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Luciano Massa (°1980) werd geboren in Argentinië en groeide op in de stad La Plata. Hij volgde klassieke
gitaarstudies bij Jorge Gordillo aan het Gilardo Gilardi Conservatorium en vervolgde daarna zijn studies aan
de Facultad de Bellas Artes - Universidad Nacional de La Plata, waar hij afstudeerde als professor klassieke
gitaar. Tegelijkertijd volgde hij een trainingsperiode van zes maanden in Montevideo (Uruguay) met Abel
Carlevaro in 2000 en 2001. Luciano Massa deed ook cursussen bij Victor Villadangos, Eduardo Fernández
en Eduardo Isaac in Buenos Aires en Paraná.
In Argentinië startte hij een carrière als uitvoerende artiest en gitaarleraar en gaf hij solo-gitaarconcerten en
kamermuziekconcerten in verschillende steden. Als docent werkte hij voor de Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata, docent klassieke gitaar en muziekgeschiedenis (2005-2010). Luciano
Massa speelt sinds 2008 ook in het buitenland, in verschillende landen zoals Spanje, Nederland,
Zwitserland en België. Hij wordt regelmatig uitgenodigd om op verschillende festivals te spelen, zoals het

Festival de Guitare de Nendaz (Zwitserland), Festival guitarras del mundo (Argentinië), Andiamo Festival Festival van Vlaanderen- (België), Wichelen Festival (België).
In 2008 en 2010 nam hij deel aan de Masterclasses die in Duitsland werden gegeven door David Russell,
Pavel Steidl, Aniello Desiderio, Hubert Käppel, Gerhard Reichenbach en Eduardo Fernández (Iserlohn,
Erlbach), evenals de Masterclasses die in Spanje werden aangeboden door José Luis Rodrigo (Santiago de

Compostela).
Hij ontving ook verschillende beurzen en prijzen in Argentinië en Spanje:
- Premio Joaquín V. González (Universidad de La Plata - Municipalidad de La Plata), Argentinië
- Beca Nacional (Fondo Nacional de las Artes), Argentinië
- Beca Música en Compostela, Spanje.
In 2008 publiceerde Luciano Massa in Argentinië zijn eerste album met muziek van Jan Logy, Francisco
Tárrega, Walter Heinze, Héctor Ayala en Carlos Moscardini. In 2019 brengt Luciano Massa zijn tweede
soloalbum uit, opgenomen in Baros Records, een prestigieus klassiek gitaarlabel opgericht in Slovenië.
In 2010 verhuisde Luciano Massa naar Gent, België, om klassieke gitaarstudies te volgen aan
het Koninklijk Muziekconservatorium van deze stad, waar hij zijn Master Diploma in Klassieke Gitaar
behaalde in de klas van Johan Fostier en Yves Storms. Sindsdien woont Luciano Massa in België, waar hij
momenteel zijn concertcarrière combineert met lesgeven.
In België vond Luciano Massa ook een grote bron van inspiratie in de lessen en adviezen die hij ontving van
Hughes Kolp (Luik) en Mikhail Bezverknhy (Gent).
De interesses van Luciano Massa gaan van Renaissance tot hedendaagse muziek, inclusief jazz, tango en
Argentijnse volksmuziek. Ook is hij vaak betrokken bij verschillende kamermuziekprojecten die samen met
zijn zuster Eugenia (altviool) spelen, of ook in duo met Robin Van Heghe (viool) en Rubén Minguez (gitaar).
Luciano Massa geeft momenteel klassieke gitaar aan de Kunstacademie van het GO !, Gent en is oudleerkracht van Pro Musica Tielt.
www.lucianomassa.com

