiškos
detalės, kaip ikonografiškai pagrindžiama būsima restauruotų rūmų architektūra ir suteiks neįkainojamą galimybę
susipažinti su Sapiegų rūmų istoriniais ir architektūriniais tyrimais bei jų vaizdine medžiaga.
Projekto pristatymą ir diskusiją moderuos dr. Kristina Sabaliauskaitė ir arch. Lukas Rekevičius.
Prieš projekto pristatymą, vasario 27 d., pirmadienį, projekto autoriai ir užsakovai rengia ekskursiją miestelėnams,
kurios metu visi norintys galės apžiūrėti dabartinę rūmų būklę. Ekskursija prasideda prie Sapiegų parko vartų 11.30
val.
Daugiau informacijos Lukas Rekevičius (+370 61216112)

Kovo 1 d., ketvirtadienį

Knygos apie A. Puipą pristatymas
Knygos „Audrius Puipa: gyvenimo ir meno virtuozas" sutiktuvės
Kovo 1 d., ketvirtadienį, 17 val. Nacionalinės dailės galerijos auditorijoje įvyks knygos „Audrius Puipa: gyvenimo
ir meno virtuozas" sutiktuvės. Pristatyme dalyvaus knygos autorė Ramutė Rachlevičiūtė, Marija Puipaitė ir Lilija
Puipienė, režisierius Algimantas Puipa, grafikas Petras Repšys, tekstilininkė Eglė Ganda Bogdanienė, dr. Ramūnas
Trimakas, knygos dailininkė Ramunė Januševičiūtė, LDS leidyklos direktorė Danutė Zovienė, fotografas Arūnas
Baltėnas.
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 65, el. p.: zivile@ndg.lt, Živilė Etevičiūtė, NDG auditorijos programų
koordinatorė

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

