
Su BEATA NICHOLSON (30) su-
sitikome po knygų mugės, ku-
rioje ji bendravo su gerbėjais, 
dalijo autografus ir ruošė patie-
kalus iš kulinarinės savo knygos 
“Beatos virtuvė”. Ši tapo tokia 
populiari, kad jau leidžiamas 
trečiasis tiražas, o įsigijusieji 
knygą pajuokauja, kad jų virtu-
vėje apsigyveno Beata. Aštun-
tus metus Londone su vyru To-
mu (33) ir dviem vaikais Izabele 
(3,5) ir Jurgiu (2) gyvenanti Be-
ata sako, kad sukasi kaip voverė 
rate. Prižiūri namus, aktyviai 
dalyvauja lietuvių bendruome-
nės gyvenime ir planuoja antrą-
ją receptų knygą.

Laima KARALIŪTĖ

- Kokie gerb j  komplimentai 
labiausiai simin ?

- Pavyzdžiui, “Tai pirmoji ir ge-
riausia mano kulinarin  knyga”, “Nie-
kada negaminau, bet perskait s tavo 
knyg  prad jau”, arba “Jau išbandžiau 
visus j s  receptus”.

- Kaip manai, kod l ji tokia po-
puliari?

- Turb t Lietuva pribrendo to-
kiai knygai, kurioje b t  galima ras-
ti visiems žinom  patiekal  recep-
tus. Žmon ms patiko mano rašymo, 
recept  pateikimo stilius, žaismin-
gos nuotraukos. Daugeliui artimas 
mano skonis, kuris n ra išskirtinis, 
gurmaniškas.

- Kaip vertini kit  lietuvi  au-
tori  kulinarines knygas?

- Man patiko Lino Sam no vadovo 
“Virtuv s knyga” apipavidalinimas. 
Ta iau b damas profesionalas jis pa-
teik  restorano patiekal  receptus. 
Kai kuri  jo patiekal  aš net nesiim-
iau ruošti. Saky iau, kad jo receptai 

nutol  nuo statistinio lietuvio virtu-
v s. Apskritai lietuviai labai konser-
vatyv s nam  virtuv je. Standartin -
je šeimoje ruošiama tik apie dešimt 
patiekal .

- Gal žinai, kokie tavo receptai 
tapo populiariausi?

- Šokoladainio, spurg , savaitga-
lio blyn .

- Ar turi m gstam  pasaulio 
virtuv ?

- Visada sakau, kad lietuvi .
(Šypsosi.)

- O kaip britai vertina m s
kulinarijos šedevrus?

- Visiškai nesupranta ir nem gs-
ta silk s, bulvini  blyn , bulvi
plokštainio. Jiems m s  maistas at-
rodo per sunkus. Lietuvi  virtuv
artimesn  skandinav , slav , vokie-
i  virtuv ms.

- Ar tavo vyras m gsta m s
virtuv s patiekalus?

- Jis dievina vairius maltinius, ba-
land lius, burok li  sriub .

- Ar jis gamina?
- Ir net labai gerai. Tik neturi daug 

prog .

- K  tu manai apie brit  vir-
tuv ?

- Labai m gstu tradicin  j  patie-

kal  “Fish and Chips”, jei tik jis gerai 
paruoštas. Apskritai galiu paneigti 
stereotip , kad brit  virtuv  niekam 
tikusi. Londone sik r  patys geriau-
si restoranai, jau iamas didelis j  vir-
tuv s atgimimas.

- Ar Londone lengvai randi 
produkt  lietuviškiems patieka-
lams?

- Londone gali rasti visko. Bet, 
pavyzdžiui, puikiausius šaltibarš-
ius galima paruošti ir iš nat ralaus

jogurto.

- Ar yra toki  maisto produk-
t , kuri  negali pak sti?

- Nuo vaikyst s nevalgau ža-
lio svog no. Kitados 
nem gau paprikos, 
kuskuso.

- O k  labiausiai 
m gsti?

- Negaliu gyventi be 
bulvi . Turb t tai lemia lietuv s ge-
nai. (Šypsosi.)

- Ar valgydama restoranuose 
dažnai b ni priekabi?

- Pakankamai. Visada pagiriu, jei 
buvo skanu, ir netyliu, jei maistas b -

na nevalgomas. Neseniai su draug -
mis viename Anglijos restorane užsi-
sak me žuvies, ir ji buvo pašvinkusi. 
Nejau tyl si? Už savo teises reikia 
pakovoti. Be to, jei nesakysi pastab ,
niekas ir nesikeis.

- Ar tavo namuose galima ras-
ti ž s  kepen li  pašteto, trum ,
šafrano ar kit  gurmanišk  pro-
dukt ?

- Šafrano ir trum  aliejaus gal ir 
rastum te. Ta iau gurmane man s
tikrai nepavadinsi. Aš m gstu papras-
t , gerai paruošt  maist . Nematau 
prasm s pirkti brangiai kainuojan i
trum . Net nemok iau j  tinkamai 
panaudoti. Tai restoran  produktas.

- K  egzotiškiausio esi raga-
vusi?

- Krokodilienos, bet nepatiko.

- M gstamiausi prieskoniai?
- Kmynai, iobreliai, raudon lis, 

esnakas.

- Linas Sam nas viename in-
terviu tvirtino, kad ateitis pri-
klauso molekulinei virtuvei. K
apie tai manai?

- Namuose niekada nebus jokios 
molekulin s virtuv s. Manau, kad 
ateitis priklauso geros kokyb s, svei-
kam ir skaniam maistui.

- Koks restoranas pastaruoju 
metu simin ?

- Visai neseniai su vyru lank m s
seniausiame Anglijoje ind  restorane. 
Patiko, bet s skaita nebuvo adekvati 
tam, k  gavome. Už patiekalus sumo-
k jome apie 200 svar  (760 Lt).

- Londone gyvenate nuosava-
me name. Gal pati au-
gini prieskonius, dar-
žoves?

- Vyras band  augin-
ti agurkus, pomidorus, 
bulves. Dabar nebeturi 
laiko. O prieskoni  vazo-

n liuose m s  namuose visada rasite.

- Ar tavo vyras šeimyniškas?
- Labai. Jis labai myli vaikus ir vi-

sada išgyvena, jei j  nemato kelet
dien . Kad ir dabar, kai  Vilni  ke-
lioms dienoms atskridau su vaikais.

- Kaip dažnai lankaisi Lie-
tuvoje?

- Maždaug kas kelet  m nesi .
Nor iau dažniau, nors vyras juokau-
ja, kad ir taip Lietuvoje praleidžiu pu-
s  met . Smagu, kad visada esu lau-
kiama sesers, t vo, draug .

- Ar Londone bendrauji su lie-
tuviais emigrantais?

- Turiu vairi  tautybi  draug .
Bendrauju ir su lietuviais, nes aktyviai 
dalyvauju lietuvi  bendruomen s gy-
venime.

- Ar teko kada raudonuoti d l
nedor  m s  tautie i  poelgi
Anglijoje?

- Aišku, kad nesmagu. Lietuva - 
mano t vyn , ir nor iau, kad užsie-
nyje ji b t  tik geruoju minima. Labai 
tikiuosi, kad savo draugams britams 
Lietuv  reprezentuoju tinkamai.

- Kas labiausiai nepatinka 
Londone?

- Sud tinga logistika, dideli ats-
tumai. Negali su draugais susitikti 
taip dažnai kaip Vilniuje. Jau kelet
met  vairuoju automobil . Su vaikais 
taip papras iau nei važin tis metro. 
Visai neseniai pirm  kart  buvau pa-
gauta už grei io viršijim . Pagal j
taisykles teko išklausyti paskait
apie saug  vairavim . Ji man kainavo 
95 svarus (361 Lt), bet užtai negavau 
baudos tašk .

- Kokia kalba bendraujate su 
vaikais šeimoje?

- Aš - lietuviškai, o vyras - angliš-
kai. Izabel  vedu  lietuvi  mokykl l .
Stengiuosi kiek galiu, nes man svar-
bu, kad vaikai mok t  lietuvi  kalb .

- O vyras nemoka lietuviš-
kai?

- Nemoka ir turb t neišmoks. Kai 
jis su Izabele bando kalb ti lietuviškai, 
dukra iš jo juokiasi ir sako: “Baik kal-
b ti kaip mamyt ”.

- Ar keliaujate su šeima?
- Ruden  su visa šeima ir anyta 

ils jom s Karibuose. Ši  vasar  pla-
nuojame atostogauti Lietuvoje. Dar 
organizuojame trump  kelion  Ispa-
nij  pas draugus. Taigi mano vaikai 
priprat  prie l ktuv .

- Koks j s  laisvalaikis Lon-
done?

- Su vyru m gstame nueiti  res-
toran , teatr . Savaitgaliais su šeima 
vykstame  užmiest . Nor jome sigy-
ti šun , bet nusprend me tai padaryti 
v liau, kai vaikai paaugs.

- Koki  pom gi  turi, be kuli-
narijos?

- M gstu megzti šalikus, nes 
megztiniai išeina kreivi. Na, o di-
džiausias malonumas - skaityti do-
mi  knyg . Deja, tam beveik neturiu 
laiko. Dar labai nor iau baigti pro-
fesionalius kulinarijos kursus, nes 
apie gaminim  noriu išmanyti visk .
Nor iau išmokti ir tinkamai naudo-
tis kompiuteriu.

- Moteriškos silpnyb s?
- Visai neseniai atradau antaki

pešiojim  grožio salone, anks iau tai 
dariau pati. (Juokiasi.) Dar viena ma-
no silpnyb  - gul jimas vonioje, 
ypa  žiem .

- Ar m gsti pirkti drabužius?
- Pastaruoju metu labai pam gau 

sukneles. Kaip ir kiekvienai moteriai, 
man patinka suktis po drabuži  par-
duotuves, bet dabar stengiuosi paža-
boti savo vartojim .

“Man svarbu, 
kad vaikai mokėtų lietuvių kalbą” 

“Laisvalaikis”, 2010 m. vasario 25 d. “Laisvalaikio” interviu 3

į namus neįsileis molekulinės virtuvės
Beata Nicholson 

Beatos Nicholson silpnybė -
antakių pešiojimas grožio salone

Mykolo Ambrazo nuotr.



Stilingas vakarėlis ir 
pasveikinimas pagal “Beža galerija”
Vaidos ANDRIKONYTĖS ir Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

“Laisvalaikis” visus v l pakviet
 išskirtin  rengin  - mados namuose 

“Beža galerija” neseniai vyko išpar-
davimo vakar lis. Apsilankiusieji 
skambant “lounge” muzikai vaišino-
si šampanu ir pirmieji gal jo sigyti
stiling  drabuži  iš Lietuvos dizai-
neri  bei japono Yohji Yamamoto Y-
3 kolekcij  su ypatinga nuolaida.

Tuo mad  nam  staigmenos ne-
sibaigia. “Beža galerija” sveikina 
visas moteris su art jan ia Moters 
diena ir skelbia džiugi  žini : tik 
iki kovo 8 d. “Beža galerijoje” vyks 
Yohji Yamamoto Y-3 kolekcijos ir 
lietuvi  dizaineri  r b  išpardavi-
mas. Nuolaidos iki 60 proc. Apsi-
lankiusiems - dovanos.

“Beža galerija”
Dominikonų g.5, Vilnius
Tel. (8-5) 264-89-08
www.beza.lt 
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Televizijos laidos prodiuserė 
Ingrida Vaznaitytė susidomėjo 
prancūziškais kvepalais

Išskirtinių vakarėlių Genutė 
Žalienė stengiasi nepraleisti

“Lounge” stiliaus 
muzika svečius 
“vaišino” 
Rikko El Gato

Tarp svečių - “Modilinos” 
modelių agentūros vadovė 
Jolanta Sadauskienė

Žaismingai nusiteikusi 
mados namų “Cantas” 
savininkė Jolanta 
Mikalajūnienė
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...2010-ieji
Vyginto Skaraičio nuotr.

 Kas rengia Raimondą

“Eurovizinės” Raimondos Masiulytės 
įvaizdžio metamorfozės - 2008-ieji...

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Nacionalin je “Eurovizijoje” ir v l eilinis 
skandalas. Komisija iš konkurso pašalino 
vien  iš favorit  Donat  Montvyd . Antr
kart  atrankoje dalyvaujantis atlik jas 
šiurkš iai pažeid  tarptautin s “Eurovizijos” 
taisykl , kuri skelbia, kad daina pretendent
negali b ti viešai atlikta arba publikuota iki 
2009 m. spalio 1 d. D.Montvydo apgaul
išaiškino vienas lenk  atlik jas. Mat jis 
kartu su lietuviu liepos m nes  dalyvavo 
Bosnijoje ir Hercegovinoje vykusiame dain
konkurse “Europe Sings 2009”, kuriame 
Donatas atliko dain  “No Ones Gonna 
Believe”. Pakeit s tik pavadinim  ir j
sudainav s “Eurovizijos” atrankoje, Donatas 
apmulkino ne tik komisij , bet ir savo 
gerb jus, kurie už j  balsavo. Vieno lito už 
skambut  nepagail jo 1705 ži rovai.

 kovo 4- j  vyksiant  final  vietoj 
Donato pateko ketvirt  viet  už m s
Edgaras Lubys-Amberlife su daina “Material 
World”. Atlik jas sako, kad ir taip tik josi
b ti deleguotas  final . Tok  šans  jam 
gal jo suteikti komisija. “Gaila, kad Donatas 
diskvalifikuotas, pasirodymas man patiko. 
Kita vertus, jo poelgis negražus. Tikrai 
nemanau, kad jis ir su juo dirbanti 
profesionali komanda nežinojo šios svarbios 
taisykl s. Gerai, kad nusižengimas paaišk jo 
dabar. B t  g da, jei skandalas siliepsnot
tarptautiniu lygiu”, - sak  Amberlife.

Šiandien jau žinomi ir kiti penki 
finalininkai. Tai Aist  Pilvelyt , Monika 
Linkyt , Sasha Son(g) su Nora, Ruslanas 
Kirilkinas ir grup  “Agama”. Dar trys 
pretendentai  Osle vyksian i  “Eurovizij ”
išaišk s š  šeštadien , vasario 27- j , per 
LTV transliacij .

Ar trečioji atranka praeis be skandalų?

Pareng  Laima KARALI T

III “Eurovizijos” 
atrankos turo dalyviai

 “4Fun”, “Don’t You Know”
 Eden, “Nirvana”
 Eva, “Nes tu pamiršai”
 Evelina Sašenko, “For This I’ll Pray”
 Gaudentas Janušas, 

“Man nieko nereikia”
 “InCulto”, “East European Funk”
 Jūratė Miliauskaitė, “Let It Rain”
 Ramūnas Difartas, “Blues Of Life”
 Soliaris, “So High”
 “Širdelės”, “Aš ir tu”
 “The Cavaliers”, “We Are About To Love”
 “Vanilla Sound”, “Faces”

“O siaube, kas jus rengia?” - prieš dvejus 
metus nacionalin s “Eurovizijos” dalyv s
Raimondos Masiulyt s paklaus  komisijos 
narys choreografas Jurijus Smoriginas. 
Apsiašarojusi daininink  tada apkaltino jai 
vaizd  k rus  stilist  Mant  Petruškevi i .

Tod l šiemet scenin  “Eurovizijos” vaizd  ji 
suk r  pati. Kaip jai pavyko ir kurioje atrankoje 
ji atrod  geriau, paliekame nuspr sti jums. 
Beje, atrankoje Raimonda liko paskutin .

Donatas Montvydas buvo priverstas užleisti 
vietą Edgarui Lubiui-Amberlife (nuotr. dešinėje)

Į “Eurovizijos” finalą 
pateko Aistė Pilvelytė... Sasha Son(g) su Nora Ruslanas Kirilkinas

Monika Linkytė (centre)

“Agama”



Dizaineris Aleksandras Pogreb-
nojus kovo m nes  išvyks  Tokij .
Japonijos sostin je vyksian iame 
kasmetiniame mados renginyje 
“WeAreEurope” jis pristatys nau-
jausi  dueto A&V rudens-žiemos 
kolekcij . Ketvirt  kart  renginyje 
dalyvausiantis Aleksandras džiau-
g si, kad Europos S junga suteikia 
tok  šans  Europos dizaineriams. 

“Mums telieka susimok ti už l k-
tuvo biliet  ir pragyvenim , o daly-
vio mokest  ir nakvyn  penki
žvaigždu i  viešbutyje apmoka or-
ganizatoriai”, - sak  Japonij  skri-
siantis dizaineris. Vienintelis Lie-
tuvos atstovas parodoje tikisi su-
laukti d mesio kaip ir ankstesniais 
metais. Kai A&V modelius nupirko 
net trys išskirtini  drabuži  par-

duotuv s Tokijuje, j  drabužiai bu-
vo panaudoti ir japonišk  mados 
žurnal  fotosesijose. Aleksandras 
džiaugiasi ir dešimties dien  gali-
mybe kv pti kitos kult ros, pasi-
semti id j , aplankyti dizaino paro-
das. Na, o Lietuvos publikai naujo-
ji dueto kolekcija bus pristatyta ge-
guž s 4- j .

Pareng  Laima KARALI T

Po ilgos pertraukos  televizijos 
eter  sugr žta jos senbuv  Ramun
Kurien . Nors daugeliui ži rov  ji 
geriau žinoma kaip televizijos laid
ved ja, š  kart  moteris sužib s
nauju amplua. R.Kurien  vaidins 
naujame LNK se riale “Mano my-
limas prieše”.

Naujoje lietuviškoje dramoje 
R.Kurienei atiteko viešbu io darbuo-
tojos Livijos vaidmuo. 

Kartu su R.Kuriene seriale pa-

sirodys tiek kino ir teatro senbuviai 
(aktoriai Gediminas Gird vainis, Da-
lia Michelevi i t , Janina Matekony-
t , Arvydas Dapšys), tiek visiški 
naujokai - dainininkai Vilija Mata i -
nait  ir Vaidotas Valiukevi ius-Mi-
lanno. Šiems atiteko pagrindiniai vaid-
menys. Serialo režisierius Šar nas 
Mikulskis televizijos eteryje taip pat 
yra naujokas, ta iau savo “pirmuoju 
blynu” sak  es s patenkintas.

Pareng  Agn  VAITASI T
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Aleksandras Pogrebnojus jau 
lankėsi Tokijuje su (iš kairės): 
partnere Vida Simanavičiūte, 
stiliste Karina Leontjeva ir 
dizainere Sandra Straukaite

Asmeninio albumo nuotr.

A.Pogrebnojus naujausią A&V 
kolekciją pristatys Tokijuje

R.Kurienė grįžta į televiziją

Televizijos laidų vedėja Ramunė Kurienė 
(kairėje) naujame seriale vaidins kartu 
su kino senbuve Dalia Michelevičiūte

Vyginto Skaraičio nuotr.

Deimantės ZAILSKAITĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Šia proga palaiminimo žodžius tar  kunigas 
Ri ardas Doveika. Šeimininkams kunigas pa-
d kojo už tokio grožio suk rim , o susirinku-
siuosius ragino prioritet  teikti ne gausioms 
vaiš ms, bet bendravimui - susirasti nauj
draug  ir, žinoma, nesusipykti su senaisiais.

Legendini  aktori  komiko arlio apli-
no ir sekso dievait s Merlinos Monro atri-
butais išdailintas picerijos interjeras ypa
džiugino gausiai susirinkusius verslo ir pra-
mog  pasaulio atstovus. Kai kurie j  šnabž-
d josi, es  net neapsiver ia liežuvis tokios 
jaukios ir romantiškos vietel s pavadinti pi-
cerija ar kavine, - j  nuomone, tai tikr  tik-
riausias restoranas. Arba blogiausiu atveju 
picerija su restoranui deran iu interjeru. Ta-
iau vakaro šeiminink  ponia Irena Matijo-

šaitien  nuramino, kad nors picerijos aplinka 
ir prabangi, “Charlie pizza” patiekal  kainos 
toli gražu nebus restoranin s - atsižvelgiant 
 kriz  m s  šalyje, kainos bus gerokai ma-

žinamos. Tad belieka tuo patiems sitikinti.

Picerijos atidarymas - 
su kunigo palaiminimu

Vilniečiai gali džiaugtis - sostinėje atsidarė dar viena stilinga picerija. Prekybos ir laisvalaikio centre 
“Panorama” smagiai atidaryta jauki kino motyvais išdailinta “Charlie pizza” picerija. 

Muzikiniame projekte “Žvaigždžių duetai” 
dalyvavusios verslininkės Irenos Matijošaitienės 
staigmena - romantiška daina

Atidarymas 7
Raudonu kilimu iškilmingai žengiančius svečius 

pasitiko “Vičiūnų” įmonių grupės valdybos 
pirmininkas Visvaldas Matijošaitis su žmona 

Irena (dešinėje), bendrovės “Vičiūnų restoranų 
grupė” valdybos pirmininkas Gediminas Balnis 

ir rinkodaros vadovė Lina Nikonovaitė

Legendinės atlikėjos Onos Valiukevičiūtės dukters 
“Žvaigždžių duetų” dalyvės Giedrės Balutytės 
smagus pasivažinėjimas su savo jaunėle

Po Čarlio Čaplino žodį tarė 
kunigas Ričardas Doveika

Viliaus ir Violetos Tarasovų dukrelė 
gerai jautėsi tėčiui ant pečių...

... o vėliau iš mamytės rankų 
ragavo skanėstų

Džiaugsminga nuotaika spinduliavo grupės 
“69 danguje” narės Ingrida Martinkėnaitė, 
atsivedusi dukrelę Mariją, ir Nijolė Pareigytė 



Ievos Stasiulevičiūtės demonstruojamo 
pavasario makiažo naujovė - 
skirtingomis spalvomis dažytos lūpos

Mykolo Ambrazo nuotr.

Profesionalios švedų kosmetikos “Make Up Store” kū-
rėjai šį pavasarį ir vasarą kviečia prisiminti penkias-
dešimtuosius. Pagal naująsias makiažo tendencijas 
“5ifties” sukurtą itin moterišką ir jausmingą įvaizdį 
pristatė televizijos laidų vedėja Ieva Stasiulevičiūtė.
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“Make Up Store” pavasario ir vasaros makiažo įvaizdis
Vapsvos liemuo, šviesi suknel ,

tvarkingai sugarbanoti plaukai - toki
penkiasdešimt j  moter  piešia vaiz-
duot , atsispirdama nuo sen  foto-
grafij  ar film . “Make Up Store” 
kaip ryšk  to dešimtme io garderobo 
atribut  pasiskolino skareles, kurio-
mis rišami plaukai, jas galima ryš ti 
ant kaklo, galvos, prie rankin s. 
Spalving , žaismingumo suteikian i
skareli  rasite ant “Make Up Store” 
kosmetikos lentyn , šalia nauj j  iš 
Švedijos jau kovo m nes  atkeliau-
jan i  dekoratyviosios kosmetikos 
produkt .

“5ifties” makiažui b dinga šviesi, 
tobulai matin  oda. Skruostikauliai 
kiek parausvinami. Išlaikoma nat ra-
li antaki  linija bei j  storis, ta iau jie 
b tinai tvarkingi ir paryškinti - taip 
veidui suteikiamas kont ras.

Sezono akcentas - ryškios l pos.
Jos dažomos uog , persikini  spalv
l p  dažais ir blizgiais. Nepamirškite 
prie spalvos deran io pieštuko. Sezo-
no domyb  - viršutin  ir apatin  l pa
gali b ti dažoma skirtingomis švelnio-
mis spalvomis, pavyzdžiui, viena - uo-
g , o kita - persik .

Moteriškumo, jausmingumo pa-

vasario ir vasaros tendencijoms su-
teikia ilgos dirbtin s blakstienos. 
Išlieka aktuali ant viršutinio akies 
voko, ties blakstien  linija, skystu 
pieštuku br žiama linija. Ji gali b ti 
vairaus storio.

Populiariausios pavasario sezon
rekomenduojam  šeš li  spalvos - 
pilka su vairiomis melsvo, žalsvo 
priemaišomis, taip pat melsvi atspal-
viai. Vasar  šeš li  palet silieja ba-
klažano alyvin .

Iš nauj  “Make Up Store” produk-
t  išsiskiria bir s šeš liai “Fame” - 
viena j  spalva žiba skirtingais atspal-
viais.

“Make Up Store” naujiena - uni-
versali makiažo priemon  trys viena-
me. Persikini  atspalvi  produktu ga-
l site paryškinti skruostus, l pas ar 
naudoti j  kaip šlapi  šeš l  vokams.

Šiuos ir kitus madingus produk-
tus, reikalingus “5ifties” makiažui 
sukurti, sulig pirmosiomis pavasario 
dienomis rasite ant Vilniuje, Klaip -
doje ir Šiauliuose sik rusi  “Make 
Up Store” parduotuvi  lentyn .
“5ifties” - tai triumfuojantis mote-
riškumas.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

“Make Up Store” pristatyti 
trys makiažo įvaizdžiai įkvėpti 
penkiasdešimtųjų

“Make Up Store” archyvo nuotr.

“Upper-East”

“Stray”

Birūs akių šešėliai 
“Fame”

“Bubble”

Lūpų blizgis  
“Tell”

Skaistalai 
“Frozen daiquiri”

Populiariausios 
šešėlių spalvos 
- pilka, įvairūs 
melsvi atspalviai

- “Laisvalaikyje” suspindusi 
j s  daryta daininink s Atlantos 
nuotrauka sulauk  nemenko ži-
niasklaidos d mesio. Kuo rubri-
ka “Olialia žvaigžd ” išlepus
skaitytoj  stebins ateityje?

- Kiekvienas menininkas turi 
autentiškumo troškim , kiekvienas 
žmogus yra atskira visata. Mano no-
ras ir siekiamyb  - perprasti bent 
dalel  tos visatos ir savo akimis per-
teikti j . Fotografuodama Atlant
nor jau parodyti j  kiek kitoki , nei 
galb t tikimasi j  matyti. Blizgu iai,
kelnait s su juostele man lieka an-
trame plane. Patinka, kai pati nuot-
rauka turi jausm , turin , emocij , o 
li dniausia, kai ži r damas  nuot-
rauk  lieki abejingas.

- Kokia tobula nuogo k no 
“kalba”?

- Negaliu, nemoku fotografuoti 
provokuojan io anatominio realizmo. 
Tiesmukiškumas, primityvumas, pi-
kantiškos pozos ir užuominos man 
yra svetima. Mane žavi rafinuotas 
vulgarumas su sveiko cinizmo pries-
koniu. Tobulumo koeficientas kie-
kvienam pagal skon  ir ak .

- Fotografija - iliuzija ar sus-
tabdyti vaizdai?

- Kadangi nesu dokumentikos 
fotograf , man fotografija n ra sus-
tabdyta akimirka - tur dama pa-
veiksl  mintyse, pati t  akimirk
kuriu.

- Ar galima nuotraukoje su-
vaidinti emocijas?

- Yra tokia “funkcija”, reikia tik 
labai pasistengti. (Juokiasi.)

- Koki nori  tenka išgirsti 
fotografuojant žurnalo herojus?

- Dažniausiai išgirstamas saki-
nys: “Aš nefotogeniškas”. Šis pasa-
kymas be galo keistas, nes yra pras-
ti fotografai, negeri rakursai ir blo-
gas apšvietimas, bet n ra nefotoge-
nišk  žmoni  - visi esame graž s.
B na, kad žmon s susikausto, gal 
kamer  išsig sta, ir pamiršta visus 
norius.

- Kaip išmokti prieš fotogra-
f  atsipalaiduoti?

- Gal išgerti? (Juokiasi.)
- Ar dažniau fotoaparatu at-

veriate savo vizijas, ar bandote 
patenkinti kliento l kes ius?

- Džiaugiuosi gal dama savaran-

kiškai ir nevaržomai gyvendinti sa-
vo vizijas, bet, žinoma, kliento l -
kes iai yra tas uždavinys, kur  man 
reikia išspr sti, kad abu b tume pa-
tenkinti rezultatu.

- Kokios yra sunkiausios fo-
tosesijos?

- Kai fotografuodamiesi žmon s
nebendradarbiauja. Pavyzdžiui, lei-
diniui turiu padaryti herojaus, duo-
dan io interviu, fotografij , o jis spy-
riojasi - tokiais atvejais mano kiau-
šinien  b na geresn  už nuotrauk .
Nesuprantu - jei jau sutikai kalb ti,
b k mielas, dirbkime kartu.

- Ar s žin  visada leidžia “fo-
tošopu” koreguoti nuotrauk , ar 
tai nepanašu  mel ?

- Koreguoju nuotraukas ir sau 
d l to nepriekaištauju, tik visur rei-
kia tur ti saik .

- Kieno nuotraukai nereikia 
patobulinim ?

- Patobulinti galima tikrai visus, 
bet ne visuomet tai yra b tina. Kaip 
sak  fotografijos žurnalistas Leonar-
das Fridas (Leonard Freed): “Foto-
grafija neturi b ti tobula - tai j  nu-
žudyt ”.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Sostinės senamiestyje jaukioje namų aplinkoje įrengtos fotostudijos 
“Okto” oras net virpa nuo meno. Iš nuotraukų, atremtų palei sienas, 
vertinančiais žvilgsniais spokso modeliai, tarp darbinių “dekoracijų” 
zuja šeimininkės ilgametis draugas dalmatinas Bingo. Menininkė 
pasitinka su kavos aromatu - ką tik išsiraitė iš lovos, naktį dirbo. Sti-
liaus rubrikos viešnia - netradicinių akimirkų kūrėja, fotografė 
OKSANA TOČICKAJA.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ

Jausmai, emocijos svarbiau nei 
blizgučiai ar kelnaitės su juostele
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Nuotrauka - 
profesional  teismui

Dažnas nuotrauk  albu-
m lyje glaudžia serij  “buiti-
ni ” nuotrauk , kuri  nei pa-
kabinsi, nei kitiems parodysi. 
Vien  toki , išskirtinai “Lais-
valaikiui”, susirink  fotogra-
fai profesionalai pasid j  per 
didinam j  stikl  nagrin ja ir 
m sin ja. Fotografai pataria, 
koki  klaid  nekartoti pozuo-
jant be drabuži .

Fo t o g r a f a s  R A I M U N D A S 
ADŽGAUSKAS: “Jei tai dokumentin
fotografija apie pavargusi , nustekent
mergin , nekeis iau nieko, bet jeigu nuo-
trauka skirta “glam riniam” leidiniui, tai 
netinkama visai. ia viskas blogai: blogai 
apšviestas veidas, keistai atrodo l pos, 
kair  koja kaip amputuota, kair s rankos 
pirštai keistai sud lioti, n ra liemens, 
plauk  sruogos ne vietoje - n  vieno mo-
delio pranašumo nematyti. Šitos nuo-
traukos retušuoti neverta, fotografuo-
iau model  stovint , nor damas parody-

ti nuostabias kojas, liemen ”.
Fotografas ROBERTAS NARKUS: 

“Fotografuojantis dažnai iškyla klausi-
mas: kur d ti rankas? Rankos gali b ti
iškalbingos ne mažiau nei akys. Šiuo 
atveju dešinioji ranka atrodo li dnai nu-
svirusi, kair  bando žnybti  šlaun . Ga-
li pamanyti, kad toks sumanymas - mer-
gina li di d l kojos, kuri  prarado poil-
siaudama kažkur Afrikoje... užlipusi ant 
minos. T sp d  dar labiau sustiprina 
žvilgsnis  grindis. Jeigu ia b t  socia-
lin  reklama, m lyn  ant kojos ir nede-
rantis su baltais apatiniais juodas batas 
b t  puikios priemon s varganam sp -
džiui sustiprinti”.

Fotografas STASYS PAŠKEVI IUS: 
“Kiekvienas žanras tur t  b ti išgry-
nintas. Jei ia “akto” nuotrauka - per 
daug drabuži , jei “atsitiktin ” - blogi 
šeš liai, jei “studijin ” - tragiškai nu-
statyta šviesa. Ši nuotrauka susideda iš 
portreto, k no žavesio, gracijos, fono ir 
ši  trij  dali  visumos. Pus  portreto 
sudaro akys - kuri ia išvis n ra. Fonas 
minimalistinis, skurdus, neinformaty-
vus ir ne domus. Mergina yra graži, jau-
na, apetitiška, deja, iš fotografijos to 
nematyti, gali tik numanyti, nujausti. 
Kur elegantiškai ir išdidžiai pakelta gal-
va, atlošti pe iai, kilstel ta kr tin , vos 
atgal patraukta kair  ranka, kad ne už-
stot , o pabr žt  kr tin s form ? Ga-
lima buvo rasti pudros m lynei ant šlau-
nies užmaskuoti ar bent paretušuoti. 
R žiai ant klub  nuo drabuži  gumy i ?
Batams tr ksta elegantiškumo”.

Fotografas VIGANTAS OVADNEVAS:
“Neišnaudotas modelio grožis ir žavesys. 
Purvinas fonas netinkamas visai. Lieme-
n l s b iau nenaudoj s, jei jau ji yra, 
tuomet “fotošopu” pastum iau truput
išlindusius lašinukus aplink liemen l s
diržel  iš viršaus ir apa ios, taip pat ir 
aplink kelnai i  gum . Kadangi inty-
mios k no vietos pridengtos, b tinai 
reikia veido, viliojantis žvilgsnis kom-
pensuot  tr kumus. Nepatinka juodas 
batas. Dešin  ranka atrodo kaip nerei-
kalinga, patiesin iau kair s rankos pirš-
t . Laikysena atrodo kaip labai pavar-
gusios... nebent tikslas toks buvo”.

Fotografas TOMAS GRIZAS: “Rei-
k t  pakeisti aukštakulnius arba apsi-
eiti be j . Kair  rank  labiau “užkelti” 
ant kojos, kad alk n  b t  ar iau klub ,
plaštaka - ant kelio. Norisi aki  kontak-
to, pasukti galv  fotografo pus , su-
tvarkyti fon , grind  apšvietim ”.

Asmeninio albumo nuotr.

Oksana Točickaja

Lyg gyva kontrabanda 
niekam nežinant sėdžiu 

ant ne savo namų 
palangės, šaukštu kabinu 
juoduosius ikrus, po to  - 
ožkos pieno sūrio kremą. 

Su riešutais. Neelegantiška  
pozicija... bet kam tie 

formalumai?

Oksanos Točickajos darbai
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Renginių organizatoriai “Dusty Groo-
ve” paskutinį žiemos savaitgalį surengs 
įsimintinas naktis didžiausiuose šalies 
miestuose - “The Best Of Dusty Groove: 
Live” vakarėliuose klube “Pacha” ir “Pop 
Star Bar”.

Klasikinius šoki  aikšteli  himnus gyvai 
atliks “Empti” grup s vokalist  Giedr , sal-
džiabalsis Soliaris ir naujasis talentas Kotry-
na. Diskžok j  pakylose nuo prisiminim
dulkes p s Karalius ir Jovani.

“At jo laikas šoki  aikštel s hitus išgirs-
ti tikroviškiau - gyvai. Grodamas vairiuose
vakar liuose pajutau gyvumo stygi , tad su-

b r me stipri  komand , kuri gyvai atliks 
didžiausius pastarojo dešimtme io šoki
aikšteli  hitus. Tik kit s nuo “Moloko” iki 
Robin S”, - pasakoja “Dusty Groove” rengi-
ni  šeimininkas Jovani.

Tiek “Empti” vokalist  Giedr , tiek So-
liaris pasirodys ne prastu amplua ir, tik tina,
vakar lius padarys tikrai simintinus ir ne-
eilinius. Prie vokalini  partij  taip pat prisi-
d s Kotryna, naujai kylanti grup s “Vertigo” 
vokalist , k  tik rašiusi vokalin  partij  nau-
jausiam Jovani k riniui “Hit Your Soul”, ku-
ris ši  savait  debiutavo radijo eteryje.

Rengini  lankytojus prie šoki  aikšteli
prikaustys ne tik gyvai atliekam  hit
skambesys, bet ir išskirtinis hauso muzikos 
kult ros Lietuvoje pradininko DJ Karaliaus 

pasirodymas. Pastaruoju metu itin retai 
sostin s diskotekose pasirodantis diskžo-
k jas vakarui rengia ne prast , kelet  va-
land  truksian i  šoki  aikšteli  himn
epop j . “The Best Of Dusty Groove: Live” 
vakar lio tikslas - pristatyti nepelnytai pa-
mirštus k rinius ir suteikti galimyb  juos 
išgirsti gyvai!

“Laisvalaikio” inf.

Visame pasaulyje žinomas 
keptuvi  gamintojas “Tefal” rinkai 
pristato ekologiškas keptuves, ku-
rios tausoja sveikat  ir gamt . Vie-
n  iš ši  ekologišk  keptuvi  bus 
galima sigyti ind  parduotuv se 

“Žana” su 50 proc. nuolaida. Ak-
cijos taisykl s: atneškite sen
keptuv  ind  parduotuv  ir gau-
kite 50 proc. nuolaid  naujai kep-
tuvei su saugia, neprisvylan ia 
danga. Iki Šv.Velyk  vykstan ios 

akcijos metu visos surinktos se-
nosios keptuv s bus atiduotos 
perdirbti. Prisid kime prie aplin-
kos apsaugos ir užkirskime keli
neatsakingam atliek  tvarkymui.

“Laisvalaikio” inf.

Ekologiškos “Tefal” keptuvės “Žanoje” - už pusę kainos

“Dusty Groove” vakarėlyje - šokių muzika gyvai

“The Best Of Dusty Groove: Live” - 
artėjantį savaitgalį Vilniuje ir Kaune. 
Vasario 26 d., penktadienį, - klube 
“Pacha”. Vasario 27 d., šeštadienį, - 
“Pop Star Bar”. Nepelnytai pamirštos 
emocijos ir nakties magija grįžta!

Klasikinius šokių aikštelių hitus atliks 
“Empti” vokalistė Giedrė Kilčiauskienė ir 

Soliaris (nuotr. dešinėje)
Stasio Žumbio nuotr.

Išskirtinį 
pasirodymą 

surengs 
DJ Karalius ir 

Jovani (nuotr. 
dešinėje)

Vyginto Skaraičio nuotr. Mykolo Ambrazo nuotr.
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Skaitykite “Laisvalaik ” ir surinkite 2010 met  “Vakaro žini ” kalendoriaus nuotrauk  kolekcij !

Nuotrauka - Raimundas Adžgauskas, makiažas - Oksana Pikul, stilius - Genutė Žalienė



To rezultatas - ypa  sveikas ir nat ralus
maistas. B tent tai, kas šiandien tampa itin 
svarbu vis didesniam skai iui žmoni . Vis 
daugiau vartotoj  nesutinka ger  ir geros ko-
kyb s maist  valgyti tik išskirtin mis progo-
mis ar už didelius pinigus. Tod l nepriekaiš-
tinga patiekal  kokybe gars jantis japon  vir-
tuv s restoranas “Tokyo” tokiu maistu kvie-
ia skanauti kasdien, net ir skubant piet  me-

tu. Ypatingiems japoniškiems pietums jums 
užteks tik 30 minu i .

Neturintiesiems n  minut s laisvo laiko 
ištr kti iš darbo vietos si lome ilgaamžiškumo 
simboliu vadinamos japoniškos virtuv s patie-
kalus užsisakyti tiesiai  biur  ar namus. Te-
reikia paskambinti trumpuoju numeriu 1822
arba apsilankyti www.1882.lt svetain je. 
Septintus metus skai iuojantis restoranas 

“Tokyo” japoniškus dienos pietus 
pristato visame Vilniaus mieste.

Nemažai žmoni , valgan i  pietus mies-
te, atkreipia d mes , kad už patraukli  kai-
n  sunku rasti geros kokyb s ir sveik
maist , kuris n ra pašildytas ir ruošiamas 
tik iš aukš iausios r šies produkt . GCW ir 
“Forum Palace” laisvalaikio centruose sik -
rusiuose “Tokyo” restoranuose dienos pie-
tums si lomi šimto procent  švieži ir sveiki 
patiekalai vos nuo dešimties lit .

Didelis pranašumas, kad šiuose restora-
nuose dienos piet  rinkin  gal site komplek-
tuoti net iš keleto patiekal , o ne užsisakyti 
vienintel  patiekal , esant  tos dienos piet
meniu. Keturi  tip  darbo piet  komplektai 
kainuoja nuo 10 iki 22 lit .  pastar j , itin 
sot  rinkin , eina: kasdien vis kitokia japo-

niška sriuba, šviežiai susukti sušio ritin liai
ir ypatingas egzotiškas karštasis patiekalas 
iš vištienos, žuvies ar j ros g rybi .

“Tokyo” restoranuose ragaudami kas-
dien vis kitokius dienos patiekalus gal site 
ne tik pasistiprinti, bet ir valand lei atitr k-
ti nuo temptos dienos r pes i , dar geriau 

pažinti ilgamet  istorij  sukaupusi  japon
virtuv , kuri dažnai prilyginama menui. Be 
to, gal site paneigti Lietuvoje paplitus  ste-
reotip , kad japoniškas maistas t ra tik skir-
ting  skoni  sušiai ir sašimiai. Tai tikrai 
netiesa.

“Laisvalaikio” inf. 
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Į Klaipėdos dailės parodų rūmus jau tre-
čią kartą atkeliavo tarptautinės šiuolaiki-
nio meno bienalės “Jaunieji Europos kū-
rėjai” paroda, kurioje savo kūrybą pristato 
jauni autoriai, vos baigę meno studijas ir 
dar nespėję “prirašyti” ilgų kūrybinių CV.

Projektas “Jaunieji Europos k r jai” 
(JEK) suteikia debiutantams s lygas prisi-
statyti prestižin se meno erdv se, b ti pa-
steb tiems ir vertintiems profesionali  me-
ninink  ir kritik , o kartu - galimyb  subur-
ti savo potenciali  gerb j  ir pirk j  rat .

Pagrindiniai projekto organizatoriai pranc -
zai šiais metais  bienal s maršrut trauk  jau 
net 8 Europos valstybes. 2009 m. rugs j  pasi-
rodžiusi Montruže (miestas netoli Paryžiaus), 
paroda per dvejus metus apkeliaus vairi  Eu-
ropos miest  galerijas ir pristatys 80 jaun j
k r j . Kelet  met  šali  partneri  sud tis ne-
sikeit  - Pranc zija, Lietuva, Austrija, Italija, 
Ispanija ir Portugalija, šiemet priimtos ir naujos 
šalys - Slovakija ir Vengrija. Kaimyn  Lenkija 
dalyvauja tik sve io teis mis, t.y. ji turi galimy-
b  pristatyti savo menininkus parodos kataloge, 
bet j  k riniai nekeliauja po Sen j  žemyn .

Kiekvienoje šalyje menotyrinink  ir ku-
ratori  komandos atrenka po 10 perspektyvi

jaun j  meninink  (iki 35 m.), kuri  darbai 
sudaro keliaujan ios parodos ekspozicij . Ši 
paroda vienija šalis, turin ias gana skirtingas 
tradicijas, istorij , patirt  ES, ir padeda at-
skleisti didžiul  šiuolaikinio meno vairov ,
dr siai sujungian i  skirtingus išraiškos b -
dus (tapyb , skulpt r , fotografij ...), sielos 

b senas ir geografines kilmes. Galb t vienin-
telis bendras bruožas, pastebimas kiekvienos 
šalies ekspozicijose, - tai intelektualesnis su-
sitelkimas id j  lygmeniu ir tarsi nenoromis, 
o gal ir ty ia juntamos pasaul  palietusios kri-
z s bei kit  visuomenini  aktualij  apraiškos 
darbuose.

Lietuvi  desante išryšk ja jaun j  meni-
nink  dualumas: viena vertus, stengiamasi 
išsaugoti savit  lietuviškos mokyklos braiž
ir tradicijas, antra vertus, ieškoma nauj  eks-
presijos form  ir turinio tem . Tad europin -
je JEK parodoje svarbiausiu jaun j  meninin-
k  vertinimo kriterijumi taps dar 70 koleg
k rybinis kontekstas. Ar Europos valstybi
menininkai gali ieškoti bendr  europinio iden-
titeto aspekt , ar vis d lto kiekviena šalis ir 
autorius negin ijamai unikal s ir išskirtiniai? 
Pranc z  meno kuratorius Stefanas Koreras 
(Stephane Correard), šiuolaikinio meno ir di-
zaino k rini  kolekcionierius bei galerijos 
Paryžiuje steig jas, teig : “Vis  šiuolaikinio 
meno žinov  atsakomyb  yra užtikrinti tin-
kamas s lygas paieškai talent , kurie atnau-
jint  men . Tai daroma ne iš kilnumo, bet iš 
gryno pragmatizmo. Tik toki  žmoni  d ka
susiformuos galinga intelektualin  ir fizin
energija, b tina kasdienei meno praktikai ar-
timiausius 50-60 met . Tod l svarbiausia nuo 
pat pradži  nepadaryti klaidos. Tik pamin siu, 
kad šie menininkai gali stipriai paveikti XXI 
amžiaus Europ ...”

“Laisvalaikio” inf.

“Ne sukurk, o rask ir atskleisk” - tai pagrindinė visų Japonijos kulinarų 
taisyklė, nes niekas negali lenktyniauti su tuo, ką sukūrė gamta. 
Japonų virtuvė labai skiriasi nuo kitų pasaulio virtuvių, nes japonai 
didelį dėmesį skiria produktų parinkimui.

Jauni autoriai siekia pripažinimo Europos meno rinkoje

Klaipėdos dailės parodų rūmuose 
(Aukštoji g.1/Didžioji Vandens g.2) 
2010 m. vasario 19 d. - kovo 29 d. - 
tarptautinė šiuolaikinio meno bienalė 
“Jaunieji Europos kūrėjai”.

Parodoje pristatoma 80 
skirtingų išraiškos formų 
šiuolaikinio meno kūrinių

Organizatorių nuotr.

“Tokyo” dienos pietūs - puikus 
skonis už patrauklią kainą kasdien!

Su “Laisvalaikio” kortele

100 %
nuolaida maistui atvežti 
skambinant 1822 arba 
internetu www.1882.lt
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Organizatorių nuotr.

Dėl kvietimų į MakSim koncertą 
gerbėjai varžosi konkurse

Konkurso prizas – 2 
kvietimai  koncert

Vis  savait  (vasario 22 - 26 
dienomis) radijo stoties „Russkoje 
Radio Baltija“ eteryje vyksta žai-
dimas „Išrink geriausi  MakSim 
dain “. Jame gali dalyvauti visi ra-
dijo stoties klausytojai, nusiunt
trump j  žinut  (SMS) su jiems la-
biausiai patikusios MakSim dainos 
pavadinimu.

Penktadien  bus išrinkta dau-
giausiai „Russkoje Radio Baltija“ 
klausytoj  bals  surinkusi Mak-

Sim daina, o vienam iš laiming j ,
balsavusi  už populiariausi  k ri-
n , burt  keliu atiteks pagrindinis 
žaidimo prizas – net 2 kvietimai 
vienintel  MakSim koncert  Lietu-
voje, kuris vyks jau kovo 5 d. 
„Pramog  arenoje“ Vilniuje.

Viena populiariausi  Ryt
Europos atlik j

MakSim, kurios tikrasis vardas 
yra Marina Sergejevna Abrosimo-
va, išgars jo 2003-aisiais. Jau nuo 
pat pirm j  žingsni  didžiojoje sce-
noje ji išlieka tarp garsiausi  Rusi-
jos atlik j . 2006 metais išleistas 
debiutinis MakSim albumas „Tru-
dnyi Vozrast“ peln  daugyb  apdo-
vanojim  ir buvo parduotas 
milžinišku, didesniu nei 1 mln. 200 
t kst. tiražu. Didel s s km s su-
lauk  ir v lesni daininink s darbai. 
Šiuo metu mergina užima 17-  vie-
t  tarp turtingiausi  bei takingiau-
si  Rusijos šou verslo žvaigždži  ir 
nuolat sulaukia gerb j  bei muzikos 
kritik  d mesio.

Užtikrintai muzikini  aukštu-
m  siekianti MakSim jau tre ius 
metus iš eil s yra viena m gsta-
miausi  atlik j  Rusijoje, NVS 
(Nepriklausom  valstybi  sandrau-
goje) ir Baltijos šalyse. Pernai 
MakSim dainos Rusijos radijo sto-
i  eteriuose skamb jo net 773 239 

kartus. MakSim pripažinta pa ia 
populiariausia radijo sto i  atlik ja

2009 metais Sankt Peterburge ir 
Maskvoje. Rusijos sostin s radijo 
sto i  eteriuose dažniausiai skam-
b jusia daina taip pat tapo atlik jos
hitas „Ne otdam“.

MakSim jau gavo kvietim  ir 
birželio m nes  vyksian i  iškil-
ming  Rusijos televizijos kanalo 
„Muz TV 2010“ muzikini  apdova-
nojim  ceremonij . Tai vienas 
reikšmingiausi  šou verslo rengi-
ni  visoje Europoje. Paprastai Mas-
kvos Olimpiniame stadione 
vykstan iuose grandioziniuose 
koncertuose dalyvauja garsiausi 
rus  atlik jai ir žymyb s, o paži -
r ti sp dingo šou susirenka dau-
giat kstantin s ži rov  minios.

Išskirtinis pasirodymas 
kovo 5 d. Vilniuje

Jau kovo 5 d. „Pramog  areno-
je“ Vilniuje vyks vienintelis Mak-
Sim pasirodymas m s  šalyje. 
Išskirtiniame koncerte gerb jai tu-
r s prog  išgirsti naujausias atlik -
jos dainas iš vos prieš kelet
m nesi  išleisto MakSim albumo 
„Odinochka“. J  pristatantis singlas 
„Na Radiovolnach“ (liet. „Radijo 
bangomis“) pateko  populiariausi
Rusijos dain  trejetuk  ir jame iš-
silaik  net 16 savai i . MakSim ger-
b jams dovanos net 11 visiškai 
nauj  k rini , iš kuri  daugelis jau 
sp jo tapti Rusijos radijo sto i  fa-
voritais, taip pat atliks „Otpuskayu“, 

„Znayesh Li Ty“, „Vetrom Stat“ ir 
kitus garsiausius hitus.

MakSim koncert  Vilniuje pra-
d s spar iai populiar janti atlik ja
iš Baltarusijos Veronika Gordijevs-
kaja. Ji nuolat koncertuoja su m s
šalyje viešin iomis Rusijos žvaigž-
d mis. Jaun j  atlik j  dainuoti sa-
vo pasirodymuose pernai kviet
Lietuvoje koncertav s Borisas 
Moisejevas, Verka Serdiu ka, Va-
lerijus Meladz . Angl  ir rus  kal-
bomis atliekamos Veronikos 
Gordijevskajos dainos dažnai skam-
ba Baltarusijos radijo sto i  etery-

je, o gerb jai j  lygina su garsi ja
Rusijos popžvaigžde Alsu.

Bilietus  MakSim koncert  jau 
galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Daugiau infor-
macijos svetain je www.bilietai.lt.

Visą savaitę radijo stoties 
„Russkoje Radio Baltija“ 

klausytojai dalyvauja žaidime 
„Išrink geriausią MakSim dainą“ 

ir varžosi dėl pakvietimų į 
atlikėjos koncertą Vilniuje

Vienintelį MakSim koncertą 
Vilniuje organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir Rytų 
Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt

Iki ryškiausios šių dienų Rusijos 
popžvaigždės MakSim koncer-
to Lietuvoje liko vos savaitė. 
Jau kovo 5 d. Vilniuje visus po-
puliariausių dainų sąrašus 
užkariavusi atlikėja pristatys 
savo naujausią albumą „
Odinochka“. Ištikimiausi 
MakSim gerbėjai šiuo metu 
dalyvauja radijo stoties 
„Russkoje Radio Baltija“ ren-
giamame konkurse, kurio pa-
grindinis prizas – 2 kvietimai į 
vienintelį atlikėjos pasirodymą 
„Pramogų arenoje“.
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Ištikimiausiems gerbėjams – geriausių Eroso Ramazočio dainų kolekcija
Simonas KUPRYS

Geriausios dainos – 
net 5-iuose CD 

„The Collection“ (liet. Kolekci-
ja) dain  rinkin  sudaro net 5 kom-
paktin s plokštel s (CD),  kurias 
traukti reikšmingiausi per vis  kar-

jer  sukurti Eroso Ramazo io hitai. 
Išskirtiniame albume ištikimiausi 
dainininko gerb jai išgirs ne tik po-
puliariausias jo dainas, bet ir pa io-
je k rybos kelio pradžioje sukurtus 
rašus, kurie Erosui Ramazo iui iki 

šiol išliko brang s. Prekyboje albu-
mas tur t  pasirodyti paskutin mis
vasario dienomis.

„Kolekcija“ – tai nepaprastas 
geriausi  dain  rinkinys. Tai mano 
k rybos retrospektyva. Nor jau, 
kad šiame albume klausytojai išgirs-
t  ne tik visiems gerai žinomus ma-
no hitus, bet ir tas dainas, kurioms 
galb t nebuvo skirta pakankamai 
d mesio, ta iau man jos brangios 
išliko iki ši  dien “, – interneto sve-
tain je gerb jams raš  atlik jas.

Neseniai Erosas Ramazotis pri-
stat  dar vien  iki šiol n  vien
dain  rinkin  ne traukt  savo k rin
„Linda E Il Mare“ (liet. Linda ir j -
ra). Ši balad  buvo rašyta dar per-
nai, kuriant naujausi  studijin
album  „Ali e Radici“ (liet. Šaknys 
ir sparnai), ta iau  j  taip ir nepate-
ko. Iki šiol balad sigyti buvo gali-
ma tik internetin je parduotuv je 
– „iTunes“. Visi gerb jai, užsiregis-
trav  oficialioje Eroso Ramazo io 
svetain je ir nusiunt  elektronin
laišk  adresu fans@ramazzotti.com, 
turi galimyb  laim ti išskirtin
kompaktin  plokštel  net su dviem 
paslaptingosios balad s versijomis: 
itališka „Linda E Il Mare“ ir ispan
kalba atliekama „Linda Y El Mar“.

Vilniuje su naujausiu albumu 
ir didžiausiais hitais

Jau balandžio 6 d. Erosas Rama-
zotis atvyks  Vilni . Vieninteliame 
pasirodyme „Siemens arenoje“ le-
gendinis atlik jas pristatys naujau-
si  savo album  „Ali e Radici“. 
Pernai geguž  dar nepasiek s par-
duotuvi  lentyn , „Ali e Radici“ 
gimtojoje šalyje buvo pripažintas 
3 kartus „platininiu“ (iš anksto už-
sakyta daugiau nei 210 t kst. jo ko-
pij ). Jau 15-asis studijinis Eroso 
Ramazo io albumas „Ali e Radici“ 
yra laikomas vienu brandžiausi  ir 
geriausiai muzikos kritik  vertina-
m  dainininko darb .

Per beveik 3 dešimtme ius 
trunkan i  savo karjer  Erosas Ra-
mazotis yra pardav s daugiau nei 
50 mln. raš  kopij  ir yra laikomas 
vienu garsiausi  ši  dien  Italijos 
atlik j . Lietuvos sostin je Erosas 
Ramazotis atliks ne tik naujausias 
savo dainas, bet ir žymiausius hitus. 
„Siemens arenoje“ skamb s „Cose 
Dela Vita“, „Piu Bella Cosa“ ir kiti 
gerai žinomi k riniai.

Bilietus  Eroso Ramazo io pa-
sirodym  „Siemens arenoje“ Vilniu-
je galima sigyti visose „Tiketa“ 
kasose ir internetu.

Vasario 13-tą surengęs įspūdingą pasirodymą Ispanijos sos-
tinėje Madride garsusis atlikėjas Erosas Ramazotis tęsia savo 
gastroles ir grandioziniais šou drebindamas didžiausius Eu-
ropos miestus artėja prie Lietuvos. Jau balandžio 6 d. daini-
ninkas surengs vienintelį koncertą Vilniuje, kuriame pristatys 
naujausią albumą „Ali e Radici“. Specialiai ištikimiausiems 
savo gerbėjams legendinis atlikėjas taip pat dovanoja dainų 
rinkinį „The Collection“, į kurį įtraukė geriausius per visą savo 
karjerą sukurtus hitus.

Organizatorių nuotr.

Jau balandžio 6 d. 
E. Ramazotis surengs 
vienintelį koncertą 
Vilniuje, kuriame 
pristatys savo naujausią 
albumą „Ali e Radici“
Organizatorių nuotr.

Išskirtinį Eroso Ramazočio 
koncertą Lietuvoje 
organizuoja Rytų ir Vidurio 
Europoje pirmaujanti 
koncertinė agentūra 
„Makroconcert“. 



Pasiruošimas vieninteliam 
“Billy’s Band” koncertui Lietuvo-
je pa iame karštyje! “Billy’s 
Band” koncertuos Lietuvos publi-
kai Šv.Kotrynos bažny ioje lygiai 
po 10 met  (j  koncertas vyko 
2000 metais) t  pa i  kovo 15 die-
n . Tuomet grup  “Billy’s Band” 

pirm  kart  koncertavo dabarti-
n s sud ties, be abejo, lydima sa-
vo lyderio - vokalisto ir id jinio 
vado Vadimo-Billy, tod l ši diena 
grupei yra ypatinga.

Savo jubiliejui atšv sti grup
gavo daugiau nei 30 pasi lym  iš 
vairi  pasaulio miest , toki  kaip 

Sankt Peterburgas, Maskva, Kije-
vas, Tartu, taip pat Berlyno, Ro-
terdamo ir kt. Buvo net keli eg-
zotiški pasi lymai: koncertas 
Mongolijos sostin je Ulan Batore 
ir Naujojoje Zelandijoje - Veling-
tone!

Ta iau jubiliejinis grup s kon-
certas vyks Vilniuje! Mieste, ku-
riame grup  tiek daug turi draug :
ir žurnalist  Jurgit  Gusarovien ,
ir architekt  Jurij  Šneiderman , ir 
šoki  studijos vadov  Kotryn  Kir-
deikyt , ir kitus žymius Lietuvos 
žmones. Vilnius grupei “Billy’s 
Band” yra miestas, kuriame jie pir-
m  kart  sureng  koncert  Baltijos 
valstyb se, miestas, kuriame grup
sulauk  daug meil s ir palaikymo, 
klausytoj  šilumos ir atsidavimo, 
miestas, kuris turi nepakartojam
Šv.Kotrynos bažny ios scen .

Per savo jubiliejin  koncert
grup  “Billy’s Band” atliks vi-
siems žinomus ir geriausius savo 
k rinius iš vis  prieš tai buvusi
grup s program ! B tent tod l
koncertas vadinasi - “Billy’s 
Band”. The Best”

“Laisvalaikio” inf.
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Jubiliejiniam koncertui 
“Billy’s Band” pasirinko Vilnių

Per savo jubiliejinį koncertą 
“Billy’s Band” atliks 
geriausius savo kūrinius iš 
visų grupės programų

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Jubiliejinis kultinės grupės 
“Billy’s Band” koncertas - kovo 
15 d. Šv.Kotrynos bažnyčioje 
Vilniuje.

Bilietai į koncertą “Billy’s 
Band”, kuris vyks kovo 15 d. 
19 val. Vilniaus Šv.Kotrynos 
bažnyčioje, parduodami 
visose “Bilietai.LT” kasose.
Informacija, bilietų 
užsakymai ir reklamos 
telefonu (8-618) 01-331.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

 Sekmadien  Londone buvo 
teikti Didžiosios Britanijos kino 

ir televizijos meno akademijos 
(BAFTA) apdovanojimai. Geriau-
siais pirmojo plano aktoriais pripa-
žinti Keri Maligan (Carey Mulli-
gan) ir Kolinas Firtas (Colin Firth), 
o geriausia met  kino juosta iš-
rinkta istorija apie bomb  eksper-
tus Irake “Išminuotoj  b rys”.

Šis filmas peln  šešis BAFTA 
apdovanojimus, tarp j  ir už ge-
riausi  režis r . Pirm  kart  ši
apdovanojim  istorijoje geriausio 

režisieriaus prizas atiteko mote-
riai - Ketrin Baidžlou (Kathryn 
Bigelow).

K.Firtas buvo pripažintas ge-
riausiu pirmojo plano aktoriumi už 
vaidmen  filme “Vienišas vyras”, 
kuriame jis suvaidino g j  akade-
mik  Tom  Ford .

Džeimso Kamerono (James 
Cameron) trima io vaizdo epas 
“ sik nijimas” (Avatar) buvo no-
minuotas aštuoniems prizams, ta-
iau peln  tik du - už specialiuo-

sius efektus bei kinematografij .

“Laisvalaikis”, 2010 m. vasario 25 d.

Legendinis kino režisierius Klin-
tas Istvudas (Clint Eastwood), sub -
r s garsi  Holivudo žvaigždži  ko-
mand , pristato mums tikrais vy-
kiais paremt  istorij  apie vien  ži-
nomiausi  pasaulio asmenybi  - Nel-
son  Mandel , kur  vaidina Morga-
nas Frymanas (Morgan Freeman).

Šioje jaudinan ioje “Oskarais” 
nominuotoje istorijoje supažindina-
ma su rasin s konfrontacijos drasko-
ma Piet  Afrikos Respublika ir sp -
dingais pirmaisiais Nelsono Mande-
los prezidentavimo metais. Juosta 
paremta Džono Karlino (John Carlin) 
pagal tikrus vykius parašytos kny-
gos “Playing the Enemy: Nelson 
Mandela and the Game That Made 
a Nation” motyvais. Ekrano žvaigžd
Morganas Frymanas juostoje k nija 
k  tik prezidentu išrinkt  Mandel ,
kuris skaudžiai išgyvena šalies su-
siskaldym  ir rasi  kar . Asmeniškai 

pats Nelsonas Mandela pareišk  no-
r , kad filme “Nenugalimas” j  vaiz-
duot  b tent Morganas Frymanas. 
Aktorius kelet  met  ruoš si šiam 
vaidmeniui ir net buvo nuvyk s pas 
buvus  Piet  Afrikos Respublikos 
prezident  aptarti šio kino projekto. 
Nepaisant sekinan io proceso, kurio 
metu buvo siekiama Mandelos as-
menin  gyvenim  pritaikyti tradici-
niam kino žanrui, abu vyrai projekto 
metu užmezg  tvirt  draugyst . “Jis 
yra didžiulis mano gerb jas. Tai buvo 
Mandelos pasirinkimas, kad j  filme 
k ny iau b tent aš”, - sak  Morga-

nas Frymanas.
“Oskaro” laim tojas prisipažino, 

kad suvaidinti Nelson  Mandel  jam 
buvo didžiul  garb . Aktorius dar 
1996-aisiais priva iai buvo susitik s
su Nelsonu Mandela ir nuo to laiko 
j  laiko savo bi iuliu. Holivudo 
žvaigždei puikiai pavyko atskleisti 
charizmatiškojo Piet  Afrikos Res-
publikos vadovo orum  ir t  neap-
sakom  šilum , kuri  jis spinduliuo-
ja. Pats Morganas Frymanas pajuto, 
koki  aur  šis žmogus skleidžia ir 
koki  didžiul  pagarb  jam jau ia ne 
tik jo šalis, bet ir visas pasaulis.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Žvaigždžių komanda istorijoje apie N.Mandelą

Už Nelsono Mandelos vaidmenį Morganas Frymanas 
yra įvertintas “Auksinio gaublio” ir “Oskaro” 

nominacijomis geriausio aktoriaus kategorijoje
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Nenugalimas” - kino tea-
truose nuo vasario 26 d.

Biografin  drama
Režisierius Clint Eastwood
Vaidina: Morgan Freeman, 

Matt Damon ir kiti.

Keri Maligan buvo 
apdovanota už vaidmenį 

filme “Auklėjimas”
EPA-Eltos nuotr.

Londone išdalinti BAFTA apdovanojimai



“Bjauri tiesa”

(“The Ugly Truth”)
Romantin  komedija (2009), rež. Robert Luketic, JAV

Kiekvienas moters ir vyro susitikimas neišvengiamai priver ia 
spr sti komplikuotas, nepadorias, jausmingas ir seksualias meil s
teoremas pagal iki skausmo paž stamas formules. Populiari tele-
vizijos laidos ved ja, kuri  vaidina aktor  Katerina Heil (Katheri-
ne Heigl), trokšta, kad jos svajoni  princas - vienišas gydytojas 
- nulipt  nuo žirgo ir paskambint  b tent  jos nam  duris. Pame-
tusi galv  gražuol  vadovaujasi patyrusio meil s reikal
eksperto, kur k nija Džerardas Batleris (Gerard Butler), 
dalijamais grubiais, amoraliais, bet veiksmingais patari-
mais. Ir ilgai nepastebi, kad d mesiu apgaubiantis kur kas 
geresnis vyras nuolat sukin jasi šalia.

“Íalti apkabinimai”
(“Los Abrazos Rotos”)

Drama (2009), 
    rež. Pedro Almodovar, Ispanija

Žymus scenaristas ir režisierius gyveno dviem 
vardais: tikruoju, Mateo Blanko, ir žaismingu Hario 
Keino slapyvardžiu, kuriuo pasirašin jo romanus, 
pjeses ir scenarijus. Po baisios avarijos, per kuri
prarado reg jim  ir savo gyvenimo moter , mielas 
liko tik slapyvardis - jam buvo kur kas lengviau gal-
voti, kad Mateo žuvo kartu su mylim ja. Pra jus 14 met  jis visgi prisimena 
praeit  ir savo pad j jui papasakoja fatališk  meil s keturkampio istorij , kurio-
je susipina aistra, pavydas, nepamirštos paslaptys, klasta ir kalt s jausmas. Šis 
filmas - tai gyvenimo, meil s ir mirties tango.

 NAUJAUSI DVD
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  KNYGOS

Paulius Jurkeviçius
STALTIESÎS 

RITMU
“Tyto alba”

Žurnalisto P. Jurkevi iaus, jau 
keliolika met  dirban io Italijoje, 
nuolat rašan io gastronomijos temo-
mis Lietuvos ir užsienio spaudoje, 
pirmoji knyga - tai kelion  po gero 
ir blogo skonio Europ , pasidairymas 
po šiuolaikin  Lietuvos restoran  pa-
saul . Tai šmaikšt s praktiniai pata-
rimai geros virtuv s ieškotojams ir 
teoriniai gastronomijos kaip bendro-
sios kult ros dalies pagrindai. Pizos 
universiteto profesoriaus baltisto Pi-
etro U.Dini lietuviškai rašytame 
žanginiame tekste apžvelgiama su 

Italija glaudžiai susijusi šios knygos 
autoriaus k rybin  veikla.

Galina Dauguvietyt∂
DIALOGAI 
SU SAVIMI
“Tyto alba”

“Dialogai su savimi” - tre ioji 
Galinos Dauguvietyt s knyga po 
“Perpetuum mobile” (2002) ir 
“Post scriptum” (2006). Tre ioje 
knygoje garsiojo Lietuvos televi-
zijos serialo “Petrai i  šeimoje” 
režisier  G.Dauguvietyt  - ta pati 
s mojinga, dirbtinio rimtumo ir pa-
sip timo nepripaž stanti, vidiniu 
aristokratizmu traukianti asmeny-
b . Jos teigimu, ši knyga atvires-
n . Joje G.Dauguvietyt  dalijasi 
anks iau nepasakotais atsimini-
mais, mintimis vairiomis temomis 
- nuo šiandienos aktualij  iki gy-
venimo ir mirties klausim .

Colleen 
McCullough

PRISILIETIMAS
“Tyto alba”.

Rašytoja Colleen McCullough 
(g.1937 m.) - viena žymiausi  austra-
li  rašytoj . “Eršk i  paukš i ” au-
tor s knyga “Prisilietimas” nenusilei-
džia garsiajam savo pirmtakui. Šis ro-
manas mus v l sugr žina  atšiauri ,
karšt  ir r s i  XIX a. Australij , kur 
viešpatauja savi statymai, kur vyrai 
bando laim  ieškodami aukso, o mo-
terys, kaip Elizabet  Dramond, pa-
kl sta likimui: j  nori vesti tolimas 
giminaitis Aleksandras Kinrosas, ta-
iau šis noras skamba grei iau kaip 
sakymas. Meistriškai parašytas “Pri-
silietimas” - aistringas, švelnus ir jau-
dinantis romanas apie moters likim .

Ernestas Parulskis
KASDIENYBÎS 

KUNSTKAMERA
“Tyto alba”

Pirmoje savo knygoje eseistas 
E.Parulskis pasakoja apie daiktus ir 
reiškinius,  augusius  m s  kasdie-
nyb . Vieni jo tyrin jami daiktai ir 
reiškiniai - seni,  tokie kaip kan ios
dant  gydytojo kabinete,  kiti - dau-
giau ar mažiau nauji, tokie kaip da-
lyvavimas “Eurovizijoje” ar banko 
korteli  PIN kodai. Ši knyga - m -
ginimas paversti kasdienyb  nuoty-
kiu. Kone moksline informacija,  pa-
ties autoriaus improvizuot  sociali-
ni  apklaus  duomenimis ir jo pa-
m gtais matematiniais skai iavi-
mais pagr sti tekstai iš ties  artimi 
prozos k riniams.

Karen 
Duve
TAKSI

“Algimantas”
Jaunosios kartos Vokietijos ra-

šytojos Karen Duve (g.1961) ro-
manas, pasirod s 2008 met  ge-
guž , Vokietijoje jau tapo bestse-
leriu. Jame žmoni  tarpusavio san-
tykiai vaizduojami taksi vairuoto-
jos akimis. Daug kritišk , komiš-
k , lyrišk  situacij . Autor  yra 
pati dirbusi taksi vairuotoja, tad 
romanas pagr stas asmenine auto-
r s patirtimi. Vokietijoje knyg  iš-
leidusi leidykla “Eichborn” net 
pareng  tok  plakat : “Taksi vai-
ruoti moka daugelis, ta iau taip 
puikiai apie tai rašyti sugeba tik 
Karen Duve”.

 SAVAITĖS VAIZDELIS

Turite “Savait�s vaizdelio” rubrikos vert� kadr�? Pasidalinkite! Si�skite 
kokybi�kas (nuo 1MB) nuotraukas adresu laisvalaikis@respublika.net, pavadinkite lai�k� 
“Savait�s vaizdelis”, �ra�ykite savo vard� ir pavard�. I�spausdintos nuotraukos autoriui 
bus �teiktas prizas - knyga. D�l prizo teirautis tel. Vilniuje 212 36 26.

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

Vytauto Milišausko nuotr.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti dvi knygas
Atsakym� � kry�ia�od� iki kovo 2 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 

Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.
Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Evelina Liudvinavi�i�t� i� Vilniaus. 

Jai bus �teiktas “Mambopizza” dovan� kuponas.
D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 

Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: V�duokl�. Meg. Lys. Tampra. Nago. Kaimynas. Tona. I�akijo. 

Alergija. Minus. Bufonada. Rasas. Inga. Na�ys. Tapatyb�. Sop�s.

Horizontaliai: Moliuskai. �alpusniai. Degustacija. Kormoranas. Manyti. 
Gina. Ato. Anoj. Inas. �yp. Gano. Judamyb�. Saragosa. Basas. S�s.

Pa�ym�tuose langeliuose: REGALIJA.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 02 25 - 03 03

AVINAS. Ketvirtadien� tinka tvar-
kyti �eimos reikalus. Penktadien�, 
�e�tadien� skirkite meilei, k�rybai, gro�io 
proced�roms, apsilankykite gerame 
restorane, teatre ar koncerte. Sekmadien� 
ir darbo savait�s prad�ioje patausokite 
sveikat�. Tre�iadien� venkite gin�� su 
partneriu.

JAUTIS. Ketvirtadien� palanku vykti � 
tarnybines keliones, mokytis, bendrauti. 
Penktadien�, �e�tadien� daugiau d�mesio 
skirkite �eimai. Sekmadienis ir darbo 
savait�s prad�ia palanki meilei, k�rybai, 
pramogauti su vaikais. Tre�iadien� 
saugokit�s traum�.

DVYNIAI. Ketvirtadien� nei�laidaukite. 
Penktadien�, �e�tadien� tinka gro�io 
proced�ros, susitikti su draugais, 
prasibla�kyti. Sekmadien� ir darbo 
savait�s prad�ioje daugiau d�mesio 
skirkite �eimai. Tre�iadienis palankus 
meilei.

V��YS. Ketvirtadienis - aktyvi diena. 
Penktadien�, �e�tadien� b�kite prakti�kesni. 
Sekmadienio pilnatis gali sukelti jausm� 
sumai�t�, apsunkinti bendravim�. Darbo 
savait�s prad�ioje tinka vykti � tarnybines 
keliones, mokytis. Tre�iadien� daugiau 
d�mesio skirkite sutuoktiniui.

LI�TAS. Ketvirtadien� venkite konflikt�. 
Penktadienis, �e�tadienis - j�s� s�km�s 
dienos. B�site d�mesio centre, gal�site 
daryti �tak� aplinkiniams. Sekmadien� 
ir darbo savait�s prad�ioje b�kite 
prakti�kesni. Tre�iadien� palanku ben-
drauti, mokytis.

MERGEL�. Ketvirtadien� b�kite aktyvesni, 
nepraleiskite progos pavie�inti savo 
id�j�, siekite populiarumo. Penktadien�, 
�e�tadien� nuo reikal� atitolkite, venkite 
konflikt�. Sekmadienio pilnatis vyks j�s� 
�enkle, tod�l gali b�ti sunkiau i�likti objek-
tyviems. Darbo savait�s prad�ia palanki 
aktyviai veiklai. Tre�iadien� nei�laidaukite.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadien� b�kite 
diplomati�kesni tiek �eimoje, tiek ir 
tarnyboje. Penktadienis, �e�tadienis 
palankus gro�io proced�roms, b�ti 
vie�umoje, lankyti renginius. Sekmadienio 
pilnatis gali i�provokuoti konfliktus d�l 
smulkmen�. Tre�iadien� imkit�s aktyvios 
veiklos.

SKORPIONAS. Ketvirtadien� palanku 
mokytis, vykti � kelion�, bendrauti. 
Penktadien�, �e�tadien� b�kite manda-
gesni, toleranti�kesni su aplinkiniais. 
Sekmadienis ir darbo savait�s prad�ia 
palanki b�ti vie�umoje, siekti populia-
rumo. Tre�iadien� venkite konflikt�.

�AULYS. Ketvirtadien� nerizikuokite 
pinigais. Penktadien�, �e�tadien� tinka 
gro�io proced�ros, bendrauti, keliauti, 
mokytis. Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje b�kite diplomati�kesni, venkite 
�tampos santykiuose su kolegomis. 
Tre�iadien� palanku b�ti vie�umoje.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� venkite reikal� 
su teis�sauga, nesiai�kinkite santyki� su 
partneriu. Penktadien�, �e�tadien� nesi-
vadovaukite ambicijomis. Sekmadienis 
ir darbo savait�s prad�ia tinka mokytis, 
keliauti, bendrauti. Tre�iadien� b�kite 
diplomati�kesni tiek tarnyboje, tiek su 
sutuoktiniu.

VANDENIS. Ketvirtadien� stenkit�s 
nepervargti. Penktadien�, �e�tadien� 
nesiai�kinkite santyki� su partneriu. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
nerizikuokite pinigais. Tre�iadienis - 
harmoninga diena.

�UVYS. Ketvirtadienis tinkamas meilei, 
�eimos pramogoms. Penktadien�, 
�e�tadien� patausokite sveikat�. 
Sekmadienio pilnatis gali lemti papildo  -
m� �tamp� santykiuose su partneriu. 
Darbo savait�s prad�ia nepalanki spr�sti 
juridinius reikalus. Tre�iadien� nerizikuo-
kite pinigais. 

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

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

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
26-4 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.30.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 26-4 d. 10.30, 13, 15.15, 18, 20.30 
(4 d. 10.30 val. seansas nevyks).

“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) - 
25 d. 17.15. 26-4 d. 12, 14.45, 17.45, 20.45.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 25 d. 12.30, 
15.30, 18.30, 21.30. 26-4 d. 12.15, 15.45, 19, 
21.40 (12.15 val. seansas vyks 27-28 d.).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 10.15, 12.45, 
15. 26-4 d. 10.15, 12.45, 15, 17.15 (3 d. 
seansai nevyks).

“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) - 
25 d. 14.30. 26-4 d. 10.45, 13.15, 16 (10.45 
val. seansas vyks 27-28 d.; 2 d. seansai 
nevyks).
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 10.30, 13.15, 16.15, 19, 21.40. 
26-4 d. 14.15, 17.30, 20.15.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 25 d. 12.15, 14.15, 16.45, 19.15, 

21.15. 26-4 d. 18.45, 21 (2 d. seansai nevyks).
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 25 d. 11.45, 14.45, 18, 21. 26-4 d. 13.30, 
18.45 (13.30 val. seansas vyks 27-28 d.).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 25 d. 11, 13.30, 16, 
18.15, 20.45. 26-4 d. 16.30, 21.20.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 25 d. 15.15, 17.30, 19.40, 21.50. 
26-4 d. 20 (3 d. seansas nevyks).

“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 25 d. 10.45, 13. 27-28 d. 
11.45.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 25 d. 11.15, 20.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 17.45.
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 25 d. 20.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
26-4 d. 11.50, 14.50, 18, 21.15.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 26-4 d. 11.30, 13.50, 16.40, 19, 21.30.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) - 
25 d. 21.10. 26-4 d. 12.30, 15.15, 18.15, 21.
“Alisa stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D) - 4 d. 22.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 25 d. 12.10, 14.30, 17, 19, 21.40. 26-4 d. 
12.10, 14.20, 17, 19.20, 21.50.
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 25 d. 12.30, 15.15, 18.30, 21.20. 
26-4 d. 12.20, 15.20, 18.45, 21.30 (12.20 val. 
seansas vyks 27-28 d.).
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 25 d. 11.50, 
14.50, 18, 21. 26-4 d. 11.40, 14.40, 18.30, 
21.15 (11.40 val. seansas vyks 27-28 d.).
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 11.30, 14.10, 16.45, 19.20, 22. 
26-4 d. 13.30, 16.10, 19, 21.40.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 25 d. 11, 15, 20. 26-4 d. 11, 15, 20 
(4 d. 20 val. seansas nevyks).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.10, 
13.20, 15.30, 17.45. 26-4 d. 11.10, 13.20, 
15.30.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, 
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 25 d. 
20.15. 26-4 d. 17.45.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 19.10, 21.50. 26-4 d. 20.45.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 25 d. 12. 26-4 d. 11.20.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 25 d. 12.30, 14.40, 17.15, 19.30, 
21.30. 26-4 d. 13.15, 15.30, 18, 20.30 (13.15 
val. seansas vyks 27-28 d.).
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“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) 
- 25 d. 11.20, 13.50, 16.20. 26-4 d. 13, 15.45 
(13 val. seansas vyks 27-28 d.).
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 25 d. 14.10, 16.30, 18.50. 26-4 d. 
18.15, 20.45.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  (komedi-
ja, Rusija) - 25 d. 13, 15.30, 18.15, 20.45.
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 25 d. 15.45, 20.30.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Tarp sien�”  (drama, Pranc�zija) - 25 d. 17. 
26 d. 21.10. 27 d. 18.50.
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 25 d. 19.20. 26 d. 17. 27 d. 21.10. 
28 d. 16.30. 3 d. 21.10. 4 d. 16.
“V�javaik�”  (komi�ka drama, D.Britanija) 
- 25 d. 21. 26 d. 18.50. 27 d. 16.30. 28 d. 
18.15. 1 d. 16.45. 2 d. 20.30. 3 d. 17. 4 d. 
20.30.
“Lietuvi� �vent�s ir sakm�s”  (animacija, 
Lietuva) - 27 d. 13.
“Seklio Kalio nuotykiai”  (drama, Lietuva) 
- 27 d. 15.
“Me�kiukas ateina”  (animacija, Latvija) 
- 28 d. 13.
“Veronikos Fos ilgesys”  (drama, Vokietija) 
- 28 d. 20.30.
“U�daras seansas”  (Lietuva) - 1 d. 19.
“Zero”  (kriminalin� drama, Lietuva) - 1 d. 21. 
2 d. 17. 3 d. 19.20.

“Neris ir jos krantai”  (dokumentika, 
Lietuva) - 2 d. 19.
“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentika, 
Lietuva) - 4 d. 18.

OZO KINO SAL�
“Visi kalba, kad a� tave myliu”  
(muzikin� komedija, JAV) - 26 d. 18.
“Roko legendos: The Doors”; T.Rex”  
(muzikiniai f., JAV) - 27 d. 16.
“Ivano vaikyst�”  (drama, Rusija) - 1 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
26-4 d. 11.40, 15, 18.15, 21.15. 26-27 d. 
23.59.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 26-4 d. 11, 13.45, 16, 18.45, 21.30. 
26-27 d. 23.45.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 25 d. 23.59. 26-4 d. 14.30, 17.30, 20.30. 
26-27 d. 23.15.
“Alisa stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, 3D) - 4 d. 22.
“Operos fantomas”  (Kitokio kino klubas) 
- 2 d. 17.50.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 10.45, 12.45, 
15. 26-4 d. 10.25, 12.30, 14.45, 17.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 25 d. 12.15, 
15.15, 18.15, 21.15, 23.59. 26-4 d. 15.15, 
20.45. 26-27 d. 23.30.

“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - iki 4 d. 10.10, 15.30, 21 (4 d. 21 
val. seansas nevyks).
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 25 d. 11, 13.45, 16.30, 19.15, 22. 
26-4 d. 19.15, 22.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 10.25, 13, 16, 19, 21.45. 26-4 d. 
12.15, 18 (12.15 val. seansas vyks 27-28 d.; 
2 d. 18 val. seansas nevyks).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 25 d. 13.30, 18.45. 26-4 d. 13.30, 19.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) 
- 25 d. 12, 14.45, 17.30. 26-4 d. 11.20, 16.15 
(11.20 val. seansas vyks 27-28 d.).
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 25 d. 17.15, 19.30, 21.30, 23.30. 
26-4 d. 14, 19.30.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 25 d. 14, 16.15, 18.30, 20.45. 26-4 d. 
21.45.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 25 d. 11.45. 27-28 d. 12.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 20, 22.30.
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 25 d. 23.15.

CINAMON
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 26-4 d. 12.15, 14.45, 17.10, 19.30, 
21.45.

“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
26-4 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.55.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 25 d. 11, 
13.45, 16.30, 19.15, 22. 26-4 d. 12.45, 15.30, 
18.30, 21.15.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 25 d. 18, 20, 22.05. 26-4 d. 16, 20.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 13.30, 16.15, 18.45, 21.15. 
26-4 d. 15.45, 18.15, 20.45.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) - 
25 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45. 
26-4 d. 10.50, 13.15.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, JAV) - 25 d. 
12.30, 15, 17.15, 19.30, 21.45. 26-4 d. 
11.40, 22.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.45, 14, 16. 
26-4 d. 14.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 26-4 d. 18.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 25 d. 11.15.

KLAIP�DA

CINAMON
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 26-
4 d. 12.45, 15.45, 18.45, 21.45.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 26-4 d. 11.30, 14, 16.15, 18.30, 21.

“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 26-4 d. 11.45, 15.15, 21.15.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 25 d. 11, 13.40, 
16.30, 19.15, 22. 26-4 d. 12.15, 15, 17.45, 20.30.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 25 d. 16, 18, 20.15, 22.15. 26-4 d. 
18, 20.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 25 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 
21.15. 26-4 d. 11, 13.30, 19, 21.30.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) - 
25 d. 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45. 
26-4 d. 14.30, 17.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, JAV) - 25 d. 12.15, 
14.30, 16.45, 19, 21.30. 26-4 d. 11.05, 22.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 25 d. 11.05, 13.05, 
15.15. 26-4 d. 10.45, 13.15.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 25 d. 21.40. 26-4 d. 19.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 26-4 d. 16.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 25 d. 17.30.
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 25 d. 11.30.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 25 d. 13.30.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  (komedi-
ja, Rusija) - 25 d. 19.45.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Spalvingas, karštas ir rekordinis Vankuveris
Žiemos olimpinėse žaidynėse Vankuveryje 
varžosi ne tik rekordinis skaičius sportininkų 
(2631 iš 82 pasaulio šalių), bet ir nesuskai-
čiuojama armija sporto aistruolių.

Vokiečiai pasirūpino atributika

“Laisvalaikis”, 2010 m. vasario 25 d.

Žavios kanadietės

Apsiginklavę ir įkaitę britai Medalių išbadėjęs norvegas

Amerikiečiai itin mėgsta 
variacijas savo vėliavos tema

Rusiškos pasakos herojai

Raguotieji švedai

Sporto aistruolis iš 
Olandijos

EPA-Eltos nuotr.


