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Despre mine  

Mă numesc Luca, am 37 de ani, sunt din Palermo, Italia, dar locuiesc la Londra din ianuarie 2019. De mic 
îmi place pictura, atât murală, cât și pe pânză, chiar și designul grafic. Totul a început cu pasiunea mea 
pentru desen. 

Am o diplomă în Istoria Artei și un master în Istoria Artei Contemporane. 

De mai bine de 10 ani lucrez ca designer grafic chiar dacă nu am studiat niciodată design grafic. Îmi place 
foarte mult și astăzi fac și mult desen digital. 

Londra a fost un șoc pentru mine, în acest oraș m-am simțit atât de entuziasmat, acesta este un 
sentiment rar, care m-a determinat să mă mut aici. Nu am putut pleca din Londra, așa că iată-mă din 
nou. După o pauză post izolare în Italia, m-am întors la Londra unde lucrez cu normă întreagă și în 
același timp cultiv noi experiențe și vise în domeniul artistic. 

După facultate, timp de câteva luni am făcut un stagiu la Palermo la Palazzo Riso, în sectorul muzeelor și 
mai ales în arta contemporană, care a fost întotdeauna cel mai mare interes al meu. Dar, în același timp, 
mi s-a cerut să contribui la alte lucrări artistice, în special ca designer grafic. În acea perioadă, am creat 
catalogul expoziției ”O plimbare siciliană”. 

După ce am terminat studiile și stagiul, am avut șansa să lucrez ca artist și asistent social în Zen2, un cartier 
defavorizat din Palermo, unde mă ocupam de pictarea unui perete mare, care era perfect pentru a găzdui 
o pictură murală și de a atrage copiii din cartier implicați în munca mea; la vremea respectivă, acesta a 
fost momentul vieții mele când am început să devin din ce în ce mai pasionat de arta stradală, precum și 
chiar începutul predării mele, ca artist și asistent social, unui grup de copii care frecventează un centru 
social local. 

Când locuiam încă în Palermo, puteam să mă dezvolt ca artist și să câștig experiențe foarte pline de 
satisfacții. 

Între iulie și septembrie 2018, am avut șansa să merg la Londra ca voluntar pentru o organizație locală, 
atunci când mi-am dat seama că mă voi muta definitiv la Londra; și asta am și făcut, doar câteva luni mai 
târziu. 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

După ce m-am mutat la Londra, am început să lucrez ca ”Stay-All-Day Art Teacher” într-o creșă Montessori, 

unde obișnuiam să conduc diverse activități creative cu studenții. Mi-a plăcut foarte mult, dar, deoarece 

metoda Montessori este foarte specifică și departe de ceea ce făceam ca profesor de artă stradală în 

orașul meu natal, cariera mea cu ei a fost de fapt foarte scurtă. 

Apoi m-am angajat într-un pub HipHop. Colegii mei erau ca o familie pentru mine și aici lucram ca bucătar. 

Totuși, pentru a-mi îmbunătăți condițiile de muncă, a trebuit să schimb din nou locul de muncă și am 

început să lucrez ca membru al echipei de bucătărie în cadrul unei companii numită Pret a Manger, o 

cafenea foarte populară în Marea Britanie. 

De când m-am mutat la Londra, în timp ce încercam să mă descurc, la nivel artistic am avut mai multe 

experiențe de lucru, precum un atelier de o lună de graffiti într-o școală primară în care elevii puteau lucra 

la o pictură murală mare amplasată într-un loc de joacă. În Londra există multe oportunități de lucru 



 

pentru artiști, dar procesele de selecție sunt foarte stricte și durează destul de mult. Uneori poate fi greu, 

dar nu renunț niciodată să încerc să lucrez în arte. 

 

Fotografie- Luca Delfino la muncă 

 

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

pentru a le depăși.  

Înainte de pandemie, în 2017, am lucrat la un proiect european important, care m-a făcut responsabil cu 

realizarea unei opere de artă la scară largă care trebuia să fie expusă pe una dintre cele mai aglomerate 

străzi din centrul orașului meu natal. Cu acea ocazie, am conceput și broșura expoziției; Sunt atât de 

mândru de acea lucrare! Aceasta a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Mi-a 

schimbat viața, percepția despre cum funcționează lucrurile în alte țări. Am ascultat poveștile migranților 

și refugiaților care veneau din țări foarte sărace, care a fost foarte provocator și dureros de ascultat, dar 

responsabilitatea mea a fost să le transform poveștile în opere de artă. A trebuit să le dau înapoi acestor 

oameni ceea ce mi s-a spus. Nu pot să nu retrăiesc prin ce am trecut. A fost intens, una dintre cele mai 

intense experiențe din viața mea. 

Arta în sine este deja un fapt captivant și copleșitor și această experiență m-a copleșit ca un val. M-am 

simțit mic și plin de responsabilitate în timp ce pregăteam opere de artă atât de semnificative. 

Pandemia mi-a oferit mult timp liber și multe oportunități de a mă dedica artei, mult timp pentru a desena 

și a fi creativ și inovator. 



 

O mare provocare a fost să încep să folosesc rețelele sociale pentru a-mi arăta lucrările de artă. Sunt destul 

de neîndemânatic cu rețelele sociale, așa că un prieten de-al meu m-a ajutat să îmi creez pagina de 

Instagram. 

Astăzi îmi folosesc contul de pe Instagram pentru a-mi promova lucrările. Îl folosesc pentru a-mi arăta 

portofoliul. 

În timpul pandemiei, am învățat că timpul este prețios și că dacă nu îl folosim cât mai mult posibil pentru 

a ne comunica pe noi înșine, arta și munca noastră, atunci este o pierdere de timp. M-am trezit că am 

timp, mult timp și am început să dezvolt noi idei inovatoare și să fac ceea ce îmi place cel mai mult, să 

desenez și să creez, în timp ce mă autoexaminam ca artist. Mă întrebam cum vreau să fie văzute lucrările 

mele, să regândesc în mod inovator mesajul pe care vreau să-l transmit prin artă, cum vreau să-l transmit 

altora și cum vreau să fiu recunoscut și perceput ca artist. A fost o perioadă extrem de auto-interogatoare. 

 

“În timpul pandemiei, am avut timp, mult timp și am început să dezvolt idei noi și să fac ceea ce îmi 

place cel mai mult, să desenez și să creez, în timp ce mă autoexaminam ca artist.” 
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Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS 

Momentan am de gând să continui să desenez prin ilustrație, să pun împreună tot ce îmi place să fac, să 

desenez și să devin digital. Este grozav pentru mine să lucrez făcând ceea ce îmi place să fac și ar fi grozav 

dacă aș putea face asta de la distanță, un mod foarte inteligent de a lucra în zilele noastre. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Aș recomanda celor care doresc să lucreze în CCS să lucreze în funcție de propriile competențe, dar și de 

nevoile pieței muncii. Merită să încerci să reușești concentrându-te pe propriile resurse și să le transformi 

într-o profesie, dar mereu cu ochii pe cerințele postului și pe ce profesii sunt solicitate în acest moment. 

 



 

 

Această poveste de bună practică este pregătită de CESIE 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Cum mi-a inspirat lectura despre această poveste obiectivele mele de carieră în CCS? 
2. Ce am învățat din această poveste? 
3. Ce am învățat despre cum să depășesc problemele cauzate de situații neașteptate, cum ar fi 

pandemia de COVID-19? 
4. Cum voi folosi ceea ce am învățat în viitor? 

 

 

 

 

 

 


