Renginiai ir parodos Nacionalinėje dailės galerijoje kovo 6–11 d.

RENGINIAI
Kovo 8 d., ketvirtadienį

Japonijos menininkų portretai
Kovo 8 d., ketvirtadienį, Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22,
Vilniuje) pradedama dokumentinių filmų apie XX-XXI a. Japonijos menininkus
programa. Pirmąjį vakarą 18 val. bus rodomas reţisieriausSatoshi
Watanabe 2008 metais sukurtas filmas Daidō Moriyama. Pakeliui į San
Paulą (Daidō Moriyama. On the Road to Sao Paulo).
Nacionalinė dailės galerija tęsia dokumentinių menininkų portretų pristatymo
programą ir, bendradarbiaudama su Japonijos ambasada Lietuvoje ir
Japonijos fondu, galerijos auditorijoje pristato XX ir XXI a. Japonijos
menininkus. Penkių kino vakarų metu bus galima susipaţinti su keliais
svarbiais, tarptautinio pripaţinimo sulaukusiais japonų menininkais:Daidō
Moriyama, Nobuyoshi Araki, Yoshitomo Nara, Yayoi Kusama, Hiroshi
Sugimoto.
Daidō Moriyama – vienas garsiausių XX a. japonų fotografijos meistrų. Jis
išgarsėjo nespalvotų fotografijų serijomis, kuriose netikėtu rakursu
uţfiksuotame urbanistiniame landšafte atsispindi tradicinių vertybių krizė
pokarinėje Japonijoje. Moriyama daugiausia fotografuoja gatvėse. Kaip sako
pats fotografas, čia jo vidinis troškimas susijungia su išoriniu impulsu ir gimsta
fotografija – tarsi šviesos ir atminties fosilija, atminties istorija.
Filme sekame Daidō Moriyamą jo pasivaikščiojimo su fotokamera San Paulo
gatvėmis metu.
Rėmėjas – Japonijos fondas
Įėjimas nemokamas. Filmai originalo kalba su lietuviškais subtitrais.
Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22, LT-08105, Vilnius www.ndg.lt
Papildomą informaciją teikia Ţivilė Etevičiūtė tel. (8 5) 219 59 65, el. p.:
zivile@ndg.lt
Oficiali menininko Daido Moriyama interneto svetainė.

Kovo 9 d., penktadienį

Michało Budny parodos „Didelė šalis" atidarymas
Nacionalinė dailės galerija ir Lenkijos institutas Vilniuje kovo 9 d., penktadienį,
18 val. kviečia į Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilniuje)
atidaromą lenkų menininko Michało Budny personalinę parodą„Didelė
šalis“ (paroda veiks iki 2012 m. balandţio 29 d.).
SPAUDOS KONFERENCIJA – 11 val., NDG auditorijoje. Dalyvaus
menininkas Michałas Budny, Nacionalinės dailes galerijos vadovė dr. Lolita
Jablonskienė, Lenkijos instituto Vilniuje direktorė dr. Małgorzata Kasner,
parodos kuratorė Eglė Mikalajūnė.
Projekto partneris - Lenkijos institutas Vilniuje
Projekto rėmėjas - LR kultūros rėmimo fondas, viešbutis „Best Western
Vilnius“
--Iliustracijoje:
Michał Budny. Žemėlapis. 2004 (c) Szymon Rogiński / Raster, Varšuva

Kovo 10 d., šeštadienį

Kūrybinis šeštadienis galerijoje!
Popierinės transformacijos
Šį šeštadienį, kovo 10 d., 12 val., kviečiame visus kūrybingai praleisti
šeštadienio popietę. Aplankysime lenkų menininko Michało Budny parodą
„Didelė šalis“. Apţiūrėsime menininko sukonstruotus objektus. Uţsiėmimo
metu patys pasinersime į formos paieškas, kursime įdomius popierinius
objektus, išbandysime įvairias jų transformacijas, pamatysime kaip ţaismingai
jie keičia savo formą.
Uţsiėmimo trukmė – 2 val.
Uţsiėmimas yra nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija su
patvirtinimu el.p.: edukacija@ndg.lt arba tel.: (8 5) 219 59 61

PARODOS
Michało Budny paroda „Didelė šalis"
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 ţiūrovą 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, Budny kūriniai kuria dialogą tiek su pastato architektūra, tiek su
pačia institucija ir jos veikimo principais.
Projekto partneris - Lenkijos institutas Vilniuje
Projekto rėmėjas - LR kultūros rėmimo fondas, viešbutis „Best Western
Vilnius“
--Iliustracijoje:
Michał Budny. Daugiabutis. 2007 (c) Raster, Varšuva

NUOLATINĖ EKSPOZICIJA
11-oje salių galima išvysti 180-ies ţymiausių Lietuvos dailininkų 450 kūrinių: tapybą, skulptūrą, grafiką,
fotografiją, šiuolaikinį meną – nuo XX a. pradţios 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

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 uţsienio 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

