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Austrų menininkų kūrybos paroda „Linija po 
linijos“
Paroda atidaroma balandžio 9 d., antradienį, 18 val. Vilniaus grafikos 
meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius).

(Files/Naujienos/monika_hartl._is_serijos_gedimo.jpg)

Nuotraukoje: Monika Hartl. Iš serijos GEDIMO

Paroda žymi jau 30 metų trunkančią Lietuvos ir Austrijos kultūrinę partnerystę. Per minėtą laikotarpį
Vilniuje ir Zalcburge vyko abiejų šalių vaizduojamojo meno parodos ir renginiai, inicijuoti Lietuvos 
dailininkų sąjungos ir Zalcburgo kūrybinės sąjungos Berchtoldvilla. Po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo užsimezgęs glaudus menininkų bendruomenės ryšys yra sėkmingai palaikomas lig šiol.

Šį pavasarį VGMC rodoma austrų menininkų paroda „Linija po linijos“ atkreipia dėmesį į piešinį. Anot 
parodos kuratorių, ekspozicijoje siekiama pristatyti įvairias medijas, kurios padeda savitai išreikšti 
piešinio galimybes – nuo parengiamųjų eskizų iki laisvų kompozicijų, demonstruojančių autoriaus 
išmonę, meninės išraiškos galimybių įvairovę, žadinančių vaizduotę. Kuratorių teigimu, linijos terminas 



parodos pavadinime perteikia tarpusavio ryšių idėją – piešinių, tapybos, grafikos darbų vienovę
ekspozicijoje. Tuo pačiu akcentuoja ir kultūrinių ryšių tęstinumą, suteikiantį progą pažinti šiandieninio 
Zalcburgo meninio gyvenimo dalį.

Dalyviai: Erwin Auer, Eva Baker, Rupert Gredler, Monika Hartl, Sonja Haslinger-Aberer, Brigitte 
HauckDelmondo, Gabrielle Helmke-Becker, Gerlinde Hochmair, Petra Korte, Barbara Kubitschek-Bulian, 
Albert Lindenthaler, Sylvia Mehnert-Kalenda, Karin Puchinger, Edith Richter, Marlene Schaumberger, 
Christine Todt, Rauthgundis Zieser.

Kuratorės: Monika Hartl, Karin Puchinger.

Organizatoriai: Vilniaus grafikos meno centras, art bv Berchtoldvilla.

Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga.

Paroda veiks iki balandžio 27 dienos.

Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius).
2019 04 09 - 04 27 

Atgal (NAUJIENOS)

3-ioji Tarptautinė Alytaus vizualaus meno bienalė MENO MATAS. ĮVYKIŲ HORIZONTAS (NAUJIENOS-
1848)

Įvyko LDS ataskaitinė konferencija (NAUJIENOS-1847)

Sigito Lukausko tapybos paroda „Tylos metas“ (NAUJIENOS-1845)

A. Gajausko kvietimas dalyvauti jo rengiamo projekto „Bendruomenė kalendorių pumpurų ir 
žvirblių“ konkurse (NAUJIENOS-1844)

Mokslo ir meno sintezės tema MO muziejaus parodoje ir konferencijoje (NAUJIENOS-1843)

NDG svetingas savaitgalis išlydi kinų meno parodą (NAUJIENOS-1842)

Aušros Andziulytės ir Laimos Drazdauskaitės akvarelių parodos „Lygiagretės” (NAUJIENOS-1841)

Trijų tapytojų paroda „Lietuva kitomis spalvomis“ (NAUJIENOS-1840)

Du šimtus metų dingusiu laikytas Jono Rustemo paveikslas „Veneros gimimas“ pirmą kartą rodomas 
muziejuje (NAUJIENOS-1839)

Ryto Jurgelio kūrybos paroda „Ribos“ (NAUJIENOS-1838)

Antano Kmieliausko ir Ramūnės Kmieliauskaitės tapybos parodoje LAUKIANT VASAROS (NAUJIENOS-
1837)

Šveicarijos lietuvių menininkų Juzefos Katiliūtės ir Gabrieliaus Stanulio kūrybos paroda (NAUJIENOS-
1836)



COMING OUT: Gehard Demetz ir Laisvydė Šalčiūtė (NAUJIENOS-1835)

Marko Mäetamm (EE) paroda „PASAULIS APLINK MANE (juda vis greičiau ir greičiau)“ (NAUJIENOS-
1834)

Pročiūnų žudynių vietos įamžinimo ir prieigų sutvarkymo projekto idėjos konkursas (NAUJIENOS-
1833)

„Artūras Makštutis-Maksimilianas. Skulptūros ir fotografijos paroda Kelionių vadovas“ (NAUJIENOS-
1832)

Mantas Kniubas. Tapybos paroda „Akademijos modelių portretai“ (NAUJIENOS-1831)

Elvyra Kairiūkštytė – gaivališka meno mistikė (NAUJIENOS-1830)

Eglės Ulčickaitės kūrybos paroda "Fragmentai" (NAUJIENOS-1829)

Jono Daniliausko tapybos paroda (NAUJIENOS-1828)

Dvi parodos Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje (NAUJIENOS-1827)

Rasos Žmuidienės iliustracijų paroda (NAUJIENOS-1826)

Ramunės Vėliuvienės jubiliejinė paroda „Kontekstai“ (NAUJIENOS-1825)

4-osios šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paskutinioji paroda vyks 
Grafikos meno centre. SPALVA-ŠVIESA (NAUJIENOS-1824)

4-osios šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda Panevėžyje. 
SPALVA-ŠVIESA / TIKROVĖ-MITAS–UŽMARŠTIS (NAUJIENOS-1823)

Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paroda „Šventieji, kankiniai ir herojai“ (NAUJIENOS-1822)

Andriaus Makarevičiaus tapybos paroda „Stoties rajono pasakojimai arba Mandelos efektas (V. 2.0)“ 
(NAUJIENOS-1821)

Lydintysis kvadrienalės „Q19. Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ renginys Ē N W A D S * (NAUJIENOS-
1819)

4-osios šiuolaikinės dailės kvadrienalės „Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ paroda Kaune
(NAUJIENOS-1818)

Audriaus Puipos (1960–1997) akvarelės, grafikos paroda (NAUJIENOS-1817)

PASKELBTAS IDĖJOS KONKURSAS – kuriamas paminklas TAUTOS LAISVEI (NAUJIENOS-1815)

Simono Skrabulio tapybos paroda „Puodelio kelionė“ (NAUJIENOS-1814)

KKKC Parodų rūmuose – kvadrienalės „Q19: Memorabilia“ paroda „Įkūnyta atmintis“ (NAUJIENOS-
1813)

4-ios LDS kvadrienalės „Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ parodos (NAUJIENOS-1812)

Andriaus Kviliūno video meno paroda „Mano svečių dainos“ (NAUJIENOS-1811)

Mažo tiražo keramikos paroda „Kerinti molio galia“ (NAUJIENOS-1810)

Europos kultūros sostinės forumo dėmesio centre „Žmogiškasis faktorius“ (NAUJIENOS-1806)



Paroda „Vilnius dailėje. 1939–1956“ (NAUJIENOS-1805)

MO muziejuje bus atidaryta didžioji paroda „Gyvūnas – žmogus – robotas“. (NAUJIENOS-1804)

Eglės Ulčickaitės paroda „Kartoteta“ Diuseldorfe (NAUJIENOS-1802)

Lietuvos dailininkų sąjungos ataskaitinė konferencija (NAUJIENOS-1799)

Paroda „Vilniaus priemiesčių topografija. XVIII a. pab. – XIX a. pr. Vilniaus gimnazijos mokinių braižyti 
žemėlapiai“ (NAUJIENOS-1787)

Paroda „Nebaigti reikalai. Apie meninę komunikaciją paštu“ (NAUJIENOS-1785)

Paroda „Jos“ – ne apie tulpes (NAUJIENOS-1765)

Kvieičame dalyvauti 3-osios Kauno tarptautinės grafikos bienalės „Grožis“ konkurse. (NAUJIENOS-
1758)

Kviečiame dailininkus dalyvauti enciklopedijos atnaujinime! (NAUJIENOS-1747)

LDS Kauno skyrius kviečia dalyvauti parodoje "Gobelenas vakar ir rytoj" (NAUJIENOS-1707)

LDS informacija apie mokesčių reformą (NAUJIENOS-1657)

LDS "GalerijaXX" gražiausias žiemos šventes pasitinka su nauja „Senvage“ (NAUJIENOS-1192)

LDS "GalerijaXX" gražiausias žiemos šventes pasitinkame su nauja „Senvage“ (NAUJIENOS-1191)


