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Nu sta niciodată pe loc 

 

Angel Hristov, Spnia 

 

Sector: Arte vizuale 

Post: lucrător care desfășoară o activitate independentă 

 

Despre mine  

Numele meu este Angel Hristov și sunt din Varna, Bulgaria. Am absolvit Prima Școală de Limbă 

Engleză din Sofia și după aceea mi-am continuat studiile superioare în sfera Programare și 

Inginerie Calculatoare. Acum am cincizeci de ani și locuiesc în prezent într-un sat mic de la 

periferia Barcelonei, Spania.  

Când eram mai tânăr, situația din țara mea era foarte diferită decât este acum. Chiar am simțit 

că mă voi simți mai bine și mai fericit în străinătate. Viața s-a dezvoltat în așa fel încât în urmă cu 

mulți ani m-am aflat în Barcelona și am decis să mă stabilesc acolo definitiv. Am fost întotdeauna 

bun la limbi străine, precum și la predare. Așa că am decis să încep să ofer cursuri de limba engleză 

pentru oricine este interesat. Am început să-mi fac publicitate serviciilor prin intermediul 

rețelelor sociale și a mica publicitate în diferite locuri din oraș. Organizez în mare parte lecții 

individuale, dar am și grupuri mici de învățare – online și personal. Sunt fondatorul și proprietarul 



 

Celtic Academy VEDA – propria mea companie educațională pentru furnizarea de cursuri de limbi 

străine (engleză, spaniolă, rusă și bulgară) și ateliere de artă (online și personal).  

 

Fotografie: http://www.celticacademyveda.es/servicios 

Deși drumul meu educațional a fost întotdeauna în domeniul limbilor străine, al computerelor și 

predării, o mare parte din mine a fost întotdeauna atrasă de artă. Îmi amintesc că în copilărie îmi 

plăcea să pictez și să fac lucruri din lut. Desigur, vremurile erau foarte diferite atunci. Am crescut 

în Bulgaria înainte de schimbările democratice din 1989 a fost dificil, iar realizarea în domeniul 

artei a fost o provocare pe care nu am avut curajul să o înfrunt. Am decis să o iau un drum sigur, 

dar pictura a rămas întotdeauna hobby-ul meu preferat și o modalitate de a mă relaxa și de a mă 

regăsi. 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie 

După ce m-am stabilit la Barcelona și mi-am dezvoltat cariera didactică, am început să am mai 

multă libertate și timp liber - majoritatea angajamentelor mele erau seara sau în weekend. Am 

folosit acest timp liber pentru a reveni la hobby-ul meu preferat. De când locuiesc într-o casă, 

garajul a devenit studioul meu improvizat. Din cauza renovărilor, a trebuit să-mi țin cursurile în 

studio o perioadă. 

Într-o zi, un student de la Școala de Arte Vizuale din Barcelona a văzut unul dintre tablourile mele 

și a spus că îmi admira tehnica. În următoarea lecție, mi-a adus câteva dintre picturile sale, 

cerându-mi părerea și sfatul despre cum le-ar putea îmbunătăți. Îmi amintesc că ne petreceam 

timpul nu într-o lecție de engleză, ci discutând cu ardoare despre artă. În cele din urmă, el a spus: 

"Trebuie să te gândești să-ți pui abilitățile de predare într-o altă direcție. Cred că vei avea succes 

și că ai deja spațiul potrivit pentru a o face!"  

Mi-am dat seama că aceasta este o idee grozavă și nimic nu mă împiedică să încerc să o realizez. 

Am transformat garajul într-un studio permanent, m-am dotat cu echipamentul necesar și am 



 

început să creez idei pentru training și ateliere. Studentul care mi-a dat ideea de a preda arta m-

a ajutat foarte mult să găsesc oameni dornici să se înscrie la cursurile mele. Mi-a făcut publicitate 

serviciilor în rândul colegilor săi de la Școala de Arte Vizuale din Barcelona și din cercurile artistice. 

Mi-am format primul grup de studenți relativ repede și nu după mult timp aveam deja patru 

grupuri diferite. Am pregătit diverse ateliere tematice, grupuri de studiu și, din când în când, am 

invitat chiar și artiști celebri la prelegeri în timpul orelor.  

 

Fotografie: Angel Hristov – Arhiva personală 

Între timp, nu renunțasem la ocupația mea principală și la studenții cărora le predau limbi străine. 

Am găsit o modalitate de a îmbina cele două activități și, deși timpul liber mi s-a redus drastic, 

am fost mai fericit și mai mulțumit ca niciodată. În noiembrie 2015 mi-am înregistrat oficial 

propria mea academie educațională, numită Celtic Academy VEDA. 



 

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

pentru a le depăși.   

A fost destul de ușor să transfer lecțiile de engleză în întregime online în timpul pandemiei, 

deoarece aproape jumătate dintre studenții mei au preferat oricum acest mod de a învăța. Dar 

în tot acest timp m-am simțit întristat că nu pot continua să organizez atelierele de artă care 

deveniseră o sursă de inspirație și dezvoltare pentru atât de mulți artiști tineri, dar și pentru mine. 

Atunci mi-a venit o idee în cap. Dacă limbile pot fi predate online, ar trebui să existe o modalitate 

și pentru arte. Am investit niște bani în aparate foto și echipamente tehnice profesionale și mi-

am invitat studenții la o clasă experimentală de artă online, unde au trebuit să picteze un model 

viu. Am aranjat echipamentul astfel încât modelul să fie prezentat din patru unghiuri diferite cu 

ajutorul a patru camere. Live stream-ul a fost oferit într-o platformă privată de comunicare online 

la care au avut acces doar studenții. În acest fel, nu numai că au putut alege din ce unghi să 

picteze, dar ar fi putut să o facă din confortul propriei case. 

Primele clase experimentale au avut un mare succes. Acest lucru mi-a dat impulsul de a continua 

să explorez și să încerc noi metode și materiale, moduri diferite de a conceptualiza arta la care 

am lucrat de ani de zile. Am început să ofer și cursuri teoretice online care, pe lângă faptul că 

sunt educaționale, au fost și terapeutice în aceste vremuri incerte.  

 

Fotografie: Angel Hristov – Arhiva personală 



 

Pandemia mi-a oferit un timp să mă concentrez, să creez ceva foarte nou, puțin mai aventuros 

decât eram obișnuit. M-am gândit că ar fi o idee minunată, pentru că întotdeauna mi-am dorit să 

am puțin mai mult timp să mă concentrez pe arta mea și să o aduc la următorul nivel. 

Mi-am dat seama că sunt într-un spațiu norocos, fiind sănătos, fericit și capabil să continui să fac 

ceea ce îmi place. Pe lângă negativitate și incertitudine, pandemia mi-a oferit și un timp pentru a 

mă opri și a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Izolarea și singurătatea m-au făcut să gândesc 

mare. Nu a fost ușor, dar am reușit să depășesc obstacolele și să vin cu ceva de succes. Pentru a 

rezuma: este foarte ușor pentru o persoană să se concentreze doar pe părțile negative ale vieții, 

dar cu atitudinea corectă și gândirea proactivă, pozitivitatea poate fi găsită în orice situație! 

Ceva pozitiv așteaptă mereu după colț! Trebuie pur și simplu să deschizi ochii și mintea 

pentru a-l găsi! 

 

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

Fără îndoială, pandemia de Covid-19 este una dintre cele mai mari provocări din istoria modernă. 

Efectele sale pe termen scurt și pe termen lung pot fi găsite în toate sferele vieții. Totuși, ca 

persoană care vede mereu paharul pe jumătate plin, am reușit cumva să găsesc câteva laturi 

pozitive în toată situația. COVID s-a simțit inconfortabil, deranjant și extrem de normal deodată. 

Normal, pentru că oricum îmi petrec cea mai mare parte a timpului acasă, inconfortabil și 

deranjant, pentru că măsurile de distanțare socială m-au obligat să-mi anulez cursurile de pictură. 

Cel puțin la început… 

 

Fotografie: Angel Hristov – Arhiva personală 



 

Niciunul dintre noi nu știe când se va încheia pandemia și dacă viața va reveni la normal. Cu toate 

acestea, intenționez să caut în continuare modalități de a dezvolta activități care să mă facă fericit 

și mulțumit, adaptându-mă la situație. Deși îmi lipsește comunicarea normală, izolarea socială și 

dezvoltarea rapidă a tehnologiei au deschis noi oportunități de muncă, comunicare și dezvoltare. 

Sper să pot relua activitățile într-un mediu real în viitorul apropiat, dar voi continua să organizez 

ateliere online pentru că cred că au un potențial mare. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Dezvoltarea în domeniul artei nu este ușoară. Talentul singur nu este niciodată suficient. Trebuie 

să fii mereu deschis provocărilor, să nu încetezi să cauți modalități de dezvoltare și să nu stați 

niciodată pe loc. Încercați lucruri noi, eșuați, încercați din nou și nu renunțați niciodată! 

Găsiți ceea ce vă face fericit și mulțumit, acordați-vă timp să vă odihniți și să reflectați. Dacă viața 

te pune la încercare, nu dispera, pentru că există o modalitate de a realiza aproape orice. 

 

Această poveste de bune practici este pregătită de Asociația Know and Can. 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Când poate o persoană să decidă să-și schimbe drumul profesional? 

2. Cât de important este ca munca ta să te facă fericit? 

3. Este posibil să-mi transform hobby-ul într-o profesie de succes și o sursă de venit? 

4. Există vreo modalitate de a îmbina drumul meu profesional cu activitățile mele 

preferate? 

5. Ce am învățat din această poveste? Motivația și inspirația mi-au crescut? 

 


