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Aktorius Arūnas Sakalauskas (55)
prisipažįsta, kad gyvenime jam pasitaiko
situacijų, kai pats jaučiasi tarsi būtų
revizorius iš režisieriaus Rimo Tumino
spektaklio „Revizorius“. Vos kartą per metus
rodomas spektaklis kaskart sulaukia didelio
dėmesio. Dėmesio sulaukia ir pats aktorius.
Gatvėje jį kalbina nepažįstamieji, šypsosi
jam ar prašo kartu nusifotografuoti. Ar
toks dėmesys erzina žinomą aktorių, kuo,
anot jo, skiriasi šlovė ir sėkmė ir kokią laidą
jis norėtų vesti televizijoje – apie visa tai
atvirame A.Sakalausko interviu.

revizorius ir
scenoje, ir
gyvenime

2 p.

Ką grupės „Biplan“ lyderiui Maksui Melmanui reiškia kolekcionuojami drambliukai ir kiek jis jų
sukaupė per daugelį metų?

Plačiau 4 p.

Kuo Lietuvoje didžiuojasi
žinoma dainininkė Neda
Malūnavičiūtė ir kodėl ją
gąsdina netikros šypsenos?

Plačiau 6 p.

Stasio Žumbio nuotr.

Arūnas
Sakalauskas:

Ką vaikystėje veikdavo
muzikantas Martynas Levickis
ir kokia buvo jo pirmoji pažintis
su akordeonu?

Kaip keisti savo kūrinį didžiojoje „Eurovizijoje“ ketina dainininkė, nacionalinės atrankos
nugalėtoja Ieva Zasimauskaitė?

Plačiau 7 p.

Plačiau 8 p.
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Arūnas Sakalauskas:

- Tokiu tampama ar gimstama?
- Nežinau, tai man ir pačiam
yra paslaptis. Nujaučiu, kad taip
galima padaryti, bet tam reikia
daug darbo. Juk gyvenime kiekvienas iš mūsų turime problemų. Jūs
turite, aš turiu, o spektaklyje žiūrime sceną, kurioje problema yra
tik ta scena, tas epizodas, o kur jų
gyvenimas už scenos? Ką, jie daugiau nieko neturi iškyrus tą konfliktą? Ne. Taigi geras aktorius visada turės ir tai, kas slypi už tos
problemos, kažkokią paslaptį, kurios mes neįminsime, bet dėl kurios jis yra gyvas. Štai tada žiūrovas mato žmogų, kuris turi savo
požiūrį į tai, ką vaidina, mato, kaip
jis tą daro ir kodėl tą daro. Tai yra
daugiau nei vien techniškai atliktas vaidmuo.

Kaip netapti senu bambekliu
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Režisierius Rimas Tuminas Nikolajaus Gogolio satyrą
„Revizorius“ pavertė tragikomedija. Kaip jūs apibūdintumėte šį spektaklį?
- Aktoriams yra labai sunku
kalbėti apie spektaklius, ypač
apie tuos, kuriuose patys vaidina.
Tebūnie tragikomedija. Juokinga,
kai žmonės gyvena tokioje korupcinėje sistemoje, kuri paremta
valdžios vertikale. Staiga atvažiuoja vyrukas, kurį netyčia palaiko kuo kitu. Jis turi savų problemų - nuvažiavęs į Peterburgą
norėjo kažkuo tapti, bet jam nepavyko, dužo jo viltys.

- Atskiriate aktorius, kurie meluoja scenoje?
- Ne, jie nemeluoja. Jie tiesiog teisingai sugroja natas.

Redakcijos archyvo nuotr.

- Kaip manote, kiek šiandien Lietuvoje yra aktuali
„Revizoriaus“ tematika?
- Aktuali. Skandalai, painiojami privatūs ir viešieji interesai,
Seime dengiami draugai. Seimūnas važinėdamas automobiliu gali viršyti greitį 33 kartus per metus ir jam nieko už tai nebus.
Dedasi įvairiausi dalykai. Milijonai klausimų kyla žmonėms. Mano personažas spektaklyje pasakoja apie tokius žmones, kurie
turi didelių vilčių: atvažiuoja mokytis arba dirbti, o paskui labai
stipriai nusivilia ir užstringa savo nusivylimuose. Jie nepriima
to kaip etapo, kaip naujo kelio
pradžios ir tada prasideda problemos. Aplinkiniai, kurie supa
mano personažą, - jie tokie priklausomi vienas nuo kito, taip
susiję kyšininkavimo saitais.

Sėkmė yra
tada, kai pats
žinai, kad viską
padarei gerai
Taip buvo prieš šimtą metų, taip
yra ir dabar. Niekas nepasikeitė.
Mums vis dar labai trūksta kultūros: politinės, bendravimo, aptarnavimo, pagarbos kito nuomonei. Nors sakoma: „ginčuose
gimsta teisybė“, pastebiu, kad

ginčuose gimsta ne teisybė, o
nuoskaudos.
- Ši viena geriausių kada
nors Lietuvos teatre pastatytų
komedijų ne tik apie neišsipildžiusias žmogaus svajones,
bet ir apie žmogaus santykį su
valdžia. Koks jūsų santykis su
valdžia?
- Valdžios vyrų aš beveik nematau nei spektakliuose, nei
parodų atidarymuose, nei koncertuose. Norėtųsi, kad jie lankytųsi
dažniau...
- Kokią funkciją šiandien
atlieka teatras, spektakliai?
Žmonės čia ateina atgaivos, o
gal ieško atsakymų, temų diskusijoms?
- Vieni į teatrą ateina atgaivos, nori pailsėti, o kiti ateina pasigilinti į tai, kas darosi gyvenime, kas vyksta su jais pačiais.
Skirtingi yra ir spektakliai - vieni
lengvesni, kiti - sunkesni.
- Prie kurių priskirtumėte
„Revizorių“?
- „Revizorius“ yra ir toks, ir
toks. Ir juokingas, o kartu ir tragiškas. O iš ko juokiamės? Iš savęs... Mano vaidmuo „Revizoriuje“ nėra komiškas. Jis tragiškas.
Tai apie žmogų, kuriam sugriuvo
gyvenimas, sudužo svajonės ir todėl jis „įsikibęs“ to miestelio, nes
nori satisfakcijos, nori pabūti
svarbus... Šis spektaklis apie amžiną žmogaus troškimą ne tik gyventi gražiau, geriau, bet ir būti
mylimam, vertinamam.

Praėjusią savaitę teatro ir kino aktoriui Arūnui Sakalauskui buvo
įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

- „Revizorius“ yra rodomas tik kartą per metus. Kaip
jums pačiam - lengviau imtis
naujo vaidmens ar gludinti ir
ieškoti kažko naujo senuose
savo vaidmenyse?
- Spektaklį galima gludinti iki
sąmonės netekimo. Jis gali keis-

tis, jis gali prisiderinti prie laik
mečio, gali prisitaikyti prie tam
tikrų įvykių. Bet, nepaisant to,
didesnis iššūkis yra nauji vaid
menys.
- Tai ir „Revizorius“ laikui
bėgant keičiasi?
- Taip, mes senstame. Chlestakovas negali būti tokio amžiaus
kaip aš. Čia jau nepadoru.
- Ar buvo gyvenime situacijų, kai ne teatro scenoje jūs
pats jautėtės tarsi revizorius?
- Būna. Būna, kai sako komplimentus, prieina gatvėje ar parduotuvėje, pasisveikina, ilgai kalbasi, o aš niekaip negaliu prisiminti, kur su tuo žmogumi mačiausi. Paskui jis sako - jūs manęs
nepažįstate. Aš įvardinu kokį nors
panašų žmogų, o jis sako, ne, aš
čia tik šiaip priėjau.
- Kaip vertinate jaunąją
aktorių kartą?
- Laikas pasikeitė. Pasikeitė
teatro kalba, mąstymo greitis,
vaidybos būdas. Reikia suspėti
prisitaikyti, nes gali tapti senu
bambekliu ir sakyti: o anksčiau
mes darydavome taip ir taip, o
dabar ateina, prabėga nuogais užpakaliais ir viskas.
- O kaip tokiu bambekliu
netapti?
- Reikia bendrauti su jaunimu, domėtis tuo, kuo domisi jie.
Žiūrėti, ką jie daro, nes jie tai
daro nuoširdžiai. Apskritai teat
ras yra jaunų žmonių darbas. Tas
jų azartas, noras dirbti atperka
patirties ir profesionalumo stoką. Anksčiau ar vėliau jie taps
profesionalais. Yra puikių aktorių, režisierių, todėl esu visiškai
ramus dėl teatro ateities. Jis nenumirs. Jei tiek tūkstančių metų
nenumirė, tai ir be mūsų nenumirs.

- Amžina dilema - ar televizija tų jaunų aktorių nesugadins?
- Ne, nes tai du skirtingi dalykai. Kai kurie atras save televizijoje, žinau tokių atvejų, kai kurie - atras save teatre, kai kurie
sugebės išlaviruoti tarp šių dviejų sričių. Tik reikia pasirinkti, žinoti, kur eiti.
- Įsivaizduojate save dar
grįžtantį į televiziją?
- Įsivaizduoju, jei būtų kas
nors tinkamo. Tai galėtų būti kokia nors neintelektuali pokalbių
laida. Neintelektuali, bet apie meną, apie meną visiems suprantama kalba. Nes yra tos laidos, kurias mažai kas žiūri, jos yra taip
sudvasintos, kad tampa panašios
į parodiją.

Mums vis dar
labai trūksta
kultūros:
politinės,
bendravimo,
aptarnavimo,
pagarbos kito
nuomonei
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- Neseniai buvote įvertintas Vyriausybine kultūros premija. Tos premijos priverčia
jausti didesnę atsakomybę už
tai, ką darote?
- Nemanau, kad priverstų pasikeisti, bet nereikia nieko slėpti - įvertinimai visada yra malonu.
Jie parodo, kad kažkas žiūri, kažkas tave mato. Aš tik žinau, kad
ir daug kitų yra verti tokių premijų, o mes taip po vieną vis išrenkame. Jautiesi tarsi kaltas, nes
žinai, kad ir tas vertas, ir kitas.
- Kaltė prieš kitus?
- Ne kaltė, tiesiog taip yra.
Būna dalykų gyvenime, kurių tiesiog nereikia aiškinti.
- Jei būtų jūsų valia, kam
duotumėte premiją?
- Nežinau. Negaliu pasakyti.
- O kaip vyksta darbas su
režisieriumi Rimu Tuminu?
Kiek režisierius leidžia improvizuoti scenoje?
- Daug. Jis leidžia viską, bet
kartu ir nusako kryptį.
- Nors XIX a. klasikas Nikolajus Gogolis pagrindinį
spektaklio herojų pavaizdavo
kaip sukčių, režisierius R.Tuminas jūsų personažui suteikė
visiškai kitų spalvų. Ar tiesa,
kad retas režisierius sugeba
taip interpretuoti klasikinį kūrinį?
- Taip, tai tiesa. Atrodo, tarsi
būtų paimtas nepajudinamas mar-

Apie spektaklį „Revizorius“

Arūnas Sakalauskas ir Eglė Gabrėnaitė spektaklyje „Revizorius“

muro luitas ir iš jo nukalta leng
vutė kregždė, kuri sugeba skraidyti. Spektaklyje neliko nė vieno
neigiamo personažo. Čia net paprasčiausias kyšininkas, kortuotojas ar skundikas turi svajonių,
norėtų pakeisti savo gyvenimą.
- Matyt, neįmanoma pasakyti, kas svarbiau - aktorius
ar režisierius?
- Pamėginkime aktoriui leisti vaidinti be režisieriaus ir režisieriui be aktoriaus. Jie vienas be
kito negali. Spektakliuose labai
gerai matyti, ar aktoriai supranta,
ką norėjo režisierius padaryti, ar
pasiduoda tam. Kartais nesupranta, o kartais režisierius nesugeba
išartikuliuoti savo minties.
- O jūsų gyvenime buvo tokių vaidmenų, kurių taip ir nesupratote?
- Be abejo. Buvo tokių, kur
aš nesugebėjau padaryti to, ko
manęs prašė, buvo, kur man neleido padaryti taip, kaip norėjau.
- Tokiais atvejais prisitaikote?
- Prisitaikau. Aš nekovoju ir
nešvaistau energijos.
- Jei pamenate, kuris jūsų
vaidmuo sulaukė didžiausio
atgarsio, atsiliepimų, reakcijos?
- Gal „Helberio naktis“, „Revizorius“, „Dėdė Vania“, Katinas
iš „Meistro ir Margaritos“, „Senė“... Daug tokių buvo. Bet reikia
suprasti, kad šlovė ir sėkmė yra
du skirtingi dalykai. Dabar išvardijau tuos spektaklius, kurie atnešė sėkmę, o dėl šlovės aš nežinau. Šlovę gali sukelti bet kas net ir „pusdarbis“. Visi gali saky-

ti, kaip puiku, kaip puikiai suvaidinote „Dviračio žiniose“. Bet čia
bus šlovė, o ne sėkmė. Sėkmė yra
tada, kai pats žinai, kad viską padarei gerai. Kitiems gali ir nepatikti, bet pats už tai pasirašai.
- O dažnai skiriasi publikos ir jūsų paties įvertinimas
sau?
- Ne. Publika jaučia. Ji iškart
atpažįsta, kada gerai, o kada būna
blogai.

Nors sakoma:
„ginčuose gimsta
teisybė“, aš
pastebiu, kad
ginčuose gimsta
ne teisybė, o
nuoskaudos
- Kokie artimiausi darbai
jūsų laukia?
- Žinote, nesakysiu, nes jei
pasakysiu, jie gali nuplaukti. Iš
tiesų iki rudens manęs laukia trys
darbai, vienas jų tikrai bus, o dėl
dviejų dar abejoju. Du teatro scenoje, vienas - kine.
- Kaip vertinate šiandienį
atgimusį lietuvišką kiną?
- Yra gerų. Džiaugiuosi, kad
kinas darosi profesionalesnis, galų gale nueinama nuo to pseudoautorinio kino. Jis truputį vilko
visą lietuvišką kiną pažeme. Buvo
toks neišartikuliuotas, bet labai
jau gilus ir protingas. Lietuviškame kine ilgai nesifilmavau, o po
to vienus metus nutariau eiti visur, kur tik kvies. Iš karto nusifilmavau penkiuose filmuose. Buvo ne kas. Vienas dar pusėtinas,
bet kiti, kaip aš juos vadinu, buvo
greitųjų kreditų filmai.

- O pats sekate tai, ką rodo televizija ar atsiribojate?
- Žiūriu televiziją, bet nesu
nuo jos priklausomas.
- Grįžkime prie „Revizoriaus“. Ten vaidinate su dar
viena nusipelniusia aktore
Egle Gabrėnaite. Ką tas bendradarbiavimas jums davė?
- Su Egle vaidinu ne viename spektaklyje. Geras aktorius
nuo prasto skiriasi tuo, kad geras
turi savo požiūrį į tai, ką daro.
Turi kažką daugiau nei tik vaid
muo. Žiūrovas scenoje turi matyti gyvą žmogų su problemomis,
o ne tik personą, atliekančią
vaidmenį.

Spektaklis „Revizorius“

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

n Rimo Tumino „Revizorius“ - neabejotinai viena geriausių kada nors
Lietuvos teatre pastatytų komedijų. Nors Nikolajaus Gogolio pjesė
„Revizorius“, vaizduojanti nuodėmėse ir ydose skęstančio provincijos miestuko sukrėtimą, tradiciškai laikoma pirmąja realistine rusų satyra, R.Tuminui
nekilo ūpas pamokančiai grūmoti nuo scenos.
n Pasak režisieriaus, statant spektaklį jam visiškai nerūpėjęs nei socialinis,
nei politinis, nei religinis kontekstas. „Aš įsitikinęs, kad dabar niekam tas
demaskavimo patosas nereikalingas. Seniai niekam neberūpi špyga
kišenėje - visą tiesą apie visus galima kloti kur tik nori“, - tikina
R.Tuminas. - „Man norisi kalbėti apie žmogų. Pagrindine spektaklio tema
padaryti žmogaus apsivalymą. Nuo ko? Tikriausiai nuo kančių, kompleksų,
nuodėmių, persekiojančių jį visą gyvenimą.“
n Pagrindinis spektaklio herojus, jaunas plevėsa Chlestakovas, grįždamas
iš Peterburgo į tėvų dvarelį, užtrunka miestelio viešbutyje, nes neturi pinigų
atsiskaityti su savininku. Per klaidą ar greičiau dėl neįtikėtinos valdininkų
vaizduotės jis palaikomas revizoriumi, kuris turi pasirodyti mieste incognito.
Būdamas naivus ir lengvabūdis, Chlestakovas nuoširdžiai patiki, kad yra
visų mylimas, apsigyvena miesto galvos namuose, tikėdamas, kad skolinasi
pinigų, susirenka iš valdininkų kyšius, pasijutęs salonų liūtu, apsuka galvą
namų šeimininkei ir jos dukteriai, pasiperša, susižada ir, paklusdamas
įžvalgiam tarnui, laiku spėja iškeliauti. Tuomet pasirodo tikrasis revizorius, ir
komedija virsta tragedija.
n „Revizorius“, mano manymu, yra absoliučiai tobulas. Retas kuris
režisierius sugeba taip perskaityti klasikinį, chrestomatinį kūrinį. Atrodo,
tarsi būtų paimtas nepajudinamas marmuro luitas ir iš jo nukalta lengvutė
kregždė, kuri sugeba skraidyti. Keista, kad neliko nė vieno neigiamo
personažo. Pasirodo, kad net paprasčiausias kyšininkas, kortuotojas ar
skundikas taip pat turi svajonių, taip pat norėtų pakeisti savo gyvenimą.
Svajonės apie geresnį ir teisingesnį gyvenimą verčia spektaklį skambėti kaip
stygą rūke“, - teigia aktorius Arūnas Sakalauskas.
n „Revizorius“ sukelia pojūtį, lyg pirmąkart girdėtum tariamus N.Gogolio
žodžius, ir verčia stebėtis neišsenkančiu režisieriaus R.Tumino sąmoju bei
fantazija. Ribos tarp to, kas juokinga ir dramatiška, kas realu ir mistiška, čia
beveik išnyksta. O maži, apsėsti fantazijų apie įdomesnį, šviesesnį gyvenimą
provincijos žmonės, įgyja savito žavesio, kelia atlaidų šypsnį ir užuojautą.
n Komedija „Revizorius“ su Arūnu Sakalausku, Egle Gabrėnaite
ir visa žinoma Vilniaus mažojo teatro aktorių plejada jau
greitai - 2018 m. kovo 25 d. Nacionaliniame dramos teatre ir
balandžio 11d. Klaipėdos Žvejų rūmuose.

Noriu išsaugoti istoriją
Vieniems kolekcionavimas yra
smagus laisvalaikio pomėgis,
kitiems - gyvenimo būdas. Prie
pastarųjų save priskiria ir aistringas kolekcininkas bei verslininkas Vaclovas Kontrauskas.
Jis įsitikinęs, kad kolekcininkai
turi savo misiją - dauguma jų ne
tik turiningai praleidžia laiką,
bet ir prisideda prie istorinių bei
kultūrinių vertybių išsaugojimo
ateities kartoms.
Eimantė JURŠĖNAITĖ

Aistra kolekcionuoti
atsirado vaikystėje
Paklaustas, kas paskatino taip
entuziastingai imtis kolekcionavimo, V.Kontrauskas juokauja,
kad tai - užkoduota jo prigimtyje:
„Būdamas mažas jau buvau labai
smalsus ir su tėvais lankydamasis
svečiuose prašydavau šeimininkų
leisti užlipti „ant aukšto“ - taip
vadindavau namų palėpes. Patikusius daiktus žmonės leisdavo
pasiimti. Namuose netgi buvo patalpa po laiptais, kurioje tėvai man
leido tuos radinius laikyti“, - apie
pirmąsias kolekcionavimo užuomazgas prisiminė V. Kontrauskas.
Pasak jo, ypatingu postūmiu imtis
šio pomėgio buvo ir senelio dovana - pašto ženklų bei monetų
kolekcijos, kurias V.Kontrauskas
yra išsaugojęs iki šiol. Be senelio
dovanotų pašto ženklų, jis taip pat
rinko degtukų dėžučių etiketes ir
įsegamus ženkliukus, kurių turi
kelis tūkstančius. „Matyt, toks
mano genuose užprogramuotas
likimas. Šis pomėgis tęsiasi visą
gyvenimą ir sustoti tikrai neketinu“, - šypsojosi jis. Šiandien jo
kolekcijoje - dešimtys tūkstančių
eksponatų: nuo tautodailės iki kulinarinio paveldo vertybių.
Kolekcionavimą V.Kontrauskas juokais vadina diagnoze, prik
lausomybe bei gyvenimo būdu,
kuriuo neretai užsikrečia ir artimieji bei bičiuliai. Jo žmona Henrita - istorikė, tačiau vyro pomėgį
iš pradžių ir ji vertino kiek skeptiškai: „Manau, ji manęs nesuprasdavo, tik vis klausdavo: „Kam
tau to reikia? Šitiek visokiausių

klastočių, kurios interneto platybėse siūlomos kaip originalai“.
Todėl jis pats vertingų eksponatų
internete neieško, veikiau interneto pagalba eksponatai suranda
kolekcininką. „Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus tinklalapis
internete gausiai lankomas. Žmonės sužinoję, jog turime muziejų,
neretai mane suranda ir pasiūlo
įdomių daiktų. Vieni daiktus dovanoja, kiti siūlo įsigyti. Dažnai
pas mane atėję žmonės liūdi, kad
jų daiktai vaikams ir anūkams atrodo beverčiai, - pasakojo V.Kont
rauskas. - Žinoma, pastebiu tam
tikrą susidomėjimą antikvariniais
daiktais, nors jie dažniausiai naudojami kaip interjero ar kiemo
puošmenos. Geriau taip, nei beprasmis senovinių daiktų naikinimas. Tik keista, kuomet žmonės
savo daiktus neretai tiesiog išmeta, o pamatę tokius pačius muziejuose nostalgiškai nudžiunga, prisimena, kad ir jų seneliai tokius
naudojo. Noriu išsaugoti istoriją
ir daiktus, kurie sparčiai dingsta
iš mūsų buities, gyvenimo ir yra
pasmerkti užmarščiai“.

Kiekviena
kolekcija yra
savotiška
iškarpa iš tam
tikrų istorinių
bei kultūrinių
laikotarpių
Vertybes apsaugo nuo
sunaikinimo

daiktų!“ Žmoną galima suprasti.
Pavyzdžiui, jei paimsime sidabrinę šakutę, galbūt ji tikrai nebus
vertingas muziejinis eksponatas.
Bet jei į tą pačią šakutę pažvelgsime kaip į kolekcijos, tam tikro
konteksto dalį, galėsime pamatyti, kokių būta stalo įrankių, kaip
jie keitėsi. Kolekcija juk yra visuma. Dabar, kai kolekcijos sugulė
muziejuose, ji pamatė mano pomėgio prasmę“, - paaiškino aist
ringas kolekcininkas.

Unikalioje kolekcijoje dešimtys tūkstančių
eksponatų
Įspūdingos V.Kontrausko kolekcijos šiuo metu yra dviejuose
jo su žmona Henrita įkurtuose
muziejuose - sostinėje esančiame

Lietuvos kulinarinio paveldo muziejuje ir privačiame muziejuje
Laibgaliuose (Rokiškio r.).
Vilniuje esantis Lietuvos kulinarinio paveldo muziejus - unikalus. Muziejų, turinčių tokią plačią su kulinarija bei gastronomika
susijusių eksponatų kolekciją, pasaulyje tėra vienetai. Jame yra
daugiau nei 25 tūkstančiai eksponatų - porceliano indų, stalo
sidabro, stiklo, keramikos dirbinių, kavos malūnėlių, 500 bezmėnų kolekcija ir kt. Muziejaus ekspozicijoje galima išvysti ir unikalią kulinarijos knygų kolekciją,
kurią sudaro daugiau nei 2000 rašytinių šaltinių. Dar tiek pat kolekcininkas yra sukaupęs skirtingų kraštų meniu iš įvairių laikotarpių. Kadangi didikų valgomie-

Daugelis
vertybių
į Lietuvą
sugrįžta tik dėl
muziejininkų ir
kolekcininkų
entuziazmo
ji buvo puošiami meno kūriniais,
muziejaus ekspozicijose yra senovinių valgomojo baldų, paveikslų bei skulptūrų. Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus kolekcija
apima laikotarpį nuo LDK iki XX
a. pabaigos. Daugelio daiktų ar
įrankių, kuriuos galite pamatyti
čia, tikrai neišvysite kituose šalies muziejuose - V.Kontrausko
surinkta kolekcija yra labai įvairiapusiška.

V.Kontrauskas renka ne tik
tai, kas susiję su kulinariniu mūsų
krašto paveldu. Dar keli tūkstančiai išskirtinių eksponatų yra
Laibgaliuose, H.Kontrauskienės
senelių sodyboje. Šeimos sodyboje-muziejuje sukaupta per 6000
eksponatų - tautodailės ir liaudies
buities eksponatai, įvairūs padargai, alaus gamybai skirtos bačkos
ir bačkutės, taip pat staliaus, kalvio
ir batsiuvio įrankių kolekcijos, o
po specialiai įrengta stogine - vežimai, važiai, rogės, rogutės.

Internetas kolekcionuoti
(ne)padeda
Savo pomėgį V.Kontrauskas
gyvenimo būdu vadina dar ir todėl, kad ieškoti vertingų daiktų
nepakanka, taip pat reikia labai
daug domėtis. „Viskas nėra taip
paprasta, kaip gali pasirodyti.
Kiekvienas kolekcininkas, priklausomai nuo pasirinktos kolekcijos tematikos, turi daugybę katalogų, žinynų ir kitos literatūros,
padedančios atrinkti kolekcijai
tinkamus eksponatus. Pavyzdžiui,
mes su žmona turime maždaug
500 leidinių, kurie padeda nepasimesti ir kolekcijas papildyti tik
vertingais dalykais. Reikia daug
skaityti, domėtis ir turėti visapusišką supratimą. Galiausiai šiais
laikais nemažai informacijos yra
internete, kur kolekcininkams
kuriamos milžiniškos duomenų
bazės“, - sakė V.Kontrauskas.
Kolekcininkai dabar nemažai
informacijos gali rasti internete,
eksponatų taip pat. Tačiau V.Kont
rauskas įspėja būti atsargiems:
„Internete labai daug replikų,
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Unikalią istorijos ir kultūros
vertybių kolekciją V.Kontrauskas
rinko kelis dešimtmečius. Jis įsitikinęs - kiekviena kolekcija yra savotiška iškarpa iš tam tikrų istorinių bei kultūrinių laikotarpių. Dabar norintiems surinkti tokią įspūdingą kolekciją būtų labai sunku:
„Daugelis vertingų daiktų neišliko.
Nemažai vertingų daiktų buvo sunaikinta sovietmečiu, išmesta į sąvartynus ar išvežta iš Lietuvos.
Nemažai kolekcinių vertybių, knygų, numizmatikos iš Lietuvos išvežtos dar seniau - po 3-iojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo.
Daugybė vertingų daiktų atsidūrė
Lenkijoje, Švedijoje, Rusijoje, Vokietijoje. Galiausiai atkūrus valstybę, į Lietuvą atvykę užsieniečiai pusvelčiui supirkinėjo įvairius senovinius daiktus ir masiškai vežė į savo šalis. Muziejininkai ir kolekcininkai dabar šių vertybių ieško aukcionų namuose ar
kitur ir vėl parveža juos į Lietuvą.

Taigi galima sakyti, jog daugelis
šių vertybių į Lietuvą sugrįžta tik
dėl muziejininkų ir kolekcininkų
entuziazmo“. Todėl, V.Kontrausko teigimu, kolekcininkų indėlis
į kultūrą yra didelis ir prasmingas, būtent jie grąžina daugelį
vertingų daiktų ar išsaugo juos
nuo sunaikinimo.
Kaip pastebi V.Kontrauskas,
Lietuvoje yra daug iškilių kolekcininkų, tačiau ne visi jie atsiskleidžia visuomenei: „Galbūt
nuo sovietmečio daugelis jų savo
pomėgį slėpė, bijojo, kad bus apkaltinti spekuliacijomis ar panašiais dalykais. Džiaugiuosi, kad
vis daugiau jų nebeslepia savo kolekcijų, sudaro katalogus, rengia
parodas, o kai kuriuos vertingus
eksponatus padovanoja valstybei“. Prieš keletą metų ir pats
V.Kontrauskas su žmona Valdovų
rūmams padovanojo LDK statuto
originalą.

Kolekcija - visada gera
investicija?
Kai kurios kolekcijos turi ne
tik didelę kultūrinę vertę, tačiau
gali būti laikomos ir puikiomis investicijomis. „Tikrai vertinga galėtų būti senųjų lietuviškų pinigų litų ar pašto ženklų kolekcija (omenyje turiu visus ženklus, išleistus
iki Antrojo pasaulinio karo, sovietinius Lietuvai skirtus ir atkūrus
valstybę leidžiamus pašto ženklus). Manau, kad, pavyzdžiui, sostinės ar Lietuvos atvirukai, kuriuose vaizduojamos įvairios vietovės
ar architektūros paminklai, taip pat
gali turėti nemenką vertę. Vertingos ir keliančios susižavėjimą neretai būna istorinių, meno ar karo
tematikos knygų kolekcijos. Žinoma, yra dalykų, kurių kolekcio
navimą vertinčiau skeptiškai, svarstė V.Kontrauskas. - Vis tik
niekada negali žinoti. Tarkim, įvairios skardinės iš pirmo žvilgsnio
gali pasirodyti nekokia investicija,
tačiau žinau, jog pasaulyje yra užkietėjusių gėrimų skardinių kolekcininkų, turinčių dešimtis tūkstančių eksponatų. Kai kurios skardinės kainuoja įspūdingas sumas.
Pabandykite įsivaizduoti, kiek gali
kainuoti pirmosios „Coca Cola“ ar
„Pepsi“ skardinės. Turiu pažįstamą
iš Vokietijos, kuris renka skirtingų
avialinijų lėktuvų evakuacijos planus, kurių jo kolekcijoje - apie
5000. Jis neretai rengia parodas, į
kurias atvyksta žmonės iš viso pasaulio. Kartais sunku patikėti, jog
tokios kolekcijos gali sulaukti tiek
susidomėjimo. Jau nekalbu apie
žmones, renkančius žinomų žmonių autografus ar meilės laiškus“.

Ką kolekcionuojate?
„Biplan“ vokalistas Maksas
Melmanas:
Pirmąjį drambliuką iš marmuro
man padovanojo mama, nuo tada juos ir
kolekcionuoju. Nesu iš tų, kurie kasdien
medžioja eksponatus savo kolekcijai internete ar sendaikčių turguose, tiesiog,
jei pamatau man patikusį dramblį - nusiperku. Daug kolekcijos eksponatų atkeliavo iš tolimų kraštų - nemažai keliauju, tad kai kuriuos eksponatus parsivežu iš kelionių, kai kuriuos iš savo
kelionių parveža draugai. Tačiau mano
kolekcijoje yra ir dramblys iš Fuerte
Venturos, ir iš sendaikčių turgaus, kurį
pamačiau eidamas įsigyti daržovių. Tik
rai neperku visų dramblių, kuriuos tik
pamatau, tačiau kartais atrodo, kad kai
kurie drambliukai manęs tiesiog laukia,
tad juos ir įsigyju. (Juokiasi.) Kiek tiksliai mano kolekcijoje dramblių - nežinau,
neskaičiavau, bet tikrai gerokai per 200,
galbūt arti 300. Kadangi kolekcija nemaža, ji gan išbarstyta - dalis dramblių
gyvena pas tėvus, dalis mano namuose,
o dalis - muzikos studijoje.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kolekcininkas VACLOVAS KONTRAUSKAS:

Stasio Žumbio nuotr.
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Dizainerė ir VDA kostiumo dizaino katedros profesorė Jolanta Talaikytė:

Save pavadinčiau pasyvia kolekcininke, man tiesiog labai patinka papuošalai ir tam tikri simboliai - širdelės, kryželiai, tad su
laiku susikaupė nemaža akiai
mielų daiktų kolekcija. Kai kuriuos daikčiukus parsivežiau kaip
suvenyrus iš kelionių, kai kuriuos tiesiog pamačiau parduotuvių vitrinose, nemažai - sukūriau

pati - turiu savo prekės ženklą
„51RD15“, kurio pavadinime užkoduotas žodis širdis. Dažnai būna taip, kad iš pradžių aptinku
patinkančius simbolius - širdeles, kryželius ar kita, paskui jie
tampa mano kurto papuošalo dalimi. Nesu labai prisirišusi prie
savo kolekcijos, esant progai, kai
kuriuos jos eksponatus padova-

noju. Negaliu atsisveikinti tik su
pačiais brangiausiais, mieliausiais ar gražiausiais man dalykais. Mano kolekcijoje yra delne
telpantis širdelės formos akmenėlis, kurį, regis, prieš 30 metų
radau vaikštinėdama Nidos pajūriu. Turiu papuošalų, kurie finansiškai galbūt nėra labai vertingi,
tačiau man jie labai brangūs.

Neįprastos užsienio žvaigždžių kolekcijos
Penelopė Krus (Penelope Cruz)
ne tik gražiai rengiasi. Savo
drabužiams ji renka geriausius
pakabus. Ispanės kolekcijoje
daugiau kaip 500 brangiausių ir
keisčiausių egzempliorių.

Kaip prisipažino aktorė, iškamšas ji
renka todėl, kad negyvus gyvūnus
yra lengviau prižiūrėti. Amandos
Saifred (Amanda Seyfried) kolek
cijoje yra arklys, miniatiūrinis zebras,
pelėda, viščiukas, ožka, lapė, elnias
ir meškėnas. Kiekvienam egzemp
lioriui Amanda suteikė vardą.

Tomo Henkso (Tom Hanks) ko
lekcijoje jau yra 200 senovinių ra
šomųjų mašinėlių. Mėgstamiausią
egzempliorių 1946 metų „Vintage
LC Smith Corona“ aktorius net ve
žasi į keliones. Vyras prisipažįsta,
kad jam yra nepaprastai sunku išsi
skirti su tomis brangenybėmis.

Džonis Depas (Johnny Depp)
turi keletą kolekcijų. Jis renka
lėles Barbes (tarp jų net yra
garsenybių kopijų), dar gyvūnų,
vabalų skeletus.

EPA-Eltos nuotr.
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Vokietė supermodelis Klaudija
Šifer (Claudia Schiffer) dievina
vabzdžius, jos kolekcijoje - nemažai
egzempliorių. Klaudija net namo
sienas puošia paveikslais su džio
vintais vabzdžiais. Ypatingą meilę
ji jaučia vorams, todėl būtent šį na
riuotakojį K.Šifer pavertė savo dra
bužių prekės ženklo logotipu.

Kūrybingi žmonės, unikali gamta ir viena seniausių kalbų - tai, kuo
žinomos moterys Lietuvoje didžiuojasi labiausiai. Atkurtos Lietuvos
šimtmečio proga kovo 8-ąją jos pristatė savo fotografijas parodoje
„Mano geriausias kadras. Lietuva“. Nuotraukose užfiksuotas tas vienintelis kadras, žinomų moterų akimis, geriausiai atspindintis Lietuvą. „Laisvalaikis“ domėjosi, ką joms reiškia Lietuva ir kuo jos savo šalyje labiausiai didžiuojasi.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Etninės kultūros puoselėtoja, TV laidų vedėja
Loreta Sungailienė:

„Geriausiai Lietuvą man
atspindi žmonės. Be abejo, mūsų kraštovaizdis yra išskirtinis,
bet žmonės svarbesni. Kai mane pakvietė dalyvauti šioje pa
rodoje, galvojau, kad neturiu
tinkamų nuotraukų, bet prisiminiau vieną šventę, kada teko
į rankas paimti profesionalų fotoaparatą. Gal ir nepadariau
daug techniškai kokybiškų
nuotraukų, bet buvo daug nuotaikingų kadrų, pagautų akimirkų. Pavyzdžiui, vienoje fotografijoje pavaizduotos sutartinių
giedotojos, o tarp jų susirangęs
vaikas. Gal tas vaikas ir nežinojo, kas čia per kūrinys, kas
per daina, bet jis, tarsi meditavo kartu su giedotojomis. Šiai
parodai parinkau nuotrauką,

kur penki jauni žmonės, pasipuošę tautiniais rūbais, pučia
ragais. Jie praneša apie susibūrimą, kviečia į šventę. Ragas
nuo senų senovės mūsuose
naudojamas, dar tada, kai kryžiuočiai puolė Lietuvą. Taigi
man Tėvynę geriausiai atspindi
mūsų žmonės. Didžiuojuosi
jais, didžiuojuosi savo rato
žmonėmis, kurie puoselėja mūsų etninę kultūrą, gerbia ją, tęsia tradicijas. Tai yra sritis, kuriai kaip ir visoms sritims
trūksta lėšų, bet netrūksta entuziazmo. O be jo nieko nevyktų. Didžiuojuosi tais žmonėmis,
didžiuojuosi savo šeima, kuri
augina Lietuvą. O visą kitą išmoksime pamažu. Juk gyvename ir mokomės.“

Dainininkė
Neda Malūnavičiūtė:
„Lietuva yra keturi metų laikai, tai yra žmonės, daiktai, gamta. Nepaisant to, kad daugelis
skundžiasi, neva pas mus yra
daug visokių negerų dalykų, aš
manau atvirkščiai. Turime daug
gero, bet to nebepastebime. Tik
išvažiavęs į užsienį supranti, kad
ir ten nėra tobulų įstatymų, tobulų žmonių. Supranti, kad Lietuvoje vienu ar kitu klausimu yra
geriau. Kai verdi savose sultyse
ir skiri dėmesį tik negatyvioms
žinioms, toks įspūdis ir susidaro,
kad čia viskas blogai. O aš galvoju, kad galime didžiuotis Lietuva.
Be abejo, turime krūvas problemų, bet esame dar jauna šalis.
Mes ir taip pakankamai sparčiai
nužygiavome civilizacijos link ir
aš labai džiaugiuosi, kad esu lietuvė ir gyvenu Lietuvoje. Nesakau, kad viskas čia tobula. Niekur nėra tobula. Kur yra rojus
žemėje? Pasižiūrime nuotraukas,
kuriose palmės, smėlis, žydra jūra, nusiskini bananą ir jokių problemų. Na ir kas? Ir kiek tu tokiame rojuje išgyventum? Man
Lietuvoje yra labai gerai. Aš gyvenu apeidama negatyvius dalykus ir specialiai vengiu tokių reikalų, kurie mane erzina. Labai
daug žmonių eina ten, kur žino,

kau vaisius. Esu labai laiminga,
kad gyvenu Lietuvoje. Niekur
kitur nenorėčiau gyventi. Anksčiau manęs klausdavo, kokia yra
mano svajonių šalis, kur norėčiau
gyventi. Niekur. Visur labai faina, visur labai gražu, pamačiau
daug pasaulio, bet niekur nenorėčiau gyventi, išskyrus Lietuvoje. Čia yra mano kvapas, mano
draugai, mano šeima. Man tai yra
pats brangiausias turtas - žmonės, kurie kalba lietuviškai, ir visai nesvarbu, kad jie pikti. Labiau nei pyktis mane baugina
dirbtinės šypsenos. Grįžusi iš
Amerikos labiausiai būnu pavargusi nuo dirbtinių šypsenų.“

kad yra blogai, tada erzinasi ir
zirzia. Aš savo pasaulėlį stengiuosi apipinti gražiais dalykais.
Vaikštau į koncertus, viską, ką
uždirbu, leidžiu kelionėms ir
koncertams. Neperku daiktų ir
man labai gera čia gyventi. Mane
gerbia, myli, turiu savo žiūrovą.
Nesvarbu, kad nerenku arenų,
turiu salėje savo 100 žiūrovų ir
man jie - pats brangiausias turtas. Esu gerbiama, mylima, turiu
šeimą, namus, visus keturis metų laikus, krūvą draugų ir kolegų,
pastoviai koncertuoju, pastoviai
esu kviečiama. Ne aš skambinu,
man skambina. Sunkiai tą savo
vagą išsiariau, bet dabar jau raš-

„Metų kaunietė“ - Ingrida Veliutė
Moters dieną Kauno valstybiniame
muzikiniame teatre iškilmingai
paskelbta „Metų kaunietė 2017“.
Šį titulą pelnė Vytauto Didžiojo
universiteto mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos
kultūros tarybos narė ir pasaulinės
ICOMOS organizacijos Lietuvos
biuro viceprezidentė Ingrida
Veliutė, pernai kartu su kolegomis įgyvendinusi kauniečiams
skirtus socialaus meno projektus,
taip pat įkopusi į Elbruso viršūnę.
I.Veliutė teigė, kad jai niekada
neteko dalyvauti tokio pobūdžio
rinkimuose, nes darbas universitetuose ir projektuose sutelktas į kitų žmonių pasiekimus ir jų sklaidą:
„Labiausiai džiaugiuosi tuo, kad
pastarųjų metų veikla ir darbas socialaus meno projektuose kartu su
žymiausiais Kauno menininkais atkreipė visuomenės dėmesį. „Metų
kaunietės“ rinkimuose man vienareikšmiškai svarbiausia ne rezultatas, o procesas, parodęs kiek daug
tarp mano artimųjų, draugų ir kolegų yra nuoseklių bei kantrių žmonių, palaikančių mano veiklas. Išskirtinai visiems dėkinga“.
Pastaraisiais metais kartu su
Kauno menininkais ji sukosi socialaus meno projektuose, ku-

riuose neįgalieji ir jaunimas iš pataisos namų paskatino įveikti dar
keletą vidinių baimių bei barjerų.
Šios patirtys, jos vertinimu, leido
padaryti svarbesnius atradimus
nei mokslinių traktatų skaitymas.
„Kita vertus, turimos žinios pa-

„Aš be galo džiaugiuosi savo šalimi. Lietuva man yra labai graži, man
patinka, kad ji mažutė, ji per stebuklą
išliko. Tai yra mūsų mažos tautos
nuopelnas. Po truputį lipame iš tos
destrukcijos, kad esame niekingi,
maži, niekam neįdomūs. Ačiū Dievui,
jau sakome, kad mes nors ir maži,
mes neišnykome, mes unikalūs. Esame labai kūrybingi, turime daug talentingų žmonių, ypatingą gamtą.
Lietuva yra nuostabi.“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Verslininkė Nora Lapinskienė:

„Man Lietuva yra žmonės. Aš didžiuojuosi gražiais žmonėmis, didžiuojuosi, kad čia galima rasti gražių merginų, o jų pasiekimai garsina Lietuvą visame pasaulyje. Galiu drąsiai pasakyti,
jei kitose srityse gal ir atsiliekame, grožio srityje - pirmaujame. O į ateitį daug
nežiūriu. Gyvenu šia diena. Gali daug
planuoti, bet kažkas ims ir pasijuoks iš
tų planų ir vizijų. Reikia džiaugtis šia
diena ir tikėti, kad viskas bus gerai.“

Dizainerė
Ieva Ševiakovaitė:
„Didžiuojuosi Lietuvos
gamta, kalba, kuri yra ypatinga.
Stengiuosi kasdien atrasti kažką
naujo, kuo galima būtų džiaugtis
ir didžiuotis. Lietuva - tai mes.
Mes ją kuriame čia ir dabar. Tai
yra nenutrūkstantis kūrybinis
procesas. Vakar Lietuva buvo
vienokia, šiandien kitokia, ryt
bus dar kitokia. Ir tai yra nuostabu.“

„Didžiuojuosi Lietuvos
žmonėmis. Mes dažnai parodome, kokie galime būti vieningi,
kai gresia koks nors pavojus.
Mes susitelkiame. Kol turime
tų gerų, mylinčių ir mokančių
tą meilę parodyti žmonių, tol
būsime gyvi. Aš buvau tas vaikas, kuris dar sausio 13-ąją stovėjo prie barikadų ir saugojo
kartu su tėveliais Lietuvos lais-

vę. Mano abu tėveliai buvo sužeisti tą naktį, todėl galiu drąsiai sakyti, kad kartu iškovojome laisvę Lietuvai ir aš tuo didžiuojuosi. Dabar po truputį
augame. Juk negali vaikas tik
gimęs iškart tapti suaugusiu.
Užaugsime. Tikiu tuo. Ateitį
matau gražią. Matau, kad jaunoji karta yra puiki, jie protingi,
lojalūs. Aš jais tikiu.“

Jubiliejinėje „Mados infekcijoje“ dizaineriai iš Lietuvos ir užsienio
„Mados infekcija“ šiemet mados
mylėtojams ruošia jau dvidešimtą festivalį. Jo tema - režisieriaus
Deivido Linčo (David Lynch) nenuspėjama kūryba. Pristatydama jubiliejinę programą idėjinė
festivalio vadė Sandra Straukaitė
džiaugėsi, kad šiemet renginyje
laukiama gausaus būrio drąsių ir
nenuspėjamų Lietuvos bei Europos dizainerių.
Festivalyje, kaip ir kasmet,
naujausia savo kūryba dalinsis
„Mados infekcijos“ profesionalai,
garsūs šalies dizaineriai: Laura
Dailidėnienė, Diana Paukštytė,
Lina Gudanavičiūtė, Ieva Daugirdaitė ir Sandra Straukaitė.
Šiemet „Mados infekcijoje“
gausu svečių iš užsienio. Festivalyje savo kūrybą pristatys Klaudija Markievič (Klaudia Markiewicz) iš Lenkijos, asmeninį ma-

Londono Karališkosios muzikos akademijos absolventą, akordeono
virtuozą Martyną Levickį sunku pagauti Lietuvoje. Nuolatiniai
koncertai, kelionės, repeticijos - toks dabar Martyno gyvenimas.
Atlikėjas papasakojo apie vietas, žmones ir įvykius, atsitikusius čia,
Lietuvoje, kurie Martynui padėjo tapti tuo, kuo jis yra dabar.

deda duoti atsakymus jų ieškančiam jaunimui. Net konsultuodama žmones dėl paveldo išsaugojimo, kas yra tikroji mano specialybė, visada rekomenduoju eiti
ne lengviausiu, o teisingiausiu
keliu“, - sakė I.Veliutė.

Menininkė
Nomeda Marčėnaitė:

Verslininkė
Jolanta Sadauskienė:

Martynas Levickis: nereikia
nuvertinti vaiko fantazijų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kuo Lietuvoje didžiuojasi žinomos moterys?
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Organizatorių nuotr.

6 Šimtmetis

dos ženklą „One Wolf“ kurianti
dizainerė Agnesė Narnicka iš
Latvijos, jaunimo mados vandalai - „Haervaerk“ - iš Danijos ir
charizmatiškasis Federiko Čina
(Federico Cina) iš Italijos.
Kasmečiame konkurse „Mados injekcija“ kelialapį ant didžiojo podiumo praėjusį rudenį pelnė
trys stipriausieji, o „Mados infekcijoje“ savo kolekcijas pristatys
dvi konkurso laureatės - lietuvių
dizainerė Rūta Lendraitytė ir lat
vė Iveta Vecmanė, kurios savo
brandžiomis idėjomis ir unikaliu
kūrybiniu braižu gali nustebinti
ne vieną mados žinovą.
Žiūrovai galės įvertinti ir
daugiau jaunų, nuosekliai kūrybinę veiklą tęsiančių ir mados virusą sėkmingai skleidžiančių dizainerių. Kolekcijas parodys buvę
„Injekcijos“ finalininkai - tvarios
mados duetas „Upcycled by LT X
Thom Bara“,„Ohmy“ įkūrėja
Ugnė Martinaitytė, šiemet su Ai-

da Einore kolaboruojanti Morta
Nakaitė ir Viktorijos Rosenberg
bei Pauliaus Leono bendros kūrybos projektas „Leonsenberg“.
Jubiliejinė „Mados infekcija“
šiemet plečia festivalio veiklą ir
pirmą kartą organizuoja „Mados
inventorizaciją“ - renginį profesionalams, skirtą plėtoti mados industrijos ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą, pritraukti potencialių
užsienio partnerių ir tarptautinės
žiniasklaidos dėmesį. „Lietuva turi nemažą tarptautinį žinomumą
tarp mados industrijos profesionalų kaip šalis, kurioje kokybiškai gaminama, tačiau jai vis dar labai
trūksta žinomumo kaip šaliai, kurioje talentingai kuriama. Sulaukti
pripažinimo po vieną - labai sudėtinga, todėl tikimės suburti kritinę
masę ir ilgainiui turėti renginį, kuris taptų unikalia mados verslo skatinimo platforma,“ - apie „Mados
inventorizacijos“ misiją pasakoja
S.Straukaitė.

„Ištisas vasaras praleisdavau savo dėdės ir krikštatėvio
sodyboje miškų apsuptyje Šiaulių rajone. Padėdavau skinti
serbentus, užsidirbdavau savo
pinigų“, - pradeda pasakojimą
Martynas, kuris augo be tėvo,
tad su krikštatėviu nuo pat vaikystės jį siejo ypač stiprus ryšys. Būtent jis Martynui padovanojo pirmąjį akordeoną. „Nuo
mažens buvau linkęs į muziką,
jau būdamas trejų metų barbendavau pirštais į stalą ir visiems
sakiau, kad groju fortepijonu,
vėliau lankiau chorą. Pirmasis
mano akordeonas buvo mažytis, tarsi žaislinis, paskui krikštatėvis man nupirko jau didesnį
padėvėtą akordeoną, kuriuo vis
pagrodavau“, - prisiminimais
dalijosi M.Levickis.
Muzikantas aiškiai prisimena jam labai svarbų įvykį, atsitikusį krikštatėvio sodyboje:
„Man buvo, atrodo, septyneri.
Vieną vasaros dieną skyniau laukuose serbentus ir išgirdau,
kaip kažkas namo kieme puikiai
groja mano akordeonu. Iš karto
nubėgau pažiūrėti, nes buvo labai smalsu, kas yra tas svečias,
juk mano krikšto tėvas groti nemokėjo. Atbėgęs į kiemą radau
atvykusius du tolimus krikštatėvio giminaičius, kurie, pasirodo, buvo profesionalūs muzikantai. Susipažinus svečiai manęs
paprašė pagroti, - prisimena
Martynas. - Tuomet grojau dar
visai prastai, bet vienas iš svečių mano krikštatėviui ir mamai
užtikrintai pasakė, kad manyje
mato didžiulį potencialą ir kad
man būtina pradėti rimtai mokytis groti. Taip pat svečiai nurodė, kad groti geriausia būtų

mokytis Šiauliuose“. Tuo metu
Martynas su mama gyveno Tauragėje, todėl tam, kad sūnui suteiktų galimybę mokytis, mama
nutarė persikraustyti į Šiaulius.
„Mama visada mane labai palaikė, visapusiškai padėjo tiek,
kiek galėjo. Esu už tai jai labai
dėkingas“, - šiltai kalbėjo Martynas.
Pasak talentingo muzikanto, būtent palaikymas ir vaiko
žaidimų įvertinimas, o ne jų
nuleidimas juokais, yra pirmas
žingsnis, kurį žengdami tėvai
gali nužudyti arba vystyti savo
vaikų talentą. „Man nuo mažens labai patikdavo personifikuoti įvairius charakterius“, pasakoja muzikantas. „Užsimesdavau juodą paltą, baltą
šaliką ir vaidindavau Girdvainį
iš tuomet populiaraus „Giminių“ serialo“, - juokiasi Martynas ir pabrėžia, kad jo šeima
jam visada suteikdavo erdvės
saviraiškai, jis niekada nesulaukdavo komentarų, kad užsiima nesąmonėmis, kad jo žaidimai niekur neveda. „Aplinkinių tikėjimas manimi, tuo ką
darau, man labai padėjo vėliau.
Taigi, norėdami atskleisti savo
vaikų talentus, tėvai turi leisti
vaikams laisvai reikštis ir tą
saviraišką skatinti, - iš patirties kalba žinomas vyras. - Tai
man padėjo padaryti krikšto
tėvas, dar vaikystėje nupirkęs
akordeoną, ir mama, persikėlusi su manimi gyventi į kitą
miestą, kad tik galėčiau mokytis groti iš profesionalų. Žinoma, man mama ir nuolat kartodavo, kad be sunkaus darbo
gyvenime kažko pasiekti yra
neįmanoma.“
Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

2 0 1 8 k o v o 1 7 d . laisvalaikis

Didžiojoje „Eurovizijoje“ skambės Įteikta 12 Vyriausybės
Ievos Zasimauskaitės daina kultūros ir meno premijų
Praėjusį pirmadienį Vyriausybės rūmuose dvylikai 2018-ųjų
laureatų įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premijos.

Pasibaigus 10 savaičių
trukusiai nacionalinei
„Eurovizijos“ atrankai,
paaiškėjo, jog tarptautiniame
konkurso finale Portugalijos
sostinėje Lisabonoje
Lietuvai atstovaus Ieva
Zasimauskaitė su daina
„When We’re Old“.

noje išgirsime bent kelias eilutes
lietuviško teksto. „Dainuosiu
angliškai - noriu, kad klausytojai
suprastų šios dainos žinutę, tačiau dar vyksta svarstymai, ar
dainos pabaigą palikti lietuvišką.
Tiesa, gaunu nemažai žinučių iš
užsienio klausytojų, raginančių
dainos pabaigą atlikti gimtąja kalba“, - sakė I.Zasimauskaitė.
Tą patį vakarą savo nugalėtoją išsirinko ir Norvegija, kuriai jau
antrą kartą atstovaus Aleksandras Rybakas, 2009 m. su daina
„Fairytale“ jau buvo tapęs „Eurovizijos“ nugalėtoju. 2018 metų
„Eurovizija“ gegužės 8-12 dienomis vyks Portugalijos sostinėje
Lisabonoje, kur konkursą atvežė
pernai laimėjęs Salvadoras Sobralis, atlikęs dainą „Amar Pelos
Dois“. Šiemet konkurse dalyvaus
42-iejų šalių atstovai. „Eurovizija“ pradėta rengti nuo 1956 m. ir
yra vienas populiariausių ne sporto renginių visame pasaulyje.

Poetė Violeta Palčinskaitė

Apdovanojimai skirti architektui Gintarui Balčyčiui, sėk
mingai vystančiam architektūros sklaidą, Sigutei Chlebinskaitei - garsiai knygų dailininkei, grafikei, iliustruotojai; Aud
ronei Girdzijauskaitei - žymiai
teatrologei, dailėtyrininkei ir
prozininkei; Linai Jonikei tekstilininkei, garsėjančiai kaip
konceptuali siuvinėtoja.
Vyriausybės kultūros ir
meno premija skirta Rimantui
Armonui ir Irenai Armonienei,
ansamblio „Armonas-Uss Duo“
muzikantams. Duetas yra pripažintas lietuvių šiuolaikinės
muzikos atlikėjas.
Garbingą premiją pelnė
Izolda Keidošiūtė - įžvalgi kino
kritikė, žurnalistė, Laimutė
Kreivytė - kūrybinga dailėtyrininkė; Violeta Palčinskaitė - originali poetė; Snieguolė Pranulienė (Dikčiūtė) - žinoma kompozitorė ir kultūros veikėja.
Svarbus apdovanojimas atiteko
Eglei Ridikaitei, pripažintai
šiuolaikinei tapytojai; garsiam
teatro ir kino aktoriui Arūnui
Sakalauskui, šiuolaikinio šokio
atlikėjui Mantui Stabačinskui.
Vyriausybės kultūros ir
meno premijos nuo 1997 metų
skiriamos už reikšmingus darbus, sukurtus per pastaruosius
7 metus, taip pat ilgametį kū-

Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė

Visame pasaulyje žmonės gyvena
susikūrę savus taupymo įpročius kai kuriose šalyse gyventojai pinigų toli gražu neleidžia kasdien,
o taupyti renkasi tiek grynaisiais,
tiek ir įvairiais kitais būdais.
2017 m. vienos kompanijos
ekspertų atliktas tyrimas atskleidė, kurios šalys yra tarp TOP 10
labiausiai taupančių. Tiesa,
Lietuva į dešimtuką nepateko.

Didžiausi pasaulio
taupytojai

n Jeigu sudėtume visus per-

nai po Lietuvą bent su viena
nakvyne keliavusius vietinius
turistus, gautą skaičių būtų
galima prilyginti devynių didžiausių Lietuvos miestų
bendram gyventojų skaičiui,
t.y. 1,37 mln. Vietiniai turistai
sudaro pusę, 51,3 proc., Lietuvos turizmo rinkos.

Vietinio turizmo fenomenas
n Vietinis turizmas 2017 m.
augo 7,9 proc. Šalies apgyvendinimo įstaigose, įskaitant
kaimo turizmo sodybas, bent
vieną naktį nakvojo 122,8
tūkst. daugiau Lietuvos gyventojų nei 2016 m. Šis prieaugis sausakimšai užpildytų
apie dešimt „Siemens“ arenų.

Kaimo turizmo sodybose
dominuoja lietuviai

(Šaltinis OECD Savings Rates 2017)
pinigus kas mėnesį paskirstyti kelioms būtinoms kategorijoms, tokioms kaip „maistas“, „pramogos“, „transportas“, „namų apyvoka“ ir t.t. Tai verčia žmones

atidžiai stebėti, kur iškeliauja jų
pinigai, ir padeda pakoreguoti savo išlaidas. Be to, taip paprasta
pastebėti ir sritis, kuriose išlaidaudami truputį persistengė.

Kas moterims svarbiau: piniginė ar telefonas?

Tekstilininkė Lina Jonikė
rybinį indėlį į kultūrą ir meną.
Kasmet įteikiama 12 premijų,
laureatus atrenka Vyriausybės
kultūros ir meno premijų komisija, kuriai šiemet pirmininkavo publicistas, filosofas Liutauras Degėsys, premijos dydis - 12 920 eurų.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

n Pernai vietiniai turistai kai-

mo turizmo sodybose praleido net pusę milijono nakvynių. Viso kaimo turizmo sodybose 2017 m. apsistojo
324,6 tūkst. turistų, iš kurių
net 90 proc. - lietuviai.

Lietuvių mėgstamiausi Druskininkai ir Palanga
n Palanga ir Druskininkai
2017 m. sulaukė daugiausiai
vietinių turistų: Palangą aplankė 245 tūkst., Druskininkus - 215 tūkst. keliautojų.

Ne paslaptis, kad išmanieji telefonai yra svarbūs visiems, neprik
lausomai nuo lyties, gyvenamosios vietos ar amžiaus. Tyrimai
rodo, kad visų naudojimosi išmaniaisiais telefonais įpročiai yra panašūs, vis tik moterys jiems teikia
ypatingą dėmesį ir kai kurioms jis
yra svarbesnis net už piniginę.

Klaipėdos spurtas
n Iš didžiųjų šalies miestų per-

nai vietinių turistų apgyvendinimas sparčiausiai augo Klaipėdoje (+19,8 proc.), antroje
vietoje - Kaunas (+9,9 proc.),
trečioje - Vilnius (+2,7 proc.).

Mamoms svarbiau negu
sauskelnės

JAV įsikūrusio „Influence
Central“ atliktoje apklausoje
respondentės pripažino, kad išmanieji telefonai tampa vis svarbesni jų gyvenimo būdui. Telefonas yra svarbiausias daiktas
mamoms, be kurio jos negali išeiti iš namų - jis joms dar svarbesnis nei piniginė. 2016 m. 48
proc. jų sakė, kad telefonas buvo
svarbiausias daiktas, o 26 proc.
nurodė, kad svarbiausia - piniginė, tuo tarpu 2012 m. tokius atsakymus nurodė atitinkamai 43
ir 31 proc. respondenčių. Krepšys su sauskelnėmis ir užkandžiai vaikams užėmė tik trečią ir
ketvirtą vietas.
Daugiau nei pusė moterų JAV
teigia, kad visada naudoja savo
telefonus prisijungti prie socialinių tinklų, dar daugiau rašo žinutes. 38 proc. telefonu naršo internete ir 33 proc. dažnai jį naudoja
kaip GPS įrenginį. Daugiau nei
pusė apklaustų moterų savo telefonus naudoja kaip žadintuvus,
o 80 proc. naktį laiko juos šalia
savo lovos.

Atradę pasaulį lietuviai vis
aktyviau atranda ir Lietuvą.
Atkurtos Lietuvos šimtmečio
proga pateikiame įdomius
faktus apie vietinį turizmą.
Lietuviai po Lietuvą
keliauja taip pat aktyviai
kaip užsieniečiai

Štai dešimtukas šalių,
kuriose žmonės sutaupo daugiausiai - o kartu ir jų pajamų
dalis, kurią namų ūkiai vidutiniškai atsideda taupymui:
1. Kinija - 37,0 proc.
2. Šveicarija - 19,1 proc.
3. Liuksemburgas 18,4 proc.
4. Švedija - 15,1 proc.
5. Vokietija - 9,8 proc.
6. Korėja - 9,1 proc.
7. Austrija - 7,5 proc.
8. Estija - 7,4 proc.
9. Vengrija - 7,3 proc.
10. Čekija - 6,7 proc.
Palyginimui - Lietuvos ir
Latvijos sutaupymo procentai
yra neigiami: atitinkamai 4,1 proc. ir - 10,2 proc. Neigiami procentai reiškia, kad šalyje žmonės vidutiniškai išleidžia
net daugiau, nei uždirba.

renkasi grynuosius laikyti namuose, užuot patikėję juos bankams.
Tuo tarpu Japonijoje populiarus
taupymo būdas, vadinamas „kakeibo“ - čia žmonės įpratę savo

Įdomūs faktai apie
turizmą Lietuvoje

Turistų bumas Kauno rajone

EPA-Eltos nuotr.

J.Brūzga liko antras, o grupė „The
Roop“ užėmė 3-iąją vietą.
Iš karto po finalo surengtoje
spaudos konferencijoje I.Zasimauskaitė sakė, jog jaučiasi puikiai: „Dar negaliu patikėti, kad tai
ne sapnas, o realybė. Nacionalinėje konkurso atrankoje dalyvavau jau 5 kartą, ir jis buvo lemtingas. Manau, kad iš visų „Eurovizijos“ atrankų, kuriose dalyvavau, šioje varžovai buvo patys
stipriausi. Tačiau ši mano daina
yra magija ir labai ja tikiu. Šiandien švenčiu mažytę pergalę
prieš tą, kuri manęs laukia Portugalijoje. Labai to trokštu“. Atlikėja ir su ja dirbanti komanda
sako, kad Ievos pasirodymas didžiojoje „Eurovizijoje“ kardinaliai
skirsis nuo to, ką išvydome nacio
nalinėje atrankoje, tačiau kol kas
visas idėjas laiko paslaptyje. Be
to, daina When We’re Old“ turi ir
lietuvišką versiją „Kol myliu“, tačiau kol kas neaišku, ar Lisabo-

Kuriose pasaulio šalyse
gyventojai taupo daugiausiai?

Kol vienų šalių gyventojai
taupymui renkasi įvairias taupymo asociacijas, tokiose šalyse,
kaip Tailandas ar Filipinai, žmonės labiausiai vertina įvairius dirbinius. Tarkim, juvelyrika laikoma turinti didesnį prestižą, nei
bet kokie kiti taupymo būdai, todėl didžioji dalis atidedamo kapitalo investuojama būtent į tokius
gaminius.
Tuo tarpu Indijoje karaliauja
grynieji ir auksas. Auksas čia laikomas bene saugiausia investicija: čia šeimos visada mainosi auksu per vestuves, ir šalyje nemažėja tikėjimas, kad aukso kaina ir
toliau augs.
Daugelyje Pietų Amerikos šalių, tokių kaip Čilė ar Argentina,
taupantys žmonės dažniausiai

Eltos nuotr.

Dėl teisės atstovauti šaliai
konkurse šiemet iš viso varžėsi
apie 50 atlikėjų, nacionalinės atrankos finale susikovė tik 6 - Monika Marija Paulauskaitė, Kotryna
Juodzevičiūtė, „The Roop“, Paula,
Jurgis Brūzga ir Ieva Zasimauskaitė. Visos atrankos metu atlikėjų likimas buvo žiūrovų ir projekto komisijos rankose. Finalo
vakarą taip pat - 50 proc. rezultato sudarė žiūrovų balsai, tiek pat
ir komisijos skirti balai. Žiūrovų
ir komisijos nuomonės kiek išsiskyrė. Žiūrovų favorite tapo
I.Zasimauskaitė (20 335 blasai),
antri liko „The Roop“ (16 491 balsas), trečioji - Monika Marija (13
755 balsai). Tuo tarpu komisija
I.Zasimauskaitei skyrė 2-ąją vietą, o daugiausia simpatijų atiteko
Jurgiui Brūzgai, kuris pagal žiūrovų balsavimą užėmė tik 4-ąją
vietą (5382 balsai). Susumavus
žiūrovų ir komisijos balus, paaiškėjo, kad pergalę išplėšė Ieva,

Įdomybės 9

laisvalaikis 2 0 1 8 k o v o 1 7 d .

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

8 Veidai

Asmenukių svarba

Tyrimų duomenimis, beveik
visi 18-24 metų žmonės (95
proc.) Europoje naudoja išmaniuosius telefonus fotografavimui. Labai populiarios yra asmenukės (81 proc. apklaustųjų daro
asmenukes). Tačiau stebina tai,
kad vyrai daro jas dažniau nei
moterys (atitinkamai 77 proc. ir
69 proc.). Verta pastebėti, kad 70
proc. 18-44 m. amžiaus žmonių

iškart įkelia nuotraukas į socialinius tinklus.
Įdomu tai, kad kuo žmogus
jaunesnis, tuo jam svarbesnis yra
mobilusis telefonas. 55 proc. 1824 metų respondentų internete
naršo naudodamiesi išmaniaisiais
telefonais, o su amžiumi ši tendencija palaipsniui mažėja - tai
daro vos 30 proc. 55 metų ir vyresnių respondentų. Tačiau mažai
žinoma, jog senoji „istorija“, kad
moterys kalbėdamos telefonu

n Sparčiausiu vietinių turistų
praleidžia daugiau laiko negu vysrautų augimu pernai išsirai, yra tokia pat teisinga ir kalskyrė Kauno r. (+110,7
bant apie elgesį internete. Moteproc.)! Turistų iš užsienio čia
rys 49 proc. savo internete prataip pat pagausėjo 91,5 proc.
leidžiamo laiko naršo jame su išNaujas perlas - Tauragė
maniuoju telefonu, kai tokių vyrų
yra tik 39 proc. Moterų naršymo
n Net 107,3 proc. daugiau
su išmaniuoju minučių dalis per
vietinių turistų, t.y. 9,2 tūkst.,
mėnesį yra didesnė nei vyrų vipernai plūstelėjo į Tauragę.
sose amžiaus grupėse, o didžiauPuslapius parengė
si skirtumai išryškėja 25-34 metų
bei 55 metų ir vyresnio amžiaus Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
ir Eimantė JURŠĖNAITĖ
grupėse.

10 Scena

Dainuojančių aktorių koncerte
K.Smoriginą keis O.Ditkovskis

kų spektakliams. O.Ditkovskio
kūryba - skvarbi, taikli, nešaukianti, gimstanti ant universalių
vertybių pamatų.
V.Bagdonas ir V.Petkevičius legendiniai aktoriai, unikalios asmenybės - kiekvienas iš šių
meistrų paliko ryškius pėdsakus
teatro ir kino istorijoje, Lietuvos
kultūroje. Šie, savo profesijos fanatikai, kurių gyvenimas tikriausiai neįsivaizduojamas be scenos,
o susitikimai su žiūrovais yra kaip
gryno oro gurkšnis, jau ilgus dešimtmečius ištikimai tarnauja
scenai ir jos mūzoms. Jų sukurti
vaidmenys sukrečia, apvalo, neša
šviesą, apnuogina gražiausias ir
bjauriausias žmogaus savybes, ir,
kas svarbiausia kūrėjui, niekada
nepalieka žiūrovo abejingo.
Be įsimintinų vaidmenų teatro scenoje ir kine, aktoriai yra

sukūrę ir ne ką mažiau žinomas
bei mėgstamas dainas. Nei vienam iš jų muzika nebuvo svetima.
Be to gebėjimas dainuoti ir groti
buvo dalis profesijos. Laikui bėgant, muzika ir autorinė kūryba
tapo dar viena saviraiškos forma,
nes daina leisdavo kalbėti nuo tik
rojo savęs, o ne nuo sukurto personažo. Kalbėti apie tai, kas svarbu, kas skauda, kas džiugina, kas
priverčia liūdėti. Tai terpė, kai aktoriai numetę visas kaukes lieka
savimi, dalinasi savo išgyvenimais, pasakoja savo istorijas.
Koncertą sudarys trys dalys,
kiekvienoje iš jų dainuojantys aktoriai pristatys savo kūrybą ir dainomis kalbėsis su publika tik
jiems būdingu stiliumi: veržliai,
įtaigiai, jautriai, išmintingai, subtiliai, ironiškai, melodingai ir viltingai.

Kovo 20 d. režisierė Gabrielė Tuminaitė kviečia į Vilniaus
mažąjį teatrą, kuriame prasidės renginių ciklas „Pjesių skaitymai
Vilniaus mažajame teatre“. Pirmajame renginyje bus skaitoma
XVII a. prancūzų dramaturgo, prancūzų klasicizmo dramos
meistro Žano Rasino (Jean Racine) „Faidra“.
„Skaitymai - gyvas žanras.
Čia nėra kostiumų, muzikos, tai
pirminiai asociatyvūs įkvėpimai, kurie leidžia žiūrovui geriau pažinti teatrą, suteikia galimybę dalyvauti spektaklio gimimo procese. Tai lyg teatrinės
virtuvės atvėrimas publikai, o
mūsų užduotis - sužavėti žiūrovą, pakerėti temomis“, - sakė
skaitymų režisierė G.Tuminaitė. Pasak jos, šio kūrinio autorius Žanas Rasinas išliejo tvirtą
tragedijos monolitą, kuriame
persipina labai įdomus siužetas,
veikėjų charakteriai, aktualios,
esminės, jaudinančios temos
apie prasmę, mūsų prigimtį,
norus, nelaimes, prakeiksmus,
tėvų - vaikų santykius, aistrą ir
negalimą meilę.
Pjesė pasakoja apie graikų

deivę Faidrą, kuri yra įsimylėjusi savo vyro Tesėjo sūnų Hipolitą iš pirmos santuokos. Ji
prisipažįsta jį mylinti, atkakliai
jo trokšta, bando suvilioti, tačiau jis grubiai ją atstumia. Keršydama valdovė žiauriai apšmeižia Tesėjui jo sūnų. Tėvas
imasi keršto. Jis nužudo savo
sūnų Hipolitą, pasmerkdamas
jį mirti kankinio mirtimi. Mirtį
pasirenka ir pati Faidra. Paradoksai, detektyvinis planas, komiškos situacijos, fundamentalios temos - visa tai klasikinėje
tragedijoje, kurią skaitys aktoriai: Gabija Jaraminaitė, Vytautas Rumšas, Mantas Zemleckas, Miglė Polikevičiūtė, Tomas
Stirna, Gintarė Latvėnaitė, Jūratė Brogaitė. Meninio teksto
konsultantė - Olga Polevikova.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

TYRIMAS. Naujausias „QUDAL
QUality meDAL“
tyrimas atskleidžia, kaip Lietuvos gyventojai
savo šalyje ir
tarptautiniu mastu vertina muziką ir muzikos atlikėjus, sportą,
sporto žvaigždes
ir klubus. Naujausio - 2018 m.
tyrimo duomenimis, daugiausia respondentų balsų
gavo Ed Sheeran (geriausias pasaulio
atlikėjas), Donatas Montvydas (geriausias Lietuvos atlikėjas); „Imagine
Dragons“ (geriausia pasaulyje muzikos grupė), „SEL“ (geriausia lietuviška muzikos grupė), Krištianas Ronaldas (kategorija: tarptautinis sportininkas), „Žalgiris“ (kategorija: Lietuvos
sporto klubas). Svarbu pažymėti, kad
„QUDAL“ tyrimo tikslas nėra nustatyti užimamos rinkos dalį ar prekės
ženklo vertę, o tik vartotojų patirtį,
pasitenkinimo lygį ir suvokimą. Vertinama tik rinkoje esančių paslaugų ar
pasiūlymų kokybė.
SOLISTĖ. Atlikėja ir televizijos
veidas Nijolė Pareigytė-Rukaitienė
pristatė pirmąjį
savo solinį kūrinį
„Meile tikiu“ ir
jam sukurtą šiltą
vaizdo klipą, kuriame nusifilmavo kartu su savo
penkerių metų
dukrele Patricija.
„Gyvenimas dažnai mūsų atmintyje paslepia
daugybę gražių
akimirkų, todėl norėjau, jog mūsų meilė amžinai liktų šiuose kadruose. Jau
įsivaizduoju, kaip po daugelio metų kartu sėdėsime prie židinio, didžiulėje namų bibliotekoje, žiūrėsime šį įrašą ir
dar kartą išgyvensime jaukiausias gyvenimo minutes kartu“, - šypsosi ji.
„Meile tikiu“ - pirmasis solinis Nijolės
darbas, tačiau atlikėja sako, jog ateityje
pristatys ir daugiau naujų kūrinių.

Stasio Žumbio nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Teatre atgimsta gyvas
žanras - pjesių skaitymai

Šį šeštadienį, 18 val. Šv.Kotrynos bažnyčioje Vilniuje pasirodys trys dainuojantys aktoriai - Vladas Bagdonas, Vidas Petkevičius ir Olegas Ditkovskis, kuris pakeis po ligos dar atsistatantį Kostą Smoriginą.
O.Ditkovskis - aktorius, dainų autorius ir atlikėjas, grupių
“Aktorių trio” ir “Adios” narys,
paskutiniu metu dažniau koncertuojantis su Neda Malūnavičiūte,
o autorinius pasirodymus rengiantis itin retai. Jo daina poeto
Antano Jonyno tekstu “Aš mylėjau tave tau nežinant” tapo bardų
žanro klasika. O ir nedaug kas
žino, kad grupės “Vairas” išpopuliarinta daina “Riešutų žydėjimas” taip pat parašyta O.Ditkovskio.
Jautrus, lyriškas, gilus kūrėjas, ištikimas savo mylimiems autoriams: Henrikui Radauskui,
A.Jonynui, Sigitui Gedai, R.Daniui, koncerte pristatys ir naujų
dainų. Aktorius dirbo Šiaulių dramos teatre, Valstybiniame Jaunimo teatre, sukūrė vaidmenis vaidybiniuose filmuose, muziką vai-
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„Fashion bazaar“:

Šalies kūrėjai susirinko po vienu stogu
Šiandien iki 18 valandos, parodų ir kongresų centre „Litexpo“ šurmuliuoja mados mugė „Fashion bazaar“.
Didžiausia bei populiariausia mados mugė Lietuvoje kviečia pasitikti pavasarį puikiomis nuotaikomis ir ryškiu įvaizdžiu.
Renginio organizatorė dizainerė Ingrida Rutkauskaitė-Naujokė džiaugiasi,
kad lankytojai gali susipažinti su lietuviška mada bei kokybiškais šalies kūrėjų
darbais: „Mes atnešėm tą lietuvišką madą ir stilių populiarinančią bangą į Lietuvą prieš daugiau nei penkerius metus
pirmą kartą surengę „Fashion Bazaar”.
Šis renginys tuo ir unikalus, kad jame
skatiname mūsų šalies kūrėjų produktų
vartojimą, ugdome nacionalinę madą ir
prisidedame prie stiliaus diegimo. Skatiname tautiečius kurti todėl esame laimingi matydami, kad kiekvienais metais
ši mugė auga, pritraukdama vis gauses-

nes šalies kūrėjų, menininkų ir dizainerių
gretas“.
Mugėje lankytojus pasitinka dizaineriai, prekiaujantys savo naujausių kolekcijų drabužiais, aksesuarais ir papuošalais,
mados namai, kurių prekės ženklai simbolizuoja aukščiausią kokybę ir stilių, vaikų
drabužėlių ir aksesuarų kūrėjai, namų interjero detalių bei kitų stilingų smulkmenų
gamintojai. Lankytojų laukia dar didesnis
prekių asortimentas, užsiėmimai vaikams
ir ypatinga socialinė iniciatyva - nemokami
seminarai tema „Moterys, atraskime meilę sau”, kuriuos veda žinomi mados, sveikatos ir grožio sričių specialistai.

Kovo 17 d. nuo 10.00 iki
18.00 val. „Fashion bazaar“
šurmuliuoja Lietuvos parodų ir
kongresų centre „Litexpo“
Kovo 31 d. „Fashion bazaar“
vyks Kauno „Žalgirio” arenoje
Lankytojams įėjimas NEMOKAMAS!

LAISVALAIKIS. Kino ir teatro
aktorius Mantas Vaitiekūnas šiuo
metu įkūnija vieną kultinio seria
lo „Pasmerkti
IV“ personažų blogiečių klano
narį, vyriausiąjį
mafijozo Kogano
sūnų. Nors aktorius vaidmeniu
yra labai patenkintas, su kuriamu personažu
panašumų turi
nedaug - gyvenime jis save apibūdina
kaip ramų šeimos žmogų, o mafiją ir
susišaudymus yra linkęs stebėti nebent televizoriaus ekrane ar kino salėje. Tiesa, įtemptą veiksmo dramos
žanrą aktorius itin mėgsta. „Man pačiam labai patinka tokio tipo serialai ir
filmai, tad kažką tokio vaidinti apskritai yra labai malonu. O laisvalaikiu
mėgstu žvejybą, vakarus su knyga bei
pasivaikščiojimus prie jūros su sūnumi
ar drauge. Stengiuosi jiems kompensuoti kiek įmanoma daugiau laiko, nes
dėl filmavimų ir spektaklių dienotvarkė būna be galo užimta. Visgi, kaip
vyras, į taikinį, galbūt ir neatsisakyčiau pašaudyti“, - juokėsi aktorius.
Parengė Eimantė Juršėnaitė

VILNIUS
NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
17 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“.
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
18 d. 12 val. - B.Pawlowski „Snieguolė ir
septyni nykštukai“. 2 v. baletas. Dir. A.Šulčys.
21 d. 18.30 val. - G.Verdi „Don Karlas“.
4 v. opera (italų k.). Dir. M.Staškus.
22 d. 18.30 val. - „ČAIKOVSKIS.PRO et
CONTRA“. 2 v. baletas. Choreogr. B.Eifman
(Sankt Peterburgas).
23 d. 18.30 val. - G.Verdi „Traviata“.
Dir. J.Geniušas.
NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
17, 18 d. 19 val. Didžiojoje salėje „Edipas karalius“. Rež. R.Tuminas
(Maskvos J.Vachtangovo teatras).
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje K.Binkis „Atžalynas“. Rež. J.Vaitkus.
22 d. 13 ir 19 val. Studijoje - I.Šeinius
„Kuprelis“. Rež. P.Markevičius.
22, 23 d. 18 val. Mažojoje salėje Premjera! „Nežinoma žemė. Šalčia“.
Rež. J.Tertelis.
23 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos
iš Europos širdies“. Rež. K.Smeds.
VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
17, 23 d. 18.30 val. - W.Gibson
„Dviese sūpuoklėse“. Rež. U.Bayaliev.
18 d. 12 val. - „Mano batai buvo du“.
Rež. G.Latvėnaitė.
21 d. 18.30 val. - „Kitais metais, tuo
pačiu laiku“ (VšĮ „Laimingi žmonės“).
22 d. 18.30 val. - F.Schiller „Marija
Stiuart“. Rež. A.Areima.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
17 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15,
15.30, 16, 16.30 val. Teatro fojė T.Kavtaradzė „Apie baimes“. Rež. O.Lapina.
17 d. 18 val.; 18 d. 15 val. Didžiojoje
salėje - „Broliai liūtaširdžiai“.
Rež. K.Dehlholm.
21 d. 18 val. - „Hybris (Puikybė)“.
Rež. K.Zanussi.
22 d. 11 val. - „Ekspedicija į teatro vidų“
(vyresniems). Rež. A.Pukelytė.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje „Teritorija“. Rež. A.Pukelytė.
23 d. 18 val. Didžiojoje salėje - I.Menchell
„Kapinių klubas“. Rež. A.Latėnas.
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G.B.Shaw „Pigmalionas“ (su lietuviškais
titrais). Rež. L.Urbona.
18 d. 12 val. - S.Maršak „Katės namai“
(rusų k.). Rež. A.Uteganov.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje F.Veber „Kvailių vakarienė“ (su lietuviškai
titrais). Rež. M.Poliščiuk.
20 d. 10 ir 12 val. - E.Tyschuk „Princas
ir pabaisa“. Rež. M.Lashitsky (Minskas).
20 d. 18.30 val. - J.Pulinovič „Kaip aš
tapau...“ Rež. S.Kulikovskij (Minskas).
22 d. 18.30 val. Erdvė A-Z - Premjera!
„Vienišas žmogaus balsas“. Rež. V.Dorondov.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su lietuviškais
titrais). Rež. R.Atkočiūnas.
RAGANIUKĖS TEATRAS
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje Premjera! „Meškutis Rikiki ieško draugo“.
VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“
Didžioji salė
17 d. 12 val. - Premjera! „Pinokis“.
Rež. Š.Datenis.
18 d. 12 val. - „Dainuojantis ir šokantis
mergaitės vieversėlis“ (su vertimu
į gestų k.). Rež. A.Mikutis.
21 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“.
Rež. G.Radvilavičiūtė.
Mažoji salė
17 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni
nykštukai“. Rež. N.Indriūnaitė.
18 d. 14 val. - „Evoliucija“. Rež.
Š.Datenis.
MENŲ SPAUSTUVĖ
17 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje
salėje - DANSEMA: „Mozaika“. Choreogr.
B.Banevičiūtė.
17 d. 18.30 val. Studija II - ARTŪRO
AREIMOS TEATRAS: „(Ne)vykėlis“ (N-16).
Rež. A.Areima.
17 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje STALO TEATRAS: „Dangaus virėja“.
17 d. 14 val. - Šiltnamis atsiveria.
Pažintiniai pasivaikščiojimai po Menų
spaustuvę.
18 d. 12 ir 15 val. Juodojoje salėje STALO TEATRAS: „Stebuklingas sodas“.
Rež. S.Degutytė.

18 d. 11 ir 15 val. Kišeninėje salėje DANSEMA: „Spalvoti žaidimai“. Choreogr.
B.Banevičiūtė.
20 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje ATVIRAS RATAS: „Brangioji mokytoja“
(N-16). Rež. I.Stundžytė.
20 d. 19 val. Juodojoje salėje - LMTA
teatro dienos: „The effect“. Rež. A.Glinska
(Lenkija). Įėjimas - nemokamas.
21 d. 19 val. Juodojoje salėje - CEZARIO
GRUPĖ: „Arabiška naktis“ (N-13).
Rež. C.Graužinis.
21 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje ATVIRAS RATAS: „Teroristas“. Rež. G.Aleksa.
23 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje „Kultas“ (N-16). Rež.: G.Gudelytė, E.Kazickaitė.
23 d. 19 val. Juodojoje salėje ARTŪRO AREIMOS TEATRAS: „Virimo
temperatūra 5425“ (N-14). Rež. A.Areima.
VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
18 d. 12 val. - „Plėšikas Hocenplocas“.
Rež. E.Jaras.
18 d. 18 val. - Premjera! „Satisfakcija“.
Rež. Š.Puidokas.
KEISTUOLIŲ TEATRAS
17 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“.
Rež. V.Žitkus.
17 d. 19 val. - „Eglė žalčių karalienė“.
Rež. E.Kižaitė.
18 d. 12 ir 16 val. - „Geltonų Plytų
kelias“. Rež. A.Giniotis.
23 d. 19 val. - „Heraklis“ (N-18).
Rež. G.Aleksa.
OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
20, 22 d. 19 val. - I.Vyrypaev „Šokis
Delhi“. Rež. O.Koršunovas.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS
17, 18 d. 12 val. Mažojoje scenoje „Labas, Lape!“ Rež. E.Kižaitė.
17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje „Barbora“. Rež. J.Jurašas.
18 d. 15 val.; 20 d. 12 val. Didžiojoje
scenoje - M.Maeterlinck „Žydroji paukštė“.
Rež. V.Martinaitis.
20 d. 18 val. Rūtos salėje - „Vasarvidis“.
Rež. E.Kižaitė.
20 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“.
Rež. R.Kazlas.
21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Mūsų
miestelis“. Rež. D.Rabašauskas.
21 d. 19 val. Ilgojoje salėje B.Srlbjanovič „Skėriai“. Rež. R.Atkočiūnas.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje „Gentis“. Rež. A.Jankevičius.
23 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros
pažadas“. Rež. A.Sunklodaitė.
23 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Keturi“
(N-16). Rež. K.Gudmonaitė.
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
17 d. 18 val. - J.Strauss „Šikšnosparnis“.
3 v. operetė. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
18 d. 12 val. - W.A.Mozart „Mažoji burtų
fleita“. 2 d. muzikinė pasaka. Rež. A.Gaha.
Dir. V.Visockis.
18 d. 18 val. - J.Strauss „Kita pelenės
istorija“. 2 d. baletas. Choreogr. G.Santucci
(Italija). Dir. V.Visockis.
21 d. 18 val. - Gala koncertas.
Lietuva - Ukraina.
22 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Karmen“.
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas.
Dir. J.Janulevičius.
23 d. 18 val. - E.Džonas ir T.Raisas
„Aida“. 2 d. miuziklas. Rež. V.Pauliukaitis.
Dir. J.Janulevičius.
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
17 d. 19 val.; 18 d. 18 val.
Centriniame knygyne; 23 d. 18 val.
KAVB senųjų ir retų spaudinių skyriuje - Premjera! „Noktiurnas“. Rež. G.Padegimas.
17 d. 12 val. - Teatralizuotas koncertas
vaikams „Susitikimas su Mere Popins“.
17 d. 19 val. - „Švęsti kosmose ir tvarte“.
Rež. V.Rašimas.
18 d. 18 val. - M.Duras „Hirošima, mano
meile“. Rež. R.Abukevičius.
22 d. 18 val. - Martin McDonagh
„Pagalvinis“. Rež. G.Varnas.
KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
17 d. 12 val. - „Molinis sapnas“.
Rež. A.Žiurauskas.
18 d. 12 val. - „Zuikio kaprizai“.
Rež. A.Stankevičius.
18 d. 17 val. - Aktoriaus V.Bagdono
autorinis vakaras.
KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G.Kuprevičius „Prūsai“. Rež. G.Šeduikis.
Dir. T.Ambrozaitis.
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„Džo Breivenas“

„Braven“

Kino teatruose
nuo kovo 16 d.
Veiksmo filmas, JAV, 2018
Režisierius: Lin Oeding
Vaidina: Jason Momoa,
Garret Dillahunt,
Stephen Lang, Jill
Wagner, Brendan
Fletcher
Filmas anglų kalba su
lietuviškais subtitrais

Džo Breivenas - mylintis šeimos vyras, geras sutuoktinis ir
nuostabus tėvas. Kanados ir JAV pasienyje įsikūrusios šeimos galva
duoną pelnosi kasdien lenkdamas
nugarą snieguotuose Kanados kalnuose - jis yra puikiai savo darbą
išmanantis medkirtys. Džo gyvenimas tekėjo įprasta vaga, kol vieną
eilinę dieną jo kelyje pasipainiojo
mirtinai pavojingi narkotikų gabentojai. Gauja planavo ramiai kirsti JAV
ir Kanados sieną, tačiau pakeliui su-

Koncertai

tiktas raumeningas kanadietis, tapęs
nelegalaus krovinio liudininku, visus
jų planus apvertė aukštyn kojomis.
Supratęs, kad sukėlė pavojų
savo šeimai, Džo neketina paleisti
nusikaltėlių. Šie net įtarti negalėjo,
kad vyras, kurį jie ką tik sutiko kalnuose, turi dvi nenuginčijamas
priežastis juos pribaigti. Viena jų siekis apsaugoti mylimą šeimą. O
antroji - jam tiesiog patinka medžioti ir... žudyti.
„Forum Cinemas“ inf.

Kinai

VILNIUS

Vilnius

LIETUVOS NACIONALINĖ
FILHARMONIJA
17 d. 19 val. Didžiojoje salėje - „Nė
dienos be muzikos!“ Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistė Ingrida
Armonaitė (smuikas). Dir. M.Pitrėnas.
18 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Sakmių
siuita“. J.Šležaitė (sopranas), V.Gurstis
(fleita), S.Zajančauskaitė (fortepijonas),
M.Ancevičius (aktorius).
21 d. 19 val. Didžiojoje salėje „Romantinės muzikos šviesa ir šešėliai“.
Ansamblis „Musica humana“, solistai:
V.Kuprevičienė (sopranas), S.Liamo
(sopranas), D.Šeibokaitė (fleita), R.Savickas
(klarnetas), D.Butkevičius (kontrabosas).
Dir. A.Vizgirda.

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) 17-22 d. 10.30, 16, 21.20, 23 val.
(23 val. seansas vyks 17 d.).
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 17-22 d. 13.10, 18.40 val.
„Džo Breivenas“(veiksmo f., JAV,
N-16) - 17-22 d. 18.50, 21.40, 23.25 val.
(23.25 val. seansas vyks 17 d.).
„Triušis Peteris“(animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija,
Australija, JAV, V) - 18 d. 13.35 val.
(TAVO VAIKAS premjera).
23-iasis Vilniaus tarptautinis kino
festivalis „Kino pavasaris“- 17-22 d.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, Australija, V) - 17-22 d. 10.10,
11.30, 12.20, 13.40, 14.25 val.
(18 d. 13.40 val. seansas nevyks).
„Gnomai“(animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 17-22 d. 10.20, 11.20, 13.20,
15.50 val. (10.20 val. seansas vyks 17-18 d.).
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 17-22 d. 10.50, 14.55, 20.30,
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 17 d.).
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) 17-22 d. 12.10, 16.40, 19.25 val.
„Labas, Oksana Sokolova“(komedija,
Rusija, N-16) - 17-22 d. 14.15, 18.10 val.
„Apiplėšimas uragano akyje“
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 17-22 d.
13.30, 18.20 val.
„Dagas iš akmens amžiaus“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji
Britanija, V) - 17-22 d. 10.40, 12.45 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 17-22 d. 17.45, 20.50,
23.15 val. (23.15 val. seansas vyks 17 d.).
„Gringo“(juodojo humoro komedija,
Australija, JAV, N-16) - 17-22 d. 21.05,
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 17 d.).
„Džiumandži: sveiki atvykę į
džiungles“(fantastinė nuotykių komedija,
3D, JAV) - 17-22 d. 13.40 val.
„Juodoji pantera“(fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D, N-13) - 17-22 d. 16.20 val.
„Juodoji pantera“(fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-13) - 17-22 d. 20.40 val.
„Žaidimų vakaras“(komedija, JAV,
N-16) - 17-22 d. 19.15, 23.45 val.
(23.45 val. seansas vyks 17 d.).
„Koko“(animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 17-22 d. 11 val.
„Ledas“(romantinė komedija, Rusija,
N-13) - 17-22 d. 15.40 val.
„Lady Bird“(komiška drama,
JAV, N-13) - 20, 22 d. 15.30 val.

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
18 d. 16 val. - „Fratres in musicae“.
R.Vosyliūtė (smuikas), L.Dorfmanas
(fortepijonas).
ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
17 d. 18 val. - „Trys“. Kostas
Smoriginas. Vladas Bagdonas. Vidas
Petkevičius.

TRAKAI
TRAKŲ PILIS
18 d. 15 val. Pilies Didžiojoje menėje „Senieji pasaulio tautų instrumentai“.
Sauliaus Petreikio trio.

KAUNAS
KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
17 d. 17 val. - „Pavasario naktis
Brodvėjuje“. Kauno fortepijoninis trio:
L.Krėpštaitė (fortepijonas), I.Andruškevičiūtė
(smuikas), A.Krištaponienė (violončelė),
G.Prunskus (baritonas).
18 d. 18 val. - Rolandas Kazlas
„Pusiaukelėje“. R.Kazlas, R.Ringienė
(fleita), L.Salijus (akordeonas).
20 d. 18 val. Mažojoje salėje „Jaunosios konkursų laureatės“.
K.Pancernaitė (fortepijonas, Anglija),
E.Lohu (fortepijonas, Estija).
23 d. 18 val. - „Likimo daina“. Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno
valstybinis choras. Dir. M.Stakionis.

KLAIPĖDA
KONCERTŲ SALĖ
21 d. 18.30 val. - „Vario tiltai“. Klaipėdos
brass kvintetas: S.Petrulis (meno vadovas, trimitas), A.Maknavičius (trimitas),
M.Miliauskienė (valtorna), S.Sugintas
(trombonas), V.Liasis (tūba). Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Brass ansamb
lis (vadovas ir dirigentas M.Balčytis).
23 d. 18.30 val. - „Romantinės fantazijos“. G.Masin (smuikas), G.Pyšniak
(violončelė), B.Osina (fortepijonas).

„Nupirk man laimę“(drama, Rusija,
N-16) - 17, 19, 21 d. 15.30 val.
„Nematomas siūlas“(romantinė drama,
JAV, N-13) - 17-22 d. 16.30 val.
„Penkiasdešimt išlaisvintų
atspalvių“(romantinė drama,
JAV, N-18) - 17-22 d. 21.30, 23.45 val.
(23.45 val. seansas vyks 17 d.).
FORUM CINEMAS VINGIS
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis
veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) 17-22 d. 18.40, 21.20 val.
23-iasis Vilniaus tarptautinis kino
festivalis „Kino pavasaris“- 17-22 d.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, Australija, V) - 17-22 d. 11.10 val.
„Gnomai“(animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 17-18 d. 13.10 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 17-22 d. 20.40 val.
„Koko“(animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, V) - 17-22 d. 11 val.
„Bulius Ferdinandas“(animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) 17-18 d. 13.25 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) 17-22 d. 13.10, 18 val. (17-18 d.
13.10 val. seansas nevyks; 18 val.
seansas vyks 18, 20, 22 d.).
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 17-22 d. 13.15, 18 val. (17-18 d.
13.15 val. seansas nevyks;
18 val. seansas vyks 17, 19, 21 d.).
„Lady Bird“(komiška drama,
JAV, N-13) - 19, 22 d. 15.15 val.
„Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“
(dokumentinis f., Lietuva, Italija, Belgija,
Šveicarija, Airija, Šiaurės Airija, Latvija,
Ispanija, N-7) - 19, 22 d. 15.55 val.
„Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“
(kriminalinė drama, JAV, N-13) 17, 20 d. 15.15 val.
„Nematomas siūlas“(romantinė drama,
JAV, N-13) - 17, 20 d. 15.55 val.
„Vandens forma“(mistinė drama, JAV,
Kanada, N-16) - 18, 21 d. 15.55 val.
„Apiplėšimas uragano akyje“
(veiksmo trileris, JAV, N-13) - 18, 21 d.
15.55 val.
SKALVIJOS KINO
CENTRAS
„Gražuolė ir Sebastianas: draugai
visam gyvenimui“(Prancūzija) 17 d. 12 val.
„Meilės širdis“(muzikinis f., Lenkija) 17 d. 14.10 val.
„Sėkmės“(dokumentinis f., Prancūzija,
Vokietija) - 17 d. 16 val.
„Po medžiu“(komedija, Islandija, Danija,
Lenkija, Vokietija) - 17 d. 19 val. 21 d. 14 val.
„Silvana“(Švedija) - 17 d. 21 val.
21 d. 21.20 val.
„Ava“(Prancūzija) - 18 d. 11.50 val.
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„Kandelarija“(drama, Kolumbija,
Vokietija, Norvegija, Argentina, Kuba) 18 d. 14 val. 20 d. 15 val.
„Sūnaus globa“(drama, Prancūzija) 18 d. 16 val.
„Memuarai apie skausmą“(drama,
Prancūzija) - 18 d. 18 val.
„Maria Callas: savais žodžiais“
(Prancūzija) - 18 d. 20.10 val.
„Ilgesys“(Izraelis) - 19 d. 15 val.
„Bobbi Jene“(Danija, Švedija, Izraelis) 19 d. 17.10 val.
„Ponia Fang“(dokumentinis f.,
Honkongas, Prancūzija, Vokietija) 19 d. 19.10 val.
„Įžeidimas“(Prancūzija, Libanas, JAV,
Belgija, Kipras) - 19 d. 21 val.
„Andrius“(Lietuva) - 20 d. 17 val.
„Šešėliuose“(psichologinis trileris,
Indija, Jungtinė Karalystė, Vokietija) 20 d. 18.30 val.
„Aritmija“(Rusijos Federacija, Suomija,
Vokietija) - 20 d. 21 val.
„Paskutinė atostogų diena“
(Lietuva) - 21 d. 16 val.
„Ilgas laimingas gyvenimas“
(Rusijos Federacija) - 21 d. 17.30 val.
„Napalmas“(Prancūzija) - 21 d. 19.10 val.
„Šventa vieta“(drama, Italija) 22 d. 15 val.
„Michelin“ žvaigždutės: virtuvės
istorijos“ (dokumentinis f., Danija) 22 d. 17.10 val.
„Švelni naktis + Tyli migla“
(Kinija, Prancūzija) - 22 d. 18.50 val.
„Jeigu...“(Jungtinė Karalystė) 22 d. 21.10 val.
„Lenktynininkė ir gangsteris“
(Belgija, Nyderlandai, Prancūzija) 23 d. 14.30 val.
„100 metų kartu“(Lietuva) - 23 d. 17 val.
„Ankštumas“(Rusijos Federacija) 23 d. 18.30 val.
„Bokštas. Šviesi diena“(Lenkija) 23 d. 21 val.
MULTIKINO OZAS
„Džo Breivenas“(veiksmo f., JAV,
N-16) - 17, 19-22 d. 21.30 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis
veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji Britanija,
Japonija, Vokietija, N-13) - 17-22 d. 10,
12.30, 15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft“
(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV,
Didžioji Britanija, Japonija, Vokietija, 3D,
N-13) - 17-22 d. 17.45, 20.30 val.
„Nematomas siūlas“(romantinė drama,
JAV, N-13) - 17, 19-20, 22 d. 11.15,
18.45 val. 18, 21 d. 11.15 val.
„Gringo“(juodojo humoro komedija,
Australija, JAV, N-16) - 17-22 d. 21 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, Australija, V) - 17-20, 22 d.
10.30, 12.30, 14.30, 16.30 val.
21 d. 10, 12, 14.15, 16.15 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 17-22 d. 18.30, 21.30 val.
„Lady Bird“(komiška drama,
JAV, N-13) - 17-22 d. 16.45 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) 18-22 d. 11, 13, 15, 17, 19 val.
17 d. 13, 15, 17, 19 val.
„Gnomai“(animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 17-22 d. 10.45, 12.45,
16.45, 14.45 val.

SUDOKU
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„Juodoji pantera“(fantastinis nuotykių f.,
JAV, N-13) - 17-22 d. 14, 18.45, 21.45 val.
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 17-22 d. 11.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Dagas iš akmens amžiaus“
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Didžioji Britanija, V) - 17-22 d. 14.15 val.
„Koko“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 17-22 d. 11.45, 14.15 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, Australija, V) - 17 d. 11 val.
(specialus seansas mažiukams).
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
Vokietija, Australija, V) - 21 d. 12 val.
(specialus seansas mamytėms).

Kaunas
FORUM CINEMAS
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, N-13) 17-22 d. 11, 16.40, 22.10, 23.50 val.
(23.50 val. seansas vyks 17 d.).
„Kapų plėšikė Lara Kroft“(fantastinis veiksmo ir nuotykių f., JAV, Didžioji
Britanija, Japonija, Vokietija, 3D, N-13) 17-22 d. 13.55, 19.25 val.
„Džo Breivenas“(veiksmo f.,
JAV, N-16) - 17-22 d. 23.10 val.
23-iasis Vilniaus tarptautinis kino
festivalis „Kino pavasaris“- 17-22 d.
„Triušis Peteris“(animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, Didžioji Britanija,
Australija, JAV, V) - 18 d. 12.50 val.
(TAVO VAIKAS premjera).
„Gnomai“(animacinis f., dubliuotas
lietuviškai, JAV, Kanada, Didžioji
Britanija, V) - 17-22 d. 10.50, 13, 14.50 val.
„Pelėdų kalnas“(karinė drama, Lietuva,
N-16) - 17-22 d. 10.30, 15.10, 18.30 val.
„Rūta“(dokumentinis f., Lietuva, V) 17-22 d. 13.30, 16.30, 18.40, 21.10 val.
„Bitė Maja: Medaus žaidynės“(anima
cinis f., dubliuotas lietuviškai, Vokietija, Austra
lija, V) - 17-22 d. 10.10, 12.20, 14.40 val.
„Dagas iš akmens amžiaus“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, Didžioji
Britanija, V) - 17-22 d. 10.40, 12.40 val.
„Koko“(animacinis f., dubliuotas lietuviškai,
JAV, V) - 17-22 d. 11.30, 13.55 val.
„Raudonasis žvirblis“(mistinis trileris,
JAV, N-16) - 17-22 d. 18.15, 21.20 val.
„Bulius Ferdinandas“(animacinis f.,
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 17-22 d.
10.20 val.
„Juodoji pantera“(fantastinis nuotykių f.,
JAV, 3D, N-13) - 17, 19-22 d. 12.40 val.
„Nematomas siūlas“(romantinė drama,
JAV, N-13) - 17-22 d. 15.30 val.
„Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“
(dokumentinis f., Lietuva, Italija, Belgija,
Šveicarija, Airija, Šiaurės Airija, Latvija,
Ispanija, N-7) - 17-22 d. 15.35 val.
„Gringo“(juodojo humoro komedija,
Australija, JAV, N-16) - 17-22 d. 20.40,
23.40 val. (20.40 val. seansas vyks 18, 20,
22 d.; 23.40 val. seansas vyks 17 d.).
„Apiplėšimas uragano akyje“(veiksmo
trileris, JAV, N-13) - 17, 19, 21 d. 20.40 val.
„Žaidimų vakaras“(komedija, JAV,
N-16) - 18, 20, 22 d. 23.20 val.
„Penkiasdešimt išlaisvintų
atspalvių“(romantinė drama, JAV,
N-18) - 17, 19, 21 d. 23.20 val.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Teisingai išsprendę kryžiažodį
galite laimėti rašytojos
Hanos Kent (Hannah Kent)
knygą „Paskutinės apeigos“.
Atsakymą iki kovo 22 d. siųskite
SMS žinute numeriu 1390. Rašykite:
LV KR, atsakymą, vardą, pavardę
ir miestą. Žinutės kaina 0,29 EUR.
Praeito kryžiažodžio laimėtoja
Lauryna Miškevičiūtė iš Vilniaus.
Jai bus įteikta Hanos Kent (Hannah
Kent) knyga „Paskutinės apeigos“.
Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje
212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites.

Kryžiažodžio, išspausdinto
praėjusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Kulminacija. Židas. Audėja.
Astatas. Lira. Saigos. Iš. Apela. Laikos. Evo.
Katė. Laitas. Klok. Niša. Raitas. Daina. SA.
Deivis. Rautas. Keimas. Parkas. Sausainis.
Laibas. Aukas. Šiltas. VA. Kabulas. Vantos.
Dėl. Senas. Triukas. Solo. Tas. Kubas. Sikinis.
Horizontaliai: Pakistanas. Yla. Paša. Bet.
Muleta. Sauna. Idilė. Kaulas. Nėra. Deikas. Laja.
Reinas. Ca. Laimis. Tu. Laivas. Rb. Jasaitis.
VIA. Pasaitas. Šaus. Tikas. Link. Vagos. Paltas.
Tos. Raitosi. „Žas“. Darbas. Mis. Kaukas. Si.
Elitas. Don. Sarivonas. Vėli. Šokas. Salos.
Pažymėtuose langeliuose: Komentaras.

14 Klubo partneriai

2 0 1 8 k o v o 1 7 d . laisvalaikis

Apranga, aksesuarai
Galanterijos parduotuvės
„Odera“. Vilnius.
10% nuolaida nenukainotoms ir
neakcijinėms prekėms.
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt
Juvelyrinių dirbinių
parduotuvė „Auksinė
dovanėlė“. Vilnius.
28% nuolaida juvelyriniams
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”.
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

TEATRAS
Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams,
išskyrus premjeras
ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio
teatras. 15% nuolaida
2 bilietams. www.ach.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2
bilietams, išskyrus premjeras,
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt
„Senamiesčio lėlių“ teatras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt
Užupio teatras. Vilnius.
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952,
(8 618) 59 753,
www.cezariogrupe.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis
teatras . 15% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras
„Kitas kampas”.
Vilnius. 15% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 682) 66 383,
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“.
Vilnius. 20% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585,
www.keistuoliai.lt
Lietuvos rusų dramos teatras.
Vilnius. 15% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 5) 265 2167,
www.rusudrama.lt
Teatras vaikams „Raganiukės
teatras” . Vilnius.
20% nuolaida
2 bilietams. Tel. (8 677) 19 812,
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras/
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 37) 226 090,
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis
muzikinis teatras.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos
teatras. Nuo 25% nuolaida 2
bilietams į „Šiaulių dramos teatro“
spektaklius nuo didžiausios
galiojančios bilietų kainos.
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt

grožio paslaugos
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„Laisvalaikio“
klubo
partneriai

Daugiau kaip
vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius,
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

KITOS PRAMOGOS
Kelionių agentūra
„Boutique Travel“.
Vilnius. Papildoma pramoga
kelionėje, tiksliai nurodyta
kiekvienos kelionės aprašyme.
Tel. (8 5) 210 1216,
www.boutiquetravel.lt
Kelionių agentūra „Estravel
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams,
viloms Italijoje ir TUI kelionėms
ir 10% nuolaida
ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“.
Anykščiai. 20% nuolaida
2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060,
www.nuotykiuslenis.lt
Vakarienė ant Druskonio ežero
laive „Druskonio perlas“.
Druskininkai.
12% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai
„Waterpillar’ius“.
Druskininkai. 50% nuolaida
vandens dviračio nuomai.
Tel. (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau
kaip 2 žmonėms.
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida
kelionei laivu, 1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378,
www.nidas.eu
Boulingo ir biliardo klubas
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas.
20% nuolaida boulingo
ir amerikietiško biliardo žaidimams.
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius.
10% nuolaida žaidimui ir 5%
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Sveikatingumo paslaugos
Šv.Kristoforo odontologijos
klinika. Vilnius. 100% nuolaida
pirmai konsultacijai,
10% terapiniam gydymui
ir burnos higienos procedūroms,
5% dantų protezavimui.
Tel. (8 5) 261 7143,
www.kristoforoklinika.lt
„GK klinika“. Vilnius.
10% nuolaida paslaugoms.
Tel.: (8 5) 255 33 53,
(8 620) 55 599,
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai,
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai.
10% nuolaida visoms paslaugoms
(išskyrus implantaciją)
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694,
www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo
centras „Gemma“.
Vilnius. 12% nuolaida visoms
paslaugoms (išskyrus slaugą).
Tel. (8 5) 234 0305,
www.gemma.lt
Mityba-sportas-rezultatas
www.kilo.lt.
15% nuolaida narystei.
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams,
saulės akiniams, jų priedams.
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”.
Klaipėda. 30% nuolaida
visoms prekėms.
Tel. (8 46) 252 430,
www.memeliooptika.lt
Optikos „Vizija”.
15% nuolaida prekėms
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

viešbučiai
Viešbutis ir restoranas „Moon
Garden Hotel“. Vilnius.
20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 219 99 49,
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“.
Molėtų r. Gruodžių k. 15%
nuolaida apgyvendinimui ir pirties
paslaugoms. Tel. (8 686) 03 233,
www.terrapoilsis.lt
Viešbutis „Rinno”. Vilnius.
10% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius.
15% nuolaida viešbučio ir restorano
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius.
20% nuolaida apgyvendinimui
ir 15% nuolaida sąskaitai
viešbučio restorane.
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius.
20% nuolaida (nuo dienos kainos)
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477,
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”.
Kaunas. 20% nuolaida
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida
pirčių-baseino komplekso
paslaugoms, kitoms papildomoms
pramogoms ir paslaugoms bei
sąskaitai restorane.
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

Kitos paslaugos
Švarumo centras „Joglė”.
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida
drabužių valymui ir 15% nuolaida
odinių ir kailinių gaminių valymui.
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida
siuvimo ir taisymo paslaugoms.
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir
gyvūnų maistui, 15% nuolaida
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854,
www.vetklinika-vilnius.lt
Šunų kirpykla „Pet Style“.
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai,
15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 601) 91817,
www.petstyle.lt
Tekstilinė automobilių
plovykla „Tyra“.
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur,
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,
www.tyraplovykla.lt

Kitos prekės
Tekstilės dizaino studija
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,
www.lovelyhomeidea.com
Interjero salonas-galerija
„Lauros namai“.
Kaunas. 10% nuolaida namų
aromatams, kvepiančioms žvakėms,
persiškiems kilimams, šviestuvams,
interjero detalėms.
Tel. (8 696) 11 600,
www.laurosnamai.lt
Gėlių salonas „Indigo gėlės“.
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.
indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”.
Klaipėda.10% nuolaida
aksesuarams, šalmams,
aprangai, detalėms.
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė
„Triturus”. Vilnius.
15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų
krautuvėlė „Naturalia“.
Vilnius. 5% nuolaida
šviežiai mėsai, 20% graikiškai
produkcijai, 20% itališkiems
makaronams.
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.
10% nuolaida tortams.
www.alkava.lt

Koncertai, renginiai
Koncertų organizatorius
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699,
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius
„GM Gyvai“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 650) 73 203,
www.gmgyvai.lt
Koncertai „Bardai Lt“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt
Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė.
Klaipėda. 20% nuolaida
2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566,
www.koncertusale.lt
Bušido federacija.
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“.
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į
renginius.
www.menufabrikas.lt

Mokymo kursai

Automobilių nuoma „Easy
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida
įmonei priklausančių lengvųjų
automobilių ir mikroautobusų
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691,
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida
automobiliwo plovimo ir valymo
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999,
www.svariauto.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“.
Vilnius. 20% nuolaida
limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333,
www.smglimo.lt

„American English School”.
24 Eur nuolaida kalbų
kursams Lietuvoje,
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir
stovykloms užsienyje.
Tel.: (8 5) 279 1011,
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”.
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams
mokytis grupėse Lietuvoje.
Tel. (8 5) 272 4879,
www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo
kursai „Senamiesčio lėlės“.
Vilnius. 30% nuolaida
interjerinių lėlių gaminimo kursams.
Tel. (8 679) 61 422,
www.puppetstheatre.lt

Masažai, SPA ritualai,
aromaterapija „Provanso
kvapai“. Vilnius, Klaipėda.
12% nuolaida prekėms ir
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055,
www.provansokvapai.lt

Kavinės, restoranai
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15
val.) Tel. (8 659) 68545,
www.raw42.lt
Restoranas „Lauro lapas“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt
Kinų, japonų restoranas
„Rytų Azija“. Kaunas. 15%
nuolaida sąskaitai (nuolaida
negalioja dienos pietums).
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius.
10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus dienos pietus).
Tel. (8 650) 51 680,
www.basilico-pica.lt
Restoranas „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.
Europos centro golfo klubas.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 614) 60 526,
www.salvete.lt

Estetinės medicinos ir
dermatologijos klinika
,,Grožio pasaulis“. Kaunas.
10% nuolaida kosmetologinėms
procedūroms, kūno įvyniojimams
ir anticeliulitinėms procedūroms
presoterapijos aparatu.
Tel. (8 37) 313 900,
www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
10% nuolaida visoms medicininio
gydymo, grožio bei sveikatinimo
paslaugoms. Nuolaidos
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros
programoms.
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt

Internetinė kosmetikos
parduotuvė www.selective.lt.
Vilnius. 25% nuolaida prekėms
internetinėje parduotuvėje.
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius.
16% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“.
Vilnius. 15% nuolaida
procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Druskininkai. 15%
nuolaida grožio, SPA procedūroms ir
soliariumui.Tel.: (8 5) 272 2227,
(8 682) 33 222, www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 15% nuolaida
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643,
www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“.
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo
oficialių kainų paslaugoms ir
prekėms.Tel. (8 611) 33 227,
www.merci-merci.lt

Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida
procedūroms. Kiekvieną
mėnesį spec. pasiūlymai tik su
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti”.
Kaunas. 15% nuolaida soliariumo
paslaugoms. Tel. (8 37) 23 74 50
Grožio namai „Sothys“ .
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551,
(8 46) 240 340, www.sothys.lt
Ajurvedos centras „Shanti”.
Vilnius. 15% nuolaida
visoms procedūroms.
Tel. (8 606) 75 557,
www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“.
Vilnius, Totorių g. 19. 15%
nuolaida visoms grožio
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364,
(8 675) 44 448, www.
groziopaslaugos.lt
Moters mokykla.
15% nuolaida užsiėmimams.
Tel. (8 698) 14 529,
www.motersmokykla.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”.
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų
grupinių laisvalaikio užsiėmimų
(šokių) abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Irklentės „Suping.lt“.
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose,
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur
nuolaida*.
* Trukmė 2 val.
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas.
Jurbarko r., Smalininkai. 50%
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui
(1 asm.) startiniam mokesčiui,
30% nuolaida individualiam (2 asm.)
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.
Tel. (8 620) 86 666,
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas.
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida
golfo žaidimui ir įrangos nuomai
bei 100% nuolaida treniruočių
zonai ir lazdų nuomai pirmojo
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas
„Legionas”. Kaunas.
20% nuolaida dažasvydžio ir
šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333,
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”.
30% nuolaida dažasvydžio
pramogai (iki 3 asmenų).
Tel. (8 676) 11 121

Sportas ir pramogos
Sostinių golfo klubas.
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui,
nuomai ir kitoms paslaugoms,
15% maistui
Tel. (8 619) 99 999,
www.capitals.lt
Sporto klubas
„The Royal Athletic Club“.
Vilnius. 10 % nuolaida visoms
6 mėnesių narystėms
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,
www.raclub.lt
Savicko sporto klubas.
Vilnius.10 % nuolaida visiems
kartiniams, dieniniams, pilnas ir
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477,
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida
vienkartiniam apsilankymui,
20% nuolaida abonementui,
15% nuolaida soliariumo
abonementui.
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras
„7 mūzos”. Vilnius. 10%
nuolaida treniruoklių salės bei
grupinių sveikatingumo užsiėmimų
suaugusiųjų abonementams.
Tel. (8 5) 247 0700,
www.7muzos.lt

Nuo 2017 m. vasario 1 d. pradėtos gaminti NAUJOS paprastos „Laisvalaikio“ kortelės. Užsisakykite: www.laisvalaikis.lt/anketa
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt
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Baras „California“. Vilnius.
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius.
12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus verslo pietus, banketus
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt
Picerija „Fokus pica”. Vilnius,
Ukmergė, Panevėžys.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”,
„Pekino antis”. Vilnius.
15% nuolaida maistui (nuolaida
taikoma vienai sąskaitai).
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 424 424,
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus akcijinius patiekalus ir
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,
(8 37) 202 806,
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida
europietiškos virtuvės patiekalams
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433,
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako
gaminiams nuolaida netaikoma.
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 687) 70 077,
www.facebook.com/mojitonaktys
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Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės
paslaugos
 Tel. 865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Avinui. Meilė bus tokia
staigi ir netikėta, kad
nenorėsite pabusti iš
pasakiško sapno. Visgi pasvars
tykite ar tebežiūrite į pasaulį
pro rožinius akinius. Skrajojimas
padebesiais gali atsiliepti darbų
kokybei. Palankus metas išmokti
vairuoti automobilį. Daugiau dė
mesio sveikatai, ypač jeigu turi
te problemų dėl kraujospūdžio.

Jaučiui. Ne viskas bus
rožėmis klota - asmeni
niuose santykiuose teks
perbristi ne vieną balą. Stenkitės
įvykius vertinti ne kaip dalyviai,
o kaip stebėtojai. Galimas
netikėtas laimėjimas ar
pelningas užsakymas.
Savijauta nebus pati geriausia,
bet grynas oras ir gamta duos
stulbinančių rezultatų.

Dvyniams. Meilėje vis
kas tiesiog tobula. Sako
meilės nenusipirksi, bet
turint daug pinigų galima sma
giai paišlaidauti be jokios sąžinės
graužaties. Puikus metas imtis
veiklos, kuriai galėtumėte skirti
visą savo laiką. Būkite atidūs tvar
kydami dokumentus, net men
kiausia klaida gali virsti nuostoliu.
Saugokitės rankų traumų.

Vėžiui. Šiuo metu
mėginkite kurti
gražius santykius.
Nors patirtas skausmas gali
neraminti, jūsų laukia graži
ateitis. Pamirškite kas
buvo ir džiaukitės dabartimi.
Norintiems keisti darbą dabar
palankus laikas, galite gauti pa
siūlymą iš užsienio.
Saugotis vandens telkinių.

Liūtui. Puikus laikas vedy
boms, meilės romanams,
santykiuose vyraus darna.
Palankus laikas kūrybiniams dar
buotojams. Galimos permainos
versle, šią savaitę reikėtų užbaigti
pradėtus projektus ir nesiimti
naujų. Palankus laikas atlikti
sveikatinimosi procedūras, o be
siruošiantiems pradėti sportuoti
pats laikas užsukti į sporto klubą.

Mergelei. Nors norėsis
sakyti, kad vidiniu
balsu negalima pasitikė
ti, nuojauta neleis tuo abejoti.
Asmeniniame gyvenime
padėkite vienas kitam tobulėti,
siekti dvasinio ir fizinio
bendrumo. Darbe jausitės kaip
žuvis vandenyje, daugelis kreip
sis į jus patarimo. Saugokitės
apsinuodijimo maistu.

Svarstyklėms. Džiugins
nauja pažintis, nors
jos pradžia gal kiek ir
komplikuota. Apsišarvuokite
kantrybe ir kartokite savo pa
geidavimus, tai tik periodas,
kai antra pusė apsimeta, kad
jūsų nesupranta. Geras metas
dirbantiems teisėsaugoje.
Saugoti inkstus, endokrininę
sistemą. Pradėkite sportuoti.

Skorpionui.
Nesistebėkite, kad teks
išgyventi stiprius per
mainingus jausmus ir įvairiausių
atspalvių emocijas. Darbo ir
karjeros reikalai klostysis puikiai.
Dominuos pažintys su užsie
niečiais. Šią savaitę geras laikas
pasitikrinti profilaktiškai - tyrimai
ir diagnozės bus tiksliausi.

Šauliui. Prasidėjęs meilės
romanas bus romatiškas,
veržlus, teiks malonumo,
vilčių, bus daug aistros, pavydo,
emocijų. Pabaikite pradėtus
darbus, šią savaitę sėkmė lydės
pardavimo vadybininkus. Geras
laikas valyti kepenis, gydyti du
bens, klubų sąnarius, plaučius,
bronchus, nes mėnulis šaulio
ženkle. Saugokitės traumų.

Ožiaragiui. Vienišumo
jausmas plūs į visas veiklos
sritis, palies ir santykius,
pasislėpti nuo savęs nepavyks,
atminkite, tai laikina. Geras laikas
vykti į verslo susitkimus. Jei laukia
rimti sandėriai su užsieniečiais, ne
skubėkite, viską gerai apsvarstykite.
Turintys problemų su stuburu, są
narių ligomis kreipkitės į medikus gydymas duos teigiamų rezultatų.

Vandeniui. Didelė
tikimybė kelionėje
sutikti gyvenimo žmogų.
Tuo metu užsimezgę
jausmai neleis liūdėti,
teiks malonių pojūčių,
bus sportinio azarto, pavydo.
Džiaugsitės sunkaus ir atkaklaus
darbo rezultatais.
Venkite peršalimų.

Žuvims. Asmeniniame
gyvenime pokyčių
nenusimato, jeigu esate
vieniši, statusas nesikeis.
Šią savaitę užbaikite pradėtus
darbus, o kitam veiklos etapui
pradėkite ruoštis sekančią sa
vaitę. Būsite sveiki,
pamedituokite prie vandens
telkinio, daugiau laiko
praleiskite gamtoje.
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