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Apie mane  

Gimiau 1978 metais Palerme, Sicilijoje. Mano tėtis dirbo inžinieriumi šalies geležinkelių įmonėje, o mama 
baigė žurnalistikos studijas.  

Esu įgijęs matininko specialybę. Norėjau sekti tėčio pėdomis, tačiau greitai supratau, kad tai nėra mano 
kelias ir kad dirbdamas šį darbą negalėsiu parodyti savo gebėjimų. 

 



 

Įstojęs į universitetą, iš pradžių pasirinkau studijuoti Geologijos fakultete – norėjau tapti paleontologu. 
Po dvejų metų, neišlaikęs matematikos dalykų, nutraukiau studijas ir pradėjau dirbti valstybės tarnyboje. 
Dėl asmeninių įsitikinimų atsisakiau atlikti karinę tarnybą, kuri tuo metu dar buvo privaloma.  

Savyje turėjau didelį žinių troškimą, todėl po kurio laiko sugrįžau prie srities, kuri mane labai žavėjo –
archeologijos. Norėjau studijuoti archeologiją ir tapti šios srities specialistu. Archeologiją tuo metu buvo 
galima studijuoti Agridžente, o tai reiškia, jog man būtų tekę persikelti į kitą miestą. To padaryti buvo 
neįmanoma, todėl nusprendžiau stoti į panašią studijų programą savo gimtajame mieste – pasirinkau 
trejų metų trukmės etnoantropologijos studijas. Baigęs šias studijas taip pat įgijau Kultūrinės 
antropologijos ir etnologijos magistro laipsnį ir tapau antropologu.   

Studijas baigiau su pagyrimu. Norėdamas likti gyventi Sicilijoje, bandžiau išnaudoti savo kūrybinį 

potencialą ir studijų metu įgytas žinias. Pradėjau savarankiškai studijuoti specifinę grafikos rūšį – Puclite 

graphics. Tai yra grafika, paremta vizualinių konstrukcijų, skirtų žinutėms perduoti (bendravimas yra 

vienas pagrindinių antropologijos studijų elementų), serija. Nepaisant to, vis tiek nebuvau patenkintas: 

grafika nesuteikė man tiek daug laisvės, kiek tikėjausi, todėl pradėjau rašyti romanus. Vieną romaną man 

pavyko išleisti bendradarbiaujant su nedidele leidykla, kuri buvo įsikūrusi mano mieste. Tęsiau savo 

veiklą ir palengva ėjau savo keliu link to, kas tapo mano profesija visais atžvilgiais – reklaminės grafikos.  

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

pandemijos  

Darbo patirties, kurią įgijau bendradarbiaudamas su kooperatyvu „Km 0 agri-food“, platinančiu žemės 
ūkio ir maisto produktus, todėl glaudžiai susijusiu su Sicilijos teritorija, dėka pradėjau filmuoti nedidelės 
apimties kolektyvinius vaizdo įrašus ūkiams ir po truputį pradėjau suprasti, kaip yra kuriama garso ir 
vaizdo medžiaga bei kaip audiovizualinis menas gali būti naudojamas grafikos, grožinės literatūros, 
poezijos ir etnoantropologijos srityse, nes už tų įmonių stovėjo žmonės, turintys žinių, kurias buvo 
galima perduoti.  

Buvau labai prisirišęs prie Sicilijos – šis miestas buvo mano studijų objektas, todėl nusprendžiau pradėti 
pasakoti apie etnoantropologijos studijų metu įgytą patirtį, taip pat – apie patirtį, įgytą dirbant grafikos 
dizaineriu bei savo požiūrį į pasakojimų rašymą.  

Nuosavą verslą įkūriau 2020 metų sausio mėnesį ir nuo to laiko (nepaisant siaubingo pandemijos 

laikotarpio pradžios) pasirašiau dvi darbo sutartis: pradėjau dirbti vaizdo įrašu kūrėju ir grafikos 

dizaineriu, tačiau dirbdamas pagal šias sutartis retai galėdavau panaudoti savo profesinį potencialą. Vis 

dėlto, šią patirtį aš vertinu dvejopai: viena vertus, tai man buvo teigiama patirtis, nes pagaliau radau 

karjeros sritį, kurioje įsitvirtinau; taip pat ši patirtis man buvo ir neigiama, nes savo tikrąsias profesines 

ambicijas turėjau nustumti į šalį ir žiūrėti į jas tik kaip į pomėgius, nors iš tiesų norėjau būti pilną darbo 

dieną dirbančiu dokumentinės vaizdo medžiagos kūrėju, kurio pagrindinis objektas yra Sicilijos kultūros ir 

aplinkos paveldas (tiek materialus, tiek nematerialus). Norėjau, kad ši veikla taptų mano pagrindiniu 

darbu.  

Pradėjus eiti savo, kaip pasakojamuosius vaizdo įrašus kuriančio asmens, nauju kūrybiniu keliu, mane 

labiausiai nustebino tai, jog turėjau galimybę visapusiškai pritaikyti studijų metu įgytas akademines 

žinias (įskaitant ir sąvokas, kurias įsisavinau per trumpą laiką, studijuodamas Geologijos fakultete), 

galėjau panaudoti savo profesinę patirtį dirbant grafikos srityje bei savo gebėjimą pasakoti. 



 

Labai svarbus mano pasiekimas, kurį pavyko įgyvendinti prieš prasidedant pandemijai, buvo tas, kad 

Europos Sąjungos finansuojamo projekto dėka mane pastebėjo kaip vaizdo įrašų kūrėją. Šio projekto 

dėka 2019 metų vasarą apkeliavau visas Palermo provincijos savivaldybes, kad sukurčiau trumpus vaizdo 

įrašus, skirtus turizmo skatinimui Sicilijoje. Būtent ši patirtis pastaraisiais metais man įsiminė labiausiai.  

 

 
Lorenzo Mercurio nuotr. 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Prasidėjus pandemijai, dirbdamas vaizdo įrašų kūrėju Europos organizacijoje, savo profesinėje srityje 

nepatyriau jokių nuostolių. Darbas iš namų visiškai tenkino tiek mane patį (galėjau sutaupyti išlaidas, 

kurias būčiau išleidęs kurui, viešojo transporto bilietams arba pietums), tiek organizaciją, kurioje dirbu. 

Dirbti kontaktiniu būdu reikėjo tik tais atvejais, kai tai daryti buvo būtina – pavyzdžiui, filmuojant įvairius 

renginius. 



 

Kalbant apie mano, kaip nepriklausomo dokumentinių filmų kūrėjo, nežymiai atliekamą, o šiuo metu –   

ne pelno siekiantį darbą, norėdamas toliau jį tęsti pandemijos metu, pradėjau mąstyti netradiciškai ir 

ieškoti novatoriškų idėjų, kaip galėčiau tai padaryti. Taigi, savo vaizdo įrašuose daugiausia dėmesio 

skyriau vietoms, esančioms netoli namų, kad nereikėtų kraustytis į kitas vietas ir rizikuoti užsikrėsti 

virusu. Mano darbo rezultatas – dokumentinis filmas, kuris neseniai buvo atrinktas į RAM – Rovereto 

Tarptautinio archeologinių filmų festivalio – vienos iš svarbiausių sektoriaus apžvalgų pasaulyje – finalą.  

Kalbant apie mano nuosavą verslą, išsiaiškinau, kad tais mėnesiais, kai pandemijos intensyvumo rodikliai 

mažėja ir galima lengviau atsikvėpti, yra naudinga įsigyti kuo daugiau vaizdo medžiagos, kad konkrečioje 

pasirinktoje vietoje būtų galima įgyvendinti galutinį rezultatą, kol to padaryti ir vėl nesutrukdė augantys 

sergamumo virusu rodikliai.  
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Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Mano tikslas yra tapti garsiausiu dokumentinių filmų kūrėju Sicilijoje ir sukurti didelę virtualią vaizdo 

įrašų biblioteką, kuri būtų laisvai prieinama ir kurioje būtų pasakojama apie Sicilijos miestą, jo kultūrinį 

bei aplinkos paveldą, naudojant pasakojimo metodą, apimantį kitų žmonių indėlį, literatūrą, poeziją ir 

muziką.  

„Pralaimėjimai mūsų visada laukia už kampo – jie gali mus ištikti kiekviename karjeros etape, tačiau 

bet kokį pralaimėjimą turime priimti kaip pamoką, kuri mus skatintų dar labiau augti ir tobulėti, o ne 

kaip pretekstą pasiduoti. “  



 

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Patarimas, kurį, manau, galiu duoti žmonėms, ketinantiems eiti kultūriniu ir kūrybiniu keliu, yra toks 

pats, kaip ir bet kurioje kitoje srityje – mokytis ir tvirtai siekti savo tikslų, nepaisant nieko. Pralaimėjimai 

mūsų visada laukia už kampo – jie gali mus ištikti kiekviename karjeros etape, tačiau bet kokį 

pralaimėjimą turime priimti kaip pamoką, kuri mus skatintų dar labiau augti ir tobulėti, o ne kaip 

pretekstą pasiduoti. Tačiau tai padaryti įmanoma tik tuomet, kai žmogus yra visiškai įsitikinęs dėl savo 

pašaukimo – tai yra pagrindinis kelias, vedantis į savo, kaip asmens, gyvenimo suvokimą. Šiuo atveju pati 

profesija, vertinant ją tik kaip pajamų šaltinį, vaidina nežymų vaidmenį.  

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė organizacija CESIE 

 

 

Klausimai savianalizei 

1. Ko aš išmokau iš šios istorijos?  
2. Ką, perskaitęs šią istoriją, aš išmokau apie tai, kaip galima įveikti problemas, kurias sukelia 

netikėtos situacijos, pvz., COVID-19 pandemija? 

3. Kaip įgytas žinias aš panaudosiu ateityje? 

 

 

 

 

 


