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Lorenzo și calea lui de a deveni cel mai important realizator de 

documentare sicilian 

 

Lorenzo Mercurio, Italia 
 

Sector: Arte audio-vizuale 

Loc de muncă: lucrător care desfășoară o activitate independentă 

 

Despre mine  

M-am născut la Palermo, Sicilia, în noiembrie 1978. Tatăl meu era inginer angajat la Căile Ferate de Stat, 
mama a absolvit jurnalism. 

Am absolvit ca topograf, căutând să calc pe urmele tatălui meu, dar în scurt timp mi-am dat seama că nu 
era o cale potrivită talentelor mele. 

 



 

La universitate, la început, am ales Facultatea de Geologie, pentru a deveni paleontolog. După doi ani, 

nereuşind să promovez la disciplinele de matematică, am renunţat la studii, începând pe funcţia publică 

ca persoană care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conștiință şi refuzând serviciul militar, 

care era încă obligatoriu la acea vreme. 

Mai târziu, setea de cunoaștere a revenit la ceva care mă fascina cu adevărat, îmi doream să studiez pentru 

a deveni arheolog. Întrucât ar fi fost imposibil să mă mut în alt oraș, având în vedere că sediul Cursului era 

atunci la Agrigento, am decis să mă înscriu la un curs de studii în orașul meu care avea un program similar: 

diploma de trei ani în moștenire Demo-etno-antropologică care, împreună cu un master în Antropologie 

Culturală și Etnologie, m-ar fi făcut antropolog. 

Absolvent cu laude, dornic să rămân și să locuiesc în Sicilia, am încercat să-mi exploatez creativitatea și 

studiile împreună, pornind de la sine să studiez grafica Puclite, adică ca o serie de construcții vizuale 

menite să transmită mesaje (comunicarea este una dintre elemente de bază ale studiilor antropologice). 

Dar tot nu eram mulțumit: grafica nu a reușit să-mi ofere libertatea de expresie pe care o căutam. Așa că, 

am început să scriu romane și am reușit să public unul cu o mică editură din orașul meu, continuând 

totodată drumul a ceea ce a devenit pentru moment, încet, profesia mea din toate punctele de vedere: 

grafica publicitară.. 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

Datorită experienței de lucru cu o cooperativă de distribuție a produselor “Km 0 agri-food”, prin urmare 

strâns legată de teritoriul sicilian, am început să filmez mici videoclipuri corporative pentru ferme și am 

început să înțeleg cum se creează materiale audiovizuale. Produsele implicau utilizarea de soluții grafice, 

ficțiune, poezie și, de asemenea, etnoantropologie, deoarece în spatele acelor companii se aflau oameni 

cu cunoștințe de transmis. 

Deoarece eram deja foarte atașat de Sicilia, întrucât era subiectul studiilor mele, am decis să încep să o 

povestesc, punând în aplicare studiile mele etno-antropologice, experiențele mele de grafician și 

atitudinea față de scrierea narativă. 

Mi-am început propria afacere în ianuarie 2020, iar de atunci, în ciuda începutului cumplitei perioade de 

pandemie, am semnat două contracte de muncă ca realizator video și grafician, care doar rareori mi-au 

permis să folosesc potențialul profesiei mele pe cont propriu, și afirm acest lucru cu un sens pozitiv pe de 

o parte, pentru că am găsit în sfârșit un drum profesional în care m-am stabilit; dar și negativ, pentru că 

îmi releg adevăratele interese în sfera hobby-urilor, când mi-aș dori să devină scopul meu primordial; care 

este de a deveni un producător video-documentar cu normă întreagă, al cărui obiect este patrimoniul 

cultural (material și imaterial) și de mediu al Siciliei.  

Ceea ce m-a surprins cel mai mult, în începerea ultimului meu drum creativ ca video-povestitor, este 

posibilitatea de a putea exploata pe deplin studiile mele academice (inclusiv noțiunile pe care le-am 

prețuit în timpul scurtei mele experiențe la Facultatea de Geologie), experiențele mele profesionale în 

domeniul grafic și aptitudinile mele narative. 

Un rezultat foarte important, obținut înainte de începerea pandemiei, a fost cel care m-a găsit ca video 

maker pentru un proiect finanțat de Uniunea Europeană, datorită căruia am călătorit în vara anului 2019 

pentru toate municipalitățile din provincia Palermo, pentru a putea realiza scurte videoclipuri pentru 

promovarea turistică a Siciliei. Aceasta este cu siguranță experiența care m-a influențat cel mai mult în 

ultimii ani. 



 

 

 
Fotografie- Lorenzo Mercurio 

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

pentru a le depăși.  

Lucrând și ca producător de videoclipuri într-o organizație europeană, munca mea de angajat nu a suferit 

niciun prejudiciu în urma declanșării pandemiei. Lucrul de acasă a fost o soluție pe deplin satisfăcătoare 

atât pentru mine, economisind combustibil, abonamente la transportul în comun sau prânzuri afară, cât 

și pentru organizația la care lucrez, plecând de acasă doar în acele ocazii când ar fi fost necesar, mai ales 

pentru a filma orice tip de evenimente. 

În ceea ce privește munca mea de documentarist pe cont propriu, deși desfășurată marginal și, în prezent, 

non-profit, pentru a o cultiva în continuare în timpul pandemiei, am început să gândesc diferit și să găsesc 

idei inovatoare pentru a o face. Așadar, pentru videoclipurile mele m-am concentrat pe locurile care sunt 

situate în apropierea casei mele, astfel încât să nu am nevoie să mă mut în alte locuri și să risc să mă 



 

infectez. Rezultatul muncii mele a fost un documentar care a fost recent selectat pentru finala RAM - 

Festivalul Internațional de Film Arheologic de la Rovereto, una dintre cele mai importante recenzii de 

sector din lume. 

Pentru afacerea mea personală, am învățat că este bine să obțin cât mai mult material video în lunile în 

care intensitatea pandemiei pare să dea răgaz, pentru a putea face, la o locație fixă, produsul final, înainte 

ca riscul unei răspândiri mai mari a virusului să redevină ridicat. 

 

 

Fotografie- Lorenzo Mercurio 

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

Proiectul meu este de a deveni cel mai important producător de documentare sicilian și de a crea o mare 

bibliotecă video online, utilizabilă gratuit, care să constituie un mozaic în care Sicilia, în moștenirea ei 

culturală și de mediu, este povestită cu o metodă narativă care include contribuții ale altor oameni, 

literatură, poezie, muzică. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Sfatul pe care cred că îl pot da celor care intenționează să înceapă un drum în domeniul creativ și cultural 

este, foarte simplu ca în orice domeniu, să studieze și să creadă cu fermitate în scopurile lor, în ciuda 

tuturor. Înfrângerile sunt mereu la colț, la orice nivel de profesionalism atins, dar depinde de noi să dăm 

sens oricărei înfrângeri ca o lecție pentru a crește și mai mult, și nu ca o scuză pentru a renunța. Dar acest 

lucru este posibil doar dacă cineva devine pe deplin conștient de vocația proprie, considerată ca o cale 

“ Înfrângerile sunt mereu la colț, la orice nivel de profesionalism atins, dar depinde de noi să dăm sens 

oricărei înfrângeri ca o lecție pentru a crește și mai mult, și nu ca o scuză pentru a renunța. .” 



 

esențială care duce la realizarea vieții. Și aici profesia în sine, ca simplă sursă de câștig de bani, în mod 

paradoxal, are doar un rol marginal. 

 

Această poveste de bune practici este pregătită de CESIE 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Ce am învățat din această poveste? 
2. Ce am învățat despre cum să depășesc problemele cauzate de situații neașteptate, cum ar fi 

pandemia de COVID-19? 

3. Cum voi folosi ceea ce am învățat în viitor? 
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