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Σχετικά με εμένα 

Ονομάζομαι Luca, είμαι 37 χρονών, είμαι από το Παλέρμο της Ιταλίας, αλλά ζω στο Λονδίνο από τον 

Ιανουάριο του 2019. Από παιδί μου άρεσε να ζωγραφίζω, τόσο σε τοίχους όσο και σε καμβά, ακόμη 

και να σχεδιάζω γραφικά. Όλα ξεκίνησαν από το πάθος μου για το σχέδιο. 

 
Έχω πτυχίο στην Ιστορία της Τέχνης και μεταπτυχιακό στην Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης. 

Εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια εργάζομαι και ως γραφίστας, παρόλο που δεν έχω σπουδάσει ποτέ 
γραφιστική. Μου αρέσει πολύ και σήμερα ασχολούμαι πολύ και με το ψηφιακό σχέδιο. 

Το Λονδίνο ήταν ένα σοκ για μένα, η πόλη αυτή με ενθουσίασε. Αυτό είναι ένα σπάνιο συναίσθημα, κάτι 

που με οδήγησε να αποφασίσω να μετακομίσω εδώ. Δεν μπορούσα να αφήσω το Λονδίνο, έτσι είμαι και 

πάλι εδώ. Μετά από ένα διάλειμμα στην Ιταλία, όπου πέρασα την καραντίνα, επέστρεψα στο Λονδίνο 

και εργάζομαι με πλήρη απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα αποκτώ νέες εμπειρίες και κάνω όνειρα στον 

καλλιτεχνικό χώρο.  

Μετά το πανεπιστήμιο, για αρκετούς μήνες έκανα πρακτική στο Παλέρμο στο Palazzo Riso, στο τμήμα 
των μουσείων και συγκεκριμένα στη σύγχρονη τέχνη, που ήταν πάντα το μεγαλύτερο πάθος μου. 
Ταυτόχρονα όμως μου ζητήθηκε να συνεισφέρω και σε άλλα καλλιτεχνικά έργα, κυρίως ως γραφίστας. 
Εκείνη την περίοδο δημιούργησα τον κατάλογο της έκθεσης «A Sicilian Walk». 

Αφού τελείωσα τις σπουδές μου και την πρακτική μου, είχα την ευκαιρία να εργαστώ ως καλλιτέχνης και 
κοινωνικός λειτουργός στο Zen2, μια μειονεκτούσα γειτονιά στο Παλέρμο, όπου ήμουν υπεύθυνος να 
ζωγραφίσω έναν μεγάλο τοίχο, ο οποίος ήταν ιδανικός να φιλοξενήσει μια τοιχογραφία, και να κάνω 
παιδιά της γειτονιάς να συμμετέχουν στη δουλειά μου. Εκείνη την εποχή ήταν η περίοδος της ζωής μου 
που άρχισα να παθιάζομαι όλο και περισσότερο με την τέχνη του δρόμου, αλλά και που άρχισα να 
διδάσκω ως καλλιτέχνης και κοινωνικός λειτουργός, σε μια ομάδα παιδιών που συμμετείχαν σε ενα 
τοπικό κοινωνικό κέντρο. 

Στο Παλέρμο εξελίχθηκα ως καλλιτέχνης και απέκτησα εμπειρίες που μου προσέφεραν μεγάλη 
ικανοποίηση. 

Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, είχα την ευκαιρία να πάω στο Λονδίνο ως εθελοντής σε 
έναν τοπικό οργανισμό, οπότε κατάλαβα ότι θα μετακομίσω οριστικά στο Λονδίνο. Και αυτό έκανα, 
λίγους μήνες αργότερα. 

 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Αφού μετακόμισα στο Λονδίνο, άρχισα να εργάζομαι ως δάσκαλος τέχνης σε ένα νηπιαγωγείο 
Montessori, όπου οργάνωνα διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες με τους μαθητές. Το απόλαυσα 
πολύ, αλλά δεδομένου ότι η μέθοδος Montessori είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ διαφορετική από 
ό,τι είχα συνηθίσει ως δάσκαλος τέχνης του δρόμου στην πόλη μου, η καριέρα μου εκεί ήταν πολύ 
σύντομη. 

 

 



 

 

Στη συνέχεια, βρήκα δουλειά σε μια μπυραρία. Οι συνάδελφοί μου εκεί ήταν σαν οικογένεια και 
δούλευα ως σεφ. Παρόλα αυτά, για να βελτιώσω τις συνθήκες εργασίας μου, έπρεπε να αλλάξω ξανά 
δουλειά και άρχισα να δουλεύω ως μέλος της κουζίνας μιας εταιρείας που ονομάζεται Pret a Manger, 
μια πολύ δημοφιλή καφετέρια στο ΗΒ. 

Από τότε που μετακόμισα στο Λονδίνο, καθώς προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα, σε καλλιτεχνικό επίπεδο 

είχα αρκετές εργασιακές εμπειρίες, για παράδειγμα συμμετείχα σε ένα εργαστήριο για γκράφιτι σε ένα 

δημοτικό σχολείο, όπου οι μαθητές δούλεψαν σε μια μεγάλη τοιχογραφία που βρισκόταν σε μια παιδική 

χαρά. Στο Λονδίνο υπάρχουν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες για καλλιτέχνες, αλλά οι διαδικασίες 

επιλογής είναι πολύ αυστηρές και χρονοβόρες. Μπορεί να είναι δύσκολο κάποιες φορές, αλλά ποτέ δεν 

εγκαταλείπω την προσπάθεια να βρω εργασίας στον τομέα της τέχνης. 

 

Φωτογραφία - Ο Luca Delfino εν ώρα εργασίας 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους.   

Πριν από την πανδημία, το 2017, δούλεψα σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο, στο οποίο ήμουν 
υπεύθυνος να φτιάξω ένα έργο τέχνης μεγάλης κλίμακας που προοριζόταν να εκτεθεί σε έναν από τους 
πιο πολυσύχναστους δρόμους στο κέντρο της πόλης μου. Με την ευκαιρία αυτή, σχεδίασα επίσης το 
φυλλάδιο της έκθεσης. Είμαι τόσο περήφανος για αυτή τη δουλειά! Αυτή ήταν μια από τις πιο όμορφες  

 



 

 

εμπειρίες της ζωής μου. Άλλαξε τη ζωή μου, την αντίληψή μου για το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε 
άλλες χώρες. Άκουσα τις ιστορίες μεταναστών και προσφύγων που προέρχονται από πολύ φτωχές 
χώρες, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο και επώδυνο, αλλά η ευθύνη μου ήταν να μετατρέψω τις ιστορίες 
τους σε έργα τέχνης. Έπρεπε να δώσω πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους ό,τι μου είπαν. Δεν μπορώ να 
ξεχάσω αυτή την εμπειρία. Ήταν πολύ έντονη, μια από τις πιο έντονες εμπειρίες της ζωής μου.  

Η τέχνη από μόνη της είναι ήδη ένα συναρπαστικό και σαρωτικό γεγονός, και αυτή η εμπειρία με 

παρέσυρε σαν κύμα. Ένιωσα μικρός και γεμάτος ευθύνη καθώς ετοίμαζα τόσο σημαντικά έργα τέχνης. 

Η πανδημία μου έδωσε πολύ ελεύθερο χρόνο και πολλές ευκαιρίες να αφοσιωθώ στην τέχνη, πολύ χρόνο 

για να ζωγραφίσω και να είμαι δημιουργικός και καινοτόμος. 

Μια μεγάλη πρόκληση ήταν να αρχίσω να χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να δείξω τα 

έργα μου. Είμαι αρκετά αδέξιος με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ένας φίλος μου με βοήθησε να 

δημιουργήσω τη σελίδα μου στο Instagram. 

Σήμερα χρησιμοποιώ τον λογαριασμό μου στο Instagram για να προωθήσω τα έργα μου. Το χρησιμοποιώ 

για να δείξω το πορτφόλιό μου. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έμαθα ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και ότι αν δεν τον 

χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο σωστά για να επικοινωνήσουμε τον εαυτό μας, την τέχνη και τη 

δουλειά μας, τότε πάει χαμένος. Βρέθηκα να έχω χρόνο, πολύ ελεύθερο χρόνο, και άρχισα να αναπτύσσω 

νέες καινοτόμες ιδέες και να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, να σχεδιάζω και να δημιουργώ, 

εξετάζοντας τον εαυτό μου ως καλλιτέχνη. Αναρωτιόμουν πώς ήθελα οι άνθρωποι να βλέπουν τα έργα 

μου, πώς μπορώ να σκεφτώ με καινοτόμο τρόπο το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσω της τέχνης, πώς 

θέλω να το περάσω στους άλλους και πώς θέλω να με βλέπουν και να με αντιλαμβάνονται ως καλλιτέχνη. 

Ήταν μια περίοδος έντονης ενδοσκόπησης. 

 

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας βρέθηκα να έχω χρόνο, πολύ ελεύθερο χρόνο, και άρχισα να 

αναπτύσσω νέες καινοτόμες ιδέες και να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, να σχεδιάζω και να 

δημιουργώ, εξετάζοντας τον εαυτό μου ως καλλιτέχνη» 



 

 

Φωτογραφία - Ο Luca Delfino εν ώρα εργασίας 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Αυτή τη στιγμή σκοπεύω να συνεχίσω να ζωγραφίζω μέσω της εικονογράφησης, να συνδυάζω όλα όσα 

μου αρέσει να κάνω, να σχεδιάζω και να δουλεύω ψηφιακά. Είναι υπέροχο για μένα να δουλεύω 

κάνοντας αυτό που μου αρέσει και θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσα να το κάνω εξ αποστάσεως, ένας 

πολύ έξυπνος τρόπος να δουλεύεις στις μέρες μας. 

 

 

 



 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Θα συνιστούσα σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να κάνουν 

αυτό που ταιριάζει στις δικές τους δεξιότητες αλλά και που είναι σύμφωνο με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Αξίζει να προσπαθήσετε να πετύχετε εστιάζοντας στα δυνατά σας σημεία μετατρέποντάς τα 

σε επάγγελμα, αλλά πάντα να έχετε υπόψη τις ανάγκες εργασίας και τα επαγγέλματα για τα οποία 

υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο οργανισμός CESIE  
 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Πώς με ενέπνευσε αυτή η ιστορία να πετύχω τους στόχους μου στον πολιτιστικό και 
δημιουργικό τομέα; 

2. Τι έχω μάθει από αυτή την ιστορία; 
3. Τι έχω μάθει για το πώς μπορώ να ξεπεράσω αναπάντεχα προβλήματα που έχουν προκληθεί 

από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19; 
4. Πώς θα χρησιμοποιήσω αυτά που έμαθα στο μέλλον; 

 

 

 

 

 

 


