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‘‘Ο πόνος μου ειναι και δικός σου, παρ´ ότι εγώ είμαι γέρος και             
εσύ νέος‘‘ είπε ένας ηλικιωμενος άντρας στον νεαρο καλλιτέχνη         
απο τον Βερολινο, οταν τον ακόυσε να παιζει στο Παρίσι. 
 
Ο Maxim Vaga ενώνει τις αντιθέσεις. Στην φωνη του ακουμε          
θυμο αλλα και καλοσυνη, θλιψη αλλα και χαρα. ‘Ολα την ιδια           
στιγμη. Μυστιριωδης και ελευθερος, τσαλακωμενος αλλα και       
καθαρος. Οι στίχοι του εχουν μια ονειρική πολυπλοκότητα,        
καθώς υπονοούν μόνο τις ιστορίες από τις οποίες        
δημιουργήθηκαν. 
 
Στο παρελθόν οδηγούμενος από την αγάπη του για τον         
κινηματογράφο, ο Maxim Vaga δούλεψε σε μια εταιρία        
παραγωγής για κινηματογραφικές ταινίες και θέατρο.  
Εκεί συνάντησε την Patti Smith στο σετ του Christoph         
Schlingensief‘s “The Animatograph“, και του θύμησε το άλλο        
μεγάλο πάθος του για την μουσική.  
Σύντομα μετά από αυτό, πραγματοποίησε ένα μεγάλης       
διαρκείας ταξίδι στη Ελλάδα. Εκεί ξεκίνησε να γράφει και να παίζει τα δικά του κομμάτια. Μετά                
ακολούθησαν συναυλίες στην Νέα Υόρκη, Μόντρεαλ, Λονδίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Κοπεγχάγη και στην            
πόλη του το Βερολίνο. 
Επίσης έχει συνοδεύσει μουσικά σε συναυλίες τον Marlon Williams, Rhonda, L.A. Salami και Wyvern              
Lingo. 
 
Παρά την δυνατή επιρροή που έχει από τους παλιούς θρύλους των μπλουζ και τραγουδοποιούς όπως               
Bob Dylan, Tom Waits, Aretha Franklin, Peter Green και Terry Reid, ο Maxim Vaga δεν είναι                
προσκολλημένος στο παρελθόν. Εμπνέεται κατά πολύ και από σύγχρονους καλλιτέχνες όπως οι Son             
Little, Lianne La Havas και The Black Keys. 
 
Ο Maxim Vaga παίζει συναυλίες σόλο (φωνητικά και πιάνο) καθώς και με την μπάντα του. Αυτή την εποχή                  
δουλεύει πάνω στο πρώτο του μουσικό άλμπουμ. 
 
Links 
 
Website: 
www.maximvaga.com 
Facebook: 
www.facebook.com/maximvaga 
Instagram: 
www.instagram.com/maximvaga  
Youtube: 

● Damn Your Eyes (Etta James Cover) 
● Don’t Let Her Go (Acoustic Version) 
● Just Like A Woman (Bob Dylan) 
● On The Other Side Of The World 

Contact 
 
Phone:  
+49 173 24 35 191 
 
E-Mail: 
contact@maximvaga.com 
 
Adresse: 
Maxim Vaga ℅ Zarnikow 
Eylauer Str. 18 
10965 Berlin  
Germany 
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https://www.youtube.com/watch?v=CkrTf0CKo4A

