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Apie mane 

Gimiau Petrošani mieste, Rumunijoje. Prieš pradedant dirbti kultūros ir kūrybos sektoriuje 

(KKS), mano karjeros kelias buvo kupinas iššūkių. Manau, tai yra būdinga žmonėms, kurie dar tik 

pradeda eiti savo keliu ir eksperimentuoja, norėdami įgyti patirties. Konfliktinės situacijos 

darbe, darbuotojų skirtumai bei pasenęs verslo valdymo stilius privertė mane rimtai susimąstyti 

apie tai, kur esu ir ko noriu. Iš pradžių gyvendama studentišką, o vėliau – dirbančio žmogaus 

gyvenimą, turėjau laiko pagalvoti apie savo pomėgius. Taip pradėjau dažniau išeiti į miestą, 

vaikščioti į įvairius koncertus. Nutariau į rankas paimti gitarą ir pažiūrėti, ką galiu nuveikti roko 

muzikos srityje.  

Kai leidi laisvalaikį kartu su talentingais kolegomis ir matai, kaip žmonės ploja rankomis 

pasirodymo pabaigoje, nes jiems labai patinka tavo atliekama muzika, supranti, kad KKS 

sektorius yra ta vieta, kurioje būdamas pajunti sielos ramybę. 

 



 

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

pandemijos  

Savo kelią kultūros ir kūrybos sektoriuje pradėjau dėl didelio nepasitenkinimo tuometiniu darbu 

ir didžiulio noro atsiriboti nuo neigiamos įtakos darbe, kuris tavęs neapibrėžia. Turėjau draugų, 

kurie labai mėgo roko muziką, kartu klausėmės šio muzikos stiliaus ir tai padėjo man suprasti, 

jog noriu būti roko grupės dalimi. Kodėl? Todėl, kad roko muzika man suteikė sparnus. Sparnus, 

kurių man reikėjo, kad galėčiau laisvai skristi.  

Kultūros ir kūrybos sektorius yra skirtas ne kiekvienam. Kodėl taip sakau? Todėl, kad norėdami 

būti „neperprantamais genijais“, turite 

turėti kažką, kas jus išskirtų iš kitų. Tenka 

susidurti su aplinkinių kritika, kurie 

teigia, jog iš šiame sektoriuje uždirbamų 

pinigų neįmanoma išgyventi, kad reikia 

būti gydytoju. Vis dėlto, manau, kad 

visada galiu rasti įprastą darbą už KKS 

sektoriaus ribų. Be to, į šį sektorių 

įžengiau tik tada, kai pajutau pašaukimą 

ir supratau, kad iš tikrųjų to noriu.  

Išdrįsau nerti į roko muzikos pasaulį ir jis 

man patiko.  

                                   Nemokama nuotrauka iš interneto svetainės „Unsplash“ 

Pradėjus žengti pirmuosius žingsnius KKS sektoriuje, mane labiausiai nustebino tai, jog daugiau 

nebegirdėjau ir nebemačiau žmonių, kurie bandytų apkarpyti man sparnus muzikos industrijoje. 

Supratau, kad jau nuo pat mažens žinojau, jog mano ryšys su roko muzika ir gitara yra 

ypatingas. Toks pat jis išliko ir tuomet, kai buvau vyresnė, ir prieš prasidedant pandemijai. 

Vienas iš mano laimėjimų, kuriuos pasiekiau iki pandemijos, buvo savarankiškas mokymasis 

groti gitara ir siekti geriausių rezultatų šioje srityje.  

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Iššūkių būna visur, bet daugiausiai jų tenka kultūros ir kūrybos sektoriui. Kodėl? Todėl, kad KKS 

sektoriuje dirba jautrūs žmonės – menininkai, kurie džiaugiasi pasauliu ir padeda nuslopinti 

neigiamus jausmus. Didžiausi iššūkiai, su kuriais susidūriau 2020-2021 metų pandemijos 

laikotarpiu, buvo susiję su tuo, kad mano muzika buvo visiškai uždaryta „metaliniame narve“. 

Dėl karantino turėjau likti namuose, man trūko koncertų, trūko vidinės ramybės, galiausiai – 

trūko to triukšmo, kurį jausdavau viso pasirodymo metu. Buvo labai sunku su tuo susitaikyti. 

Man tai buvo visiškas šokas.  



 

Novatoriški sprendimo būdai, kurie man padėtų 

įveikti šiuos iššūkius, neegzistavo, nes nieko 

negalėjau pakeisti.  

Tačiau naudojausi visais būdais, kurie man 

simbolizavo kūrybiškumą. Praktiškai pritaikiau 

tokius metodus:  

- kasdien dieną naktį klausydavausi roko muzikos; 

žiūrėdavau video mokymus ir išmokau geriau 

groti roko stiliaus melodijas;   

- aiškiau supratau, kas slypi žmonių, visa širdimi atsidavusių roko muzikai, sieloje ir tai, jog KKS 

sektorius yra ta vieta, dėl kurios verta kovoti; 

- palaikiau ryšį su grupės kolegomis, naudodamasi vaizdo pokalbių programomis: nuolat 

treniruodavomės per „Skype“ ir kitas internetines platformas (pvz., „Google Meet“). 

Todėl šiandien labiau nei bet kada esu pasiruošusi imti į rankas gitarą ir kovoti už KKS sektoriaus 

propagavimą. Išmokau „niekada nesakyti niekada“ ir visada turėti vilties. Du žodžiai, puikiai 

apibūdinantys KKS sektorių, yra viltis ir tikėjimas. Muzika gali suteikti sieloms stiprybės ir 

džiuginti jas ne tik stebint pasirodymus gyvai ar lankantis nedideliuose koncertuose, bet ir 

virtualiai, stebint pasirodymus internete – tereikia tik klausytis muzikos garsų ir leisti, kad 

muzikos sparnai neštų tolyn.   

„Atverkite muzikai visas duris – ji žino teisingą kelią. Pasitikite ją išskėstomis rankomis.   

Muzika – galinga jėga, kuri gali įveikti net pačius didžiausius iššūkius.“  

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS  

Turiu didelių ateities planų ir siekių, susijusių su muzikine karjera. Labai noriu tapti žinoma: 

noriu, kad pasaulis kalbėtų apie mano muziką ir jos klausytųsi ne tik mano gimtojoje 

Rumunijoje, bet ir visame pasaulyje.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Žmonėms, norintiems dirbti KKS sektoriuje, patarčiau pasitikėti savo jėgomis ir nebijoti susidurti 

su iššūkiais, kurių gali pasitaikyti kelio pradžioje, nes muzikos sparnai padės įveikti visas kliūtis.  

 

 

 

 



 

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? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Centrul Pentru Promovarea Invatarii 

Permanente - CPIP, Rumunija. 

 

 


