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 TREčIADIENIS, birželio 17 d.

 9.30-10.00 REGISTRAcIJA

I POSĖDIS. Pirmininkai:  prof. PhD aLgis mickūnas  ir prof. PhD farouk y. seif

10.00-10.10 Doc. dr. aušra martišiūtė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
direktoriaus pavaduotoja. Sveikinimo žodis.

10.10-10.40 Prof. PhD farouk y. seif (JAV Sietlo Antiocho universitetas). Neištirta grožio kelionė: 
kilnumo patyrimas per eroto žavesį (En).  

10.40-11.00 Dr. Žibartas jackūnas (kfmi). Semantiniai estetinių vertybių sampratos aspektai. (LT).
11.00-11.20 Prof. hab. dr.  AnTAnAS AndRIJAUSkAS (kfmi). Tradicinė indų ir Vakarų grožio 

samprata lyginamosios analizės požiūriu (LT).  
11.20-11.40 Prof. hab. dr. gintautas maŽeikis (VdU). Grožio siaubas: ideologinių 

subjektyvybių atkūrimas (En).
 11.40-12.00 DISKUSIJOS

 12.00-12.30 KAVOS PERTRAUKA

II POSĖDIS. Pirmininkai:  prof. hab. dr. gintautas maŽeikis, prof. PhD REkhA T. MEnon

12.30-12.50 Prof. hab. dr., MA akademikė–korespondentė viktorija daujotytė-Pakerienė (VU)  
Grožis: grįžimas prie estetikos A. J. Greimo būdu (LT). 

12.50-13.10 Prof. PhD aLgis mickūnas (JAV, ohajo universitetas). Ant civilizacijų ribos (En).
12.50-13.10 Prof. hab. dr. tomas kačerauskas (VGTU). Grožio vieta kultūros rūbe (En, LT).
13.10-13.30 Mag. dr. josePhine PaPst (austrija, grazas, indexicals – transdisciplinarinių pažintinių ir struktūrinių-sis te-

minių mokslų centras, grazas, austrija). Išreikštas amžinumas – suprastas amžinumas (En).
 13.30-15.00 PIETŲ PERTRAUKA

III POSĖDIS. Pirmininkai: doc. dr. nAGLIS kARdELIS,  dr. Žibartas jackūnas

15.00-15.20 Doc. dr. nAGLIS kARdELIS (kfmi). Platono įžvalgos apie grožio prigimtį (LT).
15.20-15.40 Prof. hab. dr. daLia marija stančienė (kU). Scholastinė moralinės darnos ir 

metafizinio grožio koncepcija (LT). 
15.40-16.00 Doc. dr. gytis vaitkūnas (kfmi). Baroko estetikos tapsmas ir sklaida bei jos 

vaidmuo istorinės grožio sampratos evoliucijos procesuose (LT). 
16.00-16.20 Doc. dr. TETIAnA ShEVchUk (ukraina, izmailo universitetas). Narcizo grožis 

G. Skovoroda’os interpretacijoje (En).
 16.20-16.40 KAVOS PERTRAUKA

IV POSĖDIS. Pirmininkai: prof. hab. dr. tomas kačerauskas, Prof. PhD farouk y. seif 

16.40-17.00 Prof. PhD REkhA T. MEnon (jav, berklio u-tas). Nepasotinamas jausminis grožio 
troškimas indų estetikoje (En).

17.00-17.20 šarūnas Paunksnis (VdU). „Ar gali ištepti aliejumi mano plaukus?“: Grožio 
samprata nekomerciniame Indijos kine (En).

17.20-17.40 saLomėja jastrumskytė (kfmi, vda). Sinestezinė vakarietiškosios grožio kategorijos 
prigimtis (LT).

17.40-18.00 Dr. agnieška juzefovič (VGTU). Grožio samprata tradicinėje kinų kultūroje ir 
estetikoje. (En).

 18.30-19.00 LMA FOLKLORINIO ANSAMbLIO „DIJŪTA“ KONcERTAS (VAD. rūta Žarskienė).
 

KETVIRTADIENIS, birželio 18 d.

I POSĖDIS. Pirmininkai: prof. hab. dr. graŽina daunoravičienė,  EwA czAchoRowSkA-zyGoR

10.00-10.20 Prof. hab. dr. graŽina daunoravičienė (LMTA). Grožio genas garsų mene: teorinės ir 
kompozicinės praktikos eskizas (LT).

10.20-10.40 Prof. AM dr. regina chłoPicka (Lenkija, krokuvos muzikos akademija). Gamtos grožis Krzysztofo 
Pendereckio muzikoje – tarp Europos ir Rytų tradicijų (En).

10.40-11.00 kinga kiwała (Lenkija, krokuvos muzikos akademija). „Grožio laikas“ Krzysztofo Pendereckio 
Antrojoje Kalėdinėje simfonijoje (GERM).

11.00-11.20 Dr. kamiLė ruPeikaitė (valstybinis vilniaus gaono žydų muziejus, Lmta). Sakralumas = grožis? 
Ritualinių muzikos instrumentų garso koncepcija hebrajiškoje Biblijoje (En).

 11.20-11.40 DISKUSIJOS 
 11.40-12.00 KAVOS PERTRAUKA

II POSĖDIS. Pirmininkai:  prof. hab. dr. regina chłoPicka,  dr. kamiLė ruPeikaitė

12.00-12.20 nataLia soPata (krokuvos muzikos akademija). Grožis šventojo veide. Religiniai Paweło 
Szymańskio kūriniai (En).

12.20-12.40 jūratė Landsbergytė (kfmi). Baltiškasis amžiaus muzikos fenomenas (GERM).
12.40-13.00 EwA czAchoRowSkA-zyGoR (academy of music in krakow). Grožio ieškojimas garsų karalystėje. 

Adam Walaciński Dichromija fleitai ir pianinui bei Sodų simfonijos (En).
13.00-13.20 magdaLena chrenkoff (academy of music in krakow). Vandens motyvai Stanisławo 

Moniuszkos dainose (En).
13.20-13.40 Prof. PhD michaeL saffLe (jav, virdžinijos politechnikos institutas ir valstybinis universitetas). 

Vaizdingumas, taurumas, gamta, žmonija ir grožis Liszto muzikoje (En).
 13.40-15.00 PIETŲ PERTRAUKA

III POSĖDIS. Pirmininkai: prof. hab. dr. oLGA TURGAn, dr. TETIAnA RIAzAnTSEVA

15.00-15.20 Doc. dr.  AnnELI MIhkELEV (Estija, Talino universitetas). Kaip bjaurumas tampa grožiu? (En). 
15.20-15.40 Dr. TETIAnA RIAzAnTSEVA (ukraina, t. ševčenkos literatūros institutas).  Kam tarnauja žmogaus 

grožis?…”Grožio interpretacija metafizinėje poezijoje (En). 
15.40-16.00 Dr. audronė raškauskienė (VdU). Aštuonioliktojo amžiaus estetinės minties 

atspindžiai Ann Radcliffe kūryboje (En).
16.00-16.20 Dr. ŽiviLė nedzinskaitė (LLTI). Epigramos kaip literatūros žanro grožio kriterijai  

baroko epochoje (LT).
16.20-16.40 anna trofymenko (ukraina, valstybinis izmailo universitetas). „Ar grožis tarnauja menui? Ar 

menas tarnauja grožiui?“ (Doriano Grėjaus paveikslas, Oscar Wilde) (En).
 16.40-17.00 KAVOS PERTRAUKA 

IV POSĖDIS. Pirmininkai: doc. dr.  AnnELI MIhkELEV, dr. audronė raškauskienė

17.00-17.20 Prof. hab. dr. IREnA BUckLEy (VdU). Prancūziškieji grožio kriterijai XIX a. lietuvių 
literatūroje (LT).

17.20-17.40 Prof. hab. dr. regina koŽeniauskienė (VU). Esteto maištas: kaligrafija  prieš „kalbos 
baidyklę“ (LT).

17.40-18.00 Prof. hab. dr. oLGA TURGAn, doc. dr. TATyAnA GREBEnyUk (ukraina, zaporožės valstybinis universitetas). 
Grožis modernistinėje ir postmodernistinėje estetinėje sistemoje (remiantis 
Ukrainos literatūra) (En).

17.40-18.00 Doc. dr. irena ragaišienė (VdU) Grožis, kultūros normos, ir tapatybės problema 
Toni Morrison romane The Bluest Eye and Margaretos Atwood Lady Oracle (En).

18.00-18.20 Prof. PhD SABBAR S. SULTAn (Jordanas, Ammano Al Isra universitetas). P. Shaffer’o Amadėjus ir 
grožio jausmas (En). 

 18.30-20.00 KONcERTAS. KLASIKINIUS INDIJOS šOKIUS ATLIEKA REkhA T. MEnon, SMUIKU                      

            GRIEŽIA martynas švėgŽda von bekker. 

PENKTADIENIS, birželio 19 d.

I POSĖDIS. Pirmininkai: prof. hab. dr. aLgis kaLėda, doc. dr. rūta brūzgienė

10.00-10.20 Prof. hab. dr. juozas ŽiLionis (vPu). Grožio ir dorovės samprata Marijos 
Pečkauskaitės kūryboje (LT).

10.20-10.40 Dr. justyna Prusinowska (adomo mickevičiaus universitetas, Poznanė, Lenkija). Baltų dievų 
literatūrinis portretas lietuvių, latvių ir lenkų romantikų kūriniuose (LT).

10.40-11.00 Dr. PiLLė veLjataga (kfmi). Grožio samprata tarpukario lietuvių estetikoje (LT). 
11.20-11.40 Pedram LaLbakhsh (Malaizijos univcrsitetas). „Grožis yra tiesa, tiesa yra grožis“: 

gražios tiesos samprata Doris Lessing kūrinyje Penktas vaikas (En).
 11.40-12.00 KAVOS PERTRAUKA 

II POSĖDIS. Pirmininkai: prof. hab. dr. virginija baLsevičiūtė-šLekienė,  
dr. justyna Prusinowska

12.00-12.20 Prof. hab. dr. aLgis kaLėda (LLTI) Įtaigus grotesko žavesys (šiuolaikinės lietuvių 
ir lenkų dramos paralelės) (LT).

12.20-12.40 Prof. hab. dr. virginija baLsevičiūtė-šLekienė (vPu). Kasdienybės estetika 
Juditos Vaičiūnaitės poezijoje (LT).

12.40-13.00 Doc. dr. rūta brūzgienė (LLTI). Literatūros kūrinio muzikalumas kaip 
estetinės vertės kriterijus Vinco Mykolaičio-Putino poezijoje (LT). 

13.00-13.20 graŽina kadŽytė (LLTI). Nuo saulės marčios iki velnio močios: grožio 
definicijų amplitudė tautosakos tekstuose (LT). 

13.20-13.40 VALEnTynA khARhkUn (ukraina, t. ševčenkos literatūros institutas). Estetika socialistinio 
realizmo antropologiniuose projektuose (En).

 13.40-15.00 PIETŲ PERTRAUKA 

III POSĖDIS. Pirmininkai: dr. asta venskienė, graŽina kadŽytė

15.00-15.20 Dr. asta venskienė (VdU) Fizinis grožis ir jo ženkliškumas XIX a. pab.–XX a. 
pirmosios pusės lietuvių kaimiškoje kultūroje (LT). 

15.20-15.40 Dr. vidmantas kuPrevičius (LkI). Kūno dalis žymintys žodžiai XIX a. rytų 
aukštaičių rankraštiniame žodyne (LT).

16.00-16.20 MARTynAS noRBUTAS (vu khf). Grožis politiniame diskurse – nuo 
reprezentuojančio iki geidžiamo kūno (LT).

16.20-16.40 Dr. ALLA dIoMIdoVA (vu khf). Moterų reklamos diskurso kognityviniai 
modeliai (LT).

 16.40-17.30 FOTODAILININKAS JUozAS VALIUŠAITIS RODO SKAIDRIŲ FILMą   

             „NUGRIMZDUSIS VILNIUS“.

 17.30   DISKUSIJOS. bAIGIAMASIS KONFERENcIJOS PIRMININKO  

             PROF. aLgio mickūno ŽODIS. 


