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- Prieš kelet  m nesi  debiu-
tavai Monikos Liu pseudonimu. 
Kas dar pasikeit , be vardo?

- Iš gimtosios Klaip dos persi-
k liau gyventi  sostin . Kod l? ia
sutikau bendramin i , su kuriais ga-
liu kurti muzik , improvizuoti ir ieš-
koti nauj  stili . Šiandien dirbu su 
Mario Basanovu.

- Ar nori b ti populiari?
- Ties  sakant, apie tai negalvoju. 

Dabar mano tikslas - kurti muzik .
Džiaugsiuosi, jei atsiras jos gerb j .

- Bet vien  dien  taip gali nu-
tikti. Kiekvienas lipdamas  sce-
n  rizikuoja tapti populiarus.

- Aš nebijau viešumo, nes  j
einu atvira širdimi. Kol kas nežinau, 
k  reiškia b ti žinomam, tod l atsa-
kyti sunku. Manau, kad nieko blogo, 
jei žmon s tave myli už k ryb .

- Tavo koleg  daininink  Jaz-
zu neseniai dalyvavo erotin je
fotosesijoje. Jos nuotrauka pa-

puoš  vieno leidinio viršel . Ar 
tu tam ryžtumeisi?

- Kod l ne, jei tai b t  profe-
sionalu ir gražu?

- Buvai sulaukusi kvietimo 
dalyvauti TV projekte “Muzikos 
akademija”. Kod l atsisakei?

- Nenor jau priklausyti fabrikui. 
K r jui tai nieko neduoda.

- Jei esi gim s dainuoti, kam 
dainavim  studijuoti 
akademiniu lygiu?

- D l disciplinos. Labai 
nem gstu nieko neveikti 
arba d l atsipalaidavimo 
nepadaryti to, k  privalau.

- Be muzikos, dar 
tapai, veri karoliukus. Esi meniš-
kos nat ros?

- Nežinau. Karoliuk  v rimu su-
sižav jau seniai. Man tai prilygsta 
terapijai. Nuo pat vaikyst s buvau 
krapštuk . Be to, man labai gera, kai 
pamatau savo k rin . Nesvarbu, kas 
tai b t  - daina, karoliuk  v rinys
ar paveikslas.

- Kokiose meno srityse dar 
nor tum save išbandyti?

- Man patinka scenos dalykai - 
modernus šokis, aktoryst .

- Ar atvykusi  Vilni  nebijai, 
kad tave trauks bohemiškas gy-
venimas?

- Ne. Bohemišk  gyvenim  aš su-
prantu kaip gyvenim  palapin se kur 
nors Misisip s pakrant je. (Juokiasi.)

- Min jai, kad tavo t vai no-
r jo, jog taptum teisininke, kaip 
ir t vas. Kaip jie reaguoja  tavo 
pasirinkim ?

- Nebuvo sužav ti. Visi t vai sa-
vo vaikams linki gyti stabili  spe cia-
lyb . Aš manau, kad svarbiausia 
veikti tai, k  tau sako širdis. Tada ir 
s km  ateis. Žinoma, b na sunki

akimirk , kai n ra kv pimo, kai 
pradedi abejoti savo talentu.

- K  darai, kai sunku?
- Daug valgau. (Juokiasi.) Skai-

tau knygas, ži riu filmus arba ben-
drauju su žmon mis.

- Kokie žmon s tau nepa-
tinka?

- Kategoriški.

- K  veiki laisvalai-
kiu?

- Auginu jogurt . (Juo-
kiasi.) Dešimtoje klas je 
draug  padovanojo braški-
nio jogurto stikliniame in-
delyje. Nesuvalgiau ir nu-
sprendžiau paži r ti, kas iš 

jo išaugs. Kol kas nieko. (Juokiasi.)

- Kokiomis m s  daininink -
mis žaviesi?

- Jurga Šeduikyte, Giedre Kil-
iauskiene iš “Empty”, Jazzu.

- Kokia nor tum b ti mote-
rimi, kai tau bus trisdešimt?

- Gera mama, moteriška moteris 
ir vis dar kurianti daininink .

- Jei tekt  rinktis - šeima 
ar daininink s karjera. K  pa-
sirinktum?

- Nenor iau, kad taip atsitikt .
Be muzikos negal iau gyventi. Mu-
zika man prilygsta stebuklingai kal-
bai. Klausydamasi jos aš galiu verk-
ti ir negal ti liautis. Baisiausias koš-
maras gyvenime - apkursti.

- Kaip reaguoji  prast  mu-
zik ?

- Anks iau mok jau užsiblokuo-
ti. Dabar pasteb jau, kad ji mane 
erzina.

- Neseniai išsiskyrei su vai-
kinu po dvej  met  draugyst s.
Koks vyras dabar gal t  užka-
riauti tavo šird ?

- Beprotiškai sunku atsakyti  š
klausim . Pabandysiu. Man patinka 
veikl s, bendraujantys vyrai. Fiziniai 
duomenys ar materialin  pad tis n -
ra prioritetas. Dar svarbu, kad vyras 
moteriai leist  jaustis moterimi.

“Baisiausias košmaras 
gyvenime - apkursti” 

MONIKA LIU (21) - naujas ir daug žadantis 
vardas elektroninėje muzikoje. Šį penktadienį, 
sausio 22-ąją, radijo stoties “Zip FM” 
klausytojai galės išgirsti debiutinę Monikos Liu 
ir Mario Basanovo dainą “What If”. Tiesa, apie 
Monikos Liubinaitės talentą išgirdome, kai 
Klaipėdoje ji laimėjo tarptautinį “Jazz Voices 
2009” festivalį. Keista, bet apie populiarumą 
Monika nėra susimąsčiusi.
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Monika Liu: “Muzika - stebuklinga kalba”
Savo sceninį įvaizdį Monika 

Liubinaitė patiki specialistams
Raimundo Adžgausko nuotr.
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Visuomen s pažangos akcija “Nereikia dir-
žo!” baig si. Jos metu visoje Lietuvoje buvo 
renkami diržai kaip netinkamo vaik  aukl jimo 
simboliai. Iš viso buvo surinkta daugiau kaip 3,5 
t kst. dirž  ir dvigubai daugiau id j , kaip juos 
panaudoti. Iš vaik  pasi lyt  id j  ir surinkt
dirž  gim  septyni meno k riniai. Pavyzdžiui, 
s pyn s, drugelis, sraig , kilimas ir t.t. Praeit

savait  sostin s “Men  spaustuv je” origina-
lius k rinius pristat  akcijos iniciatorius ben-
drov s “Omnitel” prezidentas Antanas Zabulis 
ir pramog  pasaulio atstovai: aktorius Vytautas 
Rumšas jaunesnysis, daininink s Eva ir Laima 
Tamulyt , TV ved jai Laura Imbrasien , Rimas 
Valeikis ir tituluota gražuol  Gabriel  Martiro-
sianait .

Vilniaus universiteto lietuvi
filologijos pirmakursei Gabrielei 
Martirosianaitei ši žiema ypatin-
ga. “Mis Lietuva 2008” titul  tu-
rin iai merginai pirm  kart  gy-
venime teko laikyti egzamin  se-
sij . Gabriel  prisipažino, kad pa-
tyr  stres  ir nemigo naktis. Per 
kelias savaites jai teko laikyti še-
šis egzaminus. “Klaikiai daug in-
formacijos, o laiko mažai. Kai ku-
riems egzaminams ruošiausi me-
todiškai, o kai kuriems - tik pa-
skutin mis dienomis. Tiksliau, 
vakarais ir naktimis, nes dien
negaliu susikaupti. Nesu ta stu-
dent , kuri visk  aklai kala. Man 
pakanka vien  kart d miai per-
skaityti tekst , kad simin iau pa-
grindin  informacij ”, - pasakojo 
b sima filolog . Sunkiausias eg-
zaminas Gabrielei pasirod  lite-
rat ros teorijos vado, o lengviau-
si - lotyn  kalbos ir filosofijos. 
Egzamin  rezultat  mergina ne-
nor jo atskleisti, bet užtikrino, 
kad jie geri, nes ji toliau lieka 
valstyb s finansuojamoje vietoje. 
Pasibaigus egzamin  maratonui 
Gabriel  aplankys Kaune gyve-
nan ius t vus. V liau žada pails -
ti Druskininkuose.     

“Nereikia diržo!” 
akcija surinko 3,5 tūkst. diržų

Smurtui prieš vaikus NE sako Vytautas 
Rumšas ir Laima Tamulytė

Puslap  pareng  Laima KARALI T

Pasibaigus egzaminams Gabrielė 
Martirosianaitė žada pailsėti 
Druskininkuose

Redakcijos archyvo nuotr.

Gabrielė sėkmingai 
įveikė pirmąją sesiją

Prie akcijos prisidėjo dainininkė 
Eva ir TV vedėja Laura 

Imbrasienė su savo atžalomis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Omnitel” 

prezidentas Antanas 
Zabulis įsiamžino 

prie paveikslo, 
sukurto iš diržų

“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 21 d. Žvaigždės 5

Turtingiausios pramogų 
pasaulio poros

Ritmenbliuzo žvaigžd  Bijon-
s  Nouls (Beyonce Knowles) ir 
muzikos prodiuseris Džei Zy 
(Jay-Z) yra geriausiai uždirbanti 
JAV pramog  pasaulio pora. Per-
nai j  pajamos buvo 122 mln. do-
leri , skelbia verslo žurnalas 
“Forbes”.

Pora turtus kraunasi ne tik iš 
muzikos, bet ir iš pelning  rekla-
mos sutar i .

Antrojoje vietoje gerokai at-
silik  nuo Bijons s ir Džei Zy yra 
Holivudo aktoriai Harisonas For-
das (Harrison Ford) ir Kalista 
Flokhart (Calista Flockhart), tir-
tu laikotarpiu nuo 2008 m. birže-
lio iki 2009- j  birželio jie uždir-
bo 69 mln. doleri .

Tre i j  viet  “Forbes” s ra-
še užima kino žvaigžd s Bredas 
Pitas (Brad Pitt) ir Andželina 
Džoli (Angelina Jolie). Bendros 
j  pajamos sudar  55 mln.

Toliau eina Vilas Smitas (Will 
Smith) ir Džeda Pinket Smit (Ja-
da Pinkett Smith) - 48 mln. - bei 
Deividas Bekhemas (David 
Beckham) ir Viktorija Bekhem 
(Victoria Beckham) - 46 mln.

M.Foks tapo “Armani” reklaminiu veidu
Amerikie i  aktor  Megan 

Foks (Megan Fox) pasirinkta 
garsi  mados nam  “Emporio 
Armani” reklamos veidu. Nau-
joje reklamos kampanijoje ji pa-
keit  iki šiol “Emporio Armani” 
dirbusi  Viktorij  Bekhem (Vic-
toria Beckham).

Trisdešimt devyneri  met  vo-
kie i  kilm s supermodelis Klau-
dija Šifer (Claudia Schiffer) laukia-
si tre io vaiko. Kartu su bendraam-
žiu vyru brit  režisieriumi Metju 
Vonu (Matthew Vaughn) pora jau 
augina du vaikus - šešeri  Kaspar
(Caspar) ir penkeri  Klementin
(Clementine).

K.Šifer ir M.Vonas susituok
2003 m. ir iš karto nusprend  susi-
laukti vaik . “Pamaniau, kad sutikau 
tinkam  vyr  ir noriu vaik . Kam 
švaistyti laik ”, - tuomet pasakojo 
supermodelis.

K.Šifer sako, kad n štumas jai 
naud . “Man patinka b ti n š iai. 
Gali daryti visk , k  nori. Nebesi-
jau iu kalta, nes anks iau jausda-
vausi kalta, jei nors dien  nedirbda-
vau, - sak  K.Šifer. - Ir, žinote, man 
nutiko keistas dalykas. Kai dar ne-
tur jau vaik , tur jau kontroliuoti 
savo svor : tur jau asmenin  trene-
r , niekuomet nevalgiau nieko sal-
daus. Kai pastojau ir v liau miau
maitinti vaikus kr timi, svoris pats 

m  kristi. Dabar galiu valgyti k
noriu. Jei nepakankamai valgau, 
svoris ima kristi”.

Supermodelis 
K.Šifer laukiasi

Klaudijos Šifer ir Metju Vono 
šeimoje jau auga du vaikai

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal Eltos inf.



Svaiginantis aukštis, sniegą keliantis greitis ir apdainuotoji kalnų dvasia - sutikite, bent kartą 
verta nusileisti slidinėjimo trasa. Ir ne tiek svarbu, su slidėmis, snieglente ar rogėmis. Austri-
jos, Italijos ar Slovakijos kalnuose. Svarbiausia, kad dauguma pabandžiusiųjų nebegali susto-
ti. “Laisvalaikio” pakalbintieji į užsienio slidinėjimo kurortus gali vykti kiekvienais metais. Jei 
reikėtų rinktis iš snieguotų kalnų ar saulės kaitinamo paplūdimio, pirmenybę jie teiktų žiemos 
pramogai. Kaip sakė Aistė Paškevičiūtė: “Vasarą mes turime, o Alpių - ne”. Nenusiminkite, jei 
negalite apsilankyti slidinėjimo kurorte. Pabandykite atrasti džiaugsmą mūsų kalniukuose. 
Juolab kad sniego pakanka, o atšilimas artimiausiu metu neprognozuojamas.

Pavilioti kalnų

Yra pinig  -  Italij , n ra -  Baltarusij
Išband s Slovakijos ir Pranc zijos slidin jimo trasas, šiemet Man-

tas Jankavi ius trauks  Italijos kalnus. Kasmet  kelion  slidin jimo
kurort  jam yra šventas dalykas. Leisdamasis nuo kalno dainininkas 
pamiršta visas problemas, išsiveržia iš rutinos ir patiria didel  malonu-
m . Kaip ir V.Rumšas, Mantas su draugais  kelion  išsiruoš autobusiu-
ku. “Važiuoji, sustoji, valgai kur tik nori”, - keliavimo ratais pranašumus 
d st  Mantas. Dainininkas tvirtino, kad šiemet finansin s kriz s jis 
nepajuto. Jei b t  striuka su pinigais, jis rinkt si Baltarusijos slidin jo
trasas. Išband s snieglent , Mantas suprato, kad niekada nebesistos 
ant slidži . Kod l? “Snieglen i  sportas nepalyginti malonesnis ir eks-
tremalesnis”, - atsak  Mantas.

Aida - nuo tramplino be šalmo

Muzikos vadybinink  Aid  Žili t  dr siai galima vadin-
ti patyrusia slidininke. Žiemos kurortuose ji lank si kokius 
aštuonis kartus.  juos stengiasi nuvykti kiekvien  sezon .
Jai patinka, kai v jas išpu ia blogas mintis, kai regi nuos-
tabaus grožio kalnus, o aplinkui susirenka laimingi žmon s. 
Prad jusi nuo Slovakijos kaln , Aida kasmet stengiasi iš-
bandyti vis kitos šalies slidin jimo trasas. Pagal tras  pa-

sirinkim  jai labiausiai patiko Italija, o pagal j  b kl  - Aus-
trija. Kitaip nei daugelis kalbint j , Aida ištikima slid ms, 
o snieglent s ji nebando iš principo. Kaip pati juokais sako, 
nenori b ti madinga. Nuvykusi  kalnus Aida renkasi tik 
pa ias ekstremaliausias, juoda spalva pažym tas, trasas. 
“M gstu greit  ir nebijau. Aš net nuo tramplino iuožiu be 
šalmo, bet kol kas nepatyriau joki  traum ”, - pasakojo 
Aida. Lietuvos slidin jimo trasos moters nevilioja, nebent 
jei nor t  nusileisti su rog mis.

Laima KARALIŪTĖ

Sparčiai populiarėjant 
snieglentėms, Aida Žiliūtė 
lieka ištikima slidėms

Asmeninio albumo nuotr.

EPA-Eltos nuotr.

Mantas Jankavičius šiemet 
keliaus į kalnus Italijoje
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Aist : “Žiemos 
kurortai - ne 
tinginiams”

Š  sezon  Aistei Paškevi i tei
teks atsisakyti pom gio leistis nuo 
snieguot  kaln . Per “Šok su ma-
nimi” patirta kojos trauma sužlug-
d  planus. Nors prieš kelet  met
išbandžiusi snieglent  ji tapo šio 
sporto gerb ja. “Pradžia buvo 
Liepkalnyje Vilniuje ir ant Saul s
kalno Latvijoje. Prisipažinsiu, len-
gva nebuvo. Pasteb jau, kad vaiki-
nams sek si geriau perprasti snieg-
len i  technik . Kai nuvykome 
slidin jimo kurort  Italijoje, taip 
pat reik jo nemažai valios, nes iš 
pradži  gri davau veidu arba už-
pakaliu  pusn ”, - šypsojosi Aist .
Mergina pasakojo, kad tokios atos-
togos - ne tinginiams. Ji keldavosi 
anksti ryte ir vis  dien  aktyviai 
praleisdavo slidin jimo trasose. 
Nepaisant prie atostog  nederan-
ios disciplinos, Aistei toks laisva-

laikis patiko. “Tai galimyb  išban-
dyti savo j gas, pasportuoti nuos-
tabaus kraštovaizdžio fone, nuga-
l ti aukš io ir kritimo baim ”, - pa-
sakojo TV ved ja.

Svaras - ir nuo kalno, ir ledo arenoje

Pranc zijos Alp se sik rusiame slidin jimo kurorte pabuvoj s
“G&G lyderis” Svaras suprato, kad nuo kalno su snieglente leisis dar 
daug kart . “Mane paker jo judesys, greitis ir sniegas. Deja, šiais me-
tais išvykti  užsienio kalnus nepavyks, bet džiugu, kad pas mus oro 
s lygos tinkamos. Ger sp d  paliko Vilniaus Liepkalnio trasa. Neilga, 
bet domi. Apskritai žiem  reikia džiaugtis žiemos sportu”, - pasakojo 
Svaras, jau kelintus metus pamiš s ir d l ledo ritulio. Kitaip nei leidi-
musi nuo kaln , juo gali m gautis ištisus metus.

Vytautas - nuo 
kalno su muzika

Aktorius Vytautas Rumšas jau-
nesnysis šiuo metu yra Austrijoje 
ir grei iausiai leidžiasi nuo kalno 
su snieglente. Ten jis išvyko pra-
eit  savait , o maršrut  parinko jo 
draugas, taip pat aktorius Audrius 
Bružas. Kartu su Leonardu Pobe-
donoscevu, Šorena, Ram nu Cic -
nu ir visa penkiolikos žmoni  kom-
panija Vytautas Austrijos kalnus 
pasiek  nuomotu autobusiuku. 
“Taip ir pigiau, ir gerokai domiau, 
nei skristi l ktuvu”, - mano Vytau-
tas. Antr  kart  slidin jimo ku-
rort  išvyk s aktorius pirmenyb
teikia ne slid ms, bet snieglentei. 
“Su ja iuožti domiau ir saugiau, 
nes kojos neina  skirtingas puses”, 
- sak  Vytautas.  klausim , kas ža-
vi per tokias atostogas, atsak :
“Kam kiurksoti namuose prie te-
levizoriaus, jeigu egzistuoja toks 
fantastiškas laisvalaikio praleidimo 
b das. Pasiimi ausinuk , pasileidi 
muzik  ir leidiesi iš aukštybi ”.

Aistės Paškevičiūtės planams 
pačiuožinėti kalnuose šiemet 
sutrukdė kojos trauma

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.   

Sllides išmėginęs Vytautas Rumšas 
jaunesnysis pirmenybę teikia snieglentei

Ledo rituliu Gabrielius 
Liaudanskas-Svaras 

mėgaujasi ištisus metus
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“Auksini  gaubli ” ceremonijoje geriausia dramos akto-
re paskelbta Sandra Bulok (Sandra Bullock) už vaidmen
filme “Nematoma pus ”. Geriausiu aktoriumi išrinktas Dže-
fas Bridžesas (Jeff Bridges).

Komedijini  vaidmen  kategorijoje išskirta aktor  Meril 

Stryp (Meryl Streep), jau septintas “Auksini  gaubli ” apdo-
vanojimas jai atiteko už vaidmen  filme “Julie ir Julia”. Ge-
riausias komedijos aktorius - Robertas Daunis jaunesnysis 
(Robert Downey Jr.), suvaidin s filme “Šerlokas Holmsas”.

Eltos inf.

Los Andžele išdalyti “Auksiniai gaubliai”
Sekmadienį vykusiuose prestižiniuose kino apdovanojimuose “Auksiniai gaubliai” geriausiu filmu išrinkta moks-
linės fantastikos juosta “Įsikūnijimas” (angl. “Avatar”). Pagerbtas ir filmą režisavęs Džeimsas Kameronas (James 
Cameron), mat filmas išrinktas geriausiu ir režisūros kategorijoje.

Džeimso Kamerono “Įsikūnijimas” 
apdovanotas geriausio filmo ir 
režisūros kategorijose

Tarp “Auksinių gaublių” 
teikimo ceremonijos svečių 
- Džordžas Klunis su aktore 

Elizabete Kanalis

Geriausią komedijinį 
personažą sukūręs 

vyras Robertas Daunis 
jaunesnysis

Šešiasdešimtmetis Džefas 
Bridžesas pelnė geriausio 

aktoriaus apdovanojimą

Meril Stryp atsiėmė 
jau septintą “Auksinių 

gaublių” statulėlę, šis - už 
komedijinį vaidmenį

Sandra Bulok tapo 
geriausia aktore

EPA-Eltos nuotr.

Aktorė Keit Vinslet

“Chorų karų” pradžia: žvaigždės nustelbė chorus
Praeit  šeštadien  vienoje scenoje pagaliau susitiko TV3 projekto “Chor  ka-

rai” dalyviai. Septyni chorai iš septyni  didžiausi  Lietuvos miest  tur jo prisi-
statyti ži rovams ir gal jo vertinti vieni kitus. Komisijos nariai daugiausia 
bal  skyr  Kauno ir Klaip dos miest  chorams. Svarbiausia komisijos pastaba 
daugeliui pasirodžiusi j  - pagrindin  vaidmen  prisi musios žvaigžd s per ma-
žai darbo ir sykiu galimybi  paliko chorams. Kaip žvaigžd s sureaguos  pasi -
lym  atsitraukti  antr j  plan , pamatysime jau ateinant  šeštadien  19 val. per 
TV3. Antr j  chor  varžytuvi  užduotis - atlikti dainas iš pasaulyje puikiai ži-
nom  miuzikl , oper  ir opere i . Kitaip nei per prisistatymo vakar , ateinant
šeštadien  už projekto dalyvius telefonais gal s balsuoti ir televizijos ži rovai.
Mažiausiai bal  surink s choras tur s pasitraukti iš projekto.

Elenos NIKONOVAITĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Projekte “Chorų karai” rungsis 7 kolektyvai 
iš 7 didžiausių Lietuvos miestų

Nors tiesioginis eteris Vytautui 
Šapranauskui ir Jurgitai Jurkutei - ne 
naujiena, prieš įsijungiant filmavimo 
kameroms vedėjai atrodė įsitempę

Raigardas 
Tautkus ir Kauno 
miesto choras - 
pirmaujantis

Komisija 
puikiai įvertino 
smagų Deivido 
Norvilo-Deivio 
ir klaipėdiečių 
pasirodymą

Sasha Son(g) ir 
Evelina Anusauskaitė 
atstovauja Šiauliams

Komisija - dirigentas Gintaras Rinkevičius, 
dainininkė Rūta Ščiogolevaitė, dirigentas 
Modestas Pitrėnas bei kviestinis svečias Egidijus 
Dragūnas-Selas - labiausiai pasigedo... chorų

Finalinis Edmundo Seiliaus, 
Kristinos Zmailaitės ir 

Marijampolės choro 
pasirodymas pravirkdė net 

Vytautą Šapranauską

Eglė Jurgaitytė 
ir vilniečiai
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Honkonge vykusioje mados savaitėje dizaineriai pristatė savo naujausias drabužių ko-
lekcijas. Tarp jų - ir iš Indonezijos kilusio kūrėjo Ali Čarismos (Ali Charisma) darbai. 
A.Čarismos drabužiams būdingi gamtos motyvai, justi tradicinio kostiumo įtaka.

“Laisvalaikio” inf. 

Mada nuo Rio de 
Žaneiro podiumų

Neseniai Brazilijoje, Rio de 
Žaneire, vyko mados savait s
renginiai. Per juos pristatytos 
ateinan i  sezon  aprangos 
tendencijos. Kažin, ar jos sutaps 
su m s  parduotuvi  pasi la jau 
š  pavasar ?

“Laisvalaikio” inf.

EPA-Eltos nuotr.

Indonezijos aukštojoje 
madoje - tradicijų įtaka

EPA-Eltos nuotr. 

- Interneto puslapiuose lietu-
vi  kalba, ieškant informacijos 
apie “Vertu” telefonus, akys už-
kliuvo už daugyb s skelbim , ku-
riuose tokio paties pavadinimo 
telefonai si lomi už šešis šimtus, 
t kstant  lit  - konkurencija?

- Ateina iš toki  “konkurent ”
pirk  telefonus žmon s pas mus - no-
ri daikt  perparduoti. Bet nustemba 
sužinoj , kad telefonas - neoriginalus. 
Kinai pradeda gaminti panašius ga-
minius, bet tai - tik išorinis vaizdas, 
sud liotas iš plastiko.

- Iš koki  požymi  galima at-
pažinti “Vertu” telefon  ir siti-
kinti, kad tai - ne klastot ?

- Jei pirksite m s  salone, d l po-
žymi  vargti nereik s. (Šypsosi.) 
“Vertu” telefonas atskiriamas iš sa-
fyrinio stiklo, ner dijan io plieno, 
odos, lazeriu išpjaut  mygtuk ... Pa-
mus  rankas tur tum te jausti, kur 

plastikas, o kur - metalas.
- Ar nemanote, kad telefonas, 

kainuojantis tiek, kiek kito žmo-
gaus automobilis, yra arogantiš-
kas, snobiškas dalykas?

- Taip, tai yra daiktas, kuriuo no-
rima parodyti savo status . Bet yra 
žmoni , kurie tiesiog nori gero daik-
to už didelius pinigus. Pinigai moka-
mi už verting  daikt .

- Kuo išskirtin  “Nokia” kom-
panijos “Vertu” linija?

- “Nokia” vadovas prieš dešimt 
met  sugalvojo: reikia pagaminti to-
kius telefonus, kurie atitikt  važin -
jan i  “Maybach”, “Rolls-Royce” au-
tomobiliais žmoni  status , kad išli-
pus iš “Rolls-Royce” nereik t  nau-
dotis tokiu pa iu telefonu kaip ir vai-
kas ant dvira io. Buvo kurtas atski-
ras “Vertu” cechas, jame naudojamos 
pa ios brangiausias technologijos ir 
medžiagos: titanas, plienas, yra iš bal-
tojo, rožinio aukso išliet  telefon  su 
deimantais ir kitais tauriaisiais akme-
nimis. Naujausios technologijos pir-
miausia pritaikomos “Vertu”, o jau 
tada “Nokia” telefonams.

- Ar turite pat  brangiausi  gy-
vat mis apipint  “Vertu Bouche-
ron” mobil j  telefon ?

- Prekyboje - ne. Iš viso išleista 
apie dešimt tokio modelio telefon ,
vienas iš j  kaip meno k rinys pasta-
tytas Luvro muziejuje Paryžiuje.

- Kuo “Vertu Ferrari” skiriasi 
nuo prast  “Vertu” telefono mo-
deli ?

- Jie dažniausiai tokie pat kaip ir 
prasti “Vertu” modeliai, tik j  skai-
ius yra ribotas ir apipavidalinimas 

visai kitoks: naudojama raudona, m -
lyna ar pilka oda, yra papildom  me-
lodij , pavyzdžiui, toki  kaip variklio 
riaumojimas ir panašiai. Paskutinis 
“Vertu Ferrari” modelis buvo domus 
tuo, kad buvo visas juodas - juodinto 

titano, tai dabar labai madinga. Ir, aiš-
ku, neapsieinama be “Ferrari” ženklo 
arkliuko kitoje telefono pus je.

- Kas daugiausiai perka “Ver-
tu” mobiliuosius telefonus?

- Rusija užima didžiausi  rinkos 
dal .

- Kokios lietuvi  pirkimo ten-
dencijos: daugiau rusiško blizge-
sio ar skandinaviško kuklumo?

- Kuklumo.
- Norite pasakyti, kad lietu-

viams vaizdis n ra svarbus?
- Buvo klientas, kuris pirko “Ver-

tu” telefon , nors jam pa iam nerei-
k jo, bet reik jo jiems - dalyvaujan-
tiems pokalbyje - parodyti, nes jie 
visi tokius telefonus išsitraukia ir 
jiems ne tas pats, koks yra tavo tele-
fonas. vaizdžio reikšm  Rusijoje di-
del , ten ant stalo reikia pad ti “Ver-
tu” telefon , parodyti, kad j  turi, tada 
ir pokalbis, darbai klostysis geriau. 

Pas mus tai dar n ra
taip svarbu. Ameri-
koje dar kitaip - 
žmogus gali netu-
r ti mašinos, bet 
bus labai gerai 
apsireng s, su 
geru laikrodžiu. 
Ten mašina 
niekam ne do-
mu - rimti vers-
lininkai metro 
važin ja, net pats 
Niujorko meras 
naudojasi metro.

- Ar moterys 
perka “Vertu” telefo-
nus?

- Yra vyr , kurie perka mo-
terims.

- Ar yra buv , kad  parduotu-
v j s iš paži ros “Vertu” kli-
ento neprimenantis žmogus nu-
pirkt  telefon ?

- Ne, taip neb na. Niekas neatei-
na ir neišleidžia keturi  t kstan i
eur  tiesiog šiaip sau. “Vertu” telefo-
nas yra išskirtin  prek , prieš perkant 
turi apsvarstyti. Pirk jai ne tie, kurie 
eina pro šal  ir užeina. Bet mums 
svarbus kiekvienas lankytojas.

- Kaip manote, ar nebaisu to-
k  prabang  telefon  gatv je v -
lai vakare laikyti rankoje?

- Taip, bet tiek pat kaip ir bet ku-
r  kit  telefon , nes nakt  gatv se n -
ra saugu.

- Kaip manote, kas svarbiau 
verslininkui: geras laikrodis ir pa-
senusio modelio plastikinis tele-
fonas ar “Vertu” telefonas ir nuo-
ga ranka - juk laikrodis yra ir te-
lefone?

- Sunku pasakyti... ia tas pats, 
kaip su gerais batais ir popieriniu dir-
žu ar su popieriniais batais ir geru 
diržu? (Juokiasi.)

- Kokia yra mažiausia gero lai-
krodžio kaina?

- Vienam - nuo penkiasdešimties 
t kstan i , kitam - nuo penki  t ks-
tan i . Pavyzdžiui, “Rolex” neturi 
laikrodžio, pigesnio nei du t kstan iai 
eur , “Breguet” neturi pigesnio nei 
aštuoni t kstan iai eur , “Chopard” 
turi laikrod , kainuojant  pusantro 
t kstan io. Kiekvienas renkasi, kas 
jam yra priimtiniau, kas jam reiškia 
“geras”.

- UAB “Laim s tiltas” pre-
kiauja: “Breguet”, “Audemars Pi-
guet”, “Harry Winston”, “Cho-
pard”, “Vertu”, “de Grisogono”, 

“Cartier” prek s ženkl  gami-
niais. Ar nekyla min i  Lietuv
atvežti laikrodži  karaliumi titu-
luojamos Šveicarijos kompanijos 
“Rolex SA” prabangius rankinius 
laikrodžius?

- “Rolex” atstovai kol kas Baltijos 
šalyse perspektyvos nemato, bet vis-
ko gali b ti... Tai n ra vienos dienos 
darbas, o ilgas kelias. Vard  turin io 
prek s ženklo atstovai renkasi, kas 
pardavin s, šalia koki  kit  prek s
ženkl , kokia j  apyvarta, kokia eko-
nomin  situacija šalyje. Septynerius 
metus gali šnek tis, paskui dar tiek 
pat laiko jie analizuos tave. Jiems ne-
domu parduoti penkis laikrodžius, 

jiems domu parduoti daug.
- Kokio prek s ženklo laikro-

džiai perkamiausi?
- Visais laikais kriz s laikotarpiu, 

ar tai b t  nekilnojamasis turtas, au-
tomobiliai, laikrodžiai ar juvelyrika, 
perkamiausi b na brangiausi daiktai, 
nes perkam j  gali  turi pasiturintys 
žmon s. Šiuo metu išskir iau “Bre-
guet” laikrodžius.

- Ar gali b ti brangus laikrodis 
ar brangus telefonas neskoningas?

- Nuo žmogaus priklauso, kaip tu 
prie savo stiliaus priderinsi. Yra labai 
sunku pasakyti, kas tas brangus lai-
krodis: prifarširuotas deimant  ar kla-
sikinis, paprastas, plonytis rank  dar-
bo laikrodis, perduodamas iš kartos 
kart . Vieniems su deimantais yra ne-
skoninga, kitiems - siekiamyb .

- Ar “Vertu” mobiliesiems 
telefonams taikote nuolaidas, 
akcijas?

- Netaikome. Liukso klas s pre-
ki , toki  kaip “Louis Vouton” ir kit ,
politika - nedaryti nuolaid .
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Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Pasaulinio mobilumo lyderio “Nokia” vadovui prieš dešimt metų į galvą atėjo stratifikacijos mintis: išlipus iš “Rolls-Royce” nereikėtų naudo-
tis tokiu pačiu plastikiniu telefonu, kuriuo kalba ir vaikas ant dviračio. Iš safyrinio stiklo, aliuminio, plieno, aukso, tauriųjų akmenų ir odos jis 
pradėjo kurti išskirtinio dizaino patogius, naujausiomis technologijomis garsėjančius “Vertu” mobiliuosius telefonus. Toks telefonas dažnai 
įsigyjamas dėl jo išvaizdos, bylojančios apie sėkmę ir galią. Tokia įvaizdžio reikšmė ypač pastebima Rusijoje. “Ant stalo reikia padėti “Vertu” 
telefoną, parodyti, kad jį turi, tada pokalbis, darbai klostysis geriau”, - sakė Lietuvoje prabangiais laikrodžiais, mobiliaisiais telefonais ir pa-
puošalais prekiaujančios UAB “Laimės tiltas” pardavimų ir rinkodaros vadovas ARTŪRAS LEBEDENKA. “Laisvalaikiui” vyras pasakoja apie iš-
skirtines prekes, klientų ypatumus ir už kokią mažiausią sumą galima įsigyti gerą laikrodį.

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ

“ Buvo klientas, kuris pirko 
“Vertu” telefoną, nors jam 
pačiam nereikėjo, bet reikėjo 
jiems - dalyvaujantiems po-
kalbyje - parodyti, nes jie visi 
tokius telefonus išsitraukia 
ir jiems ne tas pats, koks yra 
tavo telefonas”

Artūras Lebedenka

Išlipusio iš “Rolls-Royce” ir nulipusio nuo dviračio telefonai skiriasi

Aš irgi tavęs labai...5 mobiliojo telefono 
pranašumai:

1. Nedrįstant į akis pavadinti 
asilą vardu, tai padaryti 
galima surinkus jo numerį.
2. Atsiliepus lovoje, 
galima apsimesti, kad esi 
rimtoje konferencijoje - 
perskambinsiu.
3. Varžantis, nejaukiai 
jaučiantis nežinomoje 
aplinkoje, galima atrašinėti 
žinutes.
4. Bekalbant su kokiu 
menkysta galima įterpti 
prancūzų kalba ant popieriaus 
pasirašytų keiksmažodžių 
(menkystos prancūziškai 
dažniausiai nemoka).
5. Paskambinus nuobodai, 
nesugebančiam baigti 
monologo apie save, galima 
nuimti telefoną nuo ausies 
ir tapti pačiu geriausiu 
“klausytoju”.

Artūras Lebedenka
Asmeninio albumo nuotr.

Vertu.com nuotr.



Dulk s nuo prisiminim  š -
kart bus nup stos ZIP FM pri-
statomame koviniame vakar -
lyje - “Dusty Groove: Kung-
Fu”. Susirungti, kuri  muzika 
gali grei iau paraginti žengti 
šoki  aikštel , nepaliekant n
vieno laisvo centimetro, ant 
diskžok j  pakylos m gins 
“Radistai” ir “SiSi”. Populiarios 
ZIP FM radijo stoties laid  ve-
d jai “Radistai”: Jonas ir Rolan-
das bei “SiSi” (Silva ir Sima) 
moka užkr sti juoku ne tik ra-
dijo eteryje. Linksmum  ir 
š lsm  šie radijo diskžok jai 
geba sukti ir per naktinius pa-
silinksminimus geriausiuose 
šalies klubuose.

“Dusty Groove” klasikini
hauso muzikos stiliaus k rini
vakar liai kiekvien  syk  sugr -
žina geriausi  šoki  muzik  an-
tram gyvenimui. “Nup sk dul-

kes nuo prisiminim ” tapo kul-
tiniu “Dusty Groove” posakiu, 
vartojamu kiekvieno, kuris nors 
kart  yra buv s taip pavadinta-
me vakar lyje. Sugr žinti šokio 
džiaugsm  ir geros muzikos ke-
liamas emocijas - “Dusty Gro-
ove” šimtu procentu išpildomas 
uždavinys. 

Žinoma, stiprias asociaci-
jas su geriausiais vakar liais 
palieka go go šok jos. “Dusty 
Groove” renginiuose šoka pro-
fesionalios, gaivališk  aplink
kurian ios merginos. Pasak or-
ganizatori , š  kart  klube 
“Pop Star Bar” bus specialus 
šok j  pasirodymas “Kung 
Fu” tema.

“Dusty Groove” vakar liai 
visada išsiskiria pakilia nuotaika 
ir patikrinta laiko muzika, mes 
nebrukame vakar li  lankyto-
jams joki  naujovi , grojame tai, 
kas nepelnytai pamiršta ir var
iš proto šoki  aikšteles pastar -
j  dešimtmet ”, - pasakojo vienas 
iš renginio organizatori  DJ Jo-
vani.

Lengva atsp ti, kad Kauno 
linksmybi  m g j  ir miesto 
sve i  laukia linksmiausias va-
kar lis š  m nes .

Sausio 23 d., šeštadien ,
klube “Pop Star Bar” 8 rankos, 
8 ausys ir nurautos galvos da-
lijasi laiko patikrinta šoki  mu-
zika, šypsenomis ir nakties 
magija.

“Laisvalaikio” inf.

Gera gauti nemokamų siurprizų. 
Ypač dabar. Tai žinodami “RyRalio 
DJs” - Lauris Lee ir Karalius - Lietuvai 
ir visam pasauliui kas mėnesį dova-
nos savo “podcastą”. Mėgstamiausią 
savo dainų rinktinę su komentarais 
apie muziką, būsimus pasirodymus, 
įvairiausias “RyRalio” naujienas.

Jau nuo ši  met  “RyRalio” tandemas 
kiekvien  m nes  skrajoti po pasaul  palei-
do savo vardin  karvel  - vairiausios muzi-
kos rinkin . Juose diskžok jai miksuos tai, 
ko galb t mažiausiai tikit s, - nuo “indie 
rock” iki “chill out”. “RyRalio DJs” nuolat 
gauna kartais tik po pus s met  oficialiai 
pasirodysian ius rašus, tad jie ir nuguls j
“podcastuose”, o lietuviai bus supažindinti 
su absoliu iomis muzikos naujienomis.

“Norime klausytojams padovanoti tuos 
k rinius, kurie aktual s mums. Išgirsite 
ne tik t  muzik , kuri  grojame šoki  aikš-
tel se, bet t , kuri skamba m s  grotuvuo-
se bei galvose kasdien. Šiuose “podcastuo-
se” mes šiek tiek kalb sime, pristatysime 
svarbiausius k rinius, artimiausias m s
grojimo datas ir kitas “RyRalio” naujienas. 
M s  “podcasto” gal s klausytis visi no-
rintys, nes jis kas m nes  bus pateikiamas 
“RyRalio.lt” svetain je”, - trumpai naujie-
n  pristato id jos autorius Lauris Lee.

“Laisvalaikio” inf.

Kas mėnesį - nemokamas “RyRalio” rinkinys
Diskžokėjai Lauris Lee (dešinėje) 
ir Karalius su gerbėjais 
aktualiausia muzika dalysis 
interneto svetainėje RyRalio.lt

Rimo Valeikio piešinys.
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“Dusty Groove” renginyje susikaus “SiSi” ir “Radistai”
“Dusty Groove” - pašėlu-
sių vakarėlių organizatoriai 
- jau pirmąjį naujųjų me-
tų mėnesį pradeda aštriu, 
prisiminimus grąžinsiančiu 
vakarėliu. Pirmas šokių mu-
zikos klasikai dedikuotas 
renginys vyks sausio 23 d., 
šeštadienį, Kauno klube 
“Pop Star Bar”.

Sausio 23 dieną “Pop Star Bar” dėl publikos simpatijų rungsis ZIP FM radijo stoties laidų vedėjai 
“Radistai” ir “SiSi”

Organizatorių archyvo nuotr.

Prenumeruok “podcastą” - 
http://ryralio.libsyn.com/
Klausyk ir atsisiųsk - 
http://soundcloud.com/laurislee/ryralio-
podcast-2009-12

degusio k no efekt  galima 
gauti trimis b dais. Pirmas - “Au-

tospray” purškiamo degio kabinoje, 
skirtoje viso k no degiui. Greita ir 
privatu. Proced ra trunka vos mi-
nut , visk  atlieka automatin  purš-
kimo kabina. J  išbandyti galite Vil-
niuje, Savanori  pr.1, soliarium
studijoje “La Bamba”.

Antras b das nurusvinti od  - 
pasinaudoti rankiniu purškiamo 
degio aparatu. Patogu, nes galite 

paryškinti atskiras k no dalis - vei-
d , kakl , dekolt , rankas ar kojas. 
Proced r  atlieka specialistas. Vei-
das, kaklas, dekolt  nupurškiami 
per minut , visas k nas - per 10-15 
minu i .

degis tolygiai padengia od  ir 
išlieka 5-7 dienas - priklausomai 
nuo odos b kl s, paruošimo bei van-
dens proced r  dažnumo.

Kartodami proced ras regulia-
riai, ištisus metus išlaikysite neprie-
kaišting deg  be UV spinduli !

Tre ias b das - degis neišei-
nant iš nam ! Jei norite palaikyti 
degio spalvos intensyvum  arba 

tik per kelet  sekundži  iš naujo 

susikurti nat ralaus degio efek-
t , nau dokite”That’so Sun Ma-
keup ON-THE-GO” degio makia-
žo ir “That’so Sun Makeup GLAM 
LEGS” priemones, skirtas nau-
doti namuose. Jos suteikia vasa-
rišk  spindes  ir švytint deg .
Priemon s tolygiai ir lengvai pa-
siskirsto, tolygiai nusiplauna, ne-
palieka d mi .

“That’so Sun Makeup” naudo-
ja išskirtin  užpatentuot  “Micro-
Core” technologij , kuri sukuria 
deg  be UV spinduli , padengia 

od  itin tolygiai ir laipsniškai toly-
giai išnyksta.

Priemon  išsaugo nat ral  j s
odos grož , turi odos sen jim  stab-
dant , dr kinam j  ir od  puosel jan-
t  poveik . D l ši  savybi  “That’so 
Sun Makeup” pelnytai vadinamas 
grožio eliksyru.

Skirk sau kelet  minu i  saul s
studijose “LaBamba” ir nustebink 
visus paslaptingu žavesiu! Suspin-
d k!

Daugiau informacijos - www.
labamba.lt
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“La Bamba” soliariumai siūlo išbandyti įdegį be ultravioletinių (UV) 
spindulių. Tai padaryti galite pasinaudodami purškiamu įdegio 
makiažu “That’so Sun Makeup”. Tai nepakeičiama priemonė 
norinčioms atrodyti kerinčiai. Taip pat puiki alternatyva 
negalintiems degintis saulėje ar naudotis soliariumais. 
Puikiai paryškina jau esantį įdegį ir suteikia odai švytėjimo. 
Tinka norintiems išgauti dar tamsesnę odos spalvą, įdegti labiau, 
nei tai galima padaryti deginantis saulėje ar soliariume.

Purškiamąjį įdegį “That’so Sun Makeup” 
pamėgo “Olialia pupytės” Oksana Pikul 
(kairėje) ir Marina Daščenka

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Įdegis be baimės

Su rankiniu purškimo įdegio aparatu įdegio makiažą galite 
susikurti “La Bamba” saulės studijose:

Vilniuje
 Fabijoniškių g.2, tel. (8 5) 238 72 10 
 Šeimyniškių g.1a, tel. (8 5) 263 6050 
 Didžioji g.20, tel. (8 5) 212 21 22 
 Savanorių pr.1, tel. (8 5) 233 05 33 (yra ir automatinė purškimo kabina) 
 Kalvarijų g.272, tel. (8 5) 219 54 64
 Šimulionio g.5, tel. (8 5) 240 97 97

Kaune 
 PLC MEGA, Islandijos pl.32, tel. (8 37) 202 040



“Wall St” restorane - 
valgymo konkursas “Besotis”

D mesio m gstantiems so iai 
pavalgyti! Š  šeštadien , sausio 23 
d., Vilniaus “Verslo uoste” (Lvovo 
g.25) sik rusiame “Wall St” res-
torane vyks valgymo konkursas 
“Besotis”. Renginio laikas - nuo 
13 val. iki 15 val. Konkurso rung-
tis - susid ti  duben l  kuo aukš-
tesn  maisto kaln  ir j  suvalgyti. 
Dalyviai savo patiekal  gal s su-
kurti iš 50 ingredient : vairios 
m sos, j ros g rybi , daržovi .
Konkurso nugal tojai bus ap-
dovanoti prizais: pirmos vie-
tos laim tojas - 200 lit  resto-
rano “Wall St” dovan ekiu, 
antros - 100 lit  dovan e-
kiu, o pelniusiajam tre i j

viet  bus teiktas 50 lit
vert s dovan ekis.

Pralaim jusi  ne-
bus, kiekvienas da-
lyvis bus apdova-
notas paguodos 

prizais. Norintieji 
dalyvauti konkurse 

kvie iami registruotis 
el.paštu: wallstreet@inbox.lt. 

Dalyvio mokestis - 20 Lt.
“Laisvalaikio” inf. 

Konkurso dalyviai turės susidėti 
patiekalą iš atskirų ingredientų

“Wall St” archyvo nuotr.

Svarbiausia - susikrauti kuo 
aukštesnį maisto kalną...

...ir būtinai pajėgti įveikti jau 
paruoštą patiekalą

Antrame “Wall St” aukšte esanti salė tiks gimtadieniams, 
įmonės vakarėliams ar kitoms gražioms šventėms švęsti; 

penktadieniais ir šeštadieniais restorane vyksta džiazo vakarai, 
o sekmadieniais - vaikų popietės

14 Naujienos
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Viena garsiausių šiuolaikinių 
Rusijos popžvaigždžių daini-
ninkė MakSim jau kovo 5 d. 
vieninteliame koncerte Lietu-
voje pristatys savo naujausią 
albumą „Odinochka“. Visus po-
puliariausių dainų sąrašus savo 
hitais užkariavusi atlikėja turi 
daugybę ištikimų gerbėjų, kurie 
mylimos žvaigždės dėmesio sie-
kia įvairiausiais būdais. Vienas 
originaliausių – šiuo metu Rusi-
joje vykstantis konkursas „Miss 
MakSim“, kuriame merginos 
varžosi dėl šauniausios MakSim 
gerbėjos titulo. 

Simonas KUPRYS

Siekia kv pti jaunas 
merginas

Internetinis grožio konkursas 
„Miss MakSim“ startavo gruodžio 
pabaigoje ir t sis iki pavasario – ko-
vo pirmosios dienos. Dalyvauti šau-
niausios MakSim gerb jos konkurse 
gali visos norin ios merginos, užpil-
džiusios anket  oficialioje konkurso 
svetain je ir atsiuntusios 3 savo 
nuotraukas. Nugal toj  išrinks atli-

MakSim gerbėjos varžosi grožio konkurse

k jos MakSim tinklapio lankytojai, 
pagrindinis konkurso prizas – mu-
zikos grotuvas „iPod Nano“. Šiuo 
metu d l „Miss MakSim“ titulo jau 
varžosi keli šimtai mergin  nuo 
17 met  amžiaus.

Pati atlik ja MakSim džiaugiasi, 
kad dalyvauti jos garbei rengiamuo-
se grožio rinkimuose panoro tiek 

daug gerb j . Daininink  mano, jog 
panaš s konkursai yra puiki galimy-
b  jaunoms merginoms pasirodyti 
prieš kitus ir gauti daugiau pasiti-
k jimo savo j gomis.

„Sveikinu visas merginas, da-
lyvaujan ias „Mis MakSim“ rinki-
muose. Suprantu, kad sprendimas 
užsirašyti  grožio konkurs  iš j

pareikalavo nemažai dr sos. Vis 
d lto tikiu, jog jos nusprend  tei-
singai. Manau, kad vair s konkur-
sai ir rinkimai yra ypa  paprastas 
ir smagus b das parodyti save ki-
tiems, b ti pasteb tai ir gauti dau-
giau pasitik jimo savo j gomis. Tai 
ypa  svarbu ne tik svajojantiems 
apie didži j  scen , bet visiems 
žmon ms“, – savo mintimis apie 
konkurs  dalijasi populiari Rusijos 
daininink  MakSim.

Iškilo savo j gomis

MakSim geriau nei bet kuri kita 
populiariosios muzikos atlik ja žino, 
k  reiškia kovoti ir savo j gomis pa-
siekti šlov  ir pripažinim . Jai, atvy-
kusiai iš gimtosios Kazan s
Maskv , teko nakvoti net traukini
stotyje, ta iau apie daininink s kar-
jer  svajojanti MakSim nepasidav .
Nuoširdžiu ir atkakliu darbu ji išsi-
kovojo populiarum . Atlik ja pati 
kuria dainas, pati rašo scenarijus 
vaizdo klipams ir kuria choreografi-
j . Jausmingos ir nuoširdžios Mak-
Sim dainos nepalieka abejing .

2006-aisiais pasirod s debiutinis 
MakSim albumas „Trudnyi Vozrast“ 
jaun  atlik j  iškart išk l  tarp ryš-
kiausi  Rusijos popžvaigždži . Al-
bumas peln  daugyb  apdovanojim ,
o j  pristatantis k rinys „Nezhnost“ 
buvo vertintas prestižiniu apdova-
nojimu „Met  daina 2006“. Debiu-
tinis MakSim dain  rinkinys buvo 
parduotas didesniu nei 1 mln. 200 
t kst. tiražu. Lietuvoje koncertuo-
sian ios MakSim k rinys „Ne ot-
dam“ iš antrojo atlik jos albumo 
„Moi rai“ patenka  muzikos kanalo 
„MTV Russia“ sudaryt  geriausi
2009 m. šalies k rini  s raš  „Rus-
kaja desiatka“ (liet. „Rusiškas de-
šimtukas“). Mergina užima 17-
viet  tarp turtingiausi  ir takingiau-
si  Rusijos šou verslo žvaigždži .

Visa tai MakSim pasiek  savo j go-
mis ir talentu.

Lietuvoje su naujausiais 
hitais

Neseniai naujausi  album  „Odi-
nochka“ išleidusi MakSim intensy-
viai ruošiasi b simoms gastrol ms,
kuri  metu surengs keliolika kon-
cert , taip pat ir vienintel  pasirody-
m  „Pramog  arenoje“ Vilniuje. Po 
neilgos pertraukos  scen  sugr žusi 
MakSim gerb jams dovanos net 11 
visiškai nauj  k rini  – kai kurie jau 
sp jo tapti Rusijos radijo sto i  fa-
voritais. Visiems šiuolaikin s rusiš-
kos muzikos gerb jams tur t  b ti
gerai žinoma naujausi  MakSim al-
bum  „Odinochka“ pristatanti daina 
„Na Radiovolnach“ (liet. „Radijo 
bangomis“). Vos pasirod s singlas 
pateko  populiariausi  Rusijos dain
trejetuk  ir jame išsilaik  net 16 sa-
vai i . Rusijos muzikos kanalai ypa
dažnai transliuoja dainos „Na Radio-
volnach“ vaizdo klip , kuris buvo fil-
muojamas JAV. Lietuvos sostin je 
koncertuosianti MakSim ži rovams 
žada padainuoti ir garsiausius savo 
hitus. Išskirtiniame šou kovo 5 d. 
„Pramog  arenoje“ skamb s „Ot-
puskayu“, „Znayesh Li Ty“, „Vetrom 
Stat“ ir kitos populiariausios atlik -
jos dainos.

Bilietus  MakSim koncert  gali-
ma sigyti visose BILIETAI LT kaso-
se ir internetu. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt. 

•  MakSim tikrasis vardas Marina 
Sergejevna Abrosimova.

•  Gimė 1983 m. birželio 10 d. 
Kazanėje (Rusija).

•  Ištekėjusi, turi dukrelę 
Aleksandrą.

•  Pomėgiai: šuoliai su parašiutu, 
ekstremalus sportas, muzika.

•  Mėgstamiausios grupės: „Pink 
Floyd“, „Deep Purple“, „YES“, „Agata 
Kristi“.

•  2006 m. debiutinis albumas 
„Trudnyi Vozrast“ parduotas 
didesniu nei 1 mln. 200 tūkst. egz. 
tiražu.

•  2008 m. antrasis albumas „Moi 
Rai“ – perkamiausias albumas 
Rusijoje.

•  2008 m. MakSim teko net 3 
„Muz Tv“ apdovanojimai: geriausia 
atlikėja, geriausias albumas, 
geriausia daina („Moi Rai“).

•  2008 m. „Russian Music Awards 
2008” – geriausia Rusijos atlikėja.

•  2009 m. trečiasis albumas 
„Odinochka“.

• 2009 m. „Muz Tv“ 
apdovanojimuose MakSim 
– geriausia Rusijos atlikėja.

•  2009 m. prestižinė „Auksinio 
Gramofono“ premija už dainą 
„Ne Otdam“.

Faktai:

Organizatorių nuotr.

Visus populiariausių dainų sąrašus 
užkariavusi MakSim turi daugybę gerbėjų 
visoje Rytų Europoje – jau kelerius metus iš 
eilės ji išrenkama geriausia Rusijos atlikėja

Organizatorių nuotr.

Vieninteliame koncerte Vilniuje „Pramogų 
arenoje“ populiarioji atlikėja MakSim 
pristatys savo naujausią albumą bei atliks 
garsiausius hitus

Kovo 5 d. „Pramogų arenoje“ 
Vilniuje vyksiantį vienintelį 
MakSim koncertą organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir 
Rytų Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt. 

Simonas KUPRYS

Grandiozinis koncertas po 
atviru dangumi

„Susitarti d l vienintelio kon-
certo Baltijos šalyse nebuvo lengva 
– derybos su Rodo Stiuarto atsto-
vais vyko ilgiau nei vienerius me-
tus“, – sako „Makroconcert Lietuva“ 
vadovas Vaidas Zdancevi ius. „Ne-
abejojame, kad išskirtinis Rodo 
Stiuarto pasirodymas taps vienu iš 
didžiausi  po atviru dangumi šiemet 
vyksian i  koncert “.

Birželio m nes  Lietuv  Rodas 
Stiuartas užsuks gastroli  po Euro-
pos festivalius ir stadionus metu. 
Dainininkas atvyks su savo muzikan-
t  grupe ir su aptarnaujan io perso-
nalo komanda, kurioje bus beveik 70 
žmoni . Roko atlik jas atsigabens vi-
s sp dingam koncertui reikaling
šviesos ir garso aparat r .

Vieninteliame koncerte Lietuvos 
sostin je unikalaus balso savininkas 
Rodas Stiuartas pristatys savo nau-
jausi  album  „Soulbook“, kuriame 
– originaliai perdainuoti populiario-
sios muzikos klasikos 7-ojo dešim-
tme io soul stiliaus k riniai. 
Grandioziniame šou Vilniaus Vingio 
parke skamb s iš naujo atgimusios 
Styvio Vonderio (Stewie Wonder) 
„My Cherie Amour“,  Semo Kuko 
(Sam Cooke) „Wonderful World“ ir 
kitos legendin s dainos, taip pat gar-
siausi paties Rodo Stiuarto hitai.

Naujausi  dain  rinkin  „Soulbo-
ok“ Rodui Stiuartui pad jo sukurti 
visame pasaulyje garsi atlik ja Me-
ri J. Blaidž (Mary J. Blige), kultinis 
muzikantas Styvis Vonderis. Albu-

m  prodiusavo ilgametis atlik jo 
bendražygis Styvenas Tairelis (Ste-
ven Tyrell), taip pat profesionali
muzikos inžinieri  komanda dirbusi 
su tokiomis legendomis kaip Neilas 
Jangas (Neil Young), Semas Kukas 
(Sam Cooke), Marvinas Geijus 
(Marvin Geye), Kytas Ri ardsas 
(Keith Richards) ir daugeliu kit .

Vienas populiariausi
atlik j  pasaulyje

Didžiosios Britanijos Imperijos 
2-ojo laipsnio ordino kavalierius, Ro-
derikas Deividas Stiuartas (Roderick 
David Stewart – Rod Stewart) gim
1945- j  sausio 10 d. Londone. Iki 
šiol populiarus 65-eri  atlik jas yra 
vienas garsiausi  daininink  ir dain
autori  visame pasaulyje. Išskirtiniu 
balsu pasižymintis Rodas Stiuartas 
išgars jo 7-ojo dešimtme io pabai-
goje – 8-ojo dešimtme io pradžioje 
su grup mis „The Jeff Beck Group“ 
ir „The Faces“, o v liau, 1969 m. 
išleid s debiutin  album  „An Old 
Raincoat Won’t Ever Let You Down“, 
prad jo svaiginan i  solin  karjer .

Per penkis dešimtme ius besi-
t sian i  stulbinamai s kming  kar-
jer  Rodas Stiuartas suk r
daugyb  hit , o didžiausios s km s
susilauk  gimtojoje Didžiojoje Bri-
tanijoje – gimtin je net 6 jo dain
rinkiniai iš eil s užkop  perka-
miausi  album  s rašo virš n . Iš 
62 Rodo Stiuarto singl  net 24 pa-
siek  populiariausi  dešimtuk  Di-
džiojoje Britanijoje ir net 16 hit
pakartojo rezultat  JAV. Skirtingais 
duomenimis, Rodo Stiuarto  raš
pardavimai visame pasaulyje gali 
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Vieninteliam koncertui Baltijos šalyse Rodas Stiuartas pasirinko Vilnių
Vasarą pirmą kartą Lietuvoje kon-
certuos legendinis britų daininin-
kas Rodas Stiuartas. Roko žvaigždės 
koncertas įvyks birželio 10 d. 
Vingio parke Vilniuje. Tai bus vienin-
telis dainininko pasirodymas Bal-
tijos šalyse. Įspūdingame koncerte 
Rodas Stiuartas pristatys naujausią 
albumą „Soulbook“ ir auksine roko 
muzikos klasika tapusias dainas.

Organizatorių nuotr.

siekti net  250 mln. kopij  – daini-
ninkas patenka tarp populiariausi
vis  laik  pasaulio atlik j .

Rodas Stiuartas yra vienas gar-
siausi  daininink  bei dain  auto-
ri  roko muzikos istorijoje. 
Muzikanto sugeb jimai yra ver-
tinti ne viena  „Grammy“ statul -
le, jis taip pat yra trauktas
garbingiausi  muzikant  s raš  – 
„Rock and Roll Hall of Fame“, ku-
riame yra tokios legendos kaip 
Elvis Preslis, „Led Zeppelin“ ir 
Džonas Lenonas. Pasaulin  šlov
atlik jas peln  d l milžiniško po-
puliarumo sulaukusi  dain  „Mag-
gie May“, „Sailing“, „Tonight’s 
The Night (Gonna Be Alright)“, „I 

Don’t Want To Talk About It“, „The 
First Cut Is the Deepest“, „Do Ya 
Think I’m Sexy?“, „Baby Jane“, 
„Downtown Train“, „Have I Told 
You Lately“ ir daugelio kit .

Vilniuje jau birželio 10 d. 

Rodas Stiuartas šiuo metu yra 
vienas brangiausiai apmokam  ir 
daugiausiai ži rov  pritraukian i
daininink  pasaulyje. Pirm  kart
Lietuvoje koncertuosian io Rodo 
Stiuarto pasirodymas Vingio parke 
pretenduoja tapti didžiausiu met
renginiu visame regione – tai bus 
vienintelis legendinio atlik jo pasi-
rodymas Baltijos šalyse.

Birželio 10 d. Vingio parke Vil-
niuje vyksiant  vienintel  Rodo Stiu-
arto koncert  Baltijos šalyse 
organizuoja pirmaujanti Vidurio ir 
Ryt  Europoje koncertin  agent ra
„Makroconcert“. Daugiau informa-
cijos www.makroconcert.lt. 

Organizatorių nuotr.

Į Vilnių Rodas Stiuartas atvyks su 
savo muzikantų grupe ir personalo 
komanda, kurioje bus beveik 70 
žmonių, taip pat atsigabens visą 
įspūdingam šou reikalingą šviesos 
ir garso aparatūrą

Organizatorių nuotr.

Bilietus į vienintelį legendinio 
roko dainininko Rodo 
Stiuarto koncertą Vilniuje 
bus galima įsigyti jau nuo 
sausio 26 dienos. Bilietai 
platinami visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Daugiau 
informacijos ieškokite 
svetainėje www.bilietai.lt.
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 Simonas KUPRYS

Rezultatas pradžiugino abi 
žvaigždes

 Filipo Kirkorovo koncertus Lie-
tuvoje susirinksiantys ži rovai gal s
vertinti ne tik naujausi  rus  estrados 
karaliaus k ryb , bet ir kardinaliai pa-
keist  dainininko stili . Netik t  siur-
priz  gerb jams išš ki  ir naujovi

nevengiantis Filipas Kirkorovas patei-
k  dar gruodžio pradžioje Kremliuje 
vykusiose „Auksinio Gramofono“ pre-
mijos teikimo išvakar se. Koncerto 
metu atlikdamas dain  „Prosto poda-
ri“ (liet. „Tiesiog padovanok“), F. Kir-
korovas lengvu judesiu nusi m
kepur  ir pademonstravo mantri  šu-
kuosen . Už sp dingai atlikt  k rin
„Auksinio Gramofono“ statul le t -
kart apdovanotas Filipas Kirkorovas 

Kovo pabaigoje visus estradinės muzikos gerbėjus Lietuvoje pra-
džiugins garsusis Filipas Kirkorovas. Net 4-iuose įspūdinguose kon-
certuose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose jis dovanos savo 
naujausią programą „Prosto podari“. Pasirodymo metu estrados 
karalius atliks naujas dainas ir gerai žinomus šlagerius, taip pat pri-
statys visiškai naują įvaizdį, kurį sukurti padėjo garsusis Italijos di-
zaineris Džordžio Armani (Georgio Armani).

Filipui Kirkorovui naują stilių sukūrė dizaineris Armani

Kovo pabaigoje garsusis dainininkas 
Filipas Kirkorovas padovanos net 4 

įspūdingus pasirodymus Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose

Scanpix nuotr.

Organizatorių nuotr.

Rusijos estrados karalius 
F. Kirkorovas gerbėjus 
Lietuvoje pradžiugins ne 
tik naujausiomis dainomis, 
bet ir neįprastu įvaizdžiu, 
kurį kūrė garsusis 
dizaineris Armani

nenor jo aiškinti, kod l nusprend  at-
sikratyti garban . V liau paaišk jo, 
kad pasirinkti solidesn vaizd  rus
estrados grandui pasi l  garsusis di-
zaineris Džordžio Armani.

Visame pasaulyje garsi  Italijos 
mados nam k r jas ir vadovas 
Džordžio Armani su Filipu Kirkorovu 
susipažino dizainerio vizito Maskvo-
je metu. Dviej  garsenybi  susitiki-
mas užtruko ilgiau nei planuota. 
Pasišneku iav  garsus dizaineris ir 
dainininkas išvyko apsipirkti. Iš su-
sitikimo Filipas Kirkorovas sugr žo 
visiškai ne prastame amplua. Estra-
dos karalius vilk jo klasikin  kostiu-
m , balt  megztuk , ilgus, garbanotus 
plaukus pakeit  trumpas „ežiukas“, 
o veid  puoš  tvarkinga barzdel .

Kardinaliai vaizd  pakeit s Fili-
pas Kirkorovas nesl p  susižav ji-
mo garsiojo dizainerio darbu, nors 
ir pripažino, jog iškeisti m gstamus
ryškiaspalvius apdarus  klasikin
kostium  buvo keista. Džordžio Ar-
mani taip pat liko patenkintas susi-
tikimo rezultatais. Pažvelg s
Rusijos estrados karali  visame pa-
saulyje garsus mados guru ištar :
„Bellisimo!” (liet. “Puiku”).

Stebina grandioziniais 
užmojais

Daugiau nei 20 met  didžiojoje 
scenoje praleid s F. Kirkorovas šiuo 
metu yra ypa  populiarus ir džiau-
giasi šlove. Jis išleido nauj  album ,
kardinaliai pakeit vaizd , o savo 
grandioziniais projektais stebina ne 

tik gerb jus, bet ir daug ma iusius
šou verslo ryklius – neseniai d l
žvaigžd s buvo užtvertas tarptauti-
nis greitkelis Maskva – Kijevas. Net 
keli  kilometr  ilgio tarptautin s
magistral s atkarpoje buvo filmuo-
jamas naujausios Filipo Kirkorovo 
dainos „Struny“ (liet. „Stygos“) 
vaizdo klipas. Smalsuoliams estra-
dos žvaigžd  atskleid , jog filmavi-
m  metu jis važin josi prabangiu 
limuzinu, prie kurio vairo s d jo s-
tabaus grožio šviesiaplauk  mergina 
– daugiau vaizdo klipo siužeto deta-
li  atlik jas atskleisti nenor jo. Kol 
kas n ra aišku, kada vaizdo klip  ga-
l s išvysti ži rovai, ta iau tikimasi, 
kad „Struny“ premjera Rusijos mu-
zikos televizijose  vyks jau vasario 
m nes . Filipo Kirkorovo daina 
„Struny“ panaudota kino filme „Liu-
bov v bolšom gorode 2“ (liet. „Mei-
l  dideliame mieste 2“). K rinys taip 
pat trauktas  naujausi  atlik jo al-
bum  „Prosto podari“ (liet. „Tiesiog 
padovanok“), kur  jau kov  Filipas 
Kirkorovas pristatys net 4-iuose 
koncertuose Lietuvoje.

Kov  Lietuvoje gastroliuosiantis 
Filipas Kirkorovas pažad jo, jog m -
s  ži rov  taip pat laukia sp dingi
šou. Net 4-iuose pasirodymuose pu-
blika pirm  kart  išgirs gyvai atlie-
kamus Filipo Kirkorovo hitus iš 
naujausio albumo: Rusijos radijo 
sto i  favorite akimirksniu tapusi
dain  „Struny“, prestižiniu „Auksi-
nio Gramofono“ prizu apdovanot
„Prosto podari“ ir kitus k rinius. 
Grandioziniuose popmuzikos žvaigž-

d s šou ži rov  taip pat laukia šla-
geriais tapusios dainos, galingi 
šviesos bei garso efektai ir nepakar-
tojama nuotaika, be kurios neapsi-
eina n  vienas garsiausio Rusijos 
atlik jo pasirodymas. 

Net 4 koncertai Lietuvoje

Savo naujausi  album  „Prosto 
podari“ Filipas Kirkorovas pristatys 
gastrol se po Europ , kuri  metu 
aplankys Frankfurt , Berlyn , Bar-
selon , Madrid  ir daugel  kit  di-
dži j  žemyno miest .

Gerb jus Lietuvoje garsusis Ru-
sijos dainininkas aplankys jau kovo 
pabaigoje. M s  šalyje Filipas Kir-
korovas surengs net 4 koncertus: 
Kovo 21 d. „Pramog  arenoje“ Vil-
niuje, kovo 23 d. Kauno sporto ha-
l je, kovo 24 d. „Cido arenoje“ 
Panev žyje ir kovo 25 d. „Šiauli
arenoje“ Šiauliuose.

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“.

Filipo Kirkorovo gastroles 
Lietuvoje organizuoja Vidurio 
ir Rytų Europoje pirmaujanti 
koncertinė agentūra 
„Makroconcert“. Daugiau 
informacijos 
www.makroconcert.lt.

www.dominoteatras.lt  Scena 19“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 21 d.

Naujuoju svajonių jaunikiu tituluojamas „Radijo erelių“ aktorius Suopis
Vaiva PRANCULYTĖ 

    Naujuoju svajoni  jaunikiu jau krikš-
tijamas ir „Domino“ teatro premjero-
je „Radijo ereliai“ debiutav s Lietuvos 
estrados atstovas, žmon ms dar pa-
ž stamas slapyvardžiu Suopis (humo-
ristas savo tikrojo vardo neišduoda). 
Vaikinas išgars jo kaip muzikini  pa-
rodij  atlik jas, dainuodamas duete 
„Suopis ir Rambynas“. Garsiausias šio 
dueto hitas – daina „O, laike“, kuri
YouTube lankytojai perži r jo daugiau 
nei 60 t kst. kart . K  tik iškeptas 
naujasis svajoni  jaunikis Suopis pri-
paž sta, kad šiuo metu yra vienas, ta-
iau vienišu tikrai nesijau ia. 

- Suopi, ar žinote, kad po de-
biuto „Radijo ereliuose“ esate 
tituluojamas naujuoju svajoni
jaunikiu? Su kuo jums pa iam 
asocijuojasi ši fraz ?

- Laba diena, nežinojau, kad esu 
tituluojamas naujuoju svajoni  jau-
nikiu, o fraz „svajoni  jaunikis“ 
man pa iam, kaip tokiam ir tik to-
kiam asocijuojasi su saldainiais „Ro-
jaus paukšt “.

- Kas, j s  nuomone, nusipel-
no b ti Lietuvos svajoni  jauni-
ki  pirmajame trejetuke?

- Giacomo Merlo, Virginijus Ru-
dys ir Romas Streikus. Kod l – ne-
išduosiu.

- Ar jums malonus gerb j
d mesys?

- Taip, be abejo. Kaip ir kiekvie-
nai personai malonu jausti teigiam
poži r , sklindant  iš kitos personos. 

ia panašiai kaip prisipažinimas 
meil je, tik mažiau intymumo.

- Ar pastaruoju metu sulau-
kiate daugiau d mesio iš dailio-
sios lyties?

- Jeigu asmeniškai, tuomet taip. 
Ypa  iš vyr . Dar atrodo,  kad mama 
dažniau klausia „kaip sekasi?“.

- Kokia buvo Suopio vai-
kyst ?

- Saky iau, vaikiška, o gal, kita 
vertus, ne visai vaikiška. Anksti ga-
vau s mojingumo ir savit  poži r
pasaul , tod l visum  ma iau bran-
daus žmogaus akimis. Buvo vai-
riausi  intrig . Buvo ir pos ki .
Ta iau didesni  nes kmi , saky iau, 
pavyko išvengti. Geras vaikas vis 
d lto buvau. Mano vaikyst , galiu 
pasakyti, buvo šauni ir šiandien j
prisimenu su labai didele nostalgija. 
Tai buvo geriausias laikotarpis po 
gimimo. Sp ju, kad rašysiu biogra-
fin  knyg .

- Kokia mergina turi šans
užkariauti Suopio šird ?

- Saky iau, Suopio mergina tu-
r t  b ti entuziastinga, su pol kiu,
o kartais ir be jo. Ji tur t  tur ti sa-
vo viet , kurioje galb t leist  ir man 
pab ti. Man patinka nuovokios, sar-
kastiškos, intelekto nestokojan ios
moterys. Svarbu, kad ji m gt
praustis, gaminti valgyti, bet b tinai 
skaniai, kitaip netinka. Taip pat ji 
tur t  mok ti remontuoti mašin .
Vis geriau, kai automobil  taiso pa-
tikimas, savas žmogus. B t  idealu, 
jei mergina išrast  b d , kaip su-
kurti amžin  varikl . Tuomet sutau-
pytume nemažai šeimos biudžeto.

- Kokia yra kasdien  Suopio 
diena?

- Ryte bandau silieti  ateinan-
ios dienos erdv . Dien  stengiuosi 

išlikti savimi ir patenkinti savo pir-
minius poreikius. Mano vakarai daž-
niau subtil s, re iau pilni išš ki  ar 
apsisprendim . Vakarais labai m gs-
tu valgyti. K ryba ir sportas  taip 
pat yra mano favoritai.

- O kada žmona, vestuv s?
- Buvau kolegos vestuv se vasa-

r . Dar anks iau buvau kaimyno ves-
tuv se, o jau visai seniai pusseser s. 
Tai man užteko. Oi, smagiai tada bu-
vo, su pusbroliu prisipokštavom.

O vaikyst je net grodavau ves-
tuv se su dovanota armonika, tai 
toki  sausainini  grybuk  prisival-
gydavau.

Svajonių jaunikiais įprastai vadi-
name jaunus, nevedusius, žodžio 
kišenėje neieškančius, charizma-

tiškus ir populiarius vyrukus 

D. Matvejevo nuotr. 

D. Matvejevo nuotr. 

Svajonių jaunikis Suopis 
sėkmingai debiutavo 
naujausioje “Domino” teatro 
premjeroje “Radijo ereliai”
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Kino teatruose jau rodomas efek-
tingas veiksmo filmas “Nindz  žudi-
kas”, kuriame pagrindin  vaidmen
suk r  Piet  Kor jos popdaininin-
kas, aktorius, modelis, šok jas, pro-
fesionalus kovos men  žinovas Rei-
nas (Rain). Merginos alpte alpsta d l
raumeningos jo fig ros, seksualaus 
žvilgsnio ir uždegan i  šoki .

Rengdamasis “Nindz s žudi-
ko” vaidmeniui, Reinas treniravo-
si po 8 valandas per dien . Valg
tik daržoves. Vien  kart  per sa-
vait  ant stalo b davo patiekiama 
vyne marinuota vištos kr tin l
be druskos ir cukraus. “Jau iau, 
kaip mano k nas traukiasi tarsi 
džiovinamas kalmaras”, - sak  ak-
torius. Pasak jo, svarbiausia tobu-
lai k no išvaizdai - atsisakyti cu-
kraus ir druskos.

Reinas prisipažino per temptus
8 “Nindz s žudiko” filmavimo m -
nesius ne kart  ketin s atsisakyti 
vaidmens: “Vis d lto tur jau tris 
svarias priežastis, d l kuri  nega-
l jau taip pasielgti. Pirma - prieš 4 
metus pažad jau savo gerb jams, 
kad nusifilmuosiu pasaulinio lygio 
filme. Antra - nor jau pasitikrinti 
savo galimybi  ribas. Negal jau ra-

miai klausytis treneri , ruošusi
vaidmenims Bred  Pit  (Brad Pitt) 
ir Met  Deimon  (Mat Damon), o 
aš jiems atrodžiau neva prastesnis. 
Studijavau filmus, kuriuose vaidino 
Briusas Ly (Bruce Lee), Džekis 

anas (Jackie Chan) ir d jau visas 
pastangas, kad “nepasišiukšlin-
iau”. Ir tre ioji priežastis: kas ry-

t  skaitydavau spaudos apie mane 
skleidžiamus prasimanymus. Pri-
val jau visiems rodyti, kad bjau-
riausi apie mane sklandantys gan-
dai - netiesa”.

d t  valios pastang  rezultatas 
- Reino išvaizda filme nebuvo pato-
bulinta skaitmeniniu b du, aktorius 
90 procent  triuk  ekrane atliko 
pats, be dubleri . “Maniau, kad mir-
siu. Filmuodamasis vis  k n  išsi-
marginau m lyn mis ir br žimais,
bet, laimei, nieko nesusilaužiau”, 
- sak  Reinas. Jis prisipažino, kad 
sijaut s  vaidmen  juo ir gyveno 

ištisus 8 m nesius. Vaikinas mok -
si kovos men , j  treniravo bokso, 
karat , kungfu ir akrobatikos em-
pionai iš viso pasaulio. Tarp j  buvo 
ir Briuso Ly bei Džekio ano tre-
neriai.

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

Azijos popžvaigždės Reino aukos dėl figūros

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

“Nindz  žudikas” - 
jau rodomas kino 
teatruose

Veiksmo filmas. JAV 
Režisierius Jamesas 

McTeigue 
Vaidina: Rain, Naomie 

Harris, Sho Kosugi ir kiti

Daržovėmis mitęs 
Reinas (kairėje) sakė, 

kad nuo griežtos dietos 
jo kūnas traukėsi it 

džiovinamas kalmaras
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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 teatr  gr žti aktor  pakviet  re-
žisieriai Aidas Giniotis ir Joana i-
žauskait . Redita, kaip ir kitos spek-
taklio aktor s, yra mama ir buvo at-
rinkta iš gausaus aktori  b rio. Re-
žisieri  sumanymu, “motiniškas sta-
žas” suteikia organiškumo, tikrumo, 
aktor s gali laisvai kalb ti apie tai, k
ir pa ios patiria kiekvien  dien .

“Tai kaip gimdymas - ir skaus-
mingas, ir saldus. M gaujuosi kiek-
viena buvimo tarp šio spektaklio k -
r j  ir atlik j  akimirka”, - apie savo 
gr žim  teatr  sako spektaklyje ne-
išnešioto k dikio mam  vaidinanti 
Redita.

Ji augina šešeri  met  dukryt
Up  ir keturmet  s nel  Ugni  Ga-
brieli . Kartu su vyru yra k rusi fo-
tografijos namus “RedLuk”, kuri
specializacija - vaik  ir n š i j  foto-
grafija. Redita pasakoja, kad iki kvie-

timo vaidinti spektaklyje “Ša, kalba 
mamos!” gyveno nusistov jusiu ri-
tmu, o vis  savo laik  investavo 
naujos studijos k rim , nuotrauk  ir 
interjero apipavidalinim . Aktor  sa-
vo k rybin  potencial  realizavo fo-
tografijos srityje, kurdama nauj  jos 
specializacij , ieškodama platesni
išraiškos form .

“Visada tur jau galimyb  gr žti
Kaun  ir kurti savo gimtajame mies-
te, bet šaknis leidau Vilniuje. Prad -
ti teatro aktoriaus karjer  sostin je, 
kur kasmet gimsta naujas aktori
kursas, n ra paprasta, reikia didel s
motyvacijos ir storos odos”, - nuste-
binta pasi lymu dirbti teatre džiau-
giasi Redita.

Daugiau apie komedij  “Ša, kalba 
mamos!” ir kitus “Idioteatro” spek-
taklius - www.idioteatras.lt.

“Laisvalaikio” inf.

R.Dominaitytė sugrįžo į teatrą
“Neturėjau iliuzijų grįžti į teatrą, tačiau jis man šventas, taigi gavau šan-
są grįžti į šventovę. Tiesa, tai netradicinis teatras, bet požiūris į darbą, jo 
kokybę yra labai šiuolaikiškas ir man priimtinas”, - sakė aktorė REDITA 
DOMINAITYTĖ. Pastaruoju metu televizijos laidą vedanti Redita į teatro 
sceną lipa kartu su kitomis penkiomis aktorėmis naujame “Idioteatro” ir 
Keistuolių teatro bendrame spektaklyje “Ša, kalba mamos!”

Redita Dominaitytė 
vaidina spektaklyje 
“Ša, kalba mamos!”

“Idioteatro” archyvo nuotr.

“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 21 d. Teatras 23

- Kaip 
j s

mano-
te, ko -

d l žmo-
n ms pa-

tinka im-
provizaci-

jos?
-  Ž m o  -

n s dažniau-
siai prat  vis-

kam ruoštis ir 
matyti tai, kas iš 

anksto surepetuo-
ta, o improvizuo-

jant viskas išeina 
spontaniškai, ia ir 

dabar. K ryba ir atliki-
mas vyksta vienu me-

tu. Spontaniškumas su-
kuria rizik  ir dinamik ,

kartais išeina kas nors itin 
genialaus, o kartais ir ne, 

bet tai niekada negadina 
nuotaikos. Manau, žmon ms 

patinka gyvas pulsavimas, jie 
jau ia gyvybin  energij  ir iš vi-

daus kylan ias tikras emocijas.
- Per j s  spektaklius ga-

limyb  pasireikšti turi ne tik 
aktoriai, bet ir ži rovai. Ar len-

gvai randate savanori ?
- Iš pradži  atrod , kad pakvies-

ti savanor  scen  bus sunki užduo-

tis, ta iau per pasirodymus 
vyrauja labai draugiška, 

jauki atmosfera ir ži rovai 
patys noriai dalyvauja. Jie 

duoda mums užduotis, si lo 
temas, net kartu su mumis ku-

ria personažus, pasi lydami j
charakterio savybes, elgesio ma-

nieras. Vyksta bendras k rybinis 
procesas.

- Ar aktoriai ruošiasi prieš 
išeidami  scen ?

- Mes susitinkame bent 3 kar-
tus per savait  ir treniruojam s, 
atlikdami tam tikrus pratimus, žai-
dimus. Tai panašu  sport , nes juk 
n ra vienod  varžyb , taip pat ne-
b na ir vienod  improvizacij . De-
rinukai yra, bet kaip jie bus panau-
doti, priklauso tik nuo konkre ios 
akimirkos.

- K  patartum te ži rovui, 
gal ir jis tur t  pasiruošti?

- Ži rovas gal t  sugalvoti, k
nor t  pamatyti scenoje, nes mes 
užduodame klausimus - pavyzdžiui, 
kur vyksta istorija, kas vienas kitam 
yra personažai. Nereikia stengtis 
uždavin ti pernelyg originali  klau-
sim , nes jei, tarkime, mums bus 
pasi lyta suvaidinti berank  kišk ,
žaidžiant  krepšin  su morka, bus 
ne manoma to padaryti, be to, nie-
kam ir ne domu.

- Kas yra j s  ži rovas, koks 
jis tur t  b ti?

- M s  ži rovai labai vair s, 
nuo paaugli  iki senjor , bet juos 
visus sujungia jauna dvasia. Sma-
giausia, kai ateina nenusiteik  kri-
tiškai. Juk aktoriai ir ži rovai ia 
n ra 2 atskiros stovyklos - tai viena 
bendra k rybin  grup .

- Koks apib dinimas labiau-
siai tikt  j s  improvizacij  šou 
- tai vakar lis, varžybos, spek-
taklis, gyvas teatras, meninink
atelj ? O gal tai žaidimas?

- Mes tai vadiname improviza-
cij  spektakliu, ta iau tai kartu ir 
vakar lis, ir gyvas teatras, ir žai-
dimas...

- Per pasirodymus turb t ne-
tr ksta nuoširdaus juoko...

- Pas mus at j s ži rovas tikrai 
gaus didel  vitamino C doz , atsi-
palaiduos ir pajus bendrumo jausm ,
nusiteiks pozityviai.

- Ar visi aktoriai gali impro-
vizuoti? J s surinkote talenting
aktori  komand ...

- Improvizuoti gali visi, ir ne tik 
aktoriai. Kaip sak  Viljamas Šeks-
pyras (William Shakespeare), mes 
visi šiame pasaulyje aktoriai... (Juo-
kiasi.) Tik ne visi tokie talentingi.

- Esate pirmasis ir vienintelis 
improvizacijos teatras. Kokie j -
s  siekiai?

- Norime, kad m s  teatras ti-
krai b t  profesionalus, kad jis aug-
t . Ateityje tikim s improvizuotai 
suvaidinti ne tik atskirus etiudus, 
bet scenoje gyvai, kad ir iš vieno 
ži rov  pasakyto žodžio b t  su-
kurtas visas spektaklis, kuris atro-
dyt  lyg iš anksto surežisuotas. Vi-
sos m s  trup s tikslas - taip ti-
kinamai improvizuojant suvaidinti 
keli  veiksm  spektakl , kad ži ro-
vas negal t  patik ti, jog tai - im-
provizacija.

- Improvizacijos žanras Lie-
tuvoje dar gana naujas dalykas. 
Ar turite daug gerb j ?

- Vilniuje kaskart susirenka pil-
na sal , dabar jau tenka rodyti ir pa-
pildomus spektaklius, po kelis per 
vien  vakar . Aktyviai bendraujame 
su m s  gerb jais socialiniame tin-
klalapyje “Facebook”, jame turime 
jau daugiau nei 10 000 draug . J
paskatinti ir pradedame gastroles 
per Lietuv . Be to, netrukus vi-
siems pristatysime ir nauj  m s
svetain  www.kitaskampas.lt, kur 
bus galima pamatyti spektakli  iš-
traukas, sužinoti apie seminarus ir 
gastroli  repertuar .

- “Kitas kampas” - tai ne tik 
improvizacijos teatras. Tokiu 
pa iu pavadinimu k r te ir Im-
provizacijos mokykl . Ko joje 
mokote?

- Mokome improvizuoti. Moky-
kla skirta visiems norintiems nuo 14 
iki 100 met . M s  mokyklos š kis
- “Improvizacija visiems: scenoje, 

versle, kasdieniniame gyvenime”. 
Tokios pamokos atpalaiduoja, suma-
žina auditorijos baim , žmon ms 
tampa lengviau bendrauti, išlaisvi-
namas k rybiškumas. Tai - galimyb
pažvelgti  gyvenim  kitu kampu.

- O kas jums yra improviza-
cija?

- Galiu papasakoti tikr  istorij
apie žmog , auginus  kiškius: jis 
taip juos myl jo, tiek j  priveis ,
kad užleido jiems savo but , o pats 
apsigyveno paši r je. Kai žurnalis-
tai atvyko jo filmuoti ir paklaus ,
kas jam yra kiškis, žmogus apsipy-
l  ašarom ir papraš  patraukti ka-
mer . Kiškis jam reišk  visk . Kaip 
ir man - improvizacija. Tai - mano 
gyvenimo b das.

Kalb josi
Ingrida BA ELYT

“Kitas kampas” 
spektakliai bus rodomi: 

Vasario 3 d. 18 val., 20.30 val., 
Vilniaus mažajame teatre 
Vasario 11 d. 18 val., 20.30 val., 
Vilniaus mažajame teatre 
Vasario 12 d. 18 val., Šiaulių 
dramos teatre 
Vasario 14 d. 18 val., 
Vilkaviškio kultūros centre 
Vasario 23 d. 19 val., 
Alytaus kultūros ir 
komunikacijos centre 
Vasario 25 d. 19 val., J.Miltinio 
dramos teatre, Panevėžyje 
Vasario 26 d. 19 val.,”Girstučio” 
kultūros centre, Kaune 
Vasario 28 d. 18 val., 
Klaipėdos koncertų salėje

Spektakliuose vaidina:

Audrius Bružas, Ramūnas 
Cicėnas, Andrius Žebrauskas, 
Rimantė Valiukaitė, Ineta 
Stasiulytė, Kirilas Glušajevas, 
Balys Latėnas, Mantas 
Vaitiekūnas, Martynas 
Nedzinskas, Andrius 
Kulikauskas

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida 2 bilietamsVienintelis Lietuvoje improvizacijos 

teatras “Kitas kampas”, sėkmingai 
išaugęs iš TV projekto “Pagauk 
kampą”, iki šiol savo pasirody-
mus pristatydavęs tik Vilniuje, 
dabar suteiks galimybę im-
provizuoti ir dalyvauti ku-
riant spektaklius visiems 
šalies žmonėms. Specia-
liai “Laisvalaikio” skai-
tytojams - pokalbis su 
vienu improvizacijos 
teatro įkūrėjų 
ANDRIUMI 
ŽEBRAUSKU.

“Kitas kampas”, 
vitaminas C ir kiškis

Andriaus Žebrausko ateities vizija - “Kito 
kampo” aktoriai improvizuotai vaidins ne 
tik atskirus etiudus, bet ir ištisą spektaklį

Improvizacijų teatro “Kitas kampas” archyvo nuotr.



Kas?
Buv  “Egg” banko darbuotojai.

K  padar ?
Sujung  tuos, kuriems reikia 

pinig , su tais, kurie gal t  j  pa-
skolinti. Grupel  bendramin i  su-
prato, kad menininkams ir kitiems, 
gaunantiems nereguliarias paja-
mas, labai sunku gauti paskol  ban-
ke. Jie suk r  bank  be banko - in-
ternetin  portal , kur sum  nuo 10 
iki 25 000 svar  sterling  (nuo 38 
600 iki 96 500 t kst. lit ) žmogus 
gal t  pasiskolinti tiesiog iš kit

žmoni  su geresn mis nei banke 
pal kanomis.

Kaip tai veikia?
“Zopa.com” portale registruoja-

si norintys skolinti ir skolintis, o “Zo-
pa” ekspertai padeda vertinti rizik .
Priklausomai nuo surenkamos žmo-
gaus paskol  istorijos, ekspert  gru-
p  suskirsto vartotojus  skirtingas 
rizikos grupes, o paskolos rizika pa-
dalijama tarp bent 50 žmoni  - jei 
besiskolinantis nusipirko biliet
Bermudus ir nebegr žo, skolintojai 
visiškai nepraranda savo pinig .

Iš ko uždirba?
Kiekvienas skolintojas sumoka 

fiksuot  457,41 Lt (118,50 svar
sterling ) paskolos mokest , o be-
siskolinantis - 1 proc. per metus 
nuo pasiskolintos sumos.

Rezultatai?
“Guardian” duomenimis, per 

2009-aisiais “Zopa” suteik  12 813 
paskol , kuri  vert  - per 243 mili-
jonus lit  (63 mln. svar  sterling ), 
paskol  kiekis per metus išaugo 
dvigubai. Startavusi Didžiojoje Bri-
tanijoje, mon  nuolat aprašoma fi-
nans  spaudoje ir s km s model
bando pakartoti Italijoje ir Japonijo-
je. Žinoma, bank  jie nenukonkura-
vo, bet rado savo niš  ir neoficialiai 
vadinami bankininkyst s “eBay”.

El. reklama: 3 inovatyvūs interneto verslai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Kas?
Korei Menšer (Co-

rey Menscher), interne-
to dizaineris ir progra-
muotojas, Niujorko uni-
versiteto studentas.

K  padar ?
“Aš k  tik spyriau 

mamytei!” - nenusteb-
kite, jei iš naujausio-
mis technologijomis 
apsiginklavusi  paž s-
tam  išgirsite tok  sa-
kin . Ne, tai ne dar 
vienas buitinis konfliktas, o jau-
niausio pasaulyje “Twitter” socia li-
nio tinklo vartotojo žinut . K.Men-
šer suk r  dirž , kuris segamas ant 
pilvo ir seka besilaukian ios moters 
gimdos judesius. Moksliškai tai va-

dinasi pjezometrais ir 
vibracijos sensoriais, 
o buitiškai - kai k di-
kis spiria, apie tai su-
žino ir biure prie kom-
piuterio s dintis jo t -
tis. Žinut  siun iama 
tiesiai  “Twitter” 
socialin  tinkl .

Kvailiausia id ja
pasaulyje?

Pasaul  ap musi 
“Twitter” socialinio 
tinklo manija leidžia 

tuo abejoti. Apie š  išradim  paskel-
b  nuo CNN ir “Reuters” iki “The 
New York Times”, “Engadget” ir 
“Gizmodo”. 2010-ieji. Neb tina gim-
ti, kad gal tum transliuoti pasauliui, 
kaip tau sekasi.

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Kam draugai lenkia nugaras “Facebook” fermose? Kaip suprasti “k  tik 
spyriau mamytei” ir kaip  internet  perkelti bank ? Trys netik tos interne-

tinio verslo id jos.

Kompanijoms vietoj išvad

J s  didžiausias konkurentas - žmogus, turintis id j .

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kas?
“Zynga”, 2007-aisiais penki

vyruk kurta ir vieno iš j  buldo-
go vardu pavadinta kompanija.

K  padar ?
Interneto žaidimus perk l

“Facebook” socialin  tinkl  ir su 
tokiais žaidimais kaip “Mafia Wars” 
bei “FarmVille” tapo populiariau-
si  pasaulyje žaidim  k r jais.

Kaip žaidžiame? 
Lenkti nugar  virtualioje 

“FarmVille” fermoje visai neskaus-
minga. Gauni virtual  žem s skly-
pel , pasisodini ryži , moli g  ar 
obel , nusiperki avi , karvi  ar 
drambli  (pagal skon ) ir kinin-
kauji. Po kiek laiko turi sugr žti nu-
imti virtual  derli , pamelžti kar-
vi  ir taip toliau. Kaip “Tamagot-
chi” elektroniniai gyv n liai, ku-
riuos augindavome vaikyst je...

Kod l veikia? 
“Facebook.com” - populiariau-

sias pasaulio socialinis tinklas. Jei 
man pasisek  su ryžiais, pamatys 
ir mano draugai, žaidžiantys t  pa-
t  žaidim , taip pat pamatys ir ma-
no nauj  traktori  arba tai, kad k
tik nusipirkau gamykl  Kuboje, 
slapt  stov jimo aikštel  ir sumu-
šiau kaimynin  gauj ... Nesvarbu, 
kad tik “Mafia Wars” žaidime...

Iš ko gyvena? 
Iš papildom  paslaug  parda-

vimo žaidimuose. Nors, pasak in-
vestuotoj  interviu “Adweek” sa-
vaitraš iui, jas perka vos apie tris 
procentus vis  žaid j , per dien
“Zynga” parduoda daugiau virtua-
li  traktori , nei per metus nuper-
kama tikr  traktori  visoje JAV 
kartu sud jus.

Rezultatai?
Apie 600 milijon  lit  (250 mi-

lijon  JAV doleri ) pajam  2009-
aisiais ir dar vienas klausiantis: 
“Kod l aš nesugalvojau to pir-
mas?!”

Įspyriau mamytei!
www.kickbee.net
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“Facebook” fermos
www.zynga.com

Bankas be banko
www.zopa.com

Vasar  Irma ištek jo, o per pa ius Nau-
juosius metus pagimd  s n , jis tapo di-
džiausia jaunos šeimos laime. Džiugina ir 
tai, kad “Olialia” mergait s s nus Rojus - 
pirmasis šiais metais Lietuvoje gim s ber-
niukas. “Su vyru juokiam s, kad s nus yra 
džentelmenas nuo pat pirmos savo gyve-
nimo dienos, nes prieš save užleido mer-
gait ”, - meiliai kalb jo I.Kamar nien .

Kamar n  šeima jau iš anksto planavo, 
kad vaikelis gali gimti netrukus po Nauj -
j , tod l juos sutikti buvo nusprend  labai 
ramiai - tik dviese. “Dar gruodžio 31-osios 
vakar  kepiau kotletukus, ruošiau mums 
šventin  stal  ir vyrui sakiau, kad kažkokie 
li dni šie Naujieji. Ta iau vos po keli  va-
land  viskas apsivert , prieš pat vidurnak-
t  išskub jome  ligonin  ir fejerverkus iš-
vydau jau gul dama palatoje”, - ypatingiau-
sias savo gyvenimo akimirkas prisimin
jaunoji mama. S nus gim  po 3 val. ryto ir 
tapo pirmuoju šalyje gimusiu berniuku.

51 centimetro naujagimis sv r  3,67 
kilogramo. “Labai geras ir keistas jausmas 
yra b ti mama. Iš pradži  net buvo sunku 
patik ti, kad tai, k  laikau rankose, iš tie-
s  yra mano s nus. Džiaugiuosi, kad jis 
labai ramus ir kol kas joki  sunkum  ne-
tenka patirti. Dabar universitete man se-
sija (Irma studijuoja vieš j  administravi-
m  - aut. past.), tai net galiu laikyti egza-
minus. Su Rojumi tuo metu pab na t tis.
Tiesa, ne kiekvien  nakt  pavyksta išsi-
miegoti, bet ant tokio mažylio juk ne ma-
noma pykti...” - kalb jo 2009 m. “Vakaro 
žini ” kalendori  papuošusi Irma.

Vienintel  po gimdymo Irmai iškilusi 
problema - kaip numesti priaugt  svor .
“Papiln jau net trisdešim ia kilogram .
Nemaloniai jau iuosi, tod l labai noriu 
kuo grei iau susigr žinti prarastas for-
mas. Pus  šio svorio jau “ištirpo”, - džiau-
g si jauna moteris.

Dvidešimtmet  Irma nemano, kad jai 
dar anksti pasinerti  šeimin  gyvenim .
“Labai susir pinusi buvau tik iš pradži ,
kai buvo keista, kad visas gyvenimas ver-
iasi aukštyn kojomis. Ta iau dabar ma-

nau, kad vaikelis gim  pa iu laiku. Ir juo 
pasir pinti, ir mokytis susp ju, tod l visai 
nesigailiu pagimdžiusi b dama jauna”, - 
pasakojo Irma.

“Olialia pupy i ”
koncertai Ukrainoje

Nauj  met  nakt  sužav jusios 
Odesos publik , grup s “Olialia 
pupyt s” merginos v l buvo pa-
kviestos koncertuoti  Ukrain ,
Kijev  - pažym ti Senus naujus 
metus. “Tai labai gražus ir didelis 
miestas su gerais, nuoširdžiais 
žmon mis. Sakoma, kur sutiksi 
Naujus metus, ten ir visi metai 
praeis, o mes Naujus metus Ukrai-
noje sutikome net du kartus. Se-
n j  nauj j  met  švent  Lietu-
voje nešven iama, ta iau Rusijoje, 
Ukrainoje ji - kaip antri Naujieji”, 
- pasakojo grup s merginos.

Kod l I.Stasiulevi i t
nusitamsino plaukus

Radikaliai pakeitusi plauk
spalv  TV laid  ved ja Ieva Sta-
siulevi i t  šokiravo visus. Jai 
teko ištverti milžinišk  klausi-
m , kod l pasitrauk  iš “Olialia” 
mergai i  tarpo, lavin , išklau-
syti, k  kiekvienas netingintis 
turi pasakyti apie jos ir aktoriaus 
Vytauto Šapranausko bendravi-
m  ir kitas asmeninio jos gyve-
nimo detales. Pagaliau jai tr ko 
kantryb , tod l Ieva nusprend
nufilmuoti savo vaizdo dienoraš-
t  ir atsakyti  skaitytoj  klausi-
mus. Kaip tar , taip ir padar  - 
Ievos vaizdo dienorašt  ir dauge-
l  nustebinusius atsakymus  kai 
kuriuos klausimus jau aptarin ja
www.olialia.lt internautai.

SAVAITĖS MODELIS

TRUMPAISAVAITĖS ĮVYKIS
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 Nori tapti modeliu? 
 Tau 13-24 metai?
 Esi aukštesn  nei 1,70 m? 
 Užsuk www.olialiamodels.lt,

 pildyk registracijos anket  ir
 galb t tau bus suteikta 
 galimyb silieti  išsvajot j
 modeli  pasaul . Puslap  pareng

Aušra PRASAUSKAIT

“Olialia Models” pristato - 
Justina Venckutė
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Kr tin  77
Liemuo 61
Klubai 91
Batai 38
Plaukai rudi
Akys m lynos

Irma vasarą ištekėjo už savo draugo Andriaus, o per 
Naujuosius gavo geriausią dovaną - pagimdė sūnų Rojų

Augenijaus Adomavičiaus nuotr.

“Olialia” mergaitės sūnus - 
pirmasis 2010-ųjų berniukas

Charizmatiškoji “Olialia” mergaitė, buvusi cirko artistė Irma Kopaniovaitė-Kamarūnienė 
pastaruosius mėnesius buvo dingusi iš viešo gyvenimo ir savo gerbėjus palikusi nežinioje. 
Ilgą laiką savo asmenine laime ji norėjo dalytis tik su artimiausiais žmonėmis, tačiau šiandien 
viską papasakoti sutiko ir www.olialia.lt skaitytojams. O pasakoti yra ką, nes praėjusiais metais 
aukštyn kojomis apsivertė visas jos gyvenimas.
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti HAD kaklaskar�.
Atsakym� � kry�ia�od� iki sausio 26 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 - Rokas Lukianskas 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: Eifelio. Bok. Atsibodo. Antakiai. “Akai”. Kalorija. Sese. 

ASK. Kol. Ikebana. M�ras. Dabinasi. SA. �dra. Tuk. Ruo�a. Esm�. Mus.

Horizontaliai: Tomahaukas. Epikardas. Sitalas. Ako. Emisar�. Bakara. 
B�na. Libido. III. Akara. Tom. Jasonas. U�u. Onkologija. Klasi�kas.

Pa�ym�tuose langeliuose: MITINGAS.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 01 21-27

AVINAS. Darbo savait�s pabaiga 
labai aktyvi. B�kite atkakl�s. 
Savaitgal� ir pirmadien� prireiks 
prakti�kumo, taupumo. Antradien�, 
tre�iadien� tinka keliauti, bendrauti, 
siekti �ini�.

JAUTIS. Darbo savait�s pabaiga 
aktyviai veiklai nepalanki, venkite 
intrig�. Savaitgal� ir pirmadien� tinka 
pramogauti, atkakliai siekti u�sibr��t� 
rezultat�. Antradien�, tre�iadien� 
b�kite prakti�kesni, saugokit�s 
ilgapir��i�.

DVYNIAI. Darbo savait�s 
pabaiga tinkama b�ti vie�umoje, 
bendrauti, reklamuotis. Savaitgal� ir 
pirmadien� b�kite diplomati�kesni, 
nekonfliktuokite, nesivadovaukite 
nuogirdomis. Antradienis, tre�iadienis 
tinkami aktyviai veiklai.

V��YS. Darbo savait�s pabaigoje 
b�kite diplomati�kesni tarnyboje, 
venkite nereikalingo aktyvumo. 
Savaitgal� ir pirmadien� b�kite 
aktyvesni, nevenkite vie�umo. 
Antradien�, tre�iadien� nesivelkite � 
konfliktus, nesivadovaukite gandais.

LI�TAS. Darbo savait�s pabaiga 
tinkama mokytis, keliauti, bendrauti. 
Savaitgal� ir pirmadien� b�kite 
diplomati�kesni, venkite u�sispyrimo. 
Antradienis, tre�iadienis tinkami 
reklamai, b�ti vie�umoje, bendrauti.

MERGEL�. Darbo savait�s pabaigoje 
nerizikuokite pinigais, venkite skubot� 
sprendim�. Savaitgalis ir pirmadienis 
tinkami keliauti, bendrauti, siekti 
�ini�. Antradien�, tre�iadien� b�kite 
diplomati�kesni, nesileiskite i�mu�ami 
i� v��i�.

SVARSTYKL�S. Darbo savait�s 
pabaigoje venkite gin�� �eimoje, 
nespr�skite juridini� problem�. 
Savaitgal� ir pirmadien� nerizikuokite 
pinigais. Antradien�, tre�iadien� 
tinka keliauti, mokytis, susitikti su 
gimin�mis, mokslo draugais.

SKORPIONAS. Darbo savait�s 
pabaigoje patausokite sveikat�, 
saugokit�s traum�. Savaitgal� ir 
pirmadien� nesiai�kinkite santyki� 
su partneriu, drausmingai vairuokite. 
Antradien�, tre�iadien� nerizikuokite 
pinigais.

�AULYS. Darbo savait�s pabaigoje 
tinka linksmintis, skirti pasimatymus, 
pramogauti su vaikais. Savaitgal� 
ir pirmadien� patausokite sveikat�. 
Antradien�, tre�iadien� venkite gin�� 
su partneriu.

O�IARAGIS. Darbo savait�s pabaigoje 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Savaitgalis ir pirmadienis tinkami 
meilei, k�rybai, i�kylauti su vaikais. 
Antradien�, tre�iadien� patausokite 
sveikat�.

VANDENIS. Darbo savait�s 
pabaiga tinkama mokslams, vykti 
� komandiruotes, tvarkyti skubius 
reikalus. Savaitgal� ir pirmadien� 
daugiau d�mesio skirkite �eimai. 
Antradienis, tre�iadienis tinkami 
meilei, k�rybai, pramogauti su 
vaikais.

�UVYS. Darbo savait�s pabaigoje 
nei�laidaukite. Savaitgal� ir 
pirmadien� tinka i�kylauti, susitikti 
su draugais, mokytis. Antradien�, 
tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
�eimai. 

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
Sausio 21 d. “Forum Cinemas” gimta-
dienis, tod�l vis� dien� � visus kino 
filmus visi kino bilietai kainuos tik po 
6 Lt, 3D film� bilietai - po 10 Lt.
“Elijaus knyga”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 22-28 d. 10.45, 13.30, 16.15, 18.50, 21.30.
“Princes� ir varlius”  (animacin� pasaka, 
JAV) - 23-24 d. 12.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 22-28 d. 20.45.
“Tai kur po velni� tie Morganai?”  

(romantin� komedija, JAV, COSMO VIP sean-
sas) - 26 d. 19.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 21 d. 10.45, 13.15, 16, 18.45, 21.30. 
22-28 d. 10.30, 13.15, 16.45, 19.20, 21.45 
(10.30 val. seansas vyks 23-24 d.).
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 21 d. 10.30, 13, 15.30, 18.30, 21.15. 
22-28 d. 14.30, 17.30, 20.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 21 d. 12, 14.30, 17.45, 21. 
22-28 d. 12.30, 15.15, 17.45, 20.15 (12.30 
val. seansas vyks 23-24 d.).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 21 d. 11.15, 13.30, 15.45, 
18.15. 22-28 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, JAV) 

- 21 d. 12.15, 17, 20.15. 22-28 d. 12.15, 17, 20.30.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� trileris, 
Rusija) - 21 d. 10.10, 14.45, 19.20. 22-28 d. 
11.30, 16.30, 21.20 (11.30 val. seansas vyks 23-
24 d.; 26 d. 16.30, 21.20 val. seansai nevyks).
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 21 d. 12.30, 
15.15, 18, 20.45. 22-28 d. 12.45, 18 (12.45 
val. seansas vyks 23-24 d.).
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 21 d. 11.45, 
14.15, 16.45, 19.15, 21.45. 22-28 d. 15.30, 21.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) - 
21 d. 12.35, 17.10, 21.50. 22-28 d. 14, 19.10 
(26 d. 19.10 val. seansas nevyks).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
21 d. 20.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
Sausio 21 d. “Forum Cinemas” gimta-
dienis, tod�l vis� dien� � visus kino 
seansus visi kino bilietai kainuos tik po 
6 Lt, 3D film� bilietai - po 10 Lt.
“Zero 2”  (veiksmo juodoji komedija, Lietuva) 
- 22-28 d. 14, 16, 19, 22.
“Elijaus knyga”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 22-28 d. 11, 13.40, 16.15, 19, 21.40.
“Princes� ir varlius”  (animacin� pasaka, 
JAV) - 23-24 d. 12.15.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 22-28 d. 20.50.

 Pranc�z� kino festivalis
“Duoki man rank�”  (drama) - 22 d. 16.20.
“Pamalonink mane”  (komedija) - 22 d. 18.30.
“Rojus vakaruose”  (komi�ka drama) - 
22 d. 21.20.
“Pranc�z�”  (komedija) - 23 d. 14.30.
“Parko suoliukai”  (komedija) - 23 d. 16.30.
“Diena, kai Dievas i�vyko”  (drama) - 23 d. 19.
“Hadevi��”  (drama) - 23 d. 21.15.
“E�ys”  - 24 d. 14.15.
“Pikt�ol�s”  (komi�ka drama) - 24 d. 16.30.
“Serafina”  (drama) - 24 d. 18.45.
“Pary�iaus stogai”  (drama) - 24 d. 21.20.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., JAV) 
- 21 d. 11.20, 14, 16.45, 19.15, 22. 22-28 d. 
13.50, 16.30, 18.45, 21.20 (13.50 val. seansas 
vyks 23-24 d.; 28 d. 16.30 val. seansas nevyks).
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 21 d. 13.40, 
16.15, 18.45, 21.20. 22-28 d. 13, 15.45, 
18.30, 21 (13 val. seansas vyks 23-24 d.).
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 21 d. 11, 13.40, 16.15, 19, 21.45. 22-
28 d. 11.40, 14.40, 18.15, 21.10.

“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 21 d. 11, 15.30, 17.30, 20, 21.20. 
22-28 d. 11, 15, 18, 21.45.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 21 d. 12, 15, 18, 20.45. 
22-28 d. 12.15, 15.20, 18.30, 21.20 (23-24 d. 
12.15 val. seansas nevyks).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 21 d. 11.40, 14.15, 16.30, 
18.45, 21. 22-28 d. 12, 14.20, 16.30, 18.45.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 21 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.45. 22-28 d. 12.45, 15.30, 18.10, 20.45 
(12.45 val. seansas vyks 23-24 d.).
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas visai 
�eimai, JAV) - 21 d. 14.40. 22-28 d. 11.20.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 21 d. 15.15, 18, 20.30. 22-28 d. 15.45, 
18.15, 20.30.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 21 d. 11.50, 
14.30, 18, 21.30. 25-28 d. 15.30, 20.15.
“Viskas normaliai!”  (komi�ka drama, 
Italija, JAV) - 21 d. 13.15, 18.15. 25-28 d. 18.
“Niko”  (animacinis f., JAV) - 21 d. 13. 
23-24 d. 13.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
21 d. 15.45, 20.45.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Karalius Lyras”  (tragedija, Rusija) - 21 d. 
16.40.
“Kino” �urnalo vakarai”  (specialus renginys, 
Lietuva) - 21 d. 19.
“Kad ir kas benutikt�”  (romantin� 
komedija, JAV, Pranc�zija) - 21, 23 d. 21.10. 
22 d. 18.50.
“Kelias namo”  (drama, Italija) - 22 d. 17.
“Antikristas”  (siaubo drama, Danija, Italija, 
Lenkija, Pranc�zija, �vedija, Vokietija) - 22 d. 
20.40. 23 d. 19.
“Lietuvi�ka pal�p� 1”  (trumpametra�i� 
animacini� f. programa, Lietuva) - 23 d. 13.
“SKA darb� per�i�ra”  (trumpametra�iai f., 
Lietuva) - 23, 24 d. 15.
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 23 d. 17.10. 24 d. 17.
“Me�kiukas ateina”  (animacija, Latvija) 
- 24 d. 13.
“Kad ir kas benutikt�”  (romantin� 
komedija, JAV, Pranc�zija) - 24 d. 18.50.
“Legenda apie Narajam�”  (drama, 
Japonija) - 24 d. 20.40.

“A� aptarnavau Anglijos karali�”  
(komedija, �ekija, Slovakija) - 25 d. 14.30.
“Alano Resnais retrospektyva. 
Trumpametra�i� film� programa”  (menin� 
dokumentika, Pranc�zija) - 25 d. 17.10.
“Hirosima, mano meile”  (drama, 
Pranc�zija) - 25 d. 19.20.
“Pra�jusiais metais Marienbade”  
(drama, Pranc�zija) - 25 d. 21.10.
“Miuriel�, arba Sugr��imo laikas”  
(drama, Pranc�zija) - 26 d. 16.50.
“Staviskis...”  (biografin� drama, Pranc�zija) 
- 26 d. 19.
“Mano d�d� i� Amerikos”  (drama, 
Pranc�zija) - 26 d. 21.10.
“Melodrama”  (melodrama, Pranc�zija) - 
27 d. 17.
“Sena daina”  (miuziklas, Pranc�zija) - 
27 d. 19.10.
“�irdys”  (romantin� drama, Pranc�zija) - 
27 d. 21.20.
“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.

OZO KINO SAL�
“Lankas”  (drama, Piet� Kor�ja, Japonija) 
- 21 d. 18.
“I�narstytas Haris”  (komedija, JAV) - 22 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
Sausio 21 d. “Forum Cinemas” gimta-
dienis, tod�l vis� dien� � visus kino 
seansus visi kino bilietai kainuos tik po 
6 Lt, 3D film� bilietai - po 10 Lt.
“Zero 2”  (veiksmo juodoji komedija, Lietuva) 
- 22-28 d. 13.30, 19.30, 21.45 (23.59 val. 
seansas vyks 22-23 d.).
“Elijaus knyga”  (fantastinis veiksmo 
trileris, JAV) - 22-28 d. 10.45, 13.45, 16.30, 
19.15, 22.
“Princes� ir varlius”  (animacin� pasaka, 
JAV) - 23-24 d. 12.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) - 
24 d. 17.50 (23 val. seansas vyks 22-23 d.).
“Mano vaivor� naktys”  (romantin� drama, 
Honkongas, Kinija, Pranc�zija, kitokio kino 
klubas) - 26 d. 18.15.

“Tai kur po velni� tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV, COSMO VIP sean-
sas) - 27 d. 18.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 21 d. 10.30, 13.15, 15.45, 
18.15, 20.45, 23.30. 22-28 d. 10.30, 13, 
15.45, 18.30, 21 (10.30 val. seansas vyks 23-
24 d.; 23.30 val. seansas vyks 22-23 d.).
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, JAV) 
- 21 d. 12.15, 15.30, 18.45, 21.30, 23.59. 22-28 
d. 12.15, 15, 18, 20.45 (12.15 val. seansas vyks 
23-24 d.; 23.15 val. seansas vyks 22-23 d.).
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 21 d. 11, 
13.30, 16, 18.30, 21, 23.45. 22-28 d. 11.15, 
16.15, 21.30 (11.15 val. seansas vyks 23-24 d.).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 21 d. 10.45, 13, 15.15. 
22-28 d. 11, 13.15, 15.30.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 21 d. 11.15, 13.45, 16.15, 19.15, 
21.45. 22-28 d. 14, 18.45 (23.50 val. seansas 
vyks 22-23 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 22-28 d. 17.45, 21.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 21 d. 10.10, 14, 18, 22. 22-28 d. 
10.10, 16.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 21 d. 11.45, 14.15, 16.30, 19, 21.15. 22-23, 
25, 28 d. 18.15.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 21 d. 17.45, 
20.30, 23.15. 22-28 d. 15.15, 20.30.

CINAMON
“Princes� ir varlius”  (animacin� pasaka, 
JAV) - 23-24 d. 15.25.
“Elijaus knyga”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 22-28 d. 14.30, 17, 19.30, 22.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 22-23 d. 17.45.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 21 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21. 22-28 
d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30.
“Nindz� �udikas”  (veiksmo f., JAV) - 
21 d. 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15. 22-23 d. 
11.15, 20, 22.15. 24-28 d. 17.45, 20, 22.15.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 21 d. 11.15, 14.45, 19.30, 21.45. 22-23 d. 
13.30, 21.15. 24-28 d. 11.15, 13.30, 21.15.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 21 d. 12.15, 
17. 22-28 d. 12.45, 15.15.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 21 d. 11.40, 18.50, 21.30. 
22-28 d. 15.45, 18.30.

“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� trileris, 
Rusija) - 21 d. 14.15, 16.30. 22-28 d. 12.15.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 21 d. 
11.15, 13.15, 15.15. 22, 25-28 d. 11, 13.15, 
15.25. 23-24 d. 11, 13.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 21 d. 17.15, 20.30. 22-28 d. 17.30, 20.45.

KLAIP�DA
CINAMON

“Princes� ir varlius”  (animacin� pasaka, 
JAV) - 23-24 d. 15.25.
“Elijaus knyga”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 22-28 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.45.
“Viskas ore!”  (romantin� komedija, JAV) 
- 22-23 d. 17.45.
“Nasha Russia. Likimo kiau�iai”  
(komedija, Rusija) - 28 d. 19.30.
“Zero 2”  (veiksmo juodoji komedija, Lietuva) 
- 22-28 d. 12.15, 17.40, 22.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 21 d. 14, 
16.30, 19, 21.30. 22-27 d. 12.45, 15.15, 
19.30. 28 d. 12.45, 15.15.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 21 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.15. 22-
28 d. 11, 13.35, 16, 18.30, 21.
“Nindz� �udikas”  (veiksmo f., JAV) - 21 d. 
12.45, 15, 17.30, 19.45, 22. 22-23 d. 12.30, 
20, 22.15. 24-28 d. 17.45, 20, 22.15.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) - 
21 d. 15.15, 20.15, 22.15. 22-28 d. 12, 21.40.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 21 d. 11.30, 
17.50. 22-23 d. 15. 24-28 d. 12.30, 15.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 21 d. 14.15, 19.15, 21.55. 
22-28 d. 16.15, 19.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 21 d. 12, 17. 22-28 d. 14.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 21 
d. 11.45, 13.45, 15.45. 22, 25-28 d. 11.30, 
13.30, 15.25. 23-24 d. 11.30, 13.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 21 d. 17.45, 21. 22-28 d. 17.30, 20.45.
“Informatorius!”  (kriminalin� komedija, 
JAV) - 21 d. 10.45, 13.

�IAULIAI
FORUM CINEMAS

Sausio 21 d. “Forum Cinemas” gimta-
dienis, tod�l vis� dien� � visus kino 
seansus visi kino bilietai kainuos tik po 
6 Lt, 3D film� bilietai - po 10 Lt.

“Zero 2”  (veiksmo juodoji komedija, Lietuva) 
- 22-28 d. 13.50, 19.40, 21.50.
“Elijaus knyga”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 22-28 d. 10.40, 13.20, 16.20, 19, 21.35.
“Princes� ir varlius”  (animacin� pasaka, 
JAV) - 23-24 d. 12.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 21 d. 10.30, 13, 15.20, 
17.40. 22-28 d. 10.40, 13, 15.20, 17.40.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 21 d. 10.50, 13.30, 16, 18.50, 21.20. 
22-28 d. 15.40, 21.10.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� trileris, 
Rusija) - 21 d. 12.20, 18.20. 22-28 d. 18.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 21 d. 11.30, 16.15, 20.45. 
22-28 d. 10.20, 16.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 22-28 d. 14.30, 20.40.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., 
Australija, D.Britanija, JAV) - 21 d. 15, 21. 
22-28 d. 12.20, 18.30 (12.20 val. seansas 
vyks 23-24 d.).
“Viskas normaliai!”  (komi�ka drama, 
Italija, JAV) - 21 d. 20. 22-28 d. 20.20.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 21 d. 11.50, 14, 16.40, 19.10, 21.40.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 21-28 d. 11, 13.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 21-28 d. 15, 18, 21.

I sal�
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 21 d. 13.10, 15.10. 22-28 d. 
11.10, 13.10, 15.10.
“Viskas normaliai!”  (komi�ka drama, 
Italija, JAV) - 22-28 d. 17, 19.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
21 d. 17. 22-28 d. 21.
“Niko - kelias � �vaig�des”  (animacinis 
nuotyki� f., Airija, Danija, Suomija, Vokietija) 
- 21 d. 11.10.
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 21 d. 19.15, 21.10.

LAIKAS
“Niko - kelias � �vaig�des”  (animacinis 
nuotyki� f., Airija, Danija, Suomija, Vokietija) 
- 23-24 d. 11.
“Kung fu panda”  (animacin� nuotyki� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 23-24 d. 13.
“Informatorius”  (kriminalin� komedija, JAV) 
- 22-24, 27-28 d. 17.
“Antikileris D.K.: Meil�s kaina”  (veiksmo 
f., Rusija) - 22-24, 27-28 d. 15, 19.10, 21.
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV, 
Kanada) - 21 d. 15, 21.
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Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir 
baleto teatras

21, 22 d. 18.30 val. - P.Eotvos “Meil� ir kiti 
demonai”. 2 v. opera angl� k. 
Dir. M.Pitr�nas.
23 d. 18.30 val. - P.�aikovskio “Gulbi� 
e�eras”. 2 v. baletas. Dir. R.�ervenikas.
24 d. 12 val. - P.�aikovskio “Spragtukas”. 
2 v. baletas. Dir. M.Sta�kus.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

21 d. 18 val. - F.�ilerio “Marija Stiuart”. 
Re�. J.Vaitkus.
22, 23 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigho miuziklas “�mogus i� La Man�os”. 
Re�. A.Ve�erskis.
24 d. 12 val. - A.Lindgren “Pep� Ilgakojin�”. 
Re�. E.Jaras.
27 d. 18 val. - “Dienos ir dainos”. 
Re�. R.Mork�nas.
28 d. 18 val. - T.Dorsto, U.Ehler “A�, 
Fojerbachas”. Re�. V.Masalskis.

Ma�oji sal�
24 d. 16 val. - H.Ibseno “Meistras Solnesas”. 
Re�. J.Ross.
26 d. 18 val. - Premjera! E.E�lei “Gaidukas”. 
Re�. J.Smoriginas.
27 d. 19 val. - A.Baricco “�ilkas” (pagal 
A.Baricco roman�). Re�. B.Marcinkevi�i�t� 
(Mar).
28 d. 18 val. - S.Mro�eko “Na�l�s”. 
Re�. S.Ra�kys.

Vilniaus ma�asis teatras
22 d. 18.30 val. - “Mano sielos netylan�ios 
stygos...” Algirdo Lat�no ir “Rojaus T�z�” 
spektaklis.
23 d. 18.30 val. - T.Maknalio “Meistri�kumo 
pamoka (Maria Callas)”. Re�. G.Padegimas.
24 d. 12 val. - Vytauto V.Landsbergio “Uod� 
pasakos”. Re�. Vytautas V.Landsbergis.
27 d. 18.30 val. - S.Beketo “Belaukiant 
Godo”. Re�. R.Tuminas.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

22, 23 d. 18 val. - Premjera! A.Anros “Bestija 
�ydrom akim”. Re�. G.Makarevi�ius.
27 d. 18 val. - Pagal V.�ekspyro komedij� 
“U�sispyr�l�s tramdymas”. Re�. C.Grau�inis.

Sal� 99
23 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio 
Dominyko meil�”. Re�. A.Vid�i�nas.

Rus� dramos teatras
21 d. 18 val. - E.Skrib�s “Audra vandens 
stiklin�je”. Re�. E.Mura�ovas.
22 d. 18 val. - L.Tolstojaus “Ana Karenina”. 
Re�. E.Mitnickis (Kijevas).
23 d. 19 val. Ma�ojoje sal�je - J.Reza 
“Atsitiktinis �mogus”. Re�. J.Vaitkus.
23 d. 18 val. - F.Sagano “Viskas tau, mano 
meile!” Re�. E.Mura�ovas.
24 d. 18 val. - D.Haroverio “Juodasis straz-
das”. Re�. J.Vaitkus.

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

21 d. 19 val. - “Gele�is ir sidabras” (pagal 
Vlado �imkaus eiles). Monospektaklis suau-
gusiems. Inscenizacijos aut ir re�. R.Kazlas.
23 d. 12 val. - S.Siudikos “Princes� ir kiaulia-
ganys”. Re�. A.Mikutis, komp.O.Ditkovskis.
24 d. 12 val. - Antano A.Jonyno, V.Maz�ro 
“Cirkas yra cirkas”. Re�. ir dail. V.Maz�ras, 
komp. F.Lat�nas.

Ma�oji sal�
23 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Baltos pasa-
kos”. Re�. N.Indri�nait�.
24 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Snieguol� ir 
septyni nyk�tukai”. Re�. N.Indri�nait�.

Elf� teatras
23 d. 12 val. - “�arlot�s voratinklis”. 
R.Vik�raitis.
23 d. 18 val. - “I�laisvinkit auksin� 
kumeliuk�”. R.Vik�raitis.

Keistuoli� teatras
22 d. 19 val. - Muzikinis spektaklis 
suaugusiesiems “Paskutiniai Br�meno 
muzikantai”. Re�. A.Giniotis.
23 d. 12 val. Ma�ojoje scenoje - “Interviu su 
�lyk�tukais”. Re�. A.Sunklodait�.
23 d. 19 val. - Muzikinis spektaklis 
suaugusiesiems “Paskutiniai Br�meno 
muzikantai”. Re�. A.Giniotis.
24 d. 12 val. - Muzikinis spektaklis vaikams 
“D�kstantme�io Kurmis”. K�rybin�s grup�s 
pastatymas Z.Milerio ir H.Dosko�ilovos 
knygeli� motyvais.

”Raganiuk�s” teatras
23 d. 12 val. - “Princes� ir nyk�tukas”. 
Pagal O.Vaild�.
23 d. 13 val. - “Skraidantys me�kiukai”. 
Spektaklis patiems ma�iausiems.
23 d. 17 val. - “Dr�sioji Pupul�”.
24 d. 10 val. - “Angel� pasaka”. 
Pagal Vytauto V.Landsbergio pjes�.
24 d. 12 val. - “Lokys ir mergait�”.
24 d. 13 val. - “Skraidantys me�kiukai”. 
Spektaklis patiems ma�iausiems.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako 



30 Tendencijos

Prekės ženklą “Olialia” 
žino 81,8 proc. visoje Lie-
tuvoje vykdytos apklau-
sos respondentų, rodo 
bendrovės “TNS Gallup” 
atliktas jo žinomumo ir 
suvokimo tyrimas. Tyrimo 
duomenys rodo, kad prekės 
ženklo žinomumas, palyginti 
su užpernai, kai jį žinojo 66,7 
proc. visų respondentų, išaugo 
15 proc.

Geriausiai prek s ženklas “Olia-
lia” žinomas tarp jaunesnio ir viduti-
nio amžiaus žmoni . 20-29 met  am-
žiaus grup je j  žinantys nurod
99,3 proc. apklaust j , 30-39 met
amžiaus grup je žinomumas siek
89,7 proc. vis  apklaust j .

Vertinant pagal išsilavinim ,
dažniausiai š  prek s ženkl  žino-
jo vidurin , aukštesn j  ir aukšt j
išsimokslinim gij  respondentai, 

atitinkamai 89,9 proc., 84,5 proc. 
ir 82,3 proc. vis  apklaust j .

Tiriant prek s ženklo suvoki-
m  nustatyta, kad “Olialia” logo-
tipu žymimi maisto produktai ge-
riausiai žinomi tarp 8-19 met  am-
žiaus grup s respondent . Penk-
tadalis iš šio amžiaus apklaust j
nurod  geriausiai žinantys g rim
“Olialia Cola”, o to paties skonio 
ledus ir kitus produktus žinojo 
maždaug kas dešimtas tyrimo da-
lyvis, tuo tarpu pat  prek s ženkl
žinojo 85,9 proc. 8-19 met  am-
žiaus apklaust j .

Vertinant bendr  prek s ženklo 
žinomum  pagal priskiriamas pre-
kes ir paslaugas, išgird  “Olialia” 

pavadinim  žmon s pirmiausiai pa-
galvojo apie “Olialia” mergaites (63 
proc.), “Olialia” kalendori  (56,4 
proc.) ir dienrašt  “Vakaro žinios” 
(45,9 proc.).

Lyginant 2008 ir 2009 metus, 
labiausiai išpopuliar jo “Olialia” ka-
lendoriai, juos žinojo 8 proc. daugiau, 
o “Olialia Maestro” korteles žinojo 
5 proc. daugiau respondent .

Rinkos tyrim  bendrov  “TNS 
Gallup” tyrim  UAB “Respublikos” 
leidiniai” užsakymu atliko 2009 m. 
lapkri io 22 - gruodžio 2 dienomis, 
jame dalyvavo 563 atsitiktinai pa-
rinkti respondentai nuo 8 iki 74 
met  amžiaus.

“Laisvalaikio” inf. 

Tyrimas: “Olialia” prekės ženklą 
žino 4 iš 5 Lietuvos gyventojų
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“Laisvalaikio” forumas
Irena VANAGAITYT ,

grožio salono “Gatineau” 
direktor

“Laisvalaikio” korteli  savininkams nuolai-
das teikia labai daug maitinimo staig . Dirbu 
centre, tad dažniausiai “Laisvalaikio” nuolaida 
pasinaudoju restorane-picerijoje “Pomodoro”. 
Sutaupau ir eidama  kinus, teatrus. Paskutinis 
matytas spektaklis - Vilniaus mažajame teatre 
rodytas “Madagaskaras”. Paliko labai ger sp -
d . Nesu skai iavusi, kiek tiksliai sutaupau su 
“Laisvalaikiu”, bet tikrai daug - “Laisvalaikio” 
korteles turime praktiškai visa šeima. Ir  m -
s  grožio salon , kadangi taip pat teikiame nuo-
laid , ateina daug “Laisvalaikio” gerb j . Šia 
kortele naudojasi tikrai daug žmoni .

Mindaugas BENDŽIUS, 
vienas prodiuserin s kompanijos 

“Cactus” vadov

“Laisvalaikio” kortel s nuolaida dažnai 
pasinaudoju Klaip dos bare “Miesto smu-
kl ”, kelis litus sutaupau ir eidamas  kin .
Smagu, kad kortel  nuolaidas teikia ne tik 
mano gimtajame paj ryje, bet ir kituose 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kai b -
nu Vilniuje, ger  didkepsni  užsuku  res-
toran  “SteakeHouseHelios”, Kaune 
m gstu pavalgyti kin  ir japon  maisto res-
torane “Gan bei city”. O yra tek  “Laisva-
laikio” kortele pasinaudoti ir kaip asmens 
tapatyb s dokumentu, nes joje yra nuo-
trauka.

Asmeninio albumo nuotr.
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DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Restorane-picerijoje “Pomodoro” 
Vilniaus mažajame teatre 
Kino teatre “Forum Cinemas”

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Bare “Miesto smukl ”
Kino centre “Cinamon” 
Restorane “SteakeHouseHelios”Asmeninio albumo nuotr.
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Šios savaitės pretendentė aštuoniolikmetė kelmiškė Orinta Mockutė yra populiariosios “Olialia pupytės” 
Oksanos Pikul pusseserė. Mergina sako, kad baigusi mokyklą ir pradėjusi teisės studijas labai norėtų prisidė-
ti prie “Olialia” projekto. Ką gi, pirmąjį žingsnelį ji jau žengė - dalyvavo savaitės pretendentės fotosesijoje.

“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 21 d.

Parengta pagal Eltos inf.
EPA-Eltos nuotr.

SMALIŽIŲ ROJUS. Tokį rastumėte 
nukeliavę į Pekiną, Kiniją. Nuo sausio 29 d.

 lankytojams duris atvers teminis parkas 
“Pasaulio šokolado stebuklų šalis”. 

Bus net šokoladinė Didžioji kinų siena.

34 Beprotiškas pasaulis  

APAVAS. Per Rio de 
Žaneire, Brazilijoje, 
vykusią mados 
savaitę pristatyta itin 
pretenzinga avalynė. 
Aukštosios mados 
eksponatas akims 
paganyti.

LEDAS. Londone, Didžiojoje Britanijoje, 
gatves puošia ir paįvairina iš ledo išskob-
tos figūros.

DRABUŽIAI. Niurnberge, Vokietijoje, 
vyksta šunų paroda. Tarp augintinių - ne 
vienas įmantriai apvilktas keturkojis. 
Žmonėms - atrakcija, šunims - vargas.

Fotografas Raimundas Adžgauskas, 
fotografuota kokteilių bare “Skybar”, 

drabužiai - “La Senza” 


