Renginiai ir parodos Nacionalinėje dailės galerijoje vasario 28–kovo 4 d.

RENGINIAI

Vasario 29 d., trečiadienį

ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS. VIEŠAS VILNIAUS SAPIEGŲ
RŪMŲ RESTAURAVIMO PROJEKTO PRISTATYMAS IR DISKUSIJA
Vasario 29 d., trečiadienį, 18 val., 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. Pristatymas vyks 2012 Vasario 29 dieną, 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.
Daugiau informacijos:
Lukas Rekevičius (+370 61216112)
ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS
www.archfondas.lt
aktualijos@archfondas.lt

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

Kovo 3 d., šeštadienį

Savaitgalis galerijoje!
Šį šeštadienį, kovo 3 dieną, nuo 12 val., kviečiame visus kūrybingai praleisti popietę.
Užsiėmimo metu kalbėsimės apie vieną iškyliausių XX a. II pusės lietuvių
dailininkų Kostą Dereškevičių (g. 1937), apie jo kūrybą ir diskutuosime naujosios
vartotojiškos kutūros atspindžius dailėje. Vėliau mėginsime patys įgyvendinti savo mintis
ir idėjas popieriaus lape.
Užsiėmimo trukmė – 2 val. Jis yra nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija su
patvirtinimu el.p.: edukacija@ndg.lt arba 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.

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

Kovo 8 d., ketvirtadienį

Japonijos menininkų portretai
2012 m. kovas–balandis
Nacionalinė dailės galerija tęsia dokumentinių menininkų portretų pristatymo programą
ir, bendradarbiaudama su Japonijos ambasada lietuvoje ir Japonijos fondu Japan
Foundation, galerijos auditorijoje pristatoXX ir XXI a. Japonijos menininkus. Penkių
kino vakarų metu bus galima susipažinti su keliais svarbiais, ypatingo tarptautinio
pripažinimo sulaukusiais japonų menininkais: Daido Moriyama, Yayoi Kusama,
Nobuyoshi Araki, Yoshitomo Nara, Hiroshi Sugimoto.
Kovo 8 d., ketvirtadienį, 18 val. kviečiame į pirmąją ciklo peržiūrą. Rodysime
režisieriaus Satoshi Watanabe filmą „Daido Moriyama. Pakeliui į Sanpaulą"(2008 m.,
60 min.).
Oficiali menininko Daido Moriyama interneto svetainė.
Daugiau informacijos: tel. (8 5) 219 59 65, el. p.: zivile@ndg.lt, Živilė Etevičiūtė, NDG
auditorijos programų koordinatorė

Kovo 9 d., penktadienį

Michało Budny parodos „Didelė šalis" atidarymas
2012 m. kovo 9 d.– balandžio 29 d.
Personalinėje Michało Budny (g. 1976) parodoje Nacionalinėje dailės galerijoje
pristatomi pastarųjų metų jauno kylančio lenkų menininko kūriniai. Abstraktūs, taupios
vaizdinės kalbos objektai, trikdantys žiūrovą savo prieštaringa logika, kalba apie
komplikuotas, sunkiai aprėpiamas ar suvaldomas struktūras, egzistuojančias tiek
„didelės šalies" organizme, tiek sudėtingame atskiro individo pasaulyje. Eksponuojami
Nacionalinėje dailės galerijoje, M. Budny kūriniai kuria dialogą tiek su pastato
architektūra, tiek su pačia institucija ir jos
veikimo principais.
Parodos kuratorė Eglė Mikalajūnė
Projekto partneris - Lenkijos institutas Vilniuje
Projekto rėmėjas - LR kultūros rėmimo fondas
--Iliustracijoje:
Michał Budny. Žemėlapis. 2004 (c) Szymon Rogiński / Raster, Varšuva / Warsaw

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

