
Įėjimas ir renginiai nemokami

Ekspozicija ir parodos:
„XX–XXI a. Lietuvos dailė“
Tarptautinė paroda „Tyliosios kolekcijos. Privatūs XX a. II p. Lietuvos ir Estijos dailės rinkiniai“
Paroda „Kolekcionuojant hitus. Kūriniai ir garso takeliai iš „Lewben Art Foundation“ kolekcijos“
 
Ekskursijos:
18 val. apžvalginė ekskursija po parodas „Tyliosios kolekcijos“ ir „Kolekcionuojant hitus“ su NDG gide
19 val. ekskursija po parodą „Tyliosios kolekcijos“ su parodos kuratore Jolanta Marcišauskyte-Jurašiene
20 val. ekskursija po parodą „Kolekcionuojant hitus“ su parodos kuratore Danute Gambickaite
21 val. ekskursija po Nacionalinės dailės galerijos užkulisius su NDG kuratoriumi Ernestu Parulskiu
 
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 219 59 61 arba el. p. edukacija@ndg.lt
 
Veiklos parodose:
Parodoje „Tyliosios kolekcijos“ kviečiame tapti privačiais kolekcininkais ir vizualizuoti, kurioje savo 
namų erdvėje norėtumėte matyti parodoje labiausiai patikusius kūrinius.
Parodoje „Kolekcionuojant hitus“ kviečiame papildyti garso takelių sąrašą.

Ekspozicija ir parodos:
„Vilniaus Žemutinės pilies Senojo arsenalo rytų korpuso istoriniai pamatai”
„Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018“
„Prabanga ir meistrystė. XVI–XX a. Europos taikomoji dailė iš Lietuvos dailės 
muziejaus rinkinių“
 
Ekskursijos:
19 val. ekskursija po parodą „Taikomoji dailė ir dizainas. 1918–2018”
20 val. ekskursija po archeologinę ekspoziciją „Vilniaus Žemutinės pilies Senojo 
arsenalo rytų korpuso istoriniai pamatai”
21 val. ekskursija po parodą “Prabanga ir meistrystė. XVI–XX a. Europos taikomoji 
dailė iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių”
 
Būtina išankstinė registracija tel. (8 5) 212 18 13

Europos
šeštadienį

gegužės 19 d.

2018

Nacionalinėje dailės galerijoje
(Konstitucijos pr. 22)
Galerija dirbs nuo 17 iki 23 val.
Informacija tel. (8 5) 219 59 61

Taikomosios dailės ir  
dizaino muziejuje 
(Arsenalo g. 3A)
Muziejus dirbs nuo 17 iki 23 val.
Informacija tel. (8 5) 262 80 80

Radvilų rūmų muziejuje 
(Vilniaus g. 24)
Muziejus dirbs nuo 17 iki 23 val.
Informacija tel.: (8 5) 212 14 77, 262 09 81
 
Ekspozicijos ir parodos:
„XVI–XIX a. Vakarų Europos dailė“
„Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“
„Australijos aborigenų ir Naujosios Gvinėjos menas“
„Orientalinė dailė“
„Medalių menas: XVI–XX a. istoriniai ir jubiliejiniai medaliai iš 
Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“
 
Renginiai:
17–18 val. edukacinis užsiėmimas šeimoms „Atviros komiksų 
dirbtuvės“ su dailininke Greta Alice Liekyte.
19 val. menotyrininkės dr. Dalios Karatajienės vieša paskaita ,,Didieji 
XVII a. tapytojai – mažieji olandai“.
21 val. apžvalginė ekskursija po Radvilų rūmų muziejaus 
ekspozicijas ir parodas

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje
(A. Goštauto g. 1)
Muziejus dirbs nuo 17 iki 23 val.
Informacija tel. (8 5) 261 67 64
 
Paroda:
„Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją“. XIX a. pab.–
XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo (Klaipėda) rinkinio
 
Renginiai:
18 val. edukacinis užsiėmimas „Atostogos, jūra ir laivai“. Parodos įspūdžius 
perteiksime kurdami spalvotus reljefus iš molio.
19 ir 21 val. ekskursija po parodą „Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos 
dailininkų koloniją“
20 val. edukacinis užsiėmimas „Šviesa ir erdvė“. Parodos impresijas perteiksime 
grafikos technika – kursime raižinius.

Lietuvos dailės muziejaus padaliniuose

Vilniaus paveikslų galerijoje
(Didžioji g. 4)
Galerija dirbs nuo 18 iki 24 val.
Informacija tel. (8 5) 212 42 58
 
Ekspozicijos ir parodos:
„Lietuvos dailė. XVI a. pab.–XX a. pr.“
„Dailininko Juozapo Kamarausko studija“
„Po Italijos saule. XVIII a.–XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba“
 
Renginiai:
19 ir 21 val. edukacinės dirbtuvės „Italijos spalvų įkvėpti“. Apžiūrėję parodą, 
kursime šilko popieriaus vitražų projektus.  
Trukmė – 1 val. Registracija tel. 8 659 58056
20 ir 22 val. ekskursija po parodą „Po Italijos saule. XVIII–XX a. I p. Lietuvos 
dailininkų kūryba“. Registracija tel. (8 5) 212 42 58

Muziejų
naktis

muziejunaktis.lt       
#muziejunaktis


