
MODERATORIAI

RASA BALČIŪNIENĖ
Verslininkė, pokyčių konsultantė, ontopsichologijos praktikė,  
Harmoningos asmenybės instituto ir Femina Bona įkūrėja.

EGLĖ DAUNIENĖ
„Talent Safari“ įkūrėja, naujų organizavimosi 
formų  konsultantė.

DALYVAVIMAS
LVKA ir PVPA nariams, HAI klientams 

bei ISM darbuotojams 
dalyvavimas nemokamas. 

Dalyviams iš kitų organizacijų kaina - 30 Eur + PVM.

REGISTRACIJA 

https://goo.gl/FfTgyR

Šiandien vis dažniau  sunerimę kalbame apie besiformuojančią 
vidutinybių kultūrą, paviršutiniškumą ir mažėjantį gebėjimą atrasti ne 
tik forma, bet ir turiniu naujus sprendimus.

O ar susimąstome, kaip tokiu būdu pasireiškiantį mūsų kūrybinį protą 
įtakoja mus supantis menas?  Kviečiame Jus į tarpdisciplinį dialogą, 
kuris per meno psichologiją padės  susivokti, kas ir kodėl įtakoja 
kūrybinio proto krizę ir kokia gali būti išeitis.

KŪRYBINIO PROTO KRIZĖ  – 
                      ŠIUOLAIKINIO MENO KRIZĖ

09.14
16:00-18:30 val.

ISM Inovacijų bazė
Arklių g. 18 Vilnius

„Lietuvos vadybos konsultantų asociacija“ ir „Personalo valdymo profesionalų asociacija“ 
kartu su Harmoningos asmenybės institutu kviečia į 

MENO PSIcHOLOGIjOS DIALOGų SAVAITĖS APSKRITą STALą

DIALOGO DALYVIAI

TATjANA cHARITONOVA
Ermitažo vedančioji psichologė, meno istorikė, 
Ermitažo sociologinių tyrimų departamento 
mokslinė bendradarbė (Sankt Peterburgas).

MARINA ČEKMARIOVA
Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė, menotyros 
mokslų daktarė, meno edukacijos projektų kūrėja 
(Sankt Peterburgas).

GINTARAS ŠEPUTIS
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos 
direktorius, televizijos laidų režisierius, reklamos 
projektų kūrybos vadovas.

LEONAS KAČINSKAS
Psichiatras, įmonės „Ambulansas“ direktorius 
medicinai, Kauno apskrities  priklausomybės ligų 
centro Stacionarinio  priklausomybės ligų skyriaus  
vedėjas.

KĘSTAS LUKOŠEVIČIUS
Naujos  kartos  verslininkas, įmonės „BaltLed“ 
savininkas, organizacijos, kaip gyvo organizmo, kūrėjas.

ROLANDAS ANDRIjAUSKAS
Naujos kartos verslininkas, „DTL Vilnius“ direktorius, 
dantų architektas-technikas, savo veikloje taikantis 
gamtos principus.

habil. dr. ANTANAS ANDRIjAUSKAS
Lietuvos filosofas, kultūrologas, menotyrininkas, 
civilizacijos teoretikas, Vilniaus universiteto profesorius, 
Lietuvos estetikų asociacijos prezidentas, daugybės 
knygų autorius.

prof. dr. (Hp) BOGUSLAVAS GRUŽEVSKIS
Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius, 
socialinių mokslų profesorius.



TEMOS

Sociumas reikalauja kūrybinės išraiškos, tačiau poreikį kurti 
sugriauna dar vaikystėje.

Meno ir kūrybinio proto sąsajos: kokiais kūrybos šaltiniais 
naudojamės šiandien?

Meno sugriovimas – kūrybinio proto griūtis. 
Kaip mene pradingsta grožis ir  profesionalumas, o visuomenėje  
auga vidutinybių, paviršutiniškumo ir „5 min. šlovės “ kultūra?

Grožio kriterijus mene.  Kūryba – tai grožio ir intuicijos sintezė.

Naujovių kūrimas: kaip universalūs grožio dėsniai mene padeda 
kurti prasmingas šiuolaikines naujoves?

XXI a. poreikis – naujieji Medičiai ir Mikelandželai, grožio 
kriterijaus restauracija.

Rugsėjo  12-16 d. Vilnius

MENO PSIcHOLOGIjOS
DIALOGų SAVAITĖ

MENAS – VERSLAS – ŠVIETIMAS – VISUOMENĖS ATEITIS

Išsamiau apie savaitės renginius skaitykite: 
http://hai.lt/binary/uploads/AMRES_savaite_1609/AMRES_MENO_SAVAITE.pdf


