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Kirpėja svajojau būti dar vaikystėje – gražindavau ir kirpdavau plaukus visoms savo lėlėms ir
kiekvieną kartą eksperimentuodavau. Baigus pagrindinę mokyklą reikėjo nuspręsti kuom tapti, tad
pasirinkau kirpėjo profesiją ir 2009 m. įstojau mokytis į Kuršėnų politechnikos mokyklą.
Besimokydama aš supratau, kad kirpėjo profesija - viena populiariausių, traukianti jaunimą
įgyvendinti kūrybinius gebėjimus, kurti verslą, gauti gerą atlyginimą. Šiandien tai ne tik mano darbas,
bet ir hobis.
Baigusi mokymo programą ir įgijusi kirpėjos profesija suvokiau, kad man dar kažko reikia.
Pagalvojau, kodėl nepamėginus įgyti visažistės žinių ir įgūdžių. Daugelis mano, kad visažisto
specialybę pasirenka tik tie, kurie neturi kitos profesijos. Tai ne tiesa... Kai kurie sakydavo, kad tai
darbas, ,,skirtas toms moterims, kurios tiesiog neturi ką veikti gyvenime, augina vaikus arba sėdi
namuose. Niekas nesieja visažisto profesijos su rimtu darbu. Tai pramoga, hobis, bet ne rimta
specialybe”. Aš ėjau savo keliu ir tvirtai nusprendžiau mokytis tik dėl savęs. Ir esu labai patenkinta, nes
galiu atlikti klientui ir makiažą, ir šukuoseną. Todėl manau, kad galima ir būtina suderinti šias
profesijas tarpusavyje, nes jos nuolat skatina mane tobulėti ir stebinti savo klientus atliktais darbais.
Kai mano klientai laimingi, laiminga ir aš...
Mano tikslas ir siekiai ateičiai yra būti viena iš geriausiu visažisčių. Ruošiuosi šiuo metu
naujiems mokslams, tai mokytis Grimo Akademijoje, kurios pagrindinis tikslas – aukščiausios
kokybės, profesionaliai rengiamos makiažo studijos. Tai mokymai, kurie paruošia puikius visažo ir
grimo meistrus, ugdo naujus talentus ir skatina kūrybos laisvę. Šioje makiažo akademijoje naudojami
unikalūs mokymo metodai, kuriais atsižvelgiama į įvairius mokymo proceso aspektus. Be to nuolatos
tobulinu save lankydama įvairius seminarus visažo ir kirpėjo, kurie vyksta Londone. Esu baigusi visažo
kursus pas Violeta Kam bei knygos kūrėją „Makiažo galia“ Greta Girdziute ir Vigante Queen V. Ne
kartą teko būti modeliu demonstruojant stilistų kūrybinius darbus. Tai ir tapo savotiška gyvenimo
patirtimi grožio srityje.
Gyvenu ir dirbu Londone. Kasdien atlieku makiažus, šukuosenas, plaukų keratininį tiesinimą
ir plaukų poliravimo procedūras. Mano svajone tapti žinoma meistre grožio sferoje ir atsidaryti savo
nuosavą saloną. Manau, kad svajonės pildosi ... Aš galiu ir aš būsiu...
Rolanda Norkutė mokėsi kirpėjų K-13 grupėje. Tai meniškos prigimties asmenybė, svajotoja,
mėgstanti poeziją. (Vida Terinaitė, Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos vyr. profesijos
mokytoja)

