
„Pasakyk, 
kokiu vaizdiniu seki, 

pasakysiu, 
kas esi.“

/ prof. Antonio Meneghetti /
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InTUITyvIOS ESTETIKOS SAvAITĖ „PASLĖPTOS vAIZDInIŲ REIKŠMĖS“

MEnAS - MADA – STILIUS – vERSLAS – KOMUnIKAcIjA – PSIchOLOgIjA – SEMIOTIKA

Intuityvios estetikos pleneras



VERTĖ MADOS DIZAINERIAMS, STILIAUS KŪRĖJAMS

     Mokymai padės suvokti VAIZDINIŲ, mados stereotipų ir asmeninių projekcijų įtaką
     savo kūrybai, įsisavinti intuityvios estetikos techniką – gyvo veiksmo kūrybą, 
     atveriančią žmogaus individualumą ir skatinančią jo savirealizaciją.

VERTĖ MADOS IR STILIAUS VERSLUI

     Mokymai padės pažinti žmogaus pasirinkimus lemiančius kriterijus – vAIZDInIUS
     ir vystyti savo verslą naujame kokybiniame lygmenyje, atveriant žmogaus 
     individualumą ir skatinant jo savirealizaciją.

VERTĖ BESIDOMINTIEMS MADA IR STILIUMI

     Mokymai padės suprasti, kaip mados ir stiliaus pasirinkimai atspindi žmogaus 
     vIDInĮ vAIZDInĮ, lemiantį jo gyvenimo būdą, kaip jį keisti, kaip vystyti savo 
     estetinę pajautą ir individualumą, padedantį asmeninei savirealizacijai.

Mes renkamės rūbus, aksesuarus, meno kūrinius, interjero detales, dažnai giliau 
nesusimąstydami, kad jie kuria ne tik vAIZDĄ, bet ir psichologinius vAIZDInIUS, kurie mus 
veikia – struktūruoja mūsų MĄSTyMĄ ir ELgESĮ, virsdami tam tikru mūsų gyvEnIMO BŪDO 
ScEnARIjUMI.

Tai, kas mums patinka (spalvos, formos, simboliai ir kt.) dažniausiai tarnauja mūsų 
STEREOTIPAMS – visuomenės normoms.

Dizaineris, mados verslas, o ir kiekvienas mūsų, rinkdamasis mados ir stiliaus sprendimus, 
susiduriame su iššūkiu – pataikauti stereotipams ir įtvirtinti RIBOjAnTĮ gyvEnIMO STILIŲ ar 
vystyti InDIvIDUALUMĄ, o kartu ir asmenybės realizaciją skatinančias galimybes.



P R O G R A M A

1 DIENA | PRAKTInIS SEMInARAS

Rugsėjo 14 d. 9:00–19:00 val.
viešbutis „ARTIS“, Totorių g. 23, vilnius

TEMOS:
     KAIP MUS vEIKIA MADA: ko neįsisąmoninam?
     MADA IR MEnAS: tapatumo sąsajos ir tendencijų numatymo orientyrai.
     MADA IR STILIUS KAIP PSIchO-SEMIOTInIS vAIZDInyS: kaip jis veikia mūsų sprendimus?
     DIZAInO KŪRĖjO ASMEnyBĖS IR jO KURIAMO DIZAInO SĄSAjOS: kiek tai sutampa su

       kliento individualumu?
     MADOS, STILIAUS IR DIZAInO KRITERIjAI: prasminiai ir ideologiniai.
     DIZAInO IR STILIAUS KOMUnIKAcIjA: sąmoningos ir pasąmoningos žinutės.
     IŠPLĖSTA DIZAInO IR STILIAUS AnALIZĖ : geometrija, semiotika, estetika, psichologija.
     BESIFORMUOjAnTIS nAUjOS KOMPETEncIjOS POREIKIS: masiškumas kinta į 

      individualias išraiškas, kaip kurti – atskleisti žmogaus individualumą?

Formatas: paskaitos, žaidimas, stiliaus, dizaino pavyzdžių analizė, dalyvių stiliaus išplėsta 
analizė, mados ir stiliaus reikšmes tyrinėjantis pasivaikščiojimas po vilniaus senamiestį.

„Vaizdinys – tai veiksmo, kuris veikia manyje, proporcija ir matas...“  
 (prof. Antonio Meneghetti)

2 DIENA | KŪRyBInIS InTUITyvIOS ESTETIKOS PLEnERAS

Rugsėjo 15 d. 9:00–19:00 val.
InTegra house, Ežero g. 16, Subartėnų km., Elektrėnų sav.

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas“ (vydūnas) 

TEMOS:
     Kūrybinio proto samprata: realybė ir mitai.
     Intuityvi estetika kaip kūrybinės tapatybės išraiška.
     Stereotipai kaip kūrybingo proto žudikai: priežastys ir išeitys.
     Meno ir dizaino sąsajos: universalūs vystymosi principai.
     vidinių kūrėjo būsenų ir kūrybinių rezultatų sąsajos: praktiniai patyrimai.
     „gyvas veiksmas“: intuityvios estetikos kūrybinės technikos praktinis patyrimas.
     cOcO chAnEL sėkmės neįsisąmonintos priežastys: filmo ištraukų psichologinė 

      analizė.

Formatas: Praktinės paskaitos, intuityvios estetikos technikos praktika 
(akvarelės piešimas), individualus kūrybinis darbas, filmo analizė.

InDIvIDUALUS KŪRyBInIS DARBAS (paraleliniai užsiėmimai):

#1 UžSIĖMIMAS: 
DIZAInO kūrimo dirbtuvės (mados ir dizaino kūrėjams).
     Dirbtuvėse kursime eskizus, remiantis intuityvios estetikos technika. Eskizavimui 

       galima bus remtis meniniais šilko ir medvilnės audiniais, jų motyvais.

#2 UžSIĖMIMAS:  
Estetinės pajautos vystymo KALIgRAFIjOS dirbtuvės (besidomintiems mada ir stiliumi).
     Kaligrafijos giluminė prasmė.
     Kaligrafija: veiksnus būdas išeiti iš stereotipų: praktinis patyrimas.
     Autorinio rašto susikūrimas: praktinis patyrimas.



LEKTORIAI

RASA BALTĖ-BALČIŪnIEnĖ
verslininkė, harmoningos asmenybės instituto – hAI.LT (12 metų) ir profesionalios 
estetikos įmonės „Femina Bona“ (24 metai) įkūrėja, „Įvaizdinių tyrimo instiutas“ 
bendraįkūrėja, ontopsichologijos metodų taikymo praktikė, kokybinių pokyčių 
konsultantė. Rasa yra sukūrusi ir veda autorinę sąmoningos lyderystės programą 
„AUThEnTIcUS“, organizuoja inovatyvius naujų galimybių paieškos projektus, 
apjungiančius verslą, mokslą, meną, madą, švietimą ir asmenybės vystymą, 
tarptautinius forumus „nAUjOS PRASMĖS vERSLE“. naujausias Rasos projektas – 
„AMRES“, kuris apjungia meno, mados, medijos vaizdinių poveikio žmogui tyrimus ir 
edukacinius renginius (apskriti stalai, pranešimai, seminarai, plenerai, tarptautiniai
forumai) Lietuvoje bei kitose šalyse (jAE, Italija, Latvija, Rusija, Indonezija). 

TATjAnA chARITOnOvA
Meno ir kultūros muziejaus „Ermitažas“ (Sankt Peterburgas) pagrindinė psichologė, 
meno istorikė, „Ermitažo“ sociologinių tyrimų mokslinė bendradarbė, psichologijos 
mokslų kandidatė. Mados srityje Tatjana yra atlikusi įvairius tiriamuosius projektus, ana-
lizuojančius mados psichologiją (kaip moterys renkasi rūbus, kam skiria dėmesį, kaip 
pasirinkimus įtakoja spalvos), architektūros ir interjero dizaino psichologiją, aromatų 
suvokimą. Didelė Tatjanos veiklos dalis – vaizdinių psichologija. ji atlieka įvairius šios 
srities tyrimus, veda seminarus apie vaizdinių psichologiją mene ir žmogaus gyvenime. 
Tatjana taip pat veda mokymus „OntoArt“ ir „gyvosios Architektūros“ srityse. ji yra 
parengusi daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių.

MARInA ČEKMARIOvA
Menotyrininkė, meno kritikė, aukščiausios kategorijos metodistė meno ir kultūros 
muziejuje „Ermitažo“ (Sankt Peterburgas), edukacinių menotyros programų kūrėja ir 
vedančioji, daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių ir meno katalogų įvadų autorė. 
Pagrindinė Marinos menotyros dėmesio sritis yra vaizdiniai meno kūriniuose – šia tema ji 
rengia įvairius mokymus ir yra apgynusi mokslinę disertaciją. Mados srityje Marinos 
interesas yra šiuolaikinė meninė tekstilė – apie ją Marina yra pristačiusi pranešimus 
Rusijoje, Ispanijoje, Suomijoje. ji yra Europos tekstilės tinklo narė (European Textile 
network). Marina yra rengusi kolekcijos pristatymą Aukštosios mados savaitei Paryžiuje. 

Mados dizaineriai ir dekoratyvaus meno kūrėjai kviečiami dalyvauti 
nemokamai pagal konkurso sąlygas  https://goo.gl/E1s5UW

REGISTRACIJA
Prašome iki rugsėjo 10 d. pateikti:
1. Užpildytą konkurso anketą  https://goo.gl/E1s5UW
2. Savo darbų pavyzdžius (portfolio).
3. CV.
Atrinktus dalyvius informuosime rugsėjo 11 d.

Daugiau informacijos
+370 682 16731, ruta@hai.lt

ORGANIZATORIUS PARTNERIAI


