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Σχετικά με εμένα 

Γεννήθηκα στο Πετροσάνι (Ρουμανία). Μετακόμισα στο Βουκουρέστι για σπουδές και 

αποφάσισα να μείνω εδώ. Το όνειρό μου ήταν να σπουδάσω θεατρική και κινηματογραφική 

τέχνη. Θυμάμαι ακόμα πώς προετοιμαζόμουν εντατικά για να μπω στο Πανεπιστήμιο του 

Βουκουρεστίου. Ήμουν στο Λύκειο και επαναλάμβανα στους συμμαθητές μου τόσες πολλές 

φορές την παρουσίαση, τον «μονόλογό» μου, για το Πανεπιστήμιο σε σημείο που τον είχαν 

μάθει κι αυτοί. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν θα έμπαινα σε εκείνο το Πανεπιστήμιο, δεν 

μπορούσα καν να το διανοηθώ. Αλλά, για τον λόγο αυτό, δεν μπορούσα να ξεφύγω. Αν και 

ετοιμαζόμουν νυχθημερόν για το Πανεπιστήμιο, δεν τα κατάφερα από την πρώτη προσπάθεια. 

Κατά κάποιον τρόπο, ασκούσα μεγάλη πίεση στον εαυτό μου μέσα από τις σκέψεις μου, αλλά η 

φιλοδοξία και η επιθυμία μου να μπω ήταν πολύ μεγάλες. Προετοιμάστηκα περισσότερο και 

πιο πολύ και ακόμη περισσότερο. Και, ΝΑΙ, τα κατάφερα. Έγινα δεκτή τη δεύτερη φορά. Είχα 

βιώσει το πιο δυνατό συναίσθημα μέχρι τότε. Τώρα, μπορώ με χαρά να πω ότι σπούδασα στο 

Εθνικό Πανεπιστήμιο Θεάτρου και Κινηματογράφου «Ion Luca Caragiale» του Βουκουρεστίου. 



 

 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Πριν από την πανδημία, το μεγαλύτερο επίτευγμά μου ήταν η ίδια η χαρά και η εσωτερική 

ικανοποίηση που ένιωθα κάθε φορά που έπαιζα κάποιο ρόλο σε επιθεωρήσεις και ήμουν μέρος 

του κλάδου των παραστατικών τεχνών. Με κάθε ρόλο ένιωθα ολοένα και μεγαλύτερη 

ικανοποίηση και αυτό με 

παρότρυνε να ενταχθώ στον κλάδο 

των παραστατικών τεχνών και να 

μην τον εγκαταλείψω ποτέ ξανά. 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό 

και δημιουργικό τομέα δεν ήταν 

εύκολη, γιατί άκουγα σε κάθε βήμα 

ότι σε αυτό το πεδίο «δεν θα 

κερδίζεις αρκετά χρήματα και θα 

υποφέρεις σιωπηλά». Αλλά τι 

σημασία είχε αυτό; Μόνο εγώ 

ήξερα πόσο σκληρά πάλεψα και 

πόσα πράγματα χρειάστηκε να 

μάθω για να φτάσω ψηλά, έτσι 

μόνο εγώ μπορούσα να αποφασίσω 

αν θα εγκατέλειπα σε κάποια φάση 

τη σταδιοδρομία μου και όσα πέτυχα στις παραστατικές τέχνες. 

Η πανδημική περίοδος μεταξύ 2020 και 2021 με έκανε να αναστοχαστώ και να συνειδητοποιήσω 

(πραγματικά) τις προκλήσεις στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα εκτός από τα οφέλη. Δεν 

μπορώ να περιγράψω την απογοήτευση που ένιωσα, επειδή δεν μπορούσα να ανέβω και να 

παίξω στη σκηνή του θεάτρου. Νομίζω ότι αυτό με δυσαρεστούσε περισσότερο (πέρα από την 

οικονομική κατάσταση και το χαμηλό εισόδημα). Εντούτοις, για άλλη μια φορά 

συνειδητοποίησα ότι αυτό που με συνδέει με τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα είναι πολύ 

πιο βαθύ από το εισόδημα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, πήρα την απόφαση να τα καταφέρω. Άρχισα 

στον ελεύθερό μου χρόνο μου να ψάχνω στο διαδίκτυο και να εμπνέομαι από τις μεθόδους που 

υιοθέτησαν άλλα θέατρα, από άλλες χώρες, για να «επαναπροσδιορίσουν» τη θέση τους στον 

πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, μια τεχνική προετοιμασίας του 

εαυτού μου για τον «αγώνα» στις παραστατικές τέχνες. 

 

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

αντιμετώπισή τους 

Φωτογραφία από τη συλλογή της Αλεξάνδρας 



 

Όσοι ανήκουν στην «οικογένεια του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» γνωρίζουν ήδη ότι 

για τις παραστατικές τέχνες λένε πολλές φορές ότι «δεν σου εξασφαλίζει ένα ασφαλές μέλλον». 

Τι μπορεί, όμως, να εξασφαλίσει την ασφάλειά σου στη ζωή: ποια θέση εργασίας, ποιος τομέας 

σε κάνει να ζεις για πάντα; Είμαι σίγουρη – κανένας, αλλά ο κόσμος έμαθε να σκέφτεται με 

αυτόν τον τρόπο. Αν αναλογιστώ πόσα πολλά έμαθα για να γίνω δεκτή στο Εθνικό Πανεπιστήμιο 

Θεάτρου και Κινηματογράφου «Ion Luca Caragiale» του Βουκουρεστίου, θα ήταν λάθος εκ 

μέρους μου να παρατήσω τις παραστατικές τέχνες με την πρώτη μεγάλη πρόκληση με την οποία 

βρέθηκα αντιμέτωπη. 

Οι προκλήσεις εμφανίζονται όπως και να έχει και αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, υποχρέωση 

απέναντι στο πάθος μας να βρίσκουμε καινοτόμες λύσεις για να τις ξεπερνούμε. Μια άλλη 

πρόκληση στις παραστατικές τέχνες κατά την πανδημία του 2020 και του 2021 ήταν το κλείσιμο 

των θεάτρων. Γιατί; Γιατί δεν επρόκειτο μόνο για κάποιους κλειστούς χώρους μεταξύ πολλών 

άλλων: αφορούσε το δεύτερό μας σπίτι. 

Αυτές οι προκλήσεις δεν μας αφορούσαν προσωπικά, ως καλλιτέχνες, αλλά προσπαθήσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητά μας για να τις αντιμετωπίσουμε. Κάθε μέρα 

παρακολουθούσα με ποιους τρόπους προσπαθούσαν άλλοι καλλιτέχνες να «σώσουν» το 

θέατρο. Ως λύση συμμετείχα σε διαδικτυακούς διαλόγους με άλλους συναδέλφους μου από το 

θέατρο και μαζί προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε νέες σκηνές και νέους ρόλους. 

Σκεφτήκαμε τι λειτούργησε καλύτερα κατά την «δοξασμένη» περίοδο του θεάτρου και τι 

μαθήματα και βέλτιστες πρακτικές μπορούμε να αντλήσουμε για να τα μεταφέρουμε στο 

«διαδικτυακό θέατρο». Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και εφαρμόσαμε λύσεις, όπως: σκηνική 

αναπαράσταση του θεάτρου στο 

διαδίκτυο, συνεχής προώθηση των 

πλεονεκτημάτων του, συμμετοχή σε 

άλλες προπαρασκευαστικές 

δραστηριότητες για την επιστροφή μας 

στη σκηνή, κλπ. Προσπαθήσαμε να μην 

αφήσουμε τον κόσμο να ξεχάσει την 

ευχαρίστηση και την ηρεμία που του 

προσφέρει το θέατρο.  

Το πιο σημαντικό μάθημα που πήρα 

ήταν ότι και οι παραστατικές τέχνες 

χρειάζονται υποστήριξη, ακριβώς όπως 

οι άνθρωποι. 

Μερικές φορές, μπορεί να προκύψουν 

λύσεις ακόμα και από τα πιο μικρά 

μέτρα που λαμβάνονται και 

εφαρμόζονται με ορθό τρόπο την 

κατάλληλη στιγμή. 

Φωτογραφία από την Αλεξάνδρα Κορλάν 



 

 

«Το θέατρο δεν πεθαίνει ποτέ. Μένει στην καρδιά μου και είναι το αγαπημένο μου ρούχο 

που θα το φοράω σε όλη μου τη ζωή. Οι παραστατικές τέχνες μπορούν να σώσουν την 

ψυχική ηρεμία και να φέρουν τη γαλήνη στο μυαλό των ανθρώπων ακόμα και στις πιο 

σκοτεινές μέρες.» 
 

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 σχετίζονται με την επιστροφή στη «θεατρική 

σκηνή» και στον κόσμο της κινηματογραφικής τέχνης. Θέλω πολύ να ξαναζήσω το συναίσθημα 

στα παρασκήνια. 

Στόχος μου είναι να «κερδίσω» το μοναδικό χειροκρότημα από το κοινό και να δω τη «λάμψη» 

στα μάτια τους, να δω πώς βιώνει όσα διαδραματίζονται στη σκηνή όπως κάνουμε εμείς, ως 

ηθοποιοί. Θέλω να δω το θέατρο να επαναπροσδιορίζεται πιο δυνατό από ποτέ. 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Θα συνιστούσα σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και, 

ειδικά, στις παραστατικές τέχνες να βιώσουν πρώτα το συναίσθημα στα παρασκήνια για να 

μπορούν, αργότερα, να μεταδώσουν συναισθήματα στους γύρω τους (σε αυτούς που τους 

παρακολουθούν). Το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνούν ποτέ ότι η ζωή στη «θεατρική σκηνή» 

δεν πρέπει να κυριαρχεί στην πραγματική τους ζωή (να μην παίζει ρόλο στη ζωή τους εκτός 

σκηνής). 

 

 

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. 


