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Apie mane  

Gimiau 1993 metais. Studijavau Graikijoje, Florinos Vaizduojamųjų menų mokyklos Vizualiųjų ir 

taikomųjų menų katedroje, o 2019 metais baigiau Atvirojo Kipro universiteto magistro studijų 

programą „Kultūros politika ir plėtra.“   

Esu plataus profilio menininkė. Domiuosi žmogaus santykiu su gamta, tradicijomis, rituališkumu 

ir tvarumu. Stengiuosi taikyti ekologiškus praktinius metodus, pasitelkdama tokias priemones 

kaip piešimas, skaitmeninis piešimas ir vaizdo įrašai; asambliažai, perdirbta tekstilė ir objektai; 

natūralūs pluoštai, siuvimas ir audimas. 2016 metais atlikau tyrimą (teoriniai ir praktiniai 

metodai), kuris buvo orientuotas į pintinių kūrimą. Rašiau magistro baigiamąjį darbą tema 

„Pintinių pynimas ir pynimas iš nendrių, kaip nematerialaus kultūros paveldo elementai, 

sutelkiant dėmesį į perspektyvas, kurios gali sukurti teigiamą atmosferą visuomenės labui, ypač 

Kipre“. Dalyvavau su šiomis meninėmis veiklomis susijusiuose seminaruose Jungtinėje 

Karalystėje, Kipre ir Portugalijoje. Juose dalyvavau ir kaip studentė, ir kaip pedagogė. Esu 

pristačiusi savo darbus įvairiose grupinėse parodose Kipre ir užsienyje.  

2020 metais pagal „Erasmus+“ programą 3 mėnesius stažavausi nevyriausybinėje organizacijoje 

„Passao Ao Futuro“ Lisabonoje. Organizacija yra susijusi su tradicinių portugalų amatų priežiūra 

ir plėtra, pasitelkiant tvarų dizainą.  

 

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

pandemijos 

Anksti pradėjau mokytis muzikos ir šokių, todėl jau buvau susipažinusi su kultūros sektoriumi. 

Taip pat aktyviai dalyvaudavau mokyklos renginiuose ir visada mėgau piešti. Mokydamasi 

vidurinėje mokykloje, pradėjau lankyti piešimo pamokas ir nusprendžiau, kad noriu būti 

vizualinio meno kūrėja. Būdama 18-os buvau priimta į Vaizduojamųjų menų mokyklą Florinoje, 

Graikijoje. Mokymosi procesas buvo sudėtingas, tačiau visų studijų metu labai daug dirbau, kad 

išlaikyčiau visus egzaminus ir man pasisektų. Florinos Vaizduojamųjų menų mokykloje mokiausi 

5-erius metus. Per šį laikotarpį turėjau galimybę susipažinti su daugybe mokomųjų dalykų, tokių 

kaip tapyba, atlikimo menas, multimedija ir kt. Dar labiau susidomėjau tokiais tvarių amatų 

metodais kaip pintinių pynimas, nes domėjausi nematerialaus kultūros paveldo apsauga, todėl 

taip pat studijavau kultūros politiką ir plėtrą Atvirajame Kipro universitete.  



 

 

Nuotrauka: Alexandros Pamboukos seminaras 

 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Dalyvavau keliuose svarbiuose renginiuose bei parodose Kipre ir užsienyje. Pavyzdžiui, 2017 

metais dalyvavau Vizualinio meno kūrėjų asociacijos parodoje, kurioje jaunieji menininkai 

visuomenei papasakojo apie save ir pristatė savo kūrybą. Dar vienas man labai svarbus 

pasiekimas įvyko 2019 metais, kai Kipro nacionalinė galerija nupirko 2 mano meno kūrinius. 

Pandemijos metu pagal „Erasmus+“ programą stažavausi Portugalijoje, organizacijoje, kurios 

veikla yra susijusi su menais ir amatais bei tvariu dizainu, tačiau dėl pandemijos turėjau 

sustabdyti šią veiklą.  Grįžusi į Kiprą nusprendžiau ieškoti būdų užsidirbti, todėl sukūriau riboto 

leidimo skaitmeninius savo meno kūrinių atspaudus ir pradėjau juos reklamuoti socialiniuose 

tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“ bei savo interneto svetainėje. Taip pat bandžiau parduoti 

savo meno kūrinius meno galerijose. Dar vienas iššūkis, su kuriuo susidūriau pandemijos metu, 

buvo tai, jog dėl pandemijos teko atidėti seminarus, kuriuos turėjau vesti. Nepaisant to, vis tiek 

stengiausi išlikti aktyvi. Pavyzdžiui, aktyviai dalyvavau internetinėse diskusijose apie meną ir 

amatus. Be to, pandemijos metu kreipiausi dėl dotacijų meno projektams kurti. Turėjau laiko 

susitvarkyti įvairius reikalus, kuriuos reikės sutvarkyti pasibaigus pandemijai. Taip pat dar 

dalyvavau vienerių metų trukmės kursuose apie atlikimo meną. Iš pradžių negalėjome susitikti 

gyvai, todėl susitikimai vykdavo nuotoliniu būdu.  

 



 

 

„Aptarkite savo planus ir plėskite savo tinklus“ 

 

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Visada yra kur tobulėti. Norėčiau gebėti išlaikyti save ir užsidirbti iš savo meninės veiklos. 

Norėčiau rasti lėšų meniniams, socialiniams ir aplinkosaugos projektams kurti bei vesti daugiau 

seminarų įvairiose srityse. Norėčiau parodyti daugiau. Taip pat mes, Vizualinio meno kūrėjų ir 

teoretikų asociacijos nariai, norėtume pagerinti savo profesinį statusą, nes meno sektoriuose 

yra daug nelygybės. Pavyzdžiui, nelygybės, susijusios su socialinio draudimo klausimais, 

menininko statusu ir kt.   

Deja, Kipro kultūros sektoriuje yra daug problemų, kurias būtina spręsti, todėl šalyje turėtų būti 

sukurta/įvesta veiksminga kultūros politika, skirta menininkams ir plačiajai visuomenei paremti.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS  

Norint dirbti kultūros ir kūrybos sektoriuje, reikia įdėti labai daug pastangų. Šis sektorius atveria 

daug galimybių ir kelių, kuriuos galite pasirinkti, tačiau užsidirbti pinigų dirbant meno srityje yra 

sunku. Vis dėlto, jei esate sąžiningas pats sau ir sąžiningai dirbate savo kaip menininko darbą, 

sėkmė gali būti jūsų pusėje. 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Socialinių inovacijų centras (Center for 

Social Innovation, CSI) 

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Kaip aš galiu panaudoti novatoriškus sprendimo būdus, kurie yra minimi šioje 

istorijoje?  

2. Kuo ši istorija mane įkvėpė? 

 

 

 



 

 

__________ 

Svarbiausia – pabrėžti:  

1. naujoves ir kūrybiškumą: kaip asmuo/organizacija įveikė iššūkius, atsiradusius KKS 

sektoriuje pandemijos metu, vertinant iš naujovių ir kūrybiškumo perspektyvos? 

2. novatoriškus sprendimo būdus: kokie novatoriški sprendimo būdai buvo įgyvendinti KKS 

sektoriuje COVID-19 pandemijos metu?  

3. Novatoriški sprendimo būdai gali būti: 

• asmeniniai (jei asmuo yra darbuotojas);  

• organizaciniai (jei asmuo dirba savarankiškai, jei tai yra verslas arba organizacija 

ir t.t.) 

4. Taip pat svarbu nepamiršti pridėti nuotraukų: pridėti 3-4 arba daugiau nuotraukų 

(asmeninių arba be autorių teisių apribojimų) vienai istorijai. 


