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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Pirmieji pandemijos metai: E-pandemijos kultūra Rumunijoje – šviesa 

tunelio gale 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Klužas-Napoka, Rumunija 

Sektorius: Scenos menai 

Verslo / darbo tipas: „Stebuklinga Lėlė“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri nori populiarinti 

lėlių teatro meną ir scenos magiją 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

Būti ar nebūti prisijungus – ką galima pamatyti vos spustelėjus klavišą? Visos kultūrinės veiklos 

formos randamos ir internete skirtingais laikais, ir transliuojant realiu laiku. Dėl interneto 

populiarumo ir mažų kainų tiesioginės transliacijos sistemos yra labai „patogūs sprendimai“ 

vartotojams. Tai taip pat yra šios gerosios praktikos pasiekimas prieš pandemiją scenos menų 

sektoriuje. Kodėl prieš pandemiją? Nes turimos žinios apie interneto ryšį ir tiesioginės 

transliacijos sistemas, o tuo pačiu ir scenos menų gebėjimas prisitaikyti prie internetinės aplinkos 

labai padėjo. 

Pagrindinė šios gerosios praktikos idėja buvo ne tik mėgautis tiksline auditorija teatruose ir 

„internetine vaidyba“, bet ir fiksuoti veiklą internete per socialinės žiniasklaidos platformas 

scenos menų sektoriuje. Visi turimi internetiniai menininkų įgūdžiai, įgyti prieš pandemiją, leido 

veiklas vykdyti sinchroniškai ir visuomenei jas matyti realiu laiku. Tai iš karto paveikė auditoriją, 

vertinant tam tikru peržiūrų skaičiumi. Visi prieš pandemiją organizuoti renginiai (nors jų buvo 

nedaug) palaikė menininkų pasitikėjimą pandemijos metu ir jie jautė, kad galėtų išgyventi, jei 

organizuotų daugiau renginių internete. 

Nuotraukos šaltinis: „Stebuklinga Lėlė“ („Magic Puppet“) vizualinis 
identitetas 
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Iššūkiai, kilę pandemijos 

metu, bei novatoriški 

sprendimo būdai, skirti 

šiems iššūkiams įveikti  

Kliūtys, su kuriomis susidurta 

pandemijos metu, buvo susijusios 

su internetine aplinka ir tiksline 

auditorija, tačiau sudėtinga buvo 

ir tai, kad ne visas teatro scenas ir 

vaidybos akimirkas, scenos 

šviesas, spalvas, gyvą atmosferą ir 

pan. galima perkelti į internetinę 

aplinką. Ne visi aktoriai ir 

menininkai buvo pasirengę tokiems radikaliems pokyčiams. Tačiau naujovės ir kūrybiškumas 

kartu su noru išgyventi pandemijos laikotarpį „darė stebuklus“.  

Iššūkiai, su kuriais teko susidurti: „Surengėme daugiau 

nei 50 renginių internete, turėjome veiklos, siūlėme 

nemokamą turinį. Buvome gana greiti, pirmuosiuose 

renginiuose turėjome labai didelį pasiekiamumą, 

„YouTube“ mūsų pasirodymus žiūrėjo šimtai žiūrovų ir 

mus pasiekė tūkstančiai žmonių. Problema ta, kad tai 

truko daugiausiai mėnesį, kol valstybiniai teatrai pasiūlė 

tokias pačias paslaugas ir tuomet pasiekdavome vos 3 

peržiūras. Dėl šios priežasties sustojome. […] Viešosios 

įstaigos turėjo nufilmuotą turinį, o mes viską 

transliuodavome tiesiogiai“, – sakė jaunieji „Stebuklinga 

Lėlė“ aktoriai. „Stebuklinga Lėlė“ aktoriai mano, kad 

matome gyventojų kultūrinių pasirinkimų pasikeitimą: 

„Atsižvelgiant į situaciją, kurioje esame ir jei rytoj erdvės 

vėl atsidarys, visuomenė neateitų. Mes organizavome 

nemokamus renginius ir žmonės vis tiek neatėjo.''  

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei  

Pandemijos paženklintais metais programa „re:form“ 

siūlo persvarstyti darbą Rumunijos kultūros sektoriuje, 

siekiant geriau valdyti jam kylančius iššūkius. Naujų 

projektų rašymas finansavimui gauti buvo geras šios gerosios praktikos pasiūlytas sprendimas. 

Kitas pasiūlytas ir jau įgyvendintas sprendimas buvo įsigyti aukštos kokybės garso ir vaizdo 

medžiagą, siekiant „užkariauti“ visuomenės susidomėjimą. 

Nuotraukos šaltinis: Unsplash 

Nuotraukos šaltinis: Unsplash 
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Buvo pasiūlyti patobulinimai keliais 

lygmenimis. Kalbant apie komandą, buvo 

norima nustatyti mėnesinius susitikimus ir 

darbo metodus, siekiant supaprastinti 

renginio/užduoties organizavimą/darbo 

būdą, taip pat patikslinti vaidmenis. Kitas 

planas buvo susijęs su organizaciją supančia 

bendruomene ir erdve, kurią norėjosi 

plėtoti - čia kalbama tiek apie 

dalyvaujančius narius (menininkus, 

savanorius), tiek apie renginiuose 

dalyvaujančią visuomenę.   

Visos šios idėjos yra labai susijusios su 

socialine ir kultūrine sfera, taip pat su žmogaus iniciatyva ir pastangomis. Tai nereikalauja 

politinio/visuomenės pritarimo ar didelio finansavimo. Pagrindinės šios gerosios praktikos veiklos 

ir idėjos prasideda nuo edukacinių laidų vaikams kūrimo bei socialinių-edukacinių seminarų 

jaunimui tiek mieste, tiek kaime ar mažiau galimybių turinčiose vietovėse. 

Inovatyvūs sprendimai, pritaikyti per Covid-19 kaip šios gerosios praktikos dalis: 

- Veidrodis buvo atsuktas į organizacijos veiklą, kultūros vadybos kursų lankymą ir susitikimų su 

komandos nariais planavimą 

- Visiškai susikoncentruojama į projektų rašymą, kaip vienintelį finansinį šaltinį, nepriklausantį 

nuo visuomenės ir tam tikru mastu nuo valdžios apribojimų 

- Kalbant apie vaizdo/internetinės medžiagos kokybę, įsigyta geresnė garso ir foto-vaizdo įranga, 

siekiant akivaizdžiai pagerinti šiuos aspektus. 

 

Šaltiniai:  

 https://diviziadeinovare.ro/reform-focus-magic-puppet/ 

 https://www.facebook.com/puppetmagic/?ref=page_internal 

 

 

Klausimai savianalizei  

 

1. Ko išmokau iš šios gerosios praktikos? 

Nuotraukos šaltinis: Unsplash 
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2. Kas gali turėti įtakos mano motyvacijai prisitaikyti prie naujų kultūros ir kūrybos normų 

bei atsisakyti tradicinių scenos meno formų? 

3. Kiek šios gerosios praktikos turinys man buvo aktualus ir naudingas? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Centrul pentru Promovarea Invatarii 

Permanente - CPIP, Rumunija. 

 

 

 

 


