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Vaggelis și calea lui prin muzică  
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Vaggelis Gettos, Cipru 

Sector: Muzică 

Loc de muncă: lucrător care desfășoară o activitate independentă 

Despre mine  

Am absolvit facultatea de drept din Atena, iar apoi mi-am făcut masterul în științe penale la 

Universitatea din Nisa, Franța. De asemenea, am lucrat la diferite genuri de scris. Ca muzician, 

cânt la luth, chitară, acordeon și percuții. Cânt și cu vocea. 



 

 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

Am început ca interpret semi-profesional în anii mei de studenție la Atena, în jurul anului 2004, 

cântând în diferite baruri și pe mici scene de muzică. De-a lungul parcursului meu muzical, am 

evoluat într-un interpret profesionist care joacă în teatre, povestiri și proiecte muzicale și am 

creat mai multe grupuri muzicale. În cele din urmă, în prezent pregătesc primul meu album 

original cu propriile mele compoziții. Consider că principala mea realizare înainte de pandemie 

este colaborarea mea cu diverse ambasade din Cipru, inclusiv ambasada Irlandei și Venezuelei, 

precum și sinergiile mele internaționale cu muzicieni populari renumiți din întreaga lume și 

sprijinul continuu din partea serviciilor culturale din Cipru. De asemenea, sunt pe cale să 

călătoresc în Germania pentru a-mi prezenta materialul și am cântat și în Grecia și Franța. 

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

pentru a le depăși.  

Având în vedere că am un loc de muncă cu normă întreagă, nu m-am confruntat cu nicio pierdere 

serioasă de venituri, dar impactul a fost mai ales psihologic și în chestiuni de creativitate și 

împărtășire cu un public natural. De asemenea, m-am confruntat cu multe probleme în ceea ce 

privește repetițiile și comunicarea cu partenerii mei muzicali. Am trecut la digitalizarea 

spectacolelor și a prezentării materialelor încă de la începutul pandemiei, ceea ce înseamnă că 

am stabilit sinergii și proiecte comune cu alți muzicieni și interpreți prin proiecte de orientare 

difuzate prin intermediul rețelelor sociale. Am folosit în principal tehnica colajului, de exemplu, 

un actor care citește o poezie mi-a trimis fișierul și eu am adăugat muzica pe el. Spectacolul 

tradițional trebuie să se adapteze nu numai la situații precum pandemia, ci, în general, interpreții 

trebuie să găsească noi căi către orice fel de adversitate. Din acest motiv, orice abilități digitale 

pentru artiști vor fi un atu obligatoriu în următorii câțiva ani 

‘Memento Mori’ 

Este un proverb roman care înseamnă că trebuie să ne amintim mereu că 

suntem muritori, așa că trebuie să profităm mereu de oportunitățile pe care ni 

le oferă viața. 
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Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS. ( 

Primul meu album cu un trio internațional, cu sediul în Cipru și eventual un turneu cu trio-ul în 

alte țări din străinătate. 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Chiar depinde dacă vor să lucreze cu normă întreagă ca muzicieni sau nu. Am ales să nu lucrez cu 

normă întreagă pentru că în Grecia unde am început și acum în Cipru, munca muzicianului este 

foarte grea. Deci, nu spun că, dacă vrei să lucrezi ca muzician, trebuie să-ți renunți la job, dar 

trebuie să-ți pui această întrebare crucială dacă vrei să mergi mai departe. 

 

Această poveste de bune practici este pregătită de Centrul de Inovare Socială 

(CSI). 

 

 



 

Întrebări de auto-reflecție 

1. Ce am învățat din această poveste? 

2. Cum pot folosi aceste moduri inovatoare în viitor? 

3. Cât de inspirată a fost această poveste pentru mine? 

 

 

 

 

 

 


