
INTUITYVI ESTETIKA: 
kūrybinės tapatybės paieškos 

PROGRAMA       Praktinės paskaitos apie laikmečio įtaka dailininkų asmenybės formavimąsi.   
      Dailininko gyvenimo  etapo ir meno kūrinių sąsajos: menotyrinė ir psichologinė analizė.
      GENIUS LOCI plenerų aptarimas.       
      Diskusijos, malonus pabendravimas.

Rugsėjo 10 d. 13:00-17:00
Viešbutis „ARTIS“ (Totorių g. 23)

ReGistRAcijA REGISTRACIJA - greta@hai.lt, +370 610 61272 iki rugsėjo mėn. 3 d. atsiunčiant el. paštu šią informaciją:   

      užpildytą anketą, kurią rasite adresu: http://hai.lt/binary/uploads/Klausimynas_pleneras.docx
      savo darbų pavyzdžius arba internetines nuorodas į juos.     
      savo CV.

idėja Šiandien esame nepakankamai įvertinę vizualaus ir taikomojo meno, jo estetikos svarbą 
žmogui ir jo gyvenimui, kūrėjo asmenybės ir jo kūrybos ryšį.

Dailės kūrinys, interjero, rūbo, aksesuaro ar kito produkto dizainas, fotografija, žmogaus stiliaus 
sprendimai kuria ne tik VAIZDĄ, bet ir psichologinius VAIZDINIUS, kurie akimirksniu užsifiksuoja 
žmogaus sąmonėje ir veikia kaip tam tikras GYVENIMO BŪDO SCENARIJUS.

Kokį VAIZDINĮ įsileidžiame, taip ir gyvename, tuo ir tampame.

Intuityvios estetikos savaitė
“PASLĖPTOS VAIZDINIŲ REIKŠMĖS”

MENAS - MADA – STILIUS – VERSLAS – KOMUNIKACIJA – PSIChOLOGIJA- SEMIOTIKA

REGISTRACIJOS MOKESTIS - 10 eur asmeniui.



VEdaNTiEji :

RASA BALTĖ- BALČIŪNIENĖ
Verslininkė, mąstymo pokyčių  provokatorė, asmenybės vystymosi  konsultantė, naujų galimybių nešėja, vizion-
ierė,  ontopsichologijos praktikė, „Femina Bona“ ir „harmoningos asmenybės instituto“ įkūrėja.

„Menas – vienas iš svarbiausių žmonijos aspektų, apibrėžiantis mūsų vystymąsi. Ir vis dėlto, kurdami meną, mes 
net patys nebepastebime, kaip mąstom stereotipais, šablonais. Net nesusimąstome, kaip media, reklamos, 
mados vazidniai  veikia mūsų sąmonę, kaip kūriniuose projektuojame save. O kūrybinis protas reiškiasi tada, 
kai mąstymas atlaisvėja nuo giliai įsiūtų atgyvenusių socialinių ir kultūrinių stereotipų, kai sugebame pauzėje 
pajausti ir spontaniškai išreikšti universumą, kuris kiekvienam laikmečiui, vietai, žmogui turi skirtingas žinias.”

TATJANA ChARITONOVA
Meno ir kultūros bei istorijos muziejaus „Ermitažas“ (Sankt Peterburgas)
mokslinė bendradarbė ir vyriausioji psichologė, meno istorikė ir psichologijos mokslų daktarė.

“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.”

MARINA ČEKMARIOVA
Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė, menotyros mokslų daktarė, meno edukacijos projektų kūrėja, mokslinių 
straipsnių  įvairiomis kalbomis autorė (Sankt Peterburgas).

„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 .“

                       daLYViŲ aTSiLiEPiMai

SauLiuS KRuoPiS, dailininkas
„Savo darbo nebaigiau dar, bet vadinsiu jį “Rojaus vieta”. Dirbdamas turėjau du 
angelus, kurie atvėrė man širdį. Mes visi tapom kaip šeima, o kalbant apie pro-
fesionalumą, mes pabandėm atsisakyti savo stereotipų ir, prieš pradedant dirbti, 
tinkamai nusiteikti viduje. Su amžiumi sunku per savo ego peržengti, bet mano an-
gelai man padėjo. Svarbu, kad tai turėjo tarptautinį akcentą ir kad niekas neskuba 
išvažiuoti.“

juRgiTa jaNušKEVičiūTė, Mados dizainerė
Maudynės grožyje. Ar žinote kokia žodžio ESTETIKA - reikšmė? Ogi estetika reiškia 
malonumo pojūtį , man tai buvo nauja... Trys dienos GENIUS LOCI - intuityvios 
estetikos plenere, atskleidė mane kaip kūrėją ir leido man kitaip pažvelgti į kūrybos 
procesą. Kokį vaizdinį įsileidžiame, taip ir gyvename. Atrodo- žinoma visiems tiesa, 
bet iš pavyzdžių iš pokalbių ir pojūčių pirmą kartą taip stipriai suvokiau, kaip svarbu 
ieškot šviesos ir ją skleist, kad mūsų laimė- tai pasirinkimų pasekmė, kad menas turi 
gimti ne iš skausmo (tada jis žudo kūrėją ir žiūrovą), o iš vidinio pertekliaus.”

iLoNa ŽViNaKiENė, tapytoja
„Trys dienos su GENIUS LOCI- intuityvios estetikos plenere. Kokį vaizdinį įsileidžiame, 
taip ir gyvename. Atrodo- žinoma visiems tiesa, bet iš pavyzdžių iš pokalbių ir pojūčių 
pirmą kartą taip stipriai suvokiau, kaip svarbu ieškot šviesos ir ją skleist, kad mūsų laimė 
- tai pasirinkimų pasekmė, kad menas turi gimti ne iš skausmo (tada jis žudo kūrėją 
ir žiūrovą), o iš vidinio pertekliaus. Estetika- tai malonumo pojūtis. Ačiū p. Rasai- Har-
moningos asmenybės institutui, Tatjanai Charitonovai- menotyrininkei, psichologijos 
mokslų daktarei iš Ermitažo. (Samkt Peterburgas) ir Marinai Čekmariovai - Ermitažo 
menotyros mokslų daktarei, meno kritikei, edukologei ir visiems buvusiems kartu.“

ViTa PoNišKaiTiENė
Kartais gyvenime būna dalykų, kurių tiesiog negali paaiškinti. Jie ištinka tave kaip lietus, 
kaip gaivus vėjo gūsis, kaip šviesos tekėjimas, kaip netikėtas džiaugsmą teikiantis pris-
ilietimas... Paima tave, iškerpa iš ten kur esi, nuneša ten, kur nesitikėjai, pažadina tavo 
kadaise prislopintą žinojimą, praplečia suvokimą, palydi į patį tavo vidų, prakalbina, 
pamaitina, visą sielą pripildo šviesos ir meilės, ir dar pargabena namo, paglosto, prav-
eria langą ir tyliai atsitraukia. Taip atsitiko man. Trys dienos Vizualaus ir taikomojo meno 
plenere “INTUITYVI ESTETIKA: GENIUS LOCI”. 
Ką įsileidžiame, taip ir gyvename, tokiais ir tampame... Kaip mus veikia įvairūs meno 
kūriniai? stereotipai? Kokias žinutes perduodame savo kūriniais? Kaip kurti šviesų ir 
pozityvų meną?... Teorija ir praktika. Buvo labai įdomu. Taip įdomu, kad net pati sau 
pavydžiu. Trys dienos šviesios patirties, mokantis paleisti visus žinojimus ir stereotipus, ir 
atsiduoti vidinei laisvei, intuicijai. Gyvas veiksmas, netikėtumai ir atradimai pradedant 
nuo vietos pažinimo iki mėgavimosi kūryba... Fantastiškas laikas, nuostabiausi žmonės, 
neįkainojama patirtis. Ačiū visiems: organizatoriams, lektorėms ir kūrėjams - plenero 
bendrakeleiviams.


