
 

 

FLIPPED STUDIO “SUCCESSFUL INNOVATOR” - NOVA 

Αριθμός έργου: 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Alina: Η εικαστική τέχνη δίνει φωνή στην εσωτερική πραγμάτωση  

 

Alina Asproniu, Ρουμανία 

Τομέας: Εικαστικές τέχνες 

Θέση: Αυτοαπασχολούμενη 

Σχετικά με εμένα 

Γεννήθηκα στην Ντρομπέτα-Τούρνου Σεβερίν στην επαρχία 

Μεχεντίντσι της Ρουμανίας. Μετακόμισα στην Τιμισοάρα για 

σπουδές και αποφάσισα να μείνω εδώ, καθώς η πόλη 

προσφέρει πολλές ευκαιρίες και έχει ισχυρή πολιτιστική 

επιρροή. Είμαι τόσο ικανοποιημένη με ό,τι μπορώ να 

δημιουργήσω με ένα πινέλο και μερικά εργαλεία που δεν 

μπορώ να το περιγράψω. Η εικαστική τέχνη με βοηθά να 

εκφράζομαι, να ηρεμώ όταν νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω 

τα συναισθήματά μου. 

Όταν δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματα και τις ιδέες 

μου με λόγια, τα δείχνω μέσα από τη ζωγραφική, τα 

χρώματα, τις αντιθέσεις. Η μουσική μου φέρνει «εσωτερική 
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γαλήνη» όταν εστιάζω όλες μου τις ικανότητες προς μια κατεύθυνση. Μου αρέσει πολύ να 

ακούω μουσική καθώς με ηρεμεί όταν ζωγραφίζω, όταν δημιουργώ χειροποίητες κατασκευές ή 

ένα γλυπτό. Έχω μεταπτυχιακό στο Ανθρώπινο Δυναμικό, οπότε ό,τι κάνω στο πλαίσιο της 

οπτικοακουστικής τέχνης βασίζεται στο πάθος και τη μεγάλη μου επιθυμία να κάνω τους άλλους 

χαρούμενους. 

 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Γενικά, όταν ανατρέχουμε στο παρελθόν, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τόσα πολλά να πούμε, 

ότι έχουμε διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση και ότι έχουμε περάσει τόσες πολλές καταστάσεις 

για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε. Και ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό: να έχουμε 

ιστορίες να διηγηθούμε, να είμαστε περήφανοι που ήμασταν τόσο δυνατοί και περάσαμε τόσες 

πολλές καταστάσεις μόνο και μόνο για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Η πορεία μου 

προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα ήταν γεμάτος έντονα συναισθήματα και έντονα 

φορτισμένες στιγμές, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν «αποδέχονται» τον 

πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα. Ξέρετε όμως γιατί; Γιατί δεν μπορούν να κοιτάξουν πέρα 

από όσα μπορούν να δουν και να κατανοήσουν. 

Θα πρέπει να έχουμε κάτι 

περισσότερο σε σύγκριση με όλους 

τους άλλους. Η πανδημική 

περίοδος μεταξύ του 2020 και του 

2021 με έκανε να 

συνειδητοποιήσω για άλλη μια 

φορά ότι η οπτικοακουστική τέχνη 

είναι «η κρυφή μου φίλη». Η 

πανδημία δεν περιόρισε ιδιαίτερα 

τη δραστηριότητά μου, καθώς 

συνέχισα να κάνω όσα έκανα και 

πριν από αυτή. Ως επιτεύγματά 

μου πριν από την πανδημία θεωρώ 

όλα όσα σχετίζονται με τον αριθμό 

των πινάκων που δημιούργησα και 

το πλήθος των χειροποίητων 

αντικειμένων που σχεδίασα. 

Και, ναι, θεωρώ επίτευγμα και τις σπουδές μου για το Ανθρώπινο Δυναμικό, επειδή με όλη τη 

γνώση που απέκτησα έχω τη δυνατότητα να έρθω πιο κοντά στους ανθρώπους. Πριν την 

περίοδο της πανδημίας έμαθα πολύ καλά πώς να χρησιμοποιώ τη σελίδα στο Facebook για να 

εκθέτω τις εικαστικές μου δημιουργίες. Πάντα προσφερόμουν να δημιουργήσω τέτοια 
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πράγματα για τους συμμαθητές μου, αλλά και για τους δασκάλους για να τους δείξω την 

ευγνωμοσύνη μου. 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Οι προκλήσεις εμφανίζονται πάντα και παντού, αλλά φαίνεται ότι στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα εμφανίζονται πιο συχνά και πιο 

εύκολα. Η περίοδος της πανδημίας ανέδειξε ακόμη 

περισσότερο πόσο ευάλωτος είναι ο καλλιτεχνικός 

τομέας. Παρόλο που ένιωθα ανίσχυρη, 

προσπάθησα να βρω απλές και αποτελεσματικές 

λύσεις. Και το έκανα: ζωγράφιζα όλο και 

περισσότερο κάθε μέρα που περνούσε, 

δημιουργούσα όλο και περισσότερες χειροποίητες 

κατασκευές, αφιέρωνα όλο και περισσότερο χρόνο 

στο διαδικτυακό περιβάλλον και προωθούσα όλο 

και περισσότερο τα οφέλη της εικαστικής τέχνης.  

Απόλαυσα την «ομορφιά» που έφερνε η μουσική  

και προσπάθησα να βρω την ισορροπία ανάμεσα 

στον πανικό έξω στους δρόμους και στην ηρεμία 

μέσα στο σπίτι. Ξεπέρασα όλα τα εμπόδια μέσα 

από τη θετική σκέψη, ακόμα κι αν μια γελούσα και 

μια έκλαιγα. 

Από τις προκλήσεις της πανδημίας έμαθα ότι η 

οπτικοακουστική τέχνη δεν σε αφήνει να πέσεις. 

Είναι τόσο όμορφη, τόσο βαθιά που δεν σε αφήνει να την εγκαταλείψεις. 

Έπεισα τους φίλους μου να με βοηθήσουν με μια κοινοποίησή στις σελίδες τους, επειδή ήθελα 

να προκαλέσω το χαμόγελο στους άλλους που έβλεπαν έναν πίνακα φτιαγμένο με ψυχή. Πρέπει 

πραγματικά να εφαρμόζουμε νέες, αλλά απλές και καινοτόμες λύσεις για να προωθούμε τη 

δουλειά μας όσο το δυνατόν περισσότερο στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεκινούμε συνδυάζοντας 

την εργασία στις εικαστικές τέχνες με άλλα μικρά στοιχεία ικανοποίησης: οικονομικά (αλλά σε 

τιμή κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς, επειδή οι οπτικοακουστικές τέχνες αφορούν πρώτα 

απ’ όλα την ευγνωμοσύνη και το πάθος και μετά το κέρδος). Επίσης, είναι καλό να μαθαίνουμε 

περισσότερα για άλλες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και 

πέρα από αυτό, κ.ά. 

«Γίνετε η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ πίσω από τις εικαστικές τέχνες! 

Αφήστε την ψυχή σας να γεμίσει από μουσική μέσα από τις σταγόνες της βροχής και τον 

ήχο του δημιουργικού ανέμου.» 
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Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Τα σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για το μέλλον είναι επίσης «εικαστικά», γιατί θέλω να αρχίσω 

να ζωγραφίζω μεγαλύτερους πίνακες και να ασχοληθώ περισσότερο με τη γλυπτική (να 

ανακαλύψω το νόημά της) και με την ακουστική τέχνη για να βρω την ισορροπία στον 

πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Σκοπεύω να μάθω πόσο μπορώ να ανοίξω τα φτερά μου 

στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και πόσο μακριά μπορώ να φτάσω. 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Θα συνιστούσα σε όσους θέλουν να τολμήσουν να εργαστούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό 

τομέα να μην ξεχάσουν ότι έχουν κάτι που μπορεί να μην έχουν άλλοι: φτερά για να πετάξουν 

σε άγνωστα ύψη. Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας μπορεί, επίσης, να σας αποφέρει 

οικονομική ασφάλεια, επειδή έχουμε τόσους πολλούς ζωγράφους και γλύπτες, μουσικούς 

παραγωγούς, κλπ., που είναι γνωστοί στην Ευρώπη. Τα μεγάλα μουσεία δίνουν μεγάλα ποσά 

για να φιλοξενήσουν κάποιες από τις δημιουργίες τους. 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Τι έμαθα από αυτή την ιστορία; 
2. Τι έμαθα αναφορικά με τον τρόπο υπέρβασης των προβλημάτων που δημιουργούνται 

από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του κορονοϊού; 
3. Πώς θα αξιοποιήσω όσα έμαθα στο μέλλον; 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Κέντρο Προώθησης Διά Βίου 

Μάθησης (CPIP) της Ρουμανίας. 


