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Apie mane 

Gimiau Drobeta-Turnu Severino mieste, Mehedincio 

apskrityje (Rumunija). Persikėliau studijuoti į Timišoarą ir 

nusprendžiau pasilikti šiame mieste, nes jis siūlo daug 

įvairių galimybių ir turi stiprią kultūrinę įtaką. Esu laiminga, 

kad paėmusi į rankas teptuką ir kelias kitas priemones, 

kurių negaliu atskleisti šioje istorijoje, galiu sukurti daug 

gražių dalykų. Vizualinis menas man padeda išreikšti save ir 

nusiraminti tuomet, kai jaučiu, kad negaliu suvaldyti savo 

emocijų.  

Kai negaliu savo emocijų ir idėjų išreikšti žodžiais, išreiškiu 

jas per tapybą – per spalvas, kontrastus. Kai esu apsupta 

garsų, man netrūksta vidinės ramybės, nes visus savo 

įgūdžius nukreipiu viena kryptimi.  

Alinos Asproniu nuotrauka/paveikslas 



 

 

Labai mėgstu į savo kūrybą įtraukti garsus, kurie mane ramina tapant, kuriant rankų darbo 

meno kūrinius arba galvojant apie idėjas skulptūrai kurti. Turiu Žmogiškųjų išteklių magistro 

laipsnį, todėl viskas, kuo užsiimu audiovizualinio meno srityje, kyla iš „užsidegimo“ ir didelio 

noro padaryti kitus žmones laimingais. 

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus (KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki 

pandemijos  

Kalbant apskritai, pažvelgęs atgal supranti, kiek daug gali papasakoti, kiek daug žingsnių žengei 

ir kiek daug situacijų išgyvenai, kad patektum į šį sektorių. Ir tai yra svarbiausia: svarbiausia  –  

turėti ką papasakoti ir didžiuotis savimi, tuo, kad buvai labai stiprus ir išgyvenai daug įvairių 

situacijų, kad patektum ten, kur nori. Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus buvo 

kupinas intensyvių jausmų ir emociškai stiprių akimirkų: visi žinome, jog daugelis žmonių ne itin 

palankiai vertina kultūros ir kūrybos sektorių. Tačiau ar žinote kodėl? Todėl, kad jie nemoka 

pažvelgti giliau.  

Jei norite dirbti šiame sektoriuje, 

turite turėti išskirtinių savybių, 

kurių neturi kiti. 2020-2021 metų 

pandemijos laikotarpis man padėjo 

dar aiškiau suprasti, kad 

audiovizualinį meną myliu taip 

stipriai, jog dėl jo eičiau į pasaulio 

kraštą. Pandemija mano veiklos 

smarkiai neapribojo, nes visus 

darbus, kuriuos dariau prieš 

pandemiją, taip pat dariau ir 

pandemijos metu. Manau, kad 

svarbiausi mano pasiekimai iki 

pandemijos yra visi pasiekimai,  

susiję su mano nutapytais paveikslais bei daugybe įvairių mano sukurtų rankų darbo meno 

kūrinių.  

                            Alinos Asproniu nuotrauka/vizualinis rankų darbo meno kūrinys 

Taip pat laimėjimu vadinu ir savo integraciją į žmogiškųjų išteklių sritį, nes šioje srityje įgyta 

patirtis man padės užmegzti artimesnį ryšį su žmonėmis. Prieš pandemiją puikiai išmokau 

naudotis socialiniu tinklu „Facebook“, kuriame susikūriau savo puslapį ir jame galiu reklamuoti 

savo sukurtus vizualinius rankų darbo meno kūrinius. Visada siūlydavau savo bendraklasiams 

kartu kurti vizualinius rankų darbo meno kūrinius ir tokiu būdu parodyti dėkingumą 

mokytojams, kurie mus mokė.  

 



 

                

 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Iššūkių iškyla bet kur ir bet kada, tačiau atrodo, kad kultūros ir kūrybos sektoriuje jų atsiranda 

dažniau ir greičiau. Pandemijos laikotarpis, regis, 

dar labiau atskleidė, koks jautrus yra meno 

sektorius. Iš vienos pusės, pandemijos metu 

jaučiausi bejėgė, bet buvo ir kita pusė: stengiausi 

ieškoti paprastų, tačiau efektyvių sprendimo būdų. 

Ir radau: kiekvieną dieną tapydavau vis daugiau 

paveikslų, kurdavau vis daugiau rankų darbo meno 

kūrinių. Vis daugiau laiko praleisdavau 

internetinėje erdvėje ir vis labiau akcentuodavau 

vizualinio meno teikiamą naudą. 

Mėgavausi garso meno kuriamu „grožiu“ ir 

stengiausi rasti pusiausvyrą tarp triukšmo gatvėse 

ir ramybės namuose. Visas kliūtis įveikti man 

padėjo pozityvus mąstymas. Juo vadovavausi net 

tuomet, kai vienu metu man norėdavosi juoktis, o 

kitu – verkti. 

Iššūkiai, užklupę pandemijos metu, mane išmokė, 

jog audiovizualinis menas yra ta sritis, kuri neleidžia kristi; audiovizualinis menas yra toks gražus 

ir toks gilus, kad tiesiog negali sau leisti pasiduoti.  

                                                                                                                               Alinos Asproniu nuotrauka/vizualinis meno kūrinys 

Įtikinau draugus man padėti padaryti taip, kad kiti žmonės nusišypsotų, pamatę paveikslą, 

nutapytą iš širdies ir sielos gelmių. Norėdami kiek įmanoma daugiau reklamuoti savo darbus 

internete, turite pereiti prie kelių kitų paprastų, tačiau novatoriškų sprendimo būdų. Turite 

pradėti nuo darbo vizualinio meno srityje, derindami jį su kitais nedideliais džiaugsmą 

teikiančiais elementais: finansais (tačiau turėkite omenyje, kad kaina šioje srityje bus mažesnė 

už rinkos vidurkį, nes darbas audiovizualinio meno srityje pirmiausia yra darbas, dirbamas dėl 

dėkingumo ir „užsidegimo“, o tik paskui dėl pinigų), noru kuo daugiau išmokti iš kitų gerosios 

praktikos pavyzdžių, taikomų ne tik Europos lygiu, bet ir už jos ribų ir pan. 

 

„Būkite DRUGELIU, kuris skrenda už vizualinio meno ribų! 

Leiskite garso menui atsiskleisti lietaus lašų ir kūrybinio vėjo garsų pavidalu.“ 
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Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Mano ateities planai ir siekiai taip pat yra „vizualūs“: noriu pradėti tapyti didesnius paveikslus, 

taip pat noriu išdrįsti plačiau pasinerti į skulptūrų meną (noriu atrasti jų reikšmes) bei labiau 

įsitraukti į garso meną, kad galėčiau sukurti balansą kultūros ir kūrybos sektoriuje. Noriu 

pažiūrėti, kaip plačiai galiu išskleisti sparnus KKS.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Žmonėms, nebijantiems rizikuoti ir norintiems dirbti KKS, rekomenduoju nepamiršti, jog jūs 

turite tai, ko galbūt neturi kiti – sparnus, kurie gali jus iškelti į neregėtas aukštumas. Be to, 

darbas KKS taip pat gali jums atnešti ir finansinę naudą: Europoje yra labai daug gerai žinomų 

tapytojų, skulptorių, didžėjų ir kitų menininkų. Didieji muziejai moka didelius pinigus, kad galėtų 

įsigyti garsių menininkų darbus.  

 

 

 

Klausimai savianalizei 

1. Ko aš išmokau iš šios istorijos?  

2. Ką, perskaitęs šią istoriją, aš išmokau apie tai, kaip išlaikyti pasitikėjimą savimi, 

stengiantis įveikti kliūtis, atsiradusias KKS?  

3. Kaip įgytas žinias aš panaudosiu ateityje? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Centrul pentru Promovarea Invatarii 

Permanente - CPIP, Rumunija. 

 

 


