
Vytauto Kasiulio dailės muziejus 
(A. Goštauto 1)

Muziejus dirbs nuo 12 iki 17 val. 
Informacija tel. (8 5) 261 67 64

Ekspozicija ir paroda
„Vytautas Kasiulis (1918–1995): nuo Simno iki Paryžiaus“ 

„Vladas Žilius (1939–2012): atminties spalvos“

Renginiai
13 ir 15 val. ekskursija po ekspoziciją ir parodą

kviečia Kovo 11-ąją švęsti draugeLietuvos nacionalinis dailės muziejus

Ekspozicija 
XX–XXI a. Lietuvos dailė

Renginiai
12 val. ekskursija po ekspoziciją „Valstybingumo idėjos Lietuvos mene“

13 val. kūrybinės dirbtuvės įvairaus amžiaus lankytojams „Ką apie Lietuvą 
pasakoja meno kūriniai?“. Aptarsime skulptūras, paminklus, esančius 
viešosiose Vilniaus erdvėse ir galerijos ekspozicijoje, o vėliau kursime savo 
projektus pasirinktai Vilniaus erdvei

15 val. ekskursija po nuolatinę XX–XXI a. Lietuvos dailės ekspoziciją

Išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt

Nacionalinė dailės galerija 
(Konstitucijos pr. 22)

Parodos
„Kai aristokratai kūrė madą. XVIII–XX a.“ ir „XX amžiaus mados šedevrai“ iš 
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos

„Juozas Galkus. Ne tik gatvei...“

Renginiai
12 ir 14 val. edukacinis užsiėmimas „Sveikas, Vilniau!“. Aplankysime Juozo 
Galkaus retrospektyvinę parodą „Ne tik gatvei...“, susipažinsime su plakato meno 
ypatumais, o vėliau edukacinėse dirbtuvėse spausdintinės grafikos technika 
kursime šventinius atvirukus senojo Vilniaus motyvais 

Į edukacinius užsiėmimus kviečiame tėvelius su vaikais nuo devynerių metų 

Būtina registracija tel.: (8 5) 212 18 13, 262 80 80

*Paroda „Ukrainos civilizacijos: nuo Tripolės kultūros, skitų aukso iki Maidano“ iš Ukrainos  
nacionalinio istorijos muziejaus rinkinių mokama, bilieto kaina 5 EUR.

Galerija dirbs nuo 11 iki 17 val. 
Informacija tel. (8 5) 219 59 60

Vilniaus paveikslų galerija 
(Didžioji g. 4)

Galerija dirbs nuo 12 iki 17 val.  
Informacija tel. (8 5) 212 42 58

Ekspozicija ir paroda
Istoriniai Chodkevičių rūmų interjerai

„Veidai iš būtojo laiko: kunigaikščiai Oginskiai – kultūros mecenatai“

Renginiai
13 ir 15 val. pasivaikščiojimas su gidu po kunigaikščių Oginskių 
parodą

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
(Arsenalo g. 3A)

Muziejus dirbs nuo 11 iki 16 val. 
Informacija tel. (8 5) 262 80 80
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