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Apie mane  

Mano vardas Tsvete Yaneva. Esu teatro „Tsvete“ (liet. gėlės) vadovė. Baigiau inžinerijos studijas, 

tačiau ši sritis mane ne itin domino, todėl nusprendžiau studijuoti lėlių teatro režisūrą Bulgarijos 

Nacionalinėje teatro ir meno akademijoje.  

Turiu negalią. Labai svarbi vertybė man yra draugystė. Palaikymas, kurio sulaukiu iš savo 

šeimos, draugų ir kolegų, man suteikia jėgų gyventi toliau ir efektyviai dirbti. Esu 66 metų 

amžiaus, tačiau man niekada nekyla minčių nutraukti profesinę veiklą ir nebedirbti, nes vis dar 

jaučiu tokį pat didelį norą ir entuziazmą užsiimti šia veikla, kokį jaučiau pačioje pradžioje.  



 

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

pandemijos 

Teatras „Tsvete“ buvo įkurtas 1993 metais. Kai nusprendėme orientuotis į socialinę sritį, 

atsirado būtinybė įkurti ir įregistruoti kokią nors organizaciją. Nuo 1999 metų esame ne pelno 

siekianti organizacija – Gėlių teatras. Žmonės, su kuriais įkūriau šią asociaciją, buvo mano 

kolegos bendraminčiai. Mūsų veiklos pradžia buvo tokia pati, kaip ir bet kurios kitos teatro 

organizacijos – dalyvavimas įvairiuose festivaliuose. Po to pagal projektą surengėme 

pasirodymus keliuose vaikų globos namuose. Apkeliavome 16 šalies mokyklų ir supratome, jog 

užsiimame labai prasminga veikla: atnešame laimę į vaikų gyvenimus. Į gyvenimus, kurie tikrai 

nespindėjo laime ir džiaugsmu, todėl mūsų pagrindinis tikslas buvo padėti vaikams, turintiems 

įvairių problemų, stokojantiems įvairių dalykų bei labai norintiems gyvenime siekti daugiau.  

Dabar dirbame su mažumų grupėms priklausančiais vaikais. Kai kurie iš jų turi intelekto, 

sensorinių arba fizinių sutrikimų. Kiti yra kilę iš engiamų etninių mažumų grupių; yra vaikų, kurie 

turi problemų šeimoje arba gyvena labai neturtingose šeimose, todėl yra atsidūrę nepalankioje 

socialinėje padėtyje. Taip pat dirbome su nuo karo nukentėjusiais vaikais.  

„Tsvete“ teatro aktoriai, taikydami novatoriškus šalies teatro ir dramos metodus, vykdo 

neformalų paauglių pilietinio ugdymo procesą. Auditorija yra ne tik spektaklį stebintys žiūrovai, 

bet ir interaktyvaus spektaklio dalyviai. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai mokosi per patirtį, o 

ne mokydamiesi spręsti gyvenimiškas problemas.  

 

                        Teatras „Tsvete“ (oficialaus „Facebook“ puslapio nuotr.) 

Siekdama sėkmingai įtraukti jaunus žmones, priklausančius atskirtį patiriančioms 

bendruomenėms, į socialinį gyvenimą, mūsų komanda stengiasi pakeisti stereotipinį 



 

visuomenės požiūrį į juos: organizuoja viešus teatro pasirodymus, kuriuose šie žmonės 

dalyvauja kartu su kitais bendraamžiais. 

Vedame daug mokymų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu bei dalinamės savo patirtimi apie tai, 

kaip dramos ir teatro metodus savo darbe gali pritaikyti pedagogai, dirbantys socialinį darbą, 

aktoriai, socialiniai darbuotojai, taip pat – jaunimas-savanoriai (Balkanų šalys, Vakarų Europa, 

JAV). Siekiame bendradarbiauti su tėvais, valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis bei žiniasklaida.  

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

2020 metų kovo mėnesį dėl paplitusios Covid-19 pandemijos šalyje įvesta nepaprastoji padėtis 

privertė visą kultūros ir meno sektorių pereiti į budėjimo režimą. Visi pasirodymai buvo atšaukti, 

o mes buvome priversti likti namuose. Net ir dabar, praėjus beveik dvejiems metams nuo 

pandemijos pradžios, padėtis vis dar yra neaiški – kiekvieną savaitę yra taikomos vis kitos 

priemonės.  

Nepaisant to, pasitarę su kolegomis nusprendėme, jog negalime sustabdyti savo veiklos tokiam 

ilgam laikui, nes mūsų misija yra suteikti pagalbą pažeidžiamoms žmonių grupėms sunkiu ir 

įtemptu metu, o pandemija ir yra būtent toks laikotarpis. Nusprendėme, kad jokie apribojimai 

negali sustabdyti žmonių noro kurti meną ir atsidavimo šiam darbui, todėl savo pasirodymus 

pradėjome rengti saugioje virtualioje aplinkoje.  

Vienas iš mūsų sukurtų internetinių projektų yra projektas „Vaidiname tavo istoriją.“ Šiuo 

projektu yra siūloma pabandyti įgyvendinti iniciatyvios pilietinės visuomenės kūrimo idėją, 

įtraukiant įvairaus amžiaus ir socialinio statuso žiūrovus į bendrų realių jaunimo problemų 

sprendimo būdų paiešką. Projekte buvo numatyta internetinėje erdvėje periodiškai surengti 6 

forumo teatro spektaklius, o 4 iš jų buvo sukurti remiantis konfliktinėmis situacijomis, kuriomis 

dalinosi mūsų jaunieji žiūrovai. Ši iniciatyva atkreipė visuomenės dėmesį į prioritetinį poreikį 

skubiai spręsti jaunimui rūpimus klausimus ir tuo pačiu buvo 12-18 metų amžiaus jaunuolių 

neformalaus pilietinio ugdymo procesas tolerancijos, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos  

sprendžiant problemines situacijas klausimais. Pirmieji du spektakliai buvo spektakliai iš Gėlių 

teatro repertuaro. Šių spektaklių tikslas – parodyti žiūrovams, kas yra forumo teatras. Kiti likę 

pasirodymai buvo paremti tik mūsų žiūrovų pasakojimais.  



 

 

Teatras „Tsvete“ (oficialaus „Facebook“ puslapio nuotr.) 

Dar viena iniciatyva, kurią suorganizavome pandemijos metu, buvo iniciatyva pavadinimu 

„Karas prieš smurtą skaitmeninėje erdvėje.“ Projekte buvo numatyta parengti skaitmeninę 

keturių forumo teatro spektaklių versiją iš mūsų repertuaro ir platinti ją internetinėje erdvėje. 

Šia iniciatyva siekėme ištirti įvairių Bulgarijos kaimo ir miesto vietovių suinteresuotųjų šalių 

susidomėjimą tokiais internetiniais renginiais, kad jaunimo auditorijai COVID-19 pandemijos 

metu ir Forumo teatrui, vykdančiam savo veiklą nuotoliniu būdu, būtų sudaryta galimybė 

įtvirtinti sėkmingą kūrybinį metodą, naudojant prevencijos ir apsaugos nuo smurto bei 

priklausomybių metodus. Po pasirodymų surengėme internetinę diskusiją su žiūrovais, o jų 

pateiktus pasiūlymus studijoje aktoriai atliko gyvai.  

Daugelis iš mūsų, teatre „Tsvete“ dirbančių aktorių ir režisierių, esame baigę lėlių teatro 

režisūros arba režisūros studijas, ir pasirinkę profesiją kažkaip nusprendėme koncentruotis į 

pagalbos vaikams teikimą. Tai, ką darome, darome su dideliu malonumu. Tobuliname įgūdžius 

dalyvaudami daugelyje europinių projektų ir nuolatos tobuliname bei praturtiname savo 

profesinę veiklą naudodami novatoriškus metodus, kurie Bulgarijoje vis dar yra nauji. Pandemija 

kuriam laikui sustabdė mūsų darbus, tačiau ji taip pat parodė, jog turint noro ir atsidavimo bei 

įdedant pastangų viskas yra įmanoma! Beveik bet kokią veiklą arba paslaugą galima įgyvendinti 

ir pritaikyti kitokiu, tačiau vis tiek efektyviu būdu.  



 

 

Teatras „Tsvete“ (oficialaus „Facebook“ puslapio nuotr.) 

Raskite bendraminčių, raskite tikrų draugų ir visi kartu pildykite savo svajones! 

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS  

Po truputį grįžtame prie įprastų darbo sąlygų, tačiau vis dar yra daug neaiškumų. Tikrai žinau, 

kad dirbsiu tol, kol galėsiu ir turėsiu jėgų tai daryti bei ieškosiu naujų galimybių. Daugiausiai 

pajamų gauname ir išsilaikome iš dalyvavimo projektuose, kurie yra finansuojami pagal įvairias 

programas, daugiausiai – iš socialiai atsakingo meno srities. Tai, kuo užsiimame, yra vadinama 

taikomuoju teatru. Savo šalyje gauname paramą iš Sofijos kultūros programos, Kultūros 

ministerijos bei įvairių nevyriausybinių organizacijų, kurios yra atsakingos už europinių lėšų 

paskirstymą. Šiuo metu dirbame prie tam tikrų projektų, kuriuos ketiname pateikti pagal įvairias 

programas. Tikiuosi, kad mums pasiseks.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS  

Mano patarimas jums visiems, nesvarbu, kokia profesine veikla užsiimate: visada atsiduokite 

visu 100% tam, ką darote! Ką darote, darykite „su užsidegimu“, būkite malonūs, visada ieškokite 

naujų galimybių ir būdų tobulėti. Net tomis akimirkomis, kai gyvenime yra sunku ir patiriate 

sunkumų, apsupkite save meile ir palaikymu žmonių, kurie mąsto taip pat, kaip jūs ir visada bus 

šalia. Ieškokite ir atraskite prasmę visose veiklose, kuriomis užsiimate. 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė asociacija Know and Can Association.  

 



 

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Kada žmogus gali nuspręsti pakeisti savo karjeros kelią?  

2. Kaip žmogus gali įveikti įvairias kliūtis ir problemas ir toliau užsiimti tuo, kas jam 

patinka? Ar užtenka tik šeimos narių ir draugų palaikymo? 

3. Ko aš išmokau iš šios istorijos? Ar ją perskaičius atsirado daugiau motyvacijos ir 

įkvėpimo? 

 


