
Elena NIKONOVAITĖ

- Esi koncertavusi Paryžiuje. 
Dabar tavo album  išleis pranc -
z  kompanija. Kas tave sieja su 
šia šalimi?

- Patinka pranc zai. (Šypsosi.)

- O pranc z  virtuv ?
- Man gaila sraigi  ir varly i ,

kurias pranc zai valgo.

- Ar tik jaisi, o gal net plana-
vai tapti žinoma užsienyje?

- Ne. Tai užgriuvo staiga.

- Kokius jausmus, mintis su-
kelia žinojimas, kad tavo albumai 
gul s Vakar  Europos miest  mu-
zikos parduotuvi  lentynose?

- Man labai malonu tai sivaizduo-
ti. (Šypsosi.)

- Užsienyje dainuoji ir lietu-
viškai. Kaip publika reaguoja 
m s  kalb ?

- Pradžioje jie nesupranta, su-
glumsta, o paskui daug ploja.

- Kokie planai? Ar liksi gy-
venti Lietuvoje, jei jau dabar už-

sienyje koncertuoji dažniau nei 
gimtojoje šalyje?

- Man labai patinka šalis, kurioje 
gyvenu. Manau, kad tik ia mane su-
pranta geriausiai. Nenor iau palikti 
Lietuvos.

- Kokiuose pasaulio didmies-
iuose lankeisi? Kaip juose jau-

tiesi?
- Buvau Londone, Maskvoje ir 

Paryžiuje. Itin blogai pasijutau 
Maskvoje, nes tai labai didelis 
miestas.

- Ar turi svajoni  miest ?
- Nor iau gyventi “Avataro” že-

m je - ten, kur skraido ant drakon .

- Kokie kasdieniai veiksmai 
tau ypa  brang s, tarsi virt  sa-
votiškais kasdienyb s ritualais?

- M gstu ži r ti pro lang .

- Kod l?
- Nes už jo graži, didel  siena.

- Ar tau svarbu daiktai?
- Taip. Labai svarbus s siuvinis, 

 kur  rašau, nes m gstu rašyti daug 
ir dažnai. Svarbu, k  rengiuosi. Kar-

tais svajoju apie nam  ant uolos kraš-
to ir piln  spint  graži  sukneli .

Turiu raudonas languotas piža-
mines kelnes. Kad ir kur keliau iau,
visada jas pasiimu. Negaliu be j
užmigti.

- Kaip veiki buit ?
- Kariauju su ja kasdien. Kai b -

na bloga nuotaika, laimi buitis, kai 
gera - laimiu aš.

- Koks tavo m gstamiausias 
patiekalas?

- darytas alijošius. Labai svei-
ka. Bet dar neišmokau jo gaminti. 
(Juokiasi.)

- Kod l daug dainuoji apie 
mirt ?

- Memento mori.

- Esi pesimist ?
- Man atrodo. Nežinau kod l.

- K  studijuoji?
- Vis  gyvenim  žmogus mokosi, 

bet vis tiek miršta kvailas.

- Ar persik lei iš Visagino 
Vilni , kaip anks iau nor jai?

- Gyvenu Kaune. Labai patinka.

- Kokiu paros metu kuri?
- Nakt , nes tylu.

- Koks aprangos stilius tau la-
biausiai patinka?

- D&G. (Juokiasi). Man patinka 
mano pa ios rengimosi stilius.

- Koki  užsienio atlik j  k -
ryba žaviesi? Ko šiuo metu klau-
saisi?

- Dabar - nieko. Anks iau klausy-
davausi Džo Daseno (Joe Dassin).

- Kokius lietuvi  atlik jus 
vertini?

- Man sunku vertinti, nes aš pati 
esu atlik ja. Nesinori kažko pamin -
ti ar nepamin ti, kad ne sižeist , kad 
pamin jau t , o kito nepamin jau.

- Ar turi vaikin ?
- O kas dabar jo neturi?

- Kas tau santykiuose yra 
svarbu?

- Santykiavimas, meil , ištikimy-
b , akys, švarios rankos.

- Koki  žmoni  savybi  ne-
m gsti?

- Šiurkštumo, smurto - tiek vidi-
nio, tiek išorinio.

- Ar tavo vaizdžiu tebesi-

r pina Aleksandras Pogre-
bnojus?

- Manimi niekas nesir pina...

- Vasario 8 ir 9 d. po 2 met
pertraukos dainuosi Šv.Kotrynos 
bažny ioje, kurioje vyko ir pir-
mieji tavo koncertai. Kaip per š
laik  pasikeitei?

- Kaip niekuo nepasikeit  bažny-
ia, taip niekuo nepasikei iau ir aš.

- Kokie tavo b do bruožai tau 
patinka, o kokie ne?

- Sunkus klausimas. B nu taip 
stipriai užsi musi, kad nelieka laiko 
savianalizei.

- Kokios tavo m gstamiausios 
g l s?

- Alijošius, kaktusas, neužmirš-
tuol . Nes kontrastingos.

- Geriausia perskaityta 
knyga?

- “Raudonosios armijos va-
das”. Skai iau ketvirtoje klas je. 
Labai patiko.

- Ar esi išsik lusi tiksl ?
- Noriu nugyventi gyvenim  taip, 

kad senatv je nereik t  gail tis.

- K  dabar dažniausiai pieši?
- M gstu piešti šuniukus ir mies-

t , kuriuose lankausi, karalius.

“Kartais svajoju apie namą 
ant uolos krašto ir pilną spintą 

gražių suknelių”
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Užsienyje dažnai 
koncertuojanti Alina Orlova 
nenorėtų palikti Lietuvos

Igno Maldžiūno nuotr.

A.Orlova savianalizei laiko neturi
Prieš porą metų įspūdingai debiutavusi ir taip pat įspūdingai iš viešo gyvenimo Lietuvoje tarsi pranykusi 
dainininkė ALINA ORLOVA (21) grįžta su geromis žiniomis. Iš Visagino kilusios savamokslės atlikėjos kū-
ryba susidomėjo prancūzų leidybos kompanija “Fargo Records” - ji perleis 2008 m. pasirodžiusį albumą 
“Laukinis šuo dingo” ir išplatins jį po Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių muzikos parduotuves. Šiemet 
atlikėja žada išleisti antrą albumą, o pasiklausyti naujų ir senų, tačiau visiškai kitaip skambančių Alinos 
dainų gerbėjai galės koncertuose vasario 8 ir 9 dienomis Vilniuje, Šv.Kotrynos bažnyčioje. Pastaruoju 
metu užsienyje dažniau dainuojanti Alina Vilniuje koncertuos tarp pasirodymų Rusijoje ir Paryžiuje.



Šeštadien  TV3 projektas “Chor  karai” nustebino naujais veidais -  Tailande su mylimuoju atostogaujan ios 
Jurgitos Jurkut s viet  stojo aktor  Agn  Grudyt -Guobien , o Deivid  Norvil -Deiv  pakeit  besilaukianti 
jo draug  Renata Voitechovskaja, pasirodžiusi nuotakos amplua. Šviežio kraujo lieta ir  komisijos gretas - 
chorus itin geranoriškai vertino aktor  Larisa Kalpokait , šmaikš iais komentarais pasižym jo žurnalistas 
Arnoldas Lukošius. Komisija ir ži rovai vertino chor  atliktus k rinius iš žinom  film  bei animacini  filmuk .
Skamb jo dainos iš “Džiaze tik merginos”, “Šuriko nuotykiai”, “Armagedonas”, “Li tas karalius”, “Šrekas” 
ir kit . Ateinan iam šeštadieniui kolektyvai rengia dainas pagal vairius muzikos stilius. Laukia nirtinga 
kova, nes vienas iš šeši  chor  tur s palikti televizijos projekt .

Elenos NIKONOVAITĖS ir Mykolo AMBRAZO fotoreportažas
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Chorai ruošiasi išlikimo kovai

Išimties tvarka “Chorų karuose” pasirodė 
nauji veidai - Renata Voitechovskaja 

ir Agnė Grudytė-Guobienė

Teisėjai Modestas Pitrėnas, Rūta 
Ščiogolevaitė, Larisa Kalpokaitė ir 

Arnoldas Lukošius teisiamųjų neskriaudė

Vilniaus choro priešakyje - 
lietuviškoji Merlyn Monro

Balsą laikinai praradusi 
Mia chorui padėjo šokiu

Evelina Anusauskaitė, Sasha 
Song ir baltasis Šiaulių choras

Mėlynasis Edmundo Seiliaus 
choras atliko dainą iš “Šreko”

Ateinantį šeštadienį vienas iš chorų paliks TV projektą

Raigardas Tautkus ir jo vadovaujamas Kauno miesto choras buvo... ...absoliutūs projekto lyderiai
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Neseniai Vilniuje, po “Žemai i  smukl s” stogu, šurmuliavo nuotaikingas “Švyturio” miestelis. Origi-
nalaus lietuviško interjero aplinkoje, kuri  dar pagyvino nat ralius maisto produktus si lantys tiek jai ir 
tradiciniais kostiumais pasipuoš  aktoriai, Klaip dos krašto aludariai pristat  nauj  “Švyturio” al  “Nefil-
truotas”. Šios r šies alus pilstomas  butelius prieš tai neper j s šiuolaikini  filtravimo proces , tod l jame 
išlikusios miel s g rimui suteikia tirštumo, savito skonio ir išvaizdos. “Alaus žinovai nuo seno itin vertino 
al , kurio b davo galima paragauti tik alaus darykloje prieš jo filtravim . Toks alus - nat ralus, drumstas 
- buvo verdamas Klaip dos darykloje jos gyvavimo pradžioje”, - apie sen -nauj  al  pasakojo Rolandas Vir-
šilas, “Švyturio-Utenos alaus” generalinis direktorius. “Nefiltruotas” alus d l ypatingos technologijos bus 
gaminamas nedidel mis partijomis, kurios gali skirtis drumstumu - nat rali  nuos d  kiekiu.

“Švyturio” “Nefiltruotas”: 
naujas alus, sena istorija

Elenos NIKONOVAITĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

 “Nefiltruoto” alaus pristatymo šeimininkai - 
“Švyturio-Utenos alaus” valdybos pirmininkas 
Tomas Kučinskas ir generalinis direktorius 
Rolandas Viršilas

Naujo “Nefiltruoto” 
alaus ragavo dainininkas 

Viktoras Diavara

Kuo skiriasi nefiltruotas alus nuo 
filtruoto, domėjosi aktorius 
Dalius Mertinas ir konjako žinovas 
Juozas Kabašinskas

Viena kitą ypač aistringai 
sutiko aktorė Edita Užaitė ir 
žurnalistė Rūta Mikelkevičiūtė

Vyriausioji “Švyturio” 
aludarė Džuljeta Armonienė 
pabrėžė, kad “Nefiltruotas” 
gaminamas tik iš natūralių 
žaliavų

Aktorius Ramūnas Rudokas į “Švyturio” 
miestelį atvyko su drauge Kamile



Tarp Vilniaus, Kauno ir Rygos 
šiuo metu gyvenantis Kauno mies-
to simfoninio orkestro dirigentas 
Modestas Pitr nas pra jus  penk-
tadien  pateko  automobilio avari-
j . “Chor  kar ” komisijos narys 
važiuodamas iš Rygos susid r  su 
traktoriumi.

Pastarosiomis dienomis vairuo-
tojams itin nepalankios oro s lygos 
koj  pakišo ir gerai žinomam diri-
gentui. “Neb siu originalus. D l
prast  oro s lyg , slidaus ir nenu-
valyto kelio susid riau su kininko 
traktoriumi, o tiksliau - su trakto-
riaus priekaba, kurioje buvo veža-
mi gr dai. Išbyr jo gal 15 kilogra-
m  gr d ”, - apie avarij  ir jos 
nuostolius pasakojo dirigentas.

Iškalbos nestokojantis M.Pitr -

nas draugiškai susitar  su kinin-
ku, sumok jo jam už gr dus ir juo-
du, paspaud  vienas kitam rankas, 
išsiskyr . Dirigentui liko apytušt s
kišen s ir sumaitotas automobilis. 
Laim , nenukent jo n  vienas 
žmogus. “Nukent jo tik metalas ir 
plastikas. M sa išliko sveika”, - 
šypsojosi “Chor  kar ” komisijos 
narys.

Nors dirigentas tvirtino, kad 
yra atsakingas vairuotojas, dabar-
tinis jo gyvenimo tempas kartais 
priver ia kelyje padidinti greit .
“Kartais d l tempto gyvenimo ri-
tmo tenka viršyti greit , ta iau esu 
pareigingas vairuotojas. Stengiuo-
si, kad  pavoj  nepakli iau nei 
pats, nei kiti”, - sak  M.Pitr nas.

Pareng  Agn  VAITASI T

M.Pitrėnas 
susidūrė su traktoriumi

6 Veidai

Įtemptas 
gyvenimo 

ritmas dirigentą 
Modestą Pitrėną 
kartais priverčia 

viršyti greitį
Irmanto 

Sidarevičiaus nuotr.

Trisdešimt šešios Lietuvos ir 
užsienio atlik j  dainos dalyvaus na-
cionalin je “Eurovizijos” dain  kon-
kurso atrankoje. Iš didžiul s paraiš-
k  gausos atrinkt  atlik j  ir j  dai-
n  s raš  pirmadien  paskelb  kon-
kurs  rengianti Lietuvos televizija 
ir radijas.

Nuo vasario 13 dienos tris šeš-
tadienius vyks atrankos koncertai, 
o kovo 4 dien  planuojama tiesio-
giai rodyti final , kurio nugal tojas 

ir atstovaus Lietuvai 55-jame “Eu-
rovizijos” dain  konkurse Osle.

Pasak prodiuserio Jono Vilimo, 
dalyvauti nacionalin je atrankoje bu-
vo pateikta 81 paraiška, kai kurie pre-
tendentai pateik  po kelet  dain . “Š -
met buvo netik tumas, kad bendras 
pateikt  dain  skai ius yra didelis, 
pateikta 81 daina - tai išties yra daug. 
Kai kurie atlik jai pateik  po dvi dai-
nas, ta iau teko daryti griežt  atrank
- iš 81 dainos m s  atrankoje, kuri 
bus transliuojama ir kurioje dalyvaus 
ži rovai kaip rink jai, dalyvaus tik 
36-ios dainos”, - sak  J. Vilimas.

Tarp atrinkt  atlik j  - gerai ži-
nomi vardai Amberlife, “InCulto”, 
“4 Fun”, šešt  kart  nacionalin je
atrankoje dalyvausiantis “Saul s
kliošas”, dainininkai Daina Bilevi i -
t , Mindaugas Mickevi ius-Mino, 
Sasha Song ir Nora Strolyt , Donatas 
Montvydas, Ruslanas Kirilkinas, aš-
tunt  kart  nacionalin je atrankoje 
dalyvausianti Aist  Pilvelyt , kiti ži-
nomi dainininkai - Mer nas, Marta 
Lukoši t , Evelina Sašenko, J rat
Miliauskait , po ilgos pertraukos su-
gr žtanti Sati ir kiti.

“Eurovizijos” atrankų senbuviai

Aistė Pilvelytė “Eurovizijos” 
atrankoje dalyvaus aštuntą kartą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Jud sime karštais hauso ritmais 
visoje Lietuvoje sekmadien , vasa-
rio 14 d. Pirmadienis ir antradienis 
- ne darbo dienos, tad š lsime iki 
pary i  visa j ga.

Projektas turi ilg  istorij

Jis prasid jo 2006 m. Ledo are-
noje su žvaigžde Niku Vorenu (Nick 
Warren). Tada arenoje š lo daugiau 
kaip 4000 jaunuoli . V liau renginys 
sumažino pagreit , ta iau stiprino 
kokyb , jis daugel  met  griov  “Fo-
rum Palace” sienas. Ten koncertavo 
anglai “Omid 16b”, “Layo and Bush 
wacka”, Moshic iš Izraelio, Phatjak 

iš Graikijos, Sultan iš Kanados. Mei-
l s muzik  skleid  daugelis Lietu-
vos scenos diskžok j . Per tuos me-
tus rengin  aplank  daugiau kaip 
dešimt t kstan i  žmoni .

Pirmas atvejis klubin je
istorijoje

Šiais metais meil s diena jungs 
tris didžiausius miestus - Vilni ,
Kaun , Klaip d . Vilniaus klubus 
“Pacha” ir “Mens Factory”, Kauno 
nauj  klub  “Embassy” ir “Dr.Who” 
- gausiai lankom  klaip die i  klu-
b . Pasirodys visa armija artist : an-
glas Jody Wisternoff, olandai “16 Bit 

Lolitas”, graikas Angel Stoxx, Lie-
tuvos atstovai Leon Somov & Jazzu, 
Justin Xara, Julia Fedotova. Juos pa-
laikys vietiniai klub  rezidentai. Tai 

yra pirmas atvejis, kai klubai susi-
jung  vien  rengin . 2010 m. dau-
gelis geriausi  klub  susijung
tarptautin  projekt  “Love Day” ir 

nusprend  sukviesti vienu metu 
apie 3000 žmoni  skirtingose er-
dv se, miestuose.

“Laisvalaikio” inf.

“Power Love Day” - pasaulinis Valentino 
dienos šėlsmas geriausiuose Lietuvos klubuose
“Power Hit Radio” visus kviečia švęsti šventę, kuri jungia valstybes, 
sukelia karus ir nugali visas jėgas.  Meilės paradas pasaulyje švenčia-
mas vasario 14 d.

Tarp jungtinių 
diskžokėjų 
pajėgų - Julia 
Fedotova ir 
Justin Xara

Vyginto 
Skaraičio nuotr.

Sek informaciją, klausykis atvykstančių 
atlikėjų muzikos ir parsisiųsk 
nemokamai naujausios muzikos čia: 
http://www.facebook.com/meilesdiena

Šv sime

n   Vilnius. “Pacha” Jody Wis-
ternoff/Justin Xara/Martynas 
M “Mens Factory”: 16 Bit Loli-
tas/Julia Fedotova/Weepee/Eroti-
kos šou
n Kaunas. “Embasy” Angel-
Stoxx-Phatjak/Justin Xara/Eroti-
kos šou
n Klaip da. “DrWho”: Leon 
Somov & Jazzu
n Marijampol . Klubas “L -
na”. Originalaus skambesio pro-
jekte THE WHITELINE - VA-
LENTINE: Virus J/Soliaris/Dj 
EMma



- Kaip manote, kokias p d-
kelnes moteris turi m v ti jach-
toje?

- Joki .
- Daugyb  moter  tik pasva-

jot  tur ti prabangos preki
parduotuv ... Ar vis d lto ir 
jums b na, kad ryte blaškot s
netur dama kuo rengtis?

- Pirmiausia iš ryto bandau su-
prasti, koks oras, - tada mažiau blaš-
kytis reikia. Nem gstu tur ti labai 
daug drabuži , bet m gstu tur ti 
kokybiškus, kurie man tinka ir pa-
tinka.

- Kiek laiko gyvuoja “Wol-
ford” parduotuv  ir kaip kilo 
id ja j kurti?

- Id ja 1997 metais kilo spon-
taniškai, gal net beprotiškai - tie-
siog jau iau, kad to noriu! Net ne-
žinau, ar dabar užtekt  tos dr -
sos...

- Kaip užmezg te kontaktus 
su pasauliniu kojini  pramon s
lyderiu “Wolford”?

- Viskas vyko labai greitai, gal-
b t s km ? (Mirkteli.) Esu d kin-
ga keliems savo bi iuliams, kurie 
pad jo ir palaik .

- Kuo išskirtin  “Wolford” 
produkcija?

- Kokyb , kokyb  ir dar kart
kokyb . P dkeln s, kojin s ir glaus-
tinuk s - geriausi! Kas dar nesate 
band , si lau pabandyti, patik kite 
- verta.

- Kelioms lietuvi  moter
kartoms p dkeln s asocijuoja-

si su deficitu, bet tikrai ne 
su šimt  lit  siekian ia 

suma. Ar galite rody-
ti toms moterims, 
kad geras daiktas 
vertas tos sumos, už 
kur  mokama?

- Reikia surizikuoti ir 
pabandyti, niekas dar ne-

sigail jo... Turime klien i ,
kurios tas pa ias p dkelnes d vi

penkerius ar net dešimt met .
- Ar j s pati dažnai “išban-

dote” drabužius ir aksesuarus 
iš kit  parduotuvi ?

- Aš, kaip ir kiekviena moteris, 
m gstu puoštis, o moterims reikia 
visko...

- Kur perkat s drabužius?
- Žinoma, kad “Wolford”, p d-

kelni  ir trikotažo nesu niekur ki-
tur pirkusi. Man patinka kokybiški 
daiktai. Jei man patinka, perku vai-
ri  gamintoj  daiktus.

- Šalia koki  prek s ženkl
“Wolford” gaminiai geriausiai 
dera?

- “Wolford” yra klasika, dera 
beveik su visais prek s ženklais. 
Daugelis moter  šios firmos gami-
nius d vi met  metais.

- J s  nuomone, kas mote-
riai tur t  b ti svarbiausia: 
apatinis trikotažas, laikrodis, 
p dkeln s, batai ar džinsai?

- Jei juokausime, tai šis s rašas 
dar ne visas. (Juokiasi.) Pati teikiu 
pirmenyb  ir batams, ir rankin ms,
ir p dkeln ms, ir trikotažui.

- Kokias klaidas daro mote-
rys, rinkdamosi p dkelnes ar 
apatin  trikotaž ?

- Visada yra lengviau patarti, 
kada moteris žino, ko nori, bet 
jei ji nežino ir nenori klausyti 
profesionalo patarimo, tada jau 
sunku.

- Ar turite p dkelni  tins-
tan ioms, stambioms kojoms, 
kad vizualiai bent jau liekniau 
atrodyt ?

- Taip, yra tam tikros labai efek-
tingos p dkelni  linijos, apspau-
džian ios visas kojas: “Miss W”, 

“Individual 50 Leg Support”, “In-
dividual 10 Leg Support”.

- Sako, moterys, prad jusios 
pirkti brang  apatin  trikotaž ,
tampa nuo jo priklausomos. K
tai reiškia?

- Tas pats kaip ir bet kurio gero 
gaminio pabandžius - blogesnio jau 
nesinori...

- Kokie yra “Wolford” 
klientai?

- Nuostab s žmon s. Dešimt 
met  matyti nuolatinius klientus 
yra labai malonu. Džiaugiuosi, kad 
jie yra patenkinti.

- Ar turite pl tros plan ?
- Žinoma, dabar svarstomas 

naujos gražios parduotuv s
planas.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Šį sykį stiliaus rubrika itin moteriška, kalba suksis apie pėdkelnes - ne bet kokias, o aukštos klasės ir liekninančias. “Turime klienčių, 
kurios tas pačias pėdkelnes dėvi penkerius ar net dešimt metų”, - stebina sostinėje daugiau nei dešimt metų gyvuojančios “Wolford” 
parduotuvės savininkė. Pasaulinio kojinių pramonės lyderio “Wolford” šešiasdešimties metų patirtį -
investicijas į mokslinius tyrimus, atradimus, aukštos kokybės technologijas - vertina ne tik viso pasaulio 
moterys, bet ir garsūs dizaineriai, bendradarbiaujantys su šia kompanija. Apie pėdkelnių, apatinio 
trikotažo verslo ypatumus ir privilegijas į “Laisvalaikio” klausimus atsako “Wolford” 
parduotuvės direktorė VIDA CHODINA.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ
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Nuo vieno jubiliejaus iki kito tomis pačiomis pėdkelnėmis

“ “Wolford” yra klasika, 
dera beveik su visais 
prekės ženklais”

Vida Chodina

“ “Turime klienčių, kurios 
tas pačias pėdkelnes 
dėvi penkerius ar net 
dešimt metų”

Vida Chodina

Jei kalbėsi su 
nerimtais 

rimtai – nesusikalbėsi, 
kaip ir su kvailiais  - 

reikia kvailioti!

Vida Chodina
“Olialia pupytės” 
pasipuošusios “Wolford” 
glaustinukėmis

Gedimino Žilinsko nuotr.
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Siautulio karavanas

Gamtos ritmo padiktuotos Užga-
v n s paš lusiais ritualais jau pagony-
b s laikais gaivališkai triuškino ne tik 
žiemos šal . Biz nais ir šluotomis ap-
siginklav  “ igon ”, “vengr ”, “oži ”
ar “giltini ” b riai žiem  iš kiemo ir 
širdži  var  vaidinimais ir juoku.

Kauk ti persireng liai, laikyda-
miesi auksini  smagiausios met
švent s taisykli  - nedirbti, so iai
prisivalgyti ir pasilinksminti iš šir-
dies, kasmet kviesdami pavasar
kre ia pokštus. Darbas visuotini
linksmybi  metu ne tik iš triukšmin-
gos minios išskiria paniur lius, bet 
ir gali prišaukti nelaim . Senov s
lietuviai tik jo, kad stropi j  stogus 
v jas pl šys, o m sa sukirmys.

So iai valgyti per Užgav nes 
privalu bent devynis kartus, juk jei 
per pavasario sutiktuves prisivalgy-
si, visus metus b si sotus. Tuo tar-
pu nevaržomos linksmyb s kart

per metus traukia  magišk  kvai-
tul , kur kiekvienas, pasireng s kau-
k mis, laisvas persik nyti ir švelniai 
pašiepti negeroves.

“SupaDevynios” sups
triukšming  fiest

Visas pasaulis ryškiaspalviais 
karnavalais kasmet savaip bando pri-
sivilioti pavasar . Lietuviai turi savo 
originali , tradicijomis apipint  Už-
gav ni  fiest , kasmet kaitinan i
krauj  ir pabudinan i  sielas š lsmui. 
Jau vasario 13 d. original  šok , mu-
zik  ir vizualin  men  sujungian i
projekt  organizatoriai “SupaDevy-
nios” pasirengusiesiems linksmy-
b ms Užgav ni  dvasi  šiemet p s
Teatro arenoje Vilniuje. Šventin  šur-
mul  nuspalvins ir pavasario atgimi-
mo simbolius tamsoje švie ian iais 
dažais ant atlik j  ir lankytoj  k n
tapys dvi meninink  komandos.

Amžin  autentišk  Užgav ni
personaž  Lašininio ir pavasario 
šauklio Kanapinio gin  Šar nas 
Kirdeikis ir “Show Makers” pavers 
improvizuota kova, v liau peraug-
sian ia sp ding  b rio šok j  pa-

sirodym . Tuo tarpu karnavalo karš-
t  kurstys energingieji “InCulto”. 
Grup  pasirodymo metu ruošiasi ne 
tik ia pat scenoje transformuotis 
magiškus personažus, bet ir pakeis-
ti instrument  arsenal , kad išgaut
“užgav nišk ” skambes .

Sups per nakt

Linksmiausio met  karnavalo 
prieskoniai - visuomet stebinantys 
“electro” virtuozai “Metal on Me-
tal”. Jie rengia speciali  aprang ,
kad ži rovai juos geriau matyt . Pa-
sirodymo detali  vyrai neatskleid ,
tik gandas sklando, kad jie bus su 
krauj  stingdan iomis kauk mis.

Spar iai populiar jantis duetas 
“The Sneekers” švent s siautul  in-
tensyviais ritmais s puos ir nurim-
ti jam neleis iki pat ryto.

“Laisvalaikio” inf.

Užgavėnių chaosas “SupaDevynios” ritmu
Po daugybės rimties ir susikaupimo švenčių vieną dieną per metus tiesiog 
privalu atsiduoti rėkiančių spalvų, garsų ir balsų kakofonijos, skardaus 
juoko, būrimo ir persirengėlių siautuliui. Įsitraukti į magiško Užgavėnių 
karnavalo sūkurį, pagardintą autentiškais elementais, šiemet vasario 13 d. 
vėl kviečia “SupaDevynios”. Organizatoriai žada spalvingą fiestą, o dve-
jojantiesiems primena: kas per Užgavėnes nesisupa, to derlius nedera!

Bilietais į “SupaDevynios” 
Užgavėnes prekiauja “Tiketa”.

“Metal On Metal” bus su kraują 
stingdančiomis kaukėmis

Šarūno Kirdeikio ir “Show Makers” 
pasirodymas įtrauks į improvizuotą 
Kanapinio ir Lašininio kovą

Vlado Ščiavinsko nuotr.

“The Sneekers” komanda taip pat 
ruošia specialų pasirodymą

Organizatorių nuotr.

Karnavalo 
karštį kurstys 

energingieji 
“InCulto”

Stasio Žumbio nuotr.
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- Susidaro sp dis, kad tu tar-
si atsirandi, šiek tiek padainuo-
ji, o paskui v l kažkur išnyksti.

- Toks sp dis gali susidaryti. Bet 
iš ties  niekur nedingstu. Tai, kad esu 
mažiau matomas televizijos ekranuo-
se, nereiškia, kad mažiau dainuoju. 
Patirties semiuosi iš savo solini  kon-
cert  - kaupiu j , kad laikui at jus
gal iau pasirodyti visu gražumu.

- Neseniai išleidai album
“Ateinu rytoj”. K  apie j  pats ga-
li pasakyti? Kiek skirtum bal ?

- “Ateinu rytoj” yra lyg mano 
nauja vizitin  kortel . Šio albumo 
id ja ir buvau gyvas visus pastaruo-
sius dvejus metus. Buvo visko - ir 
nuosmuki , ir pakilim . Jei klausia-
te mano nuomon s apie savo albu-
m ... Manau, apskritai neverta leis-
ti produkto, kuriam negali skirti 
aukš iausio vertinimo. Vis d lto 
objektyviausi vertinim  pateiks 
mano griež iausia komisija - klau-
sytojai.

- Vasario 23 d. rengi sp din-
g  albumo pristatymo koncert .
Papasakok apie j  pla iau.

- Jei tikit s šokiruojan i  nuo-
gybi , daug pompastikos ir blizgu-
i , turiu jus nuvilti. Viskas, k  galiu 

pažad ti, - tai dvi valandos tikros, 
išgyventos ir gyvos muzikos, kuri
atliksiu ne tik aš, bet ir mano kvies-
ti draugai: Marijonas, Mantas, Mun-
dis, Šorena, “Electric Ladies”. Ma-
nau, kaip tik toki  rengini  norma-
l s žmon s ir pasiilgo...

- Koks yra populiarios dainos 
receptas?

- Asmeniškai aš neturiu jokio 
slapto ginklo, kuris garantuot  dai-
nos s km . Tiek kurdamas, tiek at-
likdamas muzik  stengiuosi perteik-
ti jausm , nuotaik . Jeigu pats gerai 
jau iuosi dainuodamas, vadinasi, ši 
daina turi potencialo sužav ti ir 
klausytojus. Kiekvienas žmogus yra 
asmenyb , turinti savo muzikin
skon , tad kiekvienam, kad ir kaip 
to nor iau, ne tiksiu.

- Ar skyr si tavo muzikinis 
skonis paauglyst je nuo dabar-
tinio? Koki  grupi  klausydavai 
anks iau ir kokie tavo m gsta-
miausi atlik jai dabar?

- Klausiausi visko, ko klaus si
visi paaugliai. Puikiai atsimenu lai-
kotarp , kai mano ausinuke skamb -
davo to meto kultin s grup s “Ju-
nior”, “Karališka erdv ”, ŽAS, SEL. 
Paskui žav ti prad jo “Foje”, “Me-
tallica”, “Queen”, “Led Zeppelin”, 
AC/DC. Ties  sakant, ši  grupi
mielai klausausi ir dabar, nes tai jau 
klasika. Šiuo metu mano muzikinis 
skonis apima pa ius vairiausius mu-
zikos stilius - nuo džiazo iki roko, 
nuo klasikos iki visiško popso.

- Gal neseniai atradai nauj
ir domi  grup ?

- Tikrai taip... Ir ieškoti toli ne-
reik jo. Gimtajame mieste Druski-
ninkuose teko laim  išgirsti nauj  ir 
perspektyvi  jaunimo roko grup  - 
“Samagon”. Jos pavadinimas šoki-
ruoja, ta iau j  atliekama muzika 
tikrai unikali.

- Ar sieji savo ateit  su muzi-
ka? Ar manai, kad ateityje mu-
zika liks tik hobis?

- Tikrai taip. Viena mergina man 
jau parod , k  gali pasiekti nuolat 
dirbdamas ir tobul damas. Supra-
tau, jog mano gyvenimas - muzika 
ir muzikoje. Tegu netur siu praban-
gaus BMW, bet jausiuosi laimingas 
darydamas tai, kas man labiausiai 
patinka.

- O kas naujo meil s fronte?
- V l esu vienišas, ta iau daugiau 

nepasakosiu. Aš prat s savo meiles 
saugoti nuo žiniasklaidos ir viešo 
d mesio, gal tod l ir nesilankau va-
kar liuose, o renkuosi mylimo žmo-
gaus gl b . Šiaip ar taip, dabar mano 
gyvenime kiekvienas iš jimas  sce-
n  - lyg romantiškas vakaras su 
mergina. O tikra meil  (tokia kaip 
filmuose) ateis pati.

- Kokios merginos tave žavi?
- Negaliu pasakyti, kad jos turi 

b ti gražuol s blondin s ilgais plau-
kais. Pirmiausia susižaviu mergin
akimis. Juk jose atsispindi “aš”, vi-
dinis žmogaus pasaulis. Žinau, kad 
tai be galo banalu, bet taip jau yra.

- Vilniaus kolegijoje baigei 
pramoginio scenos meno spe-
cialyb . Gal studijuoji k  nors 
toliau?

- Vilniaus kolegija mus pareng
gyvenimui labiau, nei aš tik jausi.

Esu link s sutikti su V.Lenino tei-
giniu “Mokytis, mokytis ir dar kar-
t  mokytis”, tod l nusprendžiau ži-
nias pagilinti. Šiuo metu Vilniaus 
pedagoginiame universitete studi-
juoju muzikos pedagogik .

- Ar m gsti filmus? Kok  fil-
m  esi paskutin  kart  mat s ir 
rekomenduotum pamatyti ki-
tiems?

- Nor iau pasi lyti paži r ti fil-
m  “Adomo obuoliai”. Pats j  ma iau 
bemaž jau 28 kartus. Mano galva, 
tai puiki psichologin  drama, skirta 
žmon ms, kurie, kaip ir filmo hero-
jus, gyvena savo susikurtame pa-
saulyje. Ties  sakant, ne kart  esu 
gird j s replikas, jog aš pats gyvenu 
savo išgalvotame pasaulyje. Gal to-
d l man šis filmas taip patinka.

- Koki  paskutin  knyg  esi 
skait s?

- Paskutin  knyga, kuri  skai-
iau, yra Chucko Palahniuko “Kovos 

klubas”. Ja taip susižav jau, net ke-
lissyk ži r jau ir pagal ši  knyg  pa-
statyt  film .

- Gal turi koki  slapt  talen-
t , be muzikos?

- Brangiems žmon ms m gstu
dovanoti j  portretus, kuriuos piešiu 
pieštuku. Nežinau, ar tai talentas, 
ta iau pamažu tai man tampa savo-
tiška tradicija. Dar merginos sako, 
kad su manimi tiesiog nuostabu šok-
ti, nes puikiai jau iu ritm .

- K  m gsti veikti laisvalai-
kiu?

- Kai pagalvoju, tai mano visas 
gyvenimas yra laisvalaikis. Kai ne-
koncertuoju, daug dainuoju, šoku, 
bendrauju su draugais, piešiu, ke-
liauju po Lietuv , važin ju autosto-
pu, fotografuoju...

- Ar dažnai gr žti  gimtuo-
sius Druskininkus?

- Visus savaitgalius, jei tik b nu
laisvas ir nekoncertuoju. Ko gero, 
tai dar viena priežastis, kod l nesi-
lankau vakar liuose... Gr žus
Druskininkus, išnyksta visos pro-
blemos, r pes iai. Lieka tik mylinti 
šeima, draugai. Gal esu šeimos žmo-
gus?

- Ar dažnai ži ri televizori ?
Kokia tavo m gstamiausia laida?

- Televizori  ži riu retai, daž-
niausiai tik gr ž s  Druskininkus 
ir tik prieš mieg . Manau, televizi-
joje yra per daug laid , kuriose tie-
siog tuš iažodžiaujama. Aš ži riu 
tai, kas mane gali pralinksminti, pa-
vyzdžiui, parodij  laid  “Dar paži -
r sim”. Nor damas informacijos, 
renkuosi žinias, o jei reikia rim iau 
pam styti, nevengiu paži r ti ir 
“B d  turgaus”. Ši  laid  der t
paži r ti visiems ir bent kart  pa-
galvoti, kad gyveni tikrai gerai, o 
tavo b dos t ra tavo paties egoiz-
mo vaisius.

- Kadangi dabar Lietuvoje 
laikai sunk s, ar nem stei apie 
emigracij ? Kaip  j  ži ri?

- Žinote, k  aš pasakysiu - pir-
miausia labai myliu savo šal , myliu 
jos paprastus žmones. Tod l d l so-
tesnio k snio ar gražesnio r bo ne-
aukosiu to, k  turiu. Gyvenu savo 
pasaulyje, kuriame pirmenyb  ski-
riu šeimai ir jos vertyb ms. O juk 
gyventi verta tik d l t  žmoni , ku-
rie gyvena d l tav s.

- Gyvenimo š kis, kuriuo va-
dovaujiesi?

- “Už tave niekas darbo geriau 
nepadarys!”

Kalbino Jurgita KVILI NAIT

Justui romantiškus vakarus su 
mergina atstoja koncertai

Brangiems žmonėms 
Justas mėgsta 

dovanoti paties 
pieštus jų portretus

“Promostar” nuotr.

Realybės šou “Dangus 2” nuga-
lėtojas JUSTINAS LAPATINSKAS 
šiuo metu daugiausia laiko pra-
leidžia repetuodamas naujo al-
bumo “Ateinu rytoj” dainas, mat 
ruošiasi įspūdingam pristatymo 
koncertui, kuris vasario 23 d. bus 
surengtas sostinės  “New York” 
klube. “Laisvalaikiui” daininin-
kas atskleidė, kad šiuo metu yra 
vienišas, todėl visos mintys su-
kasi tik apie muziką.



Jūratė VAITKEVIČIŪTĖ

Druskinink  vandens parko kom-
pleksas vasario m nesio viduryje 
tampa tikra meil s oaze, kurioje pra-
mogomis, poilsiu ir buvimu kartu 
m gaujasi daugyb  mylin i  žmoni .
Parkas jiems si lo vandens pramo-
gas, azartišk  boulingo žaidim , ren-
gini vairov , poils  trij  žvaigždu i
viešbutyje, relaksacinius masažus 
SPA centruose ir sveikatai naudingus 
pir i  erdv s malonumus.

Išsiilgusius vandens pramogose 
džiugina 6 atvir  ir uždar  nusilei-
dimo kalneli  bokštas bei po sp -
dingu kupolu esanti basein  zona, 
iš kurios galima grož tis Nemuno 
up s panorama. Ekstremalioms po-
roms, išbandžiusioms dr s  ilgiau-
siame, net 212 metr  “Bermud ”
nusileidimo kalnelyje, j gas padeda 
atgauti s kurin s vonios, vandens 
kaskados, o ne tokiems azartiš-

kiems simyl j liams malonum  su-
teikia pir i  erdv je “Alita” si lo-
mos pir i  programos.

Unikali pir i  erdv , kurioje net 
aštuoniolika skirting  pir i , laukia 
ne tik pavargusi  nuo rutinos vieni-
ši , bet ir pasiilgusi  tikr  linksmy-
bi  por .  linksmybes pir i  erdv -
je vasario 13 d. kvies kabaretas 
“Moulen rouge”, mistišk  aplink
kurs ypatingi muilo burbulai, o rytie-
tiško v jo g s  atneš pilvo šok ja.

Šv.Valentino dien , vasario 14- j ,
romantišk  atmosfer  kurs atlik jas 
Mino ir seksualios “Tina dance” šo-
k jos, krauj  kaitins erotiniai šokiai, 
o nurimti neleis pirm  kart  pir i
erdv je vyksianti tikrai karšta disko-
teka. Vasario 14- j  apsilankiusieji 
vandens parke išvys Tarptautin s
grimo ir vizažo akademijos “SLA 
academy” student  k no tapybos 
konkurs , kuriame nuogas žmogaus 
k nas virs Kupidono meil s pieši-

niais. Pasiilgusieji poilsio linksmybes 
gal s iškeisti  pir i  programas su 
ekologišku medumi, Juodosios j ros 
druska, veido kauk mis, kvapais ar 
vantomis. Pirtyse kaitusius k nus 
atgaivins pl duriavimas muzikinia-
me baseine, ledinis vanduo iš kubilo, 
speciali pirties arbata arba “šlapias” 
baras, si lantis egzotišk  kokteili .

Vasario 15 d. pir i  erdv  virs 
nuogali  rojumi, kuriame profesio-
nal s pirtininkai atliks tik nuoga-
liams skirtas pir i  programas su 
siurprizais, vaišins ypatinga arbata, 
o egzotiška pilvo šok j  grup  ža-
v s sp dingu pasirodymu.

Kai už lango vis dar šalta žiema 
ir norisi ne tik šilumos, bet ir karš-
t  jausm , Druskinink  vandens 
parkas kvie ia visus Šv.Valentino 
savaitgal  praleisti Druskininkuose. 
Galb t ia vienišiai sutiks savo an-
tr j  pus , o poros nuspr s susieti 
gyvenimus?..

Šaltą žiemą - karštos meilės dienos Druskininkų vandens parke
Tropinis 32 laipsnių karštis, net 9 metrus siekiančios 
palmės, žydras vanduo, egzotiški masažai, puikus reginys 
scenoje, romantiškos Mino dainos - visa tai tarsi pasakiškos, 
meilės kupinos dienos už tūkstančių kilometrų... 
Tačiau tai lengvai pasiekiama svajonė Šv.Valentino 
ilgąjį savaitgalį Druskininkų vandens parke.

Romantiškam Valentino savaitgaliui - daug 
pasiūlymų Druskininkų vandens parke

Redakcijos archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida pirčių ir vandens 
kompleksų paslaugoms

Su “Maestro Olialia” kortele

10%
nuolaida pirčių ir vandens 
kompleksų paslaugoms

Mylinčių žmonių šventė - jau 
čia pat. Ieškantieji jausmams 
išreikšti tinkančių dovanų 
kviečiami užsukti į Vilniuje, 
Jogailos g.13/1, bei virtua-
lioje erdvėje įsikūrusią gėlių 
parduotuvėlę www.flora-
vitas.lt. Viena labiausiai iš-
plėtotų jos paslaugų - gėlių 
pristatymas į biurą, namus. 
Netikėtumo efektas gėles 
gaunančiajam garantuotas, 
o jei dar jas įteikia serenadą 
dainuojantis gitaristas... “Po 
muzikinio gėlių pristatymo 
labai dažnai sulaukiame pa-
dėkų”, - apie įspūdį darančią 
paslaugą sakė Kristina Sko-
kova, “Floravito” direktoriaus 
pavaduotoja.

Elena NIKONOVAITĖ

“Parduotuv je rasite tik kokybiš-
k  g li . Mums svarbu, kad  namus 
parsineštos ar kitam žmogui teiktos 
g l s dar ilgai išlikt  gražios”, - vei-
klos prioritetus d st  K.Skokova. 
Užsuk , regis, nedidel  “Floravito” 
parduotuv l  joje rasite 50-100 skir-
ting  g li  r ši : išsirinks ir teikian-
tis pirmenyb  klasikai - rož ms, ir 
ieškantis žaismingesn s, originales-
n s puokšt s ar žiedo.

Šalia nuskint  g li  klientams 
si lomi kambariniai vazoniniai auga-
lai, vair s nam  interjero akcentai - 

pastarieji kei iasi sulig art jan iomis 
švent mis. Užsuk  šiomis dienomis 
rasite jauki  mažmoži  Valentinui, 
kiek v liau ant parduotuv s lentyn
nut ps velykin s puošmenos.

Gera žinia estetams - “Floravi-
to” parduotuv je pakuojamos dova-
nos, tad j s  teikiamas daiktas ir 
g l s gali der ti nepriekaištingai.

“Floravitas” ypa  patogus per-
kantiesiems internetu. Elektronin -
je parduotuv je www.floravitas.lt 
arba www.geliupristatymas.lt (pas-
taroji bus aktyvuota artimiausiu me-
tu) galite užsakyti g li  j s  nuro-
dytam gav jui ir atsiskaityti už pa-

slaug  neišeidami iš nam  jums pa-
togiu laiku.

G les, puokštes ir pageidauja-
mus priedus rinksit s nuotrauk  ga-
lerijoje. G li  kompozicijos kuriamos 
ir pagal individualius pageidavimus.

Interneto parduotuv je rasite ir 
papildom  prie g li  prid ti si lom
dovan : pliušini  mešku i , saldu-
myn , pint  vaisi  krepši  ir kitko.

“Su puokšte galime teikti ir as-
menišk , kliento paruošt , dovan .
Kart  su g l mis esame atvež  ir 
gyv  šuniuk  - gav ja buvo sužav -
ta”, - simintinu nutikimu dalijosi 
K.Skokova.

“Vilniaus mieste esame g li  pri-
statymo lyderiai”, - sitikinusi K.Sko-
kova. G li  pristatymo paslaug
“Floravitas” teikia visoje Lietuvoje, 
interneto parduotuve dažnai naudo-
jasi ir gyvenantieji užsienyje. “Daž-
niausiai tai  sve ias šalis išvyk  tau-
tie iai, nepamirštantys per šventes 
pasveikinti Lietuvoje likusi  artim -
j ”, - sak  “Floravito” atstov .

Išskirtin  “Floravito” paslauga 
- muzikinis g li  pristatymas, kai 
gav jui teikiama puokšt  ir sykiu 
atliekamas muzikinis k rinys. “ si-
vaizduokite:  j s  namus ar darbo-
viet  atvyksta atlik jas, j s  ir/arba 

j s  koleg  akivaizdoje teikia g li
ir dar atlieka muzikin  k rin  dova-
n . Taip švent  surengiama ne vie-
nam žmogui, bet visiems tuo metu 
esantiems šalia. Po muzikinio g li
pristatymo dažnai sulaukiame pad -
k ”, - pasakojo K.Skokova.

Muzikos k rinius atlieka popu-
liarios grup s “4fun” gitaristai. Pa-
geidaujantieji klasikinio skambesio 
gali užsisakyti profesionalios smui-
kinink s atliekam  k rin .

Dovana jūsų Valentinui - muzikinis gėlių pristatymas

Daugiau informacijos apie 
“Floravito” paslaugas - 
www.floravitas.lt arba 
www.geliupristatymas.lt.

Kristina Skokova įsitikinusi: Vilniaus mieste 
“Floravitas” - gėlių pristatymo lyderis

Mykolo Ambrazo nuotr.

Norintiems 
išsiskirti - 
originalios 
kompozicijos 
puokštės

Idėja Valentino dovanai - 
prie gėlių pridėtas meškiukas

“Floravito” archyvo nuotr.
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 buvusios “Vilmos” gamyklos pa-
talpas, tiksliau - sl ptuv , kurioje ka-
ro atveju tur jo sl ptis “Vilmos” dar-
buotojai, sutilpo sp dinga S.Paukš io 
sukaupta kostium  kolekcija: vyriški, 
moteriški, vaikiški drabužiai, avalyn
ir per por  šimt  skryb li , kepuri
ir kitoki  galvos apdangal . O kur dar 
daugyb  visokius laikus ir vykius me-
nan io rekvizito: nuo muzikos instru-
ment , lagamin  iki labai seno mode-
lio dvira io ar vištos iškamšos.

Šiek tiek retro...

Kad ir kok vaizd  susikurtum -
te, nuotraukose bent šiek tiek bus 
juntama retro dvasia. J  diktuoja ne 
tik S.Paukš io pasirinkta stilistika, 
bet ir... daikt  suvokim  neišvengia-
mai kei ianti laiko t km . “Dabar 
viskas labai greitai virsta retro”, - 
šypsojosi S.Paukštys.

“Fototeatro” id ja - besifotogra-

fuojantieji improvizuoja ar bent šiek 
tiek vaidina, sijau ia  kostium  ar 
pasirinkto rekvizito pasufleruotas 
mizanscenas. Už pa i  fotosesij  ne 
mažiau smagi dalis - kostium  rin-
kimasis, j  matavimasis.

“Neskubinu žmoni  - tegu ren-
kasi, fotografuojasi ir šven ia tiek, 
kiek širdis geidžia. ia pat yra sta-
liukai sikurti su kompanija”, - apie 
vien  paslaug  suaugus  vakar li
organizavim  ir fotografavim si pa-
sakojo S.Paukštys. Jis kvie ia šv sti 
“Fototeatre” vaik  (kurie fotostudi-
joje randa daug nauj domi  daikt ), 
suaugusi j  gimtadienius ir kitas 
šventes, laukia šimtadienius domiai 
pamin ti ketinan i  moksleivi : juk 
bus ir “baliukas” neformalioje aplin-
koje, ir j  bei mokykloje praleistus 
laikus priminsian ios nuotraukos!

Art jant Šv.Valentino dienai gra-
žia ir naujos patirties suteiksian ia
dovana gali tapti fotosesija ar nuo-
trauk  albumas.

Paparaciniai kadrai

Fotomenininkas per fotosesijas 
išm gina ir paparaco duon  - v liau

vartydami ir rinkdamiesi nuotrau-
kas rasite ne tik pozuot , surežisuo-
t  kadr , bet ir užfiksuot  per vis
vakar l  - prieš ir po oficialios foto-
sesijos. O kai fotoaparat  padeda 
šon , S.Paukštys virsta diskžok ju
- ia pat studijoje m g jiškai suka 
plokšteles ir taip linksmina susirin-
kusiuosius.

“Dabar, kai esame boulingo pa-
talpose, žmon ms galime pasi ly-
ti dar daugiau: siamžin  nuotrau-
kose ir “Fototeatr ” pavert  savo 
švent s rezidencija jie gali žaisti 
bouling , o kavin je užsisakyti to-
kio maisto, kokio tik širdis gei-
džia”, - sak  Gintaras Didžiokas, 
“Fototeatro” bendraturtis. Jis at-
kreip  d mes  dar vien  paslaug
“Fototeatre” - fotografijos kursus 
pradedantiesiems. “Žmon s sigy-
ja techniškai vis daugiau galimybi
turin ius aparatus, ta iau jais nau-
dotis reikia išmokti”, - sak  G.Di-
džiokas.

Po fotosesijos gausite visas prieš 
ir per fototosesij  bei po jos padary-
tas nuotraukas skaitmeniniu forma-
tu, 10 j s  išsirinkt  - atspaustas ant 
popieriaus. Keli  valand  fotosesi-
jos-šventinio vakar lio kaina - nuo 
300 lit , porelei - 200 lit .

“Laisvalaikis”, 2010 m. vasario 4 d. Naujienos 15
Viena seniausių Vilniaus foto-
studijų “Fototeatras” į įsiam-
žinimą nuotraukose kviečia 
pažvelgti kitaip: užuot sureikš-
minę pačią fotografiją, pavers-
kite buvimą fotostudijoje savo 
šventės, kurią vėliau primins 
menininko SAULIAUS PAUKŠČIO 
užfiksuotos nuotraukos, dali-
mi. Švęsti ir fotografuotis esate 
kviečiami į naujose patalpose 
Žirmūnų g.68A įsikūrusią fo-
tostudiją (įėjimas per Žirmūnų 
boulingo klubą). “Dabar esame 
ir lengviau atrandami, ir klien-
tams galime daugiau skirtingų 
paslaugų pasiūlyti”, - sakė “Fo-
toteatro” siela S.Paukštys.
Elena NIKONOVAITĖ

Kai vakarėlio 
“razinka” - fotosesija

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida paslaugoms

“Fototeatre” 
besidarbuojantis Saulius 
Paukštys tęsia pirmųjų 
Vilniaus fotoateljė 
tradicijas

Mykolo Ambrazo nuotr.

Poros fotografija - idėja 
Šv.Valentino dovanai

Sauliaus Paukščio nuotr.

Nuotraukoje - aktoriaus Ramūno 
Abukevičiaus vestuvės

Šeimyninė mizanscena: 
aktorius Vytautas Rašimas 

su žmona Paule

“Fototeatre” 
paveiksluojamos 
šeimos

Bendrai nuotraukai sustojo 
UAB “Arginta” kolektyvas
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Simonas KUPRYS

Fenomenali atlik jos s km

Žurnalo „Žara“ sudarytame per-
kamiausi  Rusijoje album  dešimtu-
ke MakSim darbas „Odinochka“ 
už m  4- j  viet , nusileid s tik už-
sienio superžvaigžd ms: Stingui, 

Timbalandui ir Alicijai Kys (Alicia 
Keys). Nepaisant to, daininink s al-
bumas iškovojo aukš iausi  pozicij
tarp rus  atlik j , o MakSim dar kar-
t rod , kad ir šiemet ji pasiliks ge-
riausi  šalies muzikant  Olimpe.

„Atrodo, jog melodingos Mak-
Sim popbalad s  patinka visiems, o 
tarp jos gerb j  rastume tiek jaun
vaikin  ir mergai i , tiek ir subren-
dusi  žmoni , – rašoma žurnalo 
„Žara“ pateiktoje MakSim albumo 
„Odinochka“ apžvalgoje. – Mums 
vis dar nepavyksta suprasti Mak-
Sim fenomeno, ta iau n ra abejo-
n s, jog šios atlik jos laukia 
stulbinan iai s kminga ateitis.“

Nors 2010-ieji tik prasid jo, 
s km  geriausiai parduodam  albu-
m  rinkimuose MakSim n ra vienin-
telis šiemet užtarnautas vertinimas. 
Atlik ja jau gavo pakvietim  birželio 
m nes  vyksian i  iškilming  Rusijos 
televizijos kanalo „Muz TV 2010“ 
muzikini  apdovanojim  ceremonij .
Tai vienas reikšmingiausi  šou vers-
lo rengini  visoje Ryt  Europoje. 
Prestižiniai geriausi  šalies atlik j
apdovanojimai „Muz TV 2010“ vyks 

tik vasaros viduryje, ta iau neseniai 
nauj  album  „Odinochka“ išleidusiai 
MakSim jau dabar prognozuojamas 
ne vienas garbingas prizas.

Vienintelis koncertas 
Vilniuje jau kov

Kovo 5 d. garsioji Rusijos atlik ja 
aplankys savo gerb jus Lietuvoje. 
Vieninteliame  koncerte „Pramog
arenoje“ Vilniuje visus populiariausi
dain  s rašus užkariavusi MakSim 
pristatys savo naujausi  album  „Odi-
nochka“, taip pat sudainuos „Otpus-
kayu“, „Znayesh Li Ty“, „Vetrom 
Stat“ ir kitus garsiausius savo hitus.

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

Geriausia 2009-ųjų daina pripažinta F. Kirkorovo „Prosto Podari“
Naujuosius metus grandioziniais 
pasirodymais pradėjęs Filipas 
Kirkorovas dar kartą įrodė, jog 
populiarumą ir šlovę jis užsitar-
navo ne pigiais triukais, o tikru 
talentu. Naujausią atlikėjo albu-
mą pristatantis kūrinys „Prosto 
Podari“ (liet. „Tiesiog padova-
nok“) neseniai išrinktas geriau-
sia 2009-ųjų daina Rusijoje. Ją ir 
kitus garsiausius savo hitus Ru-
sijos estrados karalius pristatys 
net 4-iuose koncertuose Lietu-
voje jau kovo mėnesį.

Simonas KUPRYS

Pagerbtas svarbiausiame 
met  renginyje

Daina iš naujausio Filipo Kirko-
rovo albumo „Prosto Podari“ jau 
dabar vadinama vienu iš šiuolaiki-
n s rusiškos muzikos perl . K ri-
nys buvo pripažintas geriausiu 
2009-aisiais ir iškovojo „Met  dai-
nos“ titul  – garbingiausi  Rusijos 
muzikin  apdovanojim .

Už nuopelnus Filipas Kirkoro-
vas buvo pagerbtas milžiniškame 
koncerte Maskvos Olimpiniame 
stadione, kuriame garsiausi  šalies 
popscenos ir estrados žvaigždži
pasirodymus steb jo daugiau nei 20 
t kst. ži rov . Kartu su Filipu Kir-
korovu grandiozin je muzikos 
švent je dalyvavo Valerijus Mela-
dz , Kristina Orbakait , Valerijus 
Leontjevas, Josifas Kobzonas, Ni-
kolajus Baskovas, Dima Bilanas ir 
kiti gars s atlik jai. Kasmetiniai 
„Met  dainos“ apdovanojim  kon-
certai Rusijoje laikomi didžiausiu 
muzikiniu vykiu šalyje. 

„Met  dainos“ titulas yra ne vie-
nintelis prizas, kur  laim jo naujau-
sias Filipo Kirkorovo k rinys. Prieš 

pat Naujuosius metus „Prosto Podari“ 
iškovojo kit  prestižin  „Auksinio 
Gramofono“ apdovanojim  (taip pat 
geriausios dainos kategorijoje).

Naujausia programa net 4 
koncertuose Lietuvoje

Dainininkas, aktorius ir prodiu-
seris Filipas Kirkorovas per savo 
karjer  yra peln s, ko gero, visus 
muzikinius apdovanojimus Rusijoje 
ir d l stulbinan io populiarumo net 
pateko  Gineso rekord  knyg . Vie-
noje scenoje su Maiklu Džeksonu, 
Andr ja Bo eliu, Lu iano Pavaro iu
ir kitomis pasaulin mis žvaigžd mis 
dainav s Filipas Kirkorovas, be abe-
jon s, yra vienas žymiausi  Rusijos 
atlik j . 2001 metais už šalies vardo 
garsinim  prezidentas Vladimiras 
Putinas jam suteik  Nusipelniusio 
Rusijos artisto vard .

Kovo 21-25 dienomis net 4-iuose 
m s  šalies miestuose: Vilniuje, Kau-
ne, Panev žyje ir Šiauliuose Filipas 
Kirkorovas pristatys nauj  koncertin
program  „Prosto Podari“. Be to, at-
lik jas net ir pa ius ištikimiausius sa-
vo gerb jus nustebins nauju ir 
netik tu savo vaizdžiu. Naujomis 
spalvomis nušvitusi scenos žvaigžd
ži rovus apdovanos dar negird tais 
k riniais, seniai pamiltomis dainomis 
ir nepakartojama nuotaika, be kurios 
neapsieina n  vienas Rusijos estrados 
karaliaus pasirodymas.

Bilietus  Filipo Kirkorovo kon-
certus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 
jau galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Daugiau informa-
cijos svetain je www.bilietai.lt.

Bilietus  Filipo Kirkorovo pasiro-
dym  Panev žyje platina „Tiketa“.

Organizatorių nuotr.

Kovo 21-25 dienomis net 
4 mūsų šalies miestuose: 
Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje ir Šiauliuose 
Filipas Kirkorovas 
pristatys visiškai naują 
koncertinę programą 
„Prosto Podari“

MakSim – perkamiausia rusų atlikėja
Net metų pertrauka ir dukrelės 
gimimas Rusijos popžvaigždei 
MakSim nesutrukdė ir vėl pa-
tekti tarp populiariausių šalies 
atlikėjų. Neseniai išleistas jau 
trečiasis dainininkės albumas 
„Odinochka“ buvo įtrauktas į au-
toritetingo Rusijos žurnalo „Ža-
ra“ sudarytą perkamiausių šalies 
albumų dešimtuką. Jau kovo 5 d. 
naujausią kūrybą ir populiariau-
sias dainas MakSim pristatys 
vieninteliame koncerte Vilniuje.

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

Jau kovo 5 d. „Pramogų 
arenoje“ Vilniuje 
vienintelį koncertą 
surengsianti MakSim 
šiuo metu yra viena 
populiariausių Rusijos 
popatlikėjų

Organizatorių nuotr.

Filipo Kirkorovo koncertinį 
turą po Lietuvą organizuoja 
Vidurio ir Rytų Europoje 
pirmaujanti koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.
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Į gastroles Erosas Ramazotis sugrįš su dovanomis
Simonas KUPRYS

Ištikimiausiems gerb jams – 
ypatinga daina

2010- j  proga ištikimiausi itališ-
kos muzikos gerb jai tur s galimyb
gauti ypating , iki šiol nei  vien  dai-
n  rinkin  ne traukt  Eroso Ramazo-
io k rin  „Linda E Il Mare“ (liet. 

“Linda ir j ra”). Ši balad  buvo ra-
šyta dar pernai, kuriant naujausi  stu-
dijin  album  „Ali e Radici“ (liet. 
“Šaknys ir sparnai”), ta iau  j  taip ir 
nepateko. Iki šiol sigyti balad  buvo 
galima 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 
tur s galimyb  laim ti išskirtin
kompaktin  plokštel  su net dviem 
paslaptingosios balad s versijomis: 
itališka „Linda E Il Mare“ ir ispan
kalba atliekama „Linda Y El Mar“.

Ištikimiausiems gerb jams Ero-
sas Ramazotis paruoš  ir daugiau do-
van . Prie atlik jo gerb j  klubo 
prisijung  nariai pirmieji sužinos karš-
iausias naujienas iš Eroso Ramazo io 

gastroli , j  laukia nuolaidos vairiems 
atlik jo suvenyrams, galimyb  užsisa-
kyti kalendori  su išskirtin mis garsi
fotograf  darytomis atlik jo nuotrau-
komis ir kiti siurprizai. 

Milijonai gerb j
visame pasaulyje

Jau ilgiau nei 2 dešimtme ius 
romantiškiausiu Italijos dainininku 
tituluojamas Erosas Ramazotis m -
gaujasi populiarumu daugelyje Va-
kar  Europos šali  ir Lotyn
Amerikoje. Šiame žemyne atlik jas
praleidžia ypa  daug laiko ir nuolat 
b na visuomen s ir žiniasklaidos 
d mesio centre – E. Ramazotis yra 
vienas labiausiai klausom  atlik j
ispaniškai kalban iose šalyse. Dai-
nininkas išleido net 15 studijini  al-
bum  ir dain  rinkini , dainavo su 

tokiomis žvaigžd mis kaip Šer 
(Cher), Andr ja Bo eliu (Andrea 
Bocelli), Džo Kokeriu (Joe Cocker), 
Karlosu Santana (Carlos Santana), 
Lu ianu Pavaro iu (Luciano Pava-
rotti) ir daugeliu kit .

Per savo karjer  daugiau nei 50 
mln. raš  kopij  pardav s Erosas 
Ramazotis yra laikomas vienu gar-
siausi  ši  dien  Italijos atlik j  ir 
turi daugyb  gerb j  visame pasau-
lyje. Šiuo metu prie vairi  ital  mu-
zikos žvaigžd s palaikymo grupi
internetin je erdv je yra prisijung
keli milijonai žmoni . Susidom jimas 
romantiškuoju dainininku ypa  išaugo 
pernai geguž , pasirodžius naujau-
siam Eroso Ramazo io albumui „Ali 
E Radici“, kur  jis pristatys ir vienin-
teliame savo koncerte Vilniuje.

Vienintelis ital
superžvaigžd s koncertas 
Vilniuje

Balandžio 6 d. Vilniuje koncertuo-
siantis Erosas Ramazotis pristatys 
naujausi  savo album  „Ali e Radici“. 
Pernai geguž , dar nepasiek s par-
duotuvi  lentyn , „Ali e Radici“ gim-
tojoje šalyje buvo pripažintas 3 kartus 
„platininiu“ (iš anksto užsakyta dau-
giau nei 210 t kst. jo kopij ). Už š
pasiekim  Erosui Ramazo iui teiktas 
prestižinis „Wind Award“ apdovano-
jimas, prilyginamas itališkajam muzi-
kos „Oskarui“. 

Ilgai lauktas Eroso Ramazo io
koncertas m s  šalyje vyks balandžio 
6 dien  „Siemens arenoje“ Vilniuje.

Bilietus  Eroso Ramazo io pa-
sirodym  galima sigyti visose „Ti-
keta“ kasose ir internetu.

Vasarį Ispanijos sostinėje Ma-
dride grandiozinį koncertinį 
turą po pasaulį atnaujins gar-
siausias Italijos atlikėjas Erosas  
Ramazotis (Eros Ramazzotti). 
Iki vasaros romantiškasis dai-
nininkas aplankys net keliolika 
Europos miestų, o balandžio 6 
d. surengs vienintelį pasirody-
mą „Siemens arenoje“ Vilniuje. 
Kol kas nekantriai būsimų kon-
certų laukiančius ištikimiau-
sius gerbėjus Erosas Ramazotis 
kviečia prisijungti prie savo 
gerbėjų klubo, kurio narių lau-
kia išskirtinės italų muzikos su-
peržvaigždės dovanos.

Gerbėjai, užsiregistravę 
oficialioje Eroso Ramazočio 

svetainėje, turės galimybę 
laimėti išskirtinę kompaktinę 

plokštelę, taip pat daugybę 
atlikėjo suvenyrų

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Jau balandžio 6 d. 
grandioziniame koncerte 
„Siemens arenoje“ Vilniuje 
Erosas Ramazotis pristatys 
naujausią savo albumą 
„Ali e Radici“.

Išskirtinį pasaulinio garso 
popžvaigždės koncertą 
Lietuvoje organizuoja Rytų ir 
Vidurio Europoje pirmaujanti 
koncertinė agentūra 
„Makroconcert“. 
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Simonas KUPRYS

Susivienijo garsiausi atlik jai

Labdaring  akcij  organizuoja ži-
nomas Didžiosios Britanijos muzikos 
ir televizijos laid  prodiuseris Saimo-
nas Kauelas (Simon Cowell). Jos me-
tu keliolika garsiausi  pasaulio 
atlik j rašys bendr  dain , už kuri
gautos l šos bus skirtos nuo žem s
dreb jimo nukent jusio Hai io atsta-
tymui. Pagalbos himnu žem s dre-
b jimo Haityje aukoms taps nauja 
1993 m. roko grup s R.E.M. balad s
„Everybody Hurts“ versija. 

Pranešama, jog savo partijas b -
simam labdaringam k riniui pirmie-
ji raš  dainininkai Rodas Stiuartas, 
Džeimsas Morisonas (James Mor-
rison) ir grup  „Westlife“, o per ke-
lias dienas prie j  prisijung  ir kiti 
projekto dalyviai. Iš viso himno Hai-
iui rašuose dalyvavo net 16 visa-

me pasaulyje populiari  muzikant ,
tarp kuri : Robis Viljamsas (Robbie 
Williamsas) su grupe „Take That“, 
Mika, Džeimsas Blantas (James 
Blunt), Bon Jovi, atlik jos Leona 
Liuis (L. Lewis), Kaili Minoug (Ky-
lie Minogue), muzikiniame realyb s
šou „X faktorius“ išgars jusi Siuza-
na Boil (Susana Boyle) ir kitos žy-
myb s. Labdaringo singlo id j
teigiamai vertino ir Didžiosios Bri-
tanijos premjeras Gordonas Brau-
nas (Gordon Brown), kuris tikisi, 
kad šis žingsnis pad s surinkti daug 
l š .

 projekt  pakviet
asmeniškai

Tikimasi, kad dienos švies  him-
nas Hai io žmon ms išvys jau vasa-
rio 7 d. Pasak labdaringos akcijos 
organizatoriaus S. Kauleo, ypa
svarbu, kad singlas b t  išleistas 
kuo grei iau, ir Hai iui b t  prad -
ta teikti reali pagalba. Jo teigimu, 
dainos rašymo darbams buvo skir-
tos vos kelios dienos, tod l projek-
te dalyvauti nusprendusiems 
atlik jams teko patirti nemažai ne-
patogum . Ta iau nepaisant sugriu-
vusi  dienotvarki  ir atid t
koncert , žvaigžd s neliko abejin-
gos nelaim s ištiktiems žmon ms.

Legendinis brit  roko daininin-
kas Rodas Stiuartas buvo vienas 
pirm j  atlik j , kur  organizatorius 
S. Kauelas asmeniškai pakviet  da-
lyvauti projekte. Biržel  Lietuvoje 
koncertuosianti roko žvaigžd  taip 
pat nesl p  savo tik jimo akcijos 
s kme.

„Manau, kad vienytis d l kilnaus 
tikslo yra tiesiog puiku. Šioje akcijo-
je dalyvauja keliolika garsiausi  pa-
saulio atlik j . Tikiu, jog mus išgirs 
daugyb  žmoni , kurie neliks abejin-
gi kito nelaimei, ir Hai iui bus su-
teikta reali pagalba. Kai mane 
pakviet  dalyvauti šioje akcijoje, su-
tikau nedvejodamas. Man tai – di-
džiul  garb “, – teigia legendinis 
dainininkas Rodas Stiuartas.

Vienintelis legendos 
pasirodymas Vilniuje

R. Stiuartas yra viena ryškiausi
muzikos pasaulio žvaigždži , su ku-
riuo populiarumu gali lygintis vos 
keletas atlik j  – seras Polas Ma-
kartnis (Paul McCartney) ir seras 
Eltonas Džonas (Elton John). Šie 
legendiniai muzikantai sudaro sim-

Rodas Stiuartas ištiesė pagalbos ranką Haičiui
Grandiozinėms gastrolėms po 
Europą besiruošiančio Rodo Stiu-
arto dienotvarkė ypač įtempta, 
tačiau pastarosiomis dienomis  
britų roko žvaigždei teko su-
stabdyti savo įprastus darbus ir 
atsidėti kilnesniems tikslams. 
Pakviestas asmeniškai RODAS 
STIUARTAS (Rod Stewart) sutiko 
dalyvauti labdaros projekte že-
mės drebėjimo nuniokotam Hai-
čiui paremti ir kartu su keliolika 
garsiausių pasaulio atlikėjų įrašė 
pagalbos himną katastrofos iš-
tiktiems žmonėms. 

bolin  didžiausius honorarus už 
koncertus pasaulyje gaunan i  dai-
ninink  trijul . Išskirtiniu balsu ir 
temperamentu pasižymintis Rodas 
Stiuartas aktyviai koncertuoja ilgiau 
nei 50 met . Atlik jas turi vardin
„žvaigžd “ Holivudo šlov s al joje,
taip pat jis yra trauktas  rokenrolo 
šlov s muziej  „Rock‘n‘roll Hall Of 
Fame“ ir  Jungtin s Karalyst s mu-
zikos muziej  „UK Music Hall Of 
Fame“. Už didžiulius nuopelnus mu-
zikai ir savo šalies vardo garsinim
atlik jui yra suteiktas garbingas Di-
džiosios Britanijos 2-ojo laipsnio or-
dino kavalieriaus vardas.

Birželio m nes  savo naujausio 
albumo „Soulbook“ pristatymui 
skirt  gastroli  po Europos festiva-
lius ir stadionus metu Rodas Siuar-
tas užsuks ir  Lietuv  bei surengs 
vienintel  koncert  Baltijos šalyse. 
 grandiozin  šou birželio 10 d. Vil-

niaus Vingio parke dainininkas at-

vyks su savo muzikant  grupe ir su 
aptarnaujan io personalo komanda, 
kurioje bus beveik 70 žmoni . Roko 
atlik jas atsigabens vis sp dingam 
koncertui reikaling  šviesos ir gar-
so aparat r .

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.

Legendinis dainininkas Rodas 
Stiuartas buvo vienas pirmųjų 
atlikėjų, asmeniškai pakviestų 
dalyvauti labdaringame 
projekte Haičiui

Rodas Stiuartas yra viena 
ryškiausių šiuo metu 

koncertuojančių roko 
žvaigždžių pasaulyje. 

Birželio 10 d. 
jis pirmą kartą 

pasirodys Vilniuje 

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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Pirmą kartą Lietuvoje – Latvijos „Striptizo ereliai“ rusų kalba
Vaiva PRANCULYTĖ

Fantastiško populiarumo 
sulauk s spektaklis

Paskutin  dešimtmet  „Striptizo 
ereliai“ yra vienas iš s kmingiausi
spektakli  visame pasaulyje. Jo  ver-
sijoje rus  kalba vaidina ne tik La-
tvijos šou verslo, televizijos ir teatro 
žvaigždynas, bet ir pats spektaklio 
režisierius Olegas Šapošnikovas. 
Lietuvoje O.Šapošnikovas teatro m -
g jams jau yra paž stamas – režisie-
rius pastat  naujausi  „Domino“ 
teatro premjer  „Radijo ereliai“.

„Šio pasaulyje fantastiško popu-
liarumo sulaukusio spektaklio pjes
yra išversta net  12 kalb , d l to esu 
tikras, kad Lietuvos ži rovai džiaugsis 
gal dami pirm  kart  išvysti „Stripti-
zo erelius“ ir rus  kalba. Beje, spek-
taklis nuo lietuviškos versijos gerokai 
skirsis humoro stiliumi, muzika, šo-
kiais, kostiumais ir net pa ia istorijos 
pabaiga“, – intriguoja komedijos reži-
sierius O. Šapošnikovas.

5 rusai, 1 latvis ir 1 italas

Latviškoje „Striptizo ereli “ ver-
sijoje vaidina spalvinga, tarptautin
aktori  komanda: 5 rusai, 1 latvis ir 1 
italas. Pagrindinius vaidmenis atlieka 
Jurijus Kušpelo, Roberto Melonis, Ja-
nis Jaransas, Aleksejus Korginas, 
Aleksandras Malikovas, Aleksandra 
Kurusova ir pats spektaklio režisie-
rius Olegas Šapošnikovas. 

Aleksandra Kurusova ir Roberto 
Melonis yra ne tik yra puik s aktoriai 
ir šok jai, jie taip pat dainuoja muzi-
kos grup je „Pirates of the sea“. 
2009 metais ši grup  atstovavo La-
tvijai „Eurovizijos“ konkurse. Alek-
sandra Kurusova ir Roberto Melonis 
po konkurso tapo tokie populiar s, 
kad j  dainos iškart sulauk  didelio 
gerb j  prielankumo. Intriguoja tai, 
kad Aleksandra turi ir tiesiogini  s -
saj  su Lietuva – populiarios daini-
nink s mama yra lietuv . Be to, 
Lietuvoje kuria daug Aleksandros 
draug , profesionali  šok j . Kie-
kvien  kart  atvykusi  m s  šal
mergina skuba su jais pasimatyti.

“Striptizo ereli ” antikrizinis 
planas

Šauni Latvijos „Striptizo ereli “
komanda rusakalbiams Lietuvos gy-
ventojams parodys, kaip galima save 
išbandyti net pa iame netik iausia-
me amplua. Scenoje „gims“ puikus, 
ne tik tinai kurioziškas antikrizinis 
planas – vyr  striptizas! Ar pavyks 
niekada to nedariusiems, bet pasi-
ryžusiems išmokti aktoriams šo-
kiais suvilioti moteris – ži rovai 
pamatys tik vienintelio spektaklio 
metu vasario 21 dien !

„Striptizo ereliai“ 
Vasario 21 d. , 18 val.
Lietuvos rusų dramos teatre  
Vilniuje

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Vasario 21-osios vakare Lietuvos rusų dramos teatre bus rodoma kultinė, Latvijoje prodiusuota „Domino“ teatro  komedija „Striptizo ereliai“! 
Žiūrovai turės galimybę pirmą ir vienintelį kartą pamatyti pasaulinio pripažinimo sulaukusį spektaklį rusų kalba.

Tarptautinė komanda:
5 rusai, 1 latvis ir 1 italas

“Mariako” viliotinis

Organizatorių nuotr.
Striptizas husariškai



Sakoma, kad ankstyvaisiais vi-
duramžiais Katalik  bažny iai vado-
vavo moteris. Nors dauguma kunig
tai neigia, legenda byloja, es  IX a. 

Vokietijos mieste Ingelhaime gim
mergait  Joana ir užaugusi ji tapo 
popieže. Kai paaišk jo, jog popiežiu-
mi tapo moteris, apsimetusi vyru, 
Joan  ištiko daugelio to meto mote-
r , dr susi  sulaužyti taisykles, li-
kimas: ji buvo žiauriai nužudyta.

Remdamasi šia legenda, rašytoja 
Dona Vulfolk Kros (Donna Woolfolk 
Cross) išleido knyg  “Popiež  Joa-
na”, pagal kuri  buvo nufilmuotas ir 
filmas. Pati knygos autor , paklausta, 
kaip sek si 400 lap  knyg  paversti 
135 min. filmu, teig  gal  gale supra-
tusi, kod l filmai taip skiriasi nuo 
knyg , pagal kurias jie yra kuriami.

“Rašydama scenarij  šiam filmui 
supratau, kod l filmai taip skiriasi nuo 
knyg . Atsakymas gl di laike. Kie-
kvienas puslapis prilyginamas vienai 
filmo minutei, tad aš gal jau parašyti 

tik 135 puslapi  scenarij . V liau jis 
virto 2 valand  ir 15 minu i  trukm s
filmu. Kadangi mano knyga yra be-
veik 400 puslapi , teko daug k  paau-
koti tam, kad ži rovui nereik t  kino 
sal je praleisti 6 valand .

Kitas atradimas rašytojai buvo 
iškilminga filmo premjera bei jos me-
tu aplinkui vykstantis subruzdimas.

“Vienas nuostabiausi  dalyk ,
vykusi  filmo premjeros vakar , - 

asistentas, kuris vis  laik  r pinosi
mano išvaizda. Kad atrody iau ne-
priekaištingai, jis vis  vakar  tik ir 
šokin jo aplink mane. Jei tik gal -
iau, naudo iausi jo paslaugomis 

kiekvien  miel  dien ”. Toks rašy-
tojos m gavimasis žemiškomis 
smulkmenomis visiškai n ra b din-
gas jos aprašytai herojei Joanai. 

“Acme” inf.
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Rašytoja rado atsakymą į amžinai užduodamą klausimą
Joana - viduramžių 
kanonus laužanti moteris

“Acme” nuotr. 

“Popiež  Joana” - 
kinuose nuo vasario 5 d.

Istorinis, drama, romantinis
Režisierius Sonke Wortmann
Vaidina: Johanna Wokalek, 

David Wenham, John Goodman 
ir kiti 

Aktorei gan sunkiai sek si per-
imti kaimo gyvenimo nuotaik  fil-
muojant “Tai kur po velni  tie 
Morganai?”, kuriame ji vaidina 
kartu su Hju Grantu. Dar labiau j
nuli dino, kai prodiuseriai nu-
sprend  filme palikti nevykus  su-
sitikim  su gyv nu paskutin je 
scenoje.

“Nelabai mane gund  karv s
melžimas, jodin jimas arkliu ar 
šaudymas iš ginklo. Mano galvoje 
sukosi daug id j  ir vairi  min i ,
bet n  viena iš j  nebuvo susijusi 
su karvi  melžimu. Negana to, vie-
na iš t  karvi  man dar ir spyr ,
o prodiuseriai t  scen  paliko fil-
me, kad visi gal t  pasigrož ti ma-
no nes kme. Bet manau, kad tas 
gyv nas v liau suprato kebli  ma-
no pad t  ir kad aš nesu jos aplin-
kos žmogus”,- patirtais nesklan-
dumais dalijosi “Sekso ir miesto” 
žvaigžd .

Nepaisant nes kmingo susid -
rimo su galvijais, aktor  labai džiau-
g si gal jusi išpildyti savo sen
svajon  - vaidinti kartu su H.Gran-
tu. 44-eri  aktor  ir trij  vaik  ma-
ma tinklaraš iui “parade.com” pa-
pasakojo: “Bandžiau gauti pagrin-
dinius vaidmenis filmuose “Ketve-
rios vestuv s ir vienerios laidotu-
v s” ir “Devyni m nesiai” - juose 
pagrindin  vyro vaidmen  atliko 
Hju. Nor jau b ti jo partnere bet 
kokioje romantin je komedijoje dar 
nuo tos dienos, kai amerikiet s su-
žinojo apie Hju ir j simyl jo”, - su-
sižav jimo brit  kino žvaigžde ne-
sl p  S.Dž.Parker.

“Kiekvien  kart  bu iuodama
Hju, jam pabr ždavau, kad tai da-
rau d l vis  Amerikos moter ”, - 
šmaikštavo aktor .

Romantin  komedija “Tai kur 
po velni  tie Morganai?” pasakoja 
apie tobul  gyvenim  susik rusi
por  iš Manhatano. Jie dirba sva-
joni  darbus, gyvena svajoni  na-
muose, j  draugai - rinktin  publi-
ka... J  gyvenime tr ksta tik tobu-
los santuokos. Ta iau santuokos 
problemos nublanksta prieš išban-
dym , kur  jiems atneša likimas: 
pora tampa užsakomosios žmog-
žudyst s liudininkais.

“Acme” inf.
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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

“Tai kur po velni  tie 
Morganai?”- kinuose nuo 
vasario 5 d.

Romantin  komedija. JAV
Režisierius Marc Lawrence
Vaidina: Sarah Jessica Parker, 

Hugh Grant ir kiti

E.Kašeris per Valentino dieną bučiuoja Dž.Garner
Eštono Kačerio įkūnytas herojus 
ne iškart supranta, jog įsimylėjo 
savo vaikystės draugę ( aktorė 
Dženifer Garner)

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Kas apspardė S.Dž.Parker?

Sara Džesika Parker prisipažįsta seniai 
svajojusi vaidinti su Hju Grantu

“Acme” nuotr. 

domus tas Holivudo žvaigžd s
Dženifer Garner gyvenimas. Namie 
ji meiliai priglunda prie sutuoktinio 
Beno Afleko (Ben Affleck), o darbe 
ji tai daro su mergin  numyl tiniu
Eštonu Ka eriu. Gario Maršalo 
(“Pab gusi nuotaka” ir “Graži mo-
teris”) romantin je komedijoje “Va-
lentino diena” abu sujungia savo l -
pas saldžiam bu iniui. Ši aistringa 
scena buvo filmuojama ant Veneci-
jos kanalo tilto, netoli Los Andželo. 
Tik kažin ar Demi M r (Demi Mo-
ore) patinka šie karšti jos mylimojo 
ir Dž.Garner prisiglaudimai.

Filme ekrano romantikas E.Ka e-
ris vaidina g li  parduotuv s savinink ,
kuris ši  ypating simyl j li  dien  pa-
prašo savo išrinktosios (Dž.Alba) ran-
kos ir širdies. Po kurio laiko vaikinas 
suvokia, kad simyl jo savo vaikyst s
draug  (vaid. Dž.Garner). Romantin -
je komedijoje “Valentino diena” net 
penkios jaudinan ios istorijos Los An-
džele, kur žmoni  likimai susipina lau-
kiant tos vienintel s dienos, kai vis
mintys sukasi apie meil , paskutin  vis 
dar jaudinant  dalyk  šioje planetoje. 
simyl j  ar vieniši - jie desperatiškai 

ieško meil s ir artumo, nes n  vienas 
nenori Valentino dien  b ti vienas.

Filme taip pat išvysite žvaigždes 
Džiulij  Roberts, Bredl  Kuper , An
Hatav j, Džesik  Byl (Jessica Biel), 
Teilor  Lautner  (Taylor Lautner) ir 
kitus.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

“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 ir kiti



 “Dvaro” svetain  internete www.dvaro.lt. ia pateikiama pagrindin  informacija apie produktus, skel-
biamos naujienos, vykdomos akcijos, skelbiami faktai ir domyb s apie “Dvaro” produktus.

“Dvaro” - vienas ryškiausi  lietuvišk  prek s ženkl .
“Dvaro” jau daugiau nei 10 met  simbolizuoja s kmin-

g  AB “Pieno žvaigžd s” veikl . Šis ženklas pirmasis Lietu-
voje išk l  vietini  pienininkyst s tradicij  išlaikymo ir t si-
mo svarb , šia id ja jis skrupulingai vadovaujasi iki šiol. Žen-
klo ir jo pasirinktos krypties - tradicini  vertybi , nat ralumo
bei tikrumo akcentavimo - s km  liudija nuolatiniai rinkos 
bandymai j  kopijuoti, ta iau d l pirk j vertinimo “Dvaro” 

išlieka nepralenkiamas nacionalinis lyderis nat ralaus pieno 
segmente.

Visi “Dvaro” produktai gaminami iš rinktinio aukš iausios
kokyb s lietuviško pieno, pasitelkiant sen sias pieno perdir-
bimo tradicijas. 

Istorija: “Dvaro” prek s ženklas pasirod  rinkoje 1999 
metais. Tai bene vienintelis prek s ženklas pieno kategorijo-
je, išlik s rinkoje tok  ilg  laik . Nuo suk rimo iki ši  dien

“Dvaro” ženkl  lydi mergait  tradiciniais dvaro pieninink s
r bais ir jos mylima karvut . Šie simboliai k nija “Dvaro” 
puosel jamas pienininkyst s tradicijas ir nat ralum . Nuo 
seno Lietuvos dvarai ir j kiai buvo šalies žem s kio tech-
nologinio progreso sklaidos centrai, tod l neatsitiktinai ir šis 
prek s ženklas pavadintas ne “kaimo” ar “nam ”, o b tent
“Dvaro” vardu. Tai atspindi siek  derinti tradicijas ir techno-
logijas, leidžian ias išlaikyti produkt  nat ralum .

 “Dvaro” pieno išskirtinumas - išsaugoti vertingi baltymai, nes pieno vert  tiesiogiai 
priklauso nuo ši  baltym  kiekio. “Dvaro” - vienintelis lietuviškas pienas, pažym tas
prek s ženklu, kurio išskirtinumas paremtas moksliniais tyrimais.
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Prekės ženklas
“Dvaro” 

grietin - vienintel
lietuviška 40 proc. 
grietin , nat raliai 
tiršta ir skalsi. Šios 
grietin s kokyb  ži-
novai apib dina taip 
- tokia, kurioje 
šaukštas stovi!

“Dvaro” džio-
vintas s ris - vie-
nintelis toks Lietu-
voje spaudžiamas ir 
džiovinamas s ris.

“Dvaro” šaltibarš i  r gpienis
- kultinis lietuviškas r gpienis!

“Dvaro” 
sviestas - gero 
sviesto etalonas: to-
k  ant riek s tepdavo 
senieji Lietuvos dva-
rininkai.

“Dvaro” 
varšk - nat rali 
lietuviška varšk  pa-
togioje pakuot je: 
joje varšk  apsaugo-
ta, j  atidaryti galima 
daug kart , tod l
varšk  joje ilgiau iš-
lieka šviežia.

“Dvaro” pienas - daugiausia verting  baltym

 Žaidimas 
“Dvaro.lt” sve-
tain je leidžia 
pasitikrinti ži-
nias apie pieno 
gamyb  užkie-
t jusiems mies-
tie iams ir 
tiems, kurie 
mano apie tai 
žin  visk ...
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Ispanijos Kosta Bravos mieste 
veikiantis restoranas “El Bulli”, ku-
ris pernai baland  buvo jau ketvirt
kart  pripažintas geriausiu restora-

nu pasaulyje, bus laikinai uždarytas. 
Restorano šefas Feranas Adrija 
(Ferran Adria) praneš , kad “El Bul-
li” lankytoj  nepriims 2012-2013 me-

tais. Tuo pat metu jis pabr ž , kad 
restoranas uždaromas ne visam laikui. 
Anot F.Adrijos, pertrauka jam b tina, 
kad jis gal t  pam styti, “kaip res-

toranas funkcionuos 2014 metais”.
Restorano šefas taip pat prisi-

pažino, kad “dirbti po 15 valand
per par  sunku”. “Tai b t  tas pat, 
jei j s priverstum te gars  dizai-
ner  Džon  Galiano (John Gallia-

no) dirbti fabrike”, - sak  F.Adrija.
Geriausi  pasaulyje restoran

renka daugiau nei 800 šef , restora-
n  kritik  ir žurnalo “Restaurant 
Magazine” ekspert .

Geriausias pasaulyje restoranas bus laikinai uždarytas



Ta iau statul , kurios aukštis su 
pjedestalu siekia 38 metrus, ir toliau 
gal s apži r ti lankytojai. Statulos 
atnaujinimo darbai truks iki birželio. 
Jie atsieis 2,7 mln. eur . Didži j

dal  išlaid  padengs Brazilijos kal-
nakasybos milžin , bendrov  “Va-
le”. Likusi suma surinkta iš auk .
Kristaus statul  Rio de Žaneire kas-
met aplanko 1,8 mln. žmoni .

Kinams ateityje gali tekti atsi-
sakyti mėgstamo delikateso - 
iš valgiaraščių dings šuniena ir 
katiena, praneša agentūra AFP.

Jau parengtas atitinkamo 
statymo prieš gyv n  kankinim
projektas. Žiniasklaidos teigimu, 
valgantiems šun  ar ka i  m s
gr s iki 5 t kst. juani  (518 eur )
bauda arba 15 dien  kal jimo 
bausm . Bendrov ms, prekiau-
jan ioms šuniena ar katiena, ga-
li tekti pakloti nuo 10 t kst. iki 
500 t kst. juani  baud .

Kada statymas bus priimtas, 
nežinoma.

Proanūkės 
dovana 
Froidui

Brit  meninink  Džein Ma-
kadam Froid (Jane McAdam 
Freud) suk r  sidabrin  medal
70- j  garsiojo psichoanaliz s
pradininko Zigmundo Froido 
(Sigmund Freud) mirties meti-
ni  proga. Dž.Makadam Froid 
yra Z.Froido proan k .

EPA-Eltos nuotr.

Už 3,1 mln. doleri  Las Vegase 
parduotas Maiklo Džeksono 
(Michael Jackson) nuomotas namas.

Pastat , kurio gyvenamasis plo-
tas yra 1 t kst. 530 kvadratini  me-

tr , sigijo pora iš Kalifornijos. Pir-
k j  tapatyb  neskelbiama.

M. Džeksonas š  nam  nuomojo-
si 2008-aisiais. Name yra septyni 
miegamieji, dvi biuro patalpos, kino 

teatras, sporto sal  bei liftas. Didžiau-
sio miegamojo plotas yra 185 kvadra-
tiniai metrai. 4 t kst. kvadratini  me-
tr  sklype dar yra krepšinio aikštel
bei teniso aikšt .
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Parduotas buvęs M.Džeksono namas

Renovuos garsiąją  Kristaus 
statulą Rio de Žaneire

Tarp turistų lankomiausių 
objektų - Kristaus statula 
Rio de Žaneire

EPA-Eltos nuotr.

Nuo kito savaitgalio bus renovuojamas Rio de Žaneiro simbolis 
- ant Korkovado kalno stovinti didžiulė Kristaus statula, praneša 
agentūra AFP.

Kinijoje gali 
būti uždrausta 
šuniena

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti “Mambopizza” dovan� kupon�.
Atsakym� � kry�ia�od� iki vasario 9 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 - Gabija Kielait� i� Vilniaus. 
Jai 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: Tridakna. �kana. Sora. On�. Gv. Ka. Piu. Sals. 

Giltin�. Aukso.  Komiso. Lai. Spa. Salierai. Tapatus. Kalas. Mokytin�. Susas.

Horizontaliai: Gokartas. Pr�sokai. Adatos. Ikona. Dar�. Tai. I�akys. 
Ana. Sius. “t.A.T.u.”. Oka. Pankolis. Raulis. Gil�s. Sana. Masyvus. Origamis. S�s.

Pa�ym�tuose langeliuose: PLOVYKLA.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 02 04-10

AVINAS. Ketvirtadien� b�kite 
d�mesingesni partnerio intere sams, 
nespr�skite juridini� problem�. 
Penktadien�, �e�tadien� nerizikuokite 
pinigais, venkite konflikt�. Sekmadienis 
ir darbo savait�s prad�ia tinkama mokytis, 
keliauti, bendrauti. Tre�iadien� b�kite 
diplomati�kesni tarnyboje.

JAUTIS. Ketvirtadien� patausokite 
sveikat�. Penktadien�, �e�tadien� nekon-
fliktuokite nei �eimoje, nei vie�umoje. 
Sekmadienis ir darbo savait�s prad�ia 
- nepalankios dienos rizikuoti, ypa� 
kelion�se. Tre�iadienis tinka mokytis, 
tvarkyti dokumentus.

DVYNIAI. Ketvirtadienis palankus meilei. 
Penktadien�, �e�tadien� patausokite 
sveikat�. Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje nekonfliktuokite �eimoje, draus-
mingai vairuokite. Tre�iadien� nerizikuo-
kite pinigais.

V��YS. Ketvirtadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Penktadienis, 
�e�tadienis - tinkamos dienos meilei, 
pramogauti su vaikais. Sekmadien� ir 
darbo savait�s prad�ioje patausokite 
sveikat�. Tre�iadienis nepalankus 
juridiniams reikalams.

LI�TAS. Ketvirtadienis tinka 
tvarkyti dokumentus, siekti �ini�, 
bendrauti. Penktadien�, �e�tadien� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�io-
je skirkite pasimatymus, pramogau-
kite. Tre�iadien� patausokite 
sveikat�.

MERGEL�. Ketvirtadien� nei�laidau-
kite. Penktadienis, �e�tadienis 
tinka mokytis, i�kylauti, bendrauti. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Tre�iadienis palankus meilei.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadienis - aktyvi 
diena. Netinginiaukite! Penktadien�, 
�e�tadien� b�kite prakti�kesni. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
palanku i�kylauti, bendrauti, mokytis. 
Tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
�eimai.

SKORPIONAS. Ketvirtadien� venkite 
konflikt�, nesivadovaukite gandais. 
Penktadien�, �e�tadien� palanku 
tvarkyti svarbius reikalus. Sekmadien� 
ir darbo savait�s prad�ioje 
nei�laidaukite. Tre�iadienis palankus 
mokytis, bendrauti, vykti � koman-
diruotes.

�AULYS. Ketvirtadienis palankus 
b�ti vie�umoje, reklamai. Penktadien�, 
�e�tadien� venkite konflikt�, intrig�. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
b�kite aktyvesni, tvarkykite svarbius reika-
lus. Tre�iadien� nei�laidaukite.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� b�kite 
diplomati�kesni tarnyboje. Penktadienis, 
�e�tadienis tinka reklamai, b�ti vie�umoje. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
venkite konflikt�. Tre�iadienis palankus 
aktyviai veikti.

VANDENIS. Ketvirtadienis palankus 
keliauti, susitikti su draugais, 
mokytis. Penktadien�, �e�tadien� 
b�kite diplomati�kesni, nesileiskite 
i�mu�ami i� v��i�. Sekmadienis 
ir darbo savait�s prad�ia palanki 
reklamai, b�ti vie�umoje, bend-
rauti. Tre�iadien� venkite konfliktini� 
situacij�.

�UVYS. Ketvirtadien� nerizikuokite 
pinigais. Penktadienis, �e�tadienis tinka 
mokytis, keliauti, bendrauti. Sekmadien� 
ir darbo savait�s prad�ioje b�kite 
diplomati�kesni tarnyboje. Tre�iadienis 
palankus vie�umui, reklamai.

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

Tel. 260-92-97, (8-685) 11-431
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 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. D�l prizo teirautis tel. Vilniuje 212 36 26

Dail s akademijoje profeso-
rius studentams rodo paveiksl  ir 
klausia, ar jame pavaizduotas sau-
l tekis ar saul lydis. Atsiliepia 
viena student :

- Žinoma, kad saul lydis. Koks 
menininkas kelt si taip anksti.

Du politikai vaikšto Berlyno 
gatv mis. Vienas:

- Pažvelk  šias kainas: keln s
- 10 eur , švarkas - 12, o visas kos-
tiumas - 19. Štai kaip s kmingai
m s  valstyb  juda  priek .

Kitas:
-Klausyk, ia yra chemin s va-

lyklos vitrina.

-  Susitinka du draugai:
- Per vis  santuokos laiko-

tarp  aš su žmona dar nebuvau 
susipyk s.

- Na ir laimingas tu.
- Taip, tikiuosi, kad taip bus ir 

antr  savait .

Kanibalas surišo Klaus  ir ruo-
šiasi j  mesti  puod .

- Prašau, palik mane gyv . Aš 
esu savo šeimos maitintojas, - 
prašo jis.

- Na ir kas, - atšauna kanibalas. 
- Aš - irgi.

Sutuoktiniai guli lovoje. Ji 
klausia jo:

- Apie k  dabar galvoji? Jis:
- Nepaž sti.

Zuzi klausia savo t vo:
- Ar aš gal iau su Michaeliu 

šiandien gauti tavo automobil ?
- Tai kad bakas beveik tuš-

ias.
- Nieko tokio, t ti, mes vis tiek 

b sime garaže.

- Ar j s  šeimoje b ta psichi-
n s ligos atvej ? - klausia gydyto-
jas. Pacient :

- Taip, mano vyras. Jis visada 
sivaizduoja es s nam  šeimi-

ninkas.

  ANEKDOTAI

Virgilijaus Ragausko nuotr.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 12.30, 15, 
17.15, 19.30, 21.45.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.15. 
5-11 d. 10.30, 13, 15.30, 18.15, 20.45 (5 d. 
10.30 val. seansas nevyks).
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 11 d. 21.30.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 4 d. 10.45, 13, 15, 
17.15, 19.30, 21.45. 5-11 d. 12.15, 14.30, 
16.45, 19.15, 21.40 (12.15 val. seansas vyks 
6-7 d.).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.15, 12.45, 
15.15, 17.45. 5-11 d. 10.15, 12.45, 15.15, 

17.45, 20.30 (5 d. 10.15 val. seansas nevyks; 
11 d. 20.30 val. seansas nevyks).
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) - 
4 d. 11, 14.30, 18, 21. 5-11 d. 11, 13.30, 
16.30, 19, 21.30 (11 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 16.20, 18.50. 5-11 d. 13.15, 16, 
18.30, 21 (13.15 val. seansas vyks 6-7 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - iki 11 d. 12, 15.45, 20.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 4 d. 13.45, 16.10. 5-11 d. 11.15, 
13.45, 16.15 (11.15 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 4 d. 16, 18.30, 21.10. 5-11 d. 18.45, 
21.15.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 4 d. 18.40, 
21.30.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 4 d. 18.15.

“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 4 d. 15.30, 20.45.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 4 d. 21.20.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 12, 14.20, 
16.30, 18.50, 21.15.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.45. 
5-11 d. 11.40, 14, 16.45, 19.20, 22.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, 
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 4 d. 
20.30 (Knyg� klubo seansas). 5-11 d. 11.40, 
14.40, 18, 21.
“Simonas Bokanegra”  (D�.Verd�io opera 
originalo k.) - 7 d. 19.30 (transliacijos i� 
Niujorko metropolitano operos �ra�o karto-
jimas).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 11.20, 13.30, 15.40, 19.30, 22. 5-11 d. 
11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.35, 21.45.

“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11, 13.10, 16, 
18.30, 21. 5-11 d. 11, 13.40, 16, 18.40, 21.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, JAV, 
3D) - 4 d. 11, 15.20, 17.40, 21.30. 5-11 d. 11, 
15.30, 20.10 (6-7 d. 20.10 val. seansas nevyks).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 4 d. 11.40, 14, 16.30, 19, 
21.15. 5-11 d. 12.20, 14.40, 17, 19.10, 21.30.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) - 4 
d. 12, 15.15, 18.45, 21.45. 5-11 d. 12.40, 15.40, 
18.30, 21.30 (12.40 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 4 d. 12.20, 15, 18.10, 20.45. 5-11 d. 
12, 15, 18.15, 20.45 (12 val. seansas vyks 
6-7 d.; 6 d. 15 val. seansas nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 4 d. 13.50, 16, 18.15. 5-11 d. 
11.20, 14, 17 (11.20 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 14.10, 16.40, 19.10, 21.45. 5-11 d. 
17.15, 19.50.

“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis 
nuotyki� f., Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d. 
14.45, 17.30, 20.15. 5-11 d. 19.40.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  
(fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 4 d. 15. 
5-11 d. 14.20.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 4 d. 15.15, 18.15, 20.45.
“Viskas normaliai!”  (komi�ka drama, 
Italija, JAV) - 4 d. 18.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Blogas tik�jimas”  (komedija, Pranc�zija, 
Belgija) - 4 d. 17.
“Tarp dviej� mylim�j�”  (romantin� drama, 
JAV) - 4 d. 18.50. 5 d. 20.40. 9 d. 21.10. 
11 d. 21.15.
“Psichoanalitikas”  (drama, JAV) - 4 d. 21. 
6 d. 20.20. 7 d. 19. 10 d. 19.10. 12 d.21.15.
“Up�”  (dokumentika, Lietuva) - 5 d. 17.30.
“Me�kiukas ateina”  (animacija, Latvija) 
- 6 d. 13.
“Gra�uol�”  (drama, Lietuva) - 6 d. 15.
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“Gyvenime visko b�na”  (komi�ka drama, 
Pranc�zija) - 6 d. 16.30.
“Marija Antuanet�”  (biografin� drama, 
Japonija, Pranc�zija) - 6 d. 18. 8 d. 14.30. 
11 d. 16.50.
“Karsteno ir Git�s i�daigos”  (animacija, 
Danija) - 7 d. 13.
“Paskutin� atostog� diena”  (drama, 
Lietuva) - 7 d. 15.
“Aukso kar�tlig�”  (nuotyki� komedija, JAV) 
- 7 d. 21.
“Paskutinis partizanas”  (drama, 
Pranc�zija, Al�yras) - 8 d. 17.
“Susipyn� i�gyvenimai”  (drama, JAV. 
Vokietija) - 8 d. 18.50. 9 d. 16.30. 11 d. 19.10.
“Krik�tat�vis III”  (trileris, JAV) - 8 d. 21. 
10 d. 21.10.
“Cotton” klubas”  (drama, JAV) - 9 d. 18.30.
“Liep�”  (romantin� komedija, Vokietija) - 
12 d. 17.
“V�javaik�”  (komi�ka drama, D.Britanija) 
- 12 d. 19.

OZO KINO SAL�
“A� aptarnavau Anglijos karali�”  
(komedija) - 5 d. 18.
“Lankas”  (drama, P.Kor�ja) - 9 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 11.50, 14, 
16.15, 18.40, 21.15. 5-6 d. 23.30.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 20.30. 
5-11 d. 11.30, 14.15, 16.30, 19, 21.30.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, 
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 4 d. 19 
(Knyg� klubo seansas). 5-11 d. 15, 20.30.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10 d. 18.10.
“Reikalai Briug�je”  (kriminalin� komedija, 
D.Britanija, Belgija) - 9 d. 18 (Kitokio kino 
klubas).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  
(komedija, Rusija) - 4 d. 11.30, 14, 16.15, 
18.30, 20.45. 5-11 d. 12.30, 14.45, 17.15, 
19.30, 21.45 (12.30 val. seansas vyks 6-7 d.). 
5-6 d. 23.45.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 13.30, 19.30, 21.45. 5-11 d. 13.30, 
19.45, 22. 5-6 d. 23.59.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 4 d. 10.10, 16. 5-11 d. 10.10, 16.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) - 
4 d. 12.30, 15.45, 18.45, 21.30. 5-11 d. 

13.15, 15.45, 18.20, 21 (10 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.30, 12.45, 
15.15, 18. 5-11 d. 10.30, 13, 15.30, 17.45.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 4 d. 17.45, 21.15. 5-11 d. 20. 5-6 d. 
23.15.
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 4 d. 15, 17.30, 20.15. 5-11 d. 12.15, 
18 (12.15 val. seansas vyks 6-7 d.; 9 d. 18 val. 
seansas nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 4 d. 13, 15.30. 6-7 d. 11.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 16.30, 19.15.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis nuotyki� f., 
Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d. 13.45, 22.

CINAMON
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 11 d. 19.15.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 19.35. 
5-11 d. 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 4 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30. 5-11 d. 
11.45, 14, 16.15, 18.45, 21.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  (komedi-
ja, Rusija) - 4 d. 14.30, 16.30, 18.30, 20.15, 
22.15. 5-11 d. 11, 16.30, 18.30, 20.20, 22.15.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.15, 13.30, 
15.45, 18, 20.30. 5-11 d. 11.30, 13.45, 16, 
18.15, 20.30.
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 4 d. 15, 22. 5-11 d. 12.15, 16.45, 21.40.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 11.45, 14.10, 18.45. 5-11 d. 14.05, 
19.15 (11 d. 19.15 val. seansas nevyks).
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 4 d. 13, 17.30. 5-11 d. 14.40.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis 
nuotyki� f., Australija, D.Britanija, JAV) - 
4 d. 12. 5-11 d. 11.15.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 4 d. 16.45.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 4 d. 21.15.

KLAIP�DA

CINAMON
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 4 d. 19.30. 
5-11 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45.

“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 11.30, 13.30, 
18.30, 20.25.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 4 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15. 5-11 d. 
11.45, 14, 16.30, 18.45, 21.55.
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  (komedi-
ja, Rusija) - 4 d. 14.15, 16.15, 18.30, 20.15, 
22.15. 5-11 d. 11, 14.15, 16.15, 20, 22.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.15, 13.30, 
15.45, 18, 20.30. 5-11 d. 11.35, 13.45, 16, 
18.10, 20.30.
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 4 d. 15, 22. 5-11 d. 19.25.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 14.45, 16.30, 18.15, 20, 21.45. 5-11 d. 
12.30, 18.15, 22.15.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 13, 18.20. 5-7 d. 14.30. 8-11 d. 
14.30, 17.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 4 d. 12.45, 17.25. 5-11 d. 12.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 4 d. 11.30, 21. 5-11 d. 15.30, 21.
“Rojus Vakaruose”  (komi�ka drama, 
Pranc�zija, Italija, Graikija) - 5 d. 17.
“Pamalonink mane”  (komedija, Pranc�zija) 
- 6 d. 17.
“E�ys”  (komi�ka drama, Pranc�zija, Italija) 
- 7 d. 17.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 4 d. 11.45.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis nuotyki� f., 
Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d. 15.30.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 5-11 d. 12.15, 14.30, 
16.45, 19.20, 21.40.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 10.50, 13.15, 
15.40, 18, 20.30. 5-11 d. 10.30, 13, 15.15, 
17.30.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 4 d. 12, 15, 18.35, 21.20. 5-11 d. 
12.30, 15, 18.10, 20.50 (12.30 val. seansas 
vyks 6-7 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 4 d. 10.10, 16. 5-11 d. 10.10, 
15.40, 21.10.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 4 d. 21. 5-11 d. 19.50.

“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 4 d. 13.45, 19.30, 21.40. 5-11 d. 13.30, 19.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 4 d. 15.20, 
18.20. 5-11 d. 17.10, 20.15.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 4 d. 12.45. 5-11 d. 11.30, 14 
(11.30 val. seansas vyks 6-7 d.).
“Elijaus knyga”  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV) - 4 d. 15.10, 17.40, 20.15.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - iki 11 d. 12, 15, 18.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- iki 11 d. 21.

I sal�
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 4 d. 11, 13, 
15.10, 17.10, 19.10. 5-11 d. 11, 13, 15.10, 
17.10.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 4 d. 21.10. 5-11 d. 21.30.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis 
nuotyki� f., JAV) - iki 11 d. 19.10.

LAIKAS
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 4 d. 11, 12.45, 14.30.
“�erlokas Holmsas”  (kriminalinis 
nuotyki� f., Australija, D.Britanija, JAV) - 4 d. 
16.15, 18.40, 21.10.
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EKSTREMALAI. Galima diskutuoti apie maudynių šaltyje 
naudą, bet lenkų sveikuoliams, besimaudantiems ledinia-
me upės vandenyje Krokuvoje, tokios diskusijos neįdomios.

Šios savaitės pretendentė 19-metė Aistė Dailydytė sako, kad sau yra labai reikli. “Turiu daug svajonių ir tikslų, kuriuos ateityje ketinu 
įgyvendinti. Tačiau dabar mano veikla - tik mokslas, mokslas ir dar kartą mokslas”, - sakė vilnietė.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. 
(Fotografuota interjero salone “Ligne 

Roset”, drabužiai “Wolford”) 

PARADAS. Šaltis ir sniegas sukaustė Europą, 
tad nenuostabu, jog sniego seniai tampa ir 
menu, ir pramoga, ir atrakcija - gausybė senių 
“sustojo” priešais Natalijos Sats teatrą Maskvoje, 
kur organizauotas “Sniego šou”.

Parengta pagal Eltos inf.
EPA-Eltos nuotr.

STINTOS. Ne 
tik lietuviai 
mėgaujasi 
stintomis. 
Pietų Korėjoje 
taip pat 
vyksta stintų 
gaudymo 
festivalis.


