
NacioNaliNėje dailės galerijoje 
(Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

ekspozicijos ir parodos:
XX–XXI a. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda „Asmeniška. Lietuvos moterų dailė 1918–1940 m.“ 
Paroda „M/A\G/M\A. Kūnas ir žodžiai Italijos ir Lietuvos moterų mene nuo 1965 metų iki šių dienų“

renginiai:

lietuvos dailės muziejaus padaliNiuose

vytauto Kasiulio dailės muziejuje 
(A. Goštauto g. 1, Vilnius)

ekspozicija   Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija

renginiai:
19 val. ekskursija 
po nuolatinę Vytauto Kasiulio 
muziejaus ekspoziciją su 
muziejaus gide

20 val. 
akordeonistės Agnės 
Dūkštaitės koncertas 
„Akordeonas: intelektualu“

Nuo 21 val. 
veiks eksperimentinės edukacinės 
šilkografijos dirbtuvės įvairaus amžiaus 
lankytojams. Įkvėpimo semsimės ir 
kursime Paryžiaus vaizdus, pajūrio 
peizažus, portretusmuziejus dirbs nuo 17 iki 23 val.  

informacija tel. (8 5) 261 67 64

17 val. kūrybinio rašymo dirbtuvės su 
menininke ir parodos „Asmeniška“ architekte 
Marija Repšyte. Kūrybinio rašymo susitikimą 
sudarys pasivaikščiojimas po parodą ir praktinis 
rašymo užsiėmimas, kuriame bus svarstoma, 
kaip pamatyti parodą kitaip ir kaip kalbėti apie 
ją kūrybiškai bei asmeniškai

Nuo 17 iki 23 val. 
NDG auditorijoje veiks Lietuvos moterų menininkių 
videofilmų peržiūra. Peržiūroje pristatomi moterų 
menininkių videofilmai, kuriuose atsispindi kūno ir 
kalbos sąveikos

19.30 val. moterų poečių poezijos 
skaitymai parodos „M/A\G/M\A. Kūnas ir žodžiai 
Italijos ir Lietuvos moterų mene nuo 1965 metų  
iki šių dienų“ ekspozicijoje. Poezijos skaitymai  
vyks keliaujant per ekspoziciją, ieškant  
ryšių su parodoje pristatomais kūriniais  
ir bandant su jais susitapatinti

Į kūrybinio rašymo dirbtuves būtina  
išankstinė registracija  
tel. (8 5) 219 59 61 arba el. p. edukacija@ndg.lt

galerija dirbs nuo 17 iki 23 val. 
informacija tel. (8 5) 219 59 64

vilNiaus paveiKslų galerijoje 
(Didžioji g. 4, Vilnius)

ekspozicijos:  Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai
    Juozapo Kamarausko kūrinių salė ir  
    dailininko studija

renginiai:  18 val. koncertas „Retrouvailles“ 

atlikėjos: Morta Kačionaitė (klarnetas), Milana Dunauskaitė (fortepijonas)
C. M. Weber. Clarinet concerto
A. Copland. Clarinet concerto. I d.
T. Olah. Sonata solo klarnetui
V. Andrulis. Sonatina klarnetui ir fortepijonui

atlikėjai: Kristupas Kačionas (obojus), Jūratė Kuodytė (fortepijonas)
B. H. Crussel. Divertismentas obojui C dur
E. Marricone. „Gabrieliaus obojus“ iš filmo „Misija“
Koncertą veda Jūratė Kuodytė

galerija dirbs nuo 18 iki 24 val. 
informacija tel. (8 5) 212 42 58

radvilų rūmų muziejuje 
(Vilniaus g. 24, Vilnius)

paroda     
„Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai: tekstilė, grafika, tapyba“

renginiai:

18.30 val. kuratorė Dalia Bernotaitė-Beliauskienė 
ves ekskursiją po parodą „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai: 
tekstilė, grafika, tapyba“. Ekskursijos metu bus demonstruojamas 
nuometo – sudėtingo moters galvos apdangalo – rišimo būdas

Nuo 19 val. vyks grafiko Pauliaus Lizdenio kūrybinės 
dirbtuvės, kurių metu dalyviai bus kviečiami sukurti atspaudą 
lietuvių liaudies simbolių tema

muziejus dirbs nuo 18 iki 24 val. 
informacija tel. (8 5) 212 14 77

taiKomosios dailės ir dizaiNo muziejuje
(Arsenalo g. 3A, Vilnius)

parodos: Tarptautinė paroda „Roundabout Baltic“
   Konkurso „Geras dizainas 2017“ nugalėtojų paroda

muziejus dirbs nuo 17 iki 23 val. 
informacija tel. (8 5) 262 80 80


