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Apie mane 

Esu baigęs Atėnų teisės mokyklą, o vėliau Nicos universitete, Prancūzijoje, įgijau kriminalinių 

mokslų srities magistro laipsnį. Dirbu su įvairiais rašytinio teksto žanrais. Taip pat užsiimu ir 

muzikine veikla: groju liutnia, gitara, akordeonu bei mušamaisiais instrumentais, dainuoju.  



 

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

pandemijos  

Mano, kaip profesionalaus atlikėjo, muzikinis kelias prasidėjo dar studijų metais (apie 2004-

uosius metus) Atėnuose. Grodavau įvairiuose baruose ir nedidelėse muzikos scenose. Perėjęs 

visą savo muzikinį kelią, tapau profesionaliu atlikėju, grojančiu teatrų scenose ir muzikiniuose 

projektuose bei pasakojančiu istorijas. Esu įkūręs keletą muzikos grupių. Šiuo metu dirbu prie 

savo pirmojo originalaus albumo, kuriame skambės mano parašyti muzikiniai kūriniai. Manau, 

kad svarbiausi mano pasiekimai iki pandemijos yra bendradarbiavimas su įvairiomis 

ambasadomis Kipre, įskaitant Airijos ir Venesuelos ambasadas, taip pat – tarptautinis 

bendradarbiavimas su nepriklausomais liaudies muzikantais iš viso pasaulio bei Kipro kultūros 

įstaigų parama. Be to, ruošiuosi vykti į Vokietiją ir ten pristatyti savo kūrybą. Taip pat esu grojęs 

Graikijoje ir Prancūzijoje.  

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Atsižvelgiant į tai, kad dirbu pilną darbo dieną, nepatyriau jokių didelių nuostolių finansine 

prasme. Mano atveju pandemijos poveikis daugiausia buvo psichologinis ir buvo susijęs su 

kūrybiškumu bei galimybe dalintis savo veikla su auditorija. Be to, susidūriau su daugybe 

neaiškumų, susijusių su repetavimo ir bendravimo su muzikiniais partneriais klausimais. Nuo pat 

pandemijos pradžios perėjau prie atlikimo meno ir medžiagos pateikimo skaitmenizavimo: tai 

reiškia, jog per socialinius tinklus platinamų orientacinių projektų dėka užmezgiau ryšį ir turėjau 

galimybę kurti bendrus projektus su kitais muzikantais ir atlikėjais. Dažniausiai taikiau koliažo 

techniką, pavyzdžiui: ant aktoriaus skaitomo eilėraščio įrašo uždėdavau muzikinį foną. Įprastą 

tradicinį pasirodymą reikia mokėti pritaikyti ne tik tokiose situacijose kaip pandemija, tačiau ir 

apskritai atlikėjai turi gebėti rasti naujų būdų, kaip įveikti bet kokias negandas. Dėl šios 

priežasties bet kokie atlikėjų skaitmeniniai įgūdžiai bus labai naudingi ir būtini ateinančius 

kelerius metus.  

Memento Mori 

Tai – lotynų kalbos posakis, primenantis mums, kad esame mirtingi, todėl 

turime pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias mums siūlo gyvenimas 

 

 



 

 

Vaggelis Gettos 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Mano ateities planuose yra pirmasis solinis albumas su tarptautiniu trio, įsikūrusiu Kipre bei 

koncertinis turas su trio kitose užsienio šalyse. 

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Viskas priklauso nuo to, ar žmonės, norintys būti muzikantais, šia veikla nori užsiimti visą darbo 

dieną, ar ne. Aš pasirinkau nedirbti pilnu etatu, nes Graikijoje – šalyje, kurioje pradėjau savo 

muzikinį kelią, o dabar jį tęsiu Kipre – muzikanto darbas yra labai sunkus. Nesakau, kad norint 

būti muzikantu ir iš to uždirbti reikia mesti savo darbą, tačiau turite sau užduoti šį esminį 

klausimą, jei norite judėti toliau.  

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Socialinių inovacijų centras (Center for 

Social Innovation, CSI). 

 

 



 

 

Klausimai savianalizei 

1. Ko aš išmokau iš šios istorijos? 

2. Kaip istorijoje minimus novatoriškus metodus galėčiau panaudoti ateityje? 

3. Kuo ši istorija mane įkvėpė? 

 

 

 

 

 

 


