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- Kaip kilo idėja įkurti kultū-
ros centrą lofte?

- Turėti vietą, kur galėčiau įgy-
vendinti renginius taip, kaip juos įsi-
vaizduoju, yra mano sena svajonė. O 
“Loftas” tam labai tinkama erdvė, jo-
je daug galimybių, į ją galima įvažiuo-
ti su vilkiku, atlikti triukus ore ir dar 
daug kitų dalykų padaryti.

- Kas vyks kultūros centre 
“Loftas”?

- Muzikiniai renginiai, spekta-
kliai, šokio spektakliai, parodos, šiek 
tiek sporto renginių. Norime sukurti 
vietą, kuri būtų miela tiek muzikan-
tams, tiek menininkams. Jau po “Ta-
bami” projekto pasijuto, kad žmo-
nėms reikia kažko daugiau nei vien 
naktinių klubų.

- Kokie artimiausi renginiai?
- Birželį atvešime “drum’n’bass” 

grupę “Dog Mafia”. Ši Anglijoje spar-
čiai populiarėjanti grupė Lietuvoje 
dar nežinoma, tačiau, manau, šio sti-
liaus muzika besidomintys žmonės 
per “Dog Mafia” koncertą išeis iš 
proto. Kita “Loft Parties” tema bus 
“Mad Max” filmo stilistika: daug mo-
tociklų, metalo, dirbtuvių žiežirbų - 
vyks apokaliptinės atmosferos rengi-
niai. Laukia hiphopo kultūros rengi-

nys - susivešime ir įrengsime čia 
riedučių parką...

- Ar bus tęsiamas “Bootie” 
projektas?

- Taip. Vasarą iš Austrijos atvyks 
DJ Smoli, taip pat vienas mano mėgs-
tamiausių “mashap” atlikėjų DJ Zebra 
iš Prancūzijos. “Lofte” vyks labai daug 
įdomių renginių. Pirmenybę teiksime 
jauniems, tačiau įdomiems, kylan-
tiems menininkams, muzikantams.

- O kokie “Skamp” planai? 
Gal kuriate naują albumą?

- Ne, bet kad mes kada nors su-
sėsime studijoje ir 
pradėsime kurti 
kažką naujo - net 
neabejoju. Šiuo 
metu mes labai sėk-
mingai koncertuo-
jame.

Kartais žmonėms atrodo, kad 
“Skamp” nebėra... Bet tikrai ne tam 
esame muzikos pasaulyje, kad kiekvie-
ną šeštadienį mus rodytų per televizo-
rių ar kad garsėtume skandalais.

- Ar draugaujate šeimomis 
su Erika Dženings ir Jurgiu Di-
džiuliu?

- Mes pirmiausia esame draugai 
ir tik paskui - “Skamp”. Jei “Skamp” 
nebūtų, tai nieko nekeistų, mes vis 

viena liktume draugai. Kai tik turime 
laisvo laiko, renkamės pas Vilių 
(“Skamp” narys Vilius Alesius - aut. 
past.) sodyboje: kepsninėje čirškina-
me maistą, geriame alų, klausomės 
muzikos. O dabar, kai esame su vai-
kais, viskas vyksta dar kitaip.

- Į ką panašus sūnus?
- Kai susiraukęs - į mane. Kai 

šypsosi - į motiną.

- Kokių savybių išsiugdei gi-
mus sūnui?

- Padaugėjo atsakomybės. Dabar 
yra sūnus, kuriuo reikia rūpintis, bet 
man nereikia savęs versti tai daryti. 
Kol laukėmės, buvo visokių minčių 
ir baimių, tačiau realybėje viskas tik-
rai lengviau, nei įsivaizdavau.

- Kaip pasikeitė gyvenimas 
pagausėjus šeimai?

- Manau, dabar aš daugiau šyp-
sausi. Visada gyvenau labai įtemptu 
grafiku, o dabar, kai grįžtu namo, yra 
sūnus ir gyventi daug linksmiau. 
Parei ni namo ir atsipalaiduoji, nebe-
galvoji vien apie darbus, renginius.

- Ar su žmona esate pasiskirs-
tę rūpinimosi vaiku darbus?

- Dalijamės viskuo, išskyrus mai-
tinimą ir migdymą - tai daro Živilė. 
Žinoma, motina su vaiku praleidžia 
daugiau laiko nei aš, bet kai grįžtu 
namo, darau viską, ką reikia: ir per-
rengiu, ir sauskelnes keičiu - nėra 
tokių dalykų kaip jos darbas ar mano 
darbas. Esame šiuolaikinė šeima. Net 
nežinau tokių šeimų, kuriose vyras 
ko nors nedarytų...

- Ar tave galima sutikti virtu-
vėje? Ruošiantį vakarienę?

- Labai mėgstu pabūti prie viryk-
lės. Peržiūriu receptus ir tada im-
provizuoju. Mano firminis patiekalas 
- apkepas, bet jis visada būna kitoks. 
Jo sudėtis priklauso nuo to, kokios 
daržovės tuo metų laiku natūraliai 
auga. Mano apkepus diktuoja sezo-
niškumas.

- Esi miesto ar gamtos žmo-
gus?

- Didmiesčiuose aš įsikraunu, 
bet pailsėti man norisi į gamtą - ra-
mybę. Man labai patinka būti prie 
ežerų, Nidoje.

- Kas tau yra pramoga?
- Labai patinka vaikščioti į kon-

certus. Stengiuosi kasmet nuvažiuo-
ti bent į vieną rimtesnį festivalį už-
sienyje. Tai mane įkvepia, stimuliuo-
ja. Man pramoga išvažiuoti iš Lietu-
vos, nes čia to stimulo dažnai trūks-
ta.... Vilnius yra sostinė, bet, paly-
ginti su kitais miestais, jame trūks-
ta judesio.

- Tau ypatinga 
vieta Vilniuje?

- Teritorija apie 
Baltąjį tiltą, kur ga-
lima išsitiesti ant 
žolytės. Labai norė-
čiau, kad ši vieta bū-

tų dar aktyvesnė. Manau, savivaldybė 
turėtų apsispręsti ir atiduoti nors vie-
ną zoną mums, jaunimui, kur galėtu-
me gerai patriukšmauti.

- Kelsi revoliuciją?
- Ne, bet aš kvėpuoju per tokius 

renginius kaip Gatvės muzikos diena. 
Noriu, kad žmonės burtųsi, jaunimas 
važinėtų riedlentėmis, riedučiais, dvi-
račiais, o ne saugotų marmurą... Esu 
ne sykį ėjęs prie policininkų, kurie 

vaiko gatvėse grojantį jaunimą, neva 
trukdantį šalia esančiam restoranui... 
Kaip jie gali trukdyti?

- Tau labiausiai praverčianti 
asmeninė savybė?

- Gal ta, kad nepasiduodu. Jei tu-
riu idėją, kitų nuomonė man nesvar-
bi. Bet aš visuomet įsiklausau į kri-
tiką. Net jei paskui pasielgiu ar nu-
sprendžiu visiškai priešingai. Šią sa-
vybę paveldėjau iš motinos.

- O kokios savybės tau 
trukdo?

- Labai visur vėluoju. Kartais man 
pačiam pritrūksta disciplinos, nors 
reikalauju jos iš kitų. Esu menininkas 
ir kartais tai pasireiškia. (Šypsosi.) 
Šiaip turiu daug blogų savybių.

- Viktoras Diavara yra žmo-
gus, kuris...

- ...myli savo šeimą.

- Tavo patarimas sunkmečiui 
įveikti?

- Reikia imti ir ką nors daryti. 
Pats blogiausias dalykas nieko ne-
daryti pačiam ir tik tikėtis kažko iš 
kitų. Pabandyk, nepabijok. Na, ne-
pasiseks vieną kartą, tai pasiseks 
kitą. Nereikia klaidų bijoti, reikia iš 
jų mokytis.

- Kokios moterys tau pa-
tinka?

- Su kuriomis gali pasikalbėti vi-
sokiomis temomis, kurios turi gerą 
humoro jausmą ir yra su polėkiu. 
Man patinka moterys, kurios yra sa-
vo gyvenimo vadės. Nesu tas, kuriam 
reikia moterį griebti už rankos ir ją 
vesti paskui save, rodyti, kuriuo keliu 
eiti. Man patinka moteris, kuri turi 
savo kelią. Aš pats toks esu ir man 
gerai, kai šalia yra 100 procentų ne-
priklausomas žmogus.

 

“Mano apkepus  
diktuoja sezoniškumas”

Kadaise JAV, Niujorke, pamatyti loftai bei juose vykę vakarėliai pama-
žu virsta VIKTORO DIAVAROS (DIAWARA) realybe. Vilniaus Naujamies-
tyje, buvusių sovietinių gamyklų patalpose, neseniai įkurdinta gru-
pės “Skamp” studija, šalia baigiami įrengti paties V.Diavaros namai, 
o Švitrigailos g.29 kuriamas kultūros centras “Loftas” duris atvers ru-
denį. “Ir darbas, ir namai vienoje vietoje - mano sena svajonė. Toli eiti 
nereikia”, - šypsosi V.Diavara. Su egzotiško gymio “Skamp” nariu šne-
kučiuojamės apie “Loftą”, šeimos pagausėjimą, Vilnių ir kitus dalykus.

Restoranas Pietų Prancūzijoje, 
prie Monte Karlo, ieško pareigingo ir sąžiningo,
mėgstančio savo darbą virėjo.
Būtini anglų arba prancūzų kalbos pagrindai.

Atlyginimas - 1000 eurų plius maistas ir apgyvendinimas.
Sutartis gali būti sudaroma dėl sezoninio arba nuolatinio darbo.

CV siųsti lietuvių arba anglų kalba eglemm@mail.com

Esi geras virtuvės meistras? Dirbai populiariame restorane? Tada šis skelbimas - Tau.Virėjų 
dėmesiui!

V.Diavarą 
apsėdo loftai

Viktoras Diavara-VEE rūpinasi, kad sulig 
kultūros centro “Loftas” veikla Vilnius 
praturtėtų įdomesniais renginiais

Sauliaus Venckaus nuotr.
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n Kaip ir kur šventėte 
gimtadienį?
- Mėgstu švęsti tą pačią dieną. Ir 
mieliausia šventė - pas mamą, 
su pačiais artimiausiais: seserimi, 
pusseserėmis. Nors ne visada tai 
pavyksta, šįkart švenčiau būtent taip.
n Kokios gėlės mieliausios?
- Frezijos, nes jos labai kvepia.
n Metų įvykis?
- Mūsų su Sauliumi (gyvenimo 
draugas S.Skambinas - red. past.) 
bendras kūdikis - įkurta “Žvaigždžių 
mokykla”. Džiaugiausi dalyvavusi 
TV projekte “Žvaigždžių duetai”, nes 
kiekviename projekte įgauni naujos 
patirties.
n Dovana?
- Patinka siurprizai. Štai ir dabar  
“69 danguje” merginos suintrigavo - 
sakė laukti staigmenos.
n Linkėjimai sau
- Sveikatos, nes be jos nebus nei 
meilės, nei svajonių, kurių taip pat 
sau linkiu - jos gyvenimo variklis.

20052004
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2007

2009

2008
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“Žas” jubiliejus švęstas audringai

Jubiliejiniame koncerte su grupe scenoje pasirodė Mantas Janka-
vičius, Marijus Mikutavičius, Saulius Urbonavičius-Samas, Andrius 
Mamontovas, Stano, Kastetas iš “G&G Sindikato”, “Skamp”, Algirdas 
Kaušpėdas ir kt. Draugų “Žas” vyrams niekada netrūko, tad nenuos-
tabu, jog ir tarp publikos buvo daugybė Lietuvoje garsių žmonių.

“Žas” susirinkusiems pristatė dviejų valandų geriausių dainų 
programą. Pradėję nuo “Sudrumskite ramybę”, grupės nariai gyvai 

dainavo buvusias populiarias dainas “Mano pasas - žalias”, “Debilas 
ir bažnyčioje debilas”, “Ji suka (gyvenimo ratu)”, “Man gerai”, “Ne 
pieną gėręs ne nuo pieno ir mirsi” ir kt.

Tiesa, kartu su Mariumi Bereniu-Tru, Linu Zarecku-Choru ir 
Gidonu Šapiro-Bilu į sceną neužlipo buvęs grupės narys Linas 
Karalius.

“Laisvalaikio” inf.

Grupė “Žas” praėjusio ketvirtadienio vakarą sostinės pramogų, sporto ir verslo centre “Forum Palace” atšventė 15 metų gimtadienį.

Jubiliejiniame koncerte su “Žas” 
scenoje pasirodė Stano... ...Viktoras Diavara ...Algirdas Kaušpėdas ...Andrius Mamontovas

Koncerto klausėsi TV laidų 
vedėja Aistė Stonytė

Į jubiliejinę šventę Algirdas 
Kaušpėdas atėjo su žmona Vilija

Vyginto Skaraičio nuotr.

Viltingos “InCulto” išlydėtuvės

Savaitės topas �

55-ajame “Eurovizijos” dainų 
konkurse Lietuvai atstovaujanti 
grupė “InCulto” gegužės 27 die-
ną savo pasirodymu su daina “Eas-
tern European Funk” pradės antrą-
jį šio konkurso pusfinalį, kuriame iš 
viso dalyvaus 17 valstybių atstovai. 
Į finalą televizijos žiūrovų ir komi-
sijos sprendimu pateks dešimt da-
lyvių. Šiame pusfinalyje, be jame 
dalyvaujančių valstybių, balsuoti ga-
lės ir Norvegijos bei Didžiosios Bri-
tanijos žiūrovai. 

“ Mums svarbiausia ne užimti 
pirmąją vietą, o palikti įspūdį 
Europai” ,
- tikslą atskleidė Jurgis Didžiulis

“ Mes paskleidėme gerą ir 
linksmą žinią apie save  
plačiai kaip tik galėjome ir 
beliko laukti rezultatų”, 

- apie vojažo po Europą 
pasiekimus

“ Čia kad būtų galima gerai 
nusigerti”, 

- apie draudimą nuo nesėkmės 
sakė J.Didžiulis (jei “InCulto” 

užimtų paskutinę vietą, 
draudimo bendrovė “Gjensidige 

Baltic” muzikantams išmokėtų 
10 tūkst.litų)

“ Pirmiausia atvykę kaip pridera 
atšvęsime Norvegijos  
nepriklausomybės dieną ir 
mano žmonos (Erikos Dženings 
- aut. past.) gimtadienį”,
- pirmadienio darbus atskridus į 

Oslą įvardijo J.Didžiulis

“ Leidžiu jums būti įkyriems”,
- grupės lyderis kvietė visus 

lietuvaičius paraginti savo 
draugus ir gimines Europos šalyse 

balsuoti už Lietuvos atstovus

Karštos frazės...

n Nuo balandžio pradžios muzikantai 
aplankė trylika šalių: Norvegiją, Armė-
niją, Gruziją, Ukrainą, Olandiją, Daniją, 
Latviją, Rumuniją, Bulgariją, Serbiją, 
Slovėniją, Kroatiją ir Estiją.

n “InCulto” surengė dešimtis pasiro-
dymų įvairių šalių televizijos ir radijo 
laidose, miestų gatvėse, skveruo-
se, išdalijo per 50 000 kompaktinių 
plokštelių ir triženklį skaičių interviu.

n “Eurovizijos” pusfinalyje neturėsime 
rimtos pagalbos - mus visada palaikan-
čių balsų, nes mūsų pusfinalyje nebus 
nei latvių, nei estų, nei rusų.

...ir  faKtai

Gerai atlikę namų darbus - su  
reklaminiu koncertiniu turu aplan-
kę 13 šalių ir Vilniaus klube “New 
York” šeštadienį surengę paskutinį 
koncertą - “Inculto” vaikinai pirma-
dienio rytą išskrido į Oslą.

n VaiDas stackEVičius, 
“inculto” vadybininkas
“ko gero, tai yra didžiausias turas iš visų šių 

metų “Eurovizijos” dalyvių bei visų dalyvių, ku-
rie atstovavo Lietuvai anksčiau. aplankyta 13 
šalių, iš jų devynios - iš mūsų pusfinalio. Buvo 
įveikta apie 20 tūkst. kilometrų lėktuvais, auto-
busais, mikroautobusais ir traukiniais. Visa ko-
manda ir rėmėjai padirbėjo iš peties, įdėtos mak-
simalios pastangos. Galima sakyti, kad padarėme 
daugiau nei 120 proc. Žinau, ką konkrečiai nuvei-
kėme kiekvienoje šalyje, ir nesulaukiu momento, 
kai pamatysiu, ar tai davė vaisių ir kokių”.

n EGLė VisOckaitė, 
šokių trenerė
sprendžiant iš ankstesnių “Eurovizijos” 

konkursų su baladėmis mums dalyvauti nelabai 
verta. Džiaugiuosi, kad “inculto” daina links-
ma, užvedanti. Ji man labai patinka. Jurgio Di-
džiulio ir grupės pasirodymas šiek tiek panašus 
į gerai įvertintą “Lt united”, todėl tikiu, kad 
su šių metų “inculto” daina Lietuva pasirodys 
taip pat šauniai. 

tikiuosi, kad šiemet, kai jau nebedalyvauju 
šokių varžybose, galėsiu pasižiūrėti “Eurovizi-
ją” ir sirgsiu už lietuvius.

Komentarai

“Eurovizijos” dainų konkurso 
finalas įvyks gegužės 29 dieną 
Osle, “Telenor” arenoje.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ

1.  Lietuva  
“InCulto”  “Eastern European Funk”

2.  Armėnija  
Eva Rivas  “Apricot Stone”

3.  Izraelis  
Harel Skaat  “Milim”

4.  Danija  
Chanée & N’evergreen  “In A Moment 

Like This”

5.  Šveicarija  
Michael von der Heide  “Il Pleut de L’Or”

6.  Švedija  
Anna Bergendahl  “This Is My Life”

7.  Azerbaidžanas  
Safura  “Drip Drop”

8.  Ukraina  
Alyosha  “Sweet People”

9.  Olandija  
Sieneke  “Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie)”

10.  Rumunija  
Paula Seling & Ovi  “Playing With Fire”

11.  Slovėnija  
Ansambel Žlindra & Kalamari  

“Narodnozabavni Rock”

12.  Airija  
Niamh Kavanagh  “It’s For You”

13.  Bulgarija  
Miro  “Angel Si Ti”

14.  Kipras  
Jon Lilygreen & The Islanders  “Life Looks 

Better In Spring”

15.  Kroatija  
Feminnem  “Lako Je Sve”

16.  Gruzija  
Sofia Nizharadze  “Shine”

17.  Turkija  
maNga  “We Could Be The Same” 

ii pusfinalis

2006 m. nacionalinėje atrankoje 
“InCulto” su daina “Welcome to 
Lithuania” užėmė antrą vietą 
nusileidusi tik “LT United”

 Sauliaus Venckaus nuotr.

Pergalingas pasirodymas 2010 m. 
nacionalinėje “Eurovizijoje”

Stasio Žumbio nuotr.

Karštos ir emocingos išlydėtuvės 
klube “New York” 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Praėjusią savaitę netradicinėje er-
dvėje - Vilniaus Sereikiškių parko te-
niso aikštyne - dizainerių tandemas 
AlekSAndrAS PogrebnojuS ir 
VidA SimAnAVičiūtė “A&V” prista-
tė ilgai ruoštą kolekciją “ruduo-Žie-
ma 2010-2011”. keletą naujausios 
kolekcijos modelių dizaineriai pirmą 
kartą pristatė kovo mėnesį japo-
nijoje vykusiame mados renginyje 
“WeAreeurope”. Vilniaus publikai 
pademonstruota baigta kolekcija. 
Sportinį ir klasikinį stilių sujungusi 
kolekcija, anot jos autorių, sukurta 
stipriam, laisvam ir unikalų stilių 
turinčiam žmogui. Įvertinti kolegų 
darbų atėjo dizaineriai Sonata by-
laitė, egidijus rainys ir lilija lario-
nova, Sandra Straukaitė, egidijus 
Sidaras, Agnė kuzmickaitė, taip pat 
būrys žinomų lietuvos pramogų 
pasaulio veidų. Vakaro svečiams 
A.Pogrebnojus ir V.Simanavičiūtė 
parodė 35 modelius.

Gintarės ŠATKAUSKAITĖS ir  
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

“A&V” kolekcijos akcentas - kontrastai

“A&V” dueto bičiulė 
dizainerė Sandra Straukaitė

Lietuviškos mados naujienos 
sudomino “Omnitel” prezidentą 

Antaną Zabulį

Drabužių dizaineriui Giedriui 
Šarkauskui kompaniją palaikė 

dukra Rūta

Į Sereikiškėse vykusį pristatymą 
atskubėjo ir renginių 

organizatorė Agnė Šemberienė

Vakaro 
“kaltininkai” - Vida 

Simanavičiūtė 
ir Aleksandras 

Pogrebnojus

Sportiniai “A&V” 
kolekcijos 
drabužiai 

transformuoti 
originaliomis 

konstrukcijomis
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“A&V” kolekcijos akcentas - kontrastai

Lietuvoje gyvenantis modelis Žan Klod 
Edorf (Jean Claude Edorh) su drauge

Ryšių su visuomene agentūros 
“Publicum” vadovas Ričardas 
Jarmalavičius ir A.Pogrebnojaus 
draugė Salomėja Marcinkevičiūtė

Nuotaikingai nusiteikusi televizijos 
laidų vedėja Ugnė Skonsmanaitė

Vesti “A&V” kolekcijos pristatymą 
patikėta aktorei Rimantei Valiukaitei

Dizainerė Agnė Kuzmickaitė su 
grupės “Happyendless” nariu 

Sauliumi Prūsaičiu

Tarp vakaro svečių ir - šoumenas 
Jogaila Morkūnas



- Kiek mūsų spaudoje žvaigž-
dėmis vadinamų žmonių yra ver-
tų stovėti ant “Sidabrinių ger-
vių” renginiui patiesto raudono-
jo kilimo?

- Pasaulyje abejotino lygio dai-
nininkai ar dainininkės, kurie tik 
per skandalus ir demonstruodami 
savo nuogybes išlenda ant scenos, 
nėra žvaigždės. Pasaulyje didžiau-
sios žvaigždės yra kūrėjai: akto-
riai, dailininkai, režisieriai... Džiu-
gu, kad ta kultūra ateina ir į Lie-
tuvą - paimi kokį nors gyvenimo 
būdo žurnalą ir džiaugiasi širdis, 
kad puslapiai užpildyti tekstais 
apie aktorius. Didžiausia dalis sve-
čių - kino bendruomenės žmonės, 
nes tai yra kino apdovanojimai, ir 
nenorime, kad tai taptų tik verslo, 
popžvaigždžių susiėjimo vieta. Bet 
kokiu atveju, gera jausti didelį 
įvairių sričių žmonių susidomėji-
mą, bet mums svarbiausi yra kino 
žmonės.

- Kaip prieš porą metų ieško-
jote pinigų “Sidabrinių gervių” 
projektui, iš kur gaunate rengi-
niui finansų šiandien?

- Matelis (kino režisierius Arū-
nas Matelis - aut.past.) pasakė drą-
siai: “Ačiū apdovanojimų iniciatoriui 
Rolandui Skaisgiriui, kuris suranda 
lėšų ir finansuoja šitą renginį, užuot 
pirkęs butą Palangoje”. Yra Rolando 
įdirbis su partneriais, kurie mums 
padeda, yra ta pati televizija, kuri 
mus remia, yra kūrybininkų, dirban-
čių tiesiog iš idėjos.

- Vienas prestižiškiausių pa-
saulyje Kanų kino festivalis 
vyksta atskirai nuo TV festivalio 
(pastarasis vyksta mėnesiu 
anksčiau). Ar nekyla minčių ir 
mūsų šalyje rengti du “Sidabri-
nių gervių” renginius?

- Atspėjai mūsų mintis, ir pro-
jektą jau parašę turime... Vis dėlto 
tai tiesiogiai susiję su finansavimu. 
Manau, kol kas nereikia apie tai gal-
voti, reikia įvertinti galimybes - dar 
turi paaugti rinka.

- Kaip manote, ar keturioli-
ka sunkiasvorių prizų - ne per 
daug nominacijų Lietuvos kino 
rinkai?

- Kino pramonė ir kino kūryba 
auga ir, tikėkimės, augs, todėl žvel-
giame į priekį ir nemanau, kad no-
minacijų skaičius yra per didelis. 
Ateityje labai nenorėčiau keisti ap-
dovanojimų skaičiaus, nes “Sidabri-
nės gervės” turi tam tikrą svorį. Tad 
nesinorėtų jų nuvertinti, nupiginti.

- Kas lėmė drąsų sumanymą 
praeitais metais pasirinkti vedė-
jais Ramūno Cicėno ir Giedriaus 
Savicko duetą?

- Aplinkui buvo tiek girdėti ta 
tarsi keiksmažo-
džiu tapusi “kri-
zė”, kad norėjosi 
tik krizenti. Tai pa-
darėme gana hu-
moristinį šou. Nes 
viskas aplink liū-
dna, juokiuosi: jei-
gu vilties diena Lie-
tuvoje - tai būtinai 
pridės ir “gedulo”, 
jeigu scenos apdova-
nojimai - tai “scenos 
kryžių” gauni. Neno-
riu susireikšminti, 
bet man atrodo, kad 
mes buvome pirmieji, 
kurie vesti tokio dide-
lio kalibro renginį pa-
kvietė du vyrus. Šiais 
metais rizikuojame 
dar labiau...

- Kas bus “Sidabrinių gervių 
2010” renginio vedėjai?

- Vedėjas - Ramūnas Rudokas, 
o kitą vedėją žiūrovai išvys tik 
ant scenos. Tai bus tikrai didelis 
siurprizas ir scenos, ir apdovano-

jimų, ir socialiniu požiūriu...
- Kaip kilo idėja renginio sim-

boliu pasirinkti gervę, kuri aso-
cijuojasi ne tik su ilgakoju, ilga-
kakliu, elegantiškų spalvų ir 
grakščių judesių paukščiu, bet ir 
su kino, televizijos įrankiu, skir-
tu filmuoti judančia kamera?

- Vieni iš gražiausių kino ir te-
levizinio kino vaizdai yra nufil-
muojami iš vadinamosios gervės. 
Tada pasidomėjau ir paukščiu ger-
ve, kuri įrašyta į Raudonąją knygą, 
pasižymi puikiu stotu. Viskas ge-
rai, išskyrus garsą, kurį ji leidžia. 
Pirmais metais norėjome paleisti 
gervės įrašą visame prospekte, 
nes pirmuosius apdovanojimus or-
ganizavome Nacionaliniame dra-
mos teatre, bet kai išgirdau jos 
klykimą, supratau, kad geriau to 
nedaryti. (Juokiasi.)

- Kartu su trečiaisiais apdova-
nojimais bus pristatyta Lietuvių 
kino akademija (LiKA). Ar galima 
sakyti, kad šios instancijos, jun-
giančios visus kino profesionalus 
ir skatinančios Lietuvos kino kul-

tūrą, susikūrimas yra 
iš dalies “Sidabrinių 
gervių” nuopelnas?

- Tam tikra prasme 
taip - tai aktyvių, daug 
veikiančių kine žmo-
nių institucija, po ku-
rios vėliava nuo šiol 
bus organizuojami ir 
apdovanojimai. Ti-
kiuosi, LiKA kasmet 
vis plės savo aktyvią 
veiklą Lietuvos kino 
kultūroje. Jau šią va-
sarą pristatysime 
“Sidabrinės gervės” 
naktis - planuojame 
apie dvidešimt vaka-
rų miestuose ir 
miesteliuose, per 
kuriuos pristatysi-
me lietuvišką kiną.

- Jūsų, kaip specialistės, nuo-
mone, kokių Lietuvoje renginių 
trūksta?

- Trūksta koncepciją ir idėją tu-
rinčių renginių, kurie žmonėms bū-
tų patogiai suorganizuoti. Svečias 
turi žinoti, kaip jam apsirengti, pa-

valgys ar nepavalgys, kokią progra-
mą matys, kas ją ves... Trūksta Lie-
tuvoje renginių, kurie turėtų labai 
išgrynintą esmę ir prasmę. Jeigu no-
ri padaryti pusryčius ant žolės - tai 
padaryk taip, kad tai atrodytų kaip 
impresionistų paveiksle.

- Esate minėjusi, kad kiekvie-
nas renginys prasideda nuo kvie-
timo. Koks kvietimo dizainas lai-
komas stilingu ir koks - ne?

- Nėra blogo stiliaus, yra blogai 
įgyvendintas stilius. Ir kičas nėra 
blogas stilius, jei tinka, bet reikia ir 
daryti atitinkamai, kad būtų koncep-
cija. Svarbu aiškiai žinoti, ko tau rei-
kia. Nes smulkmenos yra labai svar-
bios, jos gali renginį padaryti gerą, 
bet gali jį ir sugadinti. Pavyzdžiui, 
jei kokią antrą valandą nakties pa-
čiame vakarėlio įkarštyje baigiasi 
ledukai, viskas - renginys blogas, 
nes gėrėme neskanius kokteilius.

- Kokios smulkmenos nie-
kada nenaudotumėte savo ren-
giniui?

- Konfeti. Mano galva, tai iš viso 
labai juokingas dalykas, tinkantis gal 
tik sporto renginiui. Labai juokinga, 
kai konfeti “apsninga” kokius Seimo 
narius ir jie nuotraukose užfiksuo-
jami su tais garbanotais popierėliais 
ant nosies.

- Ar įmanoma gauti bilietų į 
“Sidabrinių gervių” renginį, ar 
tai tik kviestinei publikai ir te-
levizijos žiūrovams skirtas ren-
ginys?

- Tik kviestinei publikai ir TV 
žiūrovams. Labai džiaugiuosi, kad 
šiuo renginiu taip domimasi, labai 
džiugina ir glosto savimeilę, kad 
žmonės pagaliau suprato kultūros 
renginių svarbą, netgi tie, kurie ka-
daise man į akis buvo pasakę: “Ką 
jūs čia darote - niekam tai nereika-
linga”. Šiais metais drąsiai galiu pa-
sakyti - tikrai reikalinga.

- Kaip reikėtų pasipuošti “Si-
dabrinių gervių” apdovanojimų 
vakarui?

- Neretai žmonės negerbia orga-
nizatorių ir leidžia sau ateiti “casual” 
- kasdieniais drabužiais. Tai yra kino 
šventė ir jau pats pavadinimas “ap-
dovanojimai” įpareigoja. Jau pora me-
tų laikomės vakaro aprangos kodo - 
tiksliausias apibūdinimas būtų “coc-
tail dress”. Tačiau kaip ir gyvenime 
darant bet kokį darbą, reikia jausti 
kontekstą - tai nėra Kanai, suknelė 
gali būti ir trumpesnė, bet puošni.

Po savaitės, gegužės 28 dieną, 
vyks ypač didelio tiek spaudos, 
tiek žiūrovų susidomėjimo su-
laukiantis renginys - apdova-
nojimai “Sidabrinė gervė”. Juos 
tiesiogiai iš Ūkio banko teatro 
arenos transliuos Lietuvos tele-
vizija. Vieninteliai šalyje Lietuvos 
kino ir televizinio kino apdova-
nojimai, sujungiantys visas kine-
matografų gildijas, skirti skatinti 
ir vystyti Lietuvos filmų kūrimą, 
kiekvienais metais pagerbiant 
iškiliausius ir labiausiai pasižymė-
jusius šalies kino kūrėjus.

Oficialaus apdovanojimų orga-
nizatoriaus “UZI group” vadovė, 
dainininkė, TV laidų vedėja AgNė 
ARMoŠKAITė-ŠeMBeRIeNė at-
sako į “Laisvalaikio” klausimus. 

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.

Genutė ŽALIENĖ
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 Aprangos kodų KODEKSAS

n “FoRMAL” - formalus, dalykiškas stilius.

n “WhITe TIe” (liet. baltas kaklaraištis) - moteris vil-

ki ilgą suknelę ir mūvi ilgas pirštines, vyras dėvi fraką ir po 

kaklu ryši baltą peteliškę.

n “BLAcK TIe” (liet. juodas kaklaraištis) - moteris vil-

ki ilgą vakarinę suknelę, avi puošnius batus (geriausiai aukš-

takulnius) ir rankoje laiko vakarinę rankinę, vyras - juodu 

švarku ir kelnėmis, kurių išorinė siūlė puošta išilgine šilko 

juosta, juodomis kojinėmis, juodais batais, juoda peteliške ir 

baltais marškiniais. (Niekas pirštais nebadys, jei smokingas 

bus ne juodas, o kitos tamsios spalvos ir bus ryšimas kakla-

raištis.)
n “cocTAIL DReSS” (liet. kokteilinė apranga) - mote-

ris vilki vidutinio ilgio suknelę arba sijoną, kelnes, palaidinę 

ar kitą puošnaus audinio komplektą, vyras vilki tamsų kos-

tiumą.
n “SMART cASuAL” (liet. puošnus kasdieninis) - tinka 

įvairi tvarkinga, ne sportui ir ne namams skirta apranga.

A.Armoškaitė-Šemberienė: “Didžiausios žvaigždės 
yra aktoriai, o ne abejotino lygio dainininkai”

Verta žinoti

“Jeigu nori 
būti žvaigžde - 

vaidink!”

Agnė Armoškaitė-Šemberienė
Sauliaus Venckaus nuotr.

“ Jeigu tu nori padaryti 
pusryčius ant žolės - tai 
padaryk taip, kad tai at-
rodytų kaip impresionis-
tų paveiksle”

Agnė Armoškaitė-Šemberienė

“ Aplink liūdna, juokiuosi: jei-
gu vilties diena Lietuvoje - 
tai būtinai pridės ir “gedulo”, 
jeigu scenos apdovanojimai 
- tai “scenos kryžių” gauni”

Agnė Armoškaitė-Šemberienė
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Pasaulio “Formulės-1” automobilių lenktynių čempionato šeštąjį 
etapą - Monako “Grand Prix” lenktynes - sekmadienį stebėjo ir JAV 
dainininkė Dženifer Lopes (Jennifer Lopez) su vyru Marku Entoniu 
(Mark Anthony).

Holivudo aktorius Raselas Krou 
(Russell Crowe), dalyvaujantis Kanų 
kino festivalyje, kur pristatytas nau-
jausias jo filmas “Robinas Hudas”, ra-
do laiko apsilankyti Italijos sostinėje 
Romoje. Taip aktorius paminėjo svar-
bią datą: lygiai prieš 10 metų buvo 
pastatytas kitas filmas, kuriame jis 
vaidino, “Gladiatorius”.

Būtent šis filmas, kurį kaip ir 
“Robiną Hudą” režisavo Ridlis Sko-
tas (Ridley Scott), išgarsino austra-
lų kilmės aktorių. Penkiais “Oska-

rais” apdovanotas “Gladiatorius” pasakoja 
apie senovės Romos karvedį, kuris tapo gla-
diatoriumi. Ir nors istorikai negaili kritikos 
šiam pseudoistoriniam pasakojimui, jis padė-
jo išpopuliarinti Romą ir pagrindinę jos įžy-
mybę Koliziejų.

Minint dešimtąsias “Gladiatoriaus” pasta-
tymo metines R. Krou, žinoma, apsilankė ir 
Koliziejuje. Italijos kultūros ministerijos atsto-
vai įteikė aktoriui medalį su senovės amfite-
atro atvaizdu. “Tokių filmų kaip “Gladiatorius” 
pasaulinis populiarumas dar labiau garsina mū-
sų archeologinius paminklus ir skatina turistų 
susidomėjimą. Kinas visuomet buvo mūsų ša-
lies grožio garsintojas”, - sakė Italijos kultūros 
ministerijos Kultūrinio paveldo departamento 
vadovas Marijus Reska (Mario Resca).

S u p e r m a n e ke n ė 
Klaudija Šifer (Claudia 
Schiffer) ir jos vyras, bri-
tų režisierius Metju Vo-
nas (Matthew Vaughn) 
paskelbė apie trečiosios 
savo atžalos gimimą, pra-
neša agentūra AP.

Mergytė pasaulio 
šviesą išvydo penkta-
dienį Londono Portlen-
do ligoninėje. 39 metų 
K. Šifer buvo atlikta ce-
zario pjūvio operacija. 
Motina ir kūdikis jaučia-
si gerai. Pora jau augina 
du vaikus - septynerių 
metų Kasparą (Caspar) 
ir penkiametę Klemen-
tiną (Clementine). Nau-
jagimės vardas kol kas 
laikomas paslaptyje.

K.Šifer, kuri su šei-
ma gyvena Anglijoje, 
rugpjūčio 25-ąją švęs 
40-ąjį savo gimtadienį, 
1987-aisiais ji buvo pa-
stebėta vienoje Diusel-
dorfo diskotekoje. Nuo 
to laiko gražuolė dirbo 
visuose didžiuosiuose 
mados namuose Pary-
žiuje, Milane ir Niujor-
ke. Iki šiol vokietė yra 
viena žinomiausių pa-
saulio manekenių.

K.Šifer susilaukė dar 
vienos dukters

Parengta pagal Eltos inf.

Klaudija Šifer (Claudia 
Schiffer) rugpjūtį švęs 
keturiasdešimtąjį savo 
gimtadienį

EPA-Eltos nuotr.

Madingas prasiblaškymas
EPA-Eltos nuotr.

 “Gladiatoriaus” dešimtmetį  
R.Krou paminėjo kelione į Romą

Raselas Krou (Russell Crowe) 
su draugais apžiūrėjo Romos 
įžymybes
EPA-Eltos nuotr.
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Žinomo kino režisieriaus Ridlio Skoto (Ridley Scott) filmo “Robinas Hudas” peržiūra tapo pirmuoju iškilmingu 
renginiu, pradėjusiu 63-iąjį Kanų festivalį. Gegužės 23 d. paaiškės, kam atiteks “Auksinė palmės šakelė” - dėl 
jos varžosi 19 filmų. Kol peržiūrose rungtyniauja filmai, ant raudonojo kilimo varžosi garsenybių apdarai.

Garsiosios Kanų varžytuvės

Visu gražumu 
- Didžiosios 
Britanijos modelis 
Naomi Kembel 
(Naomi Campbell)

Keit Blanšet 
(Kate Blanchet) 
pristatė filmą 
“Robinas 
Hudas”, kuriam 
teko garbė 
atidaryti Kanų 
festivalį

Eva Longorija  
(Eva Longoria) 
mėgsta blykstes ant 
raudonojo kilimo

EPA-Eltos nuotr.

Raudonuoju  
kilimu  
žingsniuoja gerokai 
palieknėjusi Salma 
Hajek (Salma Hayek)

Aktorė Martina Garsija 
(Martina Garcia)

Indijos aktorė 
Aišvarija Rai 
(Aishwarya Rai) 
su vyru Abišeku 
Bachchanu 
(Abhishek 
Bachchan)



Londone įsikūrę “Cream” atsto-
vai kaupia visus geriausius pasaulio 
reklamos pavyzdžius. Jų biblioteko-
je jau yra 2500 geriausių reklaminių 
kampanijų analizės. “Cream” taip 
pat kasmet pristato “No Apples: 100 
Other Top Innovators” knygą, ku-
rioje aprašytos pačios novatoriškiau-
sios reklamos kampanijos iš viso 
pasaulio. Šįkart į “Cream” akiratį pa-
teko ir Lietuvos rinkodaros specia-
listai - knygoje analizuojama “Olialia 
Cola” ir jos skonio produktų - sūre-
lių, saldainių reklamos. Be “Olialia”, 
šioje knygoje puikuojasi ir daugiau 
visame pasaulyje garsių prekės žen-
klų: “Intel”, “Financial Times”, “Vir-
gin Galactic”, “Philips”, “Ikea”, 
“Amazon”, “Nike”, “Google”, “Red 
Bull”, “Pedigree”, “Kodak”, BBC, 
“Volkswagen”, “Guiness”, “Pepsi”, 
“Adidas”... Tai tie, kurie kaskart mus 

nustebina savo kūrybiškais sprendi-
mais ir įkvepia naujų idėjų.

“Kas dieną matome naujus išskir-
tinius verslo modelius, iššūkį metan-
čias kompanijas, kurios kyla iš sun-
kios ekonomikos. Mes analizuojame 
tūkstančius žinias-
klaidos, rinkodaros 
bei verslo sprendi-
mų ir pastebime, 
kad novatoriškas ir 
kūrybiškas požiūris 
yra didžiausia rekla-
mos vertybė. Tokioms įmonėms se-
kasi geriausiai. Dėl originalaus požiū-
rio į nealkoholinio gėrimo poziciona-
vimą mes pastebėjome ir “Olialia” 
bei jų pristatomą gaivųjį gėrimą “Olia-
lia Cola”. Daugiau pasidomėję šiuo 
prekės ženklu buvome nustebę, į 
kiek skirtingų rinkų jau yra išsiplėtęs 
“Olialia”, - sakė Olivija Solon (Olivia 
Solon), “Cream” redaktorė, ir prasi-
tarė, kad jau laukia kitų “Olialia” rek-
laminių kampanijų: - Gal galėtumėte 
sukurti seksualių reklamų seriją, 
“Olialia Cola” pristatančią moterims? 
Būtų įdomu tai pamatyti...”

“Olialia” įvaizdis yra seksua-
lus, todėl neatsitiktinai pasirinko-
me “Olialia Cola” pristatyti kaip 
“seksualiausius burbuliukus pa-
saulyje”. Tikėjomės atkreipti lie-
tuvių dėmesį šiomis reklamomis, 

tačiau tokio užsieniečių rinkodaros 
specialistų susidomėjimo nesitikė-
jome. Iš pradžių dar skaičiavome, 
kiek tarptautinių tinklaraščių pa-
stebi “Olialia Cola” ir diskutuoja 
apie ją. Neilgai trukus tai jau tapo 
nebesuskaičiuojama... Bet, žinoma, 
“Cream” įvertinimas pats svariau-
sias ir maloniausias. Juolab kad 
niekam iš Lietuvos iki šiol dar ne-
buvo pavykę sulaukti tokio pripa-
žinimo ir susidomėjimo tarptauti-
niu mastu”, - sakė “Olialia” prekės 
ženklo vadovė Giedrė Pukienė. Ji 
užsiminė, kad artimiausiu metu 

“Olialia” ketina pristatyti ir dar ke-
turis penkis maisto produktus, taip 
pat planuojama plėstis ir į ne mais-
to produktų sferą. “Mūsų ilgalaikis 
tikslas yra atsirinkti geriausius 
produktus, sukurti integruotą pre-

kės ženklo ir pro-
duktų paketą bei jį 
kaip frančizę plėsti 
gretimose rin-
kose”, - kalbėjo  
G.Pukienė.

Šiuo metu “Olia-
lia Group” vienija projektą “Olialia 
mergaitės” ir modelių agentūrą 
“Olialia Models”, muzikos grupę 
“Olialia pupytės”, vakarėlius “Olialia 
Party”, plastinės chirurgijos paslau-
gas teikiančią “Olialia” grožio klini-
ką, nuolaidų programą “Maestro Oli-
alia”, gėrimą “Olialia Cola” bei jo 
skonio produktus - “Olialia Cola” le-
dus, sūrelius ir saldainius, “Olialia” 
piceriją, nuomojamas transporto 
priemones “Olialia Limo” ir “Olialia 
Party Bus”, taip pat kasmet leidžia-
mą “Vakaro žinių” kalendorių.

“Laisvalaikio” inf.
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Roko legendoms geriausias alus - 

lietuviškas
Redakcijos archyvo nuotr.

Vilniečiai ir miesto svečiai  
gegužės 11 d. turėjo galimybę 
išvysti legendinę vokiečių roko 
grupę “Accept”, kurie kaitino  
publiką dainomis iš naujojo  
albumo “Blood Of Nations”.  
Publikai pristatytas naujasis  
vokalistas Mark Tornillo koncerto 
metu gėrė ne vokišką, bet  
lietuvišką “Švyturio Ekstra” alų.

Užs. 1085

“Olialia Cola” reklamos - tarp inovatyviausių pasaulyje
Seksuali gaiviojo gėrimo “Olia-
lia Cola” reklamos kampanija 
yra pirmoji iš Lietuvos, patekusi 
į šimtuką pačių inovatyviausių 
reklamų pasaulyje. Tokia ją pa-
skelbė viso pasaulio žiniasklai-
dos ir rinkodaros specialistus 
vienijanti organizacija “Cream”.

 
“Niekam iš Lietuvos iki šiol dar nebuvo  

pavykę sulaukti tokio pripažinimo  
ir susidomėjimo tarptautiniu mastu”

Knygos “No Apples: 100 Other 
Top Innovators” puslapis



Gražiausia Vengrijoje
22 metų studentė Agneš Do-

bo (Agnes Dobo) laimėjo atranką 
Vengrijoje į grožio konkursą “Mis 
Pasaulis”.

Žurnalą prenumeruokite www.prenumerata.lt

Gegužės mėnesio numeryje – 
mielas seksualumas!

Rima Fakih yra pirmoji 
musulmonė, tapusi “Mis JAV”

EPA-Eltos nuotr.

Pasaulio  
gražuolė - latvė

EPA-Eltos nuotr.

Konkursą “Pasaulio 
gražuolė” laimėjo  

latvė Baiba Freliha

Antroji pasaulio gražuolių sąraše liko Kinijos atstovė  
A Tu (A Tu) (kairėje), o trečia - mergina iš Etiopijos 
Tesfahun Kidan

EPA-Eltos nuotr.

“Mis JAV” nugalėtoja tapo 
imigrantė iš Libano

24 metų imigrantė iš Libano tapo 
naująja “Mis JAV”. Sekmadienį Las Ve-
gase vykusiame grožio konkurso finale 
Rima Fakih  įveikė 49 konkurentes.

R.Fakih užaugo Amerikoje. Kon-
kurse ji atstovavo Mičigano valstijai. 
Ji yra pirmoji musulmonė, tapusi 
“Mis JAV”.

R.Fakih tėvai iš Libano į JAV atvy-
ko, kai jų dukra dar buvo kūdikis. Da-
bar gražuolė studijuoja ekonomiką. 
Kad galėtų dalyvauti konkurse, ji buvo 
priversta parduoti savo automobilį.

Konkursą rengęs JAV milijardie-
rius Donaldas Trampas (Donald Trump) 
negailėjo pagyrų naujajai “Mis JAV”. 
“Ji yra nuostabi”, - sakė jis.
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Kinijoje vykusį grožio konkursą “Pasaulio gražuolė” 
(“Beauty of the World”) laimėjo latvė Baiba Freliha. 
Konkurse dalyvavo gražuolės iš 55 šalių.

Galanterijos parduotuvėse “Ve-
rus” pirkėjai moka ne už prekės var-
do žinomumą, o už naujausią madą 
ir kokybę.

Pirkėjai formuoja prekių 
asortimentą

“Ne pirmus metus stebėdami sa-
vo lojalius pirkėjus nuolat stengiamės 
jiems įtikti. Suprantama, kad keičian-
tis ekonominei situacijai keičiasi pir-
kėjų įpročiai, jų poreikiai. Turime 
keistis ir mes”, - pradėjo pokalbį UAB 
“Primadis” vadovė.

UAB “Primadis” galanterijos ir 
avalynės rinkoje jau daugiau kaip 10 
metų. Šiuo metu valdo daugiau kaip 
20 parduotuvių didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose. Galanterijos ir 
avalynės parduotuvių tinklas “Ve-
rus” visuomet išsiskyrė savo dideliu 
dėmesiu pirkėjui. Anot įmonės va-
dovės, tai pirkėjai, o ne vadybininkai 
formuoja ir koreguoja prekių asor-
timentą.

Gana dažnai galima išgirsti, kad 
daugelis ieško kokybiško, gražaus ir 
pigaus daikto. Tai trys pagrindiniai 
dalykai, kuriais vadovaujasi šiuolai-
kiniai pirkėjai. “Stengiamės, kad 

parduotuvėse “Verus” šiuos krite-
rijus atitinkančių galanterijos prekių 
tik daugėtų”, - teigė parduotuvių 
tinklo vadovė.

Garsūs prekių vardai - 
daugeliui tapo 
“nebeįkandami”

Parduotuvėse “Verus” daugelį 
Europoje ar pasaulyje garsių vardinių 
rankinių pakeitė ne itin Lietuvoje ži-
nomos, tačiau kokybe ir dizainu ne-

nusileidžiančios rankinės iš įvairių 
Europos šalių. Garsių gamintojų ran-
kinės tapo kiek per brangios ir neį-
kandamos daugeliui pirkėjų. Tokias 
išvadas padarė UAB “Primadis” va-
dovai, stebėdami sumažėjusią “Ve-
rus” prekybą.

“Moterys, kurios anksčiau rink-
davosi iš tokių vardinių rankinių, kaip 
“Gabor”, “Betty Barclay”, “Bulaggi”, 
ilgainiui pradėjo dairytis į ne taip pla-
čiai žinomas”, - pasakojo UAB “Pri-
madis” galanterijos grupės vadovė 

Ana Šimanskaja. Dabar daugiau dė-
mesio skiriama daikto kokybės ir kai-
nos santykiui. Juk visi ieško geriausio 
varianto.

Dėl šios priežasties galanterijos 
parduotuvių “Verus” asortimentas pa-
pildytas naujomis, ne tiek žinomų var-
dų, tačiau aukštos kokybės ir šiuolai-
kiško dizaino rankinėmis. Kainos tapo 
prieinamesnės. Dabar stilingą, geros 
kokybės rankinę galima įsigyti už ge-
rokai mažesnę kainą, nepermokant 
už išpopuliarintą gaminio vardą.

“Verus” parduotuvėse gausu 
naujienų

Siekiant prisitaikyti prie pakitu-
sių klientų pirkimo įpročių galanteri-
jos parduotuvėse “Verus” atsirado 
ispaniškosios “Tiger” ir “Aqua” ran-
kinės, kurios savo dizainu primena 
“Bulaggi” rankines. Klasikinės “Ga-
bor” galanterijos gerbėjoms turėtų 
patikti naujasis ženklas “Matties”, 
atkeliavęs iš Ispanijos. Galima rasti 
žaismingų rankinių “O.Villavi” pana-
šumų su “Betty Barclay”.

“Verus” galanterijos asortimentą 
nuo šio sezono papildė jau daugeliui 
gerai žinomos jaunatviškos rankinės 
“David Jones”. Natūralios odos ir kla-
sikos gerbėjos neliks abejingos “Ole-
be”, “Verso”, “Giudi” bei naujosioms 
“Vera Pelle” rankinėms. Prabangos 
ir originalumo ieškančioms moterims 
“Verus” siūlo ir aukštajai madai pri-
lygstančių visoje Europoje garsių 
“Cromia”, “Fiorelli” rankinių.

Laisvalaikio ir kelioninių ranki-
nių skyrius pasipildė naujosiomis 
“Volunteer” rankinėmis, kuprinėmis 
bei kelioniniais krepšiais. Kokybe 
jos nenusileidžia “Dockers” ranki-
nėms. Jau pamėgti ir gerai žinomi 
lagaminai “Caterpillar” ir kelioninės 
bei laisvalaikio rankinės “Cat” nie-
kur nedingo, tik papildytos naujo di-
zaino gaminiais.

Už “Verus” galanterijos prekių 
asortimentą atsakinga vadybininkė 
Ana pasakojo, kad iš kiekvieno ran-
kinių gamintojo reikalaujama ypač 
aukštos gaminio kokybės bei dera-
masi dėl mažiausios kainos. Įsilei-
džiant į “Verus” kiekvieną naują daik-
tą, prieš tai atsakingai analizuojama 
ne tik jo kokybė, bet ir praktiškumas, 
patogumas.
Parengė parduotuvių tinklo “Verus” 

dizainerė Giedrė SUDINTAITĖ 

Tendencijos 15

“Verus” rankinės kiekvienam pagal skonį ir piniginę
Ne paslaptis, kad daugelis mo-
terų anksčiau galėdavo sau leis-
ti nusipirkti prabangią rankinę 
ar gal net kelias, o šiandien lie-
ka grožėtis jomis tik iš parduo-
tuvių vitrinų. Pagal įvairių tyri-
mų duomenis, pastaruoju metu 
daugiau yra įsigyjama pigesnių, 
neretai prastesnės kokybės ap-
rangos, avalynės ir galanterijos 
prekių. Sumažėjus pajamoms, 
vietoje garsių prekės ženklų 
tenka rinktis nežinomo ga-
mintojo prekę. Tačiau ne visais 
atvejais pasiteisina įsivyravusi 
nuomonė, esą geras daiktas - 
brangiai kainuoja. Juk daugelis 
suprantame, kad neretai dides-
nę dalį prekės kainos sudaro jos 
vardo populiarumas.

Daugiau rankinių galite pamatyti 
www.verus.lt

Naujosios “Tiger” rankinės iš 
Ispanijos primena “Bulaggi” rankines

Viena iš “Verus” naujienų - 
laisvalaikio rankinės “Volunteer”

”Verso” rankinės - 
odinės klasikos gerbėjams



Sekmadienį 19.30 val.

TU GALI ŠOKTI
Kiekvienas dalyvis 
kovos tik už save!

tv3.lt
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Midijomis ir belgišku alumi garsėjantis Vilniaus restoranas “Belgai” surengė oficialų atidarymo vaka-
rą - ištikimiausi svečiai pakviesti į maisto ir gėrimų degustaciją. Įkurdinti jaukiame senamiesčio kieme, 
skambant lengviems saksofono garsams, svečiai galėjo ragauti keturių rūšių midijų - tinkamo jų ruošimo 
paslaptimis su “Belgų” virtuvės šefe pasidalijo garsus belgų kulinaras Olivjė Michilsas (Olivier Michils). 
Gurmaniškus ir tikro garso muzikos, poezijos vakarus jaukioje Vilniaus senamiesčio aplinkoje “Belgai” 
žada visą vasarą.

Kultinis restoranas “Belgai”: 
vasaros sezonas atidarytas

Už vieno stalo įsitaisė šauni “Cantas” savininkės 
Jolantos Mikalajūnienės, modelio Jono 

Stankevičiaus, dizainerės Aušros Žvirblienės-
Haglund ir fotografo Raimundo Švilpos kompanija

Vakaro svečius pasitiko “Belgų” 
bendraturtė Jolanta Žilinskienė 

(nuotraukoje su auditoriumi 
Juozu Kabašinsku)

Susirinkusiesiems grojo sakosofono 
virtuozas Rimas Brazaitis

Tarp vakarėlio svečių - 
Rolandas Maskoliūnas su 

drauge Kristina Ovčinikaite

Su muzikologu Dariumi 
Užkuraičiu į patiekalų degustaciją 
atėjusi valdininkė Nijolė Statkutė 

- didelė midijų mėgėja

Kad midijų valgymas teiktų dar 
daugiau malonumo, pasirūpinta 
Ingridos Martinkėnaitės ir jos vyro 
Andrejaus drabužių apsauga



Jau nuo šio sekmadienio TV3 šokių projekte “Tu gali šokti” keičiasi 
taisyklės. Po praėjusio sekmadienio, iš konkurso iškritus balerinai Rimai 
ir hiphopo virtuozui publikos favoritui Viktorui, likę aštuoni dalyviai jau 
kovos kiekvienas už save. Nors šokėjai vis dar pasirodys poromis, žiūrovai 
balsuos ne už duetą, o už kiekvieną dalyvį atskirai. Praėjusį sekmadienį 
projekto teisėjų kritikos akmenys lėkė į šešių mažiausiai žiūrovų balsų 
surinkusių šokėjų - Dano, Modestos, Tomo, Rimos, Gintarės ir Viktoro - 
daržus. Daugiausiai žiūrovų simpatijų tą vakarą pelnė Naglio ir Irinos 
pasirodymas. Šiuolaikinio šokio kūrinys iki pat širdies gelmių sujaudino 
ne tik teisėjus, bet ir publiką. Dar viena pora, išvengusi lemiamo 30 se-
kundžių šokio, - Lauryno ir Gaudrės duetas, ant parketo sukęsis lindiho-
po ritmu. Teisėjai porai negailėjo pagiriamųjų žodžių ir teigė netgi galin-
tys siųsti duetą į lindihopo šokių konkursą. Įtampa projekte auga. Šį se-
kmadienį iš aštuonių dalyvių liks vos šeši, toliau kovosiantys dėl geriausio 
šokėjo vardo ir 5 tūkst. eurų prizo.

Agnės VAITASIŪTĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

“Tu gali šokti” dalyviai prade da kovoti kiekvienas už save

Nuotaikingu pasirodymu 
Gaudrė ir Laurynas įrodė, kad 
lindihopo paslapčių galima 
išmokti vos per savaitę

Seksualumas ir disko ritmai nuo 
iškritimo neišgelbėjo su Tomu 
šokusios Rimos

“Tu gali šokti” dalyviai prade da kovoti kiekvienas už save

Naglio ir Irinos 
šiuolaikinio šokio 
kūrinys sujaudino ne tik 
teisėjus, bet ir publiką

Publikos favoritams - Gintarei ir 
Viktorui - koją pakišo ispanų šokis 
pasadoblis, imituojantis koridą

Modesta per 
lemiamą 30 

sekundžių šokį 
įrodė teisėjams 

verta likti projekte



Vilniuje, Kęstučio g.39, įsikūrusi svetainė-baras “Veranda” lankytojus pakvietė į gimtadienio šventę 
- “Verandai” sukako penkeri. Šia proga svetainėje-bare, kur po vienu stogu įsikūrusi ir vynų parduo-
tuvėlė, surengta “Lotynų Amerikos vyno naktis” - lankytojai buvo supažindinti su Lotynų Amerikos 
vynais, turėjo galimybę juos degustuoti ir klausėsi vyno eksperto Mindaugo Paliuko pasakojimo apie 
šiuolaikinę vynų gamybą. Susirinkusiesiems linksminti populiarias melodijas “Latin Jazz” ritmu grojo 
muzikantai, o vakarui įsibėgėjus profesionalūs šokėjai demonstravo Lotynų Amerikos šokius. Vėliau 
prie jų prisidėjo ir vakaro svečiai. Linksmybės tęsėsi iki paryčių.
Elenos NIKONOVAITĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Žvėryno svetainei-barui 
“Veranda” - penkeri
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Svečiams linksminti - 
Lotynų Amerikos šokiai po 
atviru dangumi, basomis

“Verandos” šeimininkė Indrė Čiūraitė pristatyti naujų 
gėrimų pakvietė vyno ekspertą Mindaugą Paliuką

Bendros kalbos rado 
verslininkai Žydrūnas 
Laurynas (kairėje) ir 
Augustinas Deksnys

“Verandos” gimtadienio programoje - 
pažintis su naujais vynais

Žalias lauko 
kiemas - svetainės-
baro “Veranda” 
pasididžiavimas
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Elena NIKONOVAITĖ

Dienos mokyklėlė 
mažiesiems

Šių metų dienos mokyklėlės 
naujovė - užsiėmimus klasėje papil-
dys autentiškos kalbinės situacijos 
mieste. Taip vaikai geriau įtvirtins 
įgytas žinias. “Rūpinamės vaikų mo-
tyvacija mokytis užsienio kalbos, 
todėl parenkame jiems įdomias te-
mas ir stengiamės pritaikyti jas 
praktiškai”, - pasakojo Daiva Mali-
nauskienė, SIH direktorė.

Tarp šios vasaros dienos mokyk-
lėlės temų - skatinančios savivoką, 
pavyzdžiui, “Aš ir pasaulis”, “Aš ir 
šeima”, “Aš ir mano miestas”, “Aš 
ir mano kultūra” bei kitos. “Taip vai-
kas mokosi kalbos, plečia akiratį ir 
pratinasi reikšti savo nuomonę”, - 
apie programą mažiesiems pasakojo 
D.Malinauskienė.

Pagal naujausias kalbų mokymo 
metodikas dirbančioje SIH mokyk-
loje padarytos klaidos taisomos ne 
jas parodant, o įtvirtinant teisingą 
variantą. Taip moksleiviai liaujasi 
varžytis kalbėti svetima kalba. “Ge-
ra, atpalaiduojanti atmosfera yra vie-
na svarbiausių sąlygų mokytis ir la-
vinti šnekėjimo įgūdžius, - pabrėžė 
D.Malinauskienė. - Per pamokas 
vaikai daug žaidžia, nes žaidimas 
įtraukia ir atpalaiduoja. Naudojamos 
interaktyvios lentos. Vaikai rimtai 
mokosi, bet to nejaučia. Jiems atro-
do, kad jie gerai leidžia laiką”.

Dienos mokyklėlėse vaikai uži-
mami nuo ryto iki vakaro. Jie mo-
kosi ir ilsisi, sportuoja ir pramogau-
ja, valgo pietus. 6-13 metų vaikų 
grupės formuojamos pagal kalbos 
žinių lygį. Programa trunka nuo sa-
vaitės iki trijų, tačiau esant poreikiui 
galima mokytis ir ilgiau.

Stovyklos Lietuvoje

Daugiau saviraiškos ieškantiems 
7-12 metų vaikams ir 12-17 metų jau-
nimui siūlomos savaitę ar dvi trun-
kančios kalbų mokymosi stovyklos 
Akmenėlio poilsio namuose, Lazdijų 
rajone. Joje, be mokslų, jaunimui siū-
loma papildoma lavinanti veikla: pie-
šimas, teatro studijos, sportas, kelio-
nės ir kitos pramogos. “Į veiklą po 
pamokų integruojame užsienio kalbą, 
pavyzdžiui, spektakliai statomi sve-
tima kalba, - šypsojosi SIH direktorė. 
- Stovyklose bus svetimtaučių moky-
tojų, su jais vaikai galės susikalbėti 
tik užsienio kalba”.

Lazdijų rajone įsikūrusi Akme-
nėlio stovykla yra netoli Lenkijos, 
todėl organizuojamos išvykos į ar-
timiausius šalies kaimynės mieste-
lius. Taip pat keliaujama aplinkui, po 

kalvotu kraštovaizdžiu išsiskiriančią 
Dzūkiją. Stovyklose ypač rūpinama-
si sveiku maistu - joje draudžiami 
traškučiai, mėsainiai ir kiti nesveiki 
užkandžiai bei gėrimai.

Kalbų tobulinimas  
užsienyje

Norintys suderinti mokslus ir 
kelionių įspūdžius, kviečiami į 
SIH vasaros stovyklą Suomijoje, 
Kario miestelyje. Iš Vilniaus iš-
vykstama autobusu, iš Talino ke-
liamasi keltu į Helsinkį. Jei sto-
vyklautojai pageidauja, iš Kario 
galima organizuoti netolimas iš-
vykas po aplinkines Suomijos vie-
toves.

“Kario miestelis labai jaukus ir 
saugus. Vaikai gyvena tvarkingose 
studentiškuose bendrabučiuose. O 
susipažinę su tame pačiame mies-
telyje besimokančiais bendraam-
žiais iš kitų šalių, įgyja papildomą 
motyvaciją vartoti užsienio kalbą - ja 
bendraujama po pamokų”, - pasako-
jo D.Malinauskienė.

IH pasaulinė organizacija vieni-
ja per 150 kalbų mokymo centrų vi-
same pasaulyje, todėl pageidauja-
mos kalbos studijas galima organi-
zuoti pačiose įvairiausiose šalyse. 
Jei susidaro 10 žmonių grupė, ją ly-
di mokytojas iš Lietuvos. “Vis dėlto 
populiariau mokytis kalbos indivi-
dualiai - tuomet per visą buvimo 
stovykloje laikotarpį bendraujama 
tik užsienio kalba”, - pasakojo SIH 
direktorė. Dažniausiai studijuoti 
vykstama į Maltą, Didžiąja Britaniją, 
Airiją, Kanadą, Ispaniją, Prancūziją 
ir Vokietiją.

Studijos suaugusiesiems

Mokytis kalbų užsieniuose siūlo-
ma ir suaugusiesiems. Mokslus gali-
ma derinti su įvairiomis pramogomis, 
pavyzdžiui, Australijoje galite moky-
tis užsienio kalbos ir nardymo.

Vasarą SIH patalpose jaunimui 
ir suaugusiesiems vyks bendrinės 
užsienio kalbos kursai - galima rink-
tis ir intensyvius. Taip pat rengiami 
specializuoti kursai: prisistatymo, 
prezentacijų, pokalbių telefonu, de-
rybų vedimo, susirašinėjimo laiš-
kais, pokalbio mezgimo bei palaiky-
mo (angl. “small talk”) ir kiti. “Di-
delis šių kursų pranašumas - be spe-
cializuotų kalbinių įgūdžių, žmogus 
įgyja ir jo darbo ar jam aktualios vei-
klos sričiai reikalingų žinių”, - ak-
centavo D.Malinauskienė. Vasarą 
SIH vyksta pasiruošimas anglų kal-
bos egzaminams, reikalingiems sto-
ti į užsienio šalių universitetus 
(FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TO-
EFL, SAT, GMAT), taip pat ruošia-
ma bei siūloma laikyti ispanų kalbos 
DELE egzaminą, reikalingą mokytis 
ir dirbti Ispanijoje. Per vasarą tobu-
linti kalbos įgūdžius kviečiami bū-
simi abiturientai.

Vasara pagal SIH: pramogaukite ir mokykitės užsienio kalbų
Vilniuje veikiantis kalbų moky-
mo centras “Soros International 
House” (SIH) kviečia vasaroti 
turiningai: suderinti kalbų mo-
kymąsi ir aktyvų poilsį. Vaikams, 
jaunimui ir suaugusiesiems SIH 
siūlo kalbų mokymo programas 
Lietuvoje ir užsienio šalyse. Šiuo 
metu SIH ypač laukiami vaikai 
ir jaunimas, jiems organizuoja-
mos vasaros stovyklos. Dienos 
mokyklėlės mažiesiems prade-
da veikti jau nuo gegužės 31 d. 
- norintieji jas lankyti kviečiami 
registruotis.

Su “Laisvalaikio” kortele

85Lt
nuolaida kalbų kursams 

mokytis grupėse Lietuvoje

Daugiau informacijos apie 
vasaros kalbų mokymosi 
programas vaikams ir 
suaugusiesiems www.sih.lt.

Daiva Malinauskienė pabrėžia 
itin kokybišką kalbų mokymą 
“Soros International House”

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dienos mokyklėlėje 
vaikai mokosi užsienio 
kalbų ir lavina kitus  
gebėjimus

SIH rengiamose stovyklose vaikai 
daug laiko praleidžia gamtoje

SIH archyvo nuotr.



Elena NIKONOVAITĖ

Naujovė - lietuviški 
patiekalai

Viena virtuve su restoranu “Na-
rutis” besidalijanti lauko kavinė tu-
ri savo atskirą valgiaraštį, pasižy-
mintį kontrastingu asortimentu ir 
nedidelėmis kainomis. “Mūsų me-
niu rasite pačių įvairiausių pasaulio 
patiekalų - nuo meksikietiškosios 
tortilijos, indonezietiškų salotų iki 
amerikietiškojo mėsainio ir klasiki-
nių Cezario salotų”, - pasakojo Au-
gustinas Barauskas, “Naručio” vieš-
bučio direktorius.

Nors patiekalų kilmė plati, siū-
lomi tik populiariausių skonių val-
giai. Tarp jų - ir klientų pageidau-
ti lietuviški patiekalai: didžkuku-
liai, bulviniai blynai, šaltibarščiai 
bei kiti lietuvio gomuriui priimtini 
valgiai. “Ypač įdomi mūsų silkutė 

su obuoliais, porais ir švelniu grie-
tinėlės kremu. Rekomenduoju sil-
kės mėgėjams - gaivus ir netikė-
tas, bet kartu labai derantis sko-
nis”, - valgiaraštį komentavo  

A.Barauskas. Lietuviškų patiekalų 
kainos “Naručio” lauko kavinėje 
- nuo 9 litų.

“Mūsų virtuvėje nenaudojami 
pusgaminiai. Bulvės bulviniams bly-

nams skutamos ir tarkuojamos tik 
gavus užsakymą, - pasakojo A.Ba-
rauskas. - Dėl šios priežasties “Na-
ručio” maistas pasižymi ypač geru 
skoniu ir yra kokybiškas”.

Pietaukite po atviru 
dangum

Ypatinga senamiesčio aplinka 
viliojančioje “Naručio” lauko kavi-
nėje ruošiami dienos pietūs. Nuo 
11.30 iki 14.30 valandos lankytojai 
galės rinktis iš dviejų pietums su-
darytų kompleksų. Prie salotų ar 
sriubos galima rinktis miltinį pa-
tiekalą (komplekso kaina - 15 Lt) 
arba valgį iš mėsos (komplekso 
kaina - 19 Lt). “Į dienos pietus 
įtraukiami patiekalai iš meniu, to-
dėl klientai gali paragauti mūsų 
valgių ypač geromis kainomis”, - 
sakė A.Barauskas. Dienos pietūs 
ruošiami darbo dienomis, pasiūly-
mas keičiasi kiekvieną dieną.

“Naručio” virtuvė garsėja tradi-
ciniais karaimų kibinais, gamina-
mais pagal seną autentišką receptū-
rą. “Po 20 minučių galėsite mėgau-
tis tik ką iš krosnies ištrauktu mūsų 
firminiu karštuoju užkandžiu”, - pa-
sakojo A.Barauskas.

Šio sezono “Naručio” naujovė 
- sumontuoti Europoje vieni moder-
niausių kavos aparatų, leidžiančių 
paruošti kavą esant minimaliai žmo-
gaus įtakai. Kavą ir vandenį dozuo-
ja pats aparatas. Kava pakuojama į 
vakuumines pakuotes, todėl klien-
tas gauna visuomet šviežios, lyg ką 
tik paskrudintų ir sumaltų pupelių 
kavos. Šiuo moderniu aparatu gami-
nama 6 rūšių kava. O prie jos siūlo-
mas vasarą išplėstas desertų asor-
timentas.

Vilniaus senamiestyje, Pilies 
g.24, įsikūrusi lauko kavinė “Na-
rutis” kviečia vasaroti gryname 
ore. Šiltojo sezono pradžią pa-
skelbusi kavinė savo lankytojus 
pasitinka atnaujintu fasadu ir 
valgiaraščiu, sudarytu iš popu-
liaraus skonio patiekalų. Nuo 
šiol meniu rasite ir tradicinių 
lietuviškų valgių.

“Naručio” lauko kavinėje - 
marga pasaulio virtuvė ir senamiesčio atmosfera

“Naručio” lauko 
kavinės populiariausi:

“Naručio” lauko kavinės 
lankytojai gali mėgautis jaukiais 
Vilniaus senamiesčio vaizdais

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 

Karštas šokoladas, pabarstytas 
migdolų lazdelėmis

Sandros Stankevičiūtės nuotr.

Jautienos išpjovos 
didkepsnis, 

patiekiamas su 
folijoje kepta bulve

Trinta aštri 
moliūgų sriuba

Kiaulienos nugarinės 
kepsnys su bulvių apkepu Silkės filė užkandis su obuoliais

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai
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„A-Ha“ įspūdingai pažymės 25 metų jubiliejų
Garsiausias visų laikų norve-
gų kolektyvas „A-Ha“ šiemet 
baigia beveik 30 metų tru-
kusią kajerą, kurią vainikuo-
ja grandiozinės pasaulinės 
gastrolės „Ending On A High 
Note“. Legendinė grupė su 
gerbėjais atsisveikins išskir-
tiniame koncerte Vilniuje. 
Vienintelis ir paskutinis „A-Ha“ 
atsisveikinimo koncertas Lietu-
voje įvyks lapkričio 2 d.  „Sie-
mens arenoje“ Vilniuje.
  
Aivaras GeLžiniS 

Koncerte atliks visą 
debiutinį albumą

Grupė „A-Ha“ specialaus pasiro-
dymo metu Londone ketina atlikti vi-
sas debiutinio albumo dainas. Tai įvyks 
šių metų spalio 8 d. „Royal Albert 
Hall“ arenoje, kur legendinis norvegų 
kolektyvas pažymės 25 metų sukaktį 
nuo pirmojo albumo „Hunting High 
And Low“ išleidimo. Tai bus pirmas 
kartas „A-Ha“ istorijoje, kai grupė sa-

Legendinė grupė “A-Ha” su gerbėjais 
atsisveikins vieninteliame ir 
paskutiniame koncerte lapkričio 2 d. 
„Siemens arenoje“ Vilniuje

Organizatorių nuotr.

vo koncerte sugros visą albumą nuo 
pradžių iki pabaigos. 

„Išskirtinė „The Royal Albert 
Hall“ arena visada mums reiškė la-
bai daug. Tai viena mėgstamiausių 
vietų, kur mums labai smagu gro-
ti“, - sako grupės narys Magne Fu-
ruholmenas. „Koncertuoti čia pa-
skutinį kartą ir, karjeros pabaigoje, 
atlikti debiutinį albumą – mums vi-
siems tai bus daug jausmų ir emo-
cijų sukelsiantis momentas“. 

Kiek anksčiau, šių metų liepos 
12 d., įrašų kompanija „Rhino Re-
cords“ išleis albumo „Hunting High 
And Low“ jubiliejinę versiją. Dviejų 
kompaktinių diskų formatu pasiro-
dysiančiame albume gerbėjai ras ne-
mažai retų ir iki šiol neišleistų „A-
Ha“ dainų: originalią dainos „Take 
On Me“ versiją, taip pat ankstyvąjį 
šios dainos įrašą, kai ta pati daina 
dar vadinosi „Lesson One“; pirmuo-
sius hitų „The Sun Always Shine On 
T.V.“, „Train Of Thought“, titulinio 
kūrinio „Hunting High And Low“ ir 
fanų mėgstamos dainos „Driftwood“ 
versijas.

Populiariosios muzikos 
legenda

Praėjusių metų pabaigoje  
„A-Ha“ oficialiai paskelbė nutrau-
kianti karjerą. Ši žinia sukrėtė viso 
pasaulio muzikos mylėtojus. Norė-
dama atsidėkoti milijoninei gerbėjų 
armijai, grupė išsiruošė į paskutines 
pasaulines gastroles, kurių metu 
koncertuos Australijoje, Japonijoje, 
Pietų Amerikoje, JAV, daugelyje Eu-
ropoje šalių ir Lietuvoje. Trys pa-
skutiniai „A-Ha“ pasirodymai įvyks 
muzikantų tėvynėje, Norvegijos 
sostinėje Osle. Bilietai į šiuos isto-
rinius koncertus buvo išpirkti per 
keletą dienų.

Vokalisto Morteno Harketo, 
klavišininko Magne Furuholmeno 
ir gitaristo Polo Waaktaar-Savoy 
įkurta grupė „A-Ha“ išgarsėjo 
1985-aisiais. Jau pirmasis trio kū-
rinys „Take On Me“ pateko į isto-
riją – šios dainos vaizdo klipą kri-
tikai vadina vienu iš geriausių ka-
da nors sukurtų muzikos klipų. 
„Take On Me“ singlas pasaulyje 
tapo hitu Nr. 1, jį įsigijo per 9 mln. 
muzikos gerbėjų. 

Didelė sėkmė lydėjo ir kitą 
„A-Ha“ dainą „The Sun Always 
Shines on T.V.“, kuri taip pat užė-
mė pirmą vietą Didžiosios Brita-
nijos populiariausių dainų sąraše. 
Debiutiniam grupės albumui 
„Hunting High And Low“ 1985 m. 
tapus vienu iš perkamiausių pa-
saulyje, „A-Ha“ tapo pirma nor-
vegų grupe, pristatyta prestiži-
niam „Grammy“ apdovanojimui.

Dievinama ne tik gerbėjų, 
bet ir kolegų muzikantų 

Beveik prieš tris dešimtmečius 
karjerą pradėjusią grupę „A-Ha“ die-
vina ne tik jos gerbėjai, bet ir kolegos 
muzikantai. Novegų trio savo įkvė-
pėjais vadina ryškiausios šių dienų 
muzikos žvaigždės: dainininkas Ro-
bis Viljamsas, reperis Kanye Vestas, 
grupės „Coldplay“, „U2“, „Oasis“ ir 
duetas „Pet Shop Boys“.

„Grammy“ apdovanojimui nomi-
nuotas kolektyvas „MTV Awards“ 
ceremonijose laimėjo net 8 statulė-
les. „A-Ha“ yra tituluojama geriau-
sia visų laikų Norvegijos grupe, ku-
ri pasaulyje pardavė daugiau nei 80 
mln. įrašų. Didžiąją sėkmę grupei 
atnešė hitais tapusios dainos – „The 
Sun Always Shines On T.V.“, „Hun-
ting High and Low“, „Stay On The-
se Roads“, „Crying in the Rain“, 
„Summer Moved On“, „Velvet“, 
„Forever Not Yours“ ir „Foot of the 
Mountain“.

Bilietus į vienintelį „A-Ha“ at-
sisveikinimo koncertą Vilniuje gali-
ma įsigyti visose „Tiketa“ kasose ir 
internetu. Perkant su „Laisvalaikio“ 
kortele vienam bilietui taikoma 10% 
nuolaida. Daugiau informacijos sve-
tainėje www.tiketa.lt.

Lapkričio 2 d. „Siemens areno-
je“ Vilniuje vyksiantį išskirtinį „A-
Ha“ atsisveikinimo koncertą orga-
nizuoja didžiausia Vidurio ir Rytų 
Europos koncertinė agentūra „Ma-
kroconcert“. Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.

Bilietai į koncertą platinami 
visose TIKETA kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.tiketa.lt.
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Vytautas Šapranauskas ir jo santuokos „Domino“ teatre
Vaiva PrancuLytė 

Vytautas Šapranauskas, „Domi-
no“ teatre vaidinantis net trijuose 
spektakliuose, juose neatsigina san-
tuokinių intrigų. Komedijoje „Vilnius 
– Dakaras“ aktorius vaidina lenkty-
ninio bolido vairuotoją, kurio pagrin-
dinis, mylimiausias, tačiau neretai ir 
labiausiai erzinantis porininkas – jo 
žmona. Naujausioje „Domino“ teatro 
premjeroje „Nuodėmių miestas“ Vy-
tautas Šapranauskas įkūnija kardina-
lų visų laimingų santuokų siaubą – 
užkietėjusi mergišių, Niujorko dendį, 
advokatą Semą, o viename pačių po-
puliariausių spektaklių „Mano žmo-
nos vyras“ aktorius atsiduria kitoje 
barikadų pusėje – tampa neištikimos 
žmonos auka... „Domino“ teatras 
džiaugiasi galėdamas pastarąją kome-
diją patį pirmąjį kartą pristatyti ne tik 
pajūrio gyventojams, bet ir vasaros 
pasiilgusiems poilsiautojams! Bilie-
tus į komediją „Mano žmonos vyras“, 
kaip ir į kitus pajūryje rodomus spek-
taklius, Lietuvos poilsiautojai jau da-
bar gali įsigyti internetu www.bilietai.
lt, taip pat visose Bilietai.lt ir/arba 
renginio vietos kasose.

„Mano žmonos vyras“ Nidoje 
ir Palangoje - pirmąjį kartą!

Spektaklyje „Mano žmonos vy-
ras“ Vytautas Šapranauskas vaidina 
Žarkecą - vyrą, kurio apsukri žmonelė, 
keleivinio traukinio palydovė, apvy-
nioja aplink pirštą ne tik jį patį, bet ir 
dar vieną nelaimėlį. Moteris ne tik 
meiliais žodeliais apdumia abiems 
akims, bet ir už abiejų išteka! Pavojin-
ga tikrovė ar istorija, kuri įmanoma tik 
knygose? Atsakymo reikia ieškoti šio-
je didžiulio populiarumo sulaukusioje 
komedijoje, kuri „Domino“ teatro va-
saros metu keliaus po visą Lietuvą.  
Birželio mėnesį vasariškai nusiteiku-
si komedija „Mano žmonos vyras“ bus 
rodoma trijuose Lietuvos miestuose: 
Šiauliuose, Vilniuje ir Kaune. Liepą 
spektaklis apsilankys Kaune, Vilniuje 
ir net dviejuose pajūrio miestuose – 
Klaipėdoje bei egzotiškiausiame Lie-
tuvos kurorte Nidoje. Paskutinį vasa-
ros mėnesį rugpjūtį žiūrovai populia-
riosios komedijos sulauks labiausiai 
pašėlusioje pajūrio sostinėje Palango-
je, o „Domino“ vasaros gastroles 
spektaklis baigs sugrįžęs namo – sos-
tinėje.

„Vadinasi, tu esi mano 
žmonos vyras, o aš esu tavo 
žmonos vyras?!...“

Komedijos veiksmas vyksta 
Kroatijos mieste Splite. Ten, jachto-
je, gyvenantis buvęs jūreivis džiau-
gėsi šeimynine idile, tačiau vieną 
dieną pas jį apsilankė svečias,  pri-
sistatęs kaip jo sutuoktinės vyras. 
„Vadinasi, tu esi mano žmonos vyras, 
o aš esu tavo žmonos vyras“, – logi-
nes jungtis dėliojo spektaklio hero-
jai. „Visoje Europos Sąjungoje mo-
terims užtenka vieno vyro, o jai ne-
užtenka dviejų“, – susiėmęs už gal-
vos konstatavo Žarkecas (V.Šapra-
nauskas). Panašu, kad gražuolė pa-
lydovė mėgsta paįvairinti dviejų 
santuokų monotoniją. Kaip elgiasi 
spektaklio herojai? Kad ir ką jie nu-
sprendžia, žiūrovus tai pravirkdo 
juoko ašaromis.  

 1. Kokia yra Jūsų mėgsta-
miausia frazė arba scena spek-
taklyje „Mano žmonos vyras“?

2. Ar teko kada sapnuoti 
spektaklį „Mano žmonos vy-
ras“, jo herojus, režisierių?

3. Žmonės kalba, kad spek-
taklis skatina neištikimybę, ar 
tai tiesa?

4. Kokius atsiliepimus esate 
girdėjęs apie spektaklį?

5. Ar esate sutikęs ir Dragi-
cų (Krešių ir Žarkecų)?

V.Šapranauskas (Žarkecas)

1. Mano mėgstamiausios frazės 
yra „džiuginu tavo širdį“ ir „džiau-
giasi mano širdis“. Taip pat patinka, 
kai sakome, kad „esame tragiškos 

būtybės ir mūsų laimė neįmanoma 
jokioje kombinacijoje“(juokiasi).

2. Neduok Dieve (juokiasi).

3. Duok Dieve, kad skatintų (juo-
kiasi). Kiekvienas supranta spektaklį 
pagal savo iškrypimo lygį.

Reikėtų klausti pjesės auto-
riaus, ar skatina. Tačiau, jei poros 
yra ant išsiskyrimo ribos, jie gali 
atrasti daug gyvenimo tiesų.

4. Sūnus pasakė labai trumpai: 
„kaip visada z....“ (juokiasi). Kažkas 
iš kolegų sakė, kad spektaklis labai 
geras, o personažai itin tikroviški.

5. Žinokit, teko. Geresnių ar blo-
gesnių Dragicų nebūna, būna tik Dra-
gicos arba ne. Na, pavyzdžiui, inte-
lektualus žmogus nepadorios moters 
nevadins kaip kitaip, bet sakys: „šita 
tai tikra Dragica“ (juokiasi).

Aktorius Vytautas Šapranauskas yra bene daugiausiai kartų scenoje 
„vedęs“ vyras „Domino“ teatre. Net trijuose spektakliuose aktorius 
vaidina apgautą, laimingai statistinėje santuokoje gyvenantį arba, 
atvirkščiai - piktybiškai neištikimą vyrą.

Bilietai į spektaklius platinami 
visose BILIETAI LT kasose 
ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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„Sekso ir miesto“ merginos komedijos „Nuodėmių miestas“ scenoje

Džiuljeta – turtingo kongresmeno 
dukrelė, infantili Niujorko ilgakojė, 
psichologinių problemų turinti mer-
gina, Filės pacientė ir dar viena neiš-
tikimo jos vyro Semo meilužė. Ironiš-
ka, tačiau būtent Filės pagalba Džiul-
jeta atsikratė ją kamavusio artumo 
komplekso ir tai padarė su Filės su-
tuoktiniu... Jauna mergina yra tipiška 
Niujorko gyventoja, kurios kelią į sa-
vęs pažinimą apsunkina, slegia ir daro 
nenuspėjamu milijonai pasaulio sos-
tinės nuodėmių ir pagundų.

Ji - tarsi puolęs Niujorko gamy-
bos angelas, kurios pasaulėvoka pa-
smerkta, tačiau švelnus būdas, ge-
bėjimas žavėtis smulkmenomis ir 
naivios svajonės primena, kad ji yra 
vis dar mažas, besiblaškantis, ne-
patyręs tėčio vaikas.

05 23 d., 19 val.,  Vilnius, „Domino“ teatras
05 27 d., 19 val.,  Mažeikių kultūros centras 
05 30 d., 19 val.,  Vilnius, „Domino“ teatras
06 15 d., 19 val.,  Klaipėdos koncertų salė, 
06 16 d., 18 val.,  Kaunas, „Girstutis“
06 30 d., 19 val.,  Vilnius, „Domino“ teatras
07 01 d., 18 val.,  Panevėžio bendruomenių rūmai
07 07 d., 18 val.,  Marijampolės kultūros centras
07 21 d. 18 val.,  Kaunas, „Girstutis”
07 25 d. 19 val.,  Vilnius, „Domino” teatras
08 25 d., 19 val.,  Vilnius, „Domino“ teatras
08 26 d., 18 val.,  Kaunas, „Girstutis“

Spektaklį „Nuodėmių miestas“ žiūrėkite:

Jos rafinuotos, ekscentriškos, gražios, šarmingos, gundančios, visos tokios skirtingos, bet visos iš Niu-
jorko... Atrodo, tai žodžiai iš televizijos serialo „Seksas ir miestas“. Tačiau lygiai taip pat gali būti apibū-
dintos ir „Domino“ teatro „Nuodėmių miesto“ gyventojos. Susipažinkime...

Filė (akt. Aurelija Tamulytė)

Ji – intelektuali, turtinga, stipri ir 
nepriklausoma, sėkminga ir žinoma 
Niujorko psichoanalitikė, gyvenanti 
Centriniame parke, viename iš pra-
bangiausių metropolio rajonų. Visą 
gyvenimą siekusi būti geriausia pro-
fesinėje srityje, vieną dieną ji tampa 
nebeįdomi savo pačios vyrui, garsiam 
advokatui Semui (akt. Vytautas Ša-
pranauskas ir Evaldas Jaras), lieka iš-
duota ir geriausios draugės Kerol. 
Tačiau Filė ne iš tų moterų, kurios 
puola į paniką ar negeba racionaliai 
protauti net itin jautriomis ir skaus-
mingomis gyvenimo akimirkomis. 
Savitvardos, sarkastiško humoro jaus-
mo, ironijos ir šaltos nuovokos jai ga-
lima pavydėti. Grožio ir elegancijos, 
be jokios abejonės – taip pat. 

Kerol (akt. Jolanta Dapkūnaitė)

Grožiu ir intelektu Kerolė ne-
nusileidžia Filei, tačiau, deja, gy-
venimas jos likimą sudėlioja ne 
taip sėkmingai, kaip jos geriausiai 
draugei. Kerolė visuomet siekė 
mėgdžioti Filę – rengėsi kaip ji, 
šukavosi kaip ji, bendravo su tais 
pačiais žmonėmis ir, galų gale, pa-
milo tą patį vyrą – Filės sutuokti-
nį. Dėl gyvenimo nesėkmių, ma-
niakine depresija sergančio pačios 
vyro Hovardo (akt. Julius Žalake-
vičius), neįgyvendintų svajonių 
Kerol savivertė sušlubavusi, ta-
čiau šias negandas ji kaip niekas 
kitas profesionaliai maskuoja žė-
rinčiais apdarais, prabangiomis šu-
kuosenomis, išpuoselėtomis niu-
jorkietiškos aukštuomenės manie-
romis ir kerinčia šypsena.

 „Nuodėmių miestas“, pastatytas pagal Vudžio 
Aleno pjesę, labai primena vasarą – tai naujau-

sia ir karščiausia „Domino“ teatro premjera su 
karščiausiomis Niujorko aukštuomenės atstovė-

mis. Komedija bus rodoma visą vasarą visuose di-
džiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje ir Marijampolėje.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Vaiva PrancuLytė 

Džiuljeta (akt. Jovita Balčiūnaitė)



Būtent tą vienintelį vakarą 20 val. 
į sceną išeis ir išskirtinę Lietuvos pub
liką linksmins muzikos fenomenas, 
žvaigždė iš Sankt Peterburgo  N.Karl
son su grupe.

N.Karlson  unikali asmenybė. Ji tar
si iš tų laikų, kai muzika nebuvo vadina
ma cinišku žodžiu  šou biznis, kai tai 
buvo gryna kūryba, paremta nuoširdu

mu ir jausmais. Pabuvus jos koncertuo
se jaučiama seniai pamirštos aukštu
mos, prabanga ir muzikos estetika. Ji 
galėtų dainuoti bomondui, sidabro am
žiaus poetams, tikriesiems vertintojams 
ir muzikos gurmanams.

Pasiėmusi ir panaudojusi visa, kas 
geriausia, iš džiazo, fanko, bliuzo, savo 
dainoms ji suteikia jausmų. Ignoruoda

ma dabartines tendencijas tiesiog “da
ryti hitus”, paprasta mergina iš Sankt 
Peterburgo nevaikiškai gražiu balsu ir 
stebuklingai rojaliu grojančiomis ran
komis kuria tai žvitrios kabareto atlikė
jos, tai pradedančios nebyliojo filmo 
aktorės, tai sudaužytos širdies mergi
nos portretus.

Leidinys “Sobaka.ru” Niną pavadi
no 2008 m. Peterburgo muzikos atradi
mu, ji akompanuoja per nebyliuosius 
filmus kino teatre “Rodina”. Būtent jos 
balsas sužavėjo žinomą tikro garso mu
zikos prodiuserį, kompozitorių Andrejų 
Samsonovą, ir jis įrašė kelias melodijas 
su Nina projektui “Laska Omnia”.

N.Karlson pati sugalvojo pavadini
mą savo grojamai muzikai  “sincere 
jazz”. Ir jeigu kas nors galėtų ginčytis 
dėl džiazo, tai dėl nuoširdaus džiazo 
abejonių nekyla niekam... Ši trapi mer
gina Sankt Peterburgo scenoje pasiro
dė mažiau nei prieš metus, tačiau savo 
balsu, nepakartojamu gebėjimu groti 
fortepijonu ji taip išgarsėjo, kaip dar 
nepavyko nė vienam džiazo kolektyvui 
ar roko grupei. Muzikinis nuoširdumas 
ir kaskart stebinanti muzika ištirpdė 
ledines Sankt Peterburgo gyventojų 
širdis, ir jie jau pirmuoju kvietimu sku
ba pirkti bilietų į Ninos koncertus.

“Laisvalaikio” inf.

Vienintelis Ninos Karlson su grupe koncertas Vilniuje

Bilietai į Ninos Karlson ir 
jos grupės koncertą, kuris 
vyks gegužės 21 d. 20 val. 
sostinės klube “Pabo Latino”, 
parduodami visose BILETAI.LT 
kasose ir klubo kasoje.

Gegužės 21 d. atidaryti vasaros sezono Vilniaus klube “Pabo Latino” at-
vyksta Nina Karlson (Nina Karlsson). Specialiai tam jaukiame ir erdvia-
me klubo vidiniame kiemelyje, kuriame telpa net 300 žmonių, bus 
įrengta scena su aukščiausios kokybės garso ir apšvietimo aparatūra!

Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietams

Pirmasis tarptautinis smėlio 
skulptūrų festivalis “Olialia 
Sunset Sand 2010” Lietuvoje 
lankytojams duris atvers ge-
gužės 22 dieną.

Festivalio metu prie “Kauno 
Akropolio” bus sukurtas tikras smė
lio skulptūrų parkas. Jame meninin
kai pastatys 15 įspūdingo dydžio 
smėlio skulptūrų, kurių aukštis 
sieks nuo 2 iki 6 metrų. Festivalio 
metu bus panaudota daugiau nei 500 
tonų smėlio. Festivalyje “Olialia 
Sunset Sand 2010” dalyvauja dešimt 
pasaulinio garso smėlio skulptorių 
iš JAV, Japonijos, Didžiosios Britani
jos, Suomijos, Latvijos, Rusijos, Ai
rijos ir Lietuvos.

Festivalio rengėjai  prekybos ir 
pramogų sostinė “Kauno Akropolis” 
bei Baltijos smėlio skulptūrų meni
ninkų asociacija. “Olialia Sunset 
Sand 2010”  tai unikalus kultūros 
renginys, kurio metu kauniečiai ir 
miesto svečiai galės pamatyti, kaip 
paprastas smėlis menininkų pastan
gomis taps unikaliais meno kūriniais. 
Didžiausia skulptūra bus skirta le
gendiniam popkaraliui Maiklui Džek
sonui. M.Džeksono smėlio skulptū
ros aukštis sieks net 6 metrus, ir tai 
bus aukščiausia Maiklo Džeksono 
smėlio skulptūra pasaulyje”,  sakė 
vienas iš festivalio “Olialia Sunset 
Sand 2010” rengėjų, Baltijos smėlio 
skulptūrų menininkų asociacijos pre
zidentas Sandis Kondratas.

Amerikie
čių režisierius 
Vudis Alenas 
(Woody Allen) 
patvirtino, kad 
naujame jo filme 
vaidins Prancū
zijos pirmoji da
ma Karla Bruni 
Sarkozi (Carla 
BruniSarkozy). 
“Ji yra ypatinga, 
labai atsipalaida
vusi ir miela, tie
siog labai žmo
giška”,  sakė 74 

metų kino kūrėjas. Anot V.Aleno, ko 
gero tik pasaulinė krizė sutrukdytų 
prezidento Nikola Sarkozi (Nicolas 
Sarkozy) žmonai vaidinti jo filme.

Kitą savo juostą režisierius kurs 
Paryžiuje. Filmas vadinsis “Vidur
naktis Paryžiuje” (“Midnight in Pa
ris”) ir pasakos apie šeimą, kuri į 
Prancūziją atvyko verslo reikalais.

Kaune - smėlio 
skulptūrų festivalis

V.Aleno filme vaidins 
K.Bruni - Sarkozi

Karla Bruni - Sarkozi 
(Carla Bruni-Sarkozy)

EPA-Eltos nuotr.

Studijos “Mažoji Mis”, organi-
zuojančios konkursą, vadovės Danu-
tės Elzbergienės teigimu, “Mažoji 
Mis 2010” suteiks galimybę išbandy-
ti jėgas vaikams, svajojantiems apie 
modelio karjerą, kamerų blykstes ir 
dėmesį.

“Be to, tai būdas atskleisti vaiko 
individualumą, charakterį, meninius 
gebėjimus ir pomėgius, lavinti vaikų 
estetinį skonį”, - sakė D.Elzbergienė.

Planuojama, kad renginyje lanky-
sis žurnalų bei reklamos industrijos 
atstovai, besižvalgantys naujų veidų 
kolekcijų pristatymams, reklamoms 
ar fotosesijoms.

Visi dalyvaujantys vaikai rungsis 
trijose amžiaus grupėse: 3-7 m., 8-12 
m., 13-16 m. Kiekvienoje jų bus iš-
rinktas elegantiškiausias, fotogeniš-
kiausias ir artistiškiausias dalyvis, o 
surinkusiems daugiausiai komisijos 
balsų atiteks tos amžiaus grupės 

“Mažosios Mis 2010” titulas.
Papildomai bus surengtas kon-

kursas vyresnėms merginoms nuo 
14 iki 20 m., kurios galės pretenduo-
ti į “Catwalk Model” titulą.

Organizatoriai žada, kad renginys 
bus įdomus ir žiūrovams - jaunieji 
modeliai demonstruos įvairių dizai-
nerių, mados studijų ir parduotuvių 
naujausias drabužių kolekcijas, skir-
tas vaikams bei jaunimui.

“Laisvalaikio” inf.

Scena 31

Apie modelio karjerą svajojančius 
vaikus suburs “Mažoji Mis 2010”

Akimirkos iš “Mažoji Mis 2009”
“Mažoji Mis” archyvo nuotr.

Gegužės 29 d. Vilniaus prekybos 
centre “Panorama” viešpataus 
vaikai, grožis ir mada. Čia įvyks 
tradicinis, jau 12-ą kartą ren-
giamas konkursas “Mažoji Mis 
2010”. Organizatorių teigimu, 
tai nebus tik grožio konkursas, 
o komisija vertins, kaip vaikai 
moka elgtis scenoje, išreikšti sa-
ve, bendrauti.

3-16 m. berniukus ir mergaites, 
norinčius dalyvauti konkurse  
ir tapti gražios vasaros  
šventės dalyviais, tėveliai  
gali registruoti iki  
gegužės 25 d. telefonu  
(8 675) 77-834 arba 
elektroniniu paštu  
info@mazojimis.lt. Daugiau 
informacijos www.mazojimis.lt.
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Su “Kito kampo” aktoriais kal-
bėjosi Ingrida BAČELYTĖ.

- Kokie jums buvo šie pirmie-
ji metai?

Andrius Žebrauskas: Po šių 
metų tapo aišku, kad ne veltui įkū-
rėme improvizacijos teatrą ir moky-
klą, nes susibūrė nemaža improvi-
zacijos mėgėjų bendruomenė. Per 
metus žiūrovai suprato, kad impro-
vizacija gali sukelti ne tik juoką, bet 
ir ašaras, poetinius jausmus, kad ji 
gali nenusileisti rimtam tradiciniam 
teatrui. Mes patys, kaip improviza-
toriai, įgavome daugiau profesiona-
lumo, bet tai - tik pirmas žingsnis. 
Kitais metais tikimės žengti antrąjį 
- vaidinsime ne tik trumpas formas, 
bet ištisą improvizacijos spektaklį.

Martynas Nedzinskas: Per 
metus komanda labai sustiprėjo. 

Jaučiame daugiau laisvės, išmokome 
greičiau reaguoti vienas į kitą ir į 
skirtingas situacijas įsiliejame aki-
mirksniu.

Balys Latėnas: Viena vertus, 
metai praėjo greitai, bet atrodo, kad 
mūsų improvizacijos teatras, trupė 
egzistuoja jau labai seniai.

Audrius Bružas: Tai buvo tar-
si žemės supurenimo, pažinimo ir 
labai aktyvūs metai - parodėme apie 
30 spektaklių visoje Lietuvoje. Iš-
aiškėjo keliai, kuriais norime eiti, o 
svarbiausias kelias - nestovėti vie-
toje, toliau ugdyti improvizacinį pro-
fesionalumą.

Rimantė Valiukaitė: “Kitas 
kampas” atnešė spalvų į kiekvieno 
asmeninį gyvenimą. Nuo pat pradžių 
tikėjau, kad improvizacija - tai žan-
ras, kur nėra ribų ir galima tobulėti 

iki begalybės. Einame į priekį ir vis 
dar yra kur eiti.

Kirilas Glušajevas: Pats turi-
nys tapo techniškesnis, žaismin-
gesnis. Dabar improvizacija - neat-
siejama mūsų gyvenimo dalis. Ši 
veikla duoda daug inspiracijos, at-
palaiduoja. Pasitvirtino posakis, 
kad improvizacija - ir diagnostika, 
ir terapija, ir vaistai. Nuo pat pra-
džių skelbėme, kad improvizacija 
- tai virusas, ir dabar jau daugelis 
juo užsikrėtė.

- Papasakokite, koks links-
miausias įvykis jums buvo nuti-
kęs per šiuos metus.

M.Nedzinskas: Gastrolėse 
Kaune vaidinome kastingą, kai re-
žisierius (jį vaidino Ramūnas Ci-
cėnas) renka aktorius filmui. Sce-
na buvo tokia: ateina labai graži 

mergina (ją vaidino Rimantė). Re-
žisierius paklausė, ar ji sutiktų nu-
sirengti, o ši nedelsdama ir nusi-
rengė. Režisierius apžiūrėjęs iš-
kart pasakė, kad priima ją. Toji 
švepluodama tarė: “Gelai”. Tada 
visiems tapo aišku, kad ji netinka-
ma aktorės vaidmeniui, ir buvo la-
bai juokinga. Išgirdę netikėtą Ri-
mantės atsakymą ne tik žiūrovai, 
bet ir mes, aktoriai, nesulaikėme 
juoko.

A.Žebrauskas: Kartais kalbė-
damas improvizuotai ne iš karto su-
pranti pasakytų žodžių junginių 
prasmę, nes sakai tai, kas ateina į 
galvą. Tad man buvo nutikęs toks 
labai dviprasmiškas kuriozas: sce-
noje sėdėjo 2 aktoriai, jie turėjo dai-
nuoti. Žiūrovų paprašiau sugalvoti 
personažą, jų pasiūlymas buvo 

“pieštukas”. Tad aš aktoriams pasa-
kiau: “Atsipalaiduokit, nieko nerei-
kia vaidinti, tiesiog įsileiskit pieštu-
ką į save”... (Juokiasi.) Galiu papa-
sakoti ir kitą atvejį: vyko pratimas 
“įgarsinimas”, kai pakviesti žiūrovai 
vaidina, darydami įvairius judesius, 
o aktoriai juos įgarsina. Pakviesti 
vaidinti žiūrovai buvo 12-metis ber-
niukas ir suaugusi mergina. Tas ber-
niukas taip įtikinamai vaidino, kad 
aktorius nejučia pradėjo jį įgarsinti 
kaip suaugusį, tad berniukas tapo 
solidžiu diktoriumi, o ta mergina - jo 
žmona. Tai sukėlė daug juoko ir su-
sižavėjimo.

- Ką jums duoda improviza-
cija?

K.Glušajevas: Improvizacija iš-
laisvina. Ji veikia kaip depresijos 
prevencija, priešnuodis, pateikia ne-
tikėtus susitikimus, suteikia gerą 
nuotaiką, pasitikėjimą, moko nebi-
joti klysti. Tai gera treniruotė akto-
riui, nes per vieną valandą gali su-
vaidinti 10 vaidmenų ar per 3 minu-
tes pakeisti nuotaiką nuo juoko iki 
ašarų ir atvirkščiai.

M.Nedzinskas: Man tai duoda 
visišką kūrybinę laisvę. Šiandien ga-
liu drąsiai kalbėti apie ką tik noriu.

B.Latėnas: Improvizacija po 
truputį tapo gyvenimo būdu. Ji su-
teikia teisę klysti, o to negali būti 
tradiciniame spektaklyje.

A. Žebrauskas: Tradiciniame 
spektaklyje viskas surepetuota iš 
anksto, gali suvaidinti truputį geriau 
ar truputį blogiau, o improvizuojant 
niekas nesikartoja, didesnė dinami-
ka ir daugiau rizikos.

A.Bružas: Improvizuodamas 
aktorius tampa ir režisieriumi, ir 
scenaristu, ir atlikėju. Tai - nuola-
tinė profesinė mankšta, nelei-
džianti sustabarėti, mokanti anali-
zuoti, nagrinėti ir plėsti pažinimo 
akiratį.

K.Glušajevas: Dar galiu pri-
durti, kad improvizacija - tai mote-
ris, kuri nesisavina ir nelaiko po pa-
du... (Juokiasi.)

- Kokie jūsų tolesni siekiai?
A.Žebrauskas: Dabar mes ta-

pome miniatiūras, o norime nutapy-
ti visą drobę. Norisi sukurti nepa-
kartojamą improvizuotą vienkartinį 
spektaklį.

K.Glušajevas: Ir tas spektaklis 
būtų gaivališkas, o visi jausmai iš-
jausti maksimaliai. Apšvietimas, 
muzika, aktoriai - visa taptų viena 
mašina, centrifuga.

B.Latėnas: Siekiame, kad im-
provizacijos virusas plistų toliau ir 
užimtų ištisas kolonijas... (Juokiasi.)

- Birželio 1-ąją švęsite “Kito 
kampo” pirmąjį gimtadienį, su-
vaidinsite jubiliejinį ir paskutinį 
šio sezono spektaklį. Ko tądien 
tikėtis žiūrovams?

A.Bružas: Reikia tikėtis impro-
vizacijos staigmenų. Net ir tie, kurie 
jau lankėsi pas mus, šįkart ateis į 
visai kitokį spektaklį.

K.Glušajevas: Bus daug siur-
prizų, įdomių ne tik improvizacijos 
mėgėjams. Bus svečių, o kokių - te-
gul tai tampa staigmena. Švęsime 
intriguojančiai!

“Kitas kampas” vienų metų gimtadieniui ruošia staigmeną
Birželio 1-ąją 18 val. Vilniaus 
mažajame teatre improvizacijos 
teatras “Kitas kampas” švęs sa-
vo pirmąjį gimtadienį. Pradėję 
nuo pasirodymų Vilniuje, ap-
lankę ne vieną Lietuvos miestą, 
“Kito kampo” trupės aktoriai 
gimtadienį pasiruošę švęsti in-
triguojančiai ir žada žiūrovams 
staigmenų.

“Kito kampo “ archyvo nuotr.

Paskutiniai šio sezono “Kito 
kampo” spektakliai bus 
rodomi:
n Gegužės 25 d. 18 val. Kauno 
kultūros centre “Girstutis”
n Birželio 1 d. 18 val. Vilniaus 
mažajame teatre
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Praėjus 50 metų po Merlin Mon-
ro (Marilyn Monroe) mirties Holi-
vudas kurs filmą apie niekada galu-
tinai neišaiškintas gražuolės mirties 
aplinkybes.

Amerikiečių žurnalo “Variety” 
duomenimis, prodiuserių kompa-
nija “FilmEngine” užsitikrino tei-
ses į Lionelio Grandisono (Lionel 
Grandison) pateiktą istoriją. Šis 
vyras dirbo teismo medicinos 
eksperto, tyrusio, nuo ko mirė  
M.Monro, asistentu. Jis tvirtina 
buvęs verčiamas mirties priežas-
timi nurodyti savižudybę, nors pats 
įtarė nužudymą.

M.Monro buvo rasta negyva sa-
vo namų Brentvude miegamajame 
1962-ųjų rugpjūtį. Barbitūrinės 
rūgšties, kuri įeina į daugelio mig-
domųjų sudėtį, likučiai 36 metų 
žvaigždės skrandyje leido teigti, kad 
ji nusižudė arba perdozavo tablečių. 
Tačiau buvo ir spėlionių, kad aktorė 
buvo nužudyta dėl tariamai intymių 
santykių su broliais Kenedžiais 
(Kennedy).

Naujajame filme L.Grandisono 
istorija būtų ekranizuota pirmą kar-
tą. Jau yra parašytos kelios knygos, 
kuriose nagrinėjamos Holivudo iko-
nos mirties aplinkybės.

Jau visai netrukus - po dviejų sa-
vaičių - į Lietuvos kino teatrus sugrįš 
beprotiškos linksmybės, ryškiaspalvė 
mada ir pasiaukojama draugystė.

Keturios pašėlusios filmo “Sek-
sas ir miestas 2” moterys, kurioms 
nėra jokių tabu, žiūrovams vėl at-
skleis gabalėlį savo gyvenimo. Fil-
me “Seksas ir miestas 2” bus galima 
pamatyti, kaip toliau jos tvarko savo 
reikalus bei asmeninį gyvenimą.

Kas atsitinka ištarus “Sutinku”? 
Viskas lyg ir taip, apie ką merginos 
visada svajojo. Bet tai nebūtų “Seksas 
ir miestas”, jeigu gyvenimas joms ne-
būtų paruošęs dar keleto siurprizų. Šį 
kartą - kerinčių, persmelktų saulės 
nuotykių, kurie pričiumpa moteris to-
li nuo Niujorko, vienoje prabangiausių, 
egzotiškiausių ir vaizdingiausių vietų 
Žemėje. Ten, kur niekada nesibaigia 
vakarėliai, o kas nors mistiško tyko už 
kiekvieno kampo. Tai išsigelbėjimas 
keturioms moterims, ateinantis tada, 
kai jos atranda save tradicinėje san-
tuokoje, motinystėje ir ne tik.

Filmo “Seksas ir miestas” tęsi-
nyje išvysime ne tik jau gerai pažįs-

tamas herojes, bet ir naujus, kino 
pasaulyje, gerai žinomus veidus.

Filme “Seksas ir miestas 2” sa-
ve suvaidino net dvi amerikiečių 
dainininkės ir aktorės - tai Laiza 
Mineli (Liza Minnelli) ir Mili Sairus 
(Miley Cyrus).

Be to, koks gi filmas apsieitų be 
žavingosios ispanės Penelopės Krus 
(Penelope Kruz)? Viename interviu 
ši aktorė prasitarė, kad seniai norė-
jo nusifilmuoti, nes yra didelė filmo 
“Seksas ir miestas” bei vieną pa-
grindinių herojų vaidinančios akto-
rės Saros Džesikos Parker (Sarah 
Jessica Parker) gerbėja.

Kalbama, kad vaidmens kultinia-
me filme “Seksas ir miestas 2” no-
rėjo netgi buvusi merginų grupės 
“Spice Girls” narė, stiliaus guru ti-
tuluojama Viktorija Bekhem (Victo-
ria Beckhem). Apie galimybę vaidin-
ti filmo tęsinyje rimtai svarstė ir ak-
torė Keit Holms (Katie Holmes). 
Filmo kūrėjai “Sekso ir miesto” tę-
sinyje vaidinti siūlė ir prancūzų ak-
torei Evai Gryn (Eva Green).

“Garsų pasaulio įrašų” inf.

Filme “Seksas ir miestas 2” -  žinomų aktorių žvaigždynas
Žavioji ketveriukė grįžta

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Seksas ir miestas 2” - kino 
teatruose nuo gegužės 28 d.

n Žanras: komedija, JAV, 2010 
n Režisierius Michael Patrick King
n Vaidina: Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynt-
hia Nixon, Chris Noth.

Merlin Monro taip ir liko  
grožio simbolis

Holivudas kurs filmą apie  
M.Monro mirties aplinkybes
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Kartu su šia kampanija finale 
varžėsi dar penki projektai: įvadinė 
kino teatro “Pasaka” kampanija, 
SEB banko projektas “Lopšinių ra-
dijas”, “Lietuvos draudimo” kampa-
nija “Buto draudimas - 50 ct/kv.m 
mėnesiui”, “Rasa” veido priežiūros 
linijos brandžiai odai pateikimas rin-
kai ir festivalio “Be2gether” kam-
panija “Viskas atrodo kitaip su gyva 
muzika”. Nemaža komisijos balsų 
persvara nugalėjo “Tūkstantmečio 
Odisėja. Vienas vardas - Lietuva”. 
“Šis grandiozinis projektas parem-
tas patriotizmu ir emocijomis, tik-
riausiai dėl to kitoms kampanijoms 
buvo labai sunku su juo konkuruoti. 
Kai matai tūkstančius žmonių, gie-
dančių Lietuvos himną, sunku su-
laikyti ašaras”, - sakė komisijos na-
rė Elena Šilovaitė.

“Kampanijos pristatymas labai 
stipriai ir emocingai parengtas, paro-
dyti visi kampanijos pranašumai, po-

veikio priemonės. Susidarė įspūdis, 
kad rimtos atsvaros šiam projektui 
tarp konkursantų nelabai ir buvo, ki-
tus darbus sunku net lyginti su šia 
kampanija. Didžiausia pagarba auto-
riams, kurie už savo pinigus įvykdė 
tokį projektą”, - komentavo komisi-
jos narys, KOMAA valdybos pirmi-
ninkas Gintaras Šeputis.

Kampanijos rezultatai akivaiz-
dūs - milžiniškas viso pasaulio ži-
niasklaidos dėmesys ir bendras 
“Tautiškos giesmės” giedojimas, 
kuriame, tyrimo duomenimis, daly-
vavo 56 lietuvių bendruomenės, 50 
Lietuvos savivaldybių ir net 46 proc. 
Lietuvos lietuvių.

Iš viso konkursui buvo pateikta 
18 paraiškų, jos buvo skirstomos į 
didelio biudžeto, mažo biudžeto ir 
socialinės kampanijos kategorijas. 
Didžiojo prizo laimėtojas renkamas 
iš visų kategorijų bendrai.

Parengė Kristina LUKOŠIŪTĖ

Išrinkta efektyviausia 2009-ųjų rinkodaros kampanija
Konferencijoje “Password 2010” išrinkta efektyviausia praėjusių metų 
rinkodaros kampanija. Ja tapo Lietuvos buriuotojų klubo “Ambersail” 
projektas “Tūkstantmečio Odisėja. Vienas vardas - Lietuva”. Rinkoda-
ros komunikaciją šiai kampanijai sukūrė agentūra “TBWA\Vilnius”.

Specialų komisijos prizą laimėjo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
Filosofijos katedros projektas 
“100x100”

Vieni iš finalininkų - “Lietuvos 
draudimas” su kampanija “Buto 
draudimas - 50 ct/kv.m mėnesiui”

Konkurso nugalėtojai 
- kampanija 
“Tūkstantmečio 
Odisėja. Vienas vardas 
- Lietuva”.

Finalininkai ir nugalėtojai 
apdovanojami diplomais

Editos Grėbliūnaitės nuotr.

Muzikos festivalis “Be2gether” taip 
pat pateko tarp finalininkų 

Komisija balsavo iš karto po 
visų finalininkų prisistatymų

Komisijos nariai 
turėjo galimybę 
patys išbandyti 
vieno iš finalininkų 
“BIOK laboratorijos” 
gaminius

Žiūrovus labiausiai pralinksmino 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Filosofijos katedros projekto 
“100x100” pristatymas

Kinas 35

Tik gegužės 20 d. kino centruose 
“Cinamon” Kaune ir Klaipėdoje 
karaliaus “Olialia” kino diena. Vi-
si, turintys “Maestro Olialia” kor-
teles, už kino bilietą mokės tik 9 
litus! O štai ir dar geresnė žinia: 
viena kortelė - nuolaidos dviem.

Kino mėgėjai galės pasinaudoti 
proga pačius naujausius filmus pa-
matyti pigiau. Mažuosius pradžiu-
gins filmas “Auklė Makfi ir Didysis 

sprogimas”, merginoms neabejoti-
nai patiks “Atsarginis planas” su ža-
viąja Dženifer Lopes (Jennifer Lo-
pez), siaubo filmas “Košmaras Guo-
bų gatvėje” sujaudins aštrių vaizdų 
mėgėjus. Jūsų vertinimų lauks ir tik 
kino sales pasiekusi legendinio “Ro-
bino Hudo” ekranizacija. O kur dar 
visi kiti filmai, atsidūrę “Cinamon” 
repertuare! Mes tik draugiškai pa-
tariame - nesnauskite ir bilietus įsi-
gykite iš anksto, nes vietų kiekis 
kino salėje ribotas!

“Laisvalaikio” inf.

Raselo Krou 
(Russell Crowe) 
“Robinas Hudas” 
jau pasiekė ir 
Lietuvos kino 
teatrus 

Organizatorių nuotr.

Mažąjį savaitgalį 
pradedame su kinu
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Švedija: pašto ženklas su 
princesės Viktorijos atvaizdu

Likus penkioms savaitėms 
iki Švedijos kronprincesės Vik-
torijos (Victoria) ir jos mylimojo 
Danielio Vestlingo (Daniel 
Westling) vestuvių Švedijos paš-
tas išleido pašto ženklą su poros 
atvaizdu.

32 metų princesė ir ketve-
riais metais vyresnis jos sužadė-
tinis, būsimasis princas Danielis 
pavaizduoti besišypsantys sėdin-
tys ant sofos. Pašto ženklas su-
kurtas pagal nuotrauką, kurioje 
pora įamžinta Stokholmo pilyje 
po savo sužadėtuvių paskelbimo 
2009 metų vasario 24-ąją.

Kitame pašto ženkle yra tik 
princesės atvaizdas. Čia jos galvą 
puošia diadema.

Jau anksčiau yra išleisti ke-
turi pašto ženklai su Viktorijos 
atvaizdu. Naujųjų vertė yra po 
šešias kronas (apie 60 euro cen-
tų) standartiniam laiškui šalies 
viduje. Manoma, kad jie vėliau 
taps paklausūs su vestuvių datos 
- 2010 metų birželio 19-osios - 
antspaudu.

Vokietijoje miške šalia nedide-
lio Fereno miestelio (Reino kraš-
tas-Pfalcas) gyvenanti lapė iš  
vietos gyventojų pavogė apie 250 
batų, kuriuos žmonės palikdavo te-
rasose, prie savo namų durų arba 
ant laiptų, praneša “Welt”. Beje, 
lapė vogdavo ne tik guminius sodo 
batus, bet ir brangius batelius, kai-
nuojančius po 120 eurų.

Daugiausia batų lapė vagilė 
nugvelbė praėjusiais metais, vė-
liau kurį laiką vagystės liovėsi, ta-

čiau šiemet jos ir vėl atsinaujino.
Grafas Rudolfas fon Keselšta-

tas (Rudolf von Kesselstatt), val-
dantis 1,2 tūkst. hektarų miško, 
kuriame gyvena vagilė, mano, kad 
lapė vagia batus, norėdama pra-
linksminti savo jauniklius - jie 
greičiausiai atstoja mažyliams 
žaislus. Šukuoti mišką ieškant 
“dėl batų pamišusios lapės”, kaip 
ją praminė vietos gyventojai, nie-
kas nesiruošia.

Praėjusiais metais miškinin-

kai atsitiktinai aptiko jos olą, pri-
kimštą pavogtų batų, ištraukė, 
kiek įstengė, ir grąžino savinin-
kams. Vėliau lapė pakeitė gyve-
namąją vietą ir kur dabar ji glau-
džiasi, neaišku. Kai kas bandė 
paspęsti spąstus vagilei, tačiau, 
be katės, į juos niekas nepateko. 
Dabar vietos valdžia tiesiog pa-
taria gyventojams nepalikti vasa-
rą avalynės lauke.

Brangiausias pasaulyje 
prekės ženklas - “Google”

Pirmoje šių metų brangiausių 
pasaulyje prekių ženklų sąrašo 
pozicijoje vėl atsidūrė Jungtinių 
Valstijų interneto paieškos kom-
panijos “Google” prekės ženklas, 
kuris įvertintas 114,26 mlrd. JAV 
dolerių. “Google” sąraše pirma-
vo ir praėjusiais metais. Per me-
tus šis prekės ženklas pabrango 
14 proc.

Brangiausių pasaulyje prekių 
ženklų sąrašą Didžiosios Brita-
nijos finansų dienraščio “The Fi-
nancial Times” užsakymu atliko 
britų tyrimų bendrovė “Millward 
Brown Optimor”.

Antroje sąrašo vietoje atsidū-
rė IBM. Šis prekės ženklas per 
metus pabrango 30 proc. iki 
86,383 mlrd. JAV dolerių.

Trečioje pozicijoje randame 
“Apple” su 83,153 mlrd. JAV do-
lerių (+32 proc.).

“Millward Brown Optimor” 
brangiausių pasaulyje prekių 
ženklų sąrašą sudaro jau penktus 
metus iš eilės. Tyrėjai mano, kad 
prekės ženklas vartotojams daro 
didesnę įtaką nei kompanijos 
apyvarta ar pelnas.

Lapė iš miestelio gyventojų pavogė... 250 batų

EPA-Eltos nuotr.

Septynerius metus 
rinkta dėlionė

Didžiojoje Britanijoje 86-erių 
metų pensininkas septynerius 
metus rinko dėlionę iš 5 tūkst. da-
lelių. Dėlionė jam buvo padovano-
ta per Kalėdas 2002 metais. Už-
baigęs darbą vyras su dideliu nu-
sivylimu pamatė, kad trūksta vie-
nos dalelės. Jo žmona dėl to labai 
apgailestavo, nes, anot jos, “dabar 
dėlionė niekada nebus užbaigta”.
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Šešiolikmetė australė Džesika 
Votson (Jessica Watson) šeštadienį 
baigė savo kelionę aplink pasaulį. 
Paauglė savo jachta pasaulį apiplau-
kė visiškai viena, praneša naujienų 
agentūra “The Associated Press”.

Dž.Votson tapo jaunausiu žmo-
gumi, kuris vienas apiplaukė Žemės 
rutulį. Sugrįžusią keliauninkę Sid
nėjaus uoste pasitiko tėvai, Naujojo 
Pietų Velso valstijos valdžia ir di-
džiulė minia žmonių.

Australės kelionė truko 210 die-
nų. Per šį laikotarpį ji nuplaukė per 
23 tūkst. jūrmylių. Į kelionę mergi-
na išplaukė 2009 metų spalio 18 d. 
iš Sidnėjaus. Dž.Votson perplaukė 
pietinę Ramiojo vandenyno dalį, kir-
to pusiaują, plaukė pro Horno kyšu-
lį (piečiausią Pietų Amerikos tašką), 
Atlanto vandenynu iki Pietų Afrikos, 
o vėliau Indijos vandenynu iki pie-
tinės Australijos pakrantės.

Anksčiau jauniausiu žmogumi, 
apiplaukusiu pasaulį, buvo septynio-
likmetis britas Maikas Perhemas 
(Mike Perham). O vienas be susto-
jimo ir pagalbos pasaulį 1999 metais 
būdamas aštuoniolikos metų api-
plaukė australas Džesis Martinas 
(Jesse Martin).

Australė paauglė viena apiplaukė pasaulį

Amerikietė baigė koledžą 
būdama 94 metų

Viena pensininkė iš Kalifor-
nijos sėkmingai baigė koledžą 
būdama 94 metų. “Tai truko taip 
ilgai dėl to, kad aš per savo gy-
venimą daug dirbau”,  per moks-
lų baigimo iškilmes Oklende sa-
kė Hazel Soareš (Hazel Soares), 
kurią cituoja agentūra AP.

Senolė turi šešis vaikus ir 
daugiau kaip 40 vaikaičių ir pro-
vaikaičių. Meno istorikė ateityje 
norėtų dirbti muziejuje.

H.Soareš yra antra vyriausia 
koledžo absolventė. Prieš trejus 
metus į Gineso rekordų knygą 
įrašyta amerikietė Nola Ochs 
(Nola Ochs). Ji buvo 95erių, kai 
išlaikė egzaminus.

Džesikos Votson (Jessica 
Watson) sutiktuvės

(EPA-Eltos nuotr.



 Ankstų antradienio rytą Zakopanės (Lenkija) 
gatves užklojo gan storas sniego patalas

EPA-Eltos nuotr.

Gamtos 
staigmenosAtlikdami sfinksų alėjos Lukso-

re restauravimo darbus, Egipto ar-
cheologai aptiko V amžiaus bažny-
čią. Bažnyčios statybai koptai krikš-
čionys tada naudojo dekoruotus ir 
raižytus tašytus akmenis iš faraonų 
laikų. Taip pat rastas “nilometras” 
- juo kažkada buvo matuojamas Ni-
lo vandens lygis. “Nilometras” yra 

septynių metrų skersmens, su spi-
raliniais laiptais. 2,7 km ilgio sfink-
sų alėjos, kuri jungė Karnako ir 
Luksoro šventyklas, restauravimo 
darbai tęsiasi jau trejus metus. Iki 
šiol išlikę maždaug pusė sfinksų sta-
tulų. Ten, kur figūrų trūksta, liks 
tuščios vietos. Egiptiečiai kopijų 
statyti neketina.

Japonijoje savaitgalį vyko pirmo-
sios pasaulyje jungtuvės, kurioms 
vadovavo robotas, praneša “The Te-
legraph”. Sutuoktuvių ceremonijai 
viename Tokijo restorane vadovavo 
1,5 m aukščio sėdintis robotas, pa-
puoštas gėlėmis ir kalbantis maloniu 
moterišku balsu.

Jaunavedžiai, pasiryžę tokiai 
vestuvių ceremonijai, yra tiesiogiai 

susiję su aukštosiomis technologi-
jomis. Nuotaka dirba robotų gamin-
tojų firmoje, o jaunikis dėsto elek-
trotechniką vienoje iš aukštųjų mo-
kyklų.

Savo sprendimą jie paaiškino 
tuo, kad robotas netrukus taps ne-
atskiriama kasdienio žmonių gyve-
nimo dalimi.

Egipte aptikta V amžiaus bažnyčia

Tuoktuvėms vadovavo robotas

Tokiu “nilometru”  
buvo matuojamas  
Nilo vandens lygis

EPA-Eltos nuotr.
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Skaitykite “Laisvalaikį” ir surinkite 2010 metų “Vakaro žinių” kalendoriaus nuotraukų kolekciją!

Fotografas: Raimundas Adžgauskas, vizažas: Karolina Taraškevič, šukuosena: “Bomond”, apatinis trikotažas: “La Senza”, aksesuarai: “Mango touch”.#

#

#
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“Olialia” komanda 
Kanuose

Kanuose jau nuo praėjusio tre-
čiadienio šurmuliuoja garsiausi 
pasaulio aktoriai, režisieriai ir pra-
mogų pasaulio atstovai - čia vyks-
ta kasmetis Kanų kino festivalis. 
Antradienį iš jo sugrįžo ir “Olialia” 
komanda, kelias dienas praleidusi 
viename iš pačių prabangiausių ir 
įspūdingiausių pasaulio festivalių. 
“Olialia” mergaitės į Prancūzijos 
pakrantę važiavo norėdamos pri-
statyti “Olialia” projektą festivalio 
svečiams. Vienai dienai į Kanus 
išsikėlė ir “Olialia Party” - ten bu-
vo surengtas išskirtinis “Olialia” 
vakarėlis paplūdimyje.

“Olialia TOP” - netikėti 
žvaigždžių atviravimai

Indrė Burlinskaitė ir toliau 
smaginasi naujoje televizijos 
SPORT1 laidoje “Olialia TOP”. Į 
jos vedamą pramoginę sporto lai-
dą neseniai užsuko Stano. Pasiro-
do, seksualiausia sporto šaka jam 
- šuoliai nuo tramplino. Stano pri-
pažino, kad kartais žaidžia krepši-
nį, tačiau ne aikštėje, o lovoje. Ir 
ne vienas! “Olialia TOP” studijo-
je apsilankęs Jogaila Morkūnas 
atvirai papasakojo, kad mylimų 
merginų jam netrūksta, bet su kai 
kuriomis iš jų tenka bendrauti tik 
virtualiai. “Man patinka stebėti 
lauko teniso mačus. Ypač kai tar-
pusavyje varžosi patrauklios ilga-
kojės merginos”, - sakė Jogaila.

Mėnesio veidas TruMpai

Nori tapti modeliu? Tau 14-24 metai? Esi aukštesnė nei 1,70 m?  

Užsuk į www.olialiamodels.lt pildyk registracijos anketą ir galbūt tau bus suteikta galimybė įsilieti į išsvajotą modelių pasaulį

savaiTės ModeLis

Parengė Aušra PRASAUSKAITĖ

Kaip “Olialia” delegacijai 
sekėsi Kanų kino festivalyje, 

skaitykite ir nuotraukų 
ieškokite www.olialia.lt
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- Esi šokėja, bet turbūt kar-
tais tenka ir vaidinti?

- Žinoma. Ypač dėl to, kad aš dir-
bu tokiame teatre, kuriame nėra 
klasikinio baleto, tad dažnai “paper-
kame” žiūrovus savo vaidyba.

- Labiau patinka šokti?
- Tiesą sakant, prieš kelerius 

metus susimąsčiau, kad vaidinti man 
patinka gal net labiau negu šokti. Ta-
čiau šoku nuo pat vaikystės, šokis 
yra mano gyvenimas, dalis manęs - 
net neįsivaizduoju, kad gali būti ki-
taip. Šokti pradėjau būdama penke-
rių, baletą - vienuolikos. Bet jei tik 
pasitaikytų proga daugiau vaidinti - 
labai mielai ja pasinaudočiau.

- Būna, kad pagalvoji, koks 
dabar tavo gyvenimas būtų, jei 
nebūtum išvažiavusi mokytis į 
M.K.Čiurlionio menų mokyklą 
Vilniuje?

- Taip, pagalvoju. Ir manau, kad 
tada mano gyvenimas tikrai nebūtų 
toks įdomus ir geras, koks yra dabar. 
Įsivaizduoju save visai kitokią, “pasi-

kėlusią”. Juk esu vienturtė, jei būčiau 
augusi namuose, būčiau gyvenusi šilt-
namio sąlygomis. Mokymasis moky-
kloje Vilniuje, gyvenimas bendrabu-
tyje mane išmokė labai daug savaran-
kiškumo. Gyvenant namie man net 
nebūtų šovę į galvą džinsus, megzti-
nius ir patalynę skalbti rankomis 
kriauklėje. O ten tai buvo natūralu. 
Bendrabutyje gyvenau nuo dešimties 
iki devyniolikos ir tai mane išmokė 
būti savarankiška. Ten aš užaugau ir 
subrendau kaip žmogus.

- www.olialia.lt savo tinkla-
raštyje esi pasakojusi, kad sirgai 
anoreksija. Tai - “čiurlionkės” 
palikimas?

- Taip, tikrai. Ir to priežastis buvo 
labai paprasta - mums mokytojai tie-
siog nepaaiškino, kad mergaitės bręs-

ta, pilnėja, auga jų krūtinė. O aštunto-
je klasėje aš pradėjau bręsti ir nežino-
jau, kad tai normalu. Visos mano kla-
sės draugės vis dar buvo mažos smul-
kios mergaitės, o aš atrodžiau taip, 
kaip dabar. Susiėmiau ir sulysau - svė-
riau 36 kilogramus. Mano ūgis tada 
buvo toks pats kaip dabar - 1,69 m. O 
mokytoja gyrė, kaip aš gražiai atro-
dau... Valgydavau tik simbolinius pus-
ryčius: puodelis arbatos, pora riekučių 
dešros, ketvirtis riekutės duonos. Šeš-
tadieniais mokykloje mus matuodavo, 
tada aš dar labiau susiimdavau, pusry-
čių atsisakydavau...

- Bet tu nesigaili, kad mo-
keisi ten?

- Mokykloje aš praradau jaunys-
tę. Žinoma, ji man labai daug davė. 
Bet vis susimąstau, kaip nutiko, kad 

aš tik devyniolikos išėjau į gyveni-
mą. Tą tikrą gyvenimą, kuriame yra 
draugai, vakarėliai, antrosios pu-
sės... Esu patenkinta, kad mokiausi 
šioje mokykloje. Tiesiog yra maža 
nuoskaudėlė - dėl to, ko neturėjau.

- O kaip nusprendei prisidėti 
prie “Olialia” projekto?

- Norėjau pakeisti gyvenimą. Tie 
metai su “Olialia” man išties buvo 
įdomūs, nes labai praplėtė akiratį. 
Iki tol man buvo pažįstamas kultū-
ros pasaulis, o dabar susipažinau ir 
su pramogų pasauliu.

“Vakaro žinių” kalendoriaus stiuardesės gyvenimas su puantais
Gegužės mėnesio “Vakaro  
žinių” kalendoriaus puslapis 
skirtas stiuardesei Kristinai 
taraseVičiūtei. tiesa, seksu-
alia lėktuvo palydove ji buvo 
tapusi tik vieną dieną, kol vyko 
fotosesija. Jei norite iš arčiau 
pamatyti šią “Olialia” mergaitę, 
važiuokite į Klaipėdos muzikinį 
teatrą - ten ji šoka baletą!

“Olialia Models” pristato - 
Justina tamulevičiūtė
n Ūgis 178 cm
n Krūtinė 78 cm
n Liemuo 62 cm
n Klubai 90 cm
n Batai 39
n Plaukai rudi
n Akys mėlynos

Fotografas: Algirdas Bakas (“Ciklopas”)
Grimas ir plaukai: Vaida Venckutė  
ir “Make Up Store"

www.olialia.lt skaitykite 
interviu tęsinį ir ieškokite 

daugiau Kristinos nuotraukų 
iš seksualios “Vakaro žinių” 

kalendoriaus fotosesijos.

I.Burlinskaitės ir studijos svečių 
nuotykius laidoje “Olialia TOP” 

žiūrėkite tris kartus per 
savaitę - pirmadieniais, 

trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
21.30 val. per SPORT1. Stano 

studijoje svečiuosis jau šį 
ketvirtadienį, o J.Morkūnas - 

pirmadienio vakare.

Raimundo Adžgausko nuotr.



Kas? 
Džesika Hagi (Jessica Hagy), 29-erių laisvai samdoma 

tekstų kūrėja.

Ką suprato? 
Mokyklos suolas trintas ne be reikalo! Aštuntoje klasėje 

nekęstos diagramos šiandien tapo Džesikos stiliumi - ji piešia 
ir tinklaraštyje pateikia diagramomis išreikštą savo viziją apie 
ekonomikos, politikos, kultūros arba asmenines aktualijas. 
Štai gegužės 3 d. ji trimis linijomis parodė, kaip augant nesėk-
mingų dienų skaičiui atitinkamai didėja ir laimingų dienų 
skaičius. Šiuo metu kolekcijoje - per 1400 diagramų.

Kodėl veikė? 
Pažvelgus į diagramą susivokti situacijoje užtenka ke-

lių sekundžių, nesvarbu, ar Džesika kalba apie madą, ar 
apie ekonomiką. Pirma sekundė - ir supranti, kad diagra-
mos idėja - “super”. Antra sekundė - supranti, kad idėją 
supratai per sekundę, vadinasi, pats esi “super”!

Pripažinimas? 
“Time Magazine” ir “PC Magazine” nominacija ge-

riausių metų tinklaraščių kategorijoje, internetinio dien-
raščio “The Morning News” apdovanojimas kategorijoje 
“Priežastis internetui egzistuoti”, “Webby Awards 2010” 
pagrindinis prizas asmeninių tinklaraščių kategorijoje. 
Beje, vienas tinklaraščiu susižavėjęs agentas pasiūlė mer-
ginai kontraktą, ir jos diagramų knyga jau prekiaujama.

Kas? 
Džeisonas Nelsonas (Jason Nelson), 

universiteto dėstytojas, kiberpoetas ir 
žaidimų kūrėjas.

Ką suprato? 
Poezijos ir internetinių žaidimų kok-

teilis yra tai, kas privers stabtelėti. Savo 
tinklaraštį Džeisonas pavertė keisčiau-
sia poezijos knyga, kurią gali skaityti iš 
visų pusių. Poezija pateikiama spalvo-
tuose kubuose, judančiuose objektuose, 
tarp mirgančių vaizdų ir garsų. Sunkiai 
suvokiamo, bet įdomaus pasaulio lanky-
toją galutinai pribaigia itin keisti jo paties 
kurti internetiniai žaidimai.

Kodėl veikė? 
Viskas tinklalapyje siaubingai sudė-

tinga ir painu. Taip painu, kad nesinori 
išeiti. Karštligiškai mėgindamas ką nors 
suprasti susipažįsti ir su šiuolaikine po-
ezija, t.y. popietę praleidi intelektualiai.

Rezultatai? 
Vienas jo sukurtų internetinių 

žaidimų sulaukė per 8 mln. lankytojų. 
“Tai kas, - yra sakęs Džeisonas, - juk 

kačių niurkymas “YouTube.com” pa-
siekia 2 mln. srautą”. Laikykis, Džei-
sonai! “Kačių niurkytojai”, verčiantys 
jas dainuoti tirolietiškai, “Youtube.
com” pasiekė jau 4 milijonus. Bet tu 
juk žinai savo vertę, tiesa?

Apdovanojimai? 
“Biennale Internationale des poetes 

en Val de Marne 2009” laureatas. “Web-
by Awards” laureatas “Weird” katego-
rijoje 2009 m., o šiemet nominuotas 
asmeninio tinklaraščio kategorijoje.

El. reklama: tinklaraščių pamokos
Rubriką  
pristato “Gaumina”

n  Darius Bagdžiūnas, 
“Gaumina” direktorius

Iš interneto tinklaraščių rašytojų galima daug ko išmokti. Jie entuzias-
tingai tiki savo projektu. Jie kovoja už kiekvieną skaitytoją. Jie gyvena tuo, 
ką daro. Jie žino, kaip išsiskirti. Trys įkvepiantys tinklaraščių pavyzdžiai, 
triumfavę šių metų “Webby” apdovanojimuose.

 Turi nerealią idėją? Trūksta sąmojingumo - pasakys kolega. Kitam pritrūks aiškumo. Draugui pasirodys kiek per drąsu. Koreguosi?  
Gerai. Bet kur pradingo pati idėja? Pripažinimo sulaukia tie, kurie priverčia kitus įsimylėti jų idėją, o ne atvirkščiai.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvadų

Kiberpoezija
n www.secrettechnology.com

Diagramų karalienė
n www.thisisindexed.com

Augio Narmonto (,,Versus”) nuotr.
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Debesų manija
n www.clouds365.com

Kas? 
Kelis Delėjus (Kelly DeLay), 

medijų menininkas, šeimos galva ir 
debesų gerbėjas.

Ką padarė? 
Turbūt visi, keisto poetiško polė-

kio apimti, bent kartą esame fotogra-
favę dangų. K.Delėjus debesis nu-
sprendė fotografuoti kiekvieną dieną, 
o nuotraukas skelbti savo tinklarašty-
je. Lygiai metus (365 dienas) trunkan-
tis projektas iškilmingai dedikuojamas 
Menui, Mokymuisi, Pasiryžimui, Pro-
cesui ir “maniakiškam” Kryptingu-
mui. O projekto gerbėjams sukurtas 
atskiras tinklalapis, kuriame savo nuo-
traukas pateikia visi norintys.

Kaip veikė? 
Gali ramiai dirbti ar naršyti die-

nos šviesos nematydamas - kiekvie-
ną mielą dieną atėjęs čia gausi naują 
porciją dangaus. O jei jau išėjai pa-
sivaikščioti, gali fotografuoti dangų 
pats, įkelti savo nuotrauką ir laukti 
susižavėjusių komentarų iš tokių pa-
čių romantikų.

Rezultatai? 
Projektas “Facebook” tinklala-

pyje šiandien turi per 66 000 gerbė-
jų, pastarieji jau yra įkėlę 20 000 sa-
vo debesų. Gyveni “Facebook” por-
tale ir nežinai, kad jis visas užtvin-
dytas debesimis.

Apdovanojimai? 
Auksas “SXSW Interactive Web 

Award” asmeninio tinklalapio ka-
tegorijoje. Nominacija “Webby 
Awards 2010” asmeninio tinklaraš-
čio kategorijoje.
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Teisingai išsprendę kryžiažodį galite laimėti “Pizza jazz” dovanų kuponą.
Atsakymą į kryžiažodį iki gegužės 25 d. siųskite SMS žinute, numeriu 1390. 

Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina - 1 Lt.
Praeito kryžiažodžio laimėtojas - Arminas Balukonis iš Kauno.  

Jam bus įteikti bilietai į Europos atrakcionų parką.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.  

Prizai laikomi tik dvi savaites.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Kiaunena. Kiršliai. ITA. Namibija. Arama. Atsisuko. Karaliai.  

Anka. Ištekėti. Pirmokas. Jolė. Linlapis. Imu. Ida. Sienos.

Horizontaliai: Arkliapalaikis. Aurimas. Tarantulas. Štirija. Nelabas.  
Lakioja. Imuninė. KOP. JAK. Aktuali. Azija. Ožiai. Sėslumas.

Pažymėtuose langeliuose: KelmuTis.

Prognoz∂ savaitei
2010 05 20 - 26

AViNAs. Ketvirtadienis tinka grožio 
procedūroms, meilei, kūrybai. 
Penktadienį, šeštadienį patausokite 
sveikatą. Sekmadienis, pirmadienis tinka 
ramiam darbui. Antradienį, trečiadienį 
nerizikuokite pinigais.

JAuTis. Ketvirtadienį daugiau dėmesio 
skirkite šeimai, kartu švęskite. Penktadienis, 
šeštadienis tinka meilei, kūrybai, akty-
viai pramogauti su vaikais. Sekmadienį, 
pirmadienį patausokite sveikatą. Antradienį, 
trečiadienį venkite ginčų su partneriu, 
nespręskite juridinių problemų.

DVYNiAi. Ketvirtadienis tinka grožio 
procedūroms, skirti pasimatymus, ben-
drauti. Penktadienį, šeštadienį daugiau 
dėmesio skirkite šeimai. Sekmadienis, 
pirmadienis tinka meilei, kūrybai, akty-
viam laisvalaikiui su vaikais. Antradienį, 
trečiadienį patausokite sveikatą.

VĖŽYs. Ketvirtadienį neišlaidaukite. 
Penktadienis, šeštadienis tinka  
bendrauti, keliauti, siekti žinių. 
Sekmadienį, pirmadienį daugiau  
dėmesio skirkite šeimai. Antradienis, 
trečiadienis palankus meilei,  
kūrybai.

liŪTAs. Ketvirtadienis - jūsų jėgos 
diena. Penktadienį, šeštadienį 
neišlaidaukite. Sekmadienis,  
pirmadienis tinka mokytis, vykti į  
kelionę, bendrauti. Antradienį,  
trečiadienį daugiau dėmesio  
skirkite šeimai.

meRGelĖ. Ketvirtadienį venkite  
konfliktų. Penktadienis, šeštadienis - 
aktyvios dienos. Sekmadienį,  
pirmadienį neišlaidaukite.  
Antradienis, trečiadienis tinka  
mokytis, vykti į kelionę, bendrauti.

sVARsTYKlĖs. Ketvirtadienis palankus 
būti viešumoje, reklamuotis, linksmintis. 
Penktadienį, šeštadienį venkite intrigų, 
konfliktų, ypač tarnyboje. Sekmadienį, 
pirmadienį būkite aktyvesni, atkaklesni. 
Antradienį, trečiadienį neišlaidaukite.

sKORPiONAs. Ketvirtadienį būkite 
diplomatiškesni tarnyboje. Penktadienis, 
šeštadienis tinka susitikti su draugais, 
kolegomis, reklamuotis. Sekmadienį, 
pirmadienį būkite atsargesni, nespręskite 
juridinių problemų, venkite konfliktų. 
Antradienis, trečiadienis - aktyvios, 
sėkmingos dienos.

ŠAulYs. Ketvirtadienis palankus grožio 
procedūroms, mokytis, linksmintis. 
Penktadienį, šeštadienį būkite 
diplomatiškesni. Sekmadienis, pirmadienis 
palankios dienos reklamai, viešumui, bend-
rauti. Antradienį, trečiadienį venkite konfliktų.

OŽiARAGis. Ketvirtadienį nerizikuokite 
pinigais. Penktadienis, šeštadienis tinka 
mokytis, iškylauti, bendrauti. Sekmadienį, 
pirmadienį būkite dėmesingesni 
sutuoktinio poreikiams. Antradienis, 
trečiadienis palankūs būti viešumoje, 
bendrauti.

VANDeNis. Ketvirtadienį venkite ginčų 
su partneriu, nespręskite juridinių 
problemų. Penktadienį, šeštadienį 
nerizikuokite pinigais. Sekmadienis, 
pirmadienis tinka mokytis, vykti į kelionę, 
bendrauti. Antradienį, trečiadienį būkite 
diplomatiškesni.

ŽuVYs. Ketvirtadienį patausokite 
sveikatą. Penktadienį, šeštadienį ven-
kite ginčų su partneriu. Sekmadienį, 
pirmadienį nerizikuokite pinigais. 
Antradienis, trečiadienis tinka mokytis, 
vykti į kelionę, bendrauti.

B∆r∂ja JuRGA 
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 20 d. 19. 21-27 d. 11.45, 
14.15, 16.45, 19.15, 21.40.
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 26 d. 22.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 27 d. 20.30 (COSMO VIP seansas).
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 20 d. 11.45, 14, 16.45, 19.15, 21.40. 
21-27 d. 11, 13.15, 16, 18.30, 21 (11 val. 
seansas vyks 22-23, 25 d.).
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija) - 20 d. 14.30, 17, 
19.30, 21.50. 21-27 d. 14.30, 17, 19.30, 21.50.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 20 d. 11, 13.30, 16, 21. 
21-27 d. 13.30, 16, 19.45, 21.30.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 20 d. 10.45, 14.15, 18, 
21.15. 21-27 d. 10.45, 14.15, 18, 21.15.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV) - 20 d. 11.30, 15, 17.45, 20.30.  
21-27 d. 11.30, 15, 17.45, 20.30.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - iki 27 d. 10.15, 12.30, 14.45.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) -  
20 d. 10.30, 12.45, 15.15, 17.35. 21-27 d. 
10.30, 12.45, 15.15.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) - 
20 d. 17.15, 20.45. 21-26 d. 17.15, 20.45  
(26 d. 20.45 val. seansas nevyks).
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
20 d. 13.45, 16.30, 19, 21.30. 21-27 d. 17.30, 
20.15.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 21-27 d. 12.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 21-27 d. 11.15.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 20 d. 20.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Karštas kubilas - laiko mašina”  
(komedija, JAV) - 21-27 d. 12, 14.30, 17, 
19.30, 22.

“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 26 d. 22.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 27 d. 21.30 (COSMO VIP seansas).
“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) 
- 20 d. 15.20, 17.30, 19.40, 22. 21-27 d. 13, 
15.20, 17.39, 19.40, 22 (13 val. seansas vyks 
22-23, 25 d.).
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 20 d. 13.40, 16, 18.30, 21.30. 21-27 d. 
11.20, 13.40, 16, 18.40, 21.20 (11.20 val. 
seansas vyks 22-23, 25 d.).
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 20 d. 12.20, 15, 18, 20.45. 
21-27 d. 11, 13.40, 16.15, 19, 21.45.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 20 d. 11.20, 14, 16.30, 
19, 21.30. 21-27 d. 11.20, 14, 16.30, 18.45, 
21.15.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 20 d. 12, 15.15, 18.30, 
21.45. 21-27 d. 11.40, 15, 18.15, 21.30.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 20 d. 14, 16.30. 21-27 d. 11.30, 
14, 16.20 (11.30 val. seansas vyks 22-23, 25 d.).
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 20 d. 11.40, 14.30, 17. 21-27 d. 12.40, 
15.30, 17.40.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) - 
20 d. 12, 15, 18. 21-27 d. 12, 14.50, 18.10.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
20 d. 18.45, 21.40. 21-27 d. 19, 21.40.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - 20 d. 21. 
21-26 d. 21.10.
“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 20 d. 20.30. 21-27 d. 20.40 (26 d. 
seansas nevyks).
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) - 
20 d. 16.40, 20.30. 21-27 d. 12.50, 16.20, 20 
(12.50 val. seansas vyks 22-23, 25 d.).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 20 d. 
11, 13.30, 16. 21-27 d. 13.10, 15.40 (13.10 
val. seansas vyks 22-23, 25 d.).
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 20 d. 18.15. 21-27 d. 18, 20.20.

“Šrekas 3”  (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV) - 21, 24, 26-27 d. 12.50.  
22-23, 25 d. 11.
“Aukštyn”  (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 21, 24, 26-27 d. 13.10.  
22-23, 25 d. 11.15.
“Naktinis pasimatymas”  (romantinė 
nuotykių komedija, JAV) - 20 d. 15.40, 20.40.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Serafina”  (biografinė drama, Prancūzija, 
Belgija) - 20 d. 19. 21 d. 20.45. 22 d. 16.30. 
23 d. 18.30. 24 d. 20.45. 25 d. 15.
“La concert”  (muzikinė komedija, Belgija, 
Italija, Prancūzija, Rumunija) - 20 d. 16.45.  
21 d. 18.30. 24 d. 18.30. 25 d. 20.40.
“Manęs čia nėra”  (biografinė drama, JAV, 
Vokietija) - 20 d. 21.15.
“Studentiškas tolerancijos supratimas”  
(trumpametražiai, Lietuva) - 21 d. 17.
“Kiriku ir burtininkė”  (animacinis f., 
Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas) - 22 d. 
13. 23 d. 13.
“Nepaprastas paukščių pasaulis”  
(dokumentinių f. apie gamtą programa, 
Lietuva) - 22 d. 15.
“SKA darbų peržiūra”  (trumpametražiai, 
Lietuva) - 22 d. 19.30. 23 d. 16.
“Karsteno ir Gitės kino išdaigos”  (ani-
macija, Danija) - 23 d. 15.
“Dvidešimt dienų be karo”  (drama, 
Rusija) - 23 d. 20.50.
“Po saule”  (romantinė drama, Švedija) -  
24 d. 14.30.
“Kažkas atsitiko”  (muzikinis videofilmas, 
Lietuva) - 24 d. 17. 25 d. 19.15.

OZO KINO SALĖ
“Atsiprašau”  (drama, SSRS) - 20 d. 18.
“Perskeltas dangus”  (drama, Lietuva) -  
21 d. 18.
“Paskutinė atostogų diena”  (drama, 
Lietuva) - 22 d. 16.
“Laisvė”  (drama, Lietuva) - 24 d. 18.
“Nuomos sutartis”  (drama, Lietuva) - 25 d. 18.
“Faktas”  (drama, Lietuva) - 26 d. 18.
“Gražuolė”  (kino novelė, Lietuva) - 27 d. 18.
“Birželis, vasaros pradžia”  (drama, 
Lietuva) - 28 d. 18.
“Velnio nuotaka”  (miuziklas, Lietuva) -  
29 d. 16.
“Niekas nenorėjo mirti”  (drama, Lietuva) 
- 31 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Karštas kubilas - laiko mašina”  (kome-
dija, JAV) - 20 d. 20. 21-27 d. 12.15, 14.30, 
15.45, 19.15, 21.30. 21-22, 25 d. 23.30.
“Rusų kalbos pamokos”  (nemokamas kino 
seansas) - 21 d. 19 (Kitokio kino klubas).
“Vatelis”  (istorinė drama, D.Britanija, 
Prancūzija) - 25 d. 17.45 (Kitokio kino klubas).
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 26 d. 22.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė 
komedija, JAV) - 26 d. 18.30, 19 (COSMO VIP 
seansas).
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 20 d. 12, 14.15, 16.45, 19, 21.45.  
21-27 d. 13.30, 16, 18.15, 20.30. 21-22,  
25 d. 23.15.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 20 d. 11, 14.30, 18, 21.30. 
21-27 d. 10.45, 14.15, 18, 21.15.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, Prancūzija) 
- 20 d. 13, 15.30. 21-27 d. 10.30, 13, 15.30.
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 20 d. 16, 18.45, 21.15, 
23.15. 21-27 d. 17.45, 20.15 (25-26 d. 17.45 
val. seansas nevyks; 26 d. 20.15 val. seansas 
nevyks).
“Kloja”  (drama, JAV, Kanada, Prancūzija) - 
20 d. 14, 16.15, 18.30, 20.45. 21-27 d. 18.30, 
20.45. 21-22, 25 d. 23.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 20 d. 
13.30. 21-27 d. 11.45, 14, 16.15.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- 20 d. 10.15, 15. 21-27 d. 10.15, 15.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
20 d. 17.45. 21-27 d. 13.45, 21.45.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 20 d. 12.45, 17.30. 21-27 d. 12.45, 
17.30 (26 d. 17.30 val. seansas nevyks).
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV) - 20 d. 10.45, 13.45, 16.30, 19.15, 
22. 21-27 d. 16.15, 19 (21 d. 19 val. seansas 
nevyks).
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., JAV, D.Britanija, 3D) - iki 27 d. 20 
(26 d. seansas nevyks).

“Įsikūnijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 20-22, 25 d. 22.30.
“Princesė ir varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuviškai, JAV) - 21-27 d. 11.15.
“Aukštyn”  (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 21-27 d. 11.

CINAMON
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 27 d. 19.15.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 27 d. 21.
“Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas 
slypi už kampo”  (komedija, Bulgarija, 
Slovėnija, Vengrija, Vokietija) - 21-27 d. 
11.45, 18.15, 20.40.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 20 d. 12.15, 15.15, 18.30, 
21.30. 21-27 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30.
“Vienoje kilpoje”  (komedija, D.Britanija) 
- 20 d. 12.30, 18.15. 21-27 d. 14.30.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 20 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45, 21.  
21-27 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 (27 d. 21 
val. seansas nevyks).
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 20 d. 17.45, 19.45, 
21.45. 21-27 d. 17.30, 19.45, 22.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 20 d. 11.30, 13.45, 16. 21-27 d. 
11.30, 13.45, 16.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir  
nuotykių f., JAV) - 20 d. 17, 19.30, 22.  
21-27 d. 16.45, 19.15, 21.45 (27 d. 19.15 val. 
seansas nevyks).
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 20 d. 
11.15, 13.15, 15.30. 21-27 d. 11.15, 13.15, 15.15.
“Brangusis Džonai”  (romantinė drama, 
JAV) - 20 d. 14.45.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis veiksmo 
f., D.Britanija, JAV) - 20 d. 20.30.

KLAIPĖDA

CINAMON
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 27 d. 19.15.
“Seksas ir miestas 2”  (romantinė komedi-
ja, JAV) - 27 d. 21.15.
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 21-27 d. 12.15, 18.35, 20.50.
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“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, D.Britanija, 
JAV) - iki 27 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 20 d. 11, 12.50, 14.45, 16.45, 18.45. 
21-27 d. 10.45, 12.35, 14.30, 16.30.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 20 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.15. 21-
27 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45, 21 (27 d. 21 
val. seansas nevyks).
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 20 d. 15, 18, 20.10, 
22.15. 21-27 d. 14.45, 17.30, 19.45, 22.
“Auklė Makfi ir didysis sprogimas”  
(fantastinė komedija, D.Britanija, JAV, 
Prancūzija) - 20 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30. 
21-27 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV) - 20 d. 12.15, 17, 19.30, 22. 21-27 d. 
16.45, 19.15, 21.45 (27 d. 19.15 val. seansas 
nevyks).
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 20 d. 20.45. 21-27 d. 20.30.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 20 d. 
11.45, 13.45, 16. 21-27 d. 11.15, 13.15, 15.15.
“Atsisveikinimas (Laimingo žmogaus 
istorija)”  (drama, Lietuva) - 20 d. 19.45.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., D.Britanija, JAV) - 20 d. 21.45.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Košmaras Guobų gatvėje”  (fantastinis 
siaubo trileris, JAV) - 21-27 d. 13.45, 16.30, 
19, 21.30.
“Veronika ryžtasi mirti”  (melodrama, JAV) 
- 21-27 d. 16.45, 21.45.
“Saulės nualinti: pasipriešinimas”  
(karinė drama, Prancūzija, Rusija, Vokietija) 
- 21-27 d. 20.15.
“Persijos princas: laiko smiltys”  (fantas-
tinis veiksmo ir nuotykių f., JAV) - 26 d. 22.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV) - 20 d. 
11.10, 13.45, 16.30. 21-27 d. 11, 13.30, 15.45, 18.
“Kaip prisijaukinti slibiną”  (animacinis 
nuotykių f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D) 
- iki 27 d. 10.10, 15.15.
“Robinas Hudas”  (veiksmo drama, 
D.Britanija, JAV) - 20 d. 10.30, 14, 18, 21.15. 
21-27 d. 10.30, 14. 17.45, 21.
“Bielka ir Strielka - kosmoso 
užkariautojos”  (animacinė komedija, Rusija, 
3D) - 20 d. 12.45, 18.20. 21-27 d. 12.45, 18.15.
“Dorianas Grėjus”  (drama, D.Britanija) -  
20 d. 19, 21.45. 21-27 d. 14.15, 19.15.
“Titanų susidūrimas”  (fantastinis  
veiksmo f., D.Britanija, JAV, 3D) - 20 d. 21. 
21-27 d. 20.45 (26 d. seansas nevyks).
“Aukštyn”  (animacinė komedija, dubliuota 
lietuviškai, JAV) - 21-27 d. 11.35.
“Alisa Stebuklų šalyje”  (animuotas f., 
dubliuotas lietuviškai, JAV) - 21-27 d. 11.20.
“Geležinis žmogus 2”  (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV) - 20 d. 13.30, 16.10, 18.45, 21.30.
“Atsarginis planas”  (romantinė komedija, 
JAV) - 20 d. 14.30, 17.30, 20.30.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto  
teatras

21, 22, 23 d. 18.30 val. - Premjera! 
L.Delibeso “Kopelija”. 3 v. baletas. Muzikos 
vad. ir dir. R.Šervenikas.

Nacionalinis dramos teatras
Didžioji salė

20 d. 18 val. - T.Bernardo “Pasaulio gerinto-
jas”. Rež. V.Masalskis.
21 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepančikovo 
dvaras”. Rež. J.Vaitkus.
22 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigo miuziklas “Žmogus iš La Mančos”. 
Rež. A.Večerskis.
23 d. 12 val. - J.Švarco “Raudonkepurė”.  
Rež. E.Jaras.
26 d. 18 val. - A.Schnitzleris “10 dialogų apie 
meilę”. Rež. J.Ros.
27 d. 18 val. - B.Dauguviečio “Žaldokynė”. 
Rež. K.Kymantaitė.

Mažoji salė
20 d. 18 val. - J.Griškoveco ir A.Dubrovskajos 
“Planeta”. Rež. A.Dainavičius.
22 d. 16 val. - Premjera! Muzikinis spektaklis 
“Dievo žmogaus istorija”.
23 d. 16 val. - H.Ibseno “Meistras Solnesas”. 
Rež. J.Ros.
25 d. 18 val. - S.Mrožeko “Našlės”.  
Rež. S.Račkys.
26 d. 18 val. - M.F.Marso “Laukim 
skambučio”. Rež. V.Masalskis.
27 d. 18 val. - A.Škėmos “Saulėtos dienos” 
(pagal Antano Škėmos apysaką).  
Rež. R.Kudzmanaitė.

Vilniaus mažasis teatras
20 d. 18.30 val. - A.Čechovo “Trys seserys”. 
Rež. R.Tuminas.
21 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus “Mistras”.  
I dalis. Rež. R.Tuminas.
22 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičiaus 
“Madagaskaras”. Rež. R.Tuminas,  
A.Dapšys.
26 d. 14 val. - “Mano batai buvo du”. Idėjos 
autorė ir rež. G.Latvėnaitė.
27 d. 14 val. - “Karalaitė ir princas Krabas”. 
Rež. A.Sunklodaitė.

Valstybinis jaunimo teatras
Salė 99

22 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meilė”. Rež. A.Vidžiūnas.
25 d. 18 val. - A.Slapovskio “Bausti negalima 
pasigailėti” (pjesė Nr.27).  
Rež. D.Tamulevičiūtė.
27 d. 18 val. - H.Ibseno “Šmėklos”.  
Rež. A.Jankevičius.

Rusų dramos teatras
22 d. 12 val. - VIII šalies šokių festivalis-
konkursas “Norim kilti... 2010”.
26 d. 18 val. - A.Gribojedovo “Vargas dėl 
proto”. Rež. J.Vaitkus.
27 d. 18 val. - L.Adomaitienės “Bėganti su 
vilkais”. Rež. L.Adomaitienė.

Vilniaus teatras “Lėlė” 
Didžioji salė

23 d. 12 val. - “Daktaras Dolitlis” (pagal 
H.Loftingą). Rež. R.Driežis.

Mažoji salė
22 d. 12 ir 14 val. - R.Mikučio “Liunės nuoty-
kiai”. Idėjos aut. ir rež. A.Grybauskaitė.
23 d. 14 val. - V.Palčinskaitės “Bjaurusis 
ančiukas” (H.K.Anderseno pasakos motyvais). 
Rež. A.Pociūnas.

Keistuolių teatras
20 d. 19 val. - K.Gozio komedija “Karalius 
Elnias”. Rež. A.Giniotis.
21 d. 19 val. - M.Šisgalo “Mašininkai”.  
Rež. A.Giniotis.
23 d. 12 val. Mažojoje scenoje - “Mano sene-
lis buvo vyšnia”. Rež. A.Gluskinas.
26, 27 d. 19 val. - Muzikinis spektaklis suau-
gusiesiems “Paskutiniai Brėmeno muzikan-
tai”. Rež. A.Giniotis.

”Domino” teatras
20 d. 19 val. - “DNR kodas”. Rež. K.Smoriginas.
21 d. 19 val. - “Bučiuoju, Oskaras”.  
Rež. C.Graužinis.
23 d. 19 val. - Premjera! “Nuodėmių miestas”. 
Rež. O.Šapošnikovas.
24 d. 19 val. - “Mano žmonos vyras”.  
Rež. K.Smoriginas.
26 d. 19 val. - “Vilnius - Dakaras”.  
Rež. K.Smoriginas.

Menų spaustuvė
20 d. 19 val. Kišeninėje salėje - M.Valiuko 
“Trintukas” (tragikomiksas pagal M.Valiuko 
pjesę).
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - Naujojo teatro 
spektaklis “Pasiuntinys”.
21 d. 19 val. Kišeninėje salėje - “Liūdnos 
dainos iš Europos širdies”. Rež. K.Smeds.
21 d. 21 val. Juodojoje salėje - M.Korenkaitės 
“Pabėgimas į Akropolį”. Rež. A.Giniotis 
(Teatras “Atviras ratas”).
22 d. 19 val. Juodojoje salėje - 
Autobiografinės improvizacijos “Atviras 
ratas”. Rež. A.Giniotis (VšĮ “Atviras ratas”).
23 d. 12 val. Kišeninėje salėje - “DiViDukas”. 
Rež. I.Stundžytė.
23 d. 19 val. Juodojoje salėje - Grupės 
“Liūdni slibinai” koncertas.
23 d. 19 val. Kišeninėje salėje - J.Urnikytės 
monospektaklis “Išlaisvinti Žaną”. Rež. 
I.Stundžytė.
25 d. 18 val. Juodojoje salėje - Festivalis 
“Druskomanija”. Koncertas “Dvi pusės”. 
Šv.Kristoforo kamerinis orkestras ir Turkijos 
nešiojamųjų kompiuterių ansamblis 
“IBULOrk”.
26 d. 18 val. Juodojoje salėje - Festivalis 
“Druskomanija”. Animacinė opera 
“Kliudžiau”. Kompozitorė, muzikos vad. ir dir. 
R.Vitkauskaitė.
26 d. 19 val. Kišeninėje salėje - E.Ioneso 
“Plikagalvė dainininkė”. Rež. V.Bagdonas, 
S.Bareikis.
27 d. 18 val. Kišeninėje salėje - Premjera! 
N.Gogolio “Pamišėlio užrašai”. Spektaklio 
kūrėjas ir atlikėjas Vainius Sodeika.

27 d. 18 val. Juodojoje salėje - Festivalis 
“Druskomanija”. Koncertas “Šiaurės muzika”. 
Styginis kvartetas “Chordos” ir medinių 
pučiamųjų kvintetas “Kristupo kvintetas”.

VGTU teatras-studija “Palėpė” 
21, 22 d. 19 val. - “Šešėlis” (pagal J.Švarco 
pjesę). Rež. O.Kesminas. Įėjimas nemokamas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
20 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.Srlbjanovič 
“Skėriai”. Rež. R.Atkočiūnas.
21 d. 18 val. Penktojoje salėje - “Laimingi” 
(pagal F.Šilerio “Klasta ir meilė”.  
Rež. A.Areima.
22 d. 12 val. Ilgojoje salėje - I.Paliulytės 
“Anderseno gatvė”. Rež. I.Paliulytė.
22 d. 15 val. Tavernos salėje - I.Hagerup 
“Stiklinė arbatos su citrina”. Rež. D.Juronytė.
22 d. 18 val. Penktojoje salėje - Premjera! 
“Moderatoriai”. Rež. A.Kurienius.
23 d. 18 val. Ilgojoje salėje - Dž.Šenlio 
“Dvejonė”. Rež. J.Jurašas (A.Liugos produk-
cijos gastrolės).
26, 27 d. 18 val. Ilgojoje salėje - A.Čechovo 
“Palata”. Inscenizacijos aut. ir rež. R.Kazlas.
27 d. 19 val. Mažojoje scenoje - D.Daniso 
“Paskutinė Diuranų daina”. Rež. 
A.Jankevičius.

Kauno muzikinis teatras
20 d. 18 val. - I.Kalmano “Monmartro 
žibuoklė”. 3 v. operetė. Dir. V.Visockis.
21 d. 18 val. - J.Štrauso “Naktis Venecijoje”. 
3 v. operetė. Dir. J.Geniušas.
22 d. 18 val. - S.Kolemano “Mieloji Čariti”.  
2 d. miuziklas. Dir. J.Geniušas.
23 d. 18 val. - Premjera! L.Falio “Madam 
Pompadur”. 2 d. operetė. Dir. J.Janulevičius.

Kauno kamerinis teatras
20 d. 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo 
“Karštas šokoladas”. Rež. S.Rubinovas.
21 d. 18 val. - L.S.Kaningamo “Mergvakaris”. 
Rež. A.Rubinovas.
22 d. 18 val. - F.Rablė “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Rež. S.Rubinovas.
23 d. 18 val. - M.Valčako “Pirmasis kartas”. 
Rež. S.Rubinovas.
26 d. 18 val. - F.Rablė “Gargantiua ir 
Pantagriuelis”. Rež. S.Rubinovas.

Kauno mažasis teatras
21 d. 19 val. - Premjera! L.de Weck 
“Mylimiausi”. Rež. V.Balsys.
23 d. 12 val. - A.Dilytės “Sidabrinis fėjos 
šaukštelis”. Rež. A.Dilytė.

KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras
20, 21 d. 10 val. - “Quo vadis, opera?” 
Kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus 
videopaskaitos apie šiuolaikinę operą.
21 d. 18 val. - “Vagneris ir ateities muzikinė 
drama”. R.Vagnerio muzikos koncerto atvira 
repeticija. Komentuoja Latvijos nacionalinės 
operos dirigentas N.Vaicis ir kompozitorė 
A.Žigaitytė.

22 d. 18.30 val. - R.Vagnerio “Ateities 
muzikinė drama”. 2 d. simfoninės-vokalinės 
muzikos koncertas.

ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras
20 d. 18 val. - R.Harlingo “Plieninės magnoli-
jos”. Rež. R.Steponavičiūtė.
21 d. 18 val. - H.Kunčiaus “00:45 pagal 
Goldingą”. Rež. A.Vidžiūnas (N-7). Įspėjimas: 
spektaklyje skamba jaunimo leksikone varto-
jami necenzūriniai žodžiai.
22 d. 18 val. - Dž.Fose “Vieną vasaros dieną”. 
Rež. A.Vidžiūnas.
23 d. 12 val. - “Bebenčiukas ir laumė”. 
Inscenizacijos aut. ir rež. I.Norkutė.

Koncertai
VILNIUS

Lietuvos nacionalinė filharmonija
24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Koncertas 
visai šeimai. Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokyklos moksleiviai. Solistė Laima Jonutytė 
(mecosopranas).

Kongresų rūmai
21 d. 19 val. - Sezono pabaigos koncertas. 
A.Honeger. Oratorija “Žana d’Ark ant laužo”. 
Dir. G.Rinkevičius.

Šv.Kotrynos bažnyčia
24 d. 18 val. - Mokslo metų pabaigos kon-
certas. Dalyvauja “Ąžuoliuko” mažylių choras. 
Įėjimas nemokamas.
26 d. 19 val. - “Lietuva-Gruzija - viena 
širdis”. Renginys Gruzijos nepriklausomybės 
dienai paminėti. Bilietas-auka - 50 Lt.  
Atlieka: “Astro Georgia”.
27 d. 19 val. - “Neda/K.Smoriginas/
O.Ditkovskis”. Atlieka: N.Malūnavičiūtė (voka-
las, fleita), K.Smoriginas (vokalas, gitara), 
O.Ditkovskis (vokalas, gitara).

Šv.Kazimiero bažnyčia
23 d. 13 val. - Religinės muzikos ir 
susikaupimo valandos.

S.Vainiūno namai
20 d. 18 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai 
- smuikininkės V.Žukaitė ir S.Buinevičiūtė. 
Fortepijono partiją atliks N.Golubeva, 
J.Punytė ir A.Vladykaitė.
21 d. 18 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai 
- Karoliniškių muzikos mokyklos mokyto-
jos ekspertės V.Zabrodaitės fleitos klasės 
moksleiviai. Koncertmeisterė V.Vaičiulienė.
24 d. 18 val. - Koncertuoja jaunieji vilniečiai 
- Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyk-
los dainavimo, smuiko ir fortepijono klasių 
mokiniai.
25 d. 18 val. - Koncertuoja Nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos 
ekspertės J.T.Karosaitės fortepijono klasės 
moksleiviai G.Bekerytė, L.Jaraminaitė, 
E.Kuprytė, A.Botyrius ir A.Zdanevičiūtė.
26 d. 18 val. - Trečiadienio vakaras. 
Smuikuos LMTA doc. U.Jagėlaitės klasės 
studentas F.Petraitis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako



46 Įdomu  

Nidoje atidarytas Bardų skve-
relis, įkurdintas šalia legendi-
nio Maestro Vytauto Kernagio 
skulptūros.

V.Kernagio fondo vadovas 
 a.a.Maestro sūnus Vytautas Kerna-
gis jaunesnysis sako, kad skulpto-
riaus Romo Kvinto sukurtas Benas, 
jau visus metus sėdintis ant suoliu-
ko Nidos krantinėje, taip traukia 
žmones, kad nori nenori čia reikėjo 
įkurti ir tam tikrą geros muzikos oa-
zę, kur kiekvienas norintis galės 
klausytis Maestro propaguotos “tei-
singos muzikos”.
Bardų skverelis skirtas kameri-

niams ir akustiniams pasirodymams, 
kurie bus nemokami. Tuo metu, kai 
skverelyje nevyks jokie renginiai, 
čia skambės muzika, kurią propaga-
vo Maestro. Muzika, pasak idėjos 
autorių, bus girdima tik skverelyje.

Renginių Bardų skverelyje or-
ganizavimu užsiims V. Kernagio fon-
das ir Neringos savivaldybė. Pasta-
roji, beje, ir prižiūrės šią naują kul-
tūrinę erdvę.
V.Kernagio fondas kitais metais 

organizuos moksleivių ir studentų 
dainuojamosios poezijos konkursą 
V. Kernagiui atminti. Visuose mies-
tuose vyksiančių konkursų nugalė-
tojai finalinį pasirodymą surengs 
Bardų skverelyje.
Idėjos autoriai stengėsi, kad 

Bardų skverelis natūraliai susilietų 
su Nidos krantinės peizažu. Įrengta 
nedidelė scena, o suoliukai, prime-
nantys gėlytes ir jūros akmenėlius, 
pagaminti iš specialaus stiklo pluoš-
to, iš kurio paprastai gaminami ne-
dideli laiveliai ar valtelės, todėl labai 
artimi jūrai. Suoliukus padėjo ga-
minti ir V. Kernagio fondo nariai bei 
draugai.

Britai per savo gyvenimą vidu-
tiniškai šešis mėnesius kalba apie 
prastą orą šalyje. Apklausa rodo, 
kad 58 proc. respondentų ir su pa-
žįstamais, ir su svetimais žmonė-
mis pirmiausiai pasikalba apie tai, 
ar lyja, ar šviečia saulė, praneša 
agentūra AFP.
Nuomonių tyrimo institutas 

ICM apklausė daugiau kaip 2 tūkst. 
suaugusių asmenų ir nustatė, kad 
jie vidutiniškai 49 valandas per 

metus kalba apie orą. Tokios te-
mos kaip darbas, televizija, sportas 
ar paskalos eina tik po oro.

Be to, 19 proc. vyresnių kaip 
65 metų amžiaus britų teigė galin-
tys lygiai taip pat gerai prognozuo-
ti orus kaip meteorologai.
Realiausias paaiškinimas, kodėl 

britai yra apsėsti kalbų apie orą, 
yra tai, kad jis saloje labai permai-
ningas.

Britai per savo gyvenimą  
šešis mėnesius kalba apie orą

Nidoje - Vytauto  
Kernagio Bardų skverelis
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BE KOMENTARŲ. Ekstravagantiški  
apdarai Kanų kino festivalyje.

MIKIS. Vieną prabangų Pekino 
prekybos centrą papuošė nukryžiuotojo 
su Peliuko Mikio galva skulptūra.

ZOMBIAI. Kokių 
tik švenčių ir  

eisenų neprisigal-
vojama - Čekijos 

sostinėje Prahoje 
jau trečią kartą 

surengta zombių 
eisena.

TANGO. Peru sostinės Limos  
senamiestį užvaldė tango ritmai.

EPA-Eltos nuotr.


