Ahojte!
Volám sa Beáta a momentálne sa nachádzam v nádhernom talianskom meste Turín, kde
si plním svoj sen formou EVS programu.
Od malička som bola dosť kreatívna a možno aj to bol jeden z dôvodov, že ma moje
kroky doviedli na konzervatórium do Bratislavy, kde som vyštudovala muzikálové herectvo.
Umenie, hudba a divadlo ovplyvňovali môj život aj naďalej, a preto som sa rozhodla
pokračovať v štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor učiteľstvo hudobnodramatického umenia a v tom istom čase som bola aj externou členkou umeleckého súboru
v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Všetko, čo som sa naučila či už v škole alebo v divadle, som sa
snažila využiť vo svojej práci ako učiteľka herectva. Okrem vyučovania ako takého som vždy
dbala na to, aby sa z detí a mladých ľudí, ktorých som mala možnosť stretnúť a učiť, stali
hodnotní ľudia so svedomím, ľudia čo premýšľajú a rešpektujú sa navzájom.
V dnešnej dobe je skutočne veľmi nutné nechať rásť a rozvíjať tú dobrú časť človeka.
Preto, ale aj vďaka skutočne srdečnému a ľudskému prijatiu všetkých členov, som sa ihneď
zamilovala do organizácie Centro Studi Sereno Regis. Okrem toho, že táto organizácia ponúka
mnoho mierových, komunitných a kultúrnych projektov, združuje najmä ľudí s veľkým srdcom,
ktorí naozaj veria v silu a dobro, ktoré sa skrýva v každom jedincovi.
Pomerne rýchlo som sa začlenila a vďaka mojím dobrým jazykovým schopnostiam som ihneď
začala spolupracovať na projektoch v školách v oblasti kultúry a vzdelávania. Spolupracovala
som na divadelnom predstavení „Uguali al Buio”: Re(L)Azioni da tastiera (Rovnakí v tme: Vzťahy
spoza klávesnice), ktoré demonštrovalo témy násilia, rasizmu a diskriminácie, s ktorými sa
účastníci projektu dostávajú do dennodenného kontaktu v reálnom alebo „virtuálnom“ živote, t.j.
prostredníctvom sociálnych sietí.
Nedávno sme dokončili filmový projekt s mladšími žiakmi, výsledkom ktorého bolo natočenie
krátkometrážneho filmu so žiakmi ako protagonistami. V ňom sme sa venovali téme odlišnosti.
A už sa črtajú nové kultúrne akcie a projekty.
Život je tu naozaj veľmi farebný, čo sa týka etník, národností, náboženstiev či tradícií
a každý deň dokáže obohatiť človeka niečím novým. Stačí len chcieť a byť otvorený možnostiam.
Samotné mesto Turín je úžasné! Od historického centra po hypermoderné budovy, cez
tradičné pizzérie a kaviarničky s úžasnou kávou, zmrzlinou a sladkými dobrotami až po
každodenné množstvo eventov, rôznorodých kurzov a podujatí. Stačí sa len odhodlať, nabrať
odvahu a vykročiť ku svojim snom.

