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Alexandra Pambouka, Cipru 



 

 

Sector: Arte vizuale 

Loc de muncă: lucrător care desfășoară activități independente 

 

Despre mine  

M-am născut în 1993 și am studiat la Departamentul de Arte Vizuale și Aplicate din cadrul Școlii de Arte 

Plastice Florina din Grecia și am absolvit programul de master ”Politică și Dezvoltare Culturală” al 

Universității Open din Cipru în 2019. 

Sunt un artist multidisciplinar cu un interes specific în relația oamenilor cu natura, tradiția, obiceiurile și 

sustenabilitatea. Încerc să aplic practici ecologice folosind o varietate de medii, cum ar fi desenul, desenul 

digital și video, asamblări, textile și obiecte reciclate, fibre naturale, cusut și țesut. Din 2016, cercetările 

mele (teorie și practică) s-au concentrat pe împletire de coșuri. Teza mea de master a fost despre 

”Țesătoria coșurilor și țesătoria cu stuf, ca elemente ale patrimoniului cultural nematerial, cu 

concentrarea pe perspectivele care pot crea o atmosferă pozitivă în beneficiul societății, în special în 

Cipru”. Am participat la ateliere relevante în Marea Britanie, Cipru și Portugalia, atât ca student, cât și ca 

educator. Am prezentat lucrări în diverse expoziții de grup în Cipru și în străinătate. 

În 2020, am finalizat un stagiu Erasmus+ de trei luni la ONG-ul Passao Ao Futuro, în Lisabona. Organizația 

este implicată în întreținerea și dezvoltarea meșteșugului tradițional portughez prin design durabil. 

 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie 

De la o vârstă fragedă, am început să studiez muzica și dansul, așa că eram familiarizată cu 

sectorul cultural. De asemenea, am fost un membru activ la evenimentele școlare și mi-a plăcut 

mereu să desenez. Pe când eram la liceu, am început să merg la lecții de desen și apoi am decis 

să devin artist vizual. La 18 ani am fost acceptată la Școala de Arte Plastice din Florina, Grecia. A 

fost o procedură dificilă pentru a reuși, dar am muncit foarte mult pe parcursul studiilor pentru 

a promova toate examenele și a reuși. Am studiat acolo timp de 5 ani și în această perioadă am 

fost introdusă în multe discipline precum pictura, performance-ul, multimedia etc. Am fost în 

continuare intrigată să aflu mai multe despre metodele de meșteșuguri durabile, cum ar fi 

țeserea coșurilor, deoarece eram interesată de protejarea moștenirii culturale nemateriale, așa 

că am studiat și politica și dezvoltarea culturală la Universitatea Open din Cipru. 

 



 

 

Fotografie: seminar Alexandra Pambouka  

 

Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși.  

Am participat la câteva evenimente și expoziții importante în Cipru și în străinătate. De exemplu, în 2017 

am participat la expoziția Asociației Artiștilor Plastici unde tinerii artiști și munca lor au fost prezentate 

publicului. De asemenea, o altă mare realizare a fost în 2019, când Galeria Națională a Ciprului a 

cumpărat 2 dintre lucrările mele. În timpul pandemiei, am lucrat ca stagiar Erasmus în Portugalia într-o 

organizație pentru arte și meșteșuguri și design durabil, totuși, din cauza pandemiei, a trebuit să mă 

opresc. Când m-am întors în Cipru, am decis să găsesc o soluție pentru a avea un venit așa că am creat 

printuri digitale în ediție limitată ale operei mele de artă și am început să le promovez pe Instagram, 

Facebook, social media și site-ul meu. De asemenea, am încercat să-mi vând arta în magazine de artă. O 

altă provocare cu care m-am confruntat în timpul pandemiei a fost că seminarele pe care urma să le 

susțin au fost amânate. De asemenea, am încercat să rămân activă participând la discuții online despre 

arte și meserii. Mai mult, în perioada pandemiei am aplicat pentru granturi pentru a crea proiecte 

artistice și a fost și un moment pentru mine să aranjez lucrurile pentru când se va termina pandemia. De 

asemenea, am fost acceptată să particip la un curs de un an despre performanță și la început nu ne-am 

putut întâlni personal, așa că a trebuit să ne facem sesiunile online 

 

 



 

 

“Discutați planurile și extindeți-vă rețeaua” 

 

 

Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS  

Există întotdeauna un loc pentru dezvoltare. Mi-ar plăcea să mă pot întreține și să fac un venit 

prin arta mea. Aș dori să găsesc fonduri pentru a crea proiecte artistice, sociale și de mediu și să 

pot susține mai multe ateliere în diferite domenii. Expuneți mai mult. De asemenea, în calitate 

de membru al asociației de artiști plastici și teoreticieni, ne-am dori să îmbunătățim statutul de 

muncă al profesiei noastre, deoarece există multe inegalități în sectoarele artistice. De exemplu, 

probleme de asigurări sociale, statutul de artist și multe altele. 

Din păcate, în Cipru există o mulțime de probleme care trebuie abordate în sectorul cultural și ar 

trebui instituită/introdusă o politică culturală eficientă care să sprijine artiștii și societatea în 

general. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Este o zonă cu adevărat solicitantă și există multe opțiuni și căi pe care le poți lua și este dificil să 

faci bani din acest sector. Cu toate acestea, cred că dacă ești sincer cu tine însuți și cu arta ta și 

dacă ești adaptabil, atunci poate poți reuși. 

 

 

Această poveste de bună practică este pregătită de Centrul pentru Inovare Socială 

(CSI) 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Cum pot folosi soluțiile inovatoare menționate în această poveste? 

2. Cât de inspirată a fost povestea pentru mine? 

 

 

 

 



 

__________ 

Cel mai important este să evidențiați:  

1. Inovație și creativitate: cum a depășit o persoană/organizație provocările cu care se 

confruntă CCS în timpul pandemiei în ceea ce privește inovația și creativitatea? 

2. 2. Soluții inovatoare: ce fel de soluții inovatoare în CCS au fost implementate în timpul 

COVID-19?   

3. Soluțiile inovatoare pot fi: 

• Personale – Dacă persoana este un angajat. 

• Organizaționale – Dacă persoana este independentă, este afacere, organizație etc. 

4. Adăugați fotografii: 3-4 sau mai multe (personale sau fără drepturi de autor) la fiecare 

poveste. 


