
K V I E Č I A
HARMONINGOS ASMENYBĖS INSTITUTAS

Rugsėjo  12-16 d. Vilnius

Meno psichologijos
dialogų savaitė
MENAS – VERSLAS – ŠVIETIMAS – VISUOMENĖS ATEITIS



Meno psichologijos dialogų savaitės siekis

Pasitelkiant meno psichologiją:

1. panagrinėti meno poveikį ŽMOGAUS 
psichikai, gyvenimui, VERSLUI ir 
VISUOMENĖS sveikatai;

2. suvokti, kokią reikšmę turi GROŽIO 
KRITERIJUS mene ir jo praradimas 
šiuolaikiniu metu;

3. paieškoti kartu NAUJŲ GALIMYBIŲ, 
kaip atstatyti prarastą grožio kriterijų 
įvairiose srityse;

4. formuoti INICIATYVĄ grožio 
kriterijaus atstatymui, jungiant 
įvairiais organizacijas  VERSLE –
ŠVIETIME - TAIKOMAJAME MENE-
VISUOMENĖJE.

AMRES - Meno suvokimo restauracija



Meno psichologijos dialogų savaitės programa

12 d.
16:00  – 18:30 val.

Meno psichologijos įžvalgos švietimui
Kaip menas  veikia  žmogaus formavimąsi? Kokias  vaizdiniais  gyvena vaikai 
ir jaunimas  šiandien, ir kaip  grožis mene gali pasitarnauti jų ugdyme?
Apskritas stalas 

Pažangių mokyklų kūrėjai, 
pedagogai-lyderiai, ŠMM 
atstovai, visuomenės 
lyderiai, besidomintys 
švietimu

13 d.
16:00– 18:30 val.

Meno psichologija ir mados estetika
Kaip  šiandien transformuojasi grožio kriterijus  mene ir mados estetikoje: 
priežastys, poveikis žmogui ir  mados estetikos vystymosi perspektyvos.
Apskritas stalas

Mados dizaino  ir meno 
pažangūs dėstytojai,  
mados dizaino kūrėjai, 
plaukų stilistai, mados 
verslas, jaunieji 
dailininkai.

14 d.
9:00  – 11:30 val.

Meno psichologija ir vizualinė komunikacija
Vaizdiniai mene ir reklamoje:  kokiais  vaizdiniais  ir kodėl „maitinama“ 
žmogaus sąmonė šiandien? Vaizdinio grožis ir destruktyvumas – kūrėjo 
pasirinkimo laisvė ar atsakomybė? Kokia reklamos vystymosi perspektyva?
Apskritas stalas

Komunikacijos, 
marketingo, reklamos 
verslo  vadovai ir 
specialistai

14 d.
16:00 – 18.30 val.

Kūrybinio proto krizė - šiuolaikinio meno krizė
Kokią įtaką menas daro besiformuojančiai vidutinybių ir „5 minučių šlovės“ 
kultūrai bei mažėjančiam profesionalumui? Kokia išeitis?
Apskritas stalas

Verslo kūrėjai , vadovai, 
personalo vadovai, verslo 
konsultantai

15-16 d.
13 – 20 val.

Meno psichologija: pagrindas kūrybinio proto 
vystymui
Seminaras

Verslo kūrėjai ir vadovai

2016 m. Rugsėjis



Apskritas stalas

„Meno psichologijos įžvalgos švietimui“
Kaip menas  veikia  žmogaus formavimąsi? Kokias  vaizdiniais  gyvena vaikai ir jaunimas  

šiandien, ir kaip  grožis mene gali pasitarnauti jų ugdyme?

RUGSĖJO  12 d. 16:00  – 18:30 val.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA
(Kalvarijų 137 E, Vilnius)

§ LEONAS KAČINSKAS
Psichiatras, „įmonės „Ambulansas“ direktorius medicinai.

§ VILIUS ADOMAITIS,
„AM Viltėja“ įkūrėjas, konsultantas.

§ GABIJA SKUČAITĖ,
Socialinių mokslų kolegijos  direktorė.

§ ILONA MOREVA,
Tarptautinio kultūros ir švietimo centro „LIZARI“ direktorė
(Latvija)

DIALOGO DALYVIAI
§ TATJANA CHARITONOVA,

Ermitažo vedančioji psichologė, meno istorikė
(Sankt Peterburgas).

§ MARINA ČEKMARIOVA,
Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė  (Sankt Peterburgas).

§ GINTARAS ŠEPUTIS,
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos  direktorius.

MODERATORIAI
§ RASA BALČIŪNIENĖ, 

verslininkė, asmenybės vystymosi  konsultantė, 
ontopsichologijos praktikė,  HAI.LT ir FEMINA BONA  įkūrėja.

§ EGLĖ DAUNIENĖ,
„Talent Safari“ įkūrėja, konsultantė.

LIETUVOS 
ŠVIETIMO 
KONFEDERACIJA

PARTNERIAI



Apskritas stalas

„Meno psichologija ir mados estetika“
Kaip  šiandien transformuojasi grožio kriterijus  mene ir mados estetikoje:
priežastys, poveikis žmogui ir  mados estetikos vystymosi perspektyvos.

RUGSĖJO  13 d. 16 – 18:30 val. 

VILNIUS

DIALOGO DALYVIAI

§ TATJANA CHARITONOVA
Ermitažo vedančioji psichologė, meno istorikė 
(Sankt Peterburgas).

§ MARINA ČEKMARIOVA
Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė (Sankt Peterburgas).

§ ILMĀRS BRIKSNIS 
„Vispool“ įmonės įkūrėjas (Latvija).

• VILIJA ŠULSKIENĖ
Vilniaus kolegijos  Menų ir  kūrybinių technologijų fakulteto 
Aprangos  gamybos katedros vedėja. 

• SERŽAS GANDŽUMIANAS
Mados dizaineris, lektorius, SG  STUDIO įkūrėjas. 

• EUGENIJUS SKERSTONAS
Socialinių mokslų daktaras, mados psichologijos knygų 
autorius.

• GIEDRĖ FLEDŽINSKIENĖ,
Vilniaus dizaino kolegijos įkūrėja.

MODERATORIAI

§ RASA BALČIŪNIENĖ,
verslininkė, asmenybės vystymosi  konsultantė, 
ontopsichologijos praktikė,  HAI.LT ir „Femina Bona“  įkūrėja.

§ GINTARAS ŠEPUTIS,
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos  direktorius.

PARTNERIS



Apskritas stalas

„Meno psichologija ir  vizualinė komunikacija“

RUGSĖJO 14 d. 9:00 – 12:30 val. 

ISM INNOVATION BASE
(Arklių g. 18, Vilnius)

Vaizdiniai mene ir reklamoje:  kokiais  vaizdiniais  ir kodėl „maitinama“ žmogaus sąmonė 
šiandien? Vaizdinio grožis ir destruktyvumas – kūrėjo pasirinkimo laisvė ar atsakomybė? 

Kokia yra reklamos vystymosi perspektyva?

MODERATORIAI
§ RASA BALČIŪNIENĖ

Verslininkė, asmenybės vystymosi  konsultantė, 
ontopsichologijos praktikė,  HAI.LT ir „Femina Bona“  
įkūrėja.

§ GINTARAS ŠEPUTIS
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos  direktorius.

DIALOGO DALYVIAI
§ TATJANA CHARITONOVA

Ermitažo vedančioji psichologė, meno istorikė
(Sankt Peterburgas).

§ MARINA ČEKMARIOVA
Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė (Sankt Peterburgas).

§ GINTARAS ŠEPUTIS,
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos  direktorius.

§ ANDRIUS GRIGORJEVAS,
„IDEA GROUP” strategijos vadovas.

§ habil. dr. ANTANAS ANDRIJAUSKAS, 
Lietuvos kultūros  tyrimų instituto Mokslo tarybos narys, 
filosofas, kultūrologas, menotyrininkas.

PARTNERIAI



Apskritas stalas

„Kūrybinio proto krizė – šiuolaikinio meno krizė”
Menas – kūrybinio proto vystymosi šaltinis. Kokią įtaką menas daro besiformuojančiai 

vidutinybių ir  5 minučių šlovės  kultūrai bei mažėjančiam profesionalumui? Kokia išeitis?

RUGSĖJO 14 d.  16 – 18:30 val. 

ISM INNOVATION BASE
(Arklių g. 18, Vilnius)

MODERATORIAI
§ RASA BALČIŪNIENĖ

Verslininkė, asmenybės vystymosi  konsultantė,
ontopsichologijos praktikė,  HAI.LT ir  Femina Bona  įkūrėja.

§ EGLĖ DAUNIENĖ,
„Talent Safari“ įkūrėja, konsultantė.

DIALOGO DALYVIAI
§ TATJANA CHARITONOVA

Ermitažo vedančioji psichologė, meno istorikė 
(Sankt Peterburgas).

§ MARINA ČEKMARIOVA
Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė (Sankt Peterburgas).

§ GINTARAS ŠEPUTIS
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos  direktorius.

§ KĘSTAS LUKOŠEVIČIUS
Įmonės „BaltLed“ įkūrėjas

§ ROLANDAS ANDRIJAUSKAS
„DTL Vilnius“ direktorius

§ LEONAS KAČINSKAS
Psichiatras, „įmonės „Ambulansas“ direktorius medicinai.

§ prof. dr. (Hp) BOGUSLAVAS GRUŽEVSKIS
Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius

§ habil. Dr. ANTANAS ANDRIJAUSKAS
Lietuvos kultūros  tyrimų instituto Mokslo tarybos narys, 
filosofas, kultūrologas, menotyrininkas.

PARTNERIAI



VYSTYTI  LYDERIO  KŪRYBINĮ PROTĄ  PER:

§ meno vaizdinių poveikį žmogaus 
psichikai, gyvenimui ir visuomenės 
reiškiniams suvokimą;

§ intuityvaus pažinimo lavinimą;

§ objektyvaus grožio  kriterijaus 
suformavimą;

§ vidinį gebėjimą atskirti
destruktyvų ir aukščiausią meną, 
atveriantį naujus veiklos horizontus; 

§ per tarpdisciplininį požiūrį į gyvenimo 
reiškinius: asmenybė + menas + 
psichologija + veiklos rezultatas.

„Lyderis iš esmės  – tai KŪRYBINIS protas, kuris atsispiria į vidinį žinojimą ir atranda  daugeliui  
funkcionalų sprendimą, peržengiantį esamos logikos prielaidas.“ A. Meneghetti

Galbūt kai kam menas taps nauja veiklos sritimi.

RUGSĖJIS
15-16 d. 13  - 20 val.

Viešbutis  „ARTIS“ , VILNIUS
Seminaras vyks rusų kalba . (Jei reikalinga, organizuojamas 
vertimas į lietuvių kalbą). Seminaro kaina – 300 Eur + PVM

Seminaras

„Meno psichologija: pagrindas kūrybinio proto vystymui“



TEMOS:
• Kas yra menas jo kūrėjui ir žiūrovui?
• Kaip menas siejasi su žmogaus  psichika 

ir asmenybės struktūra?
• Koks meno psichofiziologinis  poveikis  

žmogaus asmenybei ir jo tolimesniems 
veiksmams?

• Kaip atskirti  neigiamas ir teigiamas 
meno sukeliamas  emocijas  ir poveikį?

• Kaip praktiškai naudoti organizmo 
pajautos ir intuityvaus suvokimo 
kriterijų, įvertinant meno kūrinius?

• Kas tai yra brandi asmenybė ir kodėl  
brandžiam žmogui svarbu suprasti grožį 
mene, norint atverti naujus savęs 
realizavimo horizontus?

Seminaras
„Meno psichologija: pagrindas kūrybinio proto vystymui”

1 diena: Meno psichologijos suvokimas

• Kaip vyksta meno suvokimas?
• Koks meno poveikis žmogaus 

pasaulėžiūrai?

• Kodėl svarbu suprasti, kur yra 
gyvybingumas ir grožis mene?

• Kaip meno istorijoje atsispindi grožio 
kriterijaus mene praradimas?

• Kokios yra grožio kriterijaus praradimo 
mene pasekmės?

• Kodėl svarbu suprasti, kaip neįsileisti 
meno destruktyvius įvaizdinius ?

VEDANČIOSIOS:
Rasa Balčiūnienė
Tatjana Charitonova



Seminaras
„Meno psichologija: pagrindas kūrybinio proto vystymui”

2 diena: Menas mūsų kasdienybėje

VEDANČIOSIOS
Marina Čekmariova
Tatjana Charitonova

PRAKTINIS MENO PATYRIMAS
Išbandysime, kaip skirtingai veikia 
organizmo pajautos ir intuityvaus suvokimo 
kriterijus, apsilankydami šiuolaikinio meno 
ekspozicijoje ir meno jėgos vietose.

MENO SUVOKIMO IŠPLĖTIMAS: 

Šiuolaikinio meno tyrinėjimas:
• Šiuolaikinio meno atsiradimo istorinės 

prielaidos ir  priežastys, skirtingų etapų 
apžvalga ir  analizė, poveikis žmogui ir 
visuomenei; 

• Kaip naudotis vietomis,  
suteikiančiomis impulsą kūrybai ir 
netikėtoms įžvalgoms.

„Genius loci“ vietos:
• Kas tai yra „genius loci “ (graikų k. 

„vietos dvasia“)?

• Kaip žmogui naudoti „genius loci” savęs 
vystymui?



TOLIMESNĖS PREZENTACIJOS TURINYS:

§ Meno poveikis asmenybės vystymuisi

§ Šiuolaikinio meno krizė – mūsų suvokimo krizė

§ Pakrikusio meno įtaka žmogui

§ Kokia išeitis?

§ XXI amžiaus poreikis – naujieji „Medičiai“

§ Meno psichologijos dialogų savaitės pranešėjai

§ Įvykusių renginių dalyvių įžvalgos

§ Atgarsiai medijoje

„Kodėl  svarbus grožio kriterijus mene,  
žmogaus, verslo ir visuomenės gyvenime?



Menas – grožio ir įkvėpimo 
šaltinis

„Visi mūsų šiuolaikiniai 
atradimai  jau seniai yra 
mene. Juos reikia mokėti 
tik  iššifruoti.“

M. Kazinik

„Meno funkcionalumas  yra 
vienas svarbiausių 
asmenybės ir žmonijos 
vystymosi elementų.“

A. Meneghetti

„...bet kurios tautos – net ir 
visos žmonijos – kūrybos 
galingumas yra tiesiog 
proporcingas dvasinės kultūros 
galingumui...“

A. Maceina



PRARASTAS GROŽIO KRITERIJUS 
ŠIUOLAIKINIAME MENE

„Gyvename laikmetyje, kurį dažnai galima lyginti su bėgančiu traukiniu, kuris nebežino, kur keliaujantis“ 
(pagal A. Maceiną). 

Gyvenimo chaosas persikelia mene ir menas tampa to paties chaoso kūrėju.
Tai, kas yra negražu tampa gražu. Tai, kas yra iškreipta, tampa tikra.

Dar 1936 metais A. 
Maceina kalbėjo:

„...moderniškojo meno 
pakrikimas yra tik 
visuotinio chaoso pasėka.“

„Bjaurumo estetika – tai, kas 
provokuoja atmetimą ir sukuria 
prieštaravimą su pačiu savimi.“

A. Meneghetti

Aut. Valerie Hegartie

SOS



ŠIUOLAIKINIO MENO KRIZĖ  -
ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS KRIZĖ

Ar  užduodame klausimą, kokį poveikį mūsų ir jaunimo psichikai daro
šie visuomenės reiškiniai: 

SOS



ŠIUOLAIKINIO MENO KRIZĖ  -
KŪRYBINIO PROTO KRIZĖ

Ar  susimąstome, kad mūsų kūrybinį protą, pasireiškiantį versle ar 
kitoje veikloje įtakoja mus supantis menas?

SOS
„Lyderis iš esmės –
tai KŪRYBINIS protas, kuris, 
atsispirdamas į vidinį žinojimą, 
atranda sprendimą daugeliui.“

Siekiant būti autentiškais, tiksliais, svarbu 
atskirti tai, kas yra gražu ir negražu – kad 
neįsileistume į vidų tai, kas prieštarauja 
gyvenimo tvarkai.“

A. Meneghetti

Lyderis iš
„didžiosios raidės“

Kūrybinis 
protas

Grožis



KUR MES ESAME 
ŠIANDIEN?

Mes prarandame suvokimą,
kas yra tikra, o kas – netikra, kurdami 
VERSLO planus,
rengdami ŠVIETIMO programas, 
ESTETIKOS projektus, 
ieškodami SAVĘS ir
kurdami ryšius VISUOMENĖJE. 

VISUOMENĖ:
ü Atbukimas
ü Abejingumas

SOS
VERSLAS:
ü Pasidavimas 

vartojimo 
kultūrai



BJAURUMO ESTETIKOS ĮTAKA ŽMOGUI

SOS

Kodėl šiandien mene 
reikalinga revoliucija?
Todėl, kad milijonai žmonių 
nesąmoningai visame pasaulyje maitinasi 
ta pačia patologija, kurią vienokiu ar 
kitokiu laipsniu nesąmoningai transliuoja 
dalis menininkų savo

DROBĖSE, PASTATUOSE, 
DIZAINO SPRENDIMUOSE, 
MADOJE  AR REKLAMOJE.

„Paveikslo kūrimo momentu 
pasireiškia tiek dailininko idėja, 
sumanymas, tiek ir jo pasąmonė.
Iš to susidaro žinia, kurią perteikia 
paveikslas, kuri gyvena ir psichiškai  
veikia mus, žiūrovus,  net jeigu  mes į 
tai nekreipiame dėmesio .“

A. Meneghetti



KOKIA IŠEITIS?

KAIP FORMUOTI KRITERIJŲ ?
• Suformuoti suvokimą, kas meno  raidoje 

yra atsitikę; 

• Suformuoti racionalų grožio kriterijų –
mokėjimą pažinti meną;

• Suformuoti organizmo pajautos kriterijų.

Gyvenimo tikslumas reiškiasi per 
aukščiausiąją kultūrą, estetiką, 
pasitenkinimą savąja būtimi.

Atskirdami grožį ir bjaurumo estetiką  
mene, mes restauruojame savo suvokimą, 
įgydami didesnį aiškumą, kas yra tikra ir 
netikra kitose mūsų gyvenimo sferose.

SUVOKIMO ATSTATYMUI 
REIKALINGAS KRITERIJUS

Objektyvaus grožio kriterijaus įtvirtinimas 
šiandien ŽMOGUI  ypač svarbus, norint 
atsilaikyti prieš agresyviai primetamą 
šiuolaikinio meno bjaurumo estetikos 
ideologiją ir  vargo – nelaimių psichologijos 
spaudimą.



ISTORINIS ŽVILGNIS

VIDURAMŽIŲ ĮTAKA
Viduramžių mene, įtakojant religiniams 
kanonams, aukštintas  KENČIANTIS  ŽMOGUS.

ANTIKOS ATGIMIMAS 
RENESANSE
Renesanso laikmetyje Florencijos 
prekybininkų ir bankininkų šeima
MEDIČIAI įkūrė Antikos filosofijos  
mokyklą, į kurią pakvietė tų laikų 
menininkus ir finansavo tik tuos 
darbus, kurie į centrą iškėlė 
KURIANTĮ ŽMOGŲ.

Tokiu būdu MEDIČIŲ ŠEIMA įtakojo 
RENSANSO mene pradžią ir  
ANTIKOJE suformuotų grožio  
kriterijų sugrąžinimą. MEDIČIŲ 
ŠEIMOS dėka šiandien mes galime 
gėrėtis Leonardo da Vinči ir 
Mikelandželo Buonaročio kūriniais
.



XXI a. reikalingi nauji „Medičiai“, 
kurie atranda naujus „Mikelandželus“

XXI AMŽIAUS RENESANSAS
XXI amžiuje reikalingi intelektualūs lyderiai  - šių laikų MEDIČI, kurie atranda ir 
formuoja būsimus „Leonardo da Vinči, Mikelandželus“ ir kitus kūrėjus.



TATJANA CHARITONOVA
Meno ir kultūros muziejaus  Ermitažo (Sankt 
Peterburgas) vedančioji psichologė, meno 
istorikė,  Ermitažo sociologinių tyrimų 
departamento mokslinė bendradarbė.

“Iš savo atliktų mokslinių tyrimų aš atradau, kad 
netgi kritikų ir visuomenės pripažinti meno kūriniai 
gali skirtingai veikti: vieni grąžina žmogui ramybę, 
atstato gyvybingumą, suteikia impulsą kurti, kiti –
skatina  susitraukti, gintis, daryti klaidas. Ir žmogus 
pats renkasi, kokį meno simbolį įsileisti į save: 
kviečiantį augti ar stumiantį į regresą. Tik grožis 
mene leidžia išreikšti proto grožio pasireiškimą 
išorėje ir kurti besivystančią asmenybę.”

Pranešėjai

Tatjana Charitonova.
Foto – Gediminas Gražys.



Pranešėjai

MARINA ČEKMARIOVA
Menotyrininkė, meno kritikė, 
Ermitažo (Sankt Peterburgas) metodininkė, 
mokslinių straipsnių  įvairiomis kalbomis 
autorė, menotyros mokslų daktarė.

„Grožis tai nėra žmogaus pasirinkimas, tai 
yra jo vidinis poreikis.  Šiuolaikinio meno 
krizė lemia tai, kad elitinė kultūra tapo 
masine, o masinė kultūra tapo elitine.  
Šiuolaikinis menas skatina žmogų paklusti 
stereotipams .“



Pranešėjai

RASA BALČIŪNIENĖ
Verslininkė, mąstymo pokyčių  provokatorė, 
asmenybės vystymosi  konsultantė, naujų 
galimybių nešėja, vizionierė,  ontopsichologijos
praktikė, „Femina Bona“ ir „Harmoningos 
asmenybės instituto“ įkūrėja.

„Kai mes patenkame į mažesnę ar didesnę krizę, 
tai reiškia, kad mūsų aplinkos suvokimas  „žiūri“ 
į praeitį ir nemato jau pasikeitusios aplinkos. 
Išeitis iš  bet kurios krizės – tai ribojančių 
stereotipų transformacija į naujai 
besiformuojančias galimybes. O tai įmanoma 
pasiekti tik nuolat vystant kūrybinį mąstymą, 
plečiant pažinimo ribas ir atsiremiant į savo 
vidinį kriterijų – intuiciją.  Menas – vienas iš 
svarbiausių žmonijos aspektų, apibrėžiantis 
mūsų vystymąsi.“



AMRES Meno psichologijos seminaras 2016 m. kovo  mėn. 

Akimirkos iš AMRES įvadinio modulio 2016 m. kovo mėn. Foto – Gediminas Gražys.

Seminaro dalyvių įžvalgos

„Aš pasiklausyti Tatjanos seminaro atėjau norėdamas daugiau sužinoti apie meno vertinimo 
kriterijus. Anksčiau vertindavau tik pagal tai ar man gražu, ar ne. Norėjau suprasti, kaip išties yra 
su tuo grožio kriterijumi. Išėjau su įžvalga, kad grožis ir estetika yra gan objektyvūs dalykai.  Kaip 
sakė Platonas – prie dieviškumo gali priartėti tik per grožį, per jį atrandi dieviškumą savyje. 

Dabar jau ne visad žinome, kas tas grožis ar menas yra. Net kažkokią gal drastišką idėją ėmėme 
traktuoti kaip meną. Gyvenimas, kur vis mažiau estetikos, o daugiau funkcijos, savotiškai  
robotizavosi, mes vaikštome iš vienos dėžutės – namų, į kitą dėžutę – darbą.“
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