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Apie mane  

Gimiau Petrošani mieste (Rumunija). Baigusi mokyklą išvažiavau studijuoti į Bukareštą ir 

nusprendžiau čia pasilikti. Svajojau studijuoti teatro ir kinematografijos meną. Iki šiol prisimenu, 

kaip intensyviai ruošiausi stojimui į Bukarešto universitetą: dar mokydamasi vidurinėje 

mokykloje, tiek daug kartų bendraklasiams girdint repetuodavau stojimui skirtą monologą, jog 

jie taip pat jį išmoko. Negalėjau net pagalvoti apie tai, kad galiu neįstoti į universitetą. Bandžiau 

bėgti nuo tokių savo minčių, bet jos manęs neapleido. Labai norėjau studijuoti, todėl studijoms 

ruošiausi dieną naktį. Vis dėlto, pirmasis mano bandymas buvo nesėkmingas. Dėl begalinio noro 

studijuoti ir baimės neįstoti pati dariau sau spaudimą, tačiau mano noras ir ambicijos buvo 

stipresni už viską. Toliau nuolat ruošiausi ir man pavyko – antrojo etapo metu įstojau į 

universitetą. Tuo metu išgyvenau pačias stipriausias emocijas. Dabar didžiuojuosi galėdama 

pasakyti, kad studijavau Nacionaliniame teatro ir kinematografijos universitete „Ion Luca 

Caragiale“ Bukarešte.  

 



 

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

pandemijos  

Prieš pandemiją didžiausias mano laimėjimas buvo džiaugsmas ir vidinis pasitenkinimas, kurį 

jausdavau kiekvieną kartą, atlikdama vaidmenis ir dirbdama scenos menų sektoriuje. Kiekvienas 

scenarijus man teikė vis didesnį 

pasitenkinimą bei motyvaciją 

prisijungti prie scenos menų 

sektoriaus ir daugiau niekada iš jo 

nesitraukti.  

Mano kelias link kultūros ir 

kūrybos sektoriaus nebuvo 

lengvas: kiekviename žingsnyje 

girdėdavau sakant, jog ši sritis 

negarantuoja apvalios sumos 

banko sąskaitoje ir verčia kentėti 

sukandus dantis. Bet argi tai 

svarbu? Tik aš viena žinojau, kiek 

pastangų įdėjau, kad patekčiau į 

scenos meno sektorių, todėl tik aš galėjau nuspręsti, ar man verta atsisakyti darbo šioje srityje, 

ar ne. 

                                             Nuotrauka iš Alexandros kolekcijos 

2020-2021 metų pandemijos laikotarpis privertė mane apmąstyti ir iš tikrųjų suvokti KKS 

keliamus iššūkius, negalvojant apie gaunamą naudą. Nemoku žodžiais apsakyti nusivylimo, kurį 

patyriau, kai suvokiau, kad negaliu vaidinti teatro scenoje – tai mane liūdino labiausiai 

(neskaitant finansinės padėties ir mažų pajamų). Nepaisant to, šių problemų dėka dar kartą 

supratau, jog mano ryšys su kultūros ir kūrybos sektoriumi yra daug stipresnis už pajamas ar bet 

kokias kitas aplinkybes. Taigi, nusprendžiau, kad išgyvensiu. Laisvalaikiu internete pradėjau 

ieškoti metodų, kurie yra taikomi kitų šalių teatruose, siekiant atrasti naujų būdų, kurie padėtų 

išlikti kultūros ir kūrybos sektoriuje. Man tai buvo metodas, skirtas padėti pasirengti „kovai už 

išlikimą“ scenos menų sektoriuje.   

 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Žmonės, priklausantys „KKS šeimai“, gerai žino teiginį, jog „scenos meno sritis neužtikrina 

saugios ateities.“ Tačiau kas gali užtikrinti, kad gyvensite saugiai: koks darbas, koks sektorius gali 

garantuoti, jog visada gyvensite saugiai ir užtikrintai? Esu tikra, kad tokio darbo nėra, tačiau 

pasaulis taip jau sutvertas, kad žmonės mato tai, ką nori matyti. Atsižvelgiant į tai, tiek daug 

pastangų įdėjau, kad įstočiau į Nacionalinį teatro ir kinematografijos universitetą „Ion Luca 



 

Caragiale“, būčiau padariusi klaidą, jei būčiau atsisakiusi studijuoti scenos menų sektoriuje tik 

todėl, kad susidūriau su pirmu rimtu iššūkiu šioje srityje.  

Iššūkių iškyla savaime, nepriklausomai nuo to, ar mes jų norime, ar ne, todėl mūsų pareiga –  

bandyti ieškoti novatoriškų sprendimo būdų, kurie padėtų įveikti iškilusius iššūkius.  

Dar viena problema, su kuria pandemijos laikotarpiu susidūrė scenos menų sektorius, buvo 

teatrų uždarymas. Kodėl tai buvo problema? Todėl, kad mums, meno žmonėms, teatras nebuvo 

tiesiog uždara erdvė, kuri turėjo užsidaryti kaip ir daugybė kitų – mums jis buvo tapęs antraisiais 

namais.  

Šie iššūkiai mums, menininkams, nekėlė didelių rūpesčių, tačiau stengėmės pasitelkti 

kūrybiškumą, kad juos atlaikytume. Kiekvieną dieną stebėdavau, kaip kiti menininkai stengiasi 

„išgelbėti“ teatrą. Vienas iš mano sprendimo būdų buvo dalyvavimas vaizdo diskusijose 

nuotoliniu būdu kartu su kitais kolegomis: visi kartu bendromis jėgomis bandėme kurti naujas 

scenas ir naujus vaidmenis.  

Sugalvojome pritaikyti metodus, kurie labiausiai pasiteisino teatro klestėjimo laikotarpiu bei 

metodus, kuriuos galėtume panaudoti 

kaip gerosios praktikos pavyzdžius ir 

perkelti juos į internetinę erdvę  

(„teatrą internete.“) Darėme viską, ką 

galėjome, ir pritaikėme tokius metodus 

kaip scenos meno pateikimas 

internetinėje erdvėje; nuolatinės 

diskusijos apie teatro teikiamą naudą; 

įsitraukimas į kitas veiklas, kurios mums 

padėtų ruošiantis sugrįžti į sceną ir pan. 

Stengėmės, kad žmonės nepamirštų 

teatro teikiamo malonumo ir ramios 

atmosferos, kurią jis sukuria.  

Svarbiausia pamoka, kurią išmokau, yra 

ta, jog scenos menui palaikymas yra 

toks pat svarbus kaip ir mums, 

žmonėms.   

Kartais sprendimo būdus galima rasti pasitelkus pačias paprasčiausias priemones, jei jos yra 

naudojamos tinkamai ir tinkamu laiku.  

                                                                                                         Alexandros Corlan nuotrauka 

 

„Teatras niekada nemiršta. Jis visada liks mano širdyje. Scenos menas gali padėti žmonėms 

išlikti ramiems net sunkiausiomis dienomis.“  



 

 

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS  

Mano ateities planai ir siekiai yra susiję su grįžimu į teatro sceną ir kinematografijos meno 

pasaulį. Labai noriu vėl iš naujo išgyventi tas emocijas, kurias patiriu būdama užkulisiuose.  

Planuoju „užsitarnauti“ žiūrovų plojimus ir pamatyti, kaip spindi jų akys žiūrint į mus, kad 

suprasčiau, jog jie viską išgyvena scenoje taip pat, kaip ir mes, aktoriai. Noriu pamatyti, kaip 

teatras vėl spindi šviesoje, kuri yra ryškesnė nei bet kada.  

 

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Žmonėms, norintiems dirbti KKS (ypač – scenos meno srityje), patarčiau pirmiausia emocijas 

išgyventi užkulisiuose, kad vėliau galėtų perteikti savo jausmus aplinkiniams (tiems, kurie į juos 

žiūri). Svarbiausia, kad žmonės niekada nepamirštų, jog gyvenimas teatro scenoje neturi 

dominuoti realiame gyvenime (labai svarbu teatre atliekamo vaidmens nevaidinti realiame 

gyvenime, už scenos ribų).  

 

Klausimai savianalizei 

1. Ko aš išmokau iš šios istorijos?  

2. Ką, perskaitęs šią istoriją, aš išmokau apie gyvenimą teatro scenoje ir už jos ribų? Ar 

žinau, kaip galima rasti būdų išgyventi dirbant scenos meno srityje?  

3. Kaip įgytas žinias aš panaudosiu ateityje? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Centrul pentru Promovarea Invatarii 

Permanente - CPIP, Rumunija. 

 

 


