
Pastaruoju metu RŪTA ŠČIOGO-
LEVAITĖ (27) taip pamėgo įvai-
rių TV projektų komisijų kėdes, 
kad mes net primiršome, kaip ji 
dainuoja. Tikėkimės, kad 2007-
aisiais pasirodžiusio jos albumo 
“Paskutinis šokis” pavadinimas 
netaps pranašiškas. Pati daini-
ninkė sako, kad komisijos narės 
vaidmuo jai naudingas, mat ji 
nori išmokti kritikuoti neįžeis-
dama. Ar to paties tikisi projek-
tų prodiuseriai? Kažin, nes Rūta 
garsėjo tiesmukiškumu. Daugelį 
skaitytojų dominantis jos asme-
ninis gyvenimas - tabu. Į klau-
simus apie jį dainininkė išsisuka 
aptakiais atsakymais.

Laima KARALIŪTĖ

- Paaiškinkite paradoks  - 
esate daininink , o “Chor  ka-
ruose” s dite komisijos k d je.
Ar ne mieliau b tum te kitoje 
barikad  pus je?

- Šiame etape man tai suteikia 
galimyb  išmokti daug nauj  daly-
k . Tik tod l man ir patinka šis 
vaidmuo.

- Ar nesunku kritikuoti ne 
mažiau muzikoje patyrusius ko-
legas, kad ir Iren  Starošait ?

- Komisijos k d je s džiu, nes 
noriu išmokti suderinti kritik  ir su-
geb jim  neužgauti, ne žeisti žmo-
gaus. Galb t tai nesuderinama. Ar-
ba suderinama ne visada.

- Ar vadinamasis antros vie-
tos sindromas panaikino nor
dalyvauti konkursuose?

- Niekada nesureikšminau to, 
atvirkš iai, visuomet 
vertinau antr sias vie-
tas kaip s km . Ne-
bent pajuokauju apie 
“antrok s sindrom ”.

- Nebijote, kad 
žmon s jus prad s
vertinti kaip “etati-
n ” komisij  nar , o ne daini-
nink ?

- Nebijau jokio vertinimo. Bet tai 
nereiškia, kad man visiškai niekas 
ner pi. Man r pi tiesa, o ne sivaiz-
duojama kit  žmoni  nuomon .

- Nežadate dar kart  daly-
vauti “Eurovizijoje”?

- Ties  sakant, šiais metais net 
pamiršau, kad yra toks konkursas. 
Nedalyvausiu, nes neturiu jam tin-
kan ios dainos.

- Jei b t  j s  valia, k  si s-
tum te  “Eurovizij ”?

- Ger  dain , profesional  atliki-
m  ir dom  pasirodym .

- Didžiausias komplimentas 
dainininkei?

- Pamenu, paauglyst je pusbro-
lis savo draugui pasak : “O, kad aš 
taip futbol  žais iau, kaip ji dainuo-
ja...”. Iki šiol man tai simintiniau-
sias komplimentas.

- O didžiausias žeidimas?
- Apie tai negalvoju.

- Šiandien Lietuvoje populia-
ru rašyti žinom  žmoni  biogra-
fijas. Ar sutiktum te, kad apie 
j s  gyvenim  b t  parašyta 
knyga?

- Nematau jokios problemos. 
Biografin s knygos - nei blogai, nei 
gerai. Manau, kai kurie mano gyve-
nimo vykiai gana dom s, ta iau 
apie savo autobiografij  negalvoju. 
Nenoriu viešinti asmeninio gyveni-
mo. Taip pat nenor iau, kad be ma-
no sutikimo kas nors papasakot
mano gyvenimo detales.

- Kokio žinomo lietuvio bio-

grafij  nor tum te išvysti kny-
gynuose?

- Nejau iu tokio poreikio.

- Ar gal tum te pasakyti, ko-
kia j s  viešumo kaina?

- Vieniems ji didel , kitiems - 
ne. Tai priklauso nuo daugelio da-
lyk .

- Kokia esate motina? (R ta
augina dvej  met  s n  Adom
- aut. past.)

- Jei atvirai, ne si-
vaizduoju, kaip atsaky-
ti  š  klausim .

- Ar namuose jus 
galima išvysti sukio-
jantis prie puod ?
Ar jums patinka ga-
minti?

- Taip, ruošti maist  man labai 
patinka, nors neturiu tam užtekti-
nai laiko.

- TV ekrane atrodote konkre-
ti, mokanti apginti savo nuomo-
n , neretai griežtoka. Ar tokia 
esate ir šeimoje?

- Tai tik dalis man s. Nors kon-
kretumas, dažnai peraugantis 
tiesmukiškum , man tikrai b din-
gas. Tai savyb , kuri nelabai patin-
ka žmon ms. Man ji irgi ne visada 
patinka. Apie griežtum  atskira 
kalba. Man atrodo, kad žmon s la-
bai individualiai supranta, kas tai 

yra. Manau, kad moku b ti griežta. 
Beje, vertinu ši  savyb , kai ji ne-
peržengia rib .

- Kokie vakarai, savaitgaliai 
namuose jums jaukiausi?

- Žiemos, kai už lango lyja arba 
šalta. Tada buvimas namuose pasi-
daro dar malonesnis.

- Esate nesusituokusi. Kokia 
j s  nuomon  apie santuok ?

- Save vertinu kaip susituokusi .
Ir tam neb tinas parašas ar viešu-
mas. Man kur kas mažiau priimtina, 
kai oficial s sutuoktiniai elgiasi 
priešingai.

- Ar skyrybos ne var  baim s
dar kart  žengti š  žingsn ? (R -
ta buvo ištek jusi už oreivio Vy-
tauto Samarino - aut. past.)

- Ne.

- Ar vis dar paniškai bijote 
skristi l ktuvu? Ar neband te 
veikti savo fobijos?

- Kartais bijau klaikiai, kartais 
- paken iamai. Tikiu, kad man pa-
vyks atsikratyti šios baim s. Aš net 
užsirašiau  tam skirtus kursus. Tik 
jei tai b t  lengva, netur tume to-
kios fobij  statistikos.

- Koks j s  laisvalaikis da-
bar, kai už lango šaltis?

- Vandens proced ros, knyg
skaitymas.

“Konkretumas, dažnai peraugantis 
į tiesmukiškumą, man tikrai būdingas. 

Tai savybė, kuri nelabai patinka žmonėms”

R.Ščiogolevaitė: “Save vertinu kaip susituokusią”
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Rūta Ščiogolevaitė vaikšto į 
kursus, kurie turėtų padėti 
atsikratyti baimės skristi lėktuvu

Sauliaus Venckaus nuotr.



“Chorų karai”: E.Jurgaitytės kolektyvas iškrito, bet gali sugrįžti
Šeštadien  vykusioje TV3 laidoje “Chor  karai” teko atsisveikinti su vienu iš septyni  projekte dalyvaujan-

i  kolektyv  - pirmoje išlikimo kovoje mažiausiai ži rov  ir komisijos bals  surinko jauniausias Vilniaus 
choras ir jam atstovaujanti vaik  “Eurovizijos” nugal toja Egl  Jurgaityt . Vis d lto projekto taisykl s leidžia iš 
kovos iškritus  chor  sugr žinti komisijos sprendimu, tod l E.Jurgaityt s gerb jai dar gali j  išvysti “Chor  ka-
r ” scenoje netolimoje ateityje. Vilniui atstovauti liko Irenos Starošait s choras. Tuo tarpu Raigardo Tautkaus 
vadovaujamas Kauno miesto choras jau antr syk skina laurus ir užima lyderio pozicij . Kiekvienas projekte 
dalyvaujantis choras kovoja ne tik d l savo miesto garb s, bet ir gerov s - laim j s kolektyvas uždirbtas l šas
skirs vienai iš pasirinkt  organizacij  atstovaujamame mieste.

Elenos NIKONOVAITĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

Humoru ne pagal scenarijų žiūrovus 
linksmina laidos vedėjas Vytautas 
Šapranauskas, jam talkina Jurgita Jurkutė

Deividas Norvilas-Deivis ir 
Klaipėdos miesto choras jau 
antrąsyk pasirinko komikų įvaizdį

Sasha Son(g) 
(dešinėje) ir Evelina 
Anusauskaitė šįsyk 

stengėsi kuo daugiau 
darbo palikti chorui

Šampaninis Kauno 
choras nustebino ne tik 
dainavimu, bet ir įdomia 
scenografija bei įvaizdžiu

Nuo šiol Vilniui atstovaus tik Irenos 
Starošaitės vadovaujamas choras

Žaliasis Panevėžio choras 
su Mia - trečioje vietoje

Eglė Jurgaitytė ir 
jos vadovaujamas 
Vilniaus choras dar 
gali sugrįžti į projektą
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Skaitykite “Laisvalaik ” ir surinkite 2010 met  “Vakaro žini ” kalendoriaus nuotrauk  kolekcij !

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



Agnės VAITASIŪTĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS 
fotoreportažas

Aus  r žiantis dainavimas, už šir-
dies griebiantys šokiai, regis, net ži -
rintiems skausm  sukeliantys akroba-
tiniai triukai - tai tik dalis to, k  per 
pirmos LNK laidos “2 minut s šlov s” 
filmavim  demonstravo dalyviai. Ko-
misijos nariai jiems buvo itin griežti. 
“Turi ger  bals , bet daugiau nieko”, 
“Gerai, kad pirmiau pasirod te ia, o 
ne Londone”, - tokie ir panaš s ko-
mentarai skamb jo iš komisijos nari
- Algio Ramanausko-Greitai, Violetos 
Tarasovien s, Vitalijaus Cololo ir In-
gos Norkut s - l p . Laidos taisykl s
- 40 ži rov  iš publikos studijoje turi 
po pultel , kuriuo gali sustabdyti pasi-
rodym . Jei 20 ži rov vertina dalyv
neigiamai, suskamba “Stop” sirena, o 
dalyvio likim  sprendžia komisija. Kie-
kvienas j  turi po vien  veto teis ,
kuri suteikia dalyviui šans  pasirodyti 
kitame etape. Publikai balsavus “už”, 
galutin  sprendim  priima komisija. 
Trys jos “taip” dalyviams suteikia tei-
s  toliau varžytis ir kovoti d l pagrin-
dinio 40 t kst. lit  prizo.
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“2 minutės šlovės”: 
nuo šokiruojančio lankstumo iki kurčiųjų šokio

Kokius dar talentus 
pademonstruos ištroškusieji 
dėmesio, sužinosite jau šį 
sekmadienį laidoje “2 minutės 
šlovės” 19.30 val. per LNK.

Projekto komisijos nariai - televizijos laidų vedėjas Algis 
Ramanauskas-Greitai, dainininkė Violeta Tarasovienė, 

humoristas Vitalijus Cololo ir aktorė Inga Norkutė

Šešiolikmetė Erika publiką bandė 
sužavėti būgnų mušimu

Publika sustabdė cirko artistės 
Monikos pasirodymą, tačiau teisėjų 
veto sugrąžino ją į projektą

Kaimo pasakorius 
Petrulis nesudomino 
nei publikos, nei 
komisijos

Laidos vedėjas 
Vytenis Pauliukaitis

Pradedančiosios 
dainininkės Laura ir 
Gabrielė

Žiūrėti į lanksčiausio žmogaus pasaulyje 
Kiros Hadgu triukus ne vienam salėje 

sėdinčiam žiūrovui buvo... skaudu

Jautrus kurčiųjų Lauros ir 
Ramūno šokis sujaudino 
žiūrovus

Šokių grupė “Alemanda” liko 
patenkinti savo 2 minučių šlove

- Kada paskutin  kart  g -
r te kav  su tirš iais puodely-
je?

- Geriu toki , šis užpylimo b -
das n ra blogas. Reikia tik atsi-
rinkti tinkam  teisingai sumalt
pupeli  mišin  ir kava išeina lygiai 
tokia pat skani kaip ir pagaminama 
aparatu.

- Kaip kilo mintis atidaryti 
kavin ? Kod l ne arbatin ?

- Gr žus iš kelioni , galvoje 
kirb davo mintis, kad reikia tai 
padaryti pas mus - tai, k  pama-
tydavau domaus ir ko pas mus 
n ra. Kavin s id ja prasid jo 
nuo vyro sapno, jis atsik l s pa-
sak : darome kav  išsinešti, nes 
to pas mus nebuvo. Nesl psiu, 
b ta visoki  min i , apie mais-
t  irgi.

- Iš kur gijote žini  apie 
kav ?

- Iš pradži  buvo teorija iš kny-
g , v liau - praktika, žmoni , dir-
ban i  kavos rinkoje, patarimai.

- Kokio užsienio kavini
tinklo koncepcija jums arti-
miausia?

- Didžiojoje Britanijoje sik -
rusio kavini  tinklo “Costa Cof-
fee”. Tiek “Starbucks”, tiek “Cos-
ta Coffee”, tiek “Cafe Nero” ka-
vini  tinkl  koncepcija yra panaši, 
bet pats kavos paruošimas skiria-
si. Kas Anglijoje, Amerikoje yra 
gerai, lietuviams gali netikti - jie 
išrankesni.

- Sakoma, kad pasaulyje 
yra trys kavos tradicijos: 
skandinav , anglosaks  ir ita-

l . Jums priimtinesn  anglo-
saks ?

- Ital  ir anglosaks  mišinys: 
iš ital  - temperamentas, tradicija, 
skonio samprata, o iš angl  - su-
geb jimas paprastai atskleisti ka-
vos subtilybes kiekvienam varto-
tojui.

- Ar pas mus galima gauti 
identiško skonio populiariau-
sio Italijoje kavos ruošimo b -
do espreso puodel ?

- Galima, ir man labai smagu 
pamatyti, kai ia tie patys italai 
atvažiav  išgeria espreso kavos. 
Italai kav  vartoja specifiškai: 
jie niekada negeria jos atsis d
- išgeria atsistoj  vienu gurkš-
niu ir palik  kompliment  išei-
na. Jie v l sugr žta, turime toki
nuolat užsukan i  ital ... (Šyp-
sosi.)

- Ar kavos gurmanai geria 
balint  kav ?

- Tikri kavos gurmanai kavos 
su pienu negeria, jie geria t  pat
espreso, kam reikia stipresn s - 
ristreto. Italo, gerian io kav  su 
pienu, dien  irgi nema iau.

- Gal tuomet vidury dienos 
gerti su pienu šviesint  kav
n ra gero tono ženklas?

- (Juokiasi.) Ne, aš pati m gs-
tu pienišk  kav , ji lengvesn  ir 
sotesn  - kai jos atsigeri, tarsi ir 
pavalgai. Jaunimas ypa  m gsta 
pienišk  kav .

- Kiek kavos puodeli  išge-
riate per dien ?

- Du, tris, bet per degustacijas 
išgeriu ir iki šeši  puodeli  kavos, 
kuri ir stipresn .

- Ar prie espreso kavos 
puodelio kavos ruošimo meis-
tras b tinai turi patiekti šalto 
vandens stiklin ?

- Yra dvi nuomon s: viena, kad 
gurkšnis vandens padeda atskleis-

ti kavos skonio subtilumus, kita, 
kad tai b das pasl pti blog  kavos 
skon . Kuri nuomon  teisinga - 
spr skite j s.

- Nuo ko, be pupeli , dau-
giausiai priklauso kavos sko-
nis?

- Yra vadinamoji 5 veiksni
taisykl : kavos ruošimo meistras 
(itališkai “macho”), kavos apara-
tas (“machine”), kavos pupeli
mišinys (“miscela”), tinkamas 
malimas (“macinadosatore”), tin-
kama prieži ra (“manutenzio-
ne”). Na, mes savo ruožtu dar 
prid tume tinkam  vandens ko-
kyb , nes kiekvienoje kavin je 
esame dieg  modernius vandens 
filtrus.

- Patarkite, kaip pa vairin-
ti kavos skon  patiems, na-
muose?

- Recept  yra daug. Iš šeši
kavos r ši  gali padaryti šimtus 
variant , yra specialiai kavai skir-
ti sirupai, prieskoniai, padažai. Ga-
lima maišyti ir tuos skirtingus si-
rupus, skirtingas kavos pupeli
r šis iš skirting  šali , skirtingai 
sumaltas - kava kiekvien  kart
bus kitokia.

- Kuo “Vero Cafe” kavin s
išsiskiria iš kit  kavos tin-
kl ?

- Labai priži rime kavos ko-
kyb . Pas mus ji nesuprast jusi,
o tai pastebima kitur... Kiekvienas 
puodelis paruošiamas individualiai 
kiekvienam, su didžiausia meile ir 
pagarba.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vis daugiau verslininkų atsisuka į vieną dažniausiai vartojamų produktų, kuris pasaulio rin-
kose pirmąją vietą užleidžia tik naftai, - kavą. Kavos tinklų verslas sparčiai auga, o vartoto-
jui pateikiami kone tie patys lozungai: kokybiškai gaminti ir tiekti žvalumo teikiantį gėrimą, 
kurti jaukią, atpalaiduojančią aplinką... Kaip išsiskirti iš kitų? Apie išskirtinumus, kavos tradi-
cijas, kultūrinius skirtumus renkantis tonizuojantį gėrimą ir receptus kasdienei kavai paįvai-
rinti į “Laisvalaikio” klausimus atsako kavinių tinklo “Vero Cafe” direktorė LAIMA VĖŽELIENĖ.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ

Gurkšnis vandens: atskleisti ar paslėpti kavos skonį?
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“ “Tikri kavos gurmanai ka-
vos su pienu negeria, jie 
geria tą patį espreso, kam 
reikia stipresnės - ristreto”

Laima Vėželienė

Kuo skiriasi esantys ant 
popierini  puodeli  pasaulyje 
lyderiaujan i  kavini  tinkl
prek s ženklai?

Juodai žaliame 
emblemos fone 
besipuikuojanti su 
dviguba uodega 
undin  atpaž stama 
visame pasaulyje - tai 
“Starbucks” kavos 
puodelis. Didžiausias pa-
saulyje JAV kavini  tin-
klas ir kavos parduotuvi
tinklas “Starbucks” kur-
tas 1971 metais. 13 000 
restoran li  išsibarst  po dau-
giau kaip 40 šali . Iš daugiau nei 87 000 
kavos r ši  pasirinkusiems g rim  lan-
kytojams kavin je sudarytos s lygos ko-
munikuoti: belaidžio interneto paslauga, 
diskutuoti kvie iantys dideli apskriti sta-
lai. “Starbucks” yra ir vairi  led  prek s
ženklas, taip pat užsiima muzikos leidyba 
ir prekyba, kino bei knyg  verslu.

“Cafe Nero Group Ltd” yra di-
džiausias nepriklausomas kavos mažme-
nininkas Jungtin je Karalyst je, jam pri-
klauso daugiau kaip keturi šimtai parduo-
tuvi  Didžiojoje Britanijoje. Pl tra apima 
Turkij  ir Vidurio Rytus. Kompanija di-
džiuojasi savo reputacija ir ruošia geriau-
sias kavas Jungtin je Karalyst je. Pagal 
1997 metais k r jo Džerio Fordo (Gerry 
Ford) sumanyt  vizij , “Cafe Nero” ka-
vin se (kaip rašoma oficialioje svetain -
je) teikiama fantastiška espreso kava, 
šviežias, kokybiškas, šiltas maistas, vy-
rauja draugiška r pesting  žmoni
atmosfera.

Didžiojoje Britanijoje 
kavin s tinklo “Costa
Coffee” pirmoji par-
duotuv  atidaryta 1978 
metais dviej  broli
Seržijo ir Bruno Kost
(Sergio, Bruno Costa). 
Nuo 1995 met  kompa-
nija priklauso “Whitbre-
ad” bendrovei. Pirmauja 
Didžiosios Britanijos ka-
vini  grandin je - šalyje 

yra 893 “Costa Coffee” ka-
vin s. Didžiausia “Costa Coffee” kavin
yra sik rusi Dubajuje, ten telpa iki 320 
žmoni . Vienas iš “Costa Coffee” kavos 
degustatori  Dženaras Peli ia (Gennaro 
Pelliccia) savo liežuv  apdraud s 10 mi-
lijon  svar  suma. “Costa Coffee” inter-
netin je svetain je patiekiama tobulos 
espreso kavos 30 ml puodelio gamybos 
trukm  - dvidešimt sekundži . Jei truks 
ilgiau, skonis nebus tobulas ir teks ga-
minti iš naujo.

Nei semantikas, 
nei sociologas, nei 

kulinaras, nei būrėjas 
nepaaiškins, ką reiškia 
kvietimas:  „Susitinkam 

kavos!“  Po vienu slepiasi 
šampanas, po kitu – 

sultys, kepto oto 
salotos ir vienadieniai 
sandėriai, po trečiu -  
rimti (arba ne rimti) 

reikalai su tęstinumu – 
tuo ir žavu! 

Aš už kavą (t.y. už 
susitikimus)!

“ “Kas Anglijoje, Amerikoje 
yra gerai, lietuviams gali 
netikti - jie išrankesni”

Laima Vėželienė



Susik rusi 2001 metais, grup
“Billy’s Band” patrauk  publikos d -
mes  unikalia išvaizda ir grup s ly-
deriui, Biliui Novikui, b dingu Tomo 
Veitso (Tom Waits) stiliumi, kuris 
juoko forma pramintas “Laidotuvi
diksilendas su namo privaloma lai-
minga pabaiga!”

“Billy’s Band” sudaro talentin-
gas ir charizmatiškas grup s lyde-
ris ir vokalistas Bilis Novikas (bo-
sin  gitara, vokalas, klavišiniai), 
Andrejus Rožikas (gitara), Anto-

nas Matauza (akordeonas), Michai-
las Žytkichas (saksofonas). Ši 
kompanija ypa  r pinasi domiu 
pasirodymo scenarijumi, pagal ku-

r  atliekamos populiarios “Billy’s 
Band” dainos nepalieka abejing
net ir rokenrolo muzika nesido-
min i  žmoni .

Aitr s kaip juodieji pipirai. De-
gantys sprogstamuoju bliuzo, roken-
rolo ir klasikinio džiazo mišiniu. 
Kartu su gerais, nenusp jamais ir 

dažnai ironiškais tekstais apie vai-
duoklišk  Sankt Peterburgo atmo-
sfer , - štai kas yra “Billy’s Band”. 
Kiekviena j  daina - šimtaprocenti-
nis hitas. O j  atliekam  “Depeche 
Mode”, Tomo Weitso ar Alsu dain
versij  b t domu pasiklausyti ir 
original  autoriams.

Šv.Kotrynos bažny ioje vyksian-
iame koncerte “Billy’s Band” vy-

rukai ketina atlikti geriausias, publi-
kos labiausiai m gstamas dainas iš 
grup s program  “Bliuzas galvoje”, 
“Buvimas Tomu Veitsu”, “Svetimi”, 
“Rudeninis alkodžiazas” ir kit .

Jau dabar muzikantai ruošiasi 
ypatingam pasirodymui Šv.Kotrynos 
bažny ios scenoje ir žada visiems 
gerb jams nepakartojam  dviej  va-
land  koncert , siurprizus ir ypatin-
g  muzikos švent .

“Laisvalaikio” inf.

“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 28 d.8 Pramogos 

Šv.Kotrynos bažnyčioje - kultinės rusų grupės “Billy’s Band” koncertas

Grupė “Billy’s Band” ir jos lyderis Bilis 
Novikas Vilniuje koncertuos kovo 15 d.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Jau pavasarį, kovo 15 dieną, po 
Šv.Kotrynos bažnyčios skliautais 
vyks įspūdingas šou - viena po-
puliariausių Sankt Peterburgo 
grupių “Billy’s Band” žiūrovams 
pristatys savo geriausių dai-
nų programą. Lietuvoje prieš 
dvejus metus jau koncertavusi 
grupė “Billy’s Band” gerbėjams 
prisistatė kaip ypač teatrališkas 
gyvos muzikos kolektyvas.

Iki vasario 14 d. bilietai į “Billy’s 
Band” (www.billysband.ru) 
koncertą parduodami pigiau. 
Bilietus platina BILIETAI LT. 
Renginio organizatorius - 
koncertinė įmonė “PoDRUGa”.
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Milda CELIEŠIŪTĖ

Šalia fortepijono legend  Vladimi-
ro Harovico (Vladimir Horowitz) ir 
Martos Argerich (Martha Argerich) 
meloman  akiratyje atsid r  ir jauna-
sis atlik jas A.Gryniukas, techniš-
kiausius fortepijono klasikos k rinius 
veikiantis lyg lengvut  penktos kla-
s s pjes . Šalininkai žavisi: tai Dievo 
dovana ir stebuklas! Skeptikai traukia 
pe iais: tai papras iausiai geri reflek-
sai ir beatodairiškas skub jimas. Ne-
trukus atsakyti  š  klausim  gal s ir 
Lietuvos publika: vasario 6, 7 ir 9 die-
nomis gin  objektu tap s meninin-
kas koncertuos Lietuvoje. Pus  kon-
certo atlik jas dedikuoja Frederiko 
Šopeno (Frederic Chopin) 200-osioms 
gimimo metin ms ir atliks speciali
program , j  pa vairindamas savo 
m gstamiausiais Liudviko van Betho-
veno (Ludwig van Beethoven) bei 
Franco Listo (Franz Liszt) k riniais.

“Pirato” paslauga

“Vaizdo klipas, apie kur  tiek daug 
kalbama, buvo rašytas man koncer-
tuojant Paryžiuje, “Salle Cortot” sa-
l je. Iš pradži  aš buvau pyk s, kad 
t raš  “dreban ia” kamera nufilma-
vo ir be mano žinios  internet d jo 

kažkoks klausytojas, bet netrukus su-
laukiau pasi lym  koncertuoti iš vai-
ri  pasaulio šali  b tent d l šio filmu-
ko. Tuomet pagalvojau, kad galb t tas 
nežinomas “piratas” man padar  sa-
votišk  paslaug . Beje, “Naujoji mu-
zik  karta”, pakvietusi koncertuoti 
Lietuvoje, kaip v liau paaišk jo, ma-
ne atrado pama iusi t  pat  vaizdo ra-
š . Antra vertus, aš esu kategoriškai 
prieš, kai iš k rinio “iškerpamas” vie-
nas epizodas ir pradedama gin ytis, 
kas groja grei iau”, - teigia pianistas, 
tur damas omenyje F.Listo “Vengriš-
kosios rapsodijos” Nr.6 epizod , kuris 
ir sulauk  daugiausia diskusij . Pasak 
jo, muzika dažnai nepelnytai lygina-
ma su sportu, kai bandoma išmatuo-
ti, kas groja geriau, grei iau ir efek-
tyviau. “Kartais šiai plikai “choreo-
grafijai” suteikiama per daug garb s. 
Atliekant muzikos k rin , vis  pirma 
yra svarbu atskleisti jo emocin  turi-
n . Tempas yra vienas iš daugelio mu-
zikos element , ta iau, deja, yra toki
žmoni , kuriems domu vien tik grei-
tis”, - pabr žia atlik jas.

Prad jo nuo akordeono

“Kai buvau vos ketveri ,  mano 
rankas pakliuvo akordeonas. Juo 
m ginau pakartoti vairias melodi-

jas, kurias išgirsdavau per radij ”,
- prisimena A.Gryniukas. Pasteb j
s naus gabumus, t vai nuved  ber-
niuk  muzikos mokykl , ten jis 
prad jo skambinti fortepijonu. A.
Gryniukas studijavo Kijevo (Ukrai-
na) konservatorijoje, v liau peln
stipendij  Londono karališkojoje 
muzikos akademijoje. Kritikai daž-
nai A.Gryniuk  lygina su fortepijono 
legenda Vladimiru Horovicu.

Nusprend s ignoruoti, pasak jo 
paties, “sportin  muzikos element ”, 
A.Gryniukas netruko pavergti klau-
sytoj  širdis - pastaraisiais metais 
atlik jas reguliariai koncertuoja to-
kiose scenose kaip Niujorko Metro-
politano muziejaus koncert  sal je, 
Londono “Wigmore Hall”, “Salle 
Coctot & Salle Gaveau” Paryžiuje, 
Maskvos konservatorijos Didžiojoje 
sal je. Koncertuodamas pianistas ap-
lank  daugel  pasaulio šali .

A.Gryniukui duris į pasaulio scenas atvėrė “YouTube”

Bilietus  renginius platina 
BILIETAI LT ir TIKETA

Ar Londone gyvenantis pianistas Aleksejus Gryniukas (Alexei 
Grynyuk) yra sudėtingiausių virtuozinių fortepijono epizodų magas? 
Internautų diskusijos verda jau ketvirtus metus - nuo tada, kai į sve-
tainę “YouTube” buvo įdėtas vienos minutės vaizdo klipas, pavadin-
tas “Grynyuk Unleash” (“nutrūkęs nuo grandinės”). Trumpame klipe 
nufilmuotas epizodas, kuriame pianistas demonstruoja, regis, antž-
mogiškus virtuozinius sugebėjimus. Pianisto rankos ir pirštai skrieja 
fortepijono klaviatūra tokiu greičiu, kad jų net nesimato, todėl dau-
guma komentatorių abejoja, ar apskritai žmogus taip gali groti.

Sparčiu grojimo tempu 
išgarsėjęs Aleksejus 

Gryniukas vasarį 
koncertuos Lietuvoje

Organizatorių archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida 2 bilietams

Su “Maestro Olialia” kortele

10%
nuolaida 2 bilietams

Pianisto A.Gryniuko 
koncertai Lietuvoje: 

  Vasario 6 d. 19 val., 
Vilniaus Kongresų rūmuose 

  Vasario 7 d. 18 val., 
Kauno filharmonijoje 

  Vasario 9 d. 18 val., 
Klaipėdos koncertų salėje



“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 28 d.10 Scena  www.makroconcert.lt

Filipas Kirkorovas pasiryžęs užkariauti Vakarus
Simonas KUPRYS

Dainuos Berlyne, Hamburge 
ir Madride

2009- j  pabaigoje išleistas nau-
jausias albumas, kaip ir daugelis Fili-
po Kirkorovo darb , Rusijoje iš karto 
sulauk  milžiniškos s km s. Vos pa-
sirod  nauji k riniai iš karto tapo di-
džiausi  šalies radijo sto i  favoritais, 
album  pristatanti daina „Prosto po-
dari“ peln  prestižin  „Auksinio Gra-
mofono“ apdovanojim , o  kiekvien
estrados karaliaus pasirodym  susi-
renka pilnos sal s ži rov . Ta iau be-
veik visus manomus muzikinius 
apdovanojimus Rusijoje per savo kar-
jer  peln s F.Kirkorovas nesiruošia 
snausti ant laur  ir yra pasiryž s pel-
nyti užsienyje gyvenan i  gerb j
simpatijas.

Kov , po net 4 koncert  Lietu-
voje (Vilniuje, Kaune, Panev žyje ir 
Šiauliuose), F.Kirkorovas trumpam 
sugr š  Maskv , o jau kit  m nes
išvyks  gastroles Vakar  Europoje. 
Jau dabar yra suplanuoti atlik jo 
koncertai Štutgarte, Frankfurte prie 
Maino, Vienoje, Berlyne, Br mene,
Berlyne ir kituose didžiuosiuose 
miestuose.

Rusijos popmuzikos karaliumi 
dažnai tituluojamas F.Kirkorovas ne-
slepia, jog b simoms gastrol ms 
Lietuvoje ir Vakar  Europoje negai-
l s nei j g , nei pinig . Visiems sa-
vo gerb jams garsusis dainininkas 
žada sp dingus šviesos ir muzikos 
šou, kurie tur t  nustebinti net vis-
ko ma iusi  publik .

sp dingi koncertai „Prosto 
podari“

Du dešimtme ius rusiškos muzi-
kos pasaulyje karaliaujantis F.Kirko-
rovas nuo seno gars ja pompastiškais 
pasirodymais ir ypa  šiltu bendravi-
mu su publika. Naujausiam atlik jo
albumui „Prosto podari“ pristatyti 
skirtos gastrol s taip pat n ra išim-
tis. Pasirodym  metu dainininkas 
atlieka ne tik  program trauktas
kompozicijas, bet ir atsižvelgia  ži -
rov  pageidavimus. sp ding  šou 

metu skamba estrados klasika tap
šlageriai, scen vairiausiomis spal-
vomis „nudažo“ galingi švies  ir pi-
rotechnikos efektai.

Kurdamas naujausi  koncertin
program  „Prosto podari“, kuri  iš-
vys ir ži rovai Lietuvoje, F.Kirkoro-
vas nustebino net visko ma iusius
šou verslo atstovus. Filmuojant at-
lik jo vaizdo klipus buvo pasitelktos 
naujausios technologijos, gausios 
personalo paj gos, d l keli  kadr
porai valand  užtverta tarptautin
magistral  Maskva-Kijevas. Pastan-
g  negail ta ir naujam F.Kirkorovo 
vaizdžiui. Kardinaliai pasikeisti at-

lik jui pad jo visame pasaulyje gar-
sus Italijos dizaineris Džordžio 
Armani (Georgio Armani).

Ryškiausia Rusijos žvaigžd
Lietuvoje

F.Kirkorovas yra vienas garsiau-
si  vis  laik  Rusijos atlik j , susišla-
v s, ko gero, visus manomus šalies 
muzikinius apdovanojimus, peln s
net 5 „World Music Awards“ statul -
les ir trauktas  Gineso rekord  kny-
g . F.Kirkorovas yra dainav s kartu 
su Andr ja Bo eliu (Andrea Bocelli), 
Lu iano Pavaro iu (Luciano Pavarot-
ti), Vanesa Mei (Vanessa Mae) ir dau-
geliu kit  garsiausi  pasaulio atlik j .
Pernai dainininkas buvo paskelbtas 
Rusijos liaudies artistu ir Ukrainos 
liaudies artistu.

Kovo 21-25 dienomis Rusijos es-
trados karalius m s  šalyje surengs 

net 4 koncertus. sp dingi F.Kirko-
rovo šou laukia ži rov  Vilniuje, 
Kaune, Panev žyje ir Šiauliuose.

Bilietus  F.Kirkorovo koncertus 
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose jau gali-
ma sigyti visose BILIETAI LT kaso-
se ir internetu. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt.

Bilietus  F.Kirkorovo pasirodym
Panev žyje platina „Tiketa“.

Jau kovo pabaigoje net keturių Lie-
tuvos miestų žiūrovus įspūdingais 
koncertais džiugins garsusis Rusijos 
dainininkas Filipas Kirkorovas. Nau-
ją albumą „Prosto podari“ išleidęs ir 
kardinaliai sceninį įvaizdį pakeitęs 
estrados karalius neslepia ambicin-
gų planų užkariauti ne tik Rusijoje 
bet ir kitose šalyse gyvenančių mu-
zikos gerbėjų širdis. Pavasarį savo 
naujausią kūrybą ir žinomiausius 
šlagerius populiarus atlikėjas pri-
statys didžiausiuose Vakarų Euro-
pos miestuose.

Organizatorių nuotr.

•  Filipas Kirkorovas (Philipp 
Bedrosovich Kirkorov) gimė   
1967 m. balandžio 30 d., Var-
noje, Bulgarijoje.

•  1994 m. vedė garsią Rusijos 
dainininkę Alą Pugačiovą. 
(Išsiskyrė 2005 m.).

•  Didžiojoje scenoje nuo 
1985-ųjų. Per karjerą išleido 
30 albumų ir dainų rinkinių.

•  Vaidino 14-oje kino ir tele-
vizijos filmų.

•  5 kartus paskelbtas geriau-
siu Rusijos atlikėju prestiži-
niuose „World Music Awards“ 
apdovanojimuose.

•  2001 m. Filipui Kirkorovui 
suteiktas Nusipelniusio Rusi-
jos artisto vardas.

•  Kovo 21-25 dienomis kon-
certuos Vilniuje, Kaune, Pane-
vėžyje ir Šiauliuose.

Faktai:

Organizatorių nuotr.

Filipas Kirkorovas 
– vienas žymiausių 

Rusijos estrados 
atlikėjų, garsėjantis 

įspūdingais 
pasirodymais

Filipo Kirkorovo koncertinį 
turą po Lietuvą organizuoja 
Vidurio ir Rytų Europoje 
pirmaujanti koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.

Simonas KUPRYS

Viename koncerte – 3,5 mln. 
ži rov

Seras Eltonas Džonas Rod  Stiu-
art  yra pavadin s vienu m gsta-
miausi  savo atlik j . „Be jokios 
abejon s, jis geriausias rokenrolo 
dainininkas, kur  man teko gird ti.
Jis taip pat vienintelis baltasis, kuris 
taip gerai atlieka soul muzik “, – apie 
biržel  Lietuvoje koncertuosiant  Ro-
d  Stiuart  yra pasakiusi popmuzikos 
legenda. Sentiment  šiam unikalaus 
balso savininkui nesl p  ir Styvis 
Vonderis (Stevie Wonder), Džeimsas 
Brownas (James Brown), Meri 
J.Blaidž (Mary J. Blige) ir daugelis 
kit  žvaigždži , kurie su ekstrava-
gantiškuoju brit  rokeriu dainavo 
vienoje scenoje ar buvo kv pti jo 
k rybos. Rodas Stiuartas, kaip ir se-
ras Polas Makartnis (Paul McCar-
tney) ar seras Eltonas Džonas (Elton 
John), yra vienas iš nedaugelio mu-
zikos legend , aktyviai koncertuo-
jan i  ilgiau nei 50 met .

Nors 65-eri  met  Rodas Stiuar-
tas pirmojo pripažinimo sulauk  dar 
1970- j  pradžioje, pastaruosius ke-
lis dešimtme ius atlik jo populiaru-
mas augo dar labiau. 1994 m.  brit
roko žvaigžd s koncert  Rio de Ža-
neiro papl dimiuose susirinko sun-
kiai sivaizduojama 3,5 mln. žmoni
minia.  Tai buvo tikras rekordas – Ro-
do Stiuarto šou oficialiai pripažintas 
didžiausiu koncertu pasaulyje.

Apie nebl stant  Rodo Stiuarto 
populiarum  liudija ir jo raš  par-
davimai. 2001-aisiais dainininkas 
buvo pagerbtas „deimantiniu“ prizu 
„Pasaulio muzikos apdovanojimuo-
se“ („World Music Awards“), nes 
pasaulyje parduot  atlik jo album
tiražas perženg  100 mln. kopij  ri-
b . Ta iau mažiau nei per dešimt
met  šis skai ius tapo gerokai sp -
dingesnis. Rodas Stiuartas išleido 
vien  s kmingiausi  ši  dien  dain
rinkini  „Great American Songbo-
ok“, kuris buvo parduotas net 19 

mln. tiražu. Skirting  skai iavim
duomenimis, iš viso Rodo Stiuarto 
parduot raš  tiražas dabar yra di-
desnis nei 250 mln.

Už nuopelnus – karalien s
apdovanojimas

Septintojo dešimtme io pradžio-
je su grup mis „Jeff Beck Group“ ir 
„Faces“ išgars j s Rodas Stiuartas 
padar  milžinišk tak  tuo metu dar 
tik besiformuojantiems sunkiojo ro-
ko ir punk  muzikos stiliams, ta iau 
jo solin s k rybos ind lis  šiuolaiki-
n  popmuzik  yra dar didesnis. Net 
6 jo albumai buvo tap  perkamiau-
siais rašais Didžiojoje Britanijoje, 
per 20 singl  sve iavosi populiariau-
si  dain  dešimtuke, 16 hit  t  pat
pakartojo kitoje pus je Atlanto – po-
puliariausi  k rini  dešimtuke Jung-
tin se Amerikos Valstijose.

2001 m. už nuopelnus muzikai ir 
savo šalies vardo garsinim  Rodui 
Stiuartui suteiktas garbingas Didžio-
sios Britanijos 2-ojo laipsnio ordino 
kavalieriaus vardas. Iškilmingoje ce-
remonijoje atlik j  apdovanojo pati 
Didžiosios Britanijos karalien  Elž-
bieta II. Rodas Stiuartas taip pat yra 
trauktas  rokenrolo šlov s muziej

„Rock and Roll Hall of Fame“.

Didžiausias šou po atviru 
dangumi

Grandiozinis Rodo Stiuarto šou 
vyks birželio 10 d. Vilniaus „Vingio“ 
parke.  Lietuv  dainininkas atvyks su 
savo muzikant  grupe ir su aptarnau-
jan io personalo komanda, kurioje bus 
beveik 70 žmoni . Roko atlik jas at-
sigabens vis sp dingam koncertui 
reikaling  šviesos ir garso aparat r .
Pirm  kart  Lietuvoje koncertuosian-
io Rodo Stiuarto pasirodymas Vingio 

parke pretenduoja tapti didžiausiu 
met  renginiu visame regione – tai 
bus vienintelis legendinio atlik jo pa-
sirodymas Baltijos šalyse.

Birželio m nes  Lietuv  Rodas 
Stiuartas užsuks savo naujausio albu-
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Rodas Stiuartas: koncertas, kurio laukėte visą gyvenimą

Vasara Lietuvoje prasidės 
neeiline muzikos švente. 
Birželio 10 d. Vingio parke 
Vilniuje pirmą kartą kon-
certuos legendinis britų 
dainininkas Rodas Stiuar-
tas (Rod Stewart). Jo kon-
certas pretenduoja tapti 
didžiausiu muzikos rengi-
niu šiemet. Įtemptos dery-
bos su roko žvaigžde truko 
ilgiau nei metus – vienin-
telį pasirodymą Baltijos 
šalyse surengsiantis Rodas 
Stiuartas yra vienas iš vos 
kelių pasaulinių roko le-
gendų, koncertuojančių 
iki šiol.

mo „Soulbook“ pristatymui skirt  gas-
troli  po Europos festivalius ir 
stadionus metu. Vingio parke susirin-
kusiems ži rovams unikalaus balso 
savininkas atliks garsiausi  klasikini
7-ojo ir 8-ojo dešimtme i  soul muzi-
kos dain  interpretacijas, taip pat le-
gendinius k rinius „Maggie May“, 
„Sailing“, „Tonight’s The Night (Gon-
na Be Alright)“, „Do Ya Think I’m Se-
xy?“ ir kitus žinomiausius savo hitus.

Bilietus  vienintel  legendinio 
roko dainininko Rodo Stiuarto kon-
cert  Vilniuje galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Pirmieji bilietai kainuoja nuo 119 Lt. 
Daugiau informacijos ieškokite sve-
tain je www.bilietai.lt.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Rodas Stiuartas, kaip ir seras 
Polas Makartnis ar seras 
Eltonas Džonas, yra vienas iš 
nedaugelio muzikos legendų, 
aktyviai koncertuojančių 
ilgiau nei 50 metų

Organizatorių nuotr.

Birželio 10 d. Vingio parke 
Vilniuje vyksiantį vienintelį 
Rodo Stiuarto koncertą 
Baltijos šalyse organizuoja 
didžiausia Vidurio ir Rytų 
Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.
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Kovo 5 dieną „Pramogų are-
noje“ Vilniuje išskirtinį vakarą 
visiems rusiškos muzikos ger-
bėjams padovanos populiari 
dainininkė MakSim. Vienintelį 
pasirodymą Lietuvoje sureng-
sianti atlikėja šiuo metu yra 
viena populiariausių Rusijos 
dainininkių. Neseniai naujausią 
albumą „Odinochka“ išleidusiai 
MakSim rusų muzikos ekspertai 
jau dabar prognozuoja ne vieną 
prestižinį apdovanojimą.

Simonas KUPRYS

Pretenduoja net  kelias 
„Muz TV“ premijas

2006 m. netik tai debiutavusi ir 
žaibišku grei iu visus populiariausi
dain  s rašus užkariavusi MakSim 
iki šiol nesitraukia iš garsiausi  Ru-
sijos popscenos žvaigždži  dešimtu-
ko. Ji – nuolat gerb j  ir muzikos 
kritik  d mesio centre. S km  po-
puliariai atlik jai šypsosi ir šiemet. 
MakSim jau gavo pakvietim  bir-
želio m nes  vyksian i  iškilming
Rusijos televizijos kanalo „Muz TV 
2010“ muzikini  apdovanojim  ce-
remonij . Tai vienas reikšmingiausi
šou verslo rengini  visoje Europoje. 
Paprastai Maskvos Olimpiniame sta-
dione vykstan iuose grandioziniuo-
se koncertuose dalyvauja garsiausi 
rus  atlik jai ir žymyb s, o paži -
r ti sp dingo šou susirenka daugia-
t kstantin s ži rov  minios.

MakSim ruošiasi prestižiniams apdovanojimams
Nors prestižiniai geriausi  ša-

lies atlik j  apdovanojimai „Muz 
TV 2010” vyks tik vasaros vidu-
ryje (birželio 11 dien ), neseniai 
nauj  album  „Odinochka“ išleidu-
siai MakSim jau dabar prognozuo-
jamas ne vienas garbingas prizas. 
Neoficialiais Rusijos muzikos eks-
pert  sp jimais, daininink  pre-
tenduoja nugal ti net keliose 
kategorijoje: geriausios atlik jos, 
geriausio albumo („Odinochka“), 
geriausios dainos („Na Radiovol-
nach“) ir geriausio vaizdo klipo. 

Neseniai MakSim dain  „Ne ot-
dam“  geriausi  2009 m. šalies k -
rini  s raš  „Ruskaja desiatka“ 
trauk  muzikinis kanalas muzikos 

kanalo „MTV Russia“, o naujausi
album  pristatantis singlas „Na Ra-
diovolnach“ šiuo metu varžosi vie-
nos didžiausi  Rusijos radijo sto i
„Russkoe Radio“ geriausios dainos 
rinkimuose.

Naujausias, Rusiškos popmuzikos 
gerb j  aistras kurstan ias MakSim 
dainas išgirs ir ži rovai Lietuvoje. Sa-
vo naujausi  album  „Odinochka“ po-
puliari atlik ja pristatys vieninteliame 
koncerte, kuris vyks jau kovo 5 d. 
„Pramog  arenoje“ Vilniuje. Išskirti-
niame pasirodyme skamb s radijo 
sto i  favoritais jau tapusios naujau-
sios MakSim dainos, taip pat garsiau-
si jaunosios rus  popžvaigžd s hitai.

Neserga žvaigždži  liga

Prieš ketverius metus iš gimto-
sios Kazan s  Maskv  atvykusiai 
MakSim šypsojosi s km . Jau debiu-
tinis atlik jos albumas „Trudnyj Vo-
zrast“ buvo parduotas didesniu nei 1 
mln. 200 t kst. kopij  tiražu. Tai jau-
n  mergin  išk l  tarp ryškiausi
Rusijos žvaigždži . Pernai žurnalist
surengtuose rinkimuose daininink
už m  17-  viet  tarp turtingiausi
ir takingiausi  Rusijos šou verslo 
atstov . Nepaisant to, MakSim nesi-
jau ia serganti žvaigždži  liga.

„Manau, kad žvaigžd s statusas 
teikia daigiau privalum  nei tr ku-
m , ta iau tikrai nesijau iu sugadin-
ta šlov s ir pinig , – pasakoja 
MakSim. – Priešingai, aplinkini  d -
mesys reikalauja didel s atsakomy-
b s, tikiu, jog tapusi žinoma, suaugau. 
Kad ir kaip b t , muzik  k riau ne 
tam, kad išgars iau, dainuoju, nes 
gyvenime n ra nieko, kas man pa-
tikt  labiau.“

Laukia susitikimo su 
gerb jais Vilniuje

Vienintelis MakSim pasirodymas 
m s  šalyje vyks jau kovo 5 d. „Pra-
mog  arenoje“ Vilniuje. Su naujausia 
programa „Odinochka“ koncertuo-
sianti daininink  nekantriai laukia ke-
lion s  Lietuv . Visiems savo 
gerb jams MakSim žada jauk  iš šilt
vakar , kuriame skamb s ne tik nau-
jos, bet ir vis  pam gtos jos dainos.

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

Žaibišku greičiu 
išpopuliarėjusi MakSim 

yra viena garsiausių 
Rusijos popscenos 

žvaigždžių ir nuolat būna 
gerbėjų bei muzikos 

kritikų dėmesio centre
Organizatorių nuotr.

Vienintelį MakSim koncertą 
Vilniuje organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir Rytų 
Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt. 
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Kostas Smoriginas vaidins komedijoje “Mano žmonos vyras”
 Komedija „Mano žmonos vy-
ras“, kurią režisavo Kostas Smo-
riginas, yra vienas iš fenomena-
liai anšlaginių „Domino“ teatro 
spektaklių. Džiugiausia pasku-
tinio žiemos mėnesio naujiena 
ta, kad nuo vasario 3 d. Kostas 
Smoriginas pats vaidins vieną 
iš pagrindinių komedijos „Mano 
žmonos vyras“ veikėjų – Krešė 
– ir su minėto spektaklio gas-
trolėmis keliaus po visą Lietuvą.

Vaiva PRANCULYTĖ

- Kostai, kuo ypatinga yra 
vaidyba paties režisuotame 
spektaklyje?

- Galiu pasakyti, kad vaidinti pa-
ties statytame spektaklyje yra sud -
tingiau. Stengiesi steb ti ne tik savo, 
bet ir koleg  darb . Visk  reikia ap-
galvoti iki smulkiausi  detali .

- Ar turite nauj  spektakli
režis ros plan ?

- Šiuo metu ieškau medžiagos, bet 
nenoriu savo min i vardinti, kad ne-
suteik iau vil i , kol viskas yra mano 
galvoje. Tegu tai lieka maža mano pa-
slaptis. Nereikia užb gti vykiams
prieš akis.

- Galb t jau turite konkre i
plan  vaidinti kokiame nors 
naujame spektaklyje?

- Ne, nauj  vaidmen  kurti ne-
ketinu. Daug vaidinu jau pastatytuo-
se spektakliuose.

- Komedija „Mano žmonos vy-
ras“ yra vienas iš pa i  lankomiau-
si  „Domino“ teatro spektakli .
Kaip manote, kod l ši komedija 
tokia populiari visoje Lietuvoje?

- „Vilnius – Dakaras“, „Mano 
žmonos vyras“, kiti „Domino“ teatro 
spektakliai, kuriuos režisavau, yra s -
kmingi, šiltai priimami vis  pirma d l
žmoni , kurie juose vaidina. Labai 
svarbu pasirinkti tinkam , k rybing
komand  ir tur ti aiški  vizij . Tol ne-
išleidžiu spektaklio, kol nesu sitiki-
n s, kad jis bus lankomas ir žmon ms 
reikalingas. Spektakl  „Mano žmonos 
vyras“ k riau sujungdamas dvi atski-
ras pjeses  vien  komedij , d l to ji 
iš jo tokia spalvinga, koncentruota ir 
patraukli ži rovui.

- K  patartum te vyrui, su-
žinojusiam, kad jis turi neištiki-
m  žmon ?

- Griežtas pasi lymas mesti 
žmon .

- Kaip elgtum t s, atsid r s
Kreš  vietoje, – sužinoj s, kad 
žmona yra ištek jusi už dar vie-
no vyro?

- Mes iau! Mes iau iš karto!

- Gal žinote stebukling
priešnuod , gelbstint  vyrus nuo 
nuožmi  barakud  nag ?

- Visas priešnuodis slypi pa iame 
vyre. B tinas pakantumas, toleranci-
ja, tarpusavio supratimas – tai pagrin-
dinis faktorius, lemiantis laiming
ilgamet  partneryst . Labai svarbu 
visada prisiminti, už k  pamilai ir ger-
bi žmog , esant  šalia. Nevalia pamirš-
ti, kad laikas b ga, o negandos 
praeina. Spektaklis „Mano žmonos 
vyras“ n ra visiškai gyvenimiška is-
torija. Pavyzdžiui, sapnuose b na vis-
ko: romano su Madona, nykštuk  ir 
ragan , ta iau juk visko, k  susapnuo-
jame, neperkeliame  tikrov . A i
Dievui, kad Miro Gavran, pagal kurio 
pjes  pastatyta komedija „Mano žmo-
nos vyras“, išveng  didaktikos, pamo-
kym  kaip reikia gyventi. Spektakl
svarbu suprasti perkeltine prasme, 
kaip pamok .

J reivis, inteligentas ir 
traukini  palydov

Spektaklio „Mano žmonos vy-
ras“ veiksmas vyksta Kroatijos 
mieste Splite. Jachtoje gyvenantis 
buv s j reivis džiaug si šeimynine 
idile, ta iau vien  dien  pas j  apsi-
lank  sve ias,  prisistat s jo sutuok-
tin s vyru. „Vadinasi, tu esi mano 
žmonos vyras, o aš esu tavo žmonos 
vyras“, – logines jungtis d liojo 
spektaklio herojai. „Visoje Europos 
s jungoje moterims užtenka vieno 
vyro, o jai neužtenka dviej “, – su-
si m s už galvos konstatavo Žarke-
cas (V. Šapranauskas). Panašu, kad 
gražuol  traukini  palydov  m gsta
pa vairinti dviej  santuok  monoto-
nij . Kaip elgiasi spektaklio herojai? 
Kad ir k  jie nusprendžia – ži rovus 
tai pravirkdo juoko ašaromis. 

Spektaklyje vaidina gars s akto-
riai: spektaklio režisierius Kostas 
Smoriginas, Vytautas Šapranauskas, 
Juozas Gaižauskas ir vienintel  ko-
medijoje vaidinanti moteris Jolanta 
Dapk nait .

Kostas Smoriginas atliks 
vieną iš pagrindinių 
vaidmenų paties 
režisuotoje komedijoje 
„Mano žmonos vyras“

Dmitrijaus Matvejevo nuotr..

Kadangi bilietai į šią populiarią 
komediją graibstyte 
išgraibstomi, spektaklio 
organizatoriai paskelbė 
papildomą spektaklį vasario 
7 d. Vilniuje ir vasario 28 d. 
Kaune.
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Neseniai Lietuvos knygynuose 
pasirodžiusi Donos Vulfolk Kros 
(Donna Woolfolk Cross) knyga “Po-
piež  Joana” netruko sulaukti ir vo-
kie i  film  gamintoj  interpreta-
cijos. Istorija pasakoja apie IX a. 
Vokietijos mieste Ingelhaime gimu-
si  mergait , kuri užaugusi tapo po-
pieže. Kai paaišk jo, kad popiežiu-
mi tapo moteris, apsimetusi vyru, 
Joan  ištiko daugelio to meto mo-
ter , dr susi  sulaužyti taisykles, 
likimas.

Filme nusifilmavo žymusis Ho-
livudo aktorius Džonis Gudmanas 

(Johny Goodman), visiems geriau 
žinomas iš komedij  “Didysis Le-
bovskis” (angl. “The Big Lebows-
ki”) ir “Broliai Bliuzai 2000” (angl. 
“Blues brothers 2000”). Aktorius, 
filme suvaidin s popieži  Sergi ,
teig , kad jam neprireik  daug pa-
stang  pasiruošti šiam personažui. 
O tai tur t  stebinti, nes dauguma 
film , kuriuose pasirodydavo akto-
rius, buvo komedijos.

“Tik man apsirengus visas tas 
sukneles, iškart viskas sustodavo 
savo vietas: aktoriai, pagalbinis per-
sonalas - visi padar  darb  už mane”, 
- pasakojo Dž.Gudmanas. Kaip sun-
kiausi  išbandym  jis vardijo garde-
robo pasikeitim . “Jie man net ne-
leido užsid ti savo m gstamiausi
akini ”, - apmaud  liejo aktorius. 
Besifilmuodamas istorin je dramo-
je, jis prival jo vilk ti prabangias su-
tanas ir kitus liturginius r bus.

Tuo tarpu kita pagrindinio vaid-
mens atlik ja Johana Vokalek (Jo-

hanna Wokalek)  istorin  dram
paži r jo kiek rim iau. Jai šio filmo 
siužetas primin  moters stipryb s
išaukštinim  ir jos pasiryžim
veikti vis pasikartojan ias kli tis

kelyje savo tikslo link.
Su aktore sutiko ir knygos au-

tor  D.V.Kros. “Nor jau ši  moter
parodyti ne kaip bejausm  b tyb ,
bet kaip galin i  myl ti, juoktis ir 
verkti. Ta iau mes negal jome nu-
krypti ir nuo pa ios istorijos, tai yra 
kada ir kaip viskas vyko, kas visam 
tam dar tak  ir kaip ta moteris 
buvo sunaikinta”, - savo mintis apie 
istorinio fakto perteikim  knygoje 
ir filme pasakojo rašytoja.

“Acme” inf. 

Nepakartojam  hit  “Graži mo-
teris” ir “Pab gusi nuotaka” reži-
sierius Garis Maršalas (Garry 
Marshall) ir vis  pasaul  tuomet su-
žav jusi Džulija Roberts (Julia Ro-
berts) pristato naujausi  savo pro-
jekt  “Valentino diena”.

Romantini  film  meistras G.Mar-
šalas moka kurti t  žaves  ir šilum ,
kuriai neatsispiria moteriška audi-
torija. Juolab kad “Valentino dieno-
je” suburta sp dingiausia vis  laik
žvaigždži  komanda. Šalia legendi-
n s gražiosios Dž.Roberts išvysime 
tokias žymybes kaip Ešton  Ka e-
r  (Ashton Kutcher), Džeim  Foks
(Jamie Foxx), Bredl  Kuper  (Bra-
dley Cooper), Dženifer Garner (Jen-
nifer Garner), An Hatav j (Anne 
Hathaway), Džesik  Alb  (Jessica 
Alba), Džesik  Byl (Jessica Biel), 
Širl  Maklein (Shirley MacLaine), 
Tofer  Greis  (Topher Grace), Patri-
k  Demps  (Patrick Dempsey), Eri-
k  Dein  (Eric Dane), Kvyn Latifah 
(Queen Latifah). Taip pat vaidina 
jaunosios kino žvaigžd s Ema Ro-
berts (Emma Roberts, Dž.Roberts 
dukter ia), Teilor Svift (Taylor 
Swift), Teiloras Lautneris (Taylor 
Lautner) ir Karteris Dženkinsas 
(Carter Jenkins).

Net penkios jaudinan ios istori-
jos Los Andžele, kur žmoni  likimai 

susipina laukiant tos vienintel s
dienos, kai vis  mintys sukasi apie 
meil  - paskutin  vis dar jaudinant
dalyk  šioje planetoje. simyl j  ar 
vieniši - jie desperatiškai ieško mei-
l s ir artumo, nes n  vienas nenori 
Valentino dien  b ti vienas.

Dž.Roberts filme k nija seksu-
ali  karinink , tiesiai iš Irako atvy-
kusi  atostog  Los Andžel . L k-
tuve ji sutinka žav  vyr  (B.Kupe-
ris), kuris, kaip v liau paaišk ja, yra 
homoseksualas.

A.Ka eris vaidina g li  parduo-
tuv s savinink , kuris ši  ypating
dien  paprašo savo išrinktosios 
(Dž.Alba) rankos ir širdies. Po ku-
rio laiko vaikinas suvokia, kad si-
myl jo savo artim  draug  (Dž.
Garner). O pastaroji išsiaiškina, 
kad jos draugas jau yra ved s...

S.Maklein vaidina laiming  at-
sargos karinink , Dž.Roberts he-
roj s motin , prisipaž stan i  savo 
vyrui apie tai, kad ilgai sl p  mei-
l s roman . A.Hatav j yra garsios 
Los Andželo talent  agent ros 
asistent , Valentino dien  ji paski-
ria pasimatym  paštininkui. Žavi -
j  Dž.Byl pamatysite atliekan i
vieš j  ryši  specialist s vaidme-
n , jos heroj  meil s dien  galb t
sutiks viena.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

 “Valentino dienoje” - garsiausios Holivudo žvaigždės 

Džulijos Roberts veikėja - seksuali 
karininkė - su žaviu vyriškiu (akt. 
Bredlis Kuperis) susipažįsta lėktuve

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Valentino diena” - kino 
teatruose nuo vasario 12 d.

Romantin  komedija. JAV
Režisierius Garry Marchall
Vaidina: Julia Roberts, Ashton 

Kutcher, Jennifer Garner, Anne 
Hathaway, Jessica Alba, Jessica 
Biel, Bradley Cooper ir kiti

“Popiež  Joana” - kino 
teatruose nuo vasario 5 d.

Istorin  romantin  drama. 
JAV

Režisierius Sonke Wortmann
Vaidina: Johanna Wokalek, 

David Wenham, John Goodman 
ir kiti

Dž.Gudmaną išvargino garderobas

Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis į 
“Forum Cinemas Akropolis”,  “Forum Cinemas 

Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino teatrus 
bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina  

15Lt

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais ir švenčių 
dienomis į “Forum Cinemas Akropolis”,  “Forum 

Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas”  kino 
teatrus bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

17Lt

Su “Laisvalaikio” kortele į kino 
centrus “Cinamon” bilieto su 

nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

14Lt

Komikas Džonis 
Gudmanas lengvai 
įsijautė į draminį 
vaidmenį

 “Acme” nuotr.

Sugr žina scenai deran i  kalb

Edmono Rostano (Edmond Rostand) “Sirano de 
Beržerakas”, dviej  dali  herojin  drama (re-
žisierius Algimantas Poci nas), vasario 3 d.

2009 met  gruodžio 28 dien  sukako 112 met , kai 
Paryžiaus “Port Saint Martin” teatre vyko Edmono 
Rostano pjes s “Sirano de Beržerakas” premjera. Ši 
pjes  tapo l žiu poeto ir dramaturgo E.Rostano, gimu-
sio 1868 metais, biografijoje. Istorija apie ilganos  po-
et , dramaturg  ir romanist  Sirano de Beržerak  (Cy-
rano de Bergerac, 1619-1655 m.) pavert  E.Rostan
pasauline garsenybe.

Režisierius A.Poci nas sako, kad scenoje atgaivinti 
klasikin  pjes  nusprend  neatsitiktinai. “Pasiilgome žo-
dži , kuriais šiais laikais nebešnekame. Gatv s žargonas, 
kuris užpild  scenas, mane erzina, tod l ši pjes  tur t
priminti scenos žodži  prasm ”, - sak  režisierius.

Vaidina: Aurimas Žvinys, Monika Šaltyt , Viktorija 
Krivickait , Mindaugas Jurevi ius, Juozas Žib da, Juozas 
Bindokas, Dalius Jan iauskas, Aurimas Pintulis, Rolan-
das Dovydaitis, Romanas Dudnikas, Saulius Eduardas 
Pauliukonis, Povilas Liubinas, Lina Bocyt , Vilija Palec-
kait , Virginija Jakštait , Rimanta Krilavi i t .

“Velykos” - teisingumo ir teismo tema

Augusto Strindbergo (August Strindberg) dvie-
j  dali  drama “Velykos” (režisierius - Gytis 
Padegimas), vasario 4 d.

Labai gausioje A.Strindbergo k ryboje didžiausi  ir iki 
šiol aktualiausi  viet  užima jo dramos. Laikotarpis apie 
1900 metus A.Strindbergui buvo sunkus, bet labai k ry-
bingas. Tuo metu k r jas gilinosi  psichologijos ir psicho-
patologijos dalykus, aštriai ir negailestingai skverb si
žmogaus psichik , žmogišk  santyki  kolizijas, socialin
elges , sapnus. “Velyk ” Eleonoros personažas, bene svar-
biausias dramoje, siejamas su rašytojo sesers psichin mis 
kriz mis. Eleonora nepaprastai giliai jau ia vis  savo arti-
m j , visos žmonijos, net g li  ir paukš i  kan ias.

Vis  dram  persmelkia didžiulis užuojautos ir gailes-
tingumo jausmas. Pasaulis yra nepažinus. Realyb  neno-
ri atsiskleisti, galima suvokti tik jos nuotrupas, bet jos 
kelia dar didesn  netikrum . Veik jams lieka tik rezigna-

cija, atgaila, askez , kantrus negand  pak limas, kiekvie-
nam galima atleisti, nes visi nusid j . Ryški teisingumo, 
teismo tema. Kiekvieno žmogaus kelias panašus  Kris-
taus kan ios keli . Muzikini  motyv  panaudojimas, šiuo 
atveju Jozefo Haidno (Josepho Haydno) k rinio “Septyni 
paskutiniai m s  Išganytojo žodžiai ant kryžiaus”, rodo, 
kad kreipiamasi pirmiausia  jausmus, o ne  prot .

Drama “Velykos” pirm  kart  buvo pastatyta 1901 m. 
Vokietijoje, Frankfurto prie Maino teatre. Žinomi vokie i
režisieriai ir dramaturgai Maksas Reinhartas (Max Rein-
hardt) ir Bertoldas Brechtas (Bertolt Brecht) pavadino 
A.Strindberg  didžiuoju naujosios Europos aukl toju.

Vaidina: Irena Liutikait , Teres  Maliukevi i t , Da-
lius Jan iauskas, Monika Šaltyt , J rat  Budri nait .
Povilas Liubinas, Sigitas Jakubauskas, Juozas Žib da.

Apie vyr  ir moter

Jono Fose (Jon Fosse) “Vien  vasaros dien ”,
vienos dalies drama (režisierius Albertas Vi-
dži nas), vasario 5 d.

Drama apie vyr  ir moter , ieškan ius savo fjordo, 
kuriame jie b t  saug s ir mylimi. Jaunyst je vykusi 
tragiška netektis nuolat skatina jau pagyvenusi  mote-
r  dar kart  prisiminti nelaiming  atsitikim , dar kart
išgyventi vien  vasaros dien . Dien , kuri buvo labai 
seniai, bet iki šiol tokia ryški ir skausminga, kad nelei-
džia kurti naujo gyvenimo.

Spektaklio pasakojimas - ryškus ir tikslus vienos dienos 
vaizdas, pilnas aistr  nuojaut  ir begalinio noro suprasti, 
kod l žmogus tampa jautrus tik tada, kai visk  praranda. 
Kod l prisiminimai sukelia tiek pat skausmo ir jausm , nors 
viskas lyg ir buvo išgyventa, visos žaizdos jau užgijusios.

Nuolat sklandanti viltis, meil s trapumas dramatiš-
kai pabr žia meil s jausmo stipryb  ir tragiškas netek-
ties leitmotyvas kuria ne prast  atmosfer , šiurpi , la-
konišk , bet taip pat taigi  ir poetišk .

Tai pirmoji teatro pažintis su garsiausio šiuolaikinio 
Norvegijos dramaturgo J.Fose k ryba.

Vaidina: Pagyvenusi moteris - Vilija Paleckait , Pa-
gyvenusios moters draug  - Virginija Jakštait , Moteris 
jaunyst je - Viktorija Krivickait , Monika Šaltyt , Moters 
draug  jaunyst je - Danguol  Petraityt , Asl  - Mindaugas 
Jurevi ius, Draug s vyras - Aurimas Pintulis.

“Laisvalaikio” inf.

“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 28 d. Teatras 15

Šiaulių dramos teatro 
viešnagė Vilniuje
Šiaulių dramos teatras vasario 3-5 
dienomis atvyksta gastrolių į Lietuvos 
nacionalinį dramos teatrą. Sostinėje 
Šiaulių teatras parodys naujausius ir 
publikos pamėgtus spektaklius. 
Vasario 3 dieną žiūrovai išvys “Sirano 
de Beržeraką”, vasario 4 dieną - “Velykas”, 
o vasario 5 dieną Šiaulių teatro gerbėjai 
kviečiami į “Vieną vasaros dieną”.

Meilės ir saugumo paieškos - 
spektaklyje “Vieną vasaros dieną”

Sauliaus Jankausko nuotr.

Lietuvos 
nacionaliniame 

dramos teatre bus 
parodyta Augusto 

Strindbergo drama 
“Velykos”

Su “Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida 2 bilietams

Spektaklyje 
“Sirano de 

Beržerakas” 
vaizduojama 

istorija apie 
ilganosį poetą



16 Naujienos

Penki renginiai, kuriuos 
E.Švedait  aplankys vasar  ir 
kuriuos rekomenduoja užsukti 
“Laisvalaikio” skaitytojams.

n Miuziklas “Svynis To-
das”. Švento Valentino dienos 
proga b tinai nueisiu  “romantiš-
k j ” spktakl  “Svynis Todas”. Gir-
d jau labai skirting  atsiliepim ,
tod l nor iau susidaryti savo 
nuomon  apie š  miuzikl .

Vilnius, Kongres  r m  sal ,
vasario 14 d., bilietai nuo 40 Lt.

n Šokio spektaklis “Sprag-
tukas”. Piotro aikovskio baletas 
“Spragtukas”, nepameluosiu, ma-
tytas daugiau nei dešimt kart , bet 
galiu šiuo baletu ir muzika g r tis
kaskart vis iš naujo. Ta iau š kart 
pamatysiu nauj , šiuolaikišk  šio 
jau prasto k rinio interpretacij .

Vilnius, Šokio teatras, vasario 
18 d., bilietai nuo 15 Lt.

n Dirigento Gintaro Rinke-
vi iaus jubiliejaus koncertas.
G.Rinkevi i  galima m gti arba 
nem gti, bet juo didžiuotis tikrai 
reikia. Tarptautinis ir Lietuvos pri-
pažinimas atsispindi jo diriguoja-
m  orkestr  profesionalume, tod l
telieka atsipalaiduoti ir besim -
gaujant klausytis muzikos.

Vilnius, Kongres  r m  sal ,
vasario 20 d., bilietai nuo 30 Lt.

n Vilniaus knyg  mug .
Kas mane paž sta, turb t šypte-
l t  išgird  “Egl  ir knygos”, ta-
iau aš ver iau jau žinosiu, kad 

tokia knyga yra ir kad reikalui 
esant galiu j sigyti, nei savo 
knyg  neskaitym  apvainikuosiu 
dar ir nesidom jimu literat ra.

Vilnius, LITEXPO parod  cen-
tras, vasario 21 d., bilietai nuo 7 Lt.

n “Impuls” sporto klubo 
dovan ekis. Moksl  baigimo 
universitete proga pasidovanosiu 
sau atpalaiduojan i  turkišk  pir-
i  proced ras.

Kaina - nuo 50 Lt.

Išsamesn  informacija apie 
renginius visoje Lietuvoje 
www.bilietai.lt

Dosj

Vardas, pavard : Egl  Šve-
dait .

Pareigos: BILIETAI LT In-
formacini  technologij  (IT) 
vadov , Strateginio valdymo ir 
pl tros padalinys.

Gyv nas, kuris atspindi ei-
namas pareigas: kat , bet ko-
legos juokiasi ir sako - pl šrusis 
gepardas. Nes greitis ir užsispy-
rimas reikalingas norint iš atski-
r  poreiki  ir detali  sud lioti 
vientisas sistemas. O dirbant su 
IT vyrais dažnai prireikia kautis 
iki paskutinio “kraujo lašo” už 
savo tiesas, ta iau sykiu išlikti 
kilniai ir s žiningai. Dievinu savo 
darb  ir myliu komand .

Atrasta gyvenimo tiesa: 
tik tik jimas tuo, k  darai ir di-
džiul s pastangos atneša nori-
m  rezultat .

Nepamirštamas renginys:
grup s “Placebo” pasirodymas 
iš turo “Battle For The Sun” 
- buvau koncerte Antverpene, 
Belgijoje. Dvidešimt t kstan-
i  žmoni  pakvaiš  d l vieno 

atlik jo užgriuvo aren  ir g r -
josi šou. Buvo sp dinga garso 
kokyb , vaizdo efektai, švarus 
solisto balsas. Negaliu pamirš-
ti šio renginio ir už tai esu d -
kinga savo sesei. Tiesa, Vilniu-
je “Placebo” taip pat lank si 
“Utenos” arenoje, ta iau Lie-
tuvoje jie turi kur kas mažiau 
gerb j .

BILIETAI LT rekomenduoja 
vasario renginius

Po kelių dienų prasidėsiantis vasaris tėra tik trumpas paskutinis 
žiemos mėnuo, kai už lango vis šviesyn ir jau svajojasi apie pa-
vasarį. Bilietų platintojas BILIETAI LT žiemą iš kiemo siūlo išvyti 
renginių teikiamomis emocijomis. Vasario mėnesio renginius re-
komenduoja BILIETAI LT besidarbuojanti Eglė ŠVEDAITĖ.

Asmeninio albumo nuotr.

www.fb.se

Kas?

“Forsman & Bodenfors”, šved
reklamos agent ra.

K  suk r ?

Vizuali  paiešk  po savo sve-
tain . Nauja “Forsman & Boden-
fors” svetain  - kaip paieškos sis-
tema, tik vietoj rezultat  pateikia-
mos ne nuorodos  tekstus, o pa-
veiksliukai.  paieškos laukel rašai 
žod  (pavyzdžiui, spauda, apdova-
nojimai, IKEA ar darbuotojas Džo-

natanas), o fone jau rodomi tem
atitinkantys paveiksl liai. Telieka 
prad ti spausti ant j  ir sužinoti 
vis  informacij .

Kod l veikia?

Mygtukai “Apie mus”, “Naujie-
nos”, “Klientai” ir “Kontaktai” tra-
dicini  svetaini  gerb jams yra, bet 
ne daugiau. Naršymas svetain je
tampa tikru žaidimu - visada domu, 
k  pamatysi raš s “kompanijos is-
torija”, “biuras” ar netgi, pavyzdžiui, 
“gaidys”. Be to, svetain  realiu laiku 
transliuoja statistin  informacij  - iš 
koki  šali  lankytojai lankosi, ko 

apie mon  dažniausiai ieško (pavyz-
džiui, kuris darbuotojas populiariau-
sias) ir netgi kiek procent  svetai-
n s informacijos tu perži r jai. Per 
keliolika minu i  perži r jau vos 2 
proc. visos svetain s informacijos, 
ia iš ties  gali praleisti nuo minut s

iki ger  penki  valand .

Rezultatai?

Paiešk  sistema jau suskai ia-
vo daugiau nei milijon  ieškot  žo-
dži  ir frazi .

www.tinyurl.com/liacopycat

Kas?

“Jung von Matt” Vokietijoje 
ieško nauj  darbuotoj .

K
suprato?

Iš populiari  geriausias pa-
saulio reklamas renkan i  sve-
taini , toki  kaip “Lurzer’s Ar-
chive”, “Ads of the world” ir 
“Coloribus”, pasaulio k rybi-
ninkai ir dizaineriai kasdien par-
sisiun ia t kstan ius paveiks-
liuk . Iliustruoti savo k rybi-
n ms id joms ar dar kam. Bet 
juk kopijuoti negražu, ar ne?

K
padar ?

“Jung von Matt” pasek , ko-
kiuose puslapiuose dažniausiai 
lankosi k rybininkai ir dizaine-
riai, ir juose pasl p  žinut . Vos 

tik pele patempi paveiksliuk
šon , nor damas išsaugoti j  sa-
vo kompiuteryje (tai daro “Ap-
ple” kompiuteri  savininkai), po 
juo pasirodo užrašas: “V l kopi-
juoji? Original  rasi pas mus”. 
Žodži  žaismas - t  pat  gali su-
prasti ir “V l kopijuoji? Išmok 
b ti originaliu “Jung von Matt” 
reklamos agent roje”.

Kod l
veikia?

Kompanija pri iupo k rybi-

ninkus ten, kur nesitik jo net 
jie patys, - kai paslap ia tem-
pia kok  šedevr  ant savo kom-
piuterio ekrano. Geras juoko 
užtaisas ir virusinis efektas 
“Ar skaitei, kaip “Jung von 
Matt” ieško darbuotoj ?” ga-
rantuotas.

Rezultatai?

Anks iau beveik nežinomame 
agent ros puslapyje dabar per 
m nes  apsilanko per 100 000 
lankytoj .

www.thinkinginsidethebox.ca

Kas?

“Zulu Alpha Kilo” agent ra To-
ronte.

K  padar ?

Ar norite nemokamo k rybišku-
mo vieneto? Vienai dienai aštuoni 
agent ros žmon s paliko savo jauk
biur  ir iš jo  gatv  - pakalb ti su 
tikrais žmon mis, kuriems ir kuria 
reklam . Jie sulindo  didel  balt  kar-
tonin  d ž  Toronto centre, ten s -
d jo ir k rybiškai sprend  paprast
praeivi  problemas.

Kaip tai veik ?

Einu pro šal , užeinu  agent ros 
svetain , pasakau savo problem  ir 
k rybinink  bei dizaineri  komanda 
j  per 20 minu i  išsprendžia.

Kas iš jo?

“Kaip man tikinti savo vyr  tei-
sinink , kad šiemet mes b tinai tu-
rime keliauti paatostogauti, nors jis 
sako, kad kriz  ir privalome taupy-
ti?”. “Iš kur mums, studentams, 
gauti 20 000 JAV doleri  investuoti 
 akcij  rink ?”. “Man šiame skvere 

žiem  labai šalta. Kaip sumažinti v -
j , bet kartu išlaikyti skver  atvir ,
nes man jis toks patinka?”. “Kaip 
man uždirbti daugiau pinig ?” - tai 
tik kelios iš tikr  problem , kurioms 
agent ros darbuotojai pateik  k ry-
bin  sprendim  ir netgi eskizus. Prie 
naujojo agent ros biuro nusidriek
eilut ...

Rezultatai?

Straipsniai nacionaliniuose šalies 
dienraš iuose ir apie 117 000 žmoni ,
t  dien  išgirdusi  apie agent ros k -
rybiškum .

El. reklama: 3 karšti reklamos agentūrų projektai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Darius Bagdži nas,
“Gaumina”, verslo pl tros vadovas

Batsiuvys be bat . Šis posakis tinka ir reklamos agent r  interneto sve-
tain ms. Vis d lto kai kuriems pavyko skirti laiko ir sukurti tokius interne-
to projektus, kurie šiandien patys skina prestižinius reklamos festivali  ap-
dovanojimus. 3 dom s pavyzdžiai.

2009 met  “Razorfish” ataskaitoje sakoma: “Interneto patirtis kuria pirk jus” (angl. “digital brand experiences create customers”). 
Viso gero reklamos karams, sveiki atvyk , vartotoj traukimo karai (angl. “goodbye ad wars, hello engagement wars”). Kad ir negreitai visa tai ateis  m s

užut k , kiekvienoje kategorijoje vis tiek kas nors tur s b ti pirmas. Galb t j s?

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad
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Svetainė gatvėje

Vagi idėją?

Permatoma svetainė



Prekės ženklas:

Autogidas.lt bendruomen  nuolat auga. Jo forume vartotojai ta-
riasi, kok  automobil  išsirinkti, kaip j  priži r ti, kur taisyti. ia kie-
kvienas gali lengvai rasti dominan ios informacijos apie automobilius.

 Autogidas.lt buria gerb jus interneto portale Facebook.com, profilyje “Man 
patink vairuot!” Sužinok domiausias automobili /motocikl  naujienas pirmas ir 
pasidalyk su draugais.

100 proc. patirtis

Portalas Autogidas.lt 
priklauso tarptautinei kom-
panijai, valdan iai automo-
bili  skelbim  portalus Ry-
t  ir Centrin je Europoje: 

 OtoMoto.pl 
 Autovit.ro 
 OtoMoto.cz 
 Auto.Ria.ua 
 Autogidas.lt 
 OtoMoto.hu 

 Autogidas.lt atsinaujino - nuo šiol jis dar patogesnis ir greitesnis. 
Portalas tapo intuityviai suprantamas, patrauklesnis ir draugiškesnis 
vartotojams, sumaž jo reklamini  pozicij , jis grei iau veikia.

 Neb k p s ias - išsirink automobil  Autogidas.lt iš 100 t kst. pasi lym .

 Daugelis Lietuvos automobili /motocikl  sporto dalyvi  pam go
rubrik  “Video” Autogidas.lt portale. Rubrikoje vaizdo rašus galima 
rikiuoti pagal tam tikras kategorijas, pvz., “Reklamos”, “Avarijos”, 
“Nevyk liai” ir kt.

Autogidas.lt aplanko apie 
100 t kst. pirkej  kasdien.

 Autogidas.lt dedama iki 
8000 nauj  skelbim  per dien .

 Portale esan ios paieškos 
formos ranki  juosta iliustruota. 

Autogidas.lt - greičiausiai augantis automobilių portalas Lietuvoje. 
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monei UAB “Diginet Lt” priklauso Autogidas.lt bei kiti 
gerai žinomi portalai: Skelbiu.lt, Aruodas.lt, Edomus.lt, Tuktuk.lt, 
Cvbankas.lt.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti HAD kaklaskar�.
Atsakym� � kry�ia�od� iki vasario 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�tojas - Dalius Jarmalavi�ius i� Vilniaus. 
Jam bus padovanota HAD kaklaskar�.

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: Saturnas. �skiepis. Akut�. Rakursas. I�mintis. Ana. Jo. Keiksmas. 

Remisija. Alus. Angaras. “Asia”. Ido. Abi. Oran�in�.

Horizontaliai: Reinkarnacija. Kaista. K�mai. Magnolija. Pusiau. Inkai. Ekranas. 
Sara. Anapus. Muilas. Italija. Jusi. Ses�s. Sostas. Alk�n�.

Pa�ym�tuose langeliuose: NOKAUTAS.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 01 28 - 02 03

AVINAS. Darbo savait�s pabai-
goje daugiau d�mesio skirkite �eimai, 
dirbkite �ki�kus darbus. Savaitgalis 
tinkamas gro�io proced�roms, meilei, 
aktyviai pramogauti su vaikais. Darbo 
savait�s prad�ioje patausokite sveikat�. 
Tre�iadienis nepalankus spr�sti juridinius 
reikalus.

JAUTIS. Darbo savait�s pabaiga tinkama 
vykti � komandiruotes, siekti �ini�, tvar-
kyti dokumentus. Savaitgalis tinkamas 
�v�sti �eimynines �ventes, puo�ti namus 
interjero elementais. Darbo savait�s 
prad�ioje tinka skirti pasimatymus, rea li-
zuoti k�rybinius sumanymus. Tre�iadien� 
patausokite sveikat�.

DVYNIAI. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite prakti�kesni. Savaitgalis tinkamas 
gro�io proced�roms, i�kylauti, bendrauti. 
Darbo savait�s prad�ioje daugiau d�mesio 
skirkite �eimai, neignoruokite buitini� 
smulkmen�. Tre�iadienis palankus meilei.

V��YS. Darbo savait�s pabaiga tinkama 
aktyviai veiklai, siekti u�sibr��t� tiksl�. 
Savaitgal� nei�laidaukite, nesiva-
dovaukite ambicijomis. Darbo savait�s 
prad�ioje tinka siekti �ini�, vykti � 
komandiruotes, tvarkyti dokumentus. 
Tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
�eimai, sutuoktiniui.

LI�TAS. Savaitgal� venkite konfliktini� 
situacij�, ypa� �eimoje. Savaitgalis tinka-
mas gro�io proced�roms, pramogauti, 
aktyviai siekti u�sibr��t� tiksl�. Darbo 
savait�s prad�ioje nei�laidaukite, 
neignoruokite smulki� buitini� 
�sipareigojim�. Tre�iadienis palankus 
bendrauti, siekti �ini�.

MERGEL�. Darbo savait�s pabaiga pa lan-
ki reklamai, b�ti vie�umoje. Savaitgal� 
venkite tu��i� ambicij�, tai gali sukelti 
konflikt�. Darbo savait�s prad�ia palanki 
aktyviai veiklai, tvarkyti dokumentus, 
siekti �ini�. Tre�iadien� nei�laidaukite.

SVARSTYKL�S. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite diplomati�kesni tarnyboje, siekite 
kompromis� �eimoje. Savaitgalis tinkamas 
gro�io proced�roms, lankyti renginius, 
pramogauti. Darbo savait�s prad�ioje venkite 
konflikt� su kolegomis, nesivelkite � intrigas. 
Tre�iadienis palankus aktyviai veiklai.

SKORPIONAS. Darbo savait�s pabaiga 
tinkama vykti � keliones, siekti �ini�, 
susitikti su gimin�mis. Savaitgal� b�kite 
diplomati�kesni, nesivadovaukite ambici-
jomis, valdykite pyk�io priepuolius. Darbo 
savait�s prad�ia palanki reklamai, bendrau-
ti su kolegomis. Tre�iadien� venkite 
konflikt�, nespr�skite juridini� reikal�.

�AULYS. Darbo savait�s pabaigoje ne ri-
zikuokite pinigais, nekilnojamuoju turtu. 
Savaitgalis tinkamas gro�io proced�roms, 
i�kylauti gamtoje, susitikti su draugais. 
Darbo savait�s prad�ia pareikalaus 
diplomati�kumo tarnyboje. Tre�iadienis 
palankus reklamuotis.

O�IARAGIS. Darbo savait�s pabaigoje 
neder�t� a�trinti santyki� su partneriu. 
Savaitgal� nerizikuokite pinigais, venkite 
azartini� �aidim�. Darbo savait�s prad�ia 
harmoninga, tinkama siekti �ini�, tvar-
kyti tarnybinius reikalus. Tre�iadien� 
nespr�skite juridini� problem�.

VANDENIS. Darbo savait�s pabai-
goje patausokite sveikat�. Savaitgal� 
b�kite diplomati�kesni �eimoje, 
nesivadovaukite ambicijomis. Darbo 
savait�s prad�ioje b�kite itin apdair�s, 
nerizikuokite pinigais, venkite konflikt� 
tarnyboje. Tre�iadienis tinkamas 
mokytis, vykti � keliones.

�UVYS. Darbo savait�s pabaiga tinkama 
meilei, k�rybai, pramogauti. Savaitgal� 
tausokite sveikat�. Darbo savait�s 
prad�ioje daugiau d�mesio skirkite 
partnerio poreikiams. Tre�iadien� neri-
zikuokite pinigais, venkite reikal� su 
teis�sauga.

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
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 29-4 d. 10.15, 12.45, 
15.15, 17.45, 20.15 (4 d. 20.15 val. seansas 
nevyks).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 29-4 d. 10.45, 13, 15, 
17.15, 19.30, 21.45.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 28 d. 20.45. 29-4 d. 11, 14.30, 18, 21.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.15.
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 28 d. 10.45, 13.30, 16.15, 18.50, 
21.30. 29-4 d. 12.15, 16, 18.30, 21.10 (12.15 
val. seansas vyks 30, 31 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 28 d. 12.15, 17, 20.30. 29-4 d. 12, 
15.45, 20.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 28 d. 11.15, 13.45, 16, 
18.15. 29-4 d. 11.15, 13.45, 16.10 (11.15 val. 
seansas vyks 30, 31 d.).
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 28 d. 18. 
29-4 d. 18.40, 21.30.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 28 d. 14.30, 17.30, 20. 29-4 d. 12.30, 
18.15 (12.30 val. seansas vyks 30, 31 d.).
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 28 d. 16.30, 21.20. 29-4 d. 
15.30, 20.45.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 28 d. 15.15, 17.45, 20.15. 
29-4 d. 13.15, 21.20 (13.15 val. seansas vyks 
30, 31 d.

“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 28 d. 13.15, 16.45, 19.20, 21.45. 
29-4 d. 16.20, 18.50.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 28 d. 15.30, 21.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 28 d. 14, 19.10.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 29-4 d. 11, 13.10, 
13.30, 16, 18.30, 21 (31 d. 13.10 val. seansas 
nevyks; 13.30 val. seansas vyks 31 d.).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 29-4 d. 11.40, 14, 16.30, 
19, 21.15.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) - 
28 d. 20.50. 29-4 d. 12, 15.15, 18.45, 21.45.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.45.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, 
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 4 d. 
20.30 (Knyg� klubo seansas).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 28 d. 14, 16, 19, 22. 29-4 d. 11.20, 13.30, 
15.40, 19.30, 22.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 28 d. 11.40, 14.40, 18.15, 21.10. 
29-4 d. 11.20, 14.10, 16.40, 19.10, 21.45 
(11.20 val. seansas vyks 30, 31 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 28 d. 11, 15, 18, 21.45. 29-4 d. 
11, 15.20, 15.45, 17.40, 21.30 (31 d. 11, 
15.20 val. seansai nevyks; 15.45 val. seansas 
vyks 31 d.).
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 28 d. 11, 13.40, 16.15, 19, 21.40. 29-4 
d. 12.20, 15, 18.10, 20.45.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis nuotyki� f., 
Australija, D.Britanija, JAV) - 28 d. 12.15, 
15.20, 18.30, 21.20. 29-4 d. 12, 14.45, 17.30, 
20.15 (12 val. seansas vyks 30, 31 d.).

“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 28 d. 12, 14.20, 16.30, 
18.45. 29-4 d. 11.40, 13.50, 16, 18.15 (11.40 
val. seansas vyks 31, 31 d.).
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 28 d. 15.45, 18.15, 20.30. 29-3 d. 20.45.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 28 d. 15.30, 18.10, 20.45. 
29-4 d. 15.15, 18.15, 20.45.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 28 d. 15.30, 
20.15. 29-4 d. 15, 20.30 (4 d. 20.30 val. 
seansas nevyks).
“Viskas normaliai!”  (komi�ka drama, 
Italija, JAV) - iki 4 d. 18.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 28 d. 18.45, 21.20.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 28 d. 15.45, 
18.30, 21.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 28 d. 11.20.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Serafina”  (biografin� drama, Pranc�zija, 
Belgija) - 28 d. 17.
“Pamalonink mane”  (komedija, Pranc�zija) 
- 28 d. 19.20.
“Pikt�ol�s”  (komi�ka drama, Pranc�zija, 
Italija) - 28 d. 21.10.
“Pary�iaus stogai”  (drama, Pranc�zija) - 
29 d. 17.10.
“Duoki man rank�”  (drama, Pranc�zija, 
Vokietija) - 29 d. 19.10.
“Hadevi��”  (drama, Pranc�zija) - 29 d. 
20.50.
“Me�kiukas ateina”  (animacija, Latvija) 
- 30 d. 13.
“Pranc�z�”  (komi�ka drama, Pranc�zija, 
Marokas) - 30 d. 16.30.
“Vila “Amalija”  (drama, Pranc�zija, 
�veicarija) - 30 d. 18.10.
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“Rojus vakaruose”  (komi�ka drama, 
Pranc�zija, Italija, Graikija) - 30 d. 20.
“Lietuvi�ka pal�p� 2”  (trumpametra�iai 
animaciniai f., Lietuva) - 31 d. 13.
“E�ys”  (komi�ka drama, Pranc�zija, Italija) 
- 31 d. 16.
“Parko suoliukai”  (komedija, Pranc�zija) 
- 31 d. 18.
“Naujasis “Paradiso” kino teatras”  (drama, 
Pranc�zija, Italija) - 31 d. 20.10.
“Senais gerais laikais”  (komedija, �ekija) 
- 1 d. 15.
“Baltazaras”  (drama, Pranc�zija) - 1 d. 17.
“Tarp sien�”  (drama, Pranc�zija) - 1 d. 
18.50. 2 d. 21.
“Vakarinis Beirutas”  (drama, Pranc�zija, 
Norvegija, Libanas, Belgija) - 3 d. 17.
“Blogas tik�jimas”  (komedija, Pranc�zija, 
Belgija) - 4 d. 17.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 29-4 d. 10.30, 
12.45, 15.15, 18, 20.30 (4 d. 20.30 val. 
seansas nevyks).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 29-4 d. 11.30, 14, 16.15, 
18.30, 20.45. 29-30 d. 23.15.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, 
JAV) - 29-4 d. 12.30, 15.45, 18.45, 21.30.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 29-4 d. 20.30. 
29-30 d. 22.45.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, 
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 
29-30 d. 23. 4 d. 19 (Knyg� klubo seansas).
“Pakvai�� �aidimai”  (siaubo trileris, JAV, 
D.Britanija, Kitokio kino klubas) - 2 d. 17.30.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, 
Lietuva) - 28 d. 13.30, 19.30, 21.45. 
29-4 d. 13.30, 19.30, 21.45. 29-30 d. 23.59.

“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 28 d. 10.45, 13.45, 16.30, 19.15, 22. 
29-4 d. 12.10, 15, 17.30, 20.15 (12.10 val. 
seansas vyks 30-31 d.; 2 d. 17.30 val. seansas 
nevyks).
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 28 d. 15, 18, 20.45. 29-4 d. 11.10, 
16.30, 19.15 (11.10 val. seansas vyks 29-31 d.; 
29-31 d. 16.30, 19.15 val. seansai nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 28 d. 11, 13.15, 15.30. 29-4 
d. 10.45, 13, 15.30 (10.45 val. seansas vyks 
30-31 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 28 d. 17.45, 21.15. 29-4 d. 17.45, 
21.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - iki 4 d. 10.10, 16.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis 
nuotyki� f., Australija, D.Britanija, JAV) - 
28 d. 13, 15.45, 18.30, 21. 29-4 d. 13.45, 22 
(31 d. 13.45 val. seansas nevyks; 29-31 d. 
22 val. seansas nevyks).
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 28 d. 16.15, 
21.30.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 28 d. 14, 18.45.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 28 d. 18.15.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 28 d. 15.15, 
20.30.

 Pranc�z� kino festivalis
“Hirosima, mano meile”  (drama) -
 29 d. 17.
“Parko suoliukai”  (komedija) - 29 d. 19.
“Pikt�ol�s”  (komi�ka drama) - 29 d. 
21.20.
“Melodrama”  (melodrama) - 30 d. 17.
“Pamalonink mane”  (komedija) - 30 d. 
19.20.
“Hadevi��”  (drama) - 30 d. 21.20.

“�irdys”  (romantin� drama) - 31 d. 16.
“Serafina”  (biografin� drama) - 31 d. 18.30.
“Pary�iaus stogai”  (drama) - 31 d. 21.

CINAMON
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 19.35.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 29-4 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 29-4 d. 14.30, 16.30, 
18.30, 20.15, 22.15.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 29-30, 1-4 d. 11.15, 
13.30, 15.45, 18, 20.30. 31 d. 12.15, 14.15, 
16.15, 18.20, 20.30.
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� 
drama, JAV) - 28 d. 14.30, 17, 19.30, 22. 
29-4 d. 15, 19.35, 22 (4 d. 19.35 val. seansas 
nevyks).
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 28 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30. 
29-4 d. 11.45, 14.10, 18.45.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis 
veiksmo f., JAV) - 28 d. 17.45, 20, 22.15. 
29-4 d. 13, 17.30.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, 
Australija) - 28 d. 11.15, 13.30, 21.15. 
29-4 d. 16.45.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 28 d. 12.45, 
15.15.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis nuotyki� 
f., Australija, D.Britanija, JAV) - 28 d. 15.45, 
18.30. 29-4 d. 12.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 28 d. 12.15.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 28 d. 
11, 13.15, 15.25. 29-4 d. 11.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo 
trileris, JAV) - 28 d. 17.30, 20.45. 29-4 d. 
21.15.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto 
teatras

30 d. 18 val. Kamerin�je sal�je - “Menu 
akimirk� �aving�”. Operos solist� koncertas.
5, 6, 7, 9, 10 d. 18.30 val. - V.A.Mocarto 
“Figaro vedybos”. 2 d. opera ital� k. 
Muzikinis vad. ir dir. M.Sta�kus.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

28 d. 18 val. - T.Dorsto, U.Ehler “A�, 
Fojerbachas”. Re�. V.Masalskis.
29 d. 18 val. - J.Dautarto “Paskendusi 
vasara”. Re�. J.Dautartas.
30 d. 18 val. - B.Dauguvie�io “�aldokyn�”. 
Re�. K.Kymantait�.
31 d. 12 val. - K.�iukovskio “Daktaras 
Aiskauda”. Re�. E.Jaras.
31 d. 18 val. - R.K�n�jaus “Meil� pagal 
grafik�”. Re�. A.Ve�erskis.
1 d. 18.30 val.; 2 d. 18 val. - M.Lermontovo 
“Maskaradas” (Valstybinis Vilniaus ma�asis 
teatras). Re�. R.Tuminas.
3 d. 18 val. - “Sirano de Ber�erakas” (�iauli� 
dramos teatras). Re�. A.Poci�nas.

Ma�oji sal�
28 d. 18 val. - S.Mro�eko “Na�l�s”. 
Re�. S.Ra�kys.
30 d. 14 val. - R.Granausko “Duburys”. 
Re�. S.Ra�kys.
31 d. 16 val. - F.Dostojevskio “Nuolankioji”. 
Re�. V.Masalskis.
3 d. 18 val. - “Poet�” (Salom�jos N�ries 
poezijos ir dienora��i� motyvais). Re�. 
R.Garuolyt�.
4 d. 18 val. - L.Barfuso “Seksualin�s m�s� 
t�v� neuroz�s”. Re�. R.Kudzmanait�.

Vilniaus ma�asis teatras
29 d. 18.30 val. - A.�echovo “�uv�dra”. 
Re�. R.Tuminas (A.�echovo teatro festivalis).
30 d. 18.30 val. - B.Srbljanovi� “�eimynin�s 
istorijos”. Re�. R.Tuminas.
3 d. 18 val. - Andriaus �ebrausko improviza-
cijos mokykla Improvizacij� �ou “Kitas 
kampas”.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

30 d. 18 val. - A.�echovo “D�d� Vania”. 
Re�. A.Lat�nas.
31 d. 12 val. - A.Liobyt�s “Aukso obuolys”. 
Re�. A.Gluskinas.

31 d. 18 val. - A.Anros “Katinas Temz�je”. 
Re�. G.Makarevi�ius.
3 d. 18 val. - Premjera! A.Anros “Bestija 
�ydrom akim”. Re�. G.Makarevi�ius.
4 d. 18 val. - M.Fraino “Triuk�mas u� 
kulis�”. Re�. P.E.Landi.

Sal� 99
30 d. 12 val. - J.Erlicko “Bilietas i� dan-
gaus”. Re�. D.Jokubauskait�.

Rus� dramos teatras
29 d. 18 val. - R.K�n�jaus “Nr.13”. 
Re�. E.Mura�ovas.
30 d. 12 val. Ma�ojoje sal�je - N.Gumiliovo 
“Permain� medis”. Re�. A.Gluskinas.
30 d. 18 val. - G.Gorino “Juokdarys 
Balakirevas”. Re�. A.Lat�nas.
31 d. 18 val. - A.�echovo “Trys seserys”. 
Re�. R.Tuminas.

Vilniaus teatras “L�l�”  
Did�ioji sal�

30 d. 12 val. - “Juodoji vi�ta” (pagal 
A.Pogorelskio apysak�). Re�. R.Drie�is, 
komp. F.Lat�nas.
31 d. 12 val. - S.Siudikos “Trys par�iukai”. 
Re�. A.Mikutis, komp. O.Ditkovskis.

Ma�oji sal�
29 d. 19 val. - Vytauto V.Landsbergio “Vilis”. 
Dramos spektaklis suaugusiems ir jaunimui. 
Re�. Vytautas V.Landsbergis.
30 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Pelen�”. 
Re�. N.Indri�nait�.
31 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Muzikin� 
d��ut�”. Re�. J.Skuratova.

Keistuoli� teatras
29 d. 19 val. - “Pinokio kronikos”. 
A.Kaniavos ir V.�itkaus vienos dalies vie�a 
i�pa�intis suaugusiems (N-14).
30 d. 19 val. - Muzikinis detektyvinis �iauri� 
romans� spektaklis “I��jau a� stotin”. Pjes�s 
aut. ir re�. Vytautas V.Landsbergis.
31 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“Gelton� Plyt� kelias”. Re�. A.Giniotis.

“Domino” teatras
28 d. 19 val. - “Mano �monos vyras”. 
Re�. K.Smoriginas.
29 d. 19 val. - “Bu�iuoju, Oskaras”. 
Re�. C.Grau�inis.
30 d. 16, 20 val. - Premjera! “Radijo ereliai”. 
Re�. O.�apo�nikovas.
31 d. 19 val. - “DNR kodas”. Re�. K.Smoriginas.

Men� spaustuv�
28 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
“Sparnuotasis Matas” pagal K.Binkio k�ryb�. 
Re�. A.Giniotis.
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Aktoriai Andželina Džoli (An-
gelina Joli) ir Bredas Pitas (Brad 
Pitt) Kalifornijoje lank si pas advo-
kat  skyryb  reikalais ir pasiraš
susitarim  d l turto dalyb  bei vai-
k  globos, praneš  “The Sun”.

Leidinio duomenimis, A.Džoli 
ir B.Pito santykiai pablog jo per 
pastaruosius kelet  m nesi . Tei-
giama, kad A.Džoli atsisak  praleis-
ti šventes su B.Pito šeima, o pats 
B.Pitas ne kart  buvo pasteb tas
buvusios žmonos Dženifer Aniston 

(Jennifer Aniston) draugijoje. Sklin-
da gandai, kad A.Džo li pastaruoju 
metu labai suart jo su kažkokiu ra-
šytoju iš Rusijos. “The Sun” skelbia, 
kad viena iš poros nesutarimo prie-
žas i  buvo A.Džoli noras sivaikinti 
dar vien  k dik . Laikraš io šaltinio 
duomenimis, B.Pitas mano, kad šei-
moje užtenka ir šeši  vaik  (trij  bi-
ologini  ir trij vaikint ). Kol kas ši
pareiškim  nepatvirtino n  vienas iš 
aktori , o kiti šaltiniai tvirtina, kad tai 
tik gandai, neatitinkantys realyb s.

Šiaulietiškas grožis jau tarptau-
tinis! “Olialia Models” agent ros 
modelis Egl  Skukauskait  iš pra-
dži  užkariavo savo gimt j  miest
(tapo “Mis Šiauli  kraštas”), tada 
- internet  (puikavosi “Miss Inter-
net” kar na), o pra jus  savaitgal
ji nugal jo ir konkurse “Miss Civi-
lization of the World”.

Konkursas “Miss Civilization 
of the World” vyko Turkijoje. 16 
konkurso dalyvi  iš visos Europos 
ir Azijos keliavo po Turkij , lank
vairius miestus, susipažino su 

miesto kult ra bei pratinosi prie 
begalinio vietini  d mesio gražuo-
l ms. “Buvo labai domu, per t
Turkijoje praleist  savait  iš ties
daug pamat me. Kiekvienos išvy-
kos metu mus pralinksmindavo 
turkai, pulkais skub j  nusifoto-
grafuoti su konkurso dalyv mis”, 
- dar karštais sp džiais dalijosi 
gražiausia civilizacijos mergina.

Pagrindin  konkurso titul  iš-
kovojusi Egl  juo neapsiriboja. Dar 
prieš final  buvo surengtas kitas 
grožio konkursas “Mis Tire” (šia-
me mieste vyko renginys), jame 
gražiajai šiaulietei taip pat pasisek
- ji iškovojo pagrindin  priz . Du 
titulus pelniusi E.Skukauskait  bu-
vo apdovanota organizatori  bei 
r m j  dovanomis. “O pati sp -
dingiausia iš j  - specialiai konkur-
so finalui sukurta vestuvin  sukne-
l , kurias mes demonstravome. Ši
suknel  ir gavau dovan ”, - sak
šiauliet . Apie vestuves ji dar ne-
galvoja, tod l suknel  kol kas atliks 
tik trof jaus paskirt  ir primins apie 
malonias pergal s akimirkas.

Egl  nuo pra jusios vasaros 
dirba agent roje “Olialia Mo-
dels”.  konkurs  Turkijoje j
siunt  šios agent ros partneriai, 
“G-Models” agent ra.
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Pareng  Aušra PRASAUSKAIT

A.Džoli ir B.Pitas skiriasi?

Eglė Skukauskaitė 
demonstruoja vestuvių suknelę, 

kurią vėliau gavo dovanų
Asmeninio albumo nuotr.

Kalbama, kad populiariosios 
Holivudo poros santykiai 

pablogėjo dar rudenį
EPA-Eltos nuotr.

Lietuvė - 
gražiausia 
mergina!
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“Laisvalaikio” forumas
Marina DAŠ ENKA, 

grup s “Olialia pupyt s” nar

“Laisvalaikio” kortel  man labai pra-
ver ia. Ypa  dažnai pasinaudoju ja eidama 
 klubus -  daugel  j  su “Laisvalaikio” 

kortele patenku perpus pigiau, nors daž-
niausiai lankausi “Metelicoje”. Kavin se
su “Laisvalaikiu” už maist  ir g rimus
moku mažiau - j  taip daug, kad vis  n
neišvardysiu. Sutaupau ir pirkdama dra-
bužius, pavyzdžiui, buvau labai patenkin-
ta “United Colors of Benetton” parduo-
tuv je vykusiu vakar liu-akcija, per kuri
vis  drabuži  buvo galima sigyti net 30 
procent  pigiau.

Skaist  STEIK NAIT ,
grup s “Olialia pupyt s” nar

Žalioji “Laisvalaikio” kortel  visada su 
manimi - ji mano geriausia pagalbinink . Su 
“Laisvalaikio” kortele gaunu daug nuolaid
pa iose vairiausiose vietose. Sutaupau va-
lydama drabužius “Jogl je”, eidama  kin ,
valgydama mieste ar naudodamasi grožio 
paslaugomis. Nuolaidos tikrai didel s ir esu 
prie j  pripratusi, tod l kai tik baigdavosi 
kortel s galiojimo laikas, skub davau j  tuo-
jau pat pasikeisti. Gerai, kad dabar kortel
bankin , bus prat siama automatiškai kele-
rius metus ir man nebereik s r pintis pail-
ginti jos galiojimo laik  pa iai, o nuolaidomis 
gal siu naudotis be joki  pertrauk .

Mykolo Ambrazo nuotr.

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Naktiniame klube “Metelica” 
Picerijoje “Olialia” 
Parduotuv je

    “United Colors of Benetton” 

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Švarumo centre “Jogl ”
Kino teatruose “Forum Cinemas” 
Saul s studijose “La Bamba”
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VONIA. Vo-
kietijos sos-
tinėje Ber-
lyne vyksta 
baldų ir di-
zaino paro-
da. Nuotrau-
koje - ne-
kasdieniška 
idėja vonios 
kambariui.

Į KLUBĄ. 
Linksmintis 
keliaujan-
čios mergi-
nos pasi-
puošė taip, 
kad neliktų 
nepastebė-
tos. Vaizdas 
užfiksuotas 
Berlyne.
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VELTĖDŽIAI. Bankoko valdžia 
sprendžia problemą - kaip 
atsikratyti per daug išplitusių 
balandžių, kurie teršia miesto 
gatves ir pastatus.

ŠVENTĖ. Šveicarijoje šiomis 
dienomis, nepaisant šalčių, 
į orą kyla pačių įvairiausių 
pavidalų balionai.

Parengta pagal Eltos inf.
EPA-Eltos nuotr.

ŠALČIAI. Šalčiai paspaudė ne tik Lietu-
voje ir nuo jų kenčia ne tik žmonės. Štai 
viename Kinijos zoologijos sodų gyve-
nančios voverinės beždžionės dėl užklu-
pusių vėsių orų įsikabinusios į šildytuvus 
tiesiogine šių žodžių prasme.

LANKSTUMAS. Budapešte, 
Vengrijoje, vyksta jau aštuntasis 
tarptautinis cirko festivalis. Tarp 
dalyvių - lankstumą demonstruo-
jantis artistas.


