Renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje spalio 27–31 d.
Spalio 27 d., trečiadienį

1990-ieji: paralelinės tikrovės / subjektyvūs pasakojimai
Spalio 27 d., trečiadienį, 9.30 val. NDG Auditorijoje
prasidėsiančiame seminare 1990-ieji: paralelinės tikrovės / subjektyvūs
pasakojimai aktyvūs anuometinio meno lauko praktikai ir kritikai –
dailėtyrininkai Ernestas Parulskis, Kęstutis Kuizinas, Skaidra Trilupaitytė,
kompozitorius Šarūnas Nakas, muzikologės Vita Gruodytė, Rūta Stanevičiūtė,
teatro kritikas Vaidas Jauniškis, filosofas Gintautas Maţeikis – diskutuos apie
1990-ųjų meno sambūrius ir reprezentatyvius meno kūrinius, heterotopiškas
tikrovės pajautas ir kritines refleksijas, lūkesčius ir ateities projekcijas.

Renginio organizatoriai: Lietuvos kompozitorių sąjunga, Nacionalinė dailės
galerija
Susidomėjusius kviečiame registruotis tel. (8 5) 219 59 65, Ţivilė Etevičiūtė,
zivile (eta) ndg.lt
Daugiau informacijos

Spalio 29 d., penktadienį

Three uses of the knife
Nacionalinėje dailės galerijoje prasideda paskaitų serija Three uses of the
knife, skirta jauniems meno specialistams. Jau antrus metus vykstantis
renginys šį kartą kviečia visus norinčius susipaţinti su šiandienines meno
kuravimo praktikas bei neįprastus menininės veiklos modelius atstovaujančiais
kūrėjais - menininkais, kuratoriais bei galeristais. Projektas Three uses of the
knife rengiamas internetinio šiuolaikinio meno dienraščio Artnews.lt,
Nacionalinės dailės galerijos Informacijos centro ir Šiuolaikinio meno centro
iniciatyva. Seminarai vyks spalio 29, lapkričio 5 ir 12 dienomis Nacionalinės
dailės galerijos auditorijoje.
Spalio 29 d., penktadienį, 13 val. prasidėsiančio seminaro programoje –
Danilos Cahen filmo apie kuratorystę Draugiški priešai (angl. Friendly
Enemies, 2010) perţiūra, Tomo Mortono – Londono Hayward galerijos
kuratoriaus, vieno iš ţurnalo Frieze redaktorių, parodos The British Art Show
kuratoriaus – ir Dariaus Mikšio – idėjų menininko, su kuratoriniu-meniniu
projektu Už baltos uždangos šiemet atstovausiančio Lietuvai 54-ojoje
Venecijos bienalėje 2011 m. – pranešimai bei diskusijos.
Daugiau informacijos:
www.3-uses-of-the-knife.lt
www.ndg.lt

PARODOS

NUOLATINĖ EKSPOZICIJA

MILIJONAS IR VIENA DIENA
Spalio 15 – gruodžio 19 d.

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.

Tarptautinė kino ir videomeno paroda Milijonas ir
viena diena apmąsto jau daugiau nei šimtmetį
vykstančią judančių vaizdų sklaidą, paveikusią
visuomenės ir kultūros raidą XX a. bei tapusią vienu iš
svarbiausių šių dienų pasaulėţiūrą įtakojančių
veiksnių. Remiantis arabų pasakų rinkinio Tūkstantis ir
viena naktis metafora, parodoje išryškinamas vienas
judančių vaizdų medijos aspektas – istorijų
pasakojimas.
Apie parodą

LIETUVOS KINAS IR DAILĖ

KADRAI IŠ ŠARŪNO BARTO FILMO
„SEPTYNI NEMATOMI ŽMONĖS"

Spalio 15 – gruodžio 19 d.
Spalio 21 – gruodžio 19 d.
Lietuvos kino scenografijos eskizų paroda apima XX
a. 6–8 dešimtmečių laikotarpį, kai subrendo dailininkų
karta, sukūrusi savitą kino dailės kalbą, susijusią su to
paties laikotarpio vaizduojamosios dailės atradimais.
Kino dailė padeda kurti „tikrovės iliuziją“ ir kreipia kino
filmą tam tikra stilistine vaga. Parodoje eksponuojami
106 kino scenografijos eskizai iš Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejaus.
Apie parodą

11-oje Nacionalinės dailės galerijos salėje
eksponuojama vaizdų iš Šarūno Barto reţisuoto
vaidybinio filmo Septyni nematomi žmonės (2005)
serija.

Artimiausi renginiai Nacionalinėje dailės galerijoje
Lapkričio 5 ir 12 dienomis, penktadieniais
Nacionalinėje dailės galerijoje tęsiasi paskaitų serija Three uses of the knife, skirta jauniems meno specialistams.
Lapkričio 5-osios renginio programa
Lapkričio 12-osios renginio programa
Daugiau informacijos:
www.3-uses-of-the-knife.lt
www.ndg.lt

Trečiadieniais–sekmadieniais

EDUKACIJOS CENTRE – specialios
edukacinės programos bei ekskursijos,
skatinančios giliau pažinti nuolatinę XX a.
Lietuvos dailės ekspoziciją ir galerijoje
vykstančias parodas
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@ndg.lt, http://edukacija.ndg.lt, Edukacijos
centras

Spalio 1 d. pasikeitė Nacionalinės dailės galerijos darbo laikas
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, antradieniais ir valstybinių švenčių dienomis

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 219 59 60
www.ndg.lt

