
INTUITYVIOS 
ESTETIKOS 
PLENERAS 

Vasario 8  d. – Seminaras “Kūrybos psichologija”

Vasario 9 d. – Kūrybinė praktika - eksperimentavimas

Vasario 10 d. – Individuali kūryba



IDĖJA

Šiandien esame nepakankamai įvertinę estetikos svarbą žmogaus 
gyvenime. 

Dailės kūrinys, rūbo, aksesuaro ar interjero elementų dizainas kuria ne 
tik VAIZDĄ, bet ir psichologinį VAIZDINĮ, kuris akimirksniu užsifiksuoja 
žmogaus sąmonėje ir skatina jį atitinkamai veikti.

Kviečiame jus susipažinti su INTUITYVIOS ESTETIKOS KŪRYBOS tech-
niką, kuri padeda suprasti VAIZDINIO poveikį ir atrasti NAUJĄ kūrybinę 
išraišką mene, dizaine ir verslo veikloje.

DALYVIAI

MENO IR DIZAINO KŪRĖJAI:

turės galimybę augti ir išeiti iš kūrybinio stereotipo, 
įsisavinti naują kūrybinę techniką ir sukurti prototi-
pus realiems užsakymams.

VERSlO KŪRĖJAI:

turės galimybę dalyvauti kūrybiniame retrite, kuri-
ame meninis patyrimas taps instrumentu, keičiančiu 
įprastus veikimo stereotipus ir atveriančiu naują 
žvilgsnį į savo verslus.

Nebūtina praktinė dailės patirtis.

“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.”

Mados dizainerė Jurgita Januškevičiūtė



VASARIO 8  D. VIlNIUS , VIEŠBUTIS “ARTIS”

Seminaras “Kūrybos psichologija”
        Praktinės paskaitos:
          -  vaizdinių psichologija: vaizdinio įtaka kūrybai ir veiklai versle.
          -  kūryba kaip žmogaus vidinio pasaulio projekcija.
          -  grožio kriterijus.
        Patyriminė meno, architektūros diazino analizė Vilniaus senamiestyje.
        Patirčių apibendrinimas.

VASARIO 9 D.  KIRKŠNOVĖ

Kūrybinė praktika 
        Intuityvios estetikos technikos įsisavinimas.
        Grožio kriterijaus kūryboje patyrimas – darbas su akvarele.
        “Gyvas veiksmas”. Kūrybinės būsena ir spontaniškumas kūryboje – darbas drobėje.
        Kūrybinių stereotipų atpažinimas ir keitimas – kūno praktikos.

VASARIO 10 D. KIRKŠNOVĖ

Individuali kūryba
        Dizainerės Natalijos Kolesnik (Ukraina) patirtis).
        Praktikos grupelės:
          -    Dailės darbų kūrimas pasirinkta technika.
          -    Rūbų modelių kūrimas – individualus darbas su plenero dalyvių užsakymais, 
               panaudojant specialiai skurtus šilko ir medvilnės audinius. 
          -    Juvelyrikos, aksesuarų kūrimas – eskizavimas.
          -    Interjero elementų dizaino kūrimas.
          -    Kt.

STRUKTŪRA

Vasario 8 d. seminaras “Kūrybos psichologija” - 
100 EUR+PVM (verslo atstovams)

Vasario 9 d. ir 10 d. kūrybinė praktika ir Individuali 
kūryba - dalyvavimas patvirtinamas užpildžius anketą.

Organizatorius pasirūpina mokymo turiniu ir 
priemonėmis, plenero metu sukurti darbai paliekami 
organizatoriui (pasirašoma sutartis).

Su atskirais kūrėjais gali būti sudaromos tolimesnio 
bendradarbiavimo sutartys darbų komercializavimui.

DAlYVAVIMO SĄlYGOS

REGISTRACIJA

Registracija ir daugiau informacijos – 
ruta@hai.lt, tel.: +370 682 16731
 

PARTNERISORGANIZATORIUS



RASA BAlTĖ- BAlČIŪNIENĖ

Verslininkė, Harmoningos asmenybės instituto – HAI.lT (12 metų) ir estetikos 
įmonės “Femina Bona” (24 metai) įkūrėja, “Įvaizdinių tyrimo institutas” ben-
draįkūrėja, ontopsichologijos metodų taikymo praktikė, kokybinių pokyčių kon-
sultantė. 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” apjungia meno, mados, medijos vaizdinių poveikio žmogui tyrimus 
ir edukacinius renginius lietuvoje bei kitose šalyse (JAE, Italija, latvija, Rusija, 
Indonezija). 
 

TATJANA CHARITONOVA

Meno ir kultūros muziejaus “Ermitažas” (Sankt Peterburgas) vedančioji 
psichologė, meno istorikė, “Ermitažo” sociologinių tyrimų mokslinė bendradar-
bė, psichologijos mokslų kandidatė. Mados srityje Tatjana yra atlikusi įvairius 
tiriamuosius projektus, 
analizuojančius mados psichologiją (kaip moterys renkasi rūbus, kam skiria 
dėmesį, kaip pasirinkimus įtakoja spalvos), architektūros ir interjero dizai-
no 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 moky-
mus “OntoArt” ir “Gyvosios Architektūros” srityse, ji yra parengusi daugiau kaip 
30 mokslinių straipsnių.
 

MARINA ČEKMARIOVA

Menotyrininkė, meno kritikė, menotyros mokslų kandidatė, aukščiausios kate-
gorijos metodistė meno ir kultūros muziejuje “Ermitažas” (Sankt Peterburgas), 
edukacinių menotyros programų kūrėja ir vedančioji, daugiau kaip 30 mok-
slinių straipsnių ir meno katalogų įvadų autorė. Pagrindinė Marinos menotyros 
dėmesio sritis yra vaizdiniai meno kūriniuose – šia tema ji rengia įvairius moky-
mus ir yra apgynusi mokslinę disertaciją.  Mados srityje Marinos interesas yra 
šiuolaikinė meninė tekstilė – apie ją Marina yra pristačiusi pranešimus Rusijoje, 
Ispanijoje, Suomijoje, yra Europos tekstilės tinklo narė (European Textile Net-
work) yra rengusi kolekcijos pristatymą Aukštosios mados savaitei Paryžiuje.

VEDANTIEJI



VIETA

Edukacinis centras 
„Kirkšnovė“
Darbutų km., Betygalos sen.,

lT-60205 Raseinių raj.

Centras įsikūręs Dubysos regioniniame parke, vaizdingame 
žalumoje paskendusiame slėnyje, išsiskiriančiame gam-
tos įvairove: Kirkšnovės ir Dubysos upių santaka, šaltinio 
versmėmis, giliu tvenkiniu, tankiai apaugusiomis kalvomis, 
žymiuoju Darbutų piliakalniu ir pasivaikščiojimo takais. 

Šalia - unikali dvidešimties šimtamečių ažuolų vieta, kuri 
siejama su kadaise buvusia pagoniška šventykla.



Pirmą kartą taip stipriai suvokiau, kad menas turi gimti ne iš skausmo 
(tada jis žudo kūrėją ir žiūrovą) o iš vidinio pertekliaus . Estetika- tai 
malonumo pojūtis. Ačiū p. Rasai- Harmoningos asmenybės institutui, 
Tatjanai Charitonovai- menotyrininkei, psichologijos mokslų daktarei iš Er-
mitažo. (Samkt Peterburgas) ir Marinai Čekmariovai - Ermitažo menotyros 
mokslų daktarei, meno kritikei,edukologei ir visiems buvusiems kartu.

Dailininkė Ilona Žvinakiene 

“Per labai trumpą laiką mes tiek visko sukūrėme ir kaip niekada aiškiai su-
pratau, kad tas vidinis kompasas - mūsų intuicija, niekada neklysta, svarbu 
juo kliautis ir tada rezultatai gali pranokti visus lūkesčius.”

Architektė Laura Pienė
 

“Savo darbo nebaigiau dar, bet vadinsiu jį “Rojaus vieta”. Mes pabandėm 
atsisakyti savo stereotipų ir, prieš pradedant dirbti, tinkamai nusiteikti 
viduje. Su amžiumi sunku per savo ego peržengti, bet mano angelai man 
padėjo. Svarbu, kad tai turėjo tarptautinį akcentą ir kad niekas neskuba 
išvažiuoti.”

Dailininkas Saulius Kruopis
 

“Mes apie jus nedaug žinojome, ir tai tapo labai gerai staigmena. Buvo 
gera, jūs labai gražiai bendravote. Atvažiuodama aš neturėjau jokių 
lūkesčių. Galvojau, kad kažką apie sausą teoriją papasakosite, bet taip 
nebuvo. Buvo daug vaizdų, iliustracijų. Bendravimas tarpusavyje ir gyvas 
veiksmas buvo įdomu.”

Dailininkė Gražina Janina Vitartaitė, 
buvusi Vilniaus Valstybinio Dailės Instituto 

(Vilniaus Dailės akademijos) Tapybos katedros vedėja.

“Gyvas veiksmas man buvo įdomu, nes taip niekad nedribau. Čia pajutau, 
kad tai, ką darėme - tikrai gyvas veiksmas. Jaučiau laisvę, saulę, laisvę ir 
tai norėjau perteikti savo paveiksle. Jame dabar yra labai daug šviesos.”

Dailininkė Vija Tarabildienė

ATSILIEPIMAI


