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Apie mane 

Mano vardas Luka, man yra 37 metai. Esu kilęs iš Palermo, Italijos, tačiau nuo 2019 m. sausio mėnesio 
gyvenu Londone. Nuo mažens mėgau tapyti: ir freskas, ir tapyti ant drobės, ir net užsiimti grafiniu 
dizainu. Viskas prasidėjo nuo mano didelio noro piešti.  

Turiu Meno istorijos bakalauro laipsnį ir Šiuolaikinio meno istorijos magistro laipsnį. 

Jau daugiau nei 10 metų dirbu grafikos dizaineriu, nors šio meno niekada nesimokau. Ši veikla man labai 
patinka. Taip pat šiuo metu intensyviai užsiimu skaitmeniniu piešimu.  

Atvykus į Londoną mane ištiko šokas: šis miestas mane labai paveikė, ir tai buvo priežastis, dėl kurios 

nusprendžiau persikelti čia gyventi. Negalėjau pamiršti Londono, todėl ir vėl esu čia. Po karantino, kurį 

praleidau Italijoje, grįžau gyventi į Londoną, kur dirbu pilną darbo dieną ir tuo pačiu kaupiu naujas 

patirtis bei puoselėju naujas svajones, susijusias su  meno sritimi.  

Baigęs universitetą, keletą mėnesių stažavausi Palerme, Palazzo Riso meno muziejuje, šiuolaikinio meno 
srityje, kuri man visada kėlė itin didelį susidomėjimą. Tuo pat metu manęs, kaip grafikos dizainerio, 
paprašė prisidėti prie kitų meno kūrinių. Tuo metu sukūriau parodos „A Sicilian Walk“ katalogą.   

Baigęs studijas ir stažuotę, turėjau galimybę dirbti menininku ir socialiniu darbuotoju nepalankiose 
sąlygose esančiame Palermo rajone Zen2, kuriame buvau atsakingas už didelės sienos, puikiai tikusios 
freskai, puošybą ir gavau užduotį į savo darbo procesą įtraukti kaimynystėje gyvenusius vaikus; tuo metu 
tai buvo mano laikas: laikas, kai ėmiau vis labiau domėtis gatvės menu. Taip pat tai buvo ir mano, kaip 
menininko ir socialinio darbuotojo, mokančio grupę vaikų, lankančių vietos socialinį centrą, karjeros 
pradžia.  

Vis dar gyvendamas Palerme, turėjau galimybę augti ir tobulėti kaip menininkas bei įgyti labai naudingos 
patirties.  

2018 metų liepos–rugsėjo mėnesiais turėjau galimybę išvykti į Londoną savanoriauti vietinėje 
organizacijoje. Tuomet supratau, kad persikelsiu gyventi į šį miestą visam laikui. Vos po kelių mėnesių 
taip ir padariau.  

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus (KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki 

pandemijos 

Persikėlęs gyventi į Londoną, pradėjau dirbti dailės mokytoju Montessori vaikų darželyje, kur vaikams 
vedžiau įvairias kūrybines veiklas. Šis darbas man labai patiko, tačiau Montessori metodas yra labai 
specifinis ir labai skiriasi nuo to, kuo aš, kaip gatvės meno mokytojas, užsiėmiau savo gimtajame mieste, 
todėl mano karjera dirbant su vaikais buvo labai trumpa.  

Vėliau įsidarbinau klube „HipHop.“ Mano kolegos man buvo kaip šeima. Šiame klube dirbau virėju, 
tačiau, norėdamas pagerinti savo darbo sąlygas, vėl turėjau keisti darbą ir pradėjau dirbti virtuvės 
darbuotoju įmonėje „Pret a Manger“ (labai populiari kavinė Jungtinėje Karalystėje).  

Nuo tada, kai persikėliau į Londoną ir bandžiau jame išgyventi, turėjau įvairios patirties meno srityje. 

Pavyzdžiui, dalyvavau mėnesį laiko trukusiame graffiti seminare, kuris vyko pradinėje mokykloje, kurioje 

mokiniai galėjo dirbti prie didelės freskos, esančios žaidimų aikštelėje. Londone menininkams yra daug 

galimybių įsidarbinti, tačiau atrankos procesai yra labai griežti ir trunka gana ilgai. Kartais gali pasitaikyti 

sunkių akimirkų, tačiau niekada neatsisakau bandyti dirbti meno srityje.  



 

 

Nuotrauka: Luka Delfino darbo vietoje 

 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Prieš pandemiją, 2017 metais, dirbau prie svarbaus Europinio projekto, pagal kurį buvau atsakingas už 
didelio masto meno kūrinio, skirto eksponuoti vienoje judriausių mano gimtojo miesto centro gatvių, 
kūrimą. Ta proga sukūriau ir parodos bukletą. Labai didžiuojuosi šiuo savo darbu! Tai buvo viena 
gražiausių mano gyvenimo patirčių, kuri pakeitė mano gyvenimą ir mano suvokimą apie tai, kaip viskas 
vyksta kitose šalyse. Klausiausi migrantų ir pabėgėlių, atvykusių iš labai skurdžiai gyvenančių šalių, 
istorijų. Buvo labai sudėtinga ir skausminga klausytis šių žmonių pasakojimų, tačiau mano pareiga buvo 
paversti jų istorijas meno kūriniais. Turėjau šiems žmonėms savo menu perteikti tai, ką jie man 
papasakojo. Neįmanoma iš naujo išgyventi to, ką patyriau. Tai buvo viena stipriausių patirčių mano 
gyvenime.  

Menas pats savaime yra labai įtraukiantis procesas ir ši patirtis mane tiesiog užbūrė. Kurdamas tokius 

prasmingus meno kūrinius jaučiausi taip, lyg būčiau labai mažas žmogus, kuris turi prisiimti didelę 

atsakomybę. 

Pandemijos dėka turėjau daug laisvo laiko ir daug galimybių išreikšti save meno srityje: galėjau daug 

piešti ir būti kūrybingas bei novatoriškas.  



 

Dideliu iššūkiu man tapo noras pradėti naudotis socialiniais tinklais, kuriuose galėčiau rodyti savo 

darbus. Nelabai moku naudotis socialiniais tinklais, todėl draugas man padėjo susikurti asmeninį puslapį 

socialiniame tinkle „Instagram.“  

Šiandien savo „Instagram“ paskyrą naudoju tam, kad galėčiau reklamuoti savo meno kūrinius. Taip pat ją 

naudoju norėdamas parodyti savo darbų aplanką (portfolio).  

Pandemijos metu supratau, kad laikas yra brangus ir jei neišnaudosime jo tam, kad suprastume save, 

skleistume žinią apie meną ir savo darbus, tiesiog švaistysime laiką veltui. Pastebėjau, kad turiu daug 

laiko ir tai mane paskatino kurti naujas idėjas bei užsiimti tuo, kas man patinka labiausiai – piešti ir kurti. 

Taip pat analizavau save kaip menininką. Man buvo įdomu pagalvoti apie tai, kaip norėčiau, kad mano 

meno kūrinius matytų kiti, kaip galėčiau novatoriškai skleisti žinią, kurią noriu perteikti savo darbais, kaip 

noriu perduoti šią žinią kitiems ir kaip noriu būti pripažintas ir vertinamas kaip menininkas. Tai buvo 

gilios savianalizės laikotarpis.  

 

Nuotrauka: Luka Delfino darbo vietoje 

„Pandemijos metu supratau, kad turiu daug laiko ir tai mane paskatino kurti naujas idėjas bei užsiimti 

tuo, kas man patinka labiausiai – piešti ir kurti. Analizavau save kaip menininką.“ 



 

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Šiuo metu planuoju ir toliau piešti iliustracijas bei sujungti visas veiklas, kuriomis mėgstu užsiimti. Taip 

pat planuoju perkelti savo veiklas į skaitmeninę erdvę. Labai mėgstu daryti tai, ką darau, ir būtų puiku, 

jei galėčiau dirbti nuotoliniu būdu, nes šiais laikais tai yra puikus darbo metodas.  

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS  

Žmonėms, norintiems dirbti KKS sektoriuje, patarčiau dirbti atsižvelgiant ne tik į savo gebėjimus, bet ir į 

darbo rinkos poreikius. Verta įdėti pastangų norint sulaukti sėkmės, verta sutelkti dėmesį į savo 

gebėjimus ir paversti juos profesija, tačiau visada reikia stebėti situaciją ir poreikį darbo rinkoje bei 

atsižvelgti į tai, kokių profesijų atstovų šiuo metu reikia.  

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė organizacija CESIE 

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Kaip ši istorija mane paskatino siekti karjeros KKS sektoriuje? 
2. Ko aš išmokau iš šios istorijos?  
3. Ką, perskaitęs šią istoriją, aš išmokau apie tai, kaip galima įveikti problemas, kurias sukelia 

netikėtos situacijos, pvz., COVID-19 pandemija? 
4. Kaip įgytas žinias aš panaudosiu ateityje? 

 

 

 

 

 


