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Gintaras: „Autoeducația este ceea ce împinge cu adevărat un artist 

înainte” 

 

Gintaras Jacunskas, Lituania 

Sector: Jocuri & Multi-media 

Loc de muncă: Animator / Motion graphics designer - angajat 

 

Despre mine 

M-am născut în Birštonas, Lituania, în 1994. În copilărie, am fost mereu înconjurat de artă, cărți, 

muzică, teatru și jocuri video. Acest lucru s-a reflectat în hobby-urile mele, activitățile după școală 

și subiectele preferate de discuție. 

Când a venit momentul să-mi aleg calea în carieră, am știut imediat că vreau să lucrez într-un 

domeniu creativ. M-am înscris într-un program de studii la Universitatea Tehnică Vilnius, unde 

am putut încerca multe practici diferite - de la design și realizarea de filme până la programare, 

dar încă ezitam să mă angajez în oricare dintre acele domenii până când am încercat animația.  

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie 



 

Când am avut ocazia să încerc un software de animație în timpul stagiului meu universitar, am 

fost imediat încântat. Atunci mi-am dat seama că autoeducația este ceea ce împinge cu adevărat 

un artist înainte și în următorii doi ani mi-am pus pe pauză timpul liber și relaxarea și singurul 

lucru de care îmi păsa cel mai mult a fost să-mi îmbunătățesc abilitățile, astfel încât să pot lucra 

la unul dintre marile studiouri de animație despre care am auzit. 

După doi ani de agitație, lucram în sfârșit într-unul dintre cele mai bune studiouri de animație din 

Lituania. Eram înconjurat de oameni talentați, cu gânduri asemănătoare și am învățat lucruri noi 

în fiecare zi. Făceam proiecte pentru mai multe mărci internaționale cunoscute și mă simțeam de 

minune.  

În timpul în care urcam pe scara industriei 

animației, am învățat că cunoașterea mai multor 

software a fost doar un punct de plecare și că 

existau mult mai multe domenii în care să mă 

educ, cum ar fi elementele fundamentale ale 

designului/animației și partea de afaceri a 

industriei. 

De asemenea, am învățat că, deși este 

întotdeauna cel mai bine să crezi în tine, un mic 

ajutor din partea altora poate fi un mare impuls 

pentru îmbunătățiri suplimentare. Există atât de 

mulți oameni de succes care își împărtășesc 

cunoștințele gratuit, trebuie doar să fii curios și să poți învăța din greșelile/victoriile altora..  

 

 

 

 

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

pentru a le depăși. 

Când a început Pandemia, știam că sectorul nostru comercial va fi unul dintre primele care vor fi 

afectate și am avut o alegere dificilă de făcut - să lucrez la studio care îmi place foarte mult și să 

înfrunt consecințele sau să găsesc o nouă modalitate de a mă îmbunătăți  pe mine și setul meu 

de aptitudini. 

După o analiză lungă și atentă, am decis că nu voi lăsa lucruri care nu sunt sub controlul meu să 

îmi afecteze creșterea personală. Am început să cercetez alte industrii și una dintre acele industrii 

s-a întâmplat să coincidă cu unul dintre hobby-urile mele preferate din copilărie - jocurile video.  

Fotografie de fauxels de la Pexels. Sursă: 
https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-
doing-handshakes-3183197/ 

 



 

S-a întâmplat ca o companie mondială de jocuri video ”Nordcurrent” să 

caute un motion graphic designer care să se potrivească setului meu de 

abilități, așa că am decis să aplic. După o pregătire lungă și atentă și ajutor 

din partea prietenilor mei am reușit să obțin jobul la care lucrez de atunci. 

Soluția mea de a merge mai departe și de a continua să învăț lucruri noi a 

fost decizia corectă de luat și nu am regretat niciodată. 

În timpul pandemiei, am învățat că a avea succes nu este un lucru 

monetar. Este atât despre a avea niște bani, cât și să fii fericit și împlinit 

în același timp. Este vorba despre a te înconjura de oameni grozavi și de 

a fi o persoană completă în viața ta personală, în timp ce ai hobby-uri 

pentru a te menține ocupat și sănătos. 

 

 

 

Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS. 

Pentru viitorul și obiectivele mele îmi place să urmez citatul ”niciodată un maestru, întotdeauna 

un student”. Deoarece mi-am asigurat deja o viață confortabilă, scopul meu principal acum este 

să continui să învăț, să fiu cea mai bună versiune a mea și să mă concentrez pe procesul în care 

are loc îmbunătățirea, mai degrabă decât să mă concentrez doar pe destinație.  

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS 

Abilitatea de a fi în regulă cu lipsa de aptitudini în timp ce avansați activ până când vă îmbunătățiți 

este una dintre cele mai valoroase lecții pe care le puteți învăța dacă doriți să lucrați în CCS. Nu 

“ Abilitatea de a fi în regulă cu lipsa de abilități în timp ce avansați activ până 

când vă îmbunătățiți este una dintre cele mai valoroase lecții pe care le puteți 

învăța ”. 

Fotografie - Gintaras lucrează 
într-o companie mondială de 

jocuri video ”Nordcurrent” 

Photo - Gintaras Jacunskas working on projects 



 

fiți atât de duri cu voi, bucurați-vă de proces și continuați să învățați mereu. Plângeți-vă de felul 

în care alți oameni fac artă făcând artă mai bună. Fiți schimbarea pe care vreți să o vedeți în lume. 

Desenați arta pe care doriți să o vedeți, redați muzica pe care doriți să o auziți, scrieți cărțile pe 

care doriți să le citiți. 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Ar trebui să pun propria mea fericire pe primul loc sau companiile? 

2. Cum să salvați o pierdere/provocare cauzată de circumstanțe precum COVID-19? 

 

 

 

Această poveste de bune practici este pregătită de fondul de inovare socială. 

 

 


