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

RENGINIAI
Kovo 15 d., ketvirtadienį ir kovo 16 d., penktadienį

Kontraversiškasis Arakis ir japonų pop meno žvaigždė
Yoshitomo Nara filmų programoje Nacionalinėje dailės galerijoje
Kovo 15 ir 16 d., ketvirtadienį ir penktadienį, Nacionalinėje dailės galerijoje
(Konstitucijos pr. 22, Vilniuje) Japonijos menininkų portetų programoje rodomi
dokumentiniai filmai apie kontraversišką fotografą Nobuyoshi Araki ir naujojo
japonų pop meno žvaigždę Yoshitomo Nara.
Kovo 15 d., ketvirtadienį, 18 val. Arakimentari. Rež. Travis Klose, 2004
m., 74 min.
Nobuyoshi Araki – pasaulinio garso šiuolaikinis fotografas. Išgarsėjęs
erotinėmis fotografijomis, išleidęs per 350 fotografijos knygų, jis yra vienas
produktyviausių nūdienos menininkų. Dokumentiniame filme pasakojama apie
šį kontraversišką, laisvojo ţodţio čempionu save vadinantį japonų fotografą,
kurio kūriniai balansuoja tarp šiuolaikinio meno ir erotikos. Filme kalbinami
ţymiausi jo gerbėjai, tarp kurių yra ir Bjork bei Takeshi Kitano.
Filmas skirtas asmenims nuo 18 metų.
Kovo 16 d., penktadienį, 17 val. Keliaujant su Yoshitomo Nara (Traveling
with Yoshitomo Nara). Rež. Sakabe Koji, 2007 m., 93 min.
Yoshitomo Nara išgarsėjo XX a. dešimtajame dešimtmetyje, formuojantis
naujajam japonų pop meno judėjimui. Šiam ţymiam šiuolaikinio japonų meno
kūrėjui įtaką darė ir tradicinė japonų animacija: manga, anime, ir Walto
Disney„aus darbai, ir pankrokas. Menininkas pastelinėmis spalvomis piešia
vaikų, mielų gyvūnėlių figūrėles su šautuvėliais ar maţais peiliukais, šie
deriniai ir būdingi pikti vaikų ţvilgsniai sukuria dviprasmišką, nors ir itin
paklausia preke tapusį, vaizdą. Filme uţfiksuota Yoshitomo Nara ir jo
kūrybinės komandos kelionė po pasaulį, rengiantis projektui nuo A iki Z (A to
Z), įgyvendintam 2006 m. jo gimtajame mieste Hirosakyje.
Rėmėjas: Japonijos fondas.
Įėjimas nemokamas. Filmai originalo kalba su lietuviškais subtitrais. Visą
filmų programą rasite www.ndg.lt.
Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22, LT-08105, Vilnius www.ndg.lt
Papildomą informaciją teikia Ţivilė Etevičiūtė tel. (8 5) 2195965, zivile@ndg.lt
Nuotraukoje : Yoshitomo Nara šalia savo kūrinio. (C) 2007 Tohokushinsha
Film Corporation

Kovo 17 d., šeštadienį ir kovo 18 d., sekmadienį

Kūrybinis šeštadienis galerijoje!
Kovo 17 d., šeštadienį,12 val. kviečiame visus norinčius patyrinėti Michało
Budny personalinėje parodoje „Didelė šalis” pristatomus kūrinius. Pratybas
sudarys trys praktinės uţduotys: mankštos lieţuviui, pirštams ir akims. Dalyviai
turės galimybę patikrinti menotyrininkų teiginius apie kūrinius (pavyzdţiui, kad
kai kurių darbų struktūrą kuria jų paviršius – „įpakavimas“) ir sukurti savas
asociacijas.
Uţsiėmimo kaina vaikui 1 Lt, suaugusiam – 2Lt.
Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina registracija tel.: (8 5) 219 59 61, el.p.:
edukacija@ndg.lt
Sekmadienis galerijoje – šeimoms!
Kovo 18 d., sekmadienį,12 val. tradicinės kūrybinės dirbtuvės šeimoms. Šį
kartą kviečiame į Michało Budny parodą „Didelė šalis“. Menininko kūrinius
mėginsime suprasti kalbėdami apie dovanas: kokia paslaptis slypi po
įpakavimu ir kodėl nekantraujame jį nuimti? Dalyvių laukia ir kūrybinė
išpakavimo uţduotis.
Uţsiėmimas yra nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija tel.: (8 5)
219 59 61, el.p.: edukacija@ndg.lt

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“
--Nuotraukoje: Michało Budny parodos NDG fragmentas. (c) Martynas
Ambrazas

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

