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Alina: Arta vizuală dă glas împlinirii interioare 

 

Alina Asproniu, România  

Sector: Arte audio-vizuale 

Loc de muncă: lucrător care desfășoară o activitate independentă 

Despre mine 

M-am născut în Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 

(România). M-am mutat la Timișoara pentru studii, și am 

decis să rămân aici pentru că orașul oferă mai multe 

oportunități și are o puternică influență culturală. Sunt atât 

de mulțumită de ceea ce pot realiza cu o pensulă și câteva 

instrumente încât nu le pot include în descriere. Arta vizuală 

mă ajută să mă exprim, să mă calmez atunci când simt că 

nu-mi pot controla emoțiile.  

Când nu îmi pot exprima emoțiile și ideile în cuvinte, le arăt 

prin pictură, culori, contraste. ”Pacea interioară” adusă de 

audio nu lipsește atunci când îmi concentrez toate abilitățile  

Fotografie/Tablou de Alina Asproniu 



 

într-o singură direcție. Îmi place foarte mult să adaug sunete care mă clamează când pictez, când 

creez lucruri handmade sau când particip cu idei la realizarea unei sculpturi. Am un master în 

Resurse Umane, așa că tot ceea ce fac pentru arta audiovizuală vine dintr-o pasiune și o dorință 

extremă de a-i face pe ceilalți fericiți. 

 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

În general, când te uiți în urmă, realizezi că ai atât de multe de povestit, ai urmat atâția pași și ai 

trecut prin atâtea situații pentru a ajunge aici. Și da, acesta este cel mai important lucru: să ai 

povești de spus, să fii mândru că ai fost atât de puternic și ai trecut prin atâtea situații doar ca să 

ajungi unde vrei. Drumul meu către CCS a fost plin de sentimente intense și momente încărcate 

emoțional pentru că știm cu toții că sectorul cultural și artistic nu este ”bine primit” de mulți 

dintre noi. Dar știți de ce? Pentru că nu pot privi dincolo de aparențe.  

 

Ar trebui să aveți ceva în plus față 

de ceea ce au toți ceilalți. Perioada 

de pandemie 2020-2021 m-a făcut 

să realizez încă o dată că arta 

audiovizuală este ”prietenul meu 

din umbră”. Contextul pandemic nu 

mi-a limitat foarte mult activitatea 

pentru că tot ce am făcut înainte de 

pandemie; Am făcut-o și în timpul 

acesteia. Consider realizări înainte 

de pandemie tot ce ține de numărul 

picturilor mele, de multitudinea de 

lucruri handmade concepute de 

mine. 

                            Fotografie/Creație vizuală-Făcut manual de Alina Asproniu 

Da, consider realizare și integrarea mea în Resurse Umane pentru că toate cunoștințele 

acumulate acolo mă vor ajuta să mă apropii de oameni. Înainte de perioada pandemiei, am 

învățat foarte bine cum să folosesc pagina de Facebook pentru a-mi expune creațiile vizuale. M-

am oferit mereu să creez lucruri vizuale pentru colegii mei de clasă, dar și profesorilor pentru a 

le arăta recunoştinţa noastră. 

 

                

 

 



 

 

 

Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși.  

Provocările apar oricând și oriunde, dar se pare că în CCS mai des și mai ușor. Perioada de 

pandemie a părut să scoată la lumină și mai mult cât 

de sensibil este sectorul artistic. Pe de o parte m-am 

simțit neputincioasă, dar pe de altă parte am 

încercat să găsesc soluții simple, dar eficiente. Și am 

făcut-o: am pictat din ce în ce mai mult pe zi ce 

trecea; Am creat tot mai multe lucruri handmade; 

Am rămas din ce în ce mai mult în mediul online, și 

am promovat din ce în ce mai mult beneficiile artei 

vizuale.  

Mi-a plăcut ‘’frumusețea’’ adusă de arta audio și am 

încercat să găsesc un echilibru între panica de pe 

străzi și liniștea din casă. Am depășit toate 

obstacolele prin gândire pozitivă, chiar dacă cu un 

ochi am râs și cu altul am plâns. 

Am învățat din provocările pandemiei că arta 

audiovizuală nu te lasă să cazi, este atât de 

frumoasa, atât de profunda încât nu te lasă să 

renunți la ea. 

                                                                                                                                            Fotografie/Creație vizuală de Alina Asproniu 

Mi-am convins prietenii să mă ajute cu un share pentru a-i face pe alții să zâmbească când văd 

un tablou făcut cu suflet. Chiar trebuie să treci la câteva alte soluții simple, dar inovatoare, pentru 

a te promova cât mai mult posibil online. Trebuie să începeți prin a combina munca în artele 

vizuale cu alte mici elemente de satisfacție: financiară (dar la un preț sub media pieței pentru că 

artele audiovizuale sunt mai întâi despre recunoștință și pasiune, apoi despre bani); învăţând din 

ce în ce mai mult din alte bune practici aplicate la nivel european dar şi dincolo etc. 

 

”Fii FLUTURELE din spatele artelor vizuale! 

Lasă arta audio să fie dată de picăturile de ploaie și de sunetul vântului creativ.” 
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Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS  

Planurile și aspirațiile mele pentru viitor sunt și ”vizuale” pentru că vreau să încep să pictez 

tablouri mai mari, vreau să mă aventurez mai mult în sculptură (pentru a-i descoperi 

semnificațiile) și vreau să mă implic mai mult în arta audio pentru a aduce un echilibrul în CCS. 

Plănuiesc să aflu cât de mult îmi pot întinde aripile în CCS. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Aș recomanda celor care vor să se aventureze în CCS să nu uite că au ceva ce alții poate nu au: 

aripi pentru a se aventura pe înălțimi necunoscute. CCS vă poate aduce și satisfacție financiară 

pentru că avem atât de mulți pictori și sculptori, DJ, etc. care sunt cunoscuți în Europa. Marile 

muzee plătesc foarte mulți bani pentru a avea acces la unele dintre creațiile lor. 

 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

1. Ce am învățat din această poveste? 
2. Ce am învățat despre cum să-mi păstrez încrederea pentru a depăși obstacolele în CCS? 
3. Cum voi folosi ceea ce am învățat în viitor? 

 

 

Această poveste de bună practică este pregătită de Centrul pentru Promovarea 

Învățării Permanente - CPIP, România. 

 

 


