
Laima KARALIŪTĖ

- Ar sunkme iu sumaž jo pacient ?
- Šiek tiek sumaž jo t , kurie plastin ms operacijoms 

imdavo paskolas ar atsiskaitydavo išsimok tinai. Pagrindiniai 
m s  pacientai yra tie, kuriuos kriz  paveik  mažiausiai. Tai 
yra didesnes nei vidutines pajamas gaunantis visuomen s
sluoksnis.

- Kokios šiandien populiariausios plastin s opera-
cijos?

- Vok  pak limas, kr t  didinimas, nosies plastika ir rie-
bal  nusiurbimas.

- Koks procentas moter  kreipiasi d l kr t  didi-
nimo?

- Maždaug 33 procentai.

- Koks pagrindinis t  moter  motyvas?
- “Aš blogai jau iuosi, tod l noriu didesn s kr tin s”. Per 

konsultacij  aš nelendu moteriai  šird , tik noriu išsiaiškinti, ar 
ji suvokia, kam ryžtasi. Jei suvokia, motyvai man nesvarb s.

- Ar pasitaiko atvej , kai atsisakote operuoti?
- Taip. Kitaip nei kit  sri i  chirurgai, turiu toki  teis . Nie-

kada neoperuoju pacient s, su kuria nerandu bendros kalbos. 

Kuo daugiau išsiaiškini prieš operacij , tuo mažiau problem
kyla po jos. Psichologin  klient  atranka privalo egzistuoti.

- Tokiu atveju j s netenkate uždarbio.
- Na ir kas? Vis  pasaulio pinig  neuždirbsi.

- Kiek laiko trunka pirmin  konsultacija ir kiek ji 
kainuoja?

- Maždaug valand , o kainuoja 120 lit . Jei pacientas su-
tinka, kad aš j  operuo iau, ši kaina išskai iuojama iš opera-
cijos kainos.

- Kuo rizikuoja moterys, pasiryžusios kr t  didinimo 
operacijai?

- Kaip ir atliekant bet kuri  kit  operacij , visada egzis-
tuoja rizika, kad žmogaus organizmas netoleruos narkoz s.
Kalbant apie kr t  didinim , egzistuoja minimali galimyb ,
kad žmogaus organizmas atmes implant , t.y. svetimk n .

- Kiek trunka reabilitacinis laikotarpis po kr t  di-
dinimo operacijos?

- Priklauso nuo kiekvienos moters organizmo. Paprastai per 
por  m nesi  moterys pamiršta, kad j  k ne yra implantai.

- Ar pasitaiko moter , kurios, susipažinusios su ope-
racijos eiga, galima rizika, reabilitaciniu laikotarpiu, 

atsisako operacijos?
- Pasitaiko, bet vis re iau. Dabar moterys ateina daugiau 

mažiau žinodamos, kas j  laukia.

- Ar kr t  implantai dedami visam gyvenimui?
- Jokiu b du. Nieko n ra amžino. Implantas yra gaminys, 

kuris susid vi. J  gamintojai rekomenduoja keisti implantus 
kas dešimt, penkiolika met .

- Kiek kainuoja kr t  didinimo operacija?
- Nuo 8 iki 12 t kstan i  lit .

- Kokia j s  stereotipin  pacient ?
- Negal iau pasakyti bendros charakteristikos. Visos jos 

skirtingos. Nuo visai jaun  iki pagyvenusi .

- Kiek daugiausia operacij  esate atlik s vienam 
pacientui?

- Gal keturias. Tiesa, buvo viena moteris, kuri vis jo ir 
jo. Nelabai j  supratau, tod l atsisakiau su ja dirbti. Niekada 

nedarysiu iki begalyb s prip st  l p  ir panaši  dalyk .

- Nepageidaujamas pacientas?
- Kuris pats nežino, ko nori, ir kuriam visada viskas bus 

blogai.

- Didžiausi  pinig  sum  savo k no tobulinim  in-
vestav s pacientas?

- Apie 40-50 t kstan i  lit .

- Jeigu plastin  chirurgija nieko nekainuot , ar visuo-
men je atsirast  daug toki  kaip Maiklas Džeksonas?

- Ar plastin s chirurgijos maniak  atsirast  daug, nežinau, 
bet pasidariusi  vien  kit  operacij  - tikrai. Nemažos kainos 
daugeliui žmoni  yra pagrindin  kli tis. Esu sitikin s, kad labai 
daug žmoni  yra nepatenkinti viena ar kita savo k no dalimi.

- Ar šiandien netr ksta moterims pozityvumo ver-
tinant savo išvaizd ?

- Vienos moterys sen jimo proces  priima kaip nat ral
dalyk , kitos su tuo negali susitaikyti. Mes ir esame tam, kad 
pad tume pastarosioms.

- Jei šalia j s  klinikos b t steigtas psichologo ka-
binetas, gal sumaž t  pacient ?

- Labai teisingai pasteb jote. Plastin  chirurgija yra žmo-
gaus kompleks  gydymas skalpeliu.

- Kokia operacija laikoma sud tingiausia?
- Nosies, veido patempimo.

- Su kokiais mitais apie plastin  chirurgij  dažniau-
siai susiduriate?

- Kad pasidarius vien  plastin  operacij  nebegalima su-
stoti. Egzistuoja vienetai, kurie serga operavimosi manija.

- Kiek vyr  kreipiasi  jus?
- Kur kas mažiau nei moter . Apie 10 proc. vis  pacient .

- Kokioms operacijoms dažniausiai ryžtasi?
- Vok  pak limo ir nosies.

- Ar kreipiasi vyrai nor dami pasididinti pen ?
- Kreipiasi, bet tai tikrai n ra populiari operacija pas mus. 

Esu atlik s toki  operacij , bet, ties  sakant, nelabai jas m gstu. 
Mieliau užsiimu k rybiškesniu procesu - veido korekcijomis.

- Kaip teisingai pasirinkti plastikos chirurg ?
- Niekada nei iau pas chirurg , kuris  savo darb  ži ri tik 

kaip  versl  ir kurio tikslas yra užsidirbti kuo daugiau pinig .
Atsargiai ži r kite ir  madingus chirurgus, kurie daugiau laiko 
praleidžia “Šoki  dešimtukuose”, o ne prie operacinio stalo.

- Kod l plastin  chirurgija vertinama kontrover-
siškai?

- Tod l, kad operuojami sveiki žmon s. Kita vertus, nema-
žai plastinei chirurgijai nepritarian i  moter  tiesiog pavydi 
toms, kurios gali sau leisti koreguoti k n  chirurginiu b du.

- Ar pats darytum t s plastin  operacij ?
- Kol kas neturiu problem , kurias nor iau pašalinti chi-

rurginiu b du.

- Kokia moteris jums graži?
- Kurios vidus ir išor  sutampa. Nem gstu apsimet li .

“Niekada nedarysiu iki begalybės pripūstų 
lūpų ir panašių dalykų”

Renaldas Vaičiūnas plastine chirurgija 
užsiima jau 24-erius metus

Mykolo Ambrazo nuotr.

R.Vaičiūnas kompleksus 
gydo skalpeliu

Krūtų didinimas, vokų pakėlimas, nosies plastika, riebalų nusiurbimas - populiariausios operacijos, už kurias žmo-
nės negaili apvalių sumų. Gražaus kūno kultas verčia tobulėti plastinę chirurgiją ir padaryti žmones nors šiek tiek 
laimingesnius. Vienu geriausių plastikos chirurgų laikomas RENALDAS VAIČIŪNAS (51) pripažįsta, kad kontrover-
siškai vertinamoje plastinėje chirurgijoje egzistuoja labai daug mitų. Norite juos sugriauti? Užsirašykite į konsul-
taciją “Olialia” grožio klinikoje.
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Didžiosios Britanijos princui 
Hariui (Harry) rugs jo 15 dien , per 
jo 25- j  gimtadien , atiteko dalis jo 
motinos princes s Dianos (Diana) 
palikimo.

Jaunesniajam Didžiosios Britani-
jos princo arlzo (Charles) ir prince-
s s Dianos s nui turi atitekti beveik 
9 milijonai svar  sterling  - per 35 
milijonus lit . Ta iau vis  palikimo su-
m  jis gal s gauti tik sulauk s 30 me-
t . Iki to laiko kiekvienais metais jam 

teks po 300 t kst. svar  sterling .
Kaip informuoja “Sky News”, 

1997 metais žuvusios princes s Di-
anos turtas buvo vertintas 6,5 mln. 
svar  sterling . Princesei esant gy-
vai investuotos l šos turt  smarkiai 
padidino.

Didžiosios Britanijos šaltinis in-
formuoja, kad paveld ti pinigai prin-
co Hario gyvenimo visiškai nepakeis 
ir jis neatsisakys kariškio karjeros.

Eltos inf. 

4 Žvaigždės  

Princas Haris 
gavo dalį palikimo

Visas motinos Dianos 
palikimas - 9 milijonai 

svarų sterlingų - 
princui Hariui atiteks 

po 5 metų
“Reuters” nuotr.
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Simbolin s datos - 09 09 09 - 
vakaro pradži  paskelb  Andriaus 
Pulkauninko teatralizuota eisena 
per Vokie i  gatv . Ji nulyd jo mini
 ŠMC vykusi  etnologo profeso-

riaus Liberto Klimkos paskait
“M nulis. Magija ir realyb ”.

V liau sausakimšoje sal je vaka-

r lio dalyviai steb jo skirting  muzi-
kos ir šoki  stiliaus atlik j  - “Ataly-
ja”, “Driezhu”, Mario Basanov bei 
Andriaus Pulkauninko ir Agnijos Šei-
ko šoki  trup s trij  dali  muzikos, 
vaizdo ir šokio spektakl  “M nulio ri-
tmu”, kuris tapo viso renginio kulmi-
nacija.

Atlik jai improvizavo m nulio ci-
klo kait . Priešpilnio metu A.Pulkau-
ninko šok j  trup  pagal grup s “Ata-
lyja” grojam  folkroko stiliaus muzi-
k , lyg senov s lietuviai, aukojo m -
nuliui. A.Šeiko šok j  trup  kartu su 
“Driezhu” garbino pilnat . O del i
pasitiko A.Pulkauninko šokio teatras 

ir visiems gerai paž stamas muzikos 
prodiuseris Mario Basanov.

Sve ius stebino interaktyvi Bar-
to Polonskio videoinstaliacija 
“Liepsnojan ios galvos”, o žinomas 
tapytojas Linas Cic nas sureng  im-
provizuot  tapybos sesij . Vis
nuostab  suk l  netik tas meninin-
k  performansas ant ŠMC stogo - 
angelo sparnais ir žybsin iu šalmu 
pasipuoš  keistuoliai privert  mini
užgniaužus kvap  steb ti sp din-
gus triukus.

“Laisvalaikio” inf.

Ypatingi magija alsuojantys “SupaDevynios” vakarėliai turi gausybę gerbėjų. Tai rugsėjo 9-ąją 
patvirtino tūkstantinė minia, susirinkusi Šiuolaikiniame meno centre (ŠMC). Kad patektų į renginį, 
skirtą pažymėti trijų devynetų dienai, vakarėlio lankytojai kantriai laukė didžiulėje eilėje, 
nusidriekusioje per pusę Vilniaus Vokiečių gatvės.

Renginio kulminacija - 
muzikos ir šokio spektaklis 

“Mėnulio ritmu”
A.Solomino nuotr.

Mistinę 09 09 09 datą minėjo tūkstantinė minia
Nuotaikos 
akimirka...

Vakarėlio dalyvius nustebino 
netikėtas angelo pasirodymas - tapytojo Lino Cicėno performansas
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2 x 10 7

1. Šmaikšti, su pol kiu, teisinga visiems.
2. D l malonumo ir atlygio.
3. Laidos apie niek .
4. Šeima ir draugai.
5. Nomeda Mar nait , Asta Stašaityt , Lolita Miliavskaja.
6. Neranda išeities 
iš pad ties.
7. Jei “d šia” juoda, 
kokia iš man s blondin ?
8. Dekoruoti daiktus, gaminti papuošalus, skaityti knygas.
9. iuožti snieglente, kalb ti ispaniškai, pasimokyti juvelyrikos.
10. Tvarkausi, gaminu valgyti, veriu karoliukus, bendrauju.

1. Šilta, charizmatiška, pasitikinti savimi.
2. Nes man labai patinka.

3. Kriminalin s, narpliojan ios skaudžias istorijas.
4. Mano šeima.

5. R ta Mikelkevi i t , Inga Jankauskait , Ugn  Skonsmanait .
6. Priver ia j  išvydus 

ekrane perjungti kit  kanal .
7. Kadangi mano plaukai tamsinti, 

b t  sunku tai padaryti.
8. Atostogauti.
9. Skraidyti.

10. Ži riu  ekran .

“Kakadu”
ved ja
Ugn
Skonsmanait

“Triumfo
arkos” ved ja

Laura
Imbrasien

Viktoro Purio nuotr.

Pareng  Laima KARALI T

1. Apib dink save kaip ved j ?
2. D l ko verta dirbti televizijoje?
3. Laida, kurios nenor tum vesti?
4. Tavo pagrindiniai gerb jai?

5. Trys ved jos, kuriomis žaviesi?
6. Pabaik sakin  - “Blogas 

ved jas tas, kuris...”?
7. Už koki  sum  sutiktum 

tapti blondine?
8. K  gal tum veikti 10 dien  iš eil s?

9. Ko nor tum išmokti?
10. K  dažniausiai veiki, kai ži ri TV?

Mykolo Ambrazo nuotr.



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 17 d.8 Stilius  

JAV didmiestyje Niujorke savo naujausią kolekciją plačiajai visuomenei pristatė dizaineris 
Markas Džeikobsas (Marc Jacobs). Panašu, kad pilka įveiks dar vieno sezono barjerą.

Eltos inf.

Niujorke pristatyta 
Marko Džeikobso kolekcija

EPA-Eltos nuotr. 

- Kod l pasirinkote darb  “East Island”?
- Ryt  kult ra, masaž  technologija, rytietiškos proced ros 

man labai domios. Juose žvelgiu didesn  potencial  tenkinant 
klient  poreikius.

- Grožio ir kosmetologijos centro “Sothys” generali-
n  direktor  Sabina Rep enkien  Lietuvoje si lomas
rytietiškas proced ras palygino su Tailande valgomais 
cepelinais, kad yra ne tas pats, kas juos valgyti Lietuvo-
je, mat bulv s kitokios...

- Jeigu mes valgome lietuviškus cepelinus, tai nereiškia, 
kad negalime pasigaminti sušio - juk m gstame vairi  virtuv .
Taip pat ir masaž  bei proced r  technikoje - gali b ti vairov .
“East Island” SPA centruose kaip tik ir si lome rytietiškus 
masažus, atliekamus specialist  iš Tailando.

- Ar jau sp jote k  nors pakeisti “East Island” salo-
nuose?

- Keisti ia nieko nereikia, vairi  masažo technik  spektras 
jau yra labai platus. Ži rint  ateit , nor dami patenkinti klient
poreikius, pl sime paslaug  asortiment .

- Papasakokite apie tas naujienas.
- Tai šiuolaikiškiausios ir moderniausios veido od  puose-

l jan ios proced ros: jauninamosios, šalinan ios raukšles, stan-
grinamosios, valomosios, apiman ios glikolio r gšties panau-
dojim , skirtos riebiai odai priži r ti. Siekian ioms dailesni
k no linij  si lome stangrinam j , tonizuojam j  masaž  vaku-
uminiu aparatu “Starvac”, kuris efektyviai gydo celiulit , geri-
na odos mityb  ir medžiag  apykait , l tina odos sen jimo
procesus, lieknina. Proced ros “Starvac” aparatu rekomenduo-
jamos sergantiems reumatin mis ligomis, sportininkams.

Viena efektyviausi  m s  si lom  veido od  atjauninan i
proced r  - japoniška mezoterapijos proced ra be adat . Ši 
Ryt  grožio perlu vadinama proced ra gavo ne vien  apdova-
nojim  grožio inovacij  srityje. J  atliekant nenaudojamos jokios 
skausmingos injekcijos, oda prisotinama regeneruojam j , dr -
kinam j  ir stangrinam j  element  jonoforez s metodu, kuris 
stabdo sen jimo proces  bei skatina l steli  atsinaujinim .

- Gird jau, si lote egzotišk  proced r  su gyvomis 
žuvel mis. Papasakokite apie j .

- Tai egzotiška SPA proced ra su gyvomis Kangalo žuve-
l mis. Gausus žuveli  b rys, švelniai liesdamas k n , pašali-
na surag jus  odos sluoksn . Be to, tai veikia kaip mikroma-
sažas, tod l suaktyv ja kraujo apytaka. Vanduo par  aktyviai 
sodrinamas deguonimi - to reikia žuvel ms, proced ros metu 
veikiami giliausi odos sluoksniai. Po šios proced ros oda tam-
pa lygesn , švelnesn  - atrodo lyg aksomin . Moksliniais ty-
rimais rodyta, kad šios žuvel s gydo žvynelin , neuroderma-
tit , egzem .

- Koki  proced r  pasigendate Lietuvoje ir k  keis-
tum te?

- Turiu sumanym  atei iai, bet kol kas nenor iau j  at-
skleisti. Dažnai per anksti pasakytos id jos gali likti ne gyven-
dintos. (Paslaptingai šypsosi.)

- Kosmetikos versle sukat s jau keliolika met :
dirbote “Sarmoje”, “Kristianoje”, Grožio kosmetolo-
gijos centre. Su kokiais mitais apie kosmetik  teko 
susidurti?

- Taip, šioje srityje mit  yra daug ir vairi . Pavyzdžiui, kad 
pudra saugo veido od  nuo šal io, kad aliejus užkemša poras 
arba jo negalima naudoti, kai oda riebi, kad dabar kosmetologi-
jos nereikia, visk  patys puikiai išmanome ir galime reikalingas 
priemones sigyti kosmetikos parduotuv se. Kosmetologijoje, 
kaip ir medicinoje, visada turime remtis specialistais, kurie 
tiksliai patars, kokios proced ros reikalingos ir koki  kosme-
tik  naudoti.

- Ar galite išskirti pigiausi  ir efektyviausi  grožio 
proced r ?

- Manau, iš pradži  reik t  susitikti su specialistu, kuris 
patars ir parekomenduos, koki  proced r  ar kosmetikos rei-
kia. Kiekvienam tai individualu, tuomet klientas tur s galimy-
b  pasirinkti iš keleto si lom  variant .

- Be koki  proced r  pati neapsieinate?
- Sunku apsieiti be proced r  veidui ir atpalaiduojam j

masaž  po sunkios darbo dienos. Pirmenyb  teikiu dr kina-
mosioms veido proced roms ir kauk ms. Kauk s yra labai 
naudingos odai, nes, priklausomai nuo paskirties, jos gerina 
kraujotak , stabdo raukšleli  susidarym , atkuria dr gm s ba-
lans , ramina, gerina odos stangrum , pamaitina od . Be to, 
m gstu kelet  kart  per m nes  apsilankyti pirtyje.

-  jus žvelgiant sunku patik ti, kad turite aštuonio-
likmet  s n  Osvald . Išduokite savo jaunatviškos iš-
vaizdos paslapt .

- ia turb t viskas viename - kai r piniesi savo išvaizda, 
kai dirbi m gstam  darb , turi tave palaikan i  šeim  ir pasiti-
ki savimi - matyt, ir duoda rezultat . (Šypsosi.)

- Kokia moteris jums yra graži?
- N ra negraži  moter , gal tik kai kurios per r pes ius 

šiek tiek pamiršusios save. Reikia tik labai nedaug - patikti sau 
pa iai. Kai pa ios sau nesame gražios ir žavios, taip atrodome 
ir kitiems. Ypa  svarbu, kad aplinkiniai matyt , jog pasitiki sa-
vimi, jautiesi puikiai - taip, kaip atrodai. Moteris yra graži, kai 
vilki drabužius, kurie jai patinka, kai jai graži jos plauk  spalva, 
nepriekaištingas makiažas, puiki oda ir priži rimas k nas. Ga-
liausiai moteris yra graži, kai daro tai, kas jai patinka. Tik mes 
pa ios teigiame aplinkiniams savo neegzistuojan ius tr kumus 
ir priver iame juos tik ti, kad ko nors tr ksta, nors esame ir 
gražios, ir protingos. Gražios, protingos ir mylimos tampame 
tada, kai suprantame, kad tokios esame ir pa ios išmokstame 
save myl ti.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

A.Baranauskienė: “Reikia tik labai nedaug - patikti sau pačiai”
Kosmetikos versle ji nardo kaip žuvis, o kai vanduo pasidaro stovintis - 
plaukia kitur: “Sarma”, “Kristiana”, Grožio kosmetologijos centras “Sothys”... 
“Tai paprasčiausias noras siekti naujų žinių - visada reikia eiti į priekį. 
Kiekvienas darbas suteikia naujos patirties ir kai jautiesi daug ką nuveikusi, 
judi tolyn”, - sakė SPA centrų ir masažo salonų tinklo “East Island” direktorė 
AUDRONĖ BARANAUSKIENĖ. Rytų kultūros paviliota moteris pasakoja apie 
moderniausias veido odą puoselėjančias procedūras, įvairius mitus apie 
kosmetiką ir apie gražios išvaizdos paslaptis.
Genutė ŽALIENĖ

“ Jeigu mes valgome lietuviškus cepelinus, 
tai nereiškia, kad negalime pasigaminti sušio - 
juk mėgstame įvairią virtuvę”

Audronė Baranauskienė
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Veidrod li, veidrod li...

“Mis s” ir maneken s apie veido odos prieži r

Rima Triškut , modelis

“Mano veido oda kasdien turi at-
rodyti nepriekaištingai, tad tenka ja 
itin r pintis. Veidas ken ia nuo vairi
makiažo priemoni , oda labai saus ja,
tad reikia stengtis j  atgaivinti. Kas-
dien veido odos prieži rai naudoju vei-
do prausikl , tonik , krem . Stengiuo-
si kuo mažiau naudoti kosmetikos ne 
darbo metu. Vengiu tiesiogini  saul s
spinduli , soliarium . Kart  ar du per metus apsilankau 
pas kosmetolog . Džiaugiuosi, kad man dar neteko išban-
dyti ypatingesni  proced r  kosmetologijos kabinete”.

Gabriel  Martirosianait ,
“Mis Lietuva 2008”

“Skiriu nemažai d mesio savo vei-
do odos prieži rai, nors dideli  pro-
blem  neiškyla. Kart  per kelis m -
nesius lankausi pas kosmetolog , ji 
atlieka veido valymo proced r .
Džiaugiuosi, kad kol kas ypatingesni
veido proced r  nereikia išbandyti - 
naudodama nat ralias priemones pati 
r pinuosi savo veido oda”.

Daiva Anužyt ,
“Mis Lietuva 1996”

“Mano kosmetolog  yra Kosmeti-
ki  ir kosmetologi  asociacijos vice-
prezident  R ta Mažeikien  - puiki 
mano draug , ja labai pasitikiu. Kol kas 
dideli  odos problem  nesu tur jusi,
jei ir yra buv , jos buvo susijusios su 
neteisinga mityba ar stipria hormon
kaita, kuri vyksta n štumo ir pogimdy-
viniu laikotarpiu. Susitvarkius hormo-
nams ir sureguliavus mityb , dingsta ir odos problemos”.

Vaida Židonyt , modelis, 
grožio konkurs  organizator

“Veido oda moteriai yra lyg vizi-
tin  kortel  - prieži ros, puosel ji-
mo, estetikos, grožio ir t.t. Kosmeto-
log s kabinete darausi mezoterapijos 
proced r  su kamienin mis l stel -
mis, dr kinam sias, maitinam sias 
veido proced ras”.

Grožio konkurs  nugal toja
daininink  Renata Voitechovskaja

“Kaip ir priklauso, atsik lusi ryte b tinai tonizuoju 
veido od , nuvalau naktinio kremo 
liku ius ir paruošiu od  kitoms pro-
ced roms, tepu serum , paskui kre-
m . Kad oda neišsaus t  ir nesudirg-
t  nuo kondicionieri  ar kitoki  dir-
gikli  (radiatoriai - žiaurus odos prie-
šas), purškiu dr kinam ja dulksna. 
Vien  kart  per savait  nusišvei iu 
od  šveitikliu, pasidarau kauk , bent 
vien  kart  per m nes  apsilankau 
pas kosmetolog ”.

Aist  Jasaityt - eburiak, modelis

“Veido oda r pinuosi jau nuo 14 
met : vakarais ekologišku prausikliu 
nusivalau veid , net jei neb na makia-
žo. Vasar  stengiuosi pasidaryti nat -
ralias veido odos kaukes iš nat rali
produkt , du kartus per metus apsi-
lankau pas kosmetolog , deduosi vei-
do kaukes. Du kartus per dien  dr ki-
nu veid  dr kinamuoju kremu. Sten-
giuosi vartoti daug skys i , gerai išsi-
miegoti - tai labai svarbu veido odai”. 

“ Tik mes pačios įteigiame aplinkiniams savo 
neegzistuojančius trūkumus ir priverčiame juos tikėti, 
kad ko nors trūksta, nors esame ir gražios, ir protingos”

Audronė Baranauskienė

Audronė 
Baranauskienė

Vaidoto Grigo nuotr.

Algio Kriščiūno nuotr.



- Kod l pasirinkote darb  “East Island”?
- Ryt  kult ra, masaž  technologija, rytietiškos proced ros 

man labai domios. Juose žvelgiu didesn  potencial  tenkinant 
klient  poreikius.

- Grožio ir kosmetologijos centro “Sothys” generali-
n  direktor  Sabina Rep enkien  Lietuvoje si lomas
rytietiškas proced ras palygino su Tailande valgomais 
cepelinais, kad yra ne tas pats, kas juos valgyti Lietuvo-
je, mat bulv s kitokios...

- Jeigu mes valgome lietuviškus cepelinus, tai nereiškia, 
kad negalime pasigaminti sušio - juk m gstame vairi  virtuv .
Taip pat ir masaž  bei proced r  technikoje - gali b ti vairov .
“East Island” SPA centruose kaip tik ir si lome rytietiškus 
masažus, atliekamus specialist  iš Tailando.

- Ar jau sp jote k  nors pakeisti “East Island” salo-
nuose?

- Keisti ia nieko nereikia, vairi  masažo technik  spektras 
jau yra labai platus. Ži rint  ateit , nor dami patenkinti klient
poreikius, pl sime paslaug  asortiment .

- Papasakokite apie tas naujienas.
- Tai šiuolaikiškiausios ir moderniausios veido od  puose-

l jan ios proced ros: jauninamosios, šalinan ios raukšles, stan-
grinamosios, valomosios, apiman ios glikolio r gšties panau-
dojim , skirtos riebiai odai priži r ti. Siekian ioms dailesni
k no linij  si lome stangrinam j , tonizuojam j  masaž  vaku-
uminiu aparatu “Starvac”, kuris efektyviai gydo celiulit , geri-
na odos mityb  ir medžiag  apykait , l tina odos sen jimo
procesus, lieknina. Proced ros “Starvac” aparatu rekomenduo-
jamos sergantiems reumatin mis ligomis, sportininkams.

Viena efektyviausi  m s  si lom  veido od  atjauninan i
proced r  - japoniška mezoterapijos proced ra be adat . Ši 
Ryt  grožio perlu vadinama proced ra gavo ne vien  apdova-
nojim  grožio inovacij  srityje. J  atliekant nenaudojamos jokios 
skausmingos injekcijos, oda prisotinama regeneruojam j , dr -
kinam j  ir stangrinam j  element  jonoforez s metodu, kuris 
stabdo sen jimo proces  bei skatina l steli  atsinaujinim .

- Gird jau, si lote egzotišk  proced r  su gyvomis 
žuvel mis. Papasakokite apie j .

- Tai egzotiška SPA proced ra su gyvomis Kangalo žuve-
l mis. Gausus žuveli  b rys, švelniai liesdamas k n , pašali-
na surag jus  odos sluoksn . Be to, tai veikia kaip mikroma-
sažas, tod l suaktyv ja kraujo apytaka. Vanduo par  aktyviai 
sodrinamas deguonimi - to reikia žuvel ms, proced ros metu 
veikiami giliausi odos sluoksniai. Po šios proced ros oda tam-
pa lygesn , švelnesn  - atrodo lyg aksomin . Moksliniais ty-
rimais rodyta, kad šios žuvel s gydo žvynelin , neuroderma-
tit , egzem .

- Koki  proced r  pasigendate Lietuvoje ir k  keis-
tum te?

- Turiu sumanym  atei iai, bet kol kas nenor iau j  at-
skleisti. Dažnai per anksti pasakytos id jos gali likti ne gyven-
dintos. (Paslaptingai šypsosi.)

- Kosmetikos versle sukat s jau keliolika met :
dirbote “Sarmoje”, “Kristianoje”, Grožio kosmetolo-
gijos centre. Su kokiais mitais apie kosmetik  teko 
susidurti?

- Taip, šioje srityje mit  yra daug ir vairi . Pavyzdžiui, kad 
pudra saugo veido od  nuo šal io, kad aliejus užkemša poras 
arba jo negalima naudoti, kai oda riebi, kad dabar kosmetologi-
jos nereikia, visk  patys puikiai išmanome ir galime reikalingas 
priemones sigyti kosmetikos parduotuv se. Kosmetologijoje, 
kaip ir medicinoje, visada turime remtis specialistais, kurie 
tiksliai patars, kokios proced ros reikalingos ir koki  kosme-
tik  naudoti.

- Ar galite išskirti pigiausi  ir efektyviausi  grožio 
proced r ?

- Manau, iš pradži  reik t  susitikti su specialistu, kuris 
patars ir parekomenduos, koki  proced r  ar kosmetikos rei-
kia. Kiekvienam tai individualu, tuomet klientas tur s galimy-
b  pasirinkti iš keleto si lom  variant .

- Be koki  proced r  pati neapsieinate?
- Sunku apsieiti be proced r  veidui ir atpalaiduojam j

masaž  po sunkios darbo dienos. Pirmenyb  teikiu dr kina-
mosioms veido proced roms ir kauk ms. Kauk s yra labai 
naudingos odai, nes, priklausomai nuo paskirties, jos gerina 
kraujotak , stabdo raukšleli  susidarym , atkuria dr gm s ba-
lans , ramina, gerina odos stangrum , pamaitina od . Be to, 
m gstu kelet  kart  per m nes  apsilankyti pirtyje.

-  jus žvelgiant sunku patik ti, kad turite aštuonio-
likmet  s n  Osvald . Išduokite savo jaunatviškos iš-
vaizdos paslapt .

- ia turb t viskas viename - kai r piniesi savo išvaizda, 
kai dirbi m gstam  darb , turi tave palaikan i  šeim  ir pasiti-
ki savimi - matyt, ir duoda rezultat . (Šypsosi.)

- Kokia moteris jums yra graži?
- N ra negraži  moter , gal tik kai kurios per r pes ius 

šiek tiek pamiršusios save. Reikia tik labai nedaug - patikti sau 
pa iai. Kai pa ios sau nesame gražios ir žavios, taip atrodome 
ir kitiems. Ypa  svarbu, kad aplinkiniai matyt , jog pasitiki sa-
vimi, jautiesi puikiai - taip, kaip atrodai. Moteris yra graži, kai 
vilki drabužius, kurie jai patinka, kai jai graži jos plauk  spalva, 
nepriekaištingas makiažas, puiki oda ir priži rimas k nas. Ga-
liausiai moteris yra graži, kai daro tai, kas jai patinka. Tik mes 
pa ios teigiame aplinkiniams savo neegzistuojan ius tr kumus 
ir priver iame juos tik ti, kad ko nors tr ksta, nors esame ir 
gražios, ir protingos. Gražios, protingos ir mylimos tampame 
tada, kai suprantame, kad tokios esame ir pa ios išmokstame 
save myl ti.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

A.Baranauskienė: “Reikia tik labai nedaug - patikti sau pačiai”
Kosmetikos versle ji nardo kaip žuvis, o kai vanduo pasidaro stovintis - 
plaukia kitur: “Sarma”, “Kristiana”, Grožio kosmetologijos centras “Sothys”... 
“Tai paprasčiausias noras siekti naujų žinių - visada reikia eiti į priekį. 
Kiekvienas darbas suteikia naujos patirties ir kai jautiesi daug ką nuveikusi, 
judi tolyn”, - sakė SPA centrų ir masažo salonų tinklo “East Island” direktorė 
AUDRONĖ BARANAUSKIENĖ. Rytų kultūros paviliota moteris pasakoja apie 
moderniausias veido odą puoselėjančias procedūras, įvairius mitus apie 
kosmetiką ir apie gražios išvaizdos paslaptis.
Genutė ŽALIENĖ

“ Jeigu mes valgome lietuviškus cepelinus, 
tai nereiškia, kad negalime pasigaminti sušio - 
juk mėgstame įvairią virtuvę”

Audronė Baranauskienė
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makiažo priemoni , oda labai saus ja,
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si kuo mažiau naudoti kosmetikos ne 
darbo metu. Vengiu tiesiogini  saul s
spinduli , soliarium . Kart  ar du per metus apsilankau 
pas kosmetolog . Džiaugiuosi, kad man dar neteko išban-
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Gabriel  Martirosianait ,
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“Skiriu nemažai d mesio savo vei-
do odos prieži rai, nors dideli  pro-
blem  neiškyla. Kart  per kelis m -
nesius lankausi pas kosmetolog , ji 
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veido proced r  nereikia išbandyti - 
naudodama nat ralias priemones pati 
r pinuosi savo veido oda”.
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prezident  R ta Mažeikien  - puiki 
mano draug , ja labai pasitikiu. Kol kas 
dideli  odos problem  nesu tur jusi,
jei ir yra buv , jos buvo susijusios su 
neteisinga mityba ar stipria hormon
kaita, kuri vyksta n štumo ir pogimdy-
viniu laikotarpiu. Susitvarkius hormo-
nams ir sureguliavus mityb , dingsta ir odos problemos”.

Vaida Židonyt , modelis, 
grožio konkurs  organizator

“Veido oda moteriai yra lyg vizi-
tin  kortel  - prieži ros, puosel ji-
mo, estetikos, grožio ir t.t. Kosmeto-
log s kabinete darausi mezoterapijos 
proced r  su kamienin mis l stel -
mis, dr kinam sias, maitinam sias 
veido proced ras”.

Grožio konkurs  nugal toja
daininink  Renata Voitechovskaja

“Kaip ir priklauso, atsik lusi ryte b tinai tonizuoju 
veido od , nuvalau naktinio kremo 
liku ius ir paruošiu od  kitoms pro-
ced roms, tepu serum , paskui kre-
m . Kad oda neišsaus t  ir nesudirg-
t  nuo kondicionieri  ar kitoki  dir-
gikli  (radiatoriai - žiaurus odos prie-
šas), purškiu dr kinam ja dulksna. 
Vien  kart  per savait  nusišvei iu 
od  šveitikliu, pasidarau kauk , bent 
vien  kart  per m nes  apsilankau 
pas kosmetolog ”.

Aist  Jasaityt - eburiak, modelis

“Veido oda r pinuosi jau nuo 14 
met : vakarais ekologišku prausikliu 
nusivalau veid , net jei neb na makia-
žo. Vasar  stengiuosi pasidaryti nat -
ralias veido odos kaukes iš nat rali
produkt , du kartus per metus apsi-
lankau pas kosmetolog , deduosi vei-
do kaukes. Du kartus per dien  dr ki-
nu veid  dr kinamuoju kremu. Sten-
giuosi vartoti daug skys i , gerai išsi-
miegoti - tai labai svarbu veido odai”. 

“ Tik mes pačios įteigiame aplinkiniams savo 
neegzistuojančius trūkumus ir priverčiame juos tikėti, 
kad ko nors trūksta, nors esame ir gražios, ir protingos”
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Baranauskienė
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 Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Suvaldytas gyvasis sidabras

“Krepšiniui tr ko gio, futbole 
b t  buv s per didelis kr vis”, - vil-

niet  Aleksandra Lu kauskien  pri-
simena, kaip prieš trejus metus ieš-
kojo, kur nukreipti hiperaktyv  tuo-
met šešiame io s naus Herberto 
temperament . Atvedusi  “Karat
akademij ” nesuklydo. “Treniruot s

išmok  susikaupti, net ir nam  dar-
bus sugeba paruošti ramiai”, - anks-
iau vietoje nenustygusio s naus 

b do poky ius pastebi moteris. 9 
met  Herbertas džiugina mam  ir 
varžyb  laim jimais. Berniukas jau 
tris kartus laim jo tarptautiniuose 
turnyruose “Žiemos taur ”, o šie-
met už m  tre i  viet  Europos 
empionate.

Garb s kodekso nelaužo

Broliai Dominykas (20 m.) ir 
Kristijonas (18 m.) Žibu iai  “Ka-
rat  akademij ” at jo prieš por
met , o tradicinio karat  mokosi 
nuo vaikyst s.

“  pirm sias varžybas Lenkijoje 
buvome išstumti dar visai mažiukai. 
Taip prasid jo m s  savarankišku-
mo mokykla. Varžybos išmok  su-
sikaupti, sukoncentruoti j gas, o il-
gainiui išugd  ir imunitet  bet ko-
kiam stresui”, - teigia abiturientas 
Kristijonas. “Per treniruot  nevalia 
išgri ti ir sakyti, kad nebegali. Turi 
susikaupti ir baigti drauge su visais. 
Ištverm , vali  karat  tikrai užgr -
dino”, - brol  papildo ekonomikos 
studentas Dominykas.

Apie Žibu i  pom g  žinantys 
bendraamžiai muštyn ms broli  ne-
provokuoja. O ir jie patys už sporto 
sali  rib  stengiasi nedemonstruoti, 
ko per keliolika met  išmoko treni-

ruot se. Pagal tradicinio karat
principus šio kovos meno galima 
griebtis nebent ginantis.

Treniruot se - su šeima

mon s “Stampline” vadovas 
Vladislovas Bobinas  klub  at jo pas-
kui 11 met  s n  Art r , kuris “Ka-
rat  akademijoje” treniruojasi jau 
tre ius metus. T vo ir brolio aistra 
užsikr t  ir vienuoliktok  Aneta.

“Prisiminiau vaikyst s pom g ,
už j  visuomet atrod  svarbesni šei-
mos ir darbo reikalai. Prad jau spor-
tuoti ir paaišk jo, kad puikai galima 
derinti ir treniruotes, ir versl . Jame 
taip pat prad jo labiau sektis, išmo-
kau atsiriboti nuo blaškan i  min-
i , pasiekti dvasin  ramyb ”, - ka-

rat  poveikiu neabejoja V.Bobinas.
“Tapau lankstesnis, pager jo sa-

vijauta, sumaž jo k no apimtys. 
Nors man 44-eri, daugelis sako, kad 
atrodau daug jauniau. Treniruoda-
masis jau iuosi es s pakyl tas”, - 
entuziastingai aiškino vyras.

Pasak jo, nors vaikai ir anks iau
buvo neprasti mokiniai, prad j  lan-
kyti karat , mokykloje m  gauti 
dar geresnius pažymius.

Nuginkluoja ramybe

“Treniruot s padeda nepriaug-
ti svorio, sustiprina pilvo raumenis, 

juosmen . Didelis kr vis tenka ko-
joms, tad negresia celiulitas. Kara-
t  - puiki atsipalaidavimo priemon
po protinio darbo”, - priežastis, d l
kuri  apsivilko balt j  kimono, var-
dijo 33 m. valstyb s tarnautoja Dai-
va Krasauskait . Vis d lto ji siti-
kinusi, kad karat  užgr dintoms 
silpnosios lyties atstov ms never-
ta stengtis j ga pranokti vyr . Net 
ir kritin se situacijose, pasak Dai-
vos, galima nugal ti diplomatin -
mis priemon mis ir ramumu. Išlik-
ti dvasiškai stabiliam, pasitik ti sa-
vimi, pasiekti moralin  pergal  - 
treniruot se ir varžybose išugdomi 
dalykai.

Traukia charizma

“Visi nori, kad vaikai mokyt si
iš geriausi  pavyzdži ”, - V.Bobinas 
neneigia, kad s n  “Karat  akade-
mij ” atved  ir d l klub k rusio 
bei treneriu ia dirban io pasaulio 
vice empiono Ry io Bublevi iaus. 
“Šis žmogus turi charizm ”, - siti-
kin s klubo rinktin s nariu drauge 
su s numi tap s vyras.

Ir D.Krasauskaitei imponuoja 
tai, kad treneris sugeba t sti spor-
tininko karjer  ir nepamiršta sau 
pamainos. “Visuomet korektiškas, 
taktiškas, niekuomet nepakelia bal-
so, treniruot ms jis atiduoda vis
siel ”, - sitikinusi moteris.

“Karat  akademija”: 
tik faktai

B stin . Laisv s pr.60, Spaudos 
r mai.
Amžius. Treniruojami vaikai nuo 
4 m. Vyriausiam klubo lankytojui 
- 47 m.
Grup s. Klube si lomos 3 “pir-
mo žingsnio” grup s pradedan-
tiesiems vaikams, savigynos gru-
p  pradedantiesiems suaugu-
siems, 3 - pažengusiems vaikams 
ir suaugusiems, iš viso klube tre-
niruojasi 114 nariai.
Treneriai. Pasaulio vice empionas 
Rytis Bublevi ius, 2008 m. pasau-
lio empionato 3 vietos laim tojas 
Giedrius Švetkauskas, 2007 m. jau-
ni  iki 18 m. pasaulio empionas 
Arnoldas Šarkis, 2007 m. Europos 
vice empion  Ada Urbonait .

Daugiau informacijos: 
www.karateakademija.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida sporto 

klubo paslaugoms

Įmonės “Stampline” 
vadovas Vladislovas 

Bobinas į sporto klubą atėjo 
paskui sūnų Artūrą

“Karatė akademijoje” asmenybes gludina ir vaikai, ir tėvai

Uoliai sportuojant pergalės skinamos ne tik varžybų aikštelėse. 
Sostinės sporto klubo “Karatė akademija” nariai kovos meno treni-
ruotėms dėkingi už dešimtis laimėjimų kitose srityse. Savarankiš-
kumą. Gerus pažymius. Sėkmę versle. Autoritetą. Trokštamas ap-
imtis. Pamirštas baimes. Tikėjimą dvasios galia... Tokie dalykai įma-
nomi treniruojantis ir dėl sportinių aukštumų, ir dėl malonumo.

“Karatė akademijos” rinktinėje drauge 
treniruojasi ir suaugusieji, ir vaikai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Broliai Dominykas (kairėje) 
ir Kristijonas Žibučiai karatė 

treniruotėse išėjo vyriškumo 
mokyklą



Paklaustas, kas yra joga, Haridas 
atsako: “Man joga asocijuojasi su 
taisyklingu kv pavimu, sveikata, 
koncentruotu ir pozityviu m stymu, 
su vidine pusiausvyra, harmonija, 
disciplina, savistaba, savikontrole ir 
drauge laisve. Joga - tai ir filosofija, 
ir moralin s nuostatos, ir fiziniai 
pratimai, ir vegetarin  mityba. Joga 
- tai visokeriopas asmenyb s tobu-
l jimas”.

Jogai amžius nesvarbu

“Narayanoje” syk  per savait
jogos pratimus - asanas - atlieka vai-
kai. Vakarais po darbo ištampyti su-
stingusio k no ir subalansuoti emo-
cij  atliekant specialius kv pavimo
pratimus - pranajam  - renkasi su-
augusieji. Labiau patyr  jogai paskui 
dar lieka per meditacij  užsi mimus 
- satsang . O kart  per m nes  de-
šimties pamok  cikl  užsirašo nau-
jokai.

“Praktikuojant jog  nesvarbu 
nei amžius, nei k no mas s indek-
sas, nei lytis, nei vizitini  korteli
statusas. Specialiai pritaikome asa-
nas ir besilaukian ioms moterims, 
ir senjorams, ir ken iantiesiems nuo 
virškinimo sutrikim  ar nugaros 
skausm . Mes niekam nieko neper-
šame, ne tikin jame ir ne rodin ja-

me. Nat rali darna gimsta tada, kai 
yra tik noras pad ti sau ir nekenkti 
kitam”, - sako Haridas.

Gydomieji masažai - 
30 proc. pigiau

“Narayana” jogos centro moky-
tojai yra baig  tarptautin s “Siva-
nanda Yoga Vedanta” organizacijos 
mokytoj  kursus TTC, kuriuose to-
bulinamos teorin s ir praktin s ži-
nios, d stoma, kaip mokyti jogos, ir 
suteikiamas jogos mokytojo (“Yoga-
shiromani”) diplomas.

“Narayanoje” dirba ir gydomojo 
klasikinio masažo meistrai. Tai pro-
fesional  išsilavinim  ir licencijas 
turintys masažuotojai. “Ši  dviej
nuoširdžiai savo darbui atsidavusi
masažuotoj  pasaulis šiek tiek ki-
toks, mat jie silpnaregiai, tod l ypa
jautriai jau ia paciento lig  ir suge-
ba j  kuo tiksliausiai pašalinti”, - pri-
stato Haridas. Rugs j  užsirašiusie-
siems  vis  masažo kurs  taikoma 
net 30 proc. nuolaida. ia taip atlie-
kami ir ajurvedos bei “ma-uri” ma-
sažai.

Šiemet “Narayana” si lys dar gi-
lesn  pažinimo keli  ir kvies  turtin-
g  garso, judesio ir šokio, vaizduo-
jamojo meno (mandal  k rimo) bei 
kvap  - aromaterapijos - pasaul .

Visko po truput

Taigi kaip visoms šioms vei-
kloms rasti laiko? “Narayana” jo-
gos centro vadovas Haridas cituo-
ja Mokytoj  Svam  Šivanand , ku-
ris daugiau kaip prieš 50 met
patar :

“Valgyk nedaug, gerk nedaug. 
Truput  bendrauk, truput  keliauk, 
Truput  tarnauk, truput  duok. Tru-
put  padirbk, truput  pails k. Trupu-
t  pastudijuok raštus, truput  paau-

kok dievams. Paskirk truput  laiko 
asanoms, truput  pranajamai, trupu-
t  apm stymams, truput  meditaci-
jai. Truput  mantr  kartojimui 
<...>. Daryk visko po truput  ir tau 
užteks laiko viskam”.

Daugiau informacijos 
www.yoga.lt

Pareng  Gabija VITKEVI I T
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Gaiviausia mieste odontologijos 
klinika “32” visą rugsėjį skelbia 
Valstybės tarnautojų mėnesiu 
ir taiso dantis net su 15 proc. 
nuolaida!

Iki pat spalio pradžios kiekvie-
nas, at j s  “32” ir parod s valsty-
b s tarnautojo pažym jim , už visas 
gydymo ir burnos higienos proced -
ras mok s beveik penktadaliu ma-
žiau. Registracija vyksta jau dabar 
adresu www.32klinika.lt. Tokia dide-
l  nuolaida dantims gydyti valstyb s
tarnautojams klinikoje “32” suteikia-
ma tik kart  per metus. Akcija vyks 
tik iki 2009 met  spalio 12 dienos.

Daugiau informacijos apie 
klinik  rasite www.32klinika.lt.

“Laisvalaikio” inf.

Jogos centras “Narayana”: kad laiko užtektų viskam

Labai skubantys lai paskaito šio straipsnio pabaigą. No-
rintiesiems užsiimti joga ir sužinoti, kaip jai rasti laiko, 
siūlome susipažinti su jogos mokytoju Arnu Kazicku-Hari-
du. Prieš 7 metus jis įkūrė vieną pirmųjų jogos centrų “Na-
rayana” Lietuvoje.

Odontologijos klinikoje “32” - Valstybės tarnautojų mėnuo

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida gydymo 

paslaugoms

Gydytoja odontologė 
Rūta Kazimėrėnienė 
kviečia į kliniką “32” 
užsukti besidarbuojančius 
valstybinėse institucijose ir 
pasinaudoti 15 proc. nuolaida

Sauliaus Venckaus nuotr.

Jogos mokytojas Arnas 
Kazickas-Haridas rūpinasi 
užsiėmimams tinkama aplinka

Sauliaus Venckaus nuotr.

Labiau patyrusieji atlieka 
vis sudėtingesnes asanas

Praktikuoti jogą gali bet 
kokio amžiaus žmogus

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida jogos 
abonementams

Su “Laisvalaikio” kortele 
šį rugsėjį

30%
nuolaida gydomųjų 

masažų kursui

“Narayana” jogos centras 
lankytoj  laukia Vilniuje, 

Žemait s g.21

Jogos centre “Narayana” - gausus prieskonių ir 
vegetariškos mitybos produktų pasirinkimas
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Papras iau, bet ne pras iau

“Apple Pub” pagaliau atsikrat
dviprasmyb s. Anks iau Šnipiški
gatv je, greta Šv.Rapolo bažny ios, 
sik r  maitintojai atkakliai laik si

restorano statuso ir si l  gurmaniško 
maisto. Taip pat ši vieta laikyta neo-
ficialia baikeri  b stine. O plienini
žirg  raiteliai, kaip žinoma, pretenzi-
j  aukšt j  virtuv  neturi.

Sunkmetis paskatino korekcijas. 

Brangi mantri  patiekal  atsisaky-
ta, restoranas tapo alude, kuria ir tu-
r jo vadintis pagal anglišk  pavadini-
mo variant  “Apple Pub”.

“Maistas nesuprast jo, tik tapo 
paprastesnis”, - pasikeitimus apiben-
drina “Obuolio alud s” bendraturtis 
Algimantas Bubnelis.

Nuo šiol valgiaraštyje rikiuojasi 
lietuviškai virtuvei artimesni, sotesni 
ir prie bokalo alaus labiau tinkantys 
valgiai. Tarp toki  - kiaul s karka su 
kop stais, virtos kiaul s ausys ir ko-

jos su žirniais, karbonadas ir dešrel s. 
Žinoma, palikti ir firminiai šios vietos 
jautienos didkepsniai, ankstesn  se-
zon  puikiai prigij  Kijevo kotletai, 
viš iukas “tabaka”, m sainis su gruz-
dintomis bulvyt mis. M sos nepagei-
daujantieji gali rinktis vairi  salot ,
makaron , lietini  ir bulvini  blyn .

Debiutuoja ekiškas
Lietuvos alus

“Lietuviai gamina daug gero 
alaus. Kod l jo nepasi lius? Patys va-
žin jome, degustavome ir išsirinko-
me labiausiai patikusio skonio”, - lie-
tuviškus pavadinimus alaus valgiaraš-
tyje rod  A.Bubnelis.

“Obuolio aludei” bendrov  “Aukš-
taitijos bravorai” tiekia 6 pavadinim

al , iš j  5 parduodami buteliais, vienas 
pilstomas. Tai šviesusis “Kanapinis”, 
nat raliai fermentuotas, 3 m nesius 
brandintas alus. Kiti  originalius bute-
lius išpilstyti bendrov s g rimai skirti 
“gyvo” - nefiltruoto, nepasterilizuoto 
pagal senas lietuviškas tradicijas gami-
namo alaus m g jams. Toks yra dvie-
j  r ši  Butaut  dvaro alus, iš rugi  ir 
mieži  salyklo gaminamas ir kulinari-
niu paveldu laikomas Kurkli  alaus da-
ryklos I.O. Boiko šviesus alus. 

“Obuolio alud ” yra viena iš ne-
daugelio maitinimo moni , kurioje 
pilstomas tik vasar  debiutav s Lie-
tuvoje gaminamas “gyvas” ekiškas 
alus “Lotos”. Pagal “American light 
lager” technologijas gaminamam gin-
tarin s spalvos alui salyklas, apyniai 
ir miel s vežami iš ekijos. O naudo-

jamas vanduo ir ypatingo skonio su-
teikiantis medus - lietuviška žaliava.

ekija, Vokietija, Belgija ir Airi-
ja - tokia yra “Obuolio aludei” tie-
kiamo užsienio alaus geografija. 
“M s  kompanija importuoja dau-
giausiai kvietin  al , gaminam  vir-
šutin s fermentacijos b du, o tai - 
kokybiško alaus pagrindas”, - pasa-
kojo bendrov s “Kvadro Vilnius” 
pardavim  vadov  Dana Prieskienie-
n . Tarp aštuoni  “Obuolio aludei” 
šios bendrov s tiekiam  g rim  yra 
ir vienintel  Lietuvoje parduodama 
kvietinio nealkoholinio alaus r šis
- vokiškas “Tucher” alus. “Alaus par-
duodame daugiau nei pernai. Ir d l
mažesni  kain , ir d l pagaus jusi
sve i ”, - “Apple Pub” permain  po-
veikiu džiaugiasi A.Bubnelis

Įmonės “Lota” pardavimų vady bi ninkas 

Jevgenijus Tulinovas demonstravo, kaip 

su Lietuvoje gaminamu čekišku alumi 

paruošti grogą

“Obuolio aludėje” putoja 
net 28 pavadinimų alus
Kas keičiasi, tas juda į priekį. Praėjusį savaitgalį 11-ą gimtadienį atšventęs 
sostinės restoranas “Apple Pub” ne tik pakoregavo pavadinimą ir pailgino 
barą, bet ir iš pagrindų atšviežino valgiaraštį. Nuo šiol čia - “Obuolio aludė”, 
kurioje pilstomas arba parduodamas buteliais 28 pavadinimų alus.

Per aludės gimtadienį 
įvairių rūšių alų vieni 

pirmųjų degustavo 
Alytaus baikerių klubo 

“Copper Heart” vyrai
Mykolo Ambrazo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida sąskaitai



Vien tai, kad muzikantai groja le-
gendin je grup je “Akvarium”, paro-
do, jog kiekvienas atskirai gali b ti 
vardijamas kaip svarbus muzikin s
kult ros elementas. Pateikiame šiek 
tiek informacijos apie muzikantus.

Igoris Timofejevas

I.Timofejevas gim  1975 m. ba-
landžio 8 d. Leningrade. 1995 m. bai-
g  studijas M.Musorgskio muzikos 
kolegijos Populiariosios muzikos ir 
džiazo katedroje. 1994 m. jaun j
muzikant  konkurse “Rudens mara-
tonas” laim jo net tris pagrindinius 
apdovanojimus: geriausio saksofo-
nisto, geriausio dain  autoriaus (“Mr 
GD” dedikavo Deksteriui Gordonui) 
ir geriausios grup s lyderio (grup
“Bright”). Iškart po konkurso I.Ti-

mofejev  savo ansambl  pakviet
Davidas Gološ ekinas.

I.Timofejevas turi unikal  geb ji-
m  suprasti ir jausti džiaz . Jis taip pat 
gerai atlieka tiek tradicin  džiaz , tiek 
bibop ; tiek modalin  džiaz , tiek fank ;
tiek hardbop , tiek fiuž . Savo ind l
tradicin  džiaz  I.Timofejevas neš
grodamas Italijoje Alberto Melkonobo 
ansamblyje, kur bendradarbiavo su An-
drejaus Vojevodskovo grupe “Easy 
Winners” ir Olego Samorukovo “Nort-
hwest Dixieland Band”. m s groti 
bibop , grup s “Bright” saksofonistas 
prad jo nauj  projekt  pavadinimu 
“Bright Generation”. Projektas greitai 
sulauk  pasisekimo Sankt Peterburge 
ir netrukus buvo pakviestas dalyvauti 
festivaliuose Tiumen je, Maskvoje, 
Novosibirske ir Suomijoje.

I.Timofejevas bendradarbiavo su 

vairiais Rusijos ir užsienio muzikan-
tais. Tarp j  pianistas Petras Korne-
vas, Sergejus Grigorjevas, Paryžiuje 
gyvenantis bosin s gitaros meistras 
Andrejus Svetlovas. 2000 m. I.Timo-
fejevas stojo  Manheimo konserva-
torij  ir studijuodamas Vokietijoje 
bendradarbiavo su trimitininku Duš-
ku Goikovi iumi, šis kart  pristat
jaun j  džiazo muzikant  vienam ge-
riausi  amerikie i  saksofonist  Do-
iui Menzai. Š  susitikim  I.Timofe-

jevui primena D.Menzos paliktas 
instrumentas. (“Ar Sankt Peterbur-
ge kam reikia alto saksofono?” - šyp-
sodamasis paklaus  amerikie i
saksofonistas tiesdamas d kl .)

I.Timofejevo muzik  iš kit  iš-
skiria linksmos melodijos, harmo-
ningumas, rafinuotumas ir rusiškos 
muzikos kult ros perteikimas. I.Ti-

mofejevas - vienas geriausi  sakso-
fonist  Sankt Peterburge, vienas iš 
labiausiai subrendusi  profesionali
jaunosios kartos muzikant .

Olegas Šavkunovas-Šaras

Gim s 1963 m. rugpj io 21 d. 
Vetkoje. Anot Boriso Grebenš iko-
vo, paskyrusiam savo geriausiam 
perkusininkui dain  “Šaro teore-
ma”, Olegas - mistin  gamtos j ga!
J  vadina “perkusijos pasaulio dievo 
rykšte”, o sant resnis apib dinimas 
b t  “Šaro žaibas”.

Grojo ir dainavo (ir vis dar ben-
dradarbiauja) su grup mis “Ole Lu-
koye”, “Z-Ensemble”, “Krazy 
Krop”, “Vermicelli orkestra”, pri-
klauso projektui MITKI.

Visi, kas kada nors dirbo su Olegu 

Šavkunovu, teigia, kad jis unikalus, 
sumanus perkusininkas, su teatrališ-
kai komiška išvaizda. B t  sunku ras-
ti šiltesn , talentingesn  energija 
spinduliuojan i  asmenyb  ir muzi-
kant . Savo vidine j ga, charizma, 
atliekama m gstama regio muzika jis 
sugeba aplink save sukurti švies  ir 
teigiam  energijos lauk .

“Laisvalaikio” inf.
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Legendinės grupės muzikantai 
pristato unikalų projektą
Vilniuje pristatomas vienas profesionaliausių, magiško žavesio ku-
pinas projektas, kuris priskiriamas prie ryškiausių kultūrinių ren-
ginių Lietuvoje per pastaruosius 10 metų! Spalio 7 d. Šv.Kotrynos 
bažnyčioje grupės “Akvarium” muzikantai Igoris Timofejevas (vo-
kalas, saksofonas, gitara, fleita, obojus, klarnetas) ir Olegas Šav-
kunovas-Šaras (vokalas, mušamieji), taip pat kylanti naujos kartos 
žvaigždė Olegas Belovas (klavišai) pristato naują programą “Wel-
come to the Club”, kurioje skamba nuostabios, nepamirštamos 
džiazo, “lounge”, “new age” ir energizuojančios Sankt Peterburgo 
romantizmo muzikos kompozicijų variacijos!

Bilietus  vienintel  “Welcome 
to the Club” projekto koncer-
t , kuris vyks spalio 7 d. 19 
val. Šv.Kotrynos bažny ioje,
galite sigyti “Bilietai LT” 
kasose. Perkantys bilietus 

grup mis kvie iami
skambinti tel. (8-653) 62-193.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Spalio 7 d. Vilniuje, Šv.Kotrynos bažnyčioje, 
koncertuosiantys grupės “Akvarium” 
muzikantai pristatys naują programą 
“Welcome to the Club”

Organizatorių archyvo nuotr.



Ta iau tai dar ne viskas. Elek-
troninio roko garsais muilo burbulus 
p s viena solidžiausi  ir bene la-
biausiai vakarietiška Lietuvos grup
“Happyendless”. Karš iausi  disko-
tek  ketina užsukti ir grup s
“Skamp” nario Vee Diawaros prista-
tomi No DJs. Šis projektas miksuo-
ja tai, ko, atrodo, negalima sumik-
suoti. Tai pirmas, bet tikrai ne pa-
skutinis “Bubble Rouge” renginys.

Talkins Dž.Brauno kopija

Kartais net 80 000 žmoni  miniai 
koncertuojanti pagrindin  “Bubble 
Rouge” žvaigžd  Martin Solveig per 

metus surengia net 300 pasirodym .
Tod l d l savo nepaprasto populiaru-
mo jis yra lyginamas su kitais dviem 
elitiniais Pranc zijos prodiuseriais 
Bobu Sinkleru (Bob Sinclar) ir Davidu 
Geta (David Guetta). Hit  “Everybo-
dy” bei “Jealousy” autorius Vilniuje 
surengs ne paprast  DJ pasirodym ,
bet bendr  program  su daugyb s sa-
vo dain  vokalistu Ly Fildsu.

Net keturis dešimtme ius sce-
noje stebinantis amerikietis yra su-
tvertas už širdies griebian ioms 
soulo, fanko dainoms. Dar 1970-ai-
siais išpopuliar j s Ly Fildsas dal
karjeros praleido bandydamas atkar-
toti fanko muzikos karali  Džeims

Braun  (James Brown), tod l vienu 
metu netgi buvo vadinamas “Ma-
žuoju J.B.”. V liau Ly Fildsas prad -
jo leisti savo solinius albumus (pa-
skutin  išleido šiais metais) bei ben-

dradarbiauti su vairiausiomis gru-
p mis. Šis atlik jas aktyviai koncer-
tuoja JAV, ta iau visame pasaulyje 
labiausiai j  išgarsino bendros dainos 
su Martin Solveig.

“Happyendless” tikrins 
naujas dainas

Ne k  mažesniu “Bubble Rou-
ge” netik tumu nei sve iai iš Pary-
žiaus ir Niujorko taps ir pernai 
“MTV Europe” apdovanojim  “Best 
Baltic Act” laim j  “Happyendless”. 
Trijose Baltijos šalyse gerai žinoma 
grup  negroja bet kur ir dažnai. 
“Happyendless” pretenzingai ren-
kasi koncerto vietas, o sutik  kon-
certuoti specialiai tam ruošiasi.

Šiuo metu antr j  album raši-
n jantys “Happyendless” nariai tei-
gia, kad naujas dainas jau dabar “ti-
krina” koncertuose. Pastaruoju me-
tu grup  dažniausiai groja 2-3 naujas 
dainas ir tvirtina, kad šiuo metu ra-
dijo stotyse besisukantis “Sweet 
Sweet Super Sweet” yra antroji la-
biausiai publikos ni niuojama daina 
po garsiojo “Power Forever”. “Bub-
ble Rouge” renginyje grup  žada 
prijungti dar vien  nauj  k rin  ir iš 
viso “testuoti” keturias naujas dai-
nas bei atlikti jau žinomus k rinius.
“Bubble Rouge” koncerte žada pa-
sirodyti palaikoma neseniai prie 

“Happyendless” prisijungusio VJ su 
gyvomis vaizdo projekcijomis.

No DJs muzikin  mišrain

Spalio 3-iosios diskotekoje savo 
pasirodym  surengs ir kitas ne ma-
žiau domus lietuviškas muzikinis 
vardas - šiandien geriausiuose ren-
giniuose grojantys No DJs. Projekto 
viršininkas - žinomas muzikantas - 
Vee Diawara, grupei “Skamp” iš jus 
atostog , vis  laisv  laik  žada skir-
ti tik No DJs bei m s  šalyje prista-
tyti domi  muzikini  premjer . Pir-
moji vyks “Bubble Rouge” metu.

T  vakar  Teatro arenoje kartu 
su projekto lyderiu Vee bei perku-
sininku Rikardo Bondini (Riccardo 
Bondini) scenoje pasirodys ir bene 
geriausia Lietuvos videomeninink
Vesta. Burbul  naktyje No DJs žada 
groti ypating  “mash-up” muzikin
mišrain . Komandos nariai gyvai 
“maišys” kelias ar daugiau skirting
muzikini  stili  instrumentines bei 
vokalines dainas, taip sukurdami 
naujas hit  versijas. Megztinius pa-
likite namie - bus labai karšta!

“Laisvalaikio” inf.
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Burbulų naktyje - Martin Solveig, 
“Happyendless” ir No DJs pasirodymai

Pasaulyje labai madingas 
Martin Solveig neseniai sukūrė 
dainą dizainerio Žano Polio 
Gotjė (Jean Paul Gaultier) 
kvepalų “Ma Dame” reklamai

Organizatorių archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida 2 bilietams

Vakarėlyje “Happyendless” žada 
“testuoti” keturias naujas dainas 
ir atlikti jau žinomus kūrinius

Gedmanto Kropio nuotr.

Neišvengiamai artėja raudonų burbulų šventė “Bubble Rouge”. 
Jau spalio 3 d., šeštadienį, neįprastoje erdvėje - sostinės Teatro 
arenoje - laukia bene įspūdingiausia rudens diskoteka. Specialių 
efektų, pirotechnikos ir videoprojekcijų “prikimštame” renginyje 
pasirodys šokių muzikos genijus Martin Solveig kartu su legendi-
niu fanko vokalistu Ly Fildsu (Lee Fields). Pirmą kartą į Lietuvą 
atvykstantis prancūzas surengs ypatingą tikro garso šou.

sigyti pigesnius bilietus 
“Bubble Rouge” rengin  galima 

bilietupasaulis.lt ir bilietai.lt



Merginoms - dovanos!

Kaip ir visada, “Olialia Party” po 
vienu stogu surinks visas žaviausias 
miesto merginas ir linksmiausius 
vaikinus. Visiems jiems savo dainas 
dovanos seksualiausios visos Lietu-
vos sesel s - “Olialia pupyt s”. Tvar-
k  priži r s specialiai d l “Olialia 
Party” iš ypatingos misijos Škotijoje 
gr žtantis vyr. daktaras Vaidas Bau-
mila. Šoki  muzikos ritmais džiugins 
ir muzikos terapeutai - “Mosquito” 
komanda: DJ Rikko El Gato su sak-
sofono virtuozu Serge. Be to, “Olia-
lia” mergait s pristatys ir išskirtin
bei labai gundan i  apatinio trikotažo 
kolekcij . Ji džiugins vaikin  akis, o 
ypatinga organizatori  parengta staig-
mena apsalti privers ir mergin  šir-
dis. Dr siausi j  lauks ir smag s žai-
dimai su ne tik tinais prizais, kuriuos 
steig  “Olialia” grožio klinika.

Apranga: žaidžiame ligonin

Tuo tarpu klaip die iai netur t
praleisti galimyb s susipažinti su 
karš iausi  ir geriausi  vakar li  ci-
klu Lietuvoje - taip “Olialia Party” jau 
ne kart  titulavo vair s žiniasklaidos 
atstovai ir nuolatiniai ši  vakar li
gerb jai. Pirm , bet tikrai ne pasku-
tin  kart  “Olialia” vakar lis paj rio 
mieste, klube “Kiwi”, vyks ketvirta-
dien . O juk student  išmintis byloja, 
kad ketvirtadienis - tai mažasis penk-
tadienis, audringomis linksmyb mis 
dažnai pralenkiantis visus kitus sa-
vait s vakar lius kartu sud jus.

Penktadien  visi rinksim s  pra-
bangiu jaukumu alsuojant  Kauno 
muzikin  klub  “Papa Jazz”, o šeš-

tadien  -  anšlagais per “Olialia” va-
kar lius gars jant  sostin s klub
“Pacha”. B tent ia atvykstantys 
sve iai gali tik tis ir dar vienos staig-
menos - g rim  jam ir jai.

Organizatoriai informuoja: ka-
dangi šv sime “Olialia” grožio kli-
nikos atidarym , tai ir puošdamiesi 
šiam vakar liui bandykime pažaisti 
ligonin ... Seksualiausi seseli , gy-
dytoj  ar net ligoni  apdarai labai 
pageidaujami - viskas tiks!

kaitusi  vakaro publik  atgai-
vins seksualiausi burbuliukai pasau-
lyje - “Olialia Cola”.

Daugiau informacijos 
www.olialia.lt

“Laisvalaikio” inf.
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Vakarėlyje dainuos seksualiausios visos 
Lietuvos seselės “Olialia pupytės”

Organizatorių archyvo nuotr.

“Olialia Party” renginių ciklas 
dedikuotas “Olialia” grožio klinikai

“Olialia Party”:
 09 24, ketvirtadien ,

Klaip dos klube “Kiwi”
 09 25, penktadien ,

Kauno klube “Papa Jazz”
 09 26, šeštadien ,

Vilniaus klube “Pacha”

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietui

Su “Maestro Olialia” kortele

20%
nuolaida bilietui

Vyr. daktaro pareigas eis 
Vaidas Baumila, specialiai 

dėl “Olialia Party” 
atvykstantis iš Škotijos

“Olialia Party” komanda karščiausių rudens vakarėlių ciklą pradeda griausmingai ir net trijuose 
miestuose: Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Šįkart turime ypatingą progą švęsti - “Olialia” grožio 
klinika jau atidaryta! Dėl šios priežasties paskutinį rugsėjo savaitgalį net trys klubai pavirs į 
klinikas, o jų patalpose galėsite išvysti... taip, tikrų tikriausią ir pačią seksualiausią seselių bei 
gydytojų komandą! Jų ieškokite neseniai duris atvėrusiame klube “Kiwi” Klaipėdoje, “Papa Jazz” 
Kaune ir “Olialia” vakarėlių gerbėjams gerai pažįstamame “Pacha” Vilniuje.
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“Fortepijono stebuklas” Ingolfas 
Vunderis (Ingolf Wunder) sugrįžta 
į Lietuvą. Praėjus beveik metams 
nuo jo sensacingų, anšlago sulau-
kusių koncertų Vilniuje ir Klaipėdo-
je, 24 metų austrų pianistas, pelnęs 
pirmąsias vietas net septyniuose 
tarptautiniuose konkursuose, su-
grįžta su nauja programa.

T kart I.Vunderis paverg  klausyto-
jus sprogstan iu temperamentu, jautru-
mu ir aukš iausio lygio virtuoziškumu. 
Sužav ta pianisto charizma, publika at-
sistojusi j  lyd jo ilgomis ir audringomis 
ovacijomis.

Rugs jo 30 d. - Kauno filharmonijoje, 
spalio 1 d. - Klaip dos koncert  sal je,
spalio 3 d. - Vilniaus kongres  r muose
koncertuosiantis I.Vunderis atliks pro-
gram , išimtinai skirt  žymiausiam ro-
mantizmo epochos genijui - Friderikui 
Šopenui.

Lyg vairuot  “Ferrari”

“Kod l skambinate tokiu greitu tem-
pu?” - prieš kelet  met  jaunojo virtuozo 
teiravosi korespondentai. “Nes aš tai ga-
liu!” - tada atsak  I.Vunderis, kurio azartas 

skambinant visko ma iusius kritikus tuo-
met ir žav jo, ir g sdino. Šiandien pianis-
tas, prisimindamas šiuos žodžius, tik šyp-
teli: “Iš ties  aš taip esu sak s, ta iau nuo 
tada suaugau. Žinoma, kai man reikia, ga-
liu groti greitai, bet labiau ieškau kit  raiš-
kos b d . Tai šiek tiek panašu  “Ferrari” 
- žinai, kad gali gerokai viršyti leistin
greit , bet to daryti neprivalai”, - sak  pi-
anistas. Ir iš ties  per kelet  met  jo 
skambinime greta paš lusio pol kio atsi-
rado daug nauj  spalv .

Pripažino griež iausi kritikai

Scenoje I.Vunderis - lyg devyniolik-
tojo amžiaus aristokratas, mokantis tiek 
žerti karštus prisipažinimus, tiek oriai 
išlaikyti pauzes. Š kart pianistas pasirin-
ko skambinti jam pa iam itin brangius 
F.Šopeno k rinius. Ne, jis n ra dar vienas 
savimi patenkintas jaunas atlik jas, besi-
m gaujantis ž rin iais pasažais. Jis - vie-
nas t , kurie sugeba derinti technik , sti-
li  bei turin , tad vos paliet s klavišus jis 
sugeba sukurti nuotaik , lyg visa sal  b -
t  trumpam persik lusi  XIX a.

“Turb t kiekvienas, kuris nori supras-
ti Šopen , turi b ti beviltiškas romantikas. 
Nepaisant to, kad kei iasi epochos bei m -
s  gyvenimo b das, Šopenas pirmiausia 
užburia grožiu ir geb jimu sujaudinti. To-
kie dalykai nekinta. Kai išgirsti Šopen ,
pradedi m styti, tampi jausmingas - o juk 

tai ir yra svarbiausia”, - sak  I.Vunderis ir 
prisipažino, kad per metus b na tik kelios 
dienos, kai jam netenka skambinti savo 
m gstamiausio kompozitoriaus k rini .

Lenk  spauda, paprastai skeptiškai 
vertinanti užsienie ius, dr stan ius inter-
pretuoti F.Šopen , pripažino, kad I.Vun-
deris did j  romantik  perprato geriau nei 
dauguma kit  garsiausiose sal se kon-
certuojan i  pianist .

Pianistu tapo kone atsitiktinai

I.Vunderis gim  mažame Austrijos 
miestelyje, mokytoj  šeimoje. T vai vos 
sulaukus  ketveri  gab  berniuk  nuved
mokytis muzikos. Ta iau, nors šiandien 
sunku patik ti, Ingolfas iki pat keturiolikos 
met  griež  smuiku, o fortepijonu groda-
vo tik laisvalaikiu. Ta iau kart  jo smuiko 
mokytojas atsitiktinai išgirdo, kaip jo mo-
kinys skambina, ir atpažino genij : “Kur 
išmokai taip skambinti?” Berniukui paaiš-
kinus, kad sp dingai skambinti jis išmoko 
grodamas savo malonumui, mokytojas te-
ištar : “Tu privalai tapti pianistu”. Šis mo-
mentas apvert  I.Vunderio, šiandien kon-
certuojan io visame pasaulyje, likim .
Kaipmat pasipyl  pergal s tarptautiniuose 
pianist  konkursuose. Jaunasis pianistas 
nuolat koncertuoja garsiausiose sal se
Pranc zijoje, Kinijoje, Liuksemburge, Ki-
pre, Belgijoje, Portugalijoje, JAV ir kitur.

“Laisvalaikio” inf.

Stebuklu vadinamas pianistas 
koncertuos Lietuvoje

Ingolfo Vunderio sugr žimo koncertai: rugs jo 30 d. 
19 val. - Kauno filharmonijoje, 
spalio 1 d. 18 val. - Klaip dos 

koncert  sal je, spalio 3 d. 19 val. - Vilniaus 
kongres  r muose. Bilietus  rengin  galima 
sigyti sali  kasose, “Bilietai LT” ir “Tiketos” 

kasose, internetu.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida 2 bilietams

Sensacingasis pianistas 
Ingolfas Vunderis 
sugrįžta į Lietuvą

Organizatorų archyvo nuotr. 



Po darbingos ir kūrybingos va-
saros dainininkė Aistė Smilge-
vičiūtė ir grupė “Skylė” ruošiasi 
dar aktyvesniam rudens sezo-
nui. Jau rugsėjo 22 d. Vilniaus 
Šv.Kotrynos bažnyčioje vyks 
rudens lygiadienio koncertas, o 
po jo vokalistė ir grupė planuoja 
naujus darbus. Apie prabėgusią 
vasarą, koncertą ir ateities pla-
nus pasakoja A.Smilgevičiūtė ir 
“skylėnas” Rokas Radzevičius.

- Kaip prab go “Skyl s” va-
sara?

Aist  Smilgevi i t  (A.S.):
Prab go koncertuojant, kuriant ir 
planuojant naujus dalykus. Aš ypa
džiaugiuosi k rybine šios vasaros 
puse - ruošiame nauj  program .

Rokas Radzevi ius (R.R.):
“Skyl nams” pavyko šiek tiek paa-
tostogauti, bet turime nauj  tiksl
- autorin s dainos partizanini  lais-
v s kov  tema. Gilinom s  auten-
tišk  medžiag , diskutavome. Jau-
iam s gav  nauj  k rybin  impuls .

Aplink grup s branduol  pritrauk -
me nauj  šiai temai neabejing  mu-
zikant . Grup s viduje - susitelkimo 
atmosfera.

- simintiniausias vasaros 
vykis?

A.S.: Maži, bet malon s atradi-
mai vyko vasaros pradžioje, atosto-
gaujant Nidoje. Ten daug važin jom
dvira iais, numyn m  Bulvikio ra-
g , lipom  Vecekrugo kaln . Iš žve-
j  pirkom švieži  stark , gaminom s
pagal vietinius receptus.

Jei apie k ryb  - suk riau kele-
t  nauj  tekst , eil raš i , por  nau-

j  dain . Man svarbus šios vasaros 
pasiekimas.

R.R.: Sureng me k rybin  sto-
vykl , kurioje šturmavom naujas 
“partizanines” dainas. Savaitei si-
k r me vieno iš grup s nari  sody-
boje Anykš i  rajone.

- Kokie rudens k rybiniai 
planai?

A.S.: Laukiu koncerto su stygi-
ni  kvartetu Šv.Kotrynos bažny io-
je per rudens lygiadien . Labai lau-
kiu ir naujo rinktinio vis  laik
“Skyl s” dain  disko “Sapn  trof -
jai” pasirodymo.

- Kada pasirodys naujas al-
bumas? Kokio jo laukti?

R.R.: Nup t me dulkes nuo se-
n j raš  ir atrink  ryškiausias vi-
s  “Skyl s” gyvavimo period  dai-
nas paruoš me leidin . Dabar jau 
tikrai galime pasakyti, kad spalio 
pradžioje rasite j  gulint  parduotu-
vi  lentynose. Dain  per ilg  laik
pavyko sukurti daug, tad nuspren-
d me, kad “Sapn  trof jai” bus dvi-
guba kompaktin  plokštel .

A.S.: Tiems, kurie “Skyl ” at-
rado tik po “Povandenini  kronik ”, 
šis albumas išskleis vis  spalving
grup s k rybin  istorij . Bus ir ne-
tik tum  - dar niekur ne traukt
k rini , o štai senos dainos “Ernes-
tas” ir “Dvyniai” sulauk  naujos 
aranžuot s ir perdainavimo. trauk-
sime “Meil s duet ” iš roko operos 
“J rat  ir Kastytis”, rašyt  per kon-
cert  su stygini  orkestru.

- Kaip apib dintum te kon-
cert  Šv.Kotrynos bažny ioje?

A.S.: Sugr žimas iš judrios va-
saros ir dienos persivertimas 
trumpyn visus mus ver ia iš atvi-
r  erdvi  telktis ten, kur jaukiau, 
šil iau. Mažiau š lti, daugiau 
klausytis siela, jautriau steb ti. 
Po truput  keisti vidin  ritm . Pa-

vasar  pirm syk išband me ši
erdv  ir m s  l kes iai išsipild
su kaupu. Susirinko ne tik tinai 
šilta publika. Man pa iai tai buvo 
vienas gražiausi  m s  surengt

koncert . Ilgai nesvarst  nus-
prend m j  pakartoti ruden .

- Ar per koncert  Šv.Kotry-
nos bažny ioje skamb s naujos 
dainos?

A.S.: Sugrosime dain , kurios 
pasirodys rinkinyje “Sapn  trof jai”, 
por  iš “partizanišk ”, be abejon s,
“Meil s duet ”.

Interviu pareng  “Via Artis” 

Karštas savaitgalis Vilniaus 
“Malibu” klube su vyrų stripti-
zu! Rugsėjo 25 d. į klubą “Ma-
libu” atvyksta garsi Rusijos 
vaikinų striptizo grupė “Grand”, 
kuri stebins klubo lankyto-
jus intriguojančia pasirodymų 
choreografija ir išpuoselėtomis 
kūno formomis. Bus karšta!

Dabartiniai grup s “Grand” na-
riai Aleksejus ir Nikolajus atsitikti-
nai susitiko viename šoki  vakar -
lyje, scenoje. Susipažin  vyrukai 
nusprend  suburti nauj  kolektyv .
Iš pradži  orientuotasi  šokius, o 
ne  erotik . Bet kai prad jo gastro-
les po Maskv ,  grup siliejo dar 
vienas šok jas Vladimiras, buv s
“Dilon šou” dalyvis. Jo iniciatyva 
šokis susijung  su erotika. Tai vy-
ko 2000 metais. Dabar vyr  erotinis 
šou “Grand” tapo vienu geriausi
ne tik Maskvoje, bet ir visoje Ru-
sijoje. Kolektyvo repertuaras labai 
platus,  šok pintos vairios id jos
ir original s siužetai. Kiekvienam 
šokio numeriui pritaikyti tinkantys 

kostiumai. Grup s nariams sceni-
nius kostiumus modeliuoja garsi 
dizainer  Liuba Suchova, su kuria 
grup s “Grand” vaikinai bendradar-
biauja mados pasirodymuose kaip 
modeliai. Pasirodymo siužetas gali 
nukelti  Havaj  papl dim , gangs-

teri ikag  ir ne tik. Grup s
“Grand” šok jai  scen  išsikvie ia
dalyves iš šalies ir taip pa vairina
savo pasirodym . Visa tai ir daug 
daugiau pamatysite vyr  striptizo 
grup s “Grand” pasirodymuose.

“Laisvalaikio” inf. 

Klube “Malibu” - vyrų striptizo šokėjai “Grand”

Striptizo šokėjai iš Rusijos 
stebins susirinkusiuosius šokio 
choreografija ir išpuoselėtais kūnais

Organizatorių archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-10Lt
nuolaida bilietui

A.Smilgevičiūtė ir “Skylė” 
- apie rudens darbus
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Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Aistę Smilgevičiūtę ir Roką 
Radzevičių išgirsite rugsėjo 
22 d. Šv.Kotrynos bažnyčioje 
vyksiančiame koncerte

Rolando Kuprio nuotr.

A.Smilgevi i t s ir grup s “Skyl ” koncertas 
vyks rugs jo 22 d. 19 val., Vilniuje, 

Šv.Kotrynos bažny ioje. Papildomas koncertas 
- rugs jo 23 d. 19 val.

Atlik jai: Aist  Smilgevi i t  - vokalas, Rokas 
Radzevi ius - akustin  gitara, vokalas, 

Mantvydas Kodis - akordeonas, K stutis Draz-
dauskas (fleita) ir Tomo Raman i no

(violon el ) suburtas stygini  kvartetas, 
Gediminas Žilys - bosin  gitara, kankl s,

Salvijus Žeimys - mušamieji.
Bilietus platina BILIETAI.LT. Kainos 45-60 lt. 

Studentams ir senjorams taikoma 10 proc. 
nuolaida. Vaikai iki 12 met leidžiami

nemokamai.
Daugiau informacijos www.skyle.lt
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Besidomintiems ekologija

Šiuos metus UNESCO paskelb  nat -
ralaus pluošto metais, tad vienas ši  me-
t  parodos akcent  - ekologin s inovacijos 
tekstil je, interjere, aprangos ir odos pra-
mon je, ekologiškos technologijos ir 
sprendimai pramonei. Apsilank  parodoje 
gal site sigyti Lietuvos moni  “Omni-
teksas”, “Linomeda”, “Klasikin  tekstil ”
linini  drabuži  vyrams ir moterims bei 
nam  tekstil s ir kit  inovatyvi , gamtai 
bei žmogui draugišk  produkt .

Renginyje laukiamas kiekvienas besi-
domintis mada - 24 d., ketvirtadien , 10 
val. per parodos atidarym  Vilniaus dail s
akademijos (VDA) aukl tiniai pristatys 
jungtin  drabuži  kolekcij . Penktadien
VDA surengs seminar  “2010-2011 m. 
rudens ir žiemos vyr  bei moter  mados 
tendencijos”.

Beje, užsukusieji  parod  ras ir gami-
ni  “antikrizin mis” kainomis - trikotažo, 
avalyn s vaikams ir jaunimui žemomis kai-
nomis pasi lys gamintojai iš Baltarusijos. 
“Beppi” prek s ženklo avalyn  iš Portuga-
lijos jau vertino Lietuvos vartotojai. Ieš-
kantiesiems pigesni  preki  skirtas sek-
torius “Indijos prek s ir amatai”. Ten rasi-

te indišk  tradicin  juvelyrik , odini , šil-
kini  ir drabuži  iš 100 proc. medviln s.

Vaikams ir jaunimui

Šeštadien , 26 d., vyks Severos epulie-
n s mados studijos “Mažasis modelis” ma-
dos švent  “www.modeliai.lt”. Ant podiumo 
bus pademonstruotos kolekcijos vaikams ir 
jaunimui, tarp j  - linksmoji kojini  fabriko 
“Skinija” produkcija, iš Pranc zijos atkeliav
“Promode” drabužiai. Jaunuoliai išvys Pakis-
tane pagamintas sporto prekes ir odin  ap-
rang  baikeriams. “Runaround” prekybos 
bendrov  iš Bangladešo parodoje pristatys 
aukštos kokyb s odos gaminius jaunimui.

Verslininkams

Pirm  ir antr  parodos dienas, 24-25 d., 
 susitikimus, seminarus ir diskusijas kvie-
iami lengvosios pramon s specialistai ir 

visi, kuriems svarbus Lietuvos aprangos ir 
tekstil s pramon s verslo vystymas.

“Laisvalaikio” inf.

Paroda “Baltijos tekstilė ir oda” - vertinantiems kokybę
Rugsėjo 24-26 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodų centre “Litexpo”, vyks 18-oji 
tarptautinė tekstilės, aprangos gaminių ir inovacijų paroda “Baltijos tekstilė ir 
oda”. Šiemet aprangos gaminių ir inovacijų parodoje dalyvaus 122 kompanijos 
iš 19 pasaulio šalių. Džiugu, kad, nepaisant ekonominių sunkumų, parodoje 
matysime apie 50 Lietuvos tekstilės ir aprangos gamintojų.

Parodoje drabužių kolekcijas pademonstruos 
Vilniaus dailės akademijos studentai

Organizatorių archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

įėjimas į parodą

nemokamas
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ
- Esate ne popžvaigžd , pa-

saulinio garso magas, ekstrasen-
sas ar pranašas, kvie iate  ne 
visiems suvokiamo pob džio 
rengin  ir pretenduojate  kon-
cert  sal s dydžio auditorij . Iš 
kur tiek ambicij ?

- Apkeliavau daugiau kaip 60 šali ,
kuriose mokiausi pas pa ius geriau-
sius s km s filosofijos mokytojus. 
Ma iau, kaip t kstan iai žmoni  skir-
tingose šalyse eina pasiklausyti ne re-
ligin s, ne ekstrasensorin s, o papras-
tos teigiamos informacijos ir sikrauti 
pozityvi  min i . Lietuvoje prieš 6 
metus pirmasis prad jau rengti moty-
vacinius seminarus. Mano organizuo-
tame vieno garsiausi  Europos finan-
s  guru Bodo Šaferio seminare daly-
vavo apie t kstantis žmoni . Pats lai-
kas pretenduoti  dar didesn
auditorij . Didžiausia ir ambi-
cingiausia mano svajon  -  ge-
r j  pus  pakeisti dešimties mi-
lijon  žmoni  gyvenim . Per 
šimtus seminar , manau, ko-
kiems 200 000 jau pad jau.

Mano paties gyvenim  labai pakei-
t  motyvaciniai seminarai. Jie nepade-
da tik tiems, kurie nemoka mokytis. 
Juk seminaras yra geriausia vieta su-
sim styti ir priimti sprendimus.

- Kod l manote, kad tokiam 
renginiui dabar palankiausias 
metas?

- Per sunkmet  žmones bombar-
duoja ypa  negatyvi informacija. T
daro televizija, spauda, kolegos ir 
artimieji. Ir sikrauti teigiamos ener-
gijos beveik n ra kur. Prarandama 
motyvacija - tikslai, d l kuri  gyve-
ni ir energingai sieki, o t  daryda-
mas džiaugiesi gyvenimu. Lietuvo-
je žmon s jau seniai nustojo svajoti, 
jiems svarbu, duok Dieve, ištraukti 
iki m nesio pabaigos. Kai n ra sva-

joni , didesni  tiksl , n ra ir veiks-
mo. Apklausos rodo, kad žmon s
susting , apimti baim s, vidinio ne-
rimo ir laukimo, kas bus toliau.

- Kok  gelb jimosi rat  žada-
te mesti?

- Renginio užduotis - gr žinti tai, 
kas prarasta: svajones, viltis, pasiti-
k jim  savimi, ir pozityviai perprogra-
muoti savo smegenis. Juk jos kaip 
kompiuteris - kokios informacijos 
joms suteiksi, taip ir užprogramuosi. 
Mano tikslas - priminti, kad sprendi-
mus, kaip jaustis ir k  daryti, priima-
me patys. Kad viskas yra m s  ran-
kose, o mes esame gali nai. Iš pri-
gimties mumyse slypi didžiul  j ga 
- tas vienintelis “spermamenas”, gy-
vyb s užuomazgos pradžioje pasuk s
didžiausio pasipriešinimo keliu ir vei-
k s 150 000 milijon  konkurent .

- Išsiaiškinote, kas j  nuslo-
pina?

- Jis dingsta d l nes kming
bandym . Pagalvokite, kiek m gini-
m  atlieka vaikas, mokydamasis pir-
mojo žingsnio? T kstan ius. Gri va, 
v l stojasi. Apklausos rodo, kad su-
aug s žmogus po vieno nes kmingo 
bandymo daugiau nebem gina. 
Moksliškai tai vadinama išmoktu 
bej giškumu. Žmogus mano, kad 
kriz s veikti negali, darbdavio - taip 
pat ir mokes i  inspekcijos bei 
triukšming  kaimyn  - ne. Negali 
nieko. Tai netiesa. Užsispyrimas iš 
prigimties duotas visiems, ir jis yra 
svarbi s km s instinkto dalis.

- Kas, j s  supratimu, yra 
s km ?

- Jos strukt ra labai aiški. Tai - 
tur ti didžiul  ambicing  tiksl , jo sie-
kiant nugal ti visas kli tis ir m gau-
tis šiuo procesu. Nors žmon s iš pri-
gimties užkoduoti siekti s km s, 
statistika rodo, kad bet kurioje srity-
je išskirtini  rezultat  pasiekia tik 3 
procentai, o 80 proc. susimauna. Taip 
vyksta d l to, kad daugelis žaidžia 

ne savo žaidim , daro tai, kam netu-
ri sugeb jim . Manau, kad 
ypatingas talentas yra duotas 
kiekvienam, tereikia j  suvok-
ti ir pagal j  orientuoti savo 
tikslus. B da, kad daugelis ne-
turi dr sos sustabdyti savo au-
topiloto, pasipriešinti rutinai.

- Gal seminaro dalyviams pa-
d site pasinaudodamas hipnoze, 
juk esate jos meistras?

- Studijavau hipnoz , nes nor jau 
žmon ms daryti didel tak . Deja, 
supratau, kad pav lavau. Žmoni  ne-
bereikia hipnotizuoti, beveik visi jau 
užhipnotizuoti, gaila, kad negatyvia 
linkme. Daugybei teigta mintis, kad 
yra bej giai, iš j  atimtos svajon s. 
Kod l daugyb  m nesio pabaigoje at-
siduria ties finansiniu nuliu? Ar ne 
veikiami hipnoz s? Atiduoti pinigus 
skatina valstyb s strukt ros, televi-
zijos reklama hipnotizuoja ir perša 
pirkti bulvi  trašku ius, žurnalai bru-
ka madingus daiktus...

Seminaro tikslas - dehipnotizaci-
ja. Naudosiu hipnoz  vienam tikslui, 

kad išvaduo iau iš esamos b senos. 
Skatinsiu žmones atsirinkti tik tas 
programas, kurios yra naudingos. Juk 
mumyse yra “spermamenas” - j ga, 
nepasiduodanti jokiai hipnozei.

- Visa tai bus panašu  masin
apvalym ?

- Šis seminaras ir yra smegen
plovimas, o plauti jas reik t  kuo 
dažniau - juk k n  prausiame kiek-
vien  dien . Iš smegen  m ginsime 
pašalinti teršian ias šiukšles. Juk 
apie 99 proc. m s  gaunamos infor-
macijos yra negatyvi: “užmuš, pa-
kars, išprievartaus”. Surengsime 
sanitarin  dien , po kurios žmon s
pamatys, kad pasaulis yra gražus...

- Tam keturias valandas rei-
k s tik s d ti ir klausytis?

- Tai nebus paskaita - pateiksiu 
daug emocini  pratim  ir užduo i .
Smegen  perprogramavimo procese 
nauj  elges  teks susieti su džiaugs-
mu, o pasyvum  - su skausmu. Dau-
gelis verks, juoksis, visi patirs kon-
trastin  duš  ir bus išjudinti.

Klausytojai prival s užrašyti savo 
svajones. Bet svarbiausia, kad teks 
paži r ti savo baim ms  akis - išgy-
venti savo mirt ... Juk svarbiausias 
vertybes žmogus suvokia kritiniu mo-
mentu, patyr s sukr tim . Seminaras 
duos milžinišk  sukr tim , bet tai bus 
padaryta saugiai. Tai leis priimti to-
lesniam gyvenimui b tin  lemting
sprendim . Ir tai reik s padaryti per 

3 sekundes. Tokios akimirkos pakan-
ka s km s instinktui pažadinti.

- Kokia garantija, kad pasi-
seks?

- Poky iai gyvenime vyksta ar-
ba labai greitai, arba niekados. Se-
minare sukuriama tokia aplinka, ku-
rioje žymiai lengviau gali priimti 
sprendim . Žmon s gaus stipr
energin  impuls . Jie sikraus ne tik 
iš lektoriaus, bet ir vieni iš kit . Vie-
noje vietoje keli t kstan iai žmoni
svajos, kovos su baim mis... vyks
tikras energinis sprogimas.

Galiu garantuoti, kad visi, semi-
nare pri musieji sprendimus, k
nors gyvenime pakeis.

Algirdas Karalius skelbia smegenų sanitarijos dieną
Spalio 10 dieną Vilniaus “Utenos” pramogų arenoje sprogs energi-
nė bomba. Keliems tūkstančiams žmonių bus grąžintos svajonės, 
išsklaidytos baimės ir sužadinta gyvenimą pakeisianti prigimtinė 
galia. Tokios misijos imasi didžiausią Lietuvoje motyvacinį semina-
rą “Sėkmės instinktas: pažadink savyje atkaklumo galią” rengiantis 
sėkmės ir lyderystės psichologijos mokytojas Algirdas Karalius.

Algirdo Karaliaus dosj

Svetur. Gim  1966 m. lietuvi
tremtini  šeimoje Karagandoje 
(Kazachija).
Šeima. Ved s, turi du s nus.
Mokslai. Kauno medicinos aka-
demijoje baig  psichoterapijos 
specialyb , 12 vadybos ir pardavi-
m  mokykl  užsienio šalyse, mo-
k si pas geriausius pasaulio vers-
lo s km s mokytojus.
Pom giai. Ekstremalus sportas, 
argentinietiškas tango, Ryt  kovos 
menas džiu-džitsu, knygos (yra su-
kaup s daugiau kaip 4000 knyg
apie s km ).
Pripažinimas. Lyderyst s psicho-
logijos autoritetas Lietuvoje, vienas 
žymiausi  šalyje verslo konsultan-
t , pirmasis Lietuvoje sertifikuotas 
eriksonin s hipnoz s meistras, pir-
masis Europoje Harvardo verslo 
mokyklos sertifikuotas treneris.
Sklaida. Patirtimi dalijasi rengda-
mas seminarus vairiose šalyse, 
k r  mokym  korporacij , atsto-

vaujan i  žinomiausiems pasaulio 
mokym  centrams.
Paieška. 20 met  m gina atsaky-
ti  klausim , kod l vienus lydi s k-
m , o kitiems nesiseka.
Tikslas. Pad ti žmon ms gyven-
dinti svajones.
Credo. Netik k autoritetais, tik tuo, 
kas paties išbandyta ir veiksminga.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida neribotam

kiekiui bilietų

Algirdas Karalius mėgins 
pažadinti kiekvieno atmintyje 
užkoduotą sėkmės instinktą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Seminaro bilietais 
(69-149 Lt) prekiaujama 

“Bilietai LT” kasose

“Visi jau užhipnotizuoti, gaila, 
kad negatyvia linkme”



26-erių LNK “Muzikos aka-
demijos” dalyvis ELDARAS 
GADŽIJEVAS buvo pasiekęs 
dugną: Didžiojoje Britanijoje 
jis iš tikrųjų pajuto, ką reiškia 
neturėti darbo ir badauti. Šian-
dien tėvo netekęs ir su mama, 
buvusia estrados dainininke, 
gyvenantis vaikinas kabinasi į 
svajonę dainuoti.

- Žinome tik tai, kad tu - iš 
Azerbaidžano. Papasakok apie 
save daugiau.

- Aš gim s Lietuvoje. Kadaise 
t vas iš Azerbaidžano atvyko  Vil-
ni  studijuoti statybos inžinerijos. 
V liau gr žo  t vyn , sutiko mam ,
j  ved . Mano mama - buvusi dai-
ninink , dalyvavusi vairiuose fes-
tivaliuose. Ta iau jos karjera greitai 
pasibaig . Kod l? Jai buvo svarbiau 
šeima.

T vas tur jo ia darb , but . Jie 
apsigyveno Vilniuje. Gimiau aš, po 
penkeri  met  - brolis. Jis dabar 
gyvena ir studijuoja Turkijoje, bet 
labai myli Lietuv . Nors mes esame 
musulmonai, ta iau vis  gyvenim
pragyvenome Lietuvoje. Turkijoje 
broliui labai sunku, nes ten propa-
guojamas islamas, ten kitokios, 
griežtesn s, gyvenimo taisykl s.

- Nuo kada tu dainuoji?
- B damas penkiolikos met

at jau dainuoti  tautini  mažum
ansambl . Ten dainavau penkerius 
metus. Buvau vertintas. O ir ma-
ma - buvusi daininink , tad muzika 
mano genuose.

- Ar su mama, kadaise dai-
nininke, gal tum “Muzikos 
akademijos” scenoje sudainuo-
ti duetu?

- Mama nenori viešumo ir tai 
pasak  labai tvirtai. Jos nuomon
- nekeistina. Taip, ji buvo daininin-
k , o dabar savo svajon  išpildo per 
mane, manyje mato daininink .

- Tu be jokio akcento kal-

bi lietuviškai...
- D l kalbos niekada netur jau

problem . Moku penkias kalbas: 
azerbaidžanie i , rus , lietuvi ,
angl  ir lenk . Lenk  prireik  Di-
džiojoje Britanijoje.

- K  ten veikei?
- Gr žau tik prieš por  met .

Gyvenau ir dirbau ten trejus metus. 
Atsiv r  sienos, man šov  galv
išvykti - buvau mažai keliav s, no-
r jau patirti k  nors naujo. Kit  die-
n  nusipirkau biliet , dar po dienos, 
penkt  ryto, užsid jau kuprin  ir 
išskridau. Atsid r s ten pirmiausia 
patyriau šok . Paskambinau namo, 
sakiau, man bus “batai”. Mama 
surado kažkokius paž sta-
mus, pas kuriuos gal jau
pernakvoti.

Vienas gyveni-
mo etapas ten buvo 
labai labai sunkus, 
kai netur jau dar-
bo. Nežinojau nie-

ko - niekas nepaaiškino sistemos, 
netur jau atitinkam  leidim  dirb-
ti. Visa tai t s si du m nesius. Tie-
siogine to žodžio prasme du m ne-
sius g riau tik vanden  ir valgiau 
tik duon , net tekdavo prašyti lab-
daros. Tai užgr dino. V liau dirbau 
viešbu iuose, statybos srityje.

- Kaip klost si gyvenimas 
po Didžiosios Britanijos?

- Viešbutyje dirbau administra-
toriumi, paskui - v l pusmetis be 
darbo. V liau prekybos centre dir-
bau sunk  konsultanto darb . Da-
bar nedirbu niekur, esu užsiregis-

trav s Darbo biržoje. Dar ir 
studijuoju - VPU soci-

alin  pedagogik ,
b siu antra-

kursis.
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Ar verta apsinuoginti d l populiarumo?

Vaida

Nuogas k nas šiandien neb ra
naujiena, tad apsinuoginimu mažai 
k  nustebinsi. Esu liberali šiuo klau-
simu, bet pati nesutik iau nusireng-
ti prieš fotoobjektyv .

Ariel

Kategoriškai sakau “ne” nuogy-
b ms. Šalia talento tai netinka. Nie-
ko prieš neturiu ži r dama  nuogy-
bes žurnaluose, bet aš pati atsisaky-
iau, jei kas pasi lyt .

Atas

Nuog  nuotrauk  pilni žurnalai, 
vadinasi, yra paklausa. Bet k nas
juk trumpalaikis, jis nuvysta, lieka 
tik darbai. Be to, esu vyras, tad kam 
domu b t  mano apsinuoginimas?

R ta

Baisu. Kaip galima pardavin ti
save? Nepritariu, neverta. Bent jau 
aš apie tai tikrai negalvoju.

Marija

Tai kiekvieno asmeninis reikalas. 
Mano nuomone, neverta d l šlov s
tiek aukoti. Kai b siu brandi moteris, 
gal ir panor siu, kas žino, kad mane 
apsinuoginusi  nutapyt  koks nors 
menininkas. Bet tai darysiu tikrai ne 
d l populiarumo, o d l sav s.

Iš LNK “Muzikos akademijos” iš-
mestas Kafka tvirtina sulaukęs 
krūvos nusivylusių gerbėjų laiš-
kų. Bet gerbėjai vėl gali šypsotis 
- KAFKA praėjusį šeštadienį su-
grąžintas į šou. Savo šansu pa-
sinaudojo ir balsingajam vaiki-
nui pagalbos ranką ištiesė pats 
“Arūnas Valinskas”.

- Kafka, kaip atšventei sugr -
žim ?

- Su draugais ži r jome trans-
liacijos raš , analizavome klaidas, 
linksminom s. Gaila tik Olego buvo, 
kuris iškrito. Išties puikus vaikinas, 
b t  tur j s dar k  parodyti.

- Ar tik jaisi, kad b si beveik 
atvesdintas  tiesiogin  šou 
transliacij ?

- Širdyje kirb jo viltis, kad gal-
b t gr šiu. Bet kad šitaip, ir dar 
taip greitai, po savait s - tikrai ne. 
Buvo šokas. Po iškritimo skai iau 
internaut  komentarus - labai nu-
stebau, kad dauguma mane palaiko 
ir nori, kad gr ž iau. Išsižiojau, kai 
gavau daugyb  laišk , kuriuose 
gerb jai tvirtino klausantys mano 
dain  jau seniai, raš , kad aš vertas 
likti “Muzikos akademijoje”. Tie 
laiškai ir pad jo man išgyventi sa-
vait . (Šypsosi.)

- Kaip manai, kod l tie tave 
palaikantys gerb jai nesisteng ,
kad neiškristum, per mažai bal-
s  tau atidav ?

- ia - dilema. Manau, daug kas 
man , kad tikrai balsuoti nereikia, 
nes “ir taip juk aišku”, kad aš liksiu. 
Taip ir nutinka. Tad gerb jus raginu 
vis  pirma tur ti savo favorit  ir j
ne tik karštai palaikyti, bet ir vien
kit  bals  už j  atiduoti.

Sugrįžęs Kafka gerbėjus ragina 
balsuoti už savo favoritus

Juodas gyvenimas: Londone Eldarui 
teko du mėnesius badauti!

Po savaitės į “Muzikos akademiją” 
sugrįžęs Kafka dėkingas jį stipriai 

palaikiusiems gerbėjams

- šeštadieniais, 19 val., per LNK

Egzotiškos kilmės Eldaras sako galįs 
susišnekėti penkiomis kalbomis

LNK archyvo nuotr. 
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Vos prieš kelias dienas pokalbi
šou “Valanda su R ta” filmavimo 
metu, laidos ved jos R tos Mikel-
kevi i t s paklausta, k  gal t  pa-
daryti d l populiarumo, Vaida paš-
maikštavo: “Gal iau pabandyti 
pakeisti Ruslano Kirilkino orienta-
cij !” Ta iau tuo laidos ved jos R -
tos provokacija nesibaig . Mergi-
nos pasiteiravus, ar ji sutikt  išsi-
rengti viešai, o Vaidai sutikus, lai-
doje, skirtoje greito išgars jimo
reiškiniui, užvir  tikra kova. Greta 
ved jos atsistojusi Vaida sutriko, o 
studijoje vieš j  sve iai j  tiesiog 
užpuol !

“Bandai save parduoti kaip sil-
k  turguje”, - merginai kaip kirviu 
kirto kandusis Jurijus Smoriginas.

“Nusirengti dar n ra viskas. An-
tras žingsnis - permiegoti su prodiu-
seriu. O v liau bus dar daugiau, ir tai 
dar n ra viskas! Jeigu jau esi tokia 
“kieta”, tai reik jo ateiti ir nusireng-
ti!” - nuo Jurijaus neatsiliko Mundis.

Ta i a u 
pasak pa ios
Vaidos, tai 
buvo n  kiek 
nesurežisuo-
ta jos provo-
kacija studijo-
je vieš ju-
siems “se-
niams”, kurie 
nesugeba daugiau nieko, kaip tik lai-
dyti neargumentuot  kritik .

“Aš tiesiog sutrikau! Nesitik jau, 

kad papras iausias pokštas baigsis to-
kiu puolimu ant man s. Sulaukusi to-
kios Jurijaus ir Mundžio reakcijos ne-
tekau žado! Kartu tai buvo ir labai 
gera pamoka. Nuo šiol kalb dama vie-
šai b siu kur kas atsargesn ”, - su 

ašaromis akyse 
atviravo Vaida.

“Muzikos aka-
demijos” student
taip pat tvirtino, 
kad viešai ji nieka-
da nesutikt  apsi-
nuoginti. “Išsiren-
gimas siekiant po-

puliarumo man tikrai n ra prio-
ritetas”, - griežtai nukirto Vaida.

Mergin  gyn  ir laidos ved ja 
R ta Mikelkevi i t . “Tai - pirmasis 

krikštas Vaidai, kurio, esu sitikinu-
si, ji niekada nepamirš. Kai tave fil-
muoja 8 kameros, stebi daugiau nei 
100 žmoni , o kritikos str les laido 
tokios asmenyb s kaip J.Smoriginas 
ir Mundis, gali pamiršti net savo var-
d ! Tai - viena sud tingiausi  situa-
cij  scenoje, kokia tik gali nutikti, o 
Vaida b tent  toki  ir pateko. Ir ti-
krai nereikia jos smerkti, nes net 
profesionalai tokioje situacijoje su-
trikt ”, - atviravo R ta.

Televizijos ved ja tvirtino de-
danti naujokei Vaidai rieb  plius ,
mat ji gan tinai gerai pasirod  ir 
greitai išsisuko iš situacijos. “Keis-
ta, kad laidos eteryje dar nebuvo, o 
visi jau puol  j  smerkti”, - steb -
josi R ta.

Nerijus

Jei t  nuogali  moral  leidžia 
parduoti k n , viskas gerai. Bet aš 
nesutik iau. Manau, apsinuoginti 
neverta - ir su r bais galima paste-
b ti, ar žmogus seksualus.

Egl

D l šlov s apsinuoginantys žmo-
n s neturi proto. Tai yra visiška ne-
s mon . Net klausim  man nekyla, 
ar verta. Aišku, kad ne!

Eldaras

Net jei man pasi lyt  10 milijo-
n  eur , nesutik iau apsinuoginti, 
nes sulauk iau tik trumpalaikio po-
puliarumo. Aišku, nesmerkiu žmo-
ni , kurie sugeba tai padaryti pro-
tingai, j  toks pasirinkimas.

“Vakar dukrai - karštoji k d ,
šiandien mamai - karštasis mikrofo-
nas”, - juokiasi ponia Danut , atsilie-
pusi  m s  skambut . Ji k  tik gr žo 
iš kio darb  lauke, tad gali trumpai 
pasikalb ti apie netik t  dukters šlo-
v  “Muzikos akademijoje” ir apie tai, 
kaip pasikeit  mažo Radeiki  kaime-
lio gyvenimas. Na, bent jau šeštadie-
nio vakarai tai tikrai.

Egl s šeima pra jus  šeštadien
nerimavo - Egl  dainavo  karšt j  mi-
krofon , kovojo d l išlikimo. Liko. 
“Džiaugiam s. Bet Egl  dar neparod
visko, k  sugeba. Ji sirguliuoja, tad bal-
sas šiek tiek prikim s. A i  Dievui, 
viskas gerai baig si”, - sako Danut ,
Egl s, jos dviej  seser  ir brolio ma-
ma, dideli  Jakš i  nam  šeiminink .

“A i  Dievui”, ko gero, tar  visi 
Radeikiai. Pasak ponios Danut s, 
šiek tiek daugiau nei šimt  gyvento-
j  turintis kaimas šeštadienio vaka-
rais žino k  veikti - ži r ti kraštiet s
pasirodymus.

“Gyvenimas teka sava vaga, ta-
iau  parduotuv  nueiti neužkalbin-

tai kaimyno jau ne manoma. K  su-
tinku, vis pasišnekame apie Eglut ,
apie tai, kaip jai ten, televizijoje, se-
kasi. Visi ži ri ir palaiko - juk ne 
kasdien Radeiki  žmogus visai Lie-
tuvai rodosi ir dar tokiu balsu dai-
nuoja. O ir su draug mis dabar prie 
kavos puodelio turime apie k  pa-
plep ti “tarp m s  mergai i ”, - 
šypsosi Egl s mama.

Jai džiugu, kad niekur specialiai 
muzikos nesimokiusi , bet gimt  uni-
kal  talent  turinti dukra - pasteb ta 
televizijos. “Gird davau, kaip ji savo 
kambaryje antrame aukšte prie kom-
piuterio atsis dusi dainuoja... Vis ne-
nustodavo, karaok sijungdavo, ir 
sienos dreb davo. Bet nesureikšmin-
davome to. Juolab kad nuo vaikyst s
ji juk svajojo tapti šok ja! Kad baleri-
na bus, net syk  praneš ”, - apie pa-
sikeitusias dukters svajones kalba 
Danut .

Televizijos laidoje sug dintas 
dainininkas negaili aštrios kriti-
kos savo buvusiai d stytojai ak-
torei Larisai Kalpokaitei. Konf-
liktas tarp žymios aktor s L.Kal-
pokait s ir LNK “Muzikos aka-
demijos” aukl tinio Ato sižieb
laidos “Valanda su R ta” filmavi-
me. Laidos sve iai diskutavo apie 
populiarumo kain : kod l jauni 
žmon s nori išgars ti bet kokio-
mis priemon mis.

Filmavime dalyvav s 29-eri
“Muzikos akademijos” dalyvis 
operos solistas Atas kalb jo atvi-
rai: “21 metus mokiausi muzikos, 
o k  gavau? Operos ir baleto teatre 
dirbau už 400 lit  per m nes . Sa-
vaitgaliais po septynias valandas 
dainuodavau ir bals  dilindavau 
vestuv se.  televizijos muzikin
šou jau, nes man reikia gyventi, 
aš noriu tapti žinomas”.

L.Kalpokait  tuoj nutrauk  jo 
kalb . Pasirodo, Muzikos ir teatro 
akademijoje kadaise ji Atui d st
aktorin  meistriškum . “Aš, ger-
biamas Mantai (toks Ato tikrasis 
vardas - red. past.), labai puikiai 
prisimenu, kaip tu “dirbai”. Tur jai 
pas mane skol , neat jai skait ,
buvai tinginys. Tu visai nedirbai”, 
- kalb jo L.Kalpokait .

Atui šie žodžiai strigo  šird .
Jis sako su žmona dar pus  nak-
ties aptarin j s laidos filmavimo 
aistras, o ryte paklaustas, ar ties
sak  L.Kalpokait , pratr ko. “Aš 
neken iu jos. Gerbiu j  tik d l to, 
kad yra vyresn . Ji - neprofesio-
nali aktor , o kaip dainininkei su 
savo romansais jai iš viso reikia 
sl ptis. Koks nors Ruslanas Kiril-
kinas t kstant  kart  už j  aukš-
iau stovi”, - sak  “Muzikos aka-

demijos” dalyvis.
Atas pripažino, kad studij

metais jam nesisek  L.Kalpokai-
t s d stomas dalykas. “Ta iau aš 
tiesiog nenor jau su ja dirbti. Ji 
man nepatinka ir aš jai nepatinku. 
Ji turi labai daug blog  emocij  ir 
ambicij , specialiai “sodina” stu-
dentus. Jei atvirai, manau, kad jai 
nepasisek  tapti tikra savo srities 
profesionale, tod l ji nutar  eiti 
d styti studentams ir bent taip 
save paguosti. Juk beveik visi jos 
vaidmenys teatre - antraplaniai. Ji 
išgars jo tik at jusi vaidinti  te-
levizij ”, - niršo Atas.

Galiausiai jis nurimo: “Tik 
nerašykite labai blogai. Parašy-
kite, kad aš j  myliu, bu iuoju, 
bet si lau sl ptis”.

Jūžintų era baigėsi. Tegyvuoja Radeikiai! Įsižeidęs Atas: 
“Nekenčiu Larisos 
Kalpokaitės”

Neapsinuogino, 
bet apsiverkė

Kafka

Apsinuoginti - ne variantas. Aiš-
ku, jei nori b ti striptizo šok jas, ta-
da prašom. Ži riu  tai skeptiškai. 
Taip, atiduoti vis  save ži rovui rei-
kia, bet tai darykime savo talentu, 
dainuodami.

Pra jusi  savait  “Lietuje” 

klausomiausios:

1. Eldaras - “Bu inys”
2. Kafka - “Galb t”

3. Egl  - “Visada su tavimi”

“Ko jūs rėkiat? Gal pavydite, nes man vos 23-eji ir visas gyvenimas dar 
prieš akis?” - žibalo į netikėtai gimusį konfliktą pylė politologijos studentė 
VAIDA, kalbėdama apie jai pažertą J.Smorigino ir Mundžio kritiką.

Studijų metais Atui nesisekė 
Larisos Kalpokaitės 
dėstomas dalykas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Akademijos lydere 
tituluojama Eglė 
praeitą šeštadienį 
kovojo dėl išlikimo

Televizijos laidoje Vaidai 
teko atlaikyti aršią Jurijaus 

Smorigino kritiką

Kaip kadaise Andrius Rimiškis išgarsino Jūžintų kaimą, taip šian-
dien “Muzikos akademijos” dalyvė EGLĖ JAKŠTYTĖ garsina savuo-
sius Radeikius (Utenos r.). Tiesa, nuo Rimiškio Eglė skiriasi unikaliu 
talentu ir įspūdingu vokalu - ji vadinama tiesiog nenugludintu dei-
mantu iš Radeikių.
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Verka Serdiučka okupavo pagrindinę Kijevo gatvę

Simonas KUPRYS

Pagrindin  Ukrainos 
sostin s gatv  virto Verkos 
Serdiu kos klipo filmavimo 
aikštele

Rugpj io 12 dien  Ukrainos 
sostin s, Kijevo, gyventojai susid -
r  su erzinan iais nepatogumais, kai 
negal jo patekti  miesto centre 
esan i   Kreš iatiko gatv . Dalis pa-
grindin s Kijevo gatv s virto mil-
žiniška filmavimo aikštele,  kuri
nuo pat ryto buvo gabenama mo-
derniausia kino technika, o v liau
su gausia Ukrainos garsenybi  pa-
lyda joje pasirod  ir šurmulio kalti-
nink  Verka Serdiu ka. Netrukus 
paaišk jo, kod l buvo paralyžiuota 
nemaža dalis Kijevo centro – ia vy-
ko naujausios Verkos Serdiu kos 
dainos „Dolce Gabbana“ vaizdo kli-
po filmavimas.

Verka Serdiu ka neslepia tikinti, 
jog „Dolce Gabbana“ greitai taps di-
deliu muzikini  televizij  bei radijo 
sto i  hitu. Kontroversiškai verti-
nama atlik ja savo nauj j  dain  jau 
pristat  keliuose gyvuose pasirody-
muose Rusijoje – k rinys iš karto 
sulauk  entuziastingo publikos pa-
laikymo. Artimiausiu metu „Dolce 
Gabbana“ tur t  prad ti skamb ti
Ryt  bei Vidurio Europos radijo sto-
i  eteriuose, o dainos vaizdo klip

žadama baigti montuoti spal . Prane-
šama, kad vaizdo klip  kuria žinomas 
Ukrainos režisierius Semionas Go-
rovas, su atlik ja dirb s 2006-aisiais 
pirmajame jos miuzikle – „Verkos 
Serdiu kos nuotykiai“. Tiek „Dolce 
Gabbana“ vaizdo klipo siužetas, tiek 
jame nusifilmavusi  Ukrainos garse-
nybi  vard  Verka Serdiu ka kol kas 
neatskleidžia.

Hit  bus daug

„Dolce Gabbana“ ne vienintel
nauja daina, pastaruoju metu džiugi-
nanti ištikimiausius Verkos Serdiu -
kos gerb jus. Vasar  keliuose savo 

gyvuose pasirodymuose atlik ja sce-
noje pasirod  duetu su ne mažiau 
skandalinga rus  estrados žvaigžde 
Borisu Moisejevu – jie kartu atliko 
niekur kitur neskamb jusi  komišk
balad  „Bokal Lubvi“ (liet. „Meil s
bokalas“). Taip pat šiuo metu Rusijoje 
spar iai populiar ja dar vienas Verkos 
b simasis hitas – perdirbta kultin  Iri-
nos Alegrovos daina „Vsie my baby 
stervy“ (liet. „Visos mes bobos kek-
š s“). J  teigiamai vertino ir pati k -
rinio autor , garsi Rusijos estrados 
atlik ja Irina Alegrova. 

Naujausi Verkos Serdiu kos k -
riniai jau netrukus tur t  pasiekti 
Ukrainos radijo sto i  eterius. Pasi-
rodžius šioms dainoms Rusijoje pas-
klido gandai, kad Verka Serdiu ka
rašin ja dar vien  album . Visas su 

naujausia k ryba susijusias detales 
kruopš iai slepiantis atlik jas nepa-
neig  ši  gand , bet neatskleidžia, 
kokios dainos pateks  nauj j  rinkin .
Kol kas naujausias Verkos Serdiu -
kos studijinis albumas „DoReMi Do-
ReDo“ pasirod  vos prieš metus, o 
jame esan ios dainos iki šiol yra po-
puliarios Ukrainoje ir kaimynin se 

šalyse. Iš viso Verka Serdiu ka yra 
išleidusi 8 studijinius albumus bei 2 
geriausi  dain  rinkinius. 

Lietuvoje – naujausios 
koncertin s programos 
premjera

Verkos Serdiu kos personaž  jau 
ilgiau nei dešimtmet  kuriantis akto-
rius, nusipeln s Ukrainos artistas, An-
drejus Danilko pažad jo, kad m s
šalyje vyksian iuose renginiuose tik-
rai netr ks pozityvi  emocij  bei gero 
humoro. Trijuose didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose garsusis komikas ir 
dainininkas pristatys pa i  naujausi
savo koncertin  program  ir atliks po-
puliariausius hitus. Ekstravagantiško-
ji Verka Serdiu ka spalio 7 d. 
koncertuos „Žvej  kult ros r muose“ 
Klaip doje, spalio 8 d. – Kauno sporto 
hal je ir spalio 9 d. – „Utenos pramo-
g  arenoje“ Vilniuje.

Bilietus  renginius galima 
sigyti visose BILIETAI LT ka-

sose. Daugiau informacijos sve-
tain je www.bilietai.lt.

Ko gero skandalingiausia Ry-
tų Europos estrados žvaigždė 
Verka Serdiučka jau po kelių 
savaičių atvyks į Lietuvą, kur 
spalio 7–9 dienomis surengs 
net 3 įspūdingus šou: Klaipė-
doje, Kaune ir Vilniuje. Mūsų 
šalies žiūrovams Verka Ser-
diučka pažadėjo pristatyti vi-
siškai naują, dar Lietuvoje ne-
rodytą, koncertinę programą. 
Kokia tai bus programa, Verka 
neatskleidžia, tačiau atlikėjos 
kūrybiniai užmojai jau dabar 
kausto Rusijos bei Ukrainos 
žiniasklaidos dėmesį – ekstra-
vagantiškoji Verka Serdiučka 
dainuoja kartu su žymiausiais 
Rytų estrados veteranais, o jos 
vaizdo klipų filmavimų metu 
užtveriamos judriausios 
didmiesčių gatvės.

Organizatorių nuotr.

Net trijuose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose: 
Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje, 
ekstravagantiškoji Ukrainos 
garsenybė Verka Serdiučka 
pristatys pačią naujausią savo 
koncertinę programą ir atliks 
populiariausias dainas
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Verka Serdiučka okupavo pagrindinę Kijevo gatvę

Simonas KUPRYS

Pagrindin  Ukrainos 
sostin s gatv  virto Verkos 
Serdiu kos klipo filmavimo 
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žiniška filmavimo aikštele,  kuri
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derniausia kino technika, o v liau
su gausia Ukrainos garsenybi  pa-
lyda joje pasirod  ir šurmulio kalti-
nink  Verka Serdiu ka. Netrukus 
paaišk jo, kod l buvo paralyžiuota 
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ko naujausios Verkos Serdiu kos 
dainos „Dolce Gabbana“ vaizdo kli-
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Ukrainos režisierius Semionas Go-
rovas, su atlik ja dirb s 2006-aisiais 
pirmajame jos miuzikle – „Verkos 
Serdiu kos nuotykiai“. Tiek „Dolce 
Gabbana“ vaizdo klipo siužetas, tiek 
jame nusifilmavusi  Ukrainos garse-
nybi  vard  Verka Serdiu ka kol kas 
neatskleidžia.

Hit  bus daug

„Dolce Gabbana“ ne vienintel
nauja daina, pastaruoju metu džiugi-
nanti ištikimiausius Verkos Serdiu -
kos gerb jus. Vasar  keliuose savo 

gyvuose pasirodymuose atlik ja sce-
noje pasirod  duetu su ne mažiau 
skandalinga rus  estrados žvaigžde 
Borisu Moisejevu – jie kartu atliko 
niekur kitur neskamb jusi  komišk
balad  „Bokal Lubvi“ (liet. „Meil s
bokalas“). Taip pat šiuo metu Rusijoje 
spar iai populiar ja dar vienas Verkos 
b simasis hitas – perdirbta kultin  Iri-
nos Alegrovos daina „Vsie my baby 
stervy“ (liet. „Visos mes bobos kek-
š s“). J  teigiamai vertino ir pati k -
rinio autor , garsi Rusijos estrados 
atlik ja Irina Alegrova. 

Naujausi Verkos Serdiu kos k -
riniai jau netrukus tur t  pasiekti 
Ukrainos radijo sto i  eterius. Pasi-
rodžius šioms dainoms Rusijoje pas-
klido gandai, kad Verka Serdiu ka
rašin ja dar vien  album . Visas su 

naujausia k ryba susijusias detales 
kruopš iai slepiantis atlik jas nepa-
neig  ši  gand , bet neatskleidžia, 
kokios dainos pateks  nauj j  rinkin .
Kol kas naujausias Verkos Serdiu -
kos studijinis albumas „DoReMi Do-
ReDo“ pasirod  vos prieš metus, o 
jame esan ios dainos iki šiol yra po-
puliarios Ukrainoje ir kaimynin se 

šalyse. Iš viso Verka Serdiu ka yra 
išleidusi 8 studijinius albumus bei 2 
geriausi  dain  rinkinius. 

Lietuvoje – naujausios 
koncertin s programos 
premjera

Verkos Serdiu kos personaž  jau 
ilgiau nei dešimtmet  kuriantis akto-
rius, nusipeln s Ukrainos artistas, An-
drejus Danilko pažad jo, kad m s
šalyje vyksian iuose renginiuose tik-
rai netr ks pozityvi  emocij  bei gero 
humoro. Trijuose didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose garsusis komikas ir 
dainininkas pristatys pa i  naujausi
savo koncertin  program  ir atliks po-
puliariausius hitus. Ekstravagantiško-
ji Verka Serdiu ka spalio 7 d. 
koncertuos „Žvej  kult ros r muose“ 
Klaip doje, spalio 8 d. – Kauno sporto 
hal je ir spalio 9 d. – „Utenos pramo-
g  arenoje“ Vilniuje.

Bilietus  renginius galima 
sigyti visose BILIETAI LT ka-

sose. Daugiau informacijos sve-
tain je www.bilietai.lt.

Ko gero skandalingiausia Ry-
tų Europos estrados žvaigždė 
Verka Serdiučka jau po kelių 
savaičių atvyks į Lietuvą, kur 
spalio 7–9 dienomis surengs 
net 3 įspūdingus šou: Klaipė-
doje, Kaune ir Vilniuje. Mūsų 
šalies žiūrovams Verka Ser-
diučka pažadėjo pristatyti vi-
siškai naują, dar Lietuvoje ne-
rodytą, koncertinę programą. 
Kokia tai bus programa, Verka 
neatskleidžia, tačiau atlikėjos 
kūrybiniai užmojai jau dabar 
kausto Rusijos bei Ukrainos 
žiniasklaidos dėmesį – ekstra-
vagantiškoji Verka Serdiučka 
dainuoja kartu su žymiausiais 
Rytų estrados veteranais, o jos 
vaizdo klipų filmavimų metu 
užtveriamos judriausios 
didmiesčių gatvės.

Organizatorių nuotr.

Net trijuose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose: 
Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje, 
ekstravagantiškoji Ukrainos 
garsenybė Verka Serdiučka 
pristatys pačią naujausią savo 
koncertinę programą ir atliks 
populiariausias dainas
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Erosas Ramacotis: Vilniuje susitiksime balandžio 6 dieną

Simonas KUPRYS

Eroso Ramaco io ture – 
20 papildom  koncert

Naujausius pasikeitimus iššauk
didžiul  E.Ramaco io koncert  s km .
Pranešama, kad ilgai nekoncertavusio 
atlik jo išsiilg  gerb jai bilietus perka 
žaibišku grei iu, tod l vietoj planuot
40 pasirodym  bus surengta daugiau 
nei 60. D l didelio papildom  koncert
skai iaus teko  kitas datas perkelti pa-
sirodymus ne tik Lietuvoje, bet ir La-
tvijoje, Rusijoje ir Vokietijoje.

„D l didelio papildom  koncert
skai iaus E.Ramaco io atstovai buvo 
priversti dar kart  pakeisti pasirody-
mo Vilniuje dat “, – sako „Makro-
concert Lietuva“ direktorius Vaidas 
Zdancevi ius. „Atlik jo atstovai ofi-
cialiai patvirtino, kad E.Ramaco io
koncertas Vilniuje vyks balandžio 6 
d. Tikim s, kad atlik jo gerb jams
nežymus datos pakeitimas dideli
nepatogum  nesukels“. 

Visi anks iau sigyti bilietai 
E.Ramaco io koncert  galios – j
specialiai keisti nereikia.

Akcijos metu – bilietai 
koncert  pigiau

Šiuo metu vyksta speciali akcija, 
kurios metu pigiausi bilietai  rengin
kainuoja nuo 135 lit . Akcijos laikas ri-
botas. Bilietus  balandžio 6 dien  Vil-
niuje, „Siemens arenoje“ vyksiant
E.Ramaco io koncert  galima sigyti 
visose „Tiketa“ kasose ir internetu.

Vienintelis Eroso Ramaco io
pasirodymas Lietuvoje

Balandžio 6 d. Vilniuje koncer-
tuosiantis E.Ramacotis pristatys 
naujausi  savo album  „Ali e Radi-

ci“. Net kelet  met  garsiausiose 
pasaulio raš  studijose kurtas albu-
mas laikomas vienu brandžiausi
atlik jo darb . Dar nepasiek s par-
duotuvi  lentyn , „Ali e Radici“ 
gimtojoje šalyje buvo pripažintas 3 
kartus „platininiu“ (iš anksto užsa-
kyta daugiau nei 210 t kst. jo kopi-

j ). Už š  pasiekim  E.Ramaco iui
teiktas prestižinis „Wind Award“ 

apdovanojimas, prilyginamas itališ-
kajam muzikos „Oskarui“.

Ilgiau nei 25 metus koncertuojan-
tis dainininkas – vienas garsiausi  at-
lik j  pasaulyje, pardav s milijonus 
album , suk r s kelias dešimtis popu-

liariosios muzikos klasika pripažint
hit . Dainininkas yra ypa  populiarus 
Vokietijoje, Meksikoje, Argentinoje ir, 
be abejo, gimtojoje Italijoje. E.Rama-
cotis išleido 14 studijini  album  ir 
dain  rinkini , visame pasaulyje par-
dav  daugiau nei 50 milijon raš . Per 
savo karjer  atlik jas dainavo su tokio-

mis žvaigžd mis kaip Cher, Andrea 
Bocelli, Joe Cocker, Carlos Santana, 
Tina Turner, Luciano Pavarotti, ir dau-
geliu kit . Vienintel  ital  muzikos su-
peržvaigžd s E.Ramaco io koncert
Lietuvoje organizuoja pirmaujanti Vi-
durio ir Ryt  Europoje koncertin
agent ra „Makroconcert“.

Dėl didžiulio papildomų koncertų skaičiaus Eroso Ramacočio 
(Eros Ramazzottti) atstovai yra priversti nežymiai pakeisti/pa-
koreguoti atlikėjo pasirodymo Lietuvoje datą. Eroso Ramacočio 
koncertas „Siemens arenoje“ Vilniuje įvyks balandžio 6 dieną. 
Koncertas yra perkeltas paties atlikėjo atstovų iniciatyva, 
kurie nuoširdžiai atsiprašo gerbėjų ir tikisi, jog nežymus datos 
pakeitimas nesukels didelių nepatogumų. Tai bus vienintelis 
italų muzikos žvaigždės pasirodymas mūsų šalyje. Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Ilgiau nei 25 metus koncertuojantis Erosas 
Ramacotis – vienas garsiausių atlikėjų 

pasaulyje. Balandžio 6 dieną vieninteliame 
koncerte Vilniuje italų muzikos superžvaigždė 

pristatys naujausią savo kūrybą



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 17 d.24 Scena  www.makroconcert.lt

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

„Ultimo Tango“ buvo 
pristatytas daugelyje pasaulio 
šalių ir sulaukė milžiniškos 
sėkmės. Didžiosios Britanijos 
dienraščio „The Times“ 
apžvalgininkai spektaklį 
pavadino „seksualiausiu tango 
šou kada nors rodytu Londone“

Simonas KUPRYS

Aistringiausias spalio 
vakaras su „Ultimo Tango“

„Ultimo Tango“ – tai kvap
gniaužiantis dviej  dali  šokio ir 
muzikos šou apie tango ir pa ios Ar-
gentinos istorijos vingius, kur  vir-
tuoziškai pasakoja net 13 geriausi
Piet  Amerikos šok j .

„Šiuo spektakliu siekiame t s-
ti geriausias Argentinos tango tra-
dicijas. „Ultimo Tango“ – tai 30 
dramatišk  akimirk , skirting
žmoni  gyvenimo ir tautos istorijos 
fragment , kuriuose užfiksuota 
meil , aistra ir, žinoma, magiškas 
tango“, – pasakoja „Tango Pasion“ 
trup s k r jas ir vadovas, pasau-
linio garso choreografas Hektoras 
Zaraspe (Hector Zaraspe).

Šis šokio ir muzikos spektaklis 
daugelyje pasaulio šali  sulauk  mil-
žiniškos s km s. Vieno didžiausi
Didžiosios Britanijos dienraš i
„The Times“ apžvalgininkai „Ultimo 
Tango“ pavadino seksualiausiu tan-
go šou, kuris kada nors buvo rodytas 
Londone.

Aukš iausiais apdovanojimais 
vertinta šok j  trup  „Tango Pa-

sion“ Vilniuje pasirodys jau spalio 
29 dien . Vieninteliame šou Vilniu-
je, Kongres  r muose, gracingais 
šoki  judesiais publik  ker s 13 pro-

Spalio 29 dieną pirmą kartą Lietuvoje viešės 
visame pasaulyje garsi tango trupė iš Argentinos 
„Tango Pasion“. Vieninteliame pasirodyme Vilniuje, 
Kongresų rūmuose, profesionalūs šokėjai parodys 
tarptautinį pripažinimą pelniusį dviejų dalių 
spektaklį „Ultimo Tango“ (liet. „Paskutinis tango“). 
Net 2 valandas truksiančiame renginyje mūsų 
žiūrovai išvys jausmingą istoriją, pribloškiančią 
savo energija ir argentinietišku temperamentu.

„Tango Pasion“ – 2 valandos argentinietiškos aistros

fesionali  šok j , o gražiausias ar-
gentinietiškas melodijas dovanos 
garsusis Piet  Amerikos orkestras 
„Sexteto Mayor“.

Pripažintos tango žvaigžd s
ir jaunieji talentai

„Tango Pasion“ kolektyvo isto-
rija prasid jo 1992 metais, kai ketu-
ri takingi sceninio meno meistrai 
(Hector Zaraspe, Mel Howard, Jose 
Libertella, Ricardo Carpani) nu-
sprend  sukurti spektakl , kuriame 
tradicinis argentinietiškas tango at-

spind t  modernaus pasaulio dva-
si . Vienas didžiausi  tango 
autoritet  pasaulyje  Hektoras Za-
raspe kelet  met  keliavo po Argen-
tinos milongas (tango mokyklas - aut. 
past.) ieškodamas išskirtini  šok j
b simai savo trupei.

„Ultimo Tango“ spektaklyje šoka 
6 šok j  poros ir vienas solistas. Vi-
si trup s nariai yra profesional s tan-
go meistrai, išskirtin s asmenyb s, 
choreografijos žinovus žavin ios ne-
priekaištinga atlikimo technika, savo 
šokio aistra ir taigumu pavergian-
ios kiekvien  šou ži rov . Spalio 29 

dien  Vilniuje vyksian iame pasiro-
dyme šoks ryškiausi  Piet  Ameri-
kos tango žvaigždži  Monikos 
Romero ir Omaro Ocampo bei Os-
valdo Ciliento ir Gracielos Garcios 
poros, su „Tango Pasion“ gastroliuo-
jan ios nuo trup s k rimo pradžios. 
Taip pat m s  ži rov  laukia išskir-
tin  galimyb  pamatyti spar iai ky-
lan ios žvaigžd s, solisto Leonardo 
Luizagos pasirodym .

Bilietus platina BILIETAI 
LT. Daugiau informacijos svetai-
n je www.bilietai.lt.

Organizatorių nuotr.

Spalio 29 dieną 
Vilniuje, Kongresų 
rūmuose, pasaulinį 
pripažinimą pelniusi 
tango trupė iš 
Argentinos „Tango 
Pasion“ Lietuvos 
žiūrovams dovanos 
vienintelį pasirodymą.
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Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

„Ultimo Tango“ buvo 
pristatytas daugelyje pasaulio 
šalių ir sulaukė milžiniškos 
sėkmės. Didžiosios Britanijos 
dienraščio „The Times“ 
apžvalgininkai spektaklį 
pavadino „seksualiausiu tango 
šou kada nors rodytu Londone“

Simonas KUPRYS

Aistringiausias spalio 
vakaras su „Ultimo Tango“

„Ultimo Tango“ – tai kvap
gniaužiantis dviej  dali  šokio ir 
muzikos šou apie tango ir pa ios Ar-
gentinos istorijos vingius, kur  vir-
tuoziškai pasakoja net 13 geriausi
Piet  Amerikos šok j .

„Šiuo spektakliu siekiame t s-
ti geriausias Argentinos tango tra-
dicijas. „Ultimo Tango“ – tai 30 
dramatišk  akimirk , skirting
žmoni  gyvenimo ir tautos istorijos 
fragment , kuriuose užfiksuota 
meil , aistra ir, žinoma, magiškas 
tango“, – pasakoja „Tango Pasion“ 
trup s k r jas ir vadovas, pasau-
linio garso choreografas Hektoras 
Zaraspe (Hector Zaraspe).

Šis šokio ir muzikos spektaklis 
daugelyje pasaulio šali  sulauk  mil-
žiniškos s km s. Vieno didžiausi
Didžiosios Britanijos dienraš i
„The Times“ apžvalgininkai „Ultimo 
Tango“ pavadino seksualiausiu tan-
go šou, kuris kada nors buvo rodytas 
Londone.

Aukš iausiais apdovanojimais 
vertinta šok j  trup  „Tango Pa-

sion“ Vilniuje pasirodys jau spalio 
29 dien . Vieninteliame šou Vilniu-
je, Kongres  r muose, gracingais 
šoki  judesiais publik  ker s 13 pro-

Spalio 29 dieną pirmą kartą Lietuvoje viešės 
visame pasaulyje garsi tango trupė iš Argentinos 
„Tango Pasion“. Vieninteliame pasirodyme Vilniuje, 
Kongresų rūmuose, profesionalūs šokėjai parodys 
tarptautinį pripažinimą pelniusį dviejų dalių 
spektaklį „Ultimo Tango“ (liet. „Paskutinis tango“). 
Net 2 valandas truksiančiame renginyje mūsų 
žiūrovai išvys jausmingą istoriją, pribloškiančią 
savo energija ir argentinietišku temperamentu.

„Tango Pasion“ – 2 valandos argentinietiškos aistros

fesionali  šok j , o gražiausias ar-
gentinietiškas melodijas dovanos 
garsusis Piet  Amerikos orkestras 
„Sexteto Mayor“.

Pripažintos tango žvaigžd s
ir jaunieji talentai

„Tango Pasion“ kolektyvo isto-
rija prasid jo 1992 metais, kai ketu-
ri takingi sceninio meno meistrai 
(Hector Zaraspe, Mel Howard, Jose 
Libertella, Ricardo Carpani) nu-
sprend  sukurti spektakl , kuriame 
tradicinis argentinietiškas tango at-

spind t  modernaus pasaulio dva-
si . Vienas didžiausi  tango 
autoritet  pasaulyje  Hektoras Za-
raspe kelet  met  keliavo po Argen-
tinos milongas (tango mokyklas - aut. 
past.) ieškodamas išskirtini  šok j
b simai savo trupei.

„Ultimo Tango“ spektaklyje šoka 
6 šok j  poros ir vienas solistas. Vi-
si trup s nariai yra profesional s tan-
go meistrai, išskirtin s asmenyb s, 
choreografijos žinovus žavin ios ne-
priekaištinga atlikimo technika, savo 
šokio aistra ir taigumu pavergian-
ios kiekvien  šou ži rov . Spalio 29 

dien  Vilniuje vyksian iame pasiro-
dyme šoks ryškiausi  Piet  Ameri-
kos tango žvaigždži  Monikos 
Romero ir Omaro Ocampo bei Os-
valdo Ciliento ir Gracielos Garcios 
poros, su „Tango Pasion“ gastroliuo-
jan ios nuo trup s k rimo pradžios. 
Taip pat m s  ži rov  laukia išskir-
tin  galimyb  pamatyti spar iai ky-
lan ios žvaigžd s, solisto Leonardo 
Luizagos pasirodym .

Bilietus platina BILIETAI 
LT. Daugiau informacijos svetai-
n je www.bilietai.lt.

Organizatorių nuotr.

Spalio 29 dieną 
Vilniuje, Kongresų 
rūmuose, pasaulinį 
pripažinimą pelniusi 
tango trupė iš 
Argentinos „Tango 
Pasion“ Lietuvos 
žiūrovams dovanos 
vienintelį pasirodymą.

„Striptizo erelių“ tęsinys – 
„Radijo ereliai“

www.dominoteatras.lt  Scena 25“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 17 d.

Ilgai svarstę, už nosies ve-
džioję žurnalistus, neskelbę: 
kurs kultinės komedijos tę-
sinį ar ne, „ereliai“ pagaliau 
apsisprendė – tęsinys bus 
– jie taps „Radijo ereliais“. 
Ne veltui jie derėjosi su Min-
daugu Stasiuliu užkulisiuose, 
ne veltui, ko gero, ir keliavo į 
patį M-1. „Ereliai“ pasakoja, 
kad jau rudens viduryje vi-
si „Domino“ teatro gerbėjai 
galės išvysti neseniai tele-
vizijos žvaigždėmis tapusius 

„Radijo erelius“! Projekto kū-
rybinę grupę sudaro Lietuvos, 
Latvijos ir Rusijos menininkai. 

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

Radijas teatro scenoje 

Žinomi Lietuvos aktoriai Da-
lius Skamarakas, Gytis Ivanaus-
kas, Sakalas Uždavinys, Eimutis 
Kvoš iauskas, Irmantas Ba elis, 
Darius Petkevi ius, Algirdas Dai-
navi ius, Vytautas Rašimas ir 
Juozas Gaižauskas visoje Lietu-
voje jau išgars jo sugeb jimu 
vaidinti taip, kad susirinkusios 

moterys klykt , o vyrai nepabi-
jot  juoktis iki ašar .

Visi šie energingi ir nepamirš-
tami aktoriai pažad jo, kad naujasis 
projektas savo  populiarumu gal s
varžytis tik su pa iais „Striptizo 
ereliais“. Aktoriai atskleid , kad 
šiuo metu jie gyvena klausydamie-
si radijo, susipažindami su laid  ve-
d j  darbu ir žada, kad tai, kas bus 
gyvendinta teatro scenoje, bus ne-

pakartojama –  to nebuvo padar s
joks kitas Lietuvos teatras. K ry-
bin  grup  pasakojo, kad scenoje 
išvysime ne tik originalias radijo 
studijas, šou pasirodymus, bet ir 
žinomus atlik jus. Profesij  pakei-
t  „Striptizo ereliai“ tikina, kad 
kultin s komedijos t sinys pateiks 
daug netik tum .

Vyriškoje grup je dvi 
garsios aktor s

Aktoriai po apsilankymo radijo 
stotyje M-1 kartu komedij  kurti 
prisikalbino taip pat radijuje vieš -
jusias dvi žavias televizijos ir teatro 
aktores Edit  Užait  ir Brigit  Ar-
sobait . Iki šiol „Striptizo ereliai“ 
visoje Lietuvoje gars jo ne tik kaip 
kultin s komedijos k r jai, bet ir 
kaip moter  simpatij  užkariauto-
jai. Aktor s Edita Užait  ir Brigita 
Arsobait   nuog stauja, kad joms 
teks nelengvas uždavinys silieti
toki  „susigyvenusi “ k rybin
grup  ir scenoje sukelti ne mažes-
nes emocij  audras nei vyrams. 

Aktorius Eimutis Kvoš iauskas 
pasakojo, kad „ereliai“ tapo visuome-

niniu reiškiniu, priver ian iu kvatotis 
vairaus amžiaus ir socialin s grup s
vyrus ir moteris, ta iau net ir „pakei-
t  profesij “ jie toliau šoks striptiz ,
tod l komedija „Striptizo ereliai” ir 
toliau bus rodoma Lietuvos teatr
scenose. Garsus choreografas ir 
perspektyvus režisierius Gytis Iva-
nauskas aiškino, kad „ereliai“ tapo 
visuomeniniu ažiotažu, ta iau planuo-
jamas t sinys nustebins net ir visko 
ma iusius ži rovus. „B t  keista ir 
nelogiška nedaryti kultin s komedi-
jos t sinio. Aš asmeniškai nežinau 
populiaresnio spektaklio nei „Strip-
tizo ereliai“, ta iau šis suplanuotas 
t sinys savo populiarumu gali nu-
rungti net ir kultinius „Striptizo ere-
lius“, – pasakojo aktorius Juozas 
Gaižauskas. 

D. Matvejevo nuotr.
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Pasak jud jimo meno klubo “Vil-
nius Tracers” atstov , Lietuvoje 
“park ras” propaguojamas jau pen-
kerius metus ir šiuo metu šalyje yra 
apie t kstantis treiseri . Naujoji 
“park ro” aikštel  taps vieta, kurio-
je šie žmon s gal s saugiai ir taisy-
klingai užsiimti jud jimo meno tobu-
linimu. Vienas iš klubo “Vilnius Tra-
cers” tiksl  - propaguoti sveik  gy-
vensen  ir ugdyti tokias asmenines 
savybes kaip dr sa, pasitik jimas sa-
vimi, k rybingumas, atviras m sty-
mas. Tod l aikštel s atidarymo metu 
jaunimas kviestas užsirašyti  nemo-
kamas “park ro” treniruotes.

“Park ro” aikštel s atidarym
“Vilnius Tracers” organizavo kartu 
su kino film  platinimo kompanija 
“Meed Films”, kuri rugs jo 18 d. 
Lietuvos ži rovams pristatys film
“13 rajonas: ultimatumas”. Tai kul-
tinio tapusio filmo “13 rajonas” t -
sinys. Šis filmas visame pasaulyje 
išpopuliarino “park ro” men , o 
pagrindinius vaidmenis jame suk -
r  garsiausi “park ro” atstovai - 
Davidas Belis (David Belle) ir Si-
rilas Rafaelis (Cyril Raffaelli).

“Laisvalaikio” inf.

Judėjimo menas lavina ne tik raumenis, bet ir 
kūrybingumą, mąstymą, pasitikėjimą savimi

“Vilnius Tracers” ir “Meed Films” archyvo nuotr.

Vilnius jau turi savo "parkūro" aikštelę
Praeitą savaitgalį Vilniuje, 
Studentų g.39, prie 
Pedagoginio universiteto, 
atidaryta judėjimo meno - 
"parkūro" - aikštelė.

"Parkūro" aikštelė įkurta prie 
Vilniaus pedagoginio universiteto



Pamirškite kauk tus ginkluo-
tus vyrus ir kitas agresyvias b ty-
bes. Siaubo filmuose gerokai labiau 
baugina velnio aps sti... vaikai.

Rugs jo pabaigoje tikras “siau-
bo vaikas” nekaltu veidu sugr žta 
 ekranus šiurpiu filmu “Našlait ”.

Aktor  Izabel  Furman (Isabelle 
Fuhrman) vaidina mergait , kuri
sivaikinusiai šeimai teko patirti 

mistišk  dalyk . T vai jau ia, kad 
su maž ja Estera kažkas negerai 
- angeliškos  išvaizdos mergait
yra visai kas kita, negu atrodo iš 
pirmo žvilgsnio...

K  gali žinoti, gal netrukus ak-
tor s I.Furman sukurtas Esteros 
personažas papildys interneto sve-
tain s “FemaleFirst” sudaryt  vi-
s  laik  siaubingiausi  ekrano vai-
k  s raš , kuriame šiuo metu pui-
kuojasi 5 vardai: Berniukas su kau-

ke (Tomas) iš filmo “Prieglauda”, 
Regan Maknyl filme “Egzorcis-
tas”, Damianas Tornas iš “Lemties 
ženklo”, Emili Kalavei - filmas 
“Sl pyn s” ir Henris Evansas - 
“Geras s nus”.

“Gars  pasaulio raš ” inf.
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“Našlait ” - kino teatruose 
nuo rugs jo 25 d.

Psichologinis siaubo trileris. JAV, 
Kanada, Vokietija, Pranc zija

Režisierius Jaume Collet-Serra
Vaidina: Vera Farmiga, Isabelle 

Fuhrman, Peter Sarsgaard ir kiti

Po vaiko kauke - 
ekrano demonai

Izabelės Furman 
vaidinama Estera 
pirmenybę teikia 

juodai spalvai
“Garsų pasaulio įrašų”nuotr.



Festivalio pradžios koncerte 
“Nakties šokiai” (09 18) dalyvaus 
atsinaujin s Klaip dos kamerinis 
orkestras. Orkestro meno vadovas 
Mindaugas Ba kus su kolektyvu 
ruošiasi atlikti sud tingas suomi
kompozitori  Kaijos Sariaho, Aulio 
Salineno partit ras ir stiprius me-
ninius išgyvenimus sukeliant  Al-
girdo Martinai io k rin  “Mirtis ir 
mergel ”. Pats M.Ba kus koncerte 
solo grieš Peterio Vasko “Knyg
violon elei” ir min t  A.Salineno 
k rin . Suomi  k rinius diriguos ir 
su meno vadovu Stivo Reicho du-
et  atliks dirigentas Mindaugas 
Pie aitis, vis dažniau  Klaip d  iš 
Vokietijos atvykstantis ir gaivi
id j  g sius atnešantis kilnusis 
muzikos riteris.

Aktualumo neprarandantis 
B.Kutavi ius

“Permain  muzikos” koncerte 
“Ritualo galia” (09 23) kamerinis 

choras “Aidija”, vadovaujamas diri-
gento Romualdo Gražinio, atliks 
Broniaus Kutavi iaus oratorijas “Iš 
jotvingi  akmens” ir “Magiškas 
sanskrito ratas”. Koncerte dar 
skamb s lietuviškos sutartin s
(aranžuo i  autoriai - Juozas Gruo-
dis, Kazimieras Viktoras Banaitis, 

Vytautas Montvila), ne vien  k r j
kart  maitin s moderniosios m s
tautos muzikos šaltinis.

M slingas “AmberLife provinci-
jos melodijas” (09 25) išskleis an-
samblis “Vilniaus Arsenalas”. Beje, 
taip vadinasi A.Martinai io k rinys,
kaip dauguma šio autoriaus darb

prisodrintas teatrališk  gest . Lai-
mos Šulskut s (fleita), Rolando Ro-
moslausko (altas) ir Sergejaus 
Okruškos (fortepijonas) trio koncer-
tin je programoje - vien tik lietuviš-
ka muzika: premjeriniai ar anks iau
sukurti Osvaldo Balakausko, Jurgio 
Juozapai io, Felikso Bajoro, Zitos 
Bružait s, Dalios Kairaityt s, Vi-
dmanto Bartulio opusai.

Klubinio koncerto forma

Daugiaprasm  ir intriguojanti 
“Garso ontologija” (10 09) vyks klu-
binio koncerto forma KKS I aukšto 
foj . ia susijungs akustiniai ir elek-
troniniai skambesiai, akademin  sti-
listik  keis moderni, šiuolaikin s
šoki  muzikos ritm  prisodrinta k -
ryba. Dalyvaus R tos ir Zbignevo 

Ibelhaupt  fortepijoninis duetas bei 
Lietuvos fleit  kvartetas (Giedrius 
Gelgotas, Lina Baublyt , Fausta 
Drulyt , Albertas Stupakas). Elek-
tronini  skambesi  galaktik  valdys 
DJ After Sound. “Garso ontologijos” 
programoje: Jonas Tamulionis, Vy-
tautas V.Jurgutis, Linas Rimša, Ri-
mantas Budri nas, Jenas Klarkas, 
Peteris Etvešas, Gintaras Sodeika, 
Rytis Mažulis, Osvaldas Balakaus-
kas, Loreta Narvilait , Zita Bružai-
t  ir Rytis Mažulis.

Koncerto “Šimtme io atspin-
džiai” (10 16) pagrindiniu akcentu 
taps žymaus amerikie i  kompo-
zitoriaus Džono Adamso koncertas 
fortepijonui ir orkestrui “Century 
Rolls”. Pasak autoriaus, j kv p
mechaninio fortepijono skamb ji-
mas. “Koncertui b dingas iškry-
p liškas pasitenkinimas visa pra-
eities fortepijonine muzika - ir po-
puliari ja, ir akademine”, - sak
Dž.Adamsas. K rin  kartu su Lie-
tuvos nacionaliniu simfoniniu or-
kestru, diriguojamu Juozo Domar-
ko, atliks pianistas Petras Geniu-
šas. Taip pat skamb s trij , beje, 
su Klaip da susijusi  kompozito-
ri  Stasio Vaini no, Eduardo Bal-
sio ir Osvaldo Balakausko orkes-
triniai k riniai.

Festivalio koncerte post scrip-
tum “Amžinoji šviesa” (10 30) v l
klausysim s Klaip dos kamerinio 
orkestro (meno vadovas - M.Ba -
kus). Kartu su Klaip dos choru “Au-
kuras” (meno vadovas - Alfonsas 
Vildži nas) ir soliste Nora Petro en-
ko (mecosopranas) jie garsins sta-
b  O.Balakausko “Requiem in me-
moriam Stasys Lozoraitis”. Diri-
guos šiuo metu Belgijoje gyvenantis 
ir žymiausiuose pasaulio šiuolaiki-
n s muzikos festivaliuose pasiro-
dantis dirigentas bei kompozitorius 
Vykintas Baltakas.

Festivalio videoklubai kvies du 
vakarus domiai praleisti bendrau-
jant su kompozitoriais Mindaugu 
Urbai iu (09 30) ir Raminta Šerkš-
nyte (10 14).

Festivalis laukia ištikimiausi
šiuolaikin s muzikos gerb j .

KKS inf.
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Vieno garsiausi  pasaulio dra-
maturg  pristatyti nereikia. Spek-
takliai, pastatyti pagal V.Šekspyro 
k rinius, repertuarui suteikia soli-
dumo ir tvirtina kiekvieno teatro 
profesionalumo status . Sostin s
ži rovai tur s unikali  galimyb  iš-
vysti Lietuvoje tik kart  statyt  pje-
s  “Jei taip, tai šitaip”. K rinyje 
susikerta kelios temos: nuoširdu-
mas ir veidmainyst , tyrumas ir 
geismas, teisingumas ir užuojauta. 
Kurdamas spektakl  režisierius 

P.Budraitis steng si kritiškai žvelg-
ti  fanatiškum  ir perd t  moral s
bei etikos princip  laikym si.

Siužetas intriguoja: Vienos 
miesto hercogas (akt. Vidas Petke-
vi ius) paslaptingai traukiasi iš savo 
pareig  ir galioja pavaduotoj  An-
džel  (akt. Rolandas Kazlas) užimti 
jo viet , palikdamas teis  vykdyti 
statymus ir vadovauti miesto tvar-

kai. Andželas skiria mirties bausm
jaunajam ponui Klaudijui (akt. Alek-
sas Kazanavi ius), kurio mylimoji, 
dar jiems nesusituokus, laukiasi k -
dikio. Klaudijo sesuo Izabel  (akt. 
Aušra Pukelyt ) ruošiasi tapti vie-
nuole, bet išgirdusi apie brolio b d
yra priversta suvilioti Andžel  ir 
maldauti pasigail jimo.

Spektaklis “Jei taip, tai šitaip” 
yra skiriamas ilgame io teatro ak-
toriaus V.Petkevi iaus 60 met  ju-
biliejui pamin ti.

“Laisvalaikio” inf.

Scena iš spektaklio “Jei taip, tai šitaip”
D.Matvejevo nuotr. “Jei taip, tai šitaip”

Valstybinis jaunimo teatras 
rugsėjo 18 d. 18 val. kviečia 
sostinės žiūrovus į režisieriaus 
Pauliaus Budraičio spektaklį 
“Jei taip, tai šitaip” 
pagal Viljamo Šekspyro 
(William Shakespeare) pjesę.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietui

Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas 
Mindaugas Bačkus (dešinėje) solo pagrieš 

Peterio Vasko “Knygą violončelei”
D.Vasiliauskienės nuotr.

Festivalis “Permainų muzika” išskleidžia bures
Rugsėjo 18 dieną Klaipėdoje 
įsisukęs permainų vėjas išskleis 
naujos muzikos festivalio bu-
res. Šeštasis koncertinis sezo-
nas Klaipėdos koncertų salėje 
prasidės festivaliu “Permainų 
muzika”. Jame skambės tiek 
geriausia šių dienų muzika, 
tiek laiko patikrinti praėjusio 
amžiaus kūriniai, turėję įtakos 
istorijos vyksmui, t.y. nulėmę 
permainas. Lietuvos tūkstan-
tmečio metais vykstančiame 
renginyje išskirtinai dalyvaus 
tik lietuvių atlikėjai. Stilistiškai 
įvairi, bet meniškai vertinga 
mūsų šalies ir užsienio autorių 
kūryba bus pristatoma šešiuo-
se koncertuose ir dviejuose vi-
deoklubuose.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida į 

repertuarinius 
renginius

Koncerte post scriptum 
“Amžinoji šviesa” klausytojai 

išgirs Klaipėdos choro 
“Aukuras” balsus



Spektaklyje žaismingai ir 
(auto)ironiškai, šaržuojant kasdienyb -
je atpaž stamus tipažus, pasakojamos 
kelios istorijos, kurias vienija pagrindi-
n  tema - meil s ilgesys, bod jimasis 
vyro ir moters tarpusavio santyki  “ki-
u”, paviršutiniškumu ir trapumu. 

“Katyt  P.” - spektaklis tik 
suaugusiesiems

Vien  populiariausi  režisieriaus 
Vytauto Balsio spektakli  “Katyt  P.” 
pagal E.Ensler pjes  “Vaginos mono-
logai” ži rovai pamatys rugs jo 26 d. 
“Katyt  P.” - labiausiai intriguojantis 
Kauno mažojo teatro spektaklis, skir-
tas tik suaugusiesiems. Daugelis 
spektaklio scen  provokuoja netik -
tu atvirumu. Kauno mažajame teatre 
feministin  tekst  perteikia keturi fra-
kuoti vyrai. Atsiribojimo efektas, po-
parto stilistika ir monologai virsta 
žaismingu veiksmu, sukurian iu pa-
traukli  ir komišk  visum .

Skandalingieji “Vaginos mono-
logai” pateikti delika iai ir linksmai, 
nors ir kalbama tai, ko iki šiol neb -
site gird j  kalbant garsiai.

“Mok k-duosiu” - apie j  ir j

Rugs jo 29 d. ži rov  laukiama 
spektaklyje “Mok k-duosiu”, pasta-
tytame pagal G.Gugevi i t s pjes
“Labas gyvenimas”. Spektaklyje m -
ginant atskleisti jaunos, dar nesusi-
gyvenusios poros bendravimo subti-
lybes, pradedant nuo stiklin s van-
dens, kuri  prašoma paduoti tik pa-
budus iš ryto, nuo žodži  “ar tau ne-
sunku...” iki atsakymo “aš tau ne 
tarnas...”, pamažu apnuoginamas ir 
atskleidžiamas žmoni  bendravimo 
santyki  dramatizmas: tai kas gi yra 
aukš iau - vyras ar moteris?..

Naujajame teatro sezone ži rovai 
taip pat gal s pamatyti spektaklius: 
B.Srbljanovi  “Su Naujaisiais metais, 
Ana!”, V.Balsio “Akla višta”, M.Va-
liuko “Septyniolika”, M.Ivaškevi-
iaus “8-230, tai aš”. Jaunesni teatro 

lankytojai kvie iami  A.Dilyt s “M -
nulio koj ”, o patys jauniausi teatro 
m g jai  A.Dilyt s spektaklius 
“Kreivos daikt  istorijos” ir “Mano 
megztinis kandžiojasi”. pus jus ru-
deniui repertuar  planuojama papil-
dyti režisieriaus V.Balsio premjera.

“Laisvalaikio” inf.

Teatras 29

Kauno mažasis teatras pradeda sezoną

Kauno mažasis teatras naująjį 
sezoną pradeda rugsėjo 18-22 d. 
Žiūrovai kviečiami į režisierės 
Agnės Dilytės premjerą “Lauros 
kosmosas”. Spektaklyje analizuo-
jamas šiuolaikinės moters vidinis 
pasaulis, jos jausmai ir tikrieji 
sielos poreikiai, susidūrimas su 
psichologiniu ir fiziniu smurtu, 
troškimas išsaugoti savas verty-
bes, nepasiduoti laikotarpio dik-
tuojamoms taisyklėms, jos maiš-
tas prieš žiniasklaidos, televizi-
jos, popkultūros formuojamą ir 
tolydžio vulgarėjantį vartotojišką 
požiūrį į moteriškumą.

Spektaklyje “Mokėk-duosiu” - 
dar nesusigyvenusios poros 

bendravimo subtilybės
Juozo Kamensko nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida 2 bilietams

Su “Maestro Olialia” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams





 Dar vienas didelio patikimumo rodymas - net 
260 didžiul s talpos serveri  Latvijoje, dirban i
ištis  par .

Komerciniai tikslai

 Ateityje “inbox.lt” ketina tapti vienu 
rim iausi  žaid j  internetin s reklamos 
rinkoje. Šiuo metu portale galima reklamuotis 
tik ypatingais bendradarbiavimo atvejais, tad 
portalo k r jai visuomet atviri naujoms id joms.

Lankomumo statistika

 Portalo “inbox.lt” 
lankomumas auga kiekvien
dien , o registruot  vartotoj
skai ius jau siekia netoli 200 
t kst.

 Artimiausiu metu portalas “inbox.lt” planuoja kurti dvi naujas paslaugas: “Inbox Smart”, kur kiekvie-
nas gal s spr sti galvos kius, kryžiažodžius, bei “Inbox Files”, kur kiekvienas tur s galimyb kelti svarbius 
dokumentus, muzikinius ir kitus failus.
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Turite pasi lym  puslapi  turiniui? Rašykite - 8000Lt@respublika.net

“Anapus reklamos” puslap  pareng  Paulius VITKUS

Interneto portalas “inbox.lt” Lietuvoje veikia nuo 2008-ųjų vasario. Tai vadinamojo horizontalaus tipo 
portalas, siūlantis septynis skirtingus produktus ir paslaugas. Artimiausiu metu planuojama pristatyti 
dar kelis unikalius produktus.

 “Inbox Mail” (“inbox.lt”) yra pagrindin  portalo paslauga, t.y. 
nemokama net 10 GB talpos elektronin  pašto d žut . Nepaisant dide-
l s talpos, el. paštas turi ir kit  nauding  funkcij , toki  kaip persp ji-
mas SMS žinute apie gaut  laišk  arba laišk  filtravimas.

Dar vienas pranašumas - techninis palaikymas el. paštu: adminis-
tratorius per 24 val. atsako  bet kok  internauto pateikt  klausim .

 “Inbox Profiles” (“profiles.inbox.lt”) yra pažin i  paslauga: kie-
kvienas portalo vartotojas gali kelti savo nuotraukas, dalytis informa-
cija apie save, bendrauti.

 “Inbox Games” (“games.inbox.lt”) yra žaidim  “d ž ”: vartotojai ne 
tik žaidžia žaidimus vieni sau, bet ir gali konkuruoti su kitais portalo lan-
kytojais. Tai garantuoja nauja portalo funkcija “Rezultatai!”, pasitelkiant j
galima pamatyti geriausiai žaidžian i  vartotoj  rezultatus.

 “Inbox Fun” (“fun.inbox.lt”) yra vieta, kur galima rasti daug juo-
king  dalyk li : filmuk , linksm  nuotrauk , anekdot  ir kt. Vartotojai 
patys gali kelti savo “juok ” ir reitinguoti kit  vartotoj  “juokus”.

 “Inbox Work” (“work.inbox.lt”) yra darbo paieškos paslauga, ko-
ordinuojama bendrai su “CV Online” portalu. Darbuotojams šis porta-
las ekonominiu sunkme iu yra ypa  vertingas.

 “Inbox Money” (“money.inbox.lt”) yra darbo rankis, daugiausia 
skirtas verslo žmon ms, investuotojams, moni  vadovams. ia nesun-
kiai galima rasti vis  valstybi  valiut  kursus, paversti vien  valiut
kita pasitelkiant valiut  skai iuokl .

 “Inbox Meteo” (“meteo.inbox.lt”) yra vieta, kur galima rasti in-
formacij  apie vis  svarbiausi  region  Lietuvoje ir pasaulyje orus. 
Informacija yra labai detalizuota ir patikima, gaunama iš tarptautin s
“World Weather Information Service” organizacijos.

Prioritetai - saugumas, 
privatumas

 Pagrindin  portalo “inbox.
lt” užduotis yra užtikrinti vartoto-
j  saugum , apsaugoti j  el. pašto 
d žutes nuo virus  ir “šlamšto” 
(angl. “spam”). Norint sklandžiai 
vykdyti ši  užduot , sistemoje 
diegti trys apsauginiai blokai: 1. 

“Kaspersky Anti Virus” ir “anti-
SPAM” programin ranga. 2. Pa-
saulinio tinklo SPAM filtravimo 
sistema. 3. Vietinio tinklo SPAM 
blokavimo sistema. Kompanija 
kartu su CERT (“Computer Emer-
gency Response Team”) kuria 
nauj  vietin  apsaugos sistem .

Produktai ir paslaugos 



Kas?
“Volkswagen Golf” kampanija 

Norvegijoje.

K  daro? 
Norvegai išsiaiškino, kad gol-

fas pirk jams asocijuojasi su iš-
tvermingumu ir ilgaamžiškumu - 
vien rinkoje automobilis jau 35 
metai. Tod l vedant  Norvegijos 
rink  nauj  “Volkswagen Golf” 
buvo paskelbtos ištvermingumo 
varžybos: kas ilgiau sugeb s išlai-
kyti pad j s rank  ant automobi-
lio, tas j  ir laim s.

Kaip tai vyko? 
Visas veiksmas vyko interne-

te.  final  atrinkti 200 ištvermin-
giausi j , kurie tur jo kuo ilgiau 
išlaikyti pel  ant internetinio au-
tomobilio - per valand  jie tetur -
jo penkias laisvas minutes nueiti 

 tualet . Kad nepasitraukt  nuo 
kompiuterio, dalyviams uždavin -
ti vair s klausimai. Žaid jai gal -
jo pasikviesti draug , kad jie ger-
b j  puslapyje si st  palaikymo 
žinutes, taip pat buvo sukurta dau-
gyb  trukdži  - pavyzdžiui, žaidi-
mo ved ja vakare pasirodydavo su 
pagalve, o ryte - k  tik iš dušo.

Rezultatai?
Varžybas pla iai apraš  Norve-

gijos žinias-
klaida, vien at-
rankoje  var-
žybas dalyvavo 
170 000 žmo-
ni . Naujojo 
automobi l io 
nor ta taip 
smarkiai, kad 
laim tojas tik-
rai jo nusipel-

n  - pa i  k r j  nuostabai, prie 
kompiuterio ekrano jis praleido ly-
giai... 16 dien  ir 10 valand .

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” sidabras inter-

neto kategorijoje.

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Ateinantys 5 metai reklam  pakeis labiau negu pra j  50, sakoma IBM 
ataskaitoje “The End of Advertising as We Know It”. Kuo sunkiau parda-
vin ti, tuo išradingesn  reklama. Trys dom s automobili  gamintojo “Volks-
wagen” pavyzdžiai.

El. reklama: 3 karšti automobilių puslapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Galb t šiandien žmogus nem sto apie biodegalais varom  “Volkswagen Passat”, bet jis atsisi s džiazo kompaktin  plokštel  ir maloniau keliaus savo senu 
automobiliu. Jis vis  laik  prisimins, iš kur gavo t  kompaktin  plokštel . Iš pavyzdži  aiškiai matome, kad paprastas tinklalapis su produkto nuotrauka visiškai 

ne domus lankytojui. Atsivesti žmones ia jums kainuos po 1 lit  už žmog  reklaminiams skydeliams. O jei suskai iuotum te, kiek iš t  žmoni  n  karto nespusteli 
tinklalapyje, kaina pakils bent iki 5 lit . Tikra interakcija, traukimas, žaidimas ir intriga - štai b dai sumažinti vartotojo atvedimo ir kontakto kain .

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
“Volkswagen 

Passat EcoFuel” 
kampanija Švedijoje.

K  daro? 
Automobilis va-

romas biodegalais, 
tod l išmeta tik 20 g 
anglies dvideginio ki-
lometrui per valand .
Ne j s vieni jau žio-
vaujate! Tod l svetain je sužinosite, 
kad vairuodami š  automobil  or  terši-
te ne daugiau nei džiazo orkestras.

Kaip veikia? 
Pasirenkate maršrut , kuriuo ke-

tinate važiuoti, ir gaunate dainas, ku-
rias, išmesdamas tiek pat anglies dvi-
deginio, sugrot  džiazo ansamblis. 
Toliau - tiesiog atsisi skite savo 
“džiazo porcij ” ir klausykit s jos vi-
s  keli !

Kod l veikia? 
Jei vairuojate nauj j  “VW Passat”, 

vairavimas - tai džiazas. Gera, intelek-
tuali, kvepianti muzika. O ir or  terši 
ne daugiau nei džiazo ansamblis.

Rezultatai?
D mesys šved  tinklaraš iuose.

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” bronza interneto 

kategorijoje.

Kas?
“Volkswagen Routan” kampa-

nija JAV.

K  daro? 
Ko reikia, kad nor tum 

pirkti septyni  viet  “Volks-
wagen Routan” autobusiuk ?
Ne, ne pinig , o vaik . “Volks-
wagen” atrado netik t  suta-
pim : kai tik  JAV rink  buvo 
vestas šis automobilis, gims-

tamumas šov  aukštyn. Tai jie 
ir panaudojo savo reklamos 
kampanijai.

Kaip veikia? 
Labai norite “Routan” automo-

bilio, bet neturite reikiamo skai-
iaus vaik ? Nieko baisaus. “Volks-

wagen” svetain je nuo k dikio pra-
d jimo iki gimimo praeis ne devy-
ni m nesiai, o kelios sekund s. 
Tereikia kelti savo nuotrauk , tada 
- antrosios pus s ir... po poros se-
kundži  tur site labai tiksli  mažu-
t  j s  abiej  kopij , kurios jums 
tik ir tr ko, kad pirktum te dides-
n  automobil .

Kod l veikia? 
Kaip atrodyt  tavo ir tavo gy-

venimo meil s k dikis? O tavo ir 
kandidato  prezidentus?

Rezultatai?
2 milijonai virtuali  k di-

ki  (kokia pus  - su žymyb -
mis), milžiniškas žiniasklai-
dos d mesys. Pirmas tris 
kampanijos savaites virtuali
k diki  skai ius aplenk  rea-

li  gimim  skai i  JAV, o, pasak k -
r j , “Volkswagen Routan” parda-
vimai JAV ir šiuo metu nekrenta. 
Apdovanojimai? “Kan  Li t ” bron-
za interneto kategorijoje.
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Džiazo skaičiuotuvas
www.jazzcalculator.com

Vaikas per penkias sekundes
www.tinyurl.com/vwbabies

Nepaleisk raktelių!
www.tinyurl.com/vwhandson
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“Olialia” picerijoje - piet s
su Lietuvos gražuol mis

Jau sekmadien  Vilniaus 
“Akropolyje” esan ioje “Olialia” 
picerijoje gal site išvysti gražiau-
sias Lietuvos mis vienoje vietoje. 
Š kart akcijoje “Piet s su žvaigž-
de” - teminiai grožio piet s. Su 
www.olialia.lt lankytojomis susi-
tiks “Mis Lietuva 1996” Daiva 
Anužyt , “Mis Lietuva 2008” Ga-
briel  Martirosianait  ir “Mis Lai-
kinoji sostin  2009” Vaida Petraš-
kait . Jeigu norite jas išvysti - sek-
madienio pietums rinkit s “Olia-
lia” picerij , nes b tent tuo metu 
ir vyks ši  gražuoli  susib rimas.

“Swarovski” kristal
spindesys vilioja ne tik 
“Olialia” mergaites

Vasar  “Olialia” prek s žen-
klas su griausmu siverž  pa-
puošal  rink , pristat  “Swarovs-
ki” kristalais puošt  “Olialia” ak-
sesuar  linij .

Parduotuvi  “Baltic Hair” tin-
klas tapo “Olialia” partneriu ku-
riant ir platinant “Olialia” aksesu-
ar  linij . J  šiuo metu sudaro kris-
talais žaižaruojan ios apyrank s, 
auskarai, seg s, kaklo papuošalai, 
diržai ir telefono dirželiai - visi 
puošti “Olialia” ženklu. 

“Olialia” aksesuar  galima si-
gyti internetu parduotuv s “Baltic 
Hair” tinklalapyje www.baltichair.
eu arba didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose esan iose “Baltic Hair” 
parduotuv se.

Gražuoli  gudryb  - 
“70/30”

Pasirodo, ir tobul  k n  savi-
nink s bei vyr  gundytojos “Olia-
lia pupyt s” turi kompleks !

Neseniai Oksana Pikul (nuotr. 
dešin je) atskleid  populiari  mo-
ter  gudryb  kodiniu pavadinimu 
“70/30”, reiškian i  70 procent
liemen l s ir 30 procent  tikros 
kr tin s - štai Jums ir visas mo-
teriškas pasididžiavimas! O šian-
dien apie tai prabilo ir Skaist
Steik nait ! Www.olialia.lt išvysi-
te paslapties šydu apgaubtus Ok-
sanos ir Skaist s filmukus. Viena-
me jos prašo patarimo - ar tikrai 
daininink ms reik t  pasitobulinti 
kuri  nors k no viet ?

SAVAITĖS VEIDAS TRUMPAI

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

SAVAITĖS MODELIS

Nori tapti modeliu? Tau 13-24 metai? Esi aukštesn  nei 1,70 m? 
Užsuk www.olialiamodels.lt, pildyk registracijos anket  ir galb t
tau bus suteikta galimyb silieti  išsvajot j  modeli  pasaul .

gis 1,77 cm 
Kr tin  86 cm 
Liemuo 62 cm 
Klubai 91 cm 
Batai 40 
Plaukai rudi 
Akys m lynos

Daugelis “Vakaro žinių” kalen-
doriaus gerbėjų turbūt labai ne-
kantriai laukė rudens pradžios. 
Ką tai reiškia? Naują rugsėjo mė-
nesio lapą kalendoriuje puošia 
viena gražiausių ir populiariau-
sių Lietuvos įžymybių - GODA 
ALIJEVA. Šis rugsėjis ir pačiai 
Godai tarsi žymi naują etapą 
- mergina neseniai sumainė žie-
dus su krepšininku Rolandu Ali-
jevu, sugrįžo iš medaus mėne-
sio rojaus saloje Balyje, o dabar 
kimba į darbus ir bando įsikūnyti 
į naują - žmonos vaidmenį.

- Goda, kokie prisiminimai iš 
prieš metus vykusios fotosesijos 
seksualiausiam Lietuvoje kalen-
doriui?

- Atrodo, tai buvo taip seniai... 
Diena buvo sud tinga: tur jau foto-
grafuotis viename dvare, o oras kaip 
ty ia t dien pasitaik  tragiškas - ir li-
jo, ir labai šalta buvo. Jau maniau, kad 
niekas ia mums nepavyks ir teks fo-
tografuotis kit kart. B t  buv  labai 
gaila, juk fotosesijai buvo taip inten-
syviai ruoštasi. Tod l nuostabi stai-
gmena buvo, kai vienu momentu ne-
tik tai nušvito saul  ir mes gal jome 
gyvendinti visus sumanymus.

- O kaip tau šio kalendoriaus 
id ja - aktor s Merilin Monro 
kv ptas stilius, visos gražuol s

tarsi nužengusios iš septintojo de-
šimtme io?

- Id ja man labai patinka ir šiame 
kalendoriuje ji gyvendinta šimtu pro-
cent . O kad ji b t k nyta, žinau, bu-
vo d ta labai daug darbo. Net nepama-
ny iau, kad nuotraukos gali b ti atren-
kamos taip skrupulingai: ži rint ne tik 
kad veidas gražus b t , bet ir kur gra-
žiau ranka pad ta ar koja pasukta... 
Apskritai man labai patiko visa kalen-
doriaus k rybin  kompanija - ji labai 
profesionali. Tai ir dizainer  Genut
Žalien ,  š  darb d jusi vis  savo šir-
d , ir fotografas Raimundas Adžgaus-
kas, ir r pestingoji projekto vadov
Lauryna Anusevi i t , ir kiti...

- O kaip vertini savo pa ios 
nuotraukas?

- Rezultatu tikrai esu paten-
kinta ir sulaukiau labai daug pagy-
r , viršeliui priekaišt  neturiu. 
Gal tik rugs jo puslapiui b iau 
išrinkusi šiek tiek kuklesn  po-
z ... Bet smagu, kad visi artimie-
ji, paž stami mane gyr , didel  d -
mesio bei kompliment  banga bu-
vo užgriuvusi tada, kai mano at-
vaizdas buvo iškabintas visose 
viešojo transporto stotel se. Ma-
lonu. Net ir mano t v  namuose 
kabo šis kalendorius.

- Turiu vien  tradicin  klausi-
m , užduodam  visoms “Vakaro 
žini ” kalendoriaus mergait ms: 
tu ir rugs jis - ar galima žvelgti 
panašum ?

- Manau, taip. Tai, kad esu rugs jis, 
- visai simboliška. Ruduo yra pilnatv s, 
brandos metas, tada, kai skini iki tol 
d to darbo vaisius. Aš taip ir jau iuo-
si - suk riau šeim , mano gyvenime 
atsirado pilnatv . Iš ties  jau iuosi taip, 
lyg už mano sunk  darb  dabar man 
yra atlyginama. Be to, rugs j  yra labai 
graži švent  - Mokslo diena, Rugs jo 
1-oji. O man ji vis dar aktuali!

- Ar kvietimas pozuoti šiam 
kalendoriui tau buvo staigmena?

- Jei atvirai, tai ne. Mane jau buvo 
kviet  ir anks iau, ta iau iki tol vis at-
sisakydavau. Ne viskas tik nuo man s
priklaus  - turiu daug darb , siparei-
gojim , tod l toki  fotosesij  reik jo 
suderinti su kitais žmon mis. Ta iau 
vis tiek tik jausi, kad dar ateityje bus 
proga nusifotografuoti VŽ kalendoriui. 
Ir tikrai apsidžiaugiau, kai ji pasitaik !

Apskritai šiame projekte man la-
bai patinka visas d mesys, skiriamas 
merginoms.  “Olialia” at jusios mer-
ginos ia lyg deiv s: j  laukia visos 
manomos grožio proced ros, stilist
visiškai pasir pina j vaizdžiu, “Oli-
alia” komanda jas apsupa didžiuliu d -
mesiu. Po šito iš ties  pasijauti esan-
ti žavinga ir nepriekaištingai atrodan-
ti moteris. 

Beje, nemažai ger  mano draugi
yra dalyvavusios šiame projekte ir 
vairiais metais jos taip pat puoš  “Va-
karo žini ” kalendori  puslapius.

Vis  interviu su Goda 
Alijeva, jos pam stymus apie 

vieš  gyvenim , šiandienes jos 
gyvenimo aktualijas, 

nematytas fotosesijos “Vakaro 
žini ” kalendoriui nuotraukas 
ir išskirtin  vaizdo medžiag

rasite www.olialia.lt.

“Olialia Models” pristato 
- Kamilė Miežytė

Algirdo Bako (studija “Ciklopas”) nuotr.

Rugsėjo vaisius skina Goda Alijeva
Populiarioji Goda 
Alijeva puošia rugsėjo 
mėnesio “Vakaro žinių” 
kalendoriaus lapą

Raimundo Adžgausko nuotr.

Gabrielė 
Martirosianaitė
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 10.30, 12, 13,
14.40, 15.15, 17.30, 20 (12 ir 14.40 val.
seansai vyks 19-20 d.).
“13 rajonas - Ultimatumas”(veiksmo f.,
PrancΔzija) - 18-24 d. 11.30, 14, 16.20,
19.15, 21.45 (11.30 ir 14 val. seansai vyks
19-20 d.).
“Naßlait∂”(mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 21.45.
“Julie ir Julia” (romantin∂ drama, JAV,
COSMO VIP seansas) - 22 d. 19.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 17 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45.
18-24 d. 11, 13.40, 16, 18.50, 21.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 17 d. 10.30,
13.15, 15.45, 18.15, 20.30. 18-24 d.
10.45, 13.20, 15.45, 18.15, 20.45 (10.45 ir
13.20 val. seansai vyks 19-20 val.).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 17 d. 12.30, 14.45,
17.15, 20.15. 18-24 d. 11.45, 14.20,
16.40, 19.10, 21.15 (11.45 ir 14.20 val.
seansai vyks 19-20 d.; 22 d. 19.10 val. se-
ansas nevyks).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 17 d. 13.30, 16, 18.45,
21.20. 18-24 d. 12.40, 15.30, 18.30, 21
(12.40 val. seansas vyks 19-20 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 17 d. 14, 17.45, 21. 18-
24 d. 17, 20.15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
17 d. 12, 14.20, 16.40, 19.20, 21.45. 18-
24 d. 12.15, 18 (12.10 val. seansas vyks
19-20 d.).
“Duburys” (drama, Lietuva) - 17 d. 11.40,
15, 18, 21.10. 18-24 d. 15, 20.30 (22 d.
20.30 val. seansas nevyks).
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 17 d. 12.45, 15.30, 19, 21.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietuviß-
kai, JAV, 3D) - 18-24 d. 11, 14, 17, 20.15.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 11.30, 13.30, 15.30.

“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 18-24 d. 11.15, 13.30, 16,
18.45, 21.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 21.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 17 d. 12, 14.10, 16.30, 19, 21.30. 18-24
d. 12.20, 14.30, 16.40, 19.10, 21.30.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 17 d. 11.45,
14.45, 17.45, 21.05. 18-24 d. 11.50,
14.50, 17.45, 20.45.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 17 d. 11.15, 14.30, 18,
21.15. 18-24 d. 14.45, 18, 21.20.
“Sapnas” (romantin∂ drama, Piet¨ Kor∂ja)
- 17 d. 14.30, 16.45, 19, 21.20. 18-24 d.
17.30, 19.40, 21.45 (24 d. 21.45 val. sean-
sas nevyks).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 17 d. 15.10, 18, 20.45.
18-24 d. 15.40, 18.30, 21.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 17 d. 14.50,
16.50, 20.15. 18-24 d. 11.45, 15.15.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 17 d. 11.30, 13.50, 18.20,
21.40. 18-24 d. 18.30, 21.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 17 d. 11, 13.20. 18-24
d. 13.30, 16.30 (13.30 val. seansas vyks
19-20 d.).
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 17 d. 15.40. 19-
20 d. 12.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 19-
20 d. 11.30.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 17 d. 18.40. 18-24 d. 19.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama,
Ispanija) - 17 d. 16, 21. 18-24 d. 21.45.
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 17 d. 18.20.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 17 d. 20.45.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Nacionalinis ginklas” (komedija, Ispani-
ja) - 17 d. 17.
“Ekstaz∂” (romantin∂ drama, Çekija, Aust-
rija) - 17 d. 19.
“Veidrodis” (drama, Rusija) - 17 d. 20.50.

“Negatyvaus måstymo menas” (drama,
Norvegija) - 18 d. 17.10. 21 d. 19.30. 23
d. 21.20.
“Ivano vaikyst∂” (drama, Rusija) - 18 d.
18.50. 24 d. 17.10.
“Virpantys kΔnai” (drama, Ispanija, Pran-
cΔzija) - 18 d. 20.50.
“Stalkeris” (drama, Rusija) - 19 d. 15.
“Gomora” (Italija) - 19 d. 18. 20 d. 15.30.
22 d. 19.40. 25 d. 20.30.
“Pianist∂” (drama, Austrija, PrancΔzija,
Lenkija, Vokietija) - 19 d. 20.40.
“Aukojimas” (psichologin∂ drama, Ívedi-
ja, PrancΔzija) - 20 d. 18.10.
“Maltos sakalas” (detektyvas, JAV) - 20
d. 21.
“Italißkos skyrybos” (komedija, Italija) -
21 d. 15.
“Meil∂s ^vyki¨ kronika” (drama, Lenkija)
- 21 d. 17.10.
“Pornografinis ryßys” (erotin∂ drama,
Belgija, Liuksemburgas) - 21 d. 21.10.
“Nostalgija” (drama, Italija, PrancΔzija) -
22 d. 17.10.
“Dovana” (drama, Danija) - 23 d. 17.10.
“Veidrodis” (drama, Rusija) - 23 d. 19.10.
“Íiußia” (drama, Italija) - 24 d. 19.
“Sekretor∂” (romantin∂ komedija, JAV) -
24 d. 21.
“Íviesos sapnas” (dokumentika, Ispanija)
- 25 d. 17.
“Antano Skuço animacini¨ f. programa”
(animacija, Lietuva) - 25 d. 19.30.

OZO KINO SALÎ
“Golemas” (siaubo f., Vokietija) - 
17 d. 18.
“Í∂tonißkosios” (drama, PrancΔzija) - 
18 d. 18.
“Idiotas” (drama, Rusija) - 21 d. 18.
“Ûemuogi¨ pievel∂” (psichologin∂ drama,
Ívedija) - 19 d. 16.
“Ana Kristi” (romantin∂ drama, JAV) - 
22 d. 18.
“Tristana” (drama, Ispanija, PrancΔzija) -
23 d. 18.
“Ítai toks gyvenimas, Baltazarai” 
(kriminalin∂ drama, PrancΔzija, Ívedija) - 
24 d. 18.
“Pasibjaur∂jimas” (trileris, D.Britanija) -
25 d. 18.
“Skrydis virß gegut∂s lizdo” (satyrin∂
drama, JAV) - 26 d. 16.
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KAUNAS

FORUM CINEMAS
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 11.15, 13.45,
16.15, 18.30, 20.45 (11.15, 13.45 val. se-
ansai vyks 19-20 d.).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietuviß-
kai, JAV, 3D) - 18-24 d. 10.15, 13, 15.45.
“13 rajonas - Ultimatumas” (veiksmo f.,
PrancΔzija) - 18-24 d. 12.30, 15, 17.15,
19.30, 21.45 (12.30 val. seansas vyks 19-
20 d.). 18-19 d. 23.59.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 18-19 d. 23. 24 d. 20.30.
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 18-19 d. 22.45.
“Sugr^Ωimas” (drama, JAV, Kitokio kino
klubas) - 22 d. 18.15.
“Julie ir Julia” (romantin∂ drama, JAV,
COSMO VIP seansas) - 23 d. 21.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 17 d. 11.15, 13.20, 15.40, 18.30, 21. 18-
24 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.30.
18-19 d. 23.40.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 17 d. 11.45, 14,
16.30, 19, 21.45. 18-24 d. 10.45, 13.15,
15.30, 18, 20.30 (10.45 ir 13.15 val. sean-
sai vyks 19-20 d.; 24 d. 20.30 val. seansas
nevyks).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 17 d. 11, 14.45, 18,
21.30. 18-24 d. 14.30, 17.45, 21 (14.30
val. seansas vyks 19-20 d.; 23 d. 21 val.
seansas nevyks).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 17 d. 14.15, 16.45,
19.20, 22. 18-24 d. 12.45, 21.15 (12.45
val. seansas vyks 19-20 d.).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 17 d. 16, 18.45, 21.15.
18-24 d. 18.50, 22.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 17 d. 11.30,
14.30, 17.30, 20.30. 18-24 d. 15.15, 18.15
(22 d. 18.15 val. seansas nevyks).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 17 d. 12. 19-20 d. 12.15
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 17 d. 12.45, 18.15, 20.45.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 17 d. 10.15,
13.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 17 d. 15.20.

CINAMON
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 20.30.

“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 20.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 17 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.45, 20, 22.
18-24 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.45, 22 (24 d. 11.30 val. seansas ne-
vyks).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 17 d. 12.15, 15.15, 18.15,
21.15. 18-24 d. 12, 15, 18, 21.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 17 d. 11.45, 14,
16.15, 18.30, 20.45. 18-24 d. 11.45, 14,
16.10, 19.20, 20.30 (24 d. 20.30 val. sean-
sas nevyks).
“9-asis rajonas” (trileris, JAV) - 17 d.
19.15, 21.30. 18-24 d. 21.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 17 d. 10.45, 12.45,
14.45. 18-24 d. 11.15, 13.15, 15.15,
17.15.
“007 Paguodos kvantas” (veiksmo trileris,
D.Britanija) - 18-24 d. 19.15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
17 d. 11, 17, 19.30, 21.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 17
d. 13.15, 16.20.

KLAIPÎDA

CINAMON
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 20.30.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 18-24 d. 11.15, 13.30,
15.45, 20.30 (24 d. 20.30 val. seansas ne-
vyks).
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 17 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.30, 19.45,
22. 18-24 d. 11, 13.15, 15.30, 17.30,
19.30, 21.45.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV) - 17 d. 12.15, 14.15, 16.15,
18.15, 20.15, 22.15. 18-24 d. 17.45, 20,
22.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 17 d. 11.30, 14, 16.30,
19, 21.30. 18-24 d. 11.45, 14, 16.30, 19,
21.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 17 d. 12.45, 15.45, 18.45,
21.45. 18-24 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15.

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 17 d. 10.40,
12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 17 d. 13.45, 18.30, 20.45.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 17 d. 11, 16.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 18-24 d. 10.15, 12.50,
15.50, 18.30.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 11.15, 13.45,
16.45, 19.30 (11.15 ir 13.45 val. seansai
vyks 19-20 d.).
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 18-24 d. 12.30, 15, 17.50, 20.30
(12.30 val. seansas vyks 19-20 d.).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 20.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, 
JAV) - 17 d. 11.50, 14.15, 16.40, 19.10,
21.30. 18-24 d. 11.30, 14.15, 16.30, 19,
21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai) - 17 d. 11.30, 13.45,
18.30. 18-24 d. 12, 17.30 (12 val. seansas
vyks 19-20 d.).
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 18-24 d. 14.45,
20 (14.45 val. seansas vyks 19-20 d.; 24
d. 20 val. seansas nevyks).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 17 d. 13, 18.50, 21.50.
18-24 d. 21.30.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
17 d. 13.20, 15.50, 18.10.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai, 3D) - 17 d. 10.15,
15.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 17 d. 14.05.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 17 d. 20.30.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 17 d. 17.30.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal∂

“G bΔrys” (animacinis f, dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 11, 12.45, 14.30,
16.15, 18.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 17 d. 17, 19, 21. 18-24 d.
19.45, 21.30.

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
3D) - 17 d. 11, 13.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 17 d. 15.

I sal∂
“Ant bangos” (animacin∂ komedija, dub-
liuota lietuvißkai, JAV) - iki 24 d. 11.10.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 17 d. 13.10, 19.20, 21.40. 18-24 d. 13,
17.
“Poniut∂ kaime” (romantin∂ komedija,
JAV) - 18-24 d. 15.05.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) -
18-24 d. 19.05, 21.35.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 17 d. 15.30,
17.25.

LAIKAS
“ArtΔras ir minimukai” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, JAV) - 18-24 d. 11.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 17 d. 15, 19. 18-24 d. 15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
18-24 d. 13, 17, 19.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - iki 24 d. 21.
“Boltas” (animacin∂ komedija, dubliuota
lietuvißkai, JAV) - 17 d. 11.
“Poniut∂ kaime” (romantin∂ komedija,
JAV) - 17 d. 13, 17.

PANEVÎÛYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 18-24 d. 10.30, 13, 15.10,
17.15, 19.20, 21.30 (10.30 ir 13 val. sean-
sai vyks 19-20 d.).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 18-24 d. 18, 21.15 (24 d.
21.15 val. seansas nevyks).
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 24 d. 21.15.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 17 d. 14.15, 16.40, 19, 21.15. 18-24 d.
12, 16.30, 18.40 (12 val. seansas vyks 19-
20 d.).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 17 d. 13, 15.15.
18-24 d. 11, 13.20, 15.40 (11 ir 13.20 val.
seansai vyks 19-20 d.).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV) - 17 d. 17.30, 19.30, 21.30. 18-
24 d. 14.10, 21 (14.10 val. seansas vyks
19-20 d.).
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
17 d. 13.20, 15.40, 18.15, 20.45.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
25 d. 18.30 val. - DΩ.VerdΩio “Traviata”.
2 d. opera ital¨ k. Dir. R.Íervenikas.

Nacionalinis dramos teatras
DidΩioji sal∂

25 d. 18 val. - B.Dauguvieçio “Ûaldoky-
n∂”. ReΩ. K.Kymantait∂. Spektaklis skiria-
mas Kazimieros Kymantait∂s 100-meçiui
ir Adolfo Veçerskio 60-meçiui.

Vilniaus maΩasis teatras
18, 19 d. 18.30 val. - Premjera! T.Letso
“Vestonai”. ReΩ. V.Malinauskas.
20 d. 18.30 val. - A.Slapovskio “Batraiß-
tis”. ReΩ. K.Glußajevas.
22 d. 18.30 val. - P.Merime “Atsitiktinu-
mas”. ReΩ. G.Tuminait∂.
24 d. 18.30 val. - A.Çechovo “Trys sese-
rys”. ReΩ. R.Tuminas.
25, 26 d. 18.30 val. - M. Ivaßkeviçiaus
“Madagaskaras”. ReΩ. R.Tuminas,
A.Dapßys.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

17 d. 18 val. - P.VaiçiΔno “Patriotai”.
ReΩ. J.Vaitkus.
18 d. 18 val. - V.Íekspyro “Jei taip, tai ßi-
taip”. ReΩ. P.E.Budraitis. Spektaklis skiria-
mas aktoriaus Vido Petkeviçiaus jubiliejui.
19 d. 18 val. - P.E.Landi “Strip Man Show
- viskas apie vyrus”. ReΩ. P.E.Landi.
20 d. 12 val. - A.Ginioçio “Juz∂ dykaduo-
nis” (2-j¨ dali¨ ißmislas pagal bΔtas ne-
bΔtas pusiau gudißkas lietuvi¨ poringes).
ReΩ. A.Giniotis.
25 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini¨ klu-
bas”. ReΩ. A.Lat∂nas.

Sal∂ 99
19 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas iß dan-
gaus”. Muzikinis spektaklis vaikams ir
jaunimui. ReΩ. D.Jokubauskait∂.

Rus¨ dramos teatras
18 d. 19 val., 19 d. 18 val. - Premjera! G.Go-
rino “Juokdarys Balakirevas”. ReΩ. A.Lat∂nas.
20 d. 18 val. - Premjera! A.Gribojedovo
“Vargas d∂l proto”. ReΩ. J.Vaitkus.
22 d. 19 val. - Premjera! L.Adomaitien∂s
“B∂ganti su vilkais”. Pagal M.Tikkanen roma-
nå “Raudonkepurait∂”. ReΩ. L.Adomaitien∂.
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mos “Vilnius - Europos kultΔros sostin∂
2009” projektas “Europos dΩiazas” (VßÈ
“Vilniaus dΩiazo klubas”).
25 d. 19 val. - R.KΔn∂jaus “Nr.13”. ReΩ.
E.Muraßovas.



Rasa Aßkinyt∂

RÔKO NESUGADINTI

“Tyto alba”

Rasa Aškinyt  - humanitarini
moksl  (filosofijos) magistr , edu-
kologijos doktorant , Vilniaus pe-
dagoginio universiteto Etikos ka-
tedros lektor . Yra parašiusi va-
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  KNYGOS

Samuel Shem

MIESTELIO DVASIA

“Tyto alba”

Knygos autorius - psichiatrijos 
profesorius -  literat ros istorij
ženg  išleid s autentiška patirti-

mi Bostono ligonin je pagr st  ro-
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Olivier Bleys

SEMPER AUGUSTUS

“Tyto alba”

Olivj  Bleisas (Olivier Bleys) 
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Knut Hamsun

MISTERIJOS

“Tyto alba”
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Ken McClure

VEIDMAINIË SALA

“Tyto alba”

Tarptautiniu mastu pagars -
j s tempto siužeto roman  au-
torius, rašantis medicinos tema-
tika. Jo k ryba remiasi asmenine 
mokslinio darbo Jungtin s Kara-
lyst s medicinos tyrim  taryboje 
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jama tikinama ir d mes  prikaus-
tanti m s  laik  istorija. “Vei-
dmaini  sala” atskleidžia  nevil-
t  stumian ius paradoksus, b -
dingus medicinos tyrim  pramo-
nei, akademinio pasaulio korup-
cij , slaptas farmacijos bendrovi
strategijas ir šiurp  kelian i
žmogaus tragedij . Romane pa-
sakojama apie... vaistus nuo v -
žio. K  gali vienas protingas ir 
talentingas žmogus prieš pasau-
lio galinguosius?
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Prognoz∂ savaitei
2009 09 17-24

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

Tel. 260-92-97, (8-685) 11-431

AVINAS. Darbo savait∂s pabaiga akty-
viems veiksmams nepalanki - jaunatis.
Svajokite apie m∂gstamå uΩsi∂mimå,
tausokite sveikatå. Savaitgal^ venkite
konfliktini¨ situacij¨. Darbo savait∂s
pradΩia taip pat nieko gera neΩada. Har-
moningesn∂ tik treçiadienio popiet∂.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaigoje sva-
jokite apie meil´, bΔkite kΔrybingesni,
daugiau laiko praleiskite su vaikais. Sa-
vaitgalis tinka sveikatinimosi procedΔ-
roms. Darbo savait∂s pradΩia nepalanki
juridiniams reikalams. Treçiadien^ neri-
zikuokite pinigais.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaigoje sva-
jokite apie namus, kurkite planus - jau-
natis. Savaitgalis tinka pramogauti, ißky-
lauti, bendrauti. Daugiau d∂mesio skirki-
te sutuoktiniui, vaikams. Darbo savait∂s
pradΩia nervinga, nepalanki juridiniams
reikalams, rizikingiems sandoriams.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaigoje kurki-
te planus, svajokite apie keliones,
mokslus, naujas paΩintis. Savaitgal^
skirkite ßeimai. Darbo savait∂s pradΩia
tinka meilei, kΔrybai, bendrauti su vai-
kais. Treçiadienio popiet´ patausokite
sveikatå.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaigoje sva-
jokite apie didesnes pajamas - jaunatis.
Savaitgalis tinka bendrauti, ißkylauti.
Darbo savait∂s pradΩioje bΔkite nuolan-
kesni ßeimoje. Treçiadienio popiet∂ tin-
ka meilei, pramogauti, keliauti.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaigoje
jaunatis vyks jΔs¨ Ωenkle, tod∂l naujos
veiklos neder∂t¨ imtis. Daugiau laiko
skirkite apmåstymams, planuokite atei-
ties darbus. Savaitgal^ nuo reikal¨ atitol-
kite, pails∂kite. Darbo savait∂s pradΩia
tinka mokytis, vykti ^ tarnybines kelio-
nes. Treçiadienio popiet´ skirkite ßeimai.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pabai-
goje venkite intrig¨, stenkit∂s ne^sivel-
ti ^ naujus nemalonumus. Savaitgalis
tinka aktyviai veiklai, bet neder∂t¨ pra-
rasti atsargumo. Darbo savait∂s pra-
dΩioje nerizikuokite finansais. Treçia-
dienio popiet∂ tinka atsipalaiduoti,
bendrauti.

SKORPIONAS. Darbo savait∂s pabaigo-
je svajokite apie gerå tarnybå, gerus
kolegas - M∂nulio jaunatis. Savaitgal^
venkite konflikt¨, intrig¨. Darbo savai-
t∂s pradΩia aktyvi. Treçiadien^ bΔkite
praktißkesni.

ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaigoje 
svajokite apie gerå karjerå - jaunatis.
Savaitgalis tinka atsipalaiduoti, 
susitikti su draugais. Darbo savait∂s
pradΩia aktyviai veiklai nepalanki. 
Treçiadienio popiet∂ - harmoningas 
laikas.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabaigå
skirkite apmåstymams, svajon∂ms -
M∂nulio jaunatis. Savaitgal^ gerai pail-
s∂kite. Darbo savait∂s pradΩia tinka
bendrauti, bet nespr´skite rimt¨ pro-
blem¨. Treçiadienio popiet´ venkite in-
trig¨.

VANDENIS. Darbo savait∂s pabaigoje
nerizikuokite pinigais. Savaitgalis tinka
bendrauti, prasiblaßkyti ißvykoje. Darbo
savait∂s pradΩioje bΔkite itin diplomatiß-
ki tarnyboje, visi gali neadekvaçiai irzliai
reaguoti ^ situacijå. Treçiadienio popiet∂
harmoningesn∂.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaiga aktyviai
veiklai nepalanki - M∂nulio jaunatis. Sa-
vaitgal^ atitolkite nuo reikal¨, bendrauki-
te tik su gerais draugais. Darbo savait∂s
pradΩia tinka keliauti, siekti Ωini¨. Tre-
çiadien^ stenkit∂s ißlikti ramΔs, nepra-
raskite kantryb∂s.

Teisingai ißsprend´ kryΩiaΩod^ galite laim∂ti 
sportin^ akrobatin^ aitvarå “Jamaica”.

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugs∂jo 22 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Gediminas Subaçius iß Kauno.
Jam bus ^teiktas aitvaras “Jamaica”. 

D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Lazanija. Boras. “Aris”. NBA. SE. Ga. PAL. Val∂. Mirtina. Sekma.

Katino. LNK. Spa. Alavijas. Gringas. Genas. Sklidina. Sasas.
Horizontaliai: Makarena. Ûabangai. Lyrika. Zorba. Aria. TSI. Vingis. Nas. Vien. 

Geda. Íis. Pankolis. Juanis. Salam. Sana. Dainel∂. Apklausa. SAS.
PaΩym∂tuose langeliuose: PAGARDAI.
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Dešimtys vokiškų “trabantų”, kurie laikomi komunistinės Vokietijos De-
mokratinės Respublikos (VDR) simboliu, suvažiavo į Paryžių paminėti 
Berlyno sienos griuvimo metinių. Į Vakarų ir Rytų Vokietijas padalyta 
siena išardyta jau prieš 20 metų - 1989-ųjų lapkričio 9 dieną.

Eltos inf.

Berlyno sienos griūtį 
primins “trabantai”

Rytų Vokietijoje 1957-1991 
metais gaminti “Trabantai” buvo 

eksportuojami į visas komunistinio 
bloko šalis, tarp jų - ir į Lietuvą

EPA-Eltos nuotr.

“Trabantai” - pirmieji automobiliai, kurių 
kėbulas pagamintas iš pakartotinai 
panaudotos medžiagos “duroplast”



“Laisvalaikis” ir “Olialia” picerija apdovanos sukaktuvininkus
Kad ruduo neb t  toks šaltas ir ni -

rus, “Olialia” picerija nusprend  j  pagar-
dinti ir apdovanoti “Laisvalaikio” korte-
l s savininkus. O kokia dovana pati ge-
riausia, jei restoranas gars ja savo nuos-
tabiais itališkais patiekalais? Žinoma, 
garsiausias ir populiariausias itališkas 
desertas “Tiramisu” - jis suvilios kiek-
vien . Tad “Laisvalaikio” kortel s tur -
tojai lai nenustemba, kai savo gimimo 
dien  gaus kvietim  apsilankyti “Olialia” 
picerijoje ir paskanauti b tent šio deser-
to. Tai - “Olialia” picerijos dovana jums. 
Gav  sveikinimo SMS iš “Laisvalaikio”, 
skub kite  Vilniaus ar Kauno “Akropo-
lyje” sik rusias “Olialia” picerijas. Su 
savimi b tinai tur kite ir “Laisvalaikio” 
nuolaid  kortel . O  kompanij  pasi-
kvieskite draugus - malonioje aplinkoje, 
ragaudami gardžiausi  itališkos virtuv s
šedevr , gal site dalytis maloniomis aki-
mirkomis ir priimti draug  sveikinimus 
bei dovanas.

Pareng
Aušra PRASAUSKAIT
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“Mis Lietuva 2009” konkurso dalyvė 
Indrė Burlinskaitė, suspėjanti dirbti 
ir “Olialia” picerijoje Vilniuje, kviečia 

paragauti gardaus “Tiramisu” deserto
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Šios savaitės pretendentė Ramunė Milinytė, kilusi iš Palangos. 20-metė mergina šiuo metu gyvena 
sostinėje ir dirba personalo nuomos įmonėje. “Esu unikali asmenybė”, - save trumpai drūtai apibūdina ji. 

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 17 d.42 Beprotiškas pasaulis  

NEŠULIAI. Kai kurių šalių moterys nešulius, net ir sunkiausius, gabena ant galvos. Kas tai? 
Įprotis? Paprotys? Mada? Apsauga nuo saulės?

INTERJERAS. 
Pekine (Kinija) 

papietauti galite 
tualeto temos 

restorane.

PAPROČIAI. Viename Kambodžos provincijos miestelių saugomi kaulai žmonių, žuvusių per 
Raudonųjų khmerų (karinis komunistinis judėjimas) valdymą. Palaikai sukrauti tiesiog ant 
lentynų šalia šventyklos esančiose patalpose.

“Reuters” nuotr.


