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Ruduo - metas, kai tiek 
daug visko galima nuveikti -  
namie ir lauke! Siūlome 
keliolika laisvalaikio leidimo 
variantų.

Plačiau 6 p.

Kaip, be didelių išlaidų ir 
pastangų, nuomojamą 
būstą paversti jaukiais 
namais, į kuriuos norėtųsi 
sugrįžti?

Plačiau 4 p.

Knygą apie depresiją parašę 
Marius Repšys ir Karolis 
Petryla pasakoja, kodėl 
vyrams sunkiau išgyventi 
emocijas?

Plačiau 5 p.

Muzikantas Marius 
Šinkūnas pasakoja, kaip 
atrado vibrafoną ir kodėl 
grojimas juo prilygs lietuvių 
išsilaipinimui Mėnulyje.

Plačiau 3 p.

Kaip sekėsi aktorei Robertai Sirgedaitei sukurti vaidmenį spektaklyje „Manno laimė“ vos per keturias dienas?

Malonus debiutas
2 p.
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Rūta JakImauskIenė

- Debiutas Vilniaus maža-
jame teatre - ką jis jums reiš-
kia?

- Reiškia labai daug. Nuo pat 
tada, kai tik pradėjau vaikščioti į 
teatrą, Vilniaus mažasis teatras 
tapo mano mėgstamiausiu. Ir 
kuomet gavau pasiūlymą vaidinti 
„Manno laimėje“, man buvo di-
delė bei maloni staigmena.

- Šiuo metu studijuojate 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje ketvirtame kur-
se. Kada supratote, ką norite 
veikti gyvenime?

- Supratau tai gana anksti, bū-
dama maždaug 13-os metų. Nuo 
tada pradėjau domėtis teatru ir 
turėjau tikslą studijuoti akademi-
joje. Tiesa, į ją įstoti tuomet atro-
dė labai sunku, todėl po dvyliktos 
klasės išvažiavau į Londoną stu-
dijuoti nesusijusių dalykų, kol su-
pratau, kad man ten ne vieta. Pri-
sipažinsiu, mama buvo labai prieš, 
nenorėjo, kad įstočiau į aktorinį. 
Pamenu nutikimą - aš, jau sėdin-
ti traukinyje į stojamuosius pas 
Valentiną Masalskį Klaipėdoje, ir 
mama, telefonu įkalbinėjanti ma-
ne niekur nevažiuoti. Ir ji mane 
įkalbėjo: aš išlipau iš traukinio ir 
nuėjau kažkur į Senamiestį susi-
tikti su draugais. Vis dėlto mintis 
apie aktorystę neapleido ir vėliau 
įstojau į Lietuvos muzikos ir teat-
ro akademiją. Tuo metu mane la-
bai palaikė tėtis, dabar jau ir ma-
ma ne prieš, nes esu laiminga dėl 
to, ką darau ir kur esu.

- Esate vaidinusi ir anks-
čiau, tiesa?

- Taip, „Manno laimė“ nėra 
mano pirmasis spektaklis. Anks-
čiau esu vaidinusi Jaunimo teatre 
(spektakliuose „Lukas“, „Pasirin-
kimas“), prisidedu prie režisie-
riaus Vido Bareikio judėjimo „No 
Theatre“ (spektaklis „Iliuzijos“). 
Taip pat esu sukūrusi vaidmenų 
filmuose, vienas jų - filmas apie 
meilę „Širdys“ - jau lapkričio mė-
nesį pasirodys kino ekranuose. 
Man teko laimė gauti vieną pag-
rindinių vaidmenų - esu Milda, 
mergaitė, kuri mirtinai serga, bet 
įsimyli (panašiai kaip „Manno lai-
mėje“, tik atvirkščiai). Teko kar-
tu dirbti su vyresniais, patyru-
siais aktoriais: Rolandu Kazlu, 
Liubomiru Laucevičiumi, Algirdu 

Gradausku, Indre Patkauskaite. 
Tačiau baisu nebuvo, manau, kad 
visi stengėsi sutarti, o svarbiau-
sia, kad dalyvavo ir beveik visi 
mano bendrakursiai, todėl buvo 
labai smagu.

- Grįžtant prie jūsų pasku-
tinio darbo teatre, ar galėtu-
mėte papasakoti apie savo 
vaidmenį spektaklyje „Manno 
laimė“?

- Baronaitė Ada - devyniolik-
metė mergina, romantikė, prisi-
skaičiusi romanų, norinti būti to-
kia, kaip jų herojės. Beje, ji tokia 
ir yra. Nors ji pati linksma, myli-
ma tėvo, galinti gyventi ir vargo 
nematyti, vis dėlto pasiryžta dėl 
meilės kentėti, jos neišsižadėti, 
neišduoti savo jausmų. Spektak-

lio veiksmas vyksta dvidešimtojo 
amžiaus pradžioje. Iki šiol nie-
kuomet nebuvau kūrusi vaidmens 
iš to laikotarpio. Net jei statyda-
vome klasiką akademijoje - steng-
davomės tai daryti moderniai ar-
ba tiesiog nevaidinti laikmečio. 
Tai štai, šis spektaklis vyksta XX 

amžiuje - laike, kuomet nebuvo 
telefonų, o laiškų sistema nepa-
kankamai patikima, todėl žmonės 
kartais susitikdavo tik kas pen-
kerius metus. Tai amžius, kai 
žmonės neskubėjo taip, kaip da-
bar (o gal mums taip tik atrodo?). 
Tai laikotarpis, kai meilė reiškia-
ma kur kas mažiau atvirai nei da-
bar, viskas kažkaip kilniau ir 
reikšmingiau.

- Ar tiesa, kad jums teko 
keisti šį vaidmenį sukūrusią 
aktorę Elžbietą Latėnaitę ir 
vaidmeniui sukurti turėjote 
mažiau kaip savaitę?

- Medžiagą gavau likus dau-
giau nei mėnesiui iki premjeros 
ir, nors atrodė, jog esu beveik pa-
siruošusi, realiose repeticijose 
vis tiek nebuvo taip paprasta. 
Man tai buvo pirmas „įvedimas“ 
į spektaklį ir tam turėjome vos 
keturias dienas. Su manimi dirbo 
režisierė Gulnaz Balpeisova, kuri 

atvyko iš Maskvos. Darbas vyko 
gana sklandžiai, reikėjo greitai 
perprasti, kas vyksta, bet kasdien 
darėsi aiškiau ir lengviau.

- Žinau, jog režisierę suža-
vėjo nepaprastai graži, turtin-
ga Tomo Mano kalba, jo filo-
sofiniai pamąstymai apie gy-
venimą, kelią į mirtį. Kuo šis 
spektaklis pasirodė įdomus 
jums, neturėjusiai laiko pra-
bangos: daug skaityti, domė-
tis, būti ilgame kūrybiniame 
procese?

- Nepaisant to, kad tai ne šie 
laikai, temos, apie kurias kalba-
ma, yra aktualios visais laikais. 
Meilė, mirtis, nusivylimas, san-
tykiai - tai, ką kiekvieną dieną pa-
tiriame, apie ką daug mąstome, 
kas neduoda ramybės mums vi-
siems.

- Tomo Mano kūryboje la-
bai svarbi muzika. Jums 

spektaklyje teko ne tik vai-
dinti, bet ir atskleisti vokali-
nius gebėjimus, tiesa? Kaip 
tai pavyko?

- Taip, spektaklyje man tenka 
ir dainuoti. Man tai buvo nemen-
kas iššūkis, nes daina ne iš leng-
vųjų, bet laikau save dainuojančia 
aktore, todėl ėmiau ir padainavau.

- Kokią pažinote režisierę 
Balpeisovą, kaip sekėsi dirbti 
kartu - juolab kad režisierė 
Lietuvoje viešėjo vos savaitę. 
Ar nebuvo kalbos barjero?

- Aš nekalbu rusiškai. O visi 
aplink esantys žmonės - kalba. 
Taigi visada atsirasdavo vertėjų. 
Be to, režisierė, kaip ir aš pati, 
puikiai kalba angliškai. Todėl su-
sikalbėjimo problemų nebuvo. 
Sunkiausia buvo pirmą dieną, nes 
labai daug informacijos vienu me-
tu - ir mizanscenos, ir tekstas, ir 
emocijos. Spektaklyje labai svar-
bu tikslumas - teko sužinoti ir 
prisiminti daug smulkmenų. Ti-
krai nepadėjo ir natūralus jaudu-
lys - vis dėlto atvykau į naują ko-
lektyvą.

Vėliau - tik geriau. Labai pa-
dėjo visi aktoriai, jie - puikūs 
part neriai. Nepažinojau nė vieno, 
bet nuo pirmų akimirkų pajutau, 
kad man su jais ramu. Džiaugiuo-
si turėdama tokius scenos kole-
gas kaip Daumantas Ciunis, To-
mas Rinkūnas, Gintarė Latvėnai-
tė bei Arvydas Dapšys. Tikrai 
draugiški žmonės.

- Ar teko patirti sunkių aki-
mirkų per repeticijų savaitę?

- Buvo sunkių akimirkų, bu-
vo, kad nepavyksta visko padary-
ti taip gerai, kaip norėtųsi, ir re-
žisierė jau nekantrauja ir neri-
mauja. Tokioje situacijoje jau nė-
ra kur trauktis, reikia susiimti ir 
padaryti savo darbą. Be to, nesi-
nori nuvilti žmonių, kurie manimi 
tiki, deda į mane vilčių. Tai pade-
da eiti į priekį.

- Spektaklyje „Manno lai-
mė“ vienas iš vyresnių jūsų 
kolegų - aktorius Arvydas 
Dapšys - sako labai įtaigų mo-
nologą apie nusivylimą. Saky-
kite, ar jus kartais aplanko 
nusivylimo jausmas?

- Patikėkite, aplanko. Kaip ir 
kiekvieną žmogų. Aš, kaip aktorė, 
o dar ir studentė, kartais patiriu 
nesėkmių scenoje. Ir tai yra ypač 
nesmagu, nes daug žmonių mato, 
kaip tu feilini. Kartą turėjau ke-
lias tokias nesėkmes iš eilės ir 
baisiai savimi nusivyliau - tiek, 
kad net suabejojau, ar verta eiti 
šiuo aktorystės keliu.

- Jeigu šiandien išgirstu-
mėte pasiūlymą perimti vaid-
menį per keturias dienas, ar 
pasiryžtumėte?

- Tikrai taip. Verta. Tos die-
nos sunkios. Įvedimas į vaidmenį 
nėra malonus procesas, keturios 
dienos nėra daug. Galima leisti 
sau padirbėti iš peties, visiškai 
susitelkti į medžiagą, o vėliau at-
sipūsti: laisvalaikiu mėgstu kad ir 
trumpas keliones kažkur, kur ne-
su buvusi. Leidžiu laiką su drau-
gais, mėgstu bendrauti. Na, o jei 
esu viena, dažniausiai žiūriu fil-
mus - labiausiai mėgstu Vudžio 
Aleno (Woody Allen) kūrybą.

Spektaklis „Manno laimė“ 
bus rodomas lapkričio 6 d. Vil-
niaus mažajame teatre.

Veiksmas Vyksta 
laikotarpiu, kai 
meilė reiškiama 
kur kas mažiau 
atVirai nei 
dabar, Viskas 
kažkaip kilniau ir 
reikšmingiau
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Šį rudenį aktorė RobeRta SiRgedaitė kaip likimo dovaną priėmė ne-
menką iššūkį - sukurti vaidmenį per keturias dienas. Kad nebūtų per 
paprasta, visas repeticijų dienas jai teko dirbti su rusakalbe režisie-
re, nors Roberta nešneka rusiškai. Nepaisant to, jauna aktorė sukūrė 
jai patikėtą vaidmenį ir debiutavo Vilniaus mažojo teatro spektaklyje 
„Manno laimė“, sukurtame pagal tomo Mano (thom Mann) noveles. 
Šiuo spektakliu šiemet pradėtas Vilniaus mažojo teatro sezonas.

Sukurti 
vaidmenį 
per keturias dienas

Spektaklio „Manno laimė“ akimirkos
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Marius Šinkūnas - pirmasis 
muzikas, atvežęs į Lietuvą vieną 
jauniausių instrumentų pasauly-
je - vibrafoną. Daugelio respub-
likinių ir tarptautinių konkursų 
laureatas teigia buvęs pakerė-
tas šio instrumento skambesio. 
M.Šinkūnas, vibrafono paslapčių 
mokęsis JaV ir Japonijoje, dabar 
bando lietuvius supažindinti su 
šiuo instrumentu.
Gintarė KaMInsKaItė

- Mariau, kaip jūsų gyve-
nime atsirado šis retas instru-
mentas?

- Kai mokiausi Vilniaus J.Tallat-
Kelpšos konservatorijoje, grojau 
klasikiniais mušamaisiais instru-
mentais, ilgą laiką grojau simfoni-
niame ir pučiamųjų orkestruose. 
Kartą išgirdau kompaktinę plokš-
telę „Face to Face“ ir ten grojo vi-
brafonininkas Garis Bartonas 
(Garry Burton) kartu su pianistu 
Makoto Ozone. Šeštoji kompozici-
ja vadinosi „Time Like This“. Tuo 
metu jau buvau daug metų mokę-
sis muzikos, tačiau išgirdus ją ma-
ne ištiko kultūrinis šokas, suvo-
kiau, kad net nesuprantu, kaip jie 
tai groja. Tai įvyko staiga, tarsi Di-
dysis sprogimas. Sau pasakiau, 
kad arba visiškai palieku muziką, 
nes ta muzika, kurią groju dabar, 
neturi man jokios išliekamosios 
vertės, arba pradedu mokytis ir 
ieškoti tos informacijos, kaip rei-
kia groti ir mąstyti taip, kaip išgir-
dau tame įraše. Neilgai trukus ga-
vau stipendiją ir išvažiavau į JAV, 
kur ir gimė vibrafono technika, žy-
musis vibrafonininkas ir apskritai 
visas džiazas.

- Kiek laiko praleidote stu-
dijuodamas JAV?

- Metus, po to išvykau į Japo-
niją, kur mokiausi ketverius me-
tus. Į JAV išvykau gavęs stipendi-
ją kaip klasikinės muzikos būgni-
ninkas, tačiau mano profesorė la-
bai palaikė avantiūrą groti vibrafo-
nu. Tuo metu atvažiavau dar visiš-
kai žalias, bet jau žinodamas, kad 
negaliu gyventi be vibrafono. Kitą 
pusmetį išvažiavau į privačias pa-
mokas Berklio muzikos koledže. 
Iš tikrųjų ten labiausiai norėjau su-
tikti žmogų, pakeitusį mano gyve-
nimą - G.Bartoną, bet tuo metu jis 
jau nebedėstė, išėjo į pensiją. Tad 
lankiau privačias pamokas pas jo 
mokinį. Per trumpą laiką turėjau 
sugerti daug žinių ir visiškai pa-
keisti mąstymą, suvokti, kas yra 
svingas ir improvizacija. Mokausi 
muzikos nuo septynerių, tačiau 
būnant 22-ejų teko pradėti moky-
tis absoliučiai iš naujo. Tai buvo 
dykuma, per kurią reikėjo pereiti.

- Ar sudėtinga pereiti iš 
klasikinės muzikos pasaulio į 
džiazą?

- Labai. Ypač įvaldyti svingą. Iš 
orkestrinio muzikanto pavirsti lais-
vai improvizuojančiu ir turinčiu 
svingo pojūtį yra labai sudėtinga. 
Man tai truko ne vienerius metus. 
Gali groti salsą, latino muziką, roką, 
bet svingo ne. Gali girdėti, bet tavo 
kūnas yra prisitaikęs prie visai kitų 
darbinių reikalavimų - groti tiksliai 
ir lygiai. Džiazo muzikantai, kurie 
groja roką arba klasiką, vis tiek 
svinguoja ir tai yra pagrindinis skir-
tumas, kuris skiria klasikos atlikė-

ją nuo džiazo. Bet klasika davė man 
suvokimą apie garsą, džiaugiuosi, 
kad atėjau iš klasikinės muzikos 
pasaulio, juk visų pirma tai yra 
mokslas apie garso estetiką.

- Kaip lietuviai priima šį, 
mums dar naują, instrumentą?

- Atsakant į šį klausimą reik-
tų pažvelgti į mūsų istoriją. Jei 
Lietuva taip greitai priimtų nau-
joves, greičiausiai mes nebūtume 
išgyvenę 50 metų okupacijos. Ji 
būtų buvusi tokia kaip Baltarusi-
ja, kaip Ukraina. Lietuva ir žavi 
tuo, kad ji visų pirma atstumia 
viską. Tai yra gynybinė pozicija, 
nes mes maži. Bet aš, tiesą sa-
kant, ir turėjau viziją daryti kažką 
tokio, ko niekas dar nedarė ir ei-
ti nepramintu keliu, galbūt būti 
kažkokiu keistuoliu. Viskam turi 
ateiti laikas ir tai yra normalu. Jei-
gu būtų kitaip, greičiau įsileistu-
me naujoves, tai Lietuvoje mes 
greičiausiai nekalbėtume viena 
archajiškiausių indoeuropiečių 
kalbų, nebūtume tokie unikalūs 
pasaulio kontekste.

- Kaip į Lietuvą atsivežėte 
savo instrumentą?

- Mano vibrafonas atplaukė lai-
vu iš JAV. Jį užsakiau iš Ilinojaus, 
tuomet jis atvažiavo į miestelį Mi-
čigano valstijoje, kur tuo metu gy-
venau. Ten instrumentą supakavau 
į savo padarytą medinę dėžę, kurią 
reikėjo impregnuoti specialiu im-
pregnantu, kad transatlantinės ke-
lionės metu medienai nieko nenu-
tiktų, taip pat reikėjo užtikrinti, kad 
nebus atvežta jokių kirminų, kurių 
nėra Europoje. Tuomet mano ins-
trumentas sunkvežimiu važiavo į 
Čikagą, iš ten išplaukė laivu į Var-
šuvą, tuomet atvyko į Kauno mui-
tinę, kur aš jį ir pasiėmiau.

- Kaip atrodo vibrafoninin-
ko pasiruošimas koncertams ir 

kelionės, vis dėlto tai didelis ir 
sunkus instrumentas?

- Jei yra galimybė, žinoma, ge-
riausia yra groti su savo instru-
mentu. Vis dėlto vibrafonas nėra 
smuikas, nėra violončelė, tai grei-
čiau kaip fortepijonas - pianistas 
juk nevažinėja su savo fortepijonu. 
Nors vibrafonas puikiai susideda, 
telpa į mašiną, sudėtingiausia yra 
jį atsinešti, ypač jei nėra lifto, iš-
lankstyti, uždėti blizgančią klavia-
tūrą. Žinoma, jei yra transatlanti-
niai skrydžiai, tuomet savo instru-
mento nesiveži, užsakai iš anksto, 
kad būtų vietoje. Tai nėra taip su-
dėtinga, vibrafonas nėra tokia 
„šeimos dalis“ kaip smuikas.

- Spalio 7 d. Vilniaus rotu-
šėje atliksite programą „Opu-

sai iš svingo eros“. Ko klausy-
tojams tikėtis?

- Po repeticijų net mane nuste-
bino klarneto ir vibrafono santykis - 
kaip lengva groti ir kaip gerai skam-
ba. Lietuvoje tai yra pirmas šių ins-
trumentų susitikimas vienoje sce-
noje, nors Amerikoje šis duetas yra 
padiktavęs džiazo temas šimtui me-
tui į priekį. Šiame koncerte reiktų 
tikėtis unikalaus skambesio, to, ku-
rio pas mus nebuvo aštuoniasde-
šimt metų. Lietuvą buvo pasieku-
sios visos muzikinės srovės, išsky-
rus svingą. O svingo karalių - klar-
neto ir vibrafono - tandemas nieka-
da ir neatėjo iki mūsų. Lietuviai 
įžymūs pasaulyje savo lazeriais, lei-
džia palydovus į kosmosą, o meno 
prasme tai prilygs lietuvių išsilaipi-
nimui Mėnulyje.

Iš orkestrInIo 
muzIkanto 
pavIrstI laIsvaI 
ImprovIzuojančIu 
Ir turInčIu svIngo 
pojūtį yra labaI 
sudėtInga

tarsi lietuvių išsilaipinimas mėnulyje
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Atėjus šaltajam sezonui, namie praleisime vis daugiau laiko. Puiku, jei namai - jūsų: tuomet įsirengėte 
juos pagal savo poreikius ir estetinius pojūčius. Kas kita, jei būstą nuomojate - kardinalių pokyčių daryti 
negalite (o ir neprasminga), tačiau šį tą galima padaryti, kad jaustumėtės kaip savo namuose, net ir ne-
pakeitę baldų ir neperdažę sienų.

Išskirtiniu stiliaus pojūčiu žavinti 
televizijos laidų ir renginių ve-
dėja Indrė KAvAlIAusKAItė-
MorKūnIenė drabužių derinius 
vadina tam tikru žaidimu. ekspe-
rimentai dažnai įneša į drabuži-
nę naujų vėjų. visgi moteris sako 
nemėgstanti apsikrauti daiktais, 
tad jos spintoje nauji rūbai ilgai 
neužsibūna: „dalytis ir dovanoti - 
malonu.“

I.Kavaliauskaitė-Morkūnienė 
dažnai pavadinama stiliaus ikona - 
dviejų vaikų mama visada sugeba 
nustebinti įdomiais spalvų ir for-
mų deriniais, netikėtais kontras-
tais. Moteris sako, kad ją labiausia 
traukia vintažu dvelkiantis stilius.

„Man labiausia patinka 4-ojo 
ir 6-ojo dešimtmečių stiliai. Jei 
yra proga ir galimybė, visada ren-
kuosi tokio stiliaus drabužius. 
Man patinka, kad mada kartojasi 
ir viskas sukasi ratu. Įkvėpimo 
ieškoti senuose Holivudo filmuo-
se daug įdomiau, nei tik mados 
portaluose ir žurnalų puslapiuo-
se“, - pasakoja ji ir kviečia aplan-
kyti šią savaitę atidarytą jos pop-
up mados ekspoziciją Kauno 
„Akropolyje“.

Kaip pasakoja Indrė, jos iš-
rinkti daiktai - tarsi įkvėpti kara-
liškosios medžioklės: „Čia daug 
paltukų, skarų ir šalikų. Po labai 
spalvotos vasaros tegul ruduo bū-
na kiek ramesnis.“

I.Kavaliauskaitė-Morkūnienė 

stiliaus žinovės etiketės sau kli-
juoti nelinkusi, tačiau pripažįsta 
nestokojanti drąsos pažaisti ir nu-
stebinti savo pasirinkimu. „Nesu 
diplomuota stilistė ar menininkė, 

bet man patinka žaisti spalvomis, 
po truputį eksperimentuoti for-
momis ir pačiai atrasti savyje idė-
jų. Drabužiai, stilius - visa tai 
smagus žaidimas. Kuo ilgiau jį 
žaidi, tuo geriau ima sektis, tuo 
greičiau ateina idėjos, o parduo-
tuvėse apsisuku kur kas greičiau. 
Man visada norisi truputį nukryp-
ti nuo „normos“. Nežinau, ar vi-
suomet pavyksta. Gal kartais nu-
krypstu net ir per daug, bet nei-
mu į galvą, juk žaisti nereikia la-
bai rimtai?“ - retoriškai klausia ji.

Įkvėpimo moteris sako besi-

semianti iš amžinųjų stiliaus iko-
nų: Odrės Hepbern (Audrey Hep-
burn), Greisės Keli (Grace Kelly), 
Bjankos Džager (Bianca Jagger) 
ir Žaklinos Kenedi (Jacqueline 
Kennedy). Stilingą moterį žavi ir 
šių dienų žvaigždės Sara Džesika 
Parker (Sarah Jessica Parker), Ai-
ris Apfel (Iris Apfel), Bleik Laiv-
li (Blake Lively) ir daugelis kitų.

Visgi daugiausia emocijų jai 
sukelia daug artimesnės „žvaigž-
dutės“. „Mieliausi - mano vaikų 
pirmieji drabužėliai. Paprastai 
prie jokių daiktų „neprisirišu“, 

mėgstu atiduoti ir vis „išsivalyti“ 
spintą. Didelis daiktų kiekis sle-
gia, o dalytis ir dovanoti yra ma-
lonu.“

Paklausta, kokiems gardero-
bo pasirinkimams ji dažniausiai 
nepritaria, Indrė lieka nuosaiki. 
„Kritikuoju nebent per daug iš-
reikštą seksualumą, nuogumą. 
Tai man niekada nebuvo gražu, 
bet gal tai mano problema. Man 
moteris visada daug seksualesnė, 
kai rodo mažiau, o daugiau palie-
ka fantazijai.“

„Laisvalaikio“ inf.

Nuomojamame būste - kaip namuose

Drabužiai, stilius - 
visa tai smagus 
žaiDimas. Juo 
ilgiau Jį žaiDi, tuo 
geriau ima sektis, 
tuo greičiau 
ateiNa iDėJos

Parengė Dalia Daškevičiūtė

Namų kvapas
Tai bus kažkas, kas neabejo-

tinai patiks būtent jums. Vanilė, 
kepti obuoliai ar pyragas, o gal 
pušis, rožė ar mediena - žmo-
nėms patinka skirtingi kvapai. 
Vieni namų aromatai suaktyvina 
energiją, kiti kaip tik kviečia pa-
ilsėti ir atsipalaiduoti, tad pasido-
mėkite tuo prieš rinkdamiesi, 
koks kvapas tiktų į miegamąjį ar 
vonią, o koks - į svetainę.

Linksmas durų kilmėlis

Kviečiantis svečius, o ir pačius 
šeimininkus, užeiti. Neretai šiam 
objektui skiriama nepakankamai 
dėmesio, nes jis tarsi ne jūsų na-
muose, o laiptinėje. Tačiau kilimė-
lis pirmas pasitinka jus grįžtančius 
namo ar pas jus ateinančius drau-
gus, kaimynus - tebūnie jis links-
mas, su smagiu užrašu, piešiniu ar 
spalvingas!

Minkštas apklotas

Kuris - vilnonis, pūkuotas 
ar dirbtinio kailio - tiks užmesti 
ant fotelio, patiesti ant lovos ar-
ba sofos. Tamsiais rudens vaka-

rais į jį galima susisupti, gerti 
arbatą ir skaityti knygą ar žiū-
rėti mėgstamą serialą. Be to, tai 
praktiškiau, nei bijoti kuo nors 
ištepti odinę ar medžiaginę sofą 
ar fotelį.

Kambariniai augalai
Pirma, jie labai pagyvi-

na aplinką; antra, tai ne-
brangus būdas pagražinti 
interjerą; trečia, žalia spal-
va ir augmenija, anot moks-
lininkų, nuramina, tačiau 
neslopina energijos; ketvir-
ta - dauguma kambarinių 
augalų išvalo orą; penkta - 
jie neužima daug vietos ir 
tiks bet kuriuose namuose.

Suasmenintos sienos
Užsienyje nuominin-

kams neretai leidžiama ir 
pagal savo poreikius nusida-
žyti sienas. Lietuvoje su tuo 
būtų sudėtingiau, o ir nepi-
gu, tad erdvę suasmeninti, 
padaryti sau malonią ir pras-
mingą galima ir pakabinus 
paveikslų ar mėgstamų dai-
lininkų reprodukcijų. Dar 
geriau, jei turite šiokių tokių 
gabumų tapyti - paveikslą 
galite nusipiešti. Visada pui-
ku ir pakabinti šeimos, drau-
gų nuotraukų.

Užuolaidos, 
žaliuzės, roletai

Ir visa kita, kas, 
reikalui esant, pri-
dengs langus, suteiks 
jaukumo ir gyvumo 
nuomojamam būstui. 
Netrukdomai matyti 
dienos šviesą - puiku, 
tačiau vakare verta už-
sidengti užuolaidomis 
ar nuleisti roletus. Na-
mie jausitės saugiai ir 
jaukiai.

Galite įsigyti ką 
nors nerėžiančio akies 
ir nesunkiai pritaiko-
mo jūsų būsimuose 
nuosavuose namuose.

Įkvėpimas - iš Holivudo juostų
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Sėkminga karjera, žmonių plo-
jimai, plačios šypsenos, o galvo-
je - mintys apie savižudybę. Tokį 
etapą išgyvenę du jauni vyrai - 
aktorius MariuS repšyS ir teisi-
ninkas KaroliS peTryla - šian-
dien neslepia daug metų gyvenę 
dvejopą gyvenimą. atvirai apie 
sukrečiančią savo patirtį kovo-
jant su depresija jie kalba naujoje 
knygoje „šokis su tamsa“.

„Panirus į depresijos liūną 
būtina ieškoti pagalbos - vienas 
neišsikapstysi. Juk, jei lūžta koja, 
kreipiesi į medikus, kad šie uždė-
tų gipsą . Aš pats pagalbos nesu-
laukiau ilgą laiką, nes net kai 
kliedėdavau, kiti nesuprasdavo, 
ar aš čia juokauju. Kaip toks 
linksmas vyras gali taip tamsiai 
kalbėti?“ - pasakoja M.Repšys.

Skaičiuojama, kad pasaulyje 
įvairių formų depresija yra pavei-
kusi apie 350 mln. žmonių. Vienas 
jų yra ir knygos idėjos autorius 
K.Petryla, kuris įveikė jį užklu-
pusią depresiją, tačiau pripažįsta 
pažinojęs žmonių, kurie nepakėlė 
sunkios naštos.

„Dažna problema ta, kad pats 
sergantysis neretai nežino, kad jis 
serga depresija. Vieną dieną jaus-
damasis ypač prastai gali ir nesu-
prasti, kas čia nutiko, iš kur tos 
mintys apie savižudybę, kodėl dau-
giau nesinori eiti į darbą. Manau, 
kad daugelis, panašiai kaip ir mes, 
ilgą laiką klaidingai galvoja, kad tai 
tėra gyvenimo dalis ar asmenybės 
pokyčiai“, - teigia K.Petryla.

Vyras pripažįsta beveik me-
tus negalėjęs suprasti, kad jau 
serga - agresijos priepuolius, nuo-
taikų kaitą jis tiesiog „nurašė“ to-
kiam gyvenimo etapui. Tik per-
skaitęs vienų vaistų informacinį 

lapelį, kuriame rašoma apie šią 
ligą, K.Petryla atpažino savo 
simptomus; netrukus jo neurotiš-
kumą pastebėjo ir gydytoja.

„Nepadeda ir dar iš soviet-
mečio atsivilkę įsitikinimai - vyrai 
neverkia ir neturi teisės verkti, esą 
kitaip jie menkystos. Arba tai, kad 
kreipimasis į psichiatrą tolygu psi-
chinei nepagydomai ligai, o ne pa-
galbai. Nors ši liga gali užklupti kie-
kvieną, visgi vyrams gali būti sun-
kiau priimti emocijas, jiems gali 
būti gėda verkti prieš kitus ar prieš 
savo moterį. Todėl jie slepiasi, at-
siriboja nuo visų ir taip tik aštrina 
savo skausmą“, - kalbėjo knygos 
„Šokis su tamsa“ bendraautoris.

K.Petryla įsitikinęs, kad 
žmogus, kuriam sunku, visada 

skleidžia signalus. Todėl, svar-
biausia, ką gali padaryti aplinki-
niai, - išklausyti ir skirti laiko. 
„Sirgdamas nesulaukiau pagalbos 
iš draugų, nors atvirai šnekėjau, 
kaip noriu mirti. Kodėl? Drau-
gams buvo šokas, kad aš - links-
miausias žmogus kompanijoje - 

galiu kalbėti tokius dalykus. Tai 
buvo mano pagalbos šauksmas, 
kurį aplinkiniai palaikė nevykusiu 
juoku. Jeigu žmogus kalba apie 
pasitraukimą iš gyvenimo, imkite 
jį už pakarpos ir vežkite pas spe-
cialistą - vėliau žmogus jums pa-
dėkos.“

K.Petryla atskleidžia, kad bū-
tent noras šviesti visuomenę apie 
šią ligą, padėti sunkiausią akimirką 
tiems, kuriems to reikia, ir paska-
tino vyrus rašyti knygą. „Norėjo-
me pasidalyti atviromis istorijo-
mis, nieko nepagražindami kalbė-
ti apie skaudžiausias akimirkas. 
Siekėme parodyti, kad kai apninka 
tamsos demonai, visiškai nėra ko 
gėdytis. Mums, vyrams, buvo ga-
na sunku pripažinti, kad verkėme, 

kad buvome palūžę ir ritomės į du-
gną, kad pergalės išorėje buvo tik 
priedanga. Labai tikimės, kad ši 
knyga padės sužeistoms sieloms 
susivokti, jog jos turi problemą, 
išdrįsti judėti į priekį, kreiptis pa-
galbos ir vėl atsistoti ant kojų.“

Mintys apie savižudybę buvo 
nesvetimos ir šmaikštumu išsi-
skiriančiam televizijos ir teatro 
aktoriui M.Repšiui. Mėnesį pra-
leidęs ligoninėje vyras sako atsi-
gavęs tik po poros metų ir šian-
dien dėkoja draugams, išgirdu-
siems jo pagalbos šauksmą: 
„Draugai, galima sakyti, privertė 
gydytis - galiausiai atsidūriau ten, 
kur reikia - ten, kur man buvo su-
teikta visa reikalinga pagalba. Dar 
ir šiandien esu labai geros gydy-
tojos rankose - tik jos dėka galiu 
gyventi visavertį gyvenimą.“

Autoriai sutinka, kad nėra 
vieno būdo įveikti šią ligą, tačiau 
knygoje jie pasiryžo pasidalyti ne 
tik asmeninėmis patirtimis, bet ir 
sukauptomis įžvalgomis, žiniomis 
apie depresijos atpažinimą ir gy-
dymą.

„Gydymas yra labai ilgas pro-
cesas. Jis gali trukti metus, dve-
jus, kitiems - ir visą gyvenimą. 
Yra žmonių, kurie netiki vaistais, 
tačiau dažnu atveju, pritaikius tin-
kamą medikamentinį gydymą, li-
gą galima suvaldyti ir net išgydy-
ti“, - pabrėžė M.Repšys.

Aktoriaus teigimu, daug žmo-
nių terminą „depresija“ vis dar 
vartoja blogai nuotaikai įvardyti. 
Esą nusišypsosi ir liga pradings. 
Visgi realybė kitokia - kartais de-
presija net fiziškai neleidžia šyp-
sotis, ištempti veido raumenų. 
Todėl autoriai knygoje ragina liau-
tis galvoti, kad depresija - tinginių 
liga, kuri praeina savaime, ar ją 
galima įveikti paprasčiausia savi-
gyda.

„Laisvalaikio“ inf.

Kaip papasakojo LRT laidai 
„Stilius“, šiandien moters priori-
tetas - vaikai. Ne tik sūnus Matas 
ir dukra Saulė Sofija, bet ir dar 
penkiasdešimt auklėtinių, kurie 
lanko Lauros ir jos kolegės Rūtos 
įkurtą privatų vaikų darželį Vilniu-
je. L.Imbrasienė neslepia - prirei-
kė dešimtmečio, kad ryžtųsi įgy-
vendinti seną svajonę - dirbti su 
vaikais. Tai ir buvo didžioji prie-
žastis, kodėl daugiau nei dešim-
tmetį praleidusi televizijoje Laura 
savo noru užtrenkė jos duris.

„Aš labai aiškiai suvokiu, kad 
ateina laikas, kai šalia visada yra 
gražesnių, dailesnių, protingesnių 

už tave. Turi aiškiai įvertinti save, 
pasverti, ar tikrai nori būti televi-
zijoje. Aš galbūt tiek daug savęs 
neatidaviau laidų vedėjos darbui. 
Laikui bėgant supratau, kad noriu 
daryti tuos dalykus, kurie man la-
bai patinka, o dėl kitų neturėčiau 
kankintis“, - sako edukologė.

Pasak Lauros, tapusi žinomu 
veidu ji išgyveno ne vieną skau-
džią patirtį. Išorinis blizgesys, po-
puliarumas, darbas televizijoje tu-
ri savo kainą. „Privalai išmokti 
vaikščioti plona linija, kad nepa-
slystum ir nepatektum į skanda-
lą“, - kalba buvusi laidų vedėja. Ji 
prisimena, kad reikėjo daug jėgų, 

stengiantis balansuoti tarp asme-
ninio gyvenimo ir populiarumo. 
„Man labai patinka žmonės, sakan-
tys tiesą. Nemėgstu melagių, ap-
kalbų, nepatinka, kai yra kalbama 
už akių. Konstruktyvi kritika - la-
bai svarbi, ji padeda žmogui augti. 
Ar yra daug aplinkui galinčių tai 
pasakyti? Ne. Pirmiausia, tau į 
akis pasakydavo viena, o jausda-
vai, jog tie žmonės nėra sąžiningi 
su tavim. Tai man būdavo sunku. 
Tačiau visada džiaugdavausi tais 
žmonėmis, kurie mane palaikyda-
vo. Be abejo, esu dėkinga televi-
zijai už neįkainojamą patirtį bei 
atrastus draugus.“

Prieš daugiau nei trejus me-
tus būtent dukra Saulė Sofija pa-
skatino Laurą imtis iniciatyvos 
įkurti vaikų darželį. Ir nesvarbu, 
kad dažnai laiką nuo aušros iki su-
temos moteriai dabar tenka leisti 
darbe. Pasak jos, paradoksalu, bet 
didžiausias iššūkis darbe - ne ma-
žieji, o suaugusieji. „Visi norime 
būti labai gerais tėvais, tačiau nie-
kas to nemoko“, - šypteli Laura 
Imbrasienė, neslepianti, kad ir jai 
pačiai prireikė nemažai laiko tapti 
pavyzdžiu savo vaikams.

„Laisvalaikio“ inf.

Depresija paskatino parašyti knygą

Tapo edukologe
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„pasitaikė šansas pakliūti į televiziją, aš jį pasirinkau ir išnaudojau. 
Gal todėl, kad tai yra lengva duona? lengva santykinai, nes dėl dau-
gybės dalykų tenka jaudintis. o aš esu gana jautrus žmogus. Į viską 
reaguoju ir viduje išgyvenu. Kiekvieną pastabą, kiekvieną emociją, 
kiekvieną suklydimą - aš išgyvendavau. Visko buvo. Kažkuriuo metu 
galvojau, jog ten yra mano vieta. o darbas su vaikais buvo antrame 
plane, nors mažieji visada būdavo šalia“, - teigia buvusi laidų vedėja 
laura iMbraSienė, dabar tapusi vaikų darželio direktore.

MuMs, vyraMs, 
buvo gana sunku 
pripažinti, kaD 
verkėMe, kaD 
buvoMe palūžę ir 
ritoMės į Dugną, 
kaD pergalės 
išorėje buvo tik 
prieDanga
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Karolis Petryla Marius Repšys
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Nors Lietuvoje turime keturis se-
zonus, jaučiamės tarsi turį du - 
šiltąjį ir šaltąjį. Lyg ir spėjome 
apsiprasti su šąlančiais orais ir 
tamsėjančiais vakarais, tačiau 
nebūtinai efektingai išnaudoja-
me savo laisvalaikį. O juk ruduo - 
metas, kai tiek daug visko galima 
nuveikti - namie ir lauke!

Štai jums keletas pasiūlymų -  
tebūnie jie bus įvadas į daugiau 
įvairių veiklų.

 ■ VEIKLA LAUKE
Įamžinkite rudenį

Tai labai fotogeniškas metų 
laikas, ypač - spalį, kuomet gam-
ta nusidažiusi ne tik žalia, bet ir 
geltona bei raudona spalvomis, o 
žemę nukloja klevo lapai. Mar-
gaspalvis klevo lapas bene labiau-
siai asocijuojasi su rudeniu ir se-
zonų kaita, o, panaudojus jo for-
mą, telefonu galima sukurti pui-
kiausių nuotraukų. Tereikia išeiti 
į kiemą. Arba - sodą, kur įamžin-
site paskutinius obuolius, svarai-
nius ir kitas rudens gėrybes.

Važinėkite dviračiu

Kol nėra sniego ar juo labiau 
ledo, tai puiki transporto priemo-
nė, leidžianti ir pasportuoti, ir pa-
sižvalgyti po apylinkes, ir pasiek-
ti reikiamą tašką. Pasikvieskite 
draugų ar artimuosius, su kom-
panija važinėtis visada smagiau. 
Žinoma, nepamirškite atšvaitų ir 
pirštinių.

Pažaiskite slėpynių

Jei auginate šunį, išeikite pa-
sivaikščioti su juo į miškelį ar kie-
mą ir pažaiskite slėpynių - šu-
nims patinka įgriūti į šūsnį lapų 
ir pasislėpti toje krūvoje, o tuo-
met - išlįsti ir „nustebinti“ šeimi-
ninką. Laimės hormonas seroto-
ninas - garantuotas!

Pagaukite voratinklį

Ar kada bandėte pagauti vo-
ratinklį, išsaugant jo pirminę for-
mą? Pasiimkite plaukų lako, spal-
votą popieriaus lapą ir talko. Su-
siraskite voratinklį, įsitikinkite, 
kad ant jo nėra voro ar kito gyvio, 
ir apibarstykite jį talku (užteks 
nepilnos saujos), kad voratinklis 
pasidengtų milteliais. Tuomet 
apipurškite popieriaus lapą plau-
kų laku, kad taptų lipnus, ir tuo-
met švelniai prispauskite lapą 
prie voratinklio, kad priliptų. Tai 
reikia padaryti greitai, kol lakas 
dar neišdžiūvęs. Tuomet darkart 
apipurškite jau prilipusį voratinklį 
laku. Štai jums ir paveiksliukas 
namams!

Prisirinkite kaštonų

Sako, kad juos rinkti ir vėliau 
su jais žaisti vaikams įdomiau nei 
su įprastais žaislais. Prisijunkite 
prie vaikų, dėliokite iš kaštonų 
žodžius ar piešinius, arba sukur-
kite meninę „instaliaciją“ iš kaš-
tonų ir rudeninių lapų.

Pabaikite sodo darbus

Jei jūs ar artimieji turi sodybą 
ar sodą, pabaikite - ar padėkite pa-
baigti - sodo darbus. Surinkite 
obuolius, sugrėbkite lapus, nu-
pjaukite žolę, sutvarkykite gėlių 
darželį, nukirpkite stagarus, ap-
denkite lepesnius lauko augalus 
nuo pirmųjų šalnų, sutvarkykite 
sodo namelį. Ypač dirbantiems sė-
dimą protinį darbą svarbu daugiau 
pajudėti, pabūti lauke. Galva išsi-
valys kaipmat.

 ■ VEIKLA NAMIE
Surenkite pižamų 
vakarėlį

Arba treningų. Esmė - patogi 
apranga, leidžianti atsipalaiduoti 
ir gerai leisti vakarą su draugais. 

Pasikvieskite draugų nakvoti, pa-
ruoškite užkandžių, pažiūrėkite 
naują ar seną mėgstamą filmą, pa-
sidalykite įspūdžiais arba įdomio-
mis, o gal baisiomis (jei norisi ašt-
resnių pojūčių), istorijomis.

Kojas laikykite šiltai

T.y. - minkštose šlepetėse, ap-
gaubiančiose visą pėdą ir ne tik, 
arba negraužiančiose vilnonėse 
kojinėse, numegztose močiutės ar 
mamos. Šlepetės ypač pravers 
vėstančiais rytais ridenantis iš mi-
gio - bent jau kojoms nebus šalta.

Arbatos - į trasą

Jei per šiemet neįprastai 
karštą vasarą jas nukišote į toli-
miausią spintelės kampą - susi-

raskite. Gerkite arba imunitetą 
stiprinančias arbatas - su imbieru, 
ženšeniu, pipirmėtėmis ir citrina, 
arba ką nors neįprastesnio - eg-
zotiškų su vaisių gabaliukais ar 
chai, su karštu pienu ir cinamonu.

Įsigykite kašmyro 
megztuką

Brangu, tačiau žvelkite į tai 
kaip į investiciją - tokie visada šil-
dys ir niekada neišeis iš mados 
(jei nesirinksite labai ekstrava-
gantiško kirpimo). Patogu, jauku, 
gražu - nepamainomas drabužis 
rudeniui ir žiemai.

Rudeniški namai

Namie dabar praleisime kur 
kas daugiau laiko, tebūnie jie 

bus pritaikyti jūsų poreikiams! 
Daugiau šiltų pledų, pagalvėlių, 
knygų (mainykitės jomis su 
draugais), šviesos - kad ir dirb-
tinės. Pravers ir šiltesnių atspal-
vių patalynė, vakare kviečianti 
atsipūsti po dienos darbų ir įspū-
džių.

Helovino atributika

Ne per labiausiai prilipusi 
Lietuvoje ši šventė, tačiau ją 
švenčiantieji gali jau planuoti He-
lovino kostiumą. Juolab jeigu jį 
nuomositės - paskutinę minutę 
ko nors įdomesnio rasti bus tikrai 
sunku. Taip pat galite namus pa-
puošti tikrais moliūgais arba to-
kios formos žvakutėmis - svarbu, 
kad būtų ko laukti.

Parengė Dalia Daškevičiūtė

Ką veikti

Ką veikti rudenį
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Gėrėkitės rudeniu

Pasiruoškite Helovinui

Pagaukite voratinklį

Sukurkite rudeninę puokštę

Daugiau laiko praleiskite gryname ore

Numegzkite smagias kojines
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Jei spintoje dar kabo vasariški 
rūbai, pats metas su jais atsi-
sveikinti - per greitai atėjęs ru-
duo jau diktuoja savas taisykles. 
Drabužių dizainerė, stilistė Ieva 
DaugIrDaItė žada, kad šis se-
zonas pateiks naujų stiliaus vėjų, 
pradedant netikėtais spalvų de-
riniais ir baigiant pirkiniais, ku-
riuos įsigyti išdrįs ne kiekvienas.

Irma Kurmytė

- Ieva, kokios spalvos ka-
raliauja šį rudenį?

- Kiekvienam sezonui visada 
siūlomos bent dvi spalvų paletės. 
Tai - neutrali, pastelinė paletė, 
kuri praktiškai nekinta ir keliauja 
iš sezono į sezoną, bei ryški, iš-
skirtinė, akį traukiančių spalvų 
paletė. Būtent šį rudenį dominuo-
ja dviejų atspalvių violetinės 
(tamsi ultra violet ir šviesi crocus 
petal), Ceilono geltona, turinti eg-
zotiško prieskonio, alyvuogių ža-
lia ir netgi oranžinė.

O pastelinės spalvos šį rude-
nį spinduliuoja absoliučia elegan-
cija - smėlio kreminė, alsuojanti 
kreminiais migdolais, švelni ir la-
bai šviesi pilka, beveik primenan-
ti baltą spalvą (quiet gray), ir vie-
na mano mėgstamiausių - ruda 
(meerkat). Šioji yra sunkiai nupa-
sakojama žodžiais - tai tokia ruda 
spalva, kurios atspalvis ją daro 
tiesiog tobulą! Ji labai lengvai pri-
taikoma, yra tarsi švelniai paskru-
dinta ruda, turinti molio ir raudo-
nųjų plytų prieskonio atspalvį.

- Kaip rudenį apskritai 
keičiasi drabužių spalvos? 
Kuo šio sezono spinta skirsis 
nuo vasariškos?

- Natūralu, kad atėjus šaltes-
niems orams, spalvos taip pat 
tampa tamsesnės. Jos adaptuoja-
mos prie besikeičiančios aplin-
kos. Pora tonų patamsėja ir ryš-
kios spalvos, kurios buvo madin-
gos pavasarį ir vasarą. Jos tampa 
lengviau derinamos prie achro-
matinių ir tamsesnių spalvų.

- Ką išskirtumėte kaip šio 
rudens privalomus pirkinius 
stileivoms?

- Šis sezonas labai įdomus - pa-
matysime drabužius ir aksesuarus, 
kurie įprastai nedažnai sutinkami 
kasdieniame garderobe. Išskirčiau 
kaubojiškus batus ir saulės akinius 
ar akinių rėmelius, kurie primena 
apsauginius laboratorijos darbinin-
ko ar sodo prižiūrėtojo akinius. Jie 
dideli, dengiantys praktiškai pusę 
veido ir patogiai gulantys.

Taip pat norėčiau paminėti di-
delius auskarus, kurie gali būti 
įvairių formų, spalvų, bet jų iš-
skirtinumas yra dydis. Sakyčiau, 
kad netgi nebūtina rinktis visos 

tokių auskarų poros - tapsite iš-
skirtinė į vieną ausį tiesiog įsise-
gusi masyvų auskarą, o į kitą - 
paprastą, neutralią „akutę“.

- Šiemet spalvų institutas 
„Pantone“ paskelbė violetinę 
metų spalva. Ką manote apie 
violetinę spalvą? Dabar net iš-
manieji telefonai kuriami to-
kios spalvos!

- Labai natūralu sezono ma-
dingiausias spalvas adaptuoti į ak-
sesuarus. Šiuo atveju, violetinę. 
Pripažinkime, kad vienas iš labiau-
siai matomų ir dažniausiai naudo-
jamų aksesuarų yra mobilusis te-
lefonas. Todėl, mano manymu, 
modernu keisti ir technikos spal-
vas. Tuo labiau kad techniką, ypač 
mobiliuosius telefonus, keičiame 
apytikriai kas dvejus metus, todėl 
galime leisti sau eksperimentuoti. 
Tampa vis madingiau įsigijus 
įprastos spalvos telefoną, kaip juo-
dą ir pilką, įsigyti ir ryškų jo ap-
sauginį dėklą. Galime elgtis ir 
atvirkščiai - pasirinkti ryškų tele-
foną ir ramios spalvos, t.y. juodą, 
rudą ar kt., apsauginį dėklą.

- Ar išskirtinės spalvos te-
lefonas (ar jo dėklas) gali tap-
ti stiliaus detale ir tokiu būdu 
papildyti stilių?

- Taip, telefonas tapo nebe tik 
funkcionaliu aparatu, bet ir kasdie-
ne stiliaus detale. Žmonės telefoną 
savo rankose pralaiko trečdalį die-
nos ar dar daugiau, jį mato daugelis 
aplinkinių. Tad, manau, dauguma 
per dėklo ar telefono spalvą ar mo-
delį tam tikra prasme stengiasi per-
teikti savo stilių, dienos nuotaiką.

- Ar keičiantis sezonams, 
keičiasi ne tik drabužių, bet ir 
aksesuarų spalvos? Jei taip, ko-
kios madingiausios šį rudenį?

- Tarp aksesuarų dominuoja 
auksas, rudi, balti atspalviai arba 
labai ryškūs akcentai, tokie kaip 
violetinė, ryški citrininė.

- Dažnai sakoma, kad no-
rint atsinaujinti, nebūtina 
keisti visos drabužinės - pa-
kanka pakeisti kelis aksesua-
rus. Ar sutinkate?

- Absoliučiai. Visų pirma, vi-
sada turime labai mėgstamų dra-
bužių, kurių nenorėtume keisti 
atėjus naujam sezonui. Pasitelk-
dami aksesuarus, galime juos tie-
siog pagyvinti, pateikti šiek tiek 
kitaip.

Pavyzdžiui, prieš porą sezonų 
nešiojamo juodo palto priderinti 
ryškią skarelę, pirštines ir naujus 
kaubojiškus batus. Ar skrybėlę su 
rankine. Tikrai nereikia kardina-
liai keisti viso garderobo! Jei ne-
turite pakankamų lėšų pirki-
niams, galite tiesiog juodo palto 
sagas pakeisti į metalines sidabri-
nes, kurios puikiai derės prie jū-
sų jau turimų sidabrinių auskarų 
ar laikrodžio.

- Galiausiai, ar lietuviai 
apskritai linkę vadovautis ma-
dos tendencijomis? Ką mano-
te apie mūsų tautiečių stilių?

- Mados tendencijos greitai 
kinta, jų yra daug ir kaskart visas 
sekti yra labiau mados gurmanų ar 
toje srityje dirbančių žmonių už-
duotis. Paprastam žmogui tikrai 
nereikia visko žinoti ar aklai taiky-
ti savo gyvenime - užtenka turėti 
vieną madingą rūbą ar aksesuarą.

Sezono tendencijų nesekan-
tiems visuomet padeda ir parduo-
tuvės, kurių lentynose apstu tą 
sezoną madingų rūbų ir aksesua-
rų. O kalbant apie lietuvių stilių, 
man patinka, kad jis yra įvairus, 
improvizuojantis, besikeičiantis. 
Ir tikrai dalis žmonių yra itin sti-
lingi, galintys drąsiai konkuruoti 
su pasaulinio lygio stileivomis.

Rudens spinta pagal Ievą Daugirdaitę

PaPrastam žmogui 
tikrai nereikia 
visko žinoti ar 
aklai taikyti 
savo gyvenime - 
užtenka turėti 
vieną madingą 
rūbą ar aksesuarą
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Gyvenime susiduriame su galybe 
situacijų, kai turime apsispręs-
ti, kada geriausia imtis vienų ar 
kitų veiksmų: dvejojame, kada 
tinkamiausias metas keisti pro-
fesiją, pranešti blogas naujienas, 
nutraukti varginančius santykius 
ar pradėti naują veiklą. Vienas 
svarbiausių klausimų - kada ver-
ta išeiti iš darbo, kuris nebeteikia 
jokio pasitenkinimo?

Nors daugelį sprendimų „ka-
da“ priimame vadovaudamiesi in-
tuicija ir esame įsitikinę, kad tin-
kamai parinkti laiką - menas, vis 
dėlto pakeisti darbo vietą dėl įvai-
rių įsipareigojimų, drąsos trūku-
mo ar stabilaus atlyginimo ryžta-
si ne kiekvienas. Daugelis šį 
sprendimą priima tik gerai ir ra-
cionaliai jį apsvarstę, siekdami 
geresnių karjeros galimybių arba 
tuomet, kai jaučiasi visiškai emo-
ciškai išsekę, nusivylę esama dar-
bo vieta, vadovu ir netekę moty-
vacijos. Tačiau ar tikrai verta pa-
keisti darbą tik atsidūrus tokioje 
kritinėje situacijoje?

Dalijamės penkiais klausi-
mais iš vadybos ir motyvavimo 
eksperto Danielio H.Pinko (Da-
niel H.Pink) knygos „Kada. 
Mokslinės paslaptys, kaip parink-
ti tinkamiausią laiką“, kurie gali 
padėti apsispręsti.

1 Ar dar norėtumėte būti 
šiame darbe, kai  

sulauksite kitų savo darbo  
pradžios metinių?

Dažniausiai žmonės išeina iš 
darbo praėjus metams po įsidar-
binimo. Koks antras pagal dažnu-
mą laikas? Antri metai. Trečias? 
Treti prabėgę metai. Taigi jeigu 

jus baugina mintis, kad sukaks 
dar metai, kai pradėjote šį darbą, - 
jau dabar imkite ieškoti naujo. Tą-
syk atėjus laikui būsite geriau pa-
siruošę.

2    Ar darbe save realizuojate 
ir jaučiatės padėties  

šeimininkas?
Darbai, kuriuose geriausiai 

save realizuojame, turi vieną 
bend rą savybę: jaučiamės akina-
mi parodyti maksimaliausius ge-
bėjimus, bet liekame padėties 

šeimininkai. Kai darbe reikalavi-
mai labai aukšti, bet negalime 
tvarkytis nepriklausomai, gresia 
perdegimas. Darbai, kuriuose tu-
rime autonomiją, bet stinga iššū-
kių, kelia nuobodulį, o tie, kuriuo-
se neturime autonomijos ir rei-
kalaujama mažai, - patys prasčiau-
si. Jeigu darbe nepatiriate iššū-
kių, negalite dirbti savarankiškai 
ir šios padėties pakeisti negalite, 
galbūt metas vynioti meškerę.

3 Ar jūsų viršininkas 
leidžia atsiskleisti jūsų 

gebėjimams?
Knygoje „Geras viršininkas, 

blogas viršininkas: Kaip būti ge-
riausiam ir... pasimokyti iš blogiau-
sio“ Stanfordo verslo studijų pro-
fesorius Robertas Satonas (Robert 
Sutton) atskleidžia, dėl kokių vir-
šininko savybių verta likti dirbti. 
Jeigu jūsų viršininkas jus paremia, 

užuot kaltinęs kitus, prisiima at-
sakomybę, skatina jūsų pastangas, 
bet neužtveria kelio, turi humoro 
jausmą, o ne tūžmingą būdą - jums 
pasisekė. Bet jeigu jūsų bosas - 
priešingybė, verčiau saugokitės 
tokios asmenybės.

4 Ar jūsų atlyginimas 
padidinamas kas trejus-

penkerius metus?
Vienas geriausių būdų gauti 

aukštesnį atlygį - pereiti į kitą or-
ganizaciją. Ir dažnai geriausias 
metas tam ryžtis išdirbus vienoje 
vietoje nuo trejų iki penkerių me-
tų. ADP („A More Human Re-
source“) - didžiulės žmogiškųjų 
išteklių vadybos kompanijos tei-
gimu, šis laikotarpis kaip tik yra 
metas, kai subręstate pelnyti di-
desnį atlygį. Per mažiau negu tre-
jus metus galite nespėti susifor-
muoti paklausiausių rinkoje įgū-

džių. Praėjus daugiau negu pen-
keriems metams darbuotojai su-
sisaisto su kompanija ir ima kilti 
karjeros laiptais, tokiu atveju, 
pradėti kur nors kitur jau būna 
sunkiau.

5 Ar darbas atitinka 
ilgalaikius jūsų tikslus?

Daugybė tyrimų įvairiose ša-
lyse liudija, kad kai asmeniniai 
tikslai dera su organizacijos, ku-
rioje dirbama, žmogus būna lai-
mingesnis ir produktyvesnis. Tai-
gi paskirkite laiko ir užsirašykite 
du ar tris svarbiausius artimiau-
sių penkerių ar dešimties metų 
tikslus. Jeigu dabartinis jūsų 
darbdavys gali padėti jums juos 
pasiekti, puiku. Jeigu ne, pagal-
vokite, ar jums ne laikas ieškotis 
naujo darbo, leisiančio šiuos tiks-
lus įgyvendinti.

„Laisvalaikio“ inf.

Ženklai, rodantys, kad metas keisti darbą

Kai darbe 
reiKalavimai 
labai auKšti, 
bet negalime 
tvarKytis 
nepriKlausomai, 
gresia perdegimas

Pb
ac

la
im

s.c
om

 n
uo

tr.

nuolaida visoms -10% 
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Tinkamas maitinimosi 
režimas

Vilniaus „Kardiolitos“ klinikų 
Sveikos mitybos centro gydytojos 
dietologės EugEnijos REp-
šiEnės teigimu, gerai smegenų 
veiklai palaikyti būtina subalan-
suota mityba.

Dėl mokslų ir darbų dažnai 
tenka skubėti - valgome, kas pa-
sitaiko po ranka, nesirūpindami 
nei mitybos periodiškumu, nei 
maistine verte. Vienas svarbiau-
sių sveikos mitybos įpročių, pa-
dedančių išlaikyti gerą emocinę 
ir energinę savijautą, yra tinka-
mas maitinimosi režimas.

„Reikėtų valgyti maždaug 4-5 
kartus per dieną - 3 pagrindinius 
valgius ir 1-2 užkandžius. Nors 
nemažai žmonių mėgsta valgyti 

žiūrėdami televizorių ar naršyda-
mi internete, valgant itin svarbu 
susikaupti ir neužsiimti jokia pa-
šaline veikla - tik taip bus užtikri-
namas sotumo jausmas, nesino-
rės papildomai suvalgyti dar 
maisto.“

Svarbu ne tik kaip 
dažnai, bet ir ką valgome

Norint palaikyti gerą smegenų 
veiklą ir savijautą, reikia pasirūpin-
ti, kad iš maisto gautume medžia-
gų, darančių teigiamą įtaką smege-
nims. Dietologės teigimu, pirme-
nybę reikėtų teikti omega-3 rieba-
lų rūgštims, kurios yra svarbios 
smegenų vystymuisi ir veiklai.

„Esminės omega-3 riebalų 
rūgštys yra eikozapentaeno (EPA) 
ir dokozaheksaeno (DHA) riebalų 

rūgštys. EPA ir DHA rūgštys na-
tūraliai randamos riebiose žuvyse 
(lašišoje, silkėje, skumbrėje), jūrų 
gėrybėse, kai kuriuose augalinės 
kilmės aliejuose.“

Smegenis maitina 
vitaminai

Nervų sistemos funkcijoms 
palaikyti taip pat svarbūs B gru-
pės vitaminai. Žmogaus organiz-
mui jų negaunant pakankamai, 
susiduriama su jėgų trūkumu, slo-
gia nuotaika, galvos skausmais ar 
padidėjusiu dirglumu. Dietologė 
pabrėžia tiamino (B1), riboflavino 
(B2), niacino (B3), folio rūgšties 
(B9) ir kobalamino (B12) svarbą. 
Jų trūkumas susijęs su demencija, 
Alheimerio, Parkinsono ir kitomis 
neurodegeneracinėmis ligomis; 

taip pat su mažakraujyste, sutri-
kusia atmintimi ir koncentracija, 
apatija bei depresija.

„Natūralūs vitamino B1 šal-
tiniai - avižos, kiauliena, saulėgrą-
žų sėklos, žirniai, sojų varškė, 
rudieji ryžiai. Vitamino B2 gausu 
lašišoje, pieno produktuose, špi-
natuose, migdoluose. Vitamino 
B3 šaltiniai - skumbrė, vištiena, 
jautiena. Vitamino B9 šaltiniai - 
pupelės, lęšiai, žalios lapinės dar-
žovės, burokėliai, brokoliai, citru-
siniai vaisiai. Vitamino B12 ran-
dama moliuskuose, kepenyse, 
vaivorykštiniame upėtakyje, tu-
ne, kiaušiniuose.“

Gydytoja kaip svarbų žmo-
gaus nervų sistemai išskiria ir vi-
taminą D. Klinikiniai tyrimai at-
skleidžia, kad jo trūkumas gali 
būti susijęs su nuotaikos svyravi-

mais, kognityviniais sutrikimais, 
padidėjusia depresijos rizika.

„Vienas paprasčiausių būdų 
gauti vitamino D - odą veikiant 
tiesioginiams saulės spinduliams. 
Patartina kaitintis apie 15-20 
min., atidengus kuo didesnį odos 
plotą ir nenaudojant apsauginio 
kremo. Taip pat vitamino D gausu 
riebiose žuvyse, kiaušinių try-
niuose“, - sako gydytoja.

Nervų sistemos 
statybinės medžiagos

Pasak dietologės, gerai nervų 
sistemos veiklai palaikyti reika-
lingi ir mineralai bei amino rūgš-
tys. Specialistė išskiria geležį, 
cinką ir seleną - šių mineralų trū-
kumas siejamas su prastėjančiu 
gebėjimu mokytis, emocinėmis ir 
psichologinėmis problemomis. 
Šių medžiagų gausu jautienoje, 
paukštienoje, jūros gėrybėse, žu-
vyje ir kiaušiniuose. Amino rūgš-
tis triptofanas yra serotonino 
pirmtakas - būtent šis hormonas 
yra svarbus siekiant palaikyti ge-
rą nuotaiką, o jo galima rasti ru-
deninėse daržovėse - lęšiuose, 
ropėse, brokoliuose.

Gydytoja, kalbėdama apie 
medžiagas, reikalingas gerai sme-
genų veiklai palaikyti, atsižvelgia 
ir į naujausių tyrimų rezultatus. 
„Naujausios studijos rodo ir an-
tioksidacinių savybių turinčių au-
galinės kilmės medžiagų fitoche-
mikalų (ypač flavonoidų) naudą 
smegenų funkcijoms ir psichikos 
sveikatai, kadangi jie saugo sme-
genų ląstelių struktūrą. Jų šalti-
niai: uogos, citrusiniai vaisiai, ža-
lioji arbata, ciberžolė.“

Vėstant orams, pradedame mąs-
tyti apie artėjantį virusų ir per-
šalimų sezoną. Skubėdami su-
stiprinti organizmą, galime pa-
daryti klaidų. O juk svarbu ne tik 
kokių vitaminų gauname, tačiau 
ir kaip juos vartojame.

Vitaminų priešai - 
žalingi įpročiai

BENU vaistininkės Audronės 
Žiemelytės teigimu, imunitetą 
stiprinti padeda vitaminai C, A, 
E, D, B6, taip pat selenas ir cin-
kas. Pastebima, kad tie, kurie tu-
ri žemą hemoglobino lygį kraujy-
je, yra imlesni infekcijoms. To-
kiems žmonėms svarbūs vitami-
nas B12, folio rūgštis, geležis.

Tačiau šių vitaminų įsisavini-
mui ypač trukdo alkoholio vartoji-
mas, kava, arbatoje esantys taninai, 
todėl maisto papildų užsigerti šiais 
skysčiais nerekomenduojama. Per 
didelis cukraus ir jo produktų var-
tojimas itin slopina vitamino C įsi-
savinimą. Nederėtų pamiršti ir to-
kio žalingo įpročio kaip rūkymas, 
taip pat sėslaus gyvenimo būdo ar-
ba nuolatos patiriamo didelio stre-
so - tai ne tik blogina naudingųjų 
medžiagų patekimą į ląsteles, bet 
ir bendrą savijautą bei organizmo 
būklę. Kartais tam tikri vaistai -  
antibiotikai, ciprofloksacinas ar 
norfloksacinas - blokuoja vitaminų 
ar mineralų, ypač kalcio, magnio, 
geležies ir cinko, įsisavinimą.

„Diuretikai pašalina ne tik ka-
lį, magnį, bet ir cinką, greičiau eli-
minuoja iš organizmo vandenyje 
tirpius vitaminus, t.y. visus B gru-
pės vitaminus ir vitaminą C, tad 
kartu su diuretikais nevartokite 
šių papildų. Protonų siurblio inhi-
bitoriai omeprazolas, pantoprazo-
las slopina vitamino B12 įsisavi-
nimą, tai gali tapti anemijos prie-
žastimi. O jei šie vaistai vartojami 

ilgą laiką, pastebėta, kad slopina 
kalcio, magnio, geležies, cinko ir 
vitamino D įsisavinimą. Hormo-
niniai kontraceptikai slopina vita-
minų B6 ir B12 įsisavinimą.“

Vitaminams A, E 
ir D - riebalai

Geriausiai vitaminai ir mine-
ralai paprastai yra įsisavinami iš 
natūralių šaltinių. Kad ir kaip bū-
tų, ne visada iš maisto pavyksta 
surinkti reikiamą naudingų me-
džiagų paros normą, ypač kai nė-
ra reguliariai bei taisyklingai mai-
tinamasi. O tam tikrais atvejais 
patariama vartoti ir didesnes vi-
taminų ir mineralų dozes. Pavyz-
džiui, sergant rekomenduojama 

vartoti didesnes vitamino C do-
zes. „Norint pagerinti vitamino C 
įsisavinimą, patariama jį užsiger-
ti apelsinų, morkų, obuolių arba 
spanguolių sultimis“, - pataria 
A.Žiemelytė.

Vitaminai A, E ir D yra rieba-
luose tirpūs vitaminai, tad jų nere-
komenduojama vartoti tuščiu 
skrandžiu. Šių vitaminų formos tu-
ri būti aliejinės kapsulės arba alie-
jiniai lašiukai. Visi šie svarbūs vita-
minai yra žuvies taukuose. „Reko-
menduoju rinktis skystus žuvų tau-
kus, nes juose yra reikalingas kiekis 
omega 3 rūgščių ir vitaminų. Tačiau 
ne visada vaikams ir suaugusiems 
malonu juos nuryti arba kai kurie 
yra užmaršūs ir nespėja buteliuko 
suvartoti per 2-3 mėnesius.“

Vitaminų formos - 
svarbus veiksnys

Cinko preparatų nerekomen-
duojama vartoti su geležies papil-
dais. Jų galima rasti tablečių arba 
miltelių pavidalu vienoje formoje 
su kalciu bei magniu. Jei pastarie-
ji mineralai nėra reikalingi, reko-
menduojama po valgio vartoti gry-
ną cinką, siekiant sumažinti dirgi-
nantį poveikį skrandžiui. Miltelių 
pavidalu labiau patiks tiems žmo-
nėms, kurie nori gauti tik gryną 
medžiagą be gamyboje naudojamų 
papildomų medžiagų, taip pat jie 
pradeda greičiau įsisavinti orga-
nizme, lyginant su tab letėmis.

„Skystos, kramtomos vitami-
nų ir mineralų formos yra sukur-
tos tam, kad palengvintų nuriji-
mą. Saldžios vitaminų formos yra 
patrauklios vaikams, nes primena 
saldainius ir kai kuriais atvejais 
paslepia natūralų medžiagų kar-
tumą. Kad ir kaip būtų, taip yra 
suvartojamas papildomas cukraus 
kiekis, todėl netiks sergantiems 
diabetu. Kalbant apie sirupus, 
juose taip pat yra įdėta konser-
vantų, dažiklių, kas ne visiems 
yra priimtina.“

Labiausiai imunitetą stiprina 
viskas kartu - sveika ir subalan-
suota mityba, judėjimas, stresinių 
situacijų ir alkoholio vengimas, ge-
ras miegas, grūdinimasis po kon-
trastiniu dušu ir rankų plovimas, 
o peršalimo sezonu - papildomas 
vitaminų ir mineralų vartojimas. 

„Laisvalaikio“ inf.

Rudenį išlikti  
budriems ir 
energingiems

Ar mokame vartoti vitaminus? 

Pasibaigus vasarai dėl mažesnio gaunamo saulės spindulių kiekio ir 
besikeičiančio oro žmonės dažnai ima skųstis kritusiu energijos ir pro-
duktyvumo lygiu. Ruduo - metas, kai reikia prisiminti sveiko maitini-
mosi principus, kurie padėtų išlikti energingiems ir budriems. Eu
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Spalio 20 dieną Lietuvoje kon-
certuos garsiausia Latvijos gru-
pė „BrainStorm“. Kol grupė 
ruošiasi susitikimui su gerbėjais 
Vilniuje, dalijamės reikšmingais 
„Brainstorm“ istorijos faktais.

Vieninteliai iš Baltijos 
šalių grupių grojo 
Glastonburyje

2013 metais grupė buvo pa-
kviesta koncertuoti legendinia-
me Glastonburio festivalyje ir 
tapo pirmąja bei kol kas vienin-
tele ten pasirodžiusia Baltijos 
šalių grupe. Tais pačiais metais 
festivalyje pasirodė grupės „The 
Rolling Stones“, „Arctic Mon
keys“ ir „Mumford & Sons“, da-
lyvavo 148 tūkst. žmonių, o 
„Brainstorm“ šis pasirodymas 
iki šiol išlieka vienu svarbiausių 
įvykių grupės istorijoje. Beje, 
šiemet Latvijoje „Brainstorm“ 
vieni patys subūrė labai panašų 
kiekį žmonių  jų naujausio albu-
mo „About the Boy Who Plays 
the Tin Drum“ pristatymo kon-
certuose dalyvavo per šimtą dvi-
dešimt tūkstančių žiūrovų.

Apie grupę sukurtas 
dokumentinis filmas

2015 metais dienos šviesą iš-
vydo pilnametražis dokumentinis 
filmas apie „Brainstorm“. Jame 
rodomi 25erius metus kaupti 
kad rai bei atviri grupės narių in-
terviu. Per pirmą savaitę šį filmą 
pamatė 10 tūkst. žiūrovų, jis ro-
dytas penkiose valstybėse ir iš-
leistas DVD formatu. Tais pačiais 
metais Latvijos kino apdovanoji-
muose nugalėjo geriausio garso 
takelio kategorijoje.

Apšildė „The 
Rolling Stones“

2003 metais „Brainstorm“ 
apšildė grupę „The Rolling Sto-
nes“, Prahoje, jų koncertinio tu-
ro metu. Pasirodymas įvyko die-
ną po Miko Džagerio (Mick Jag-
ger) gimtadienio, o susitikimo su 
juo metu „Brainstorm“ nariai 
gimtadienio proga jam padova-
nojo saksofoną.

Turi ne tik muzikinių 
talentų

Grupės būgnininkas Kaspa-
ras Roga  beveik dvidešimties 
grupės vaizdo klipų režisierius, o 
klavišininkas Maris Mihelsonas 
sukūrė dizainus dviem grupės albu-
mams  „Veronika“ ir „Četri krasti“.

Dirba su vienu 
žymiausių muzikos 
fotografų

Keliose albumų fotosesijose 
grupę įamžino vienas žymiausių 
pasaulyje fotografų Antonas Kor-
bijnas (Anton Corbijn), kuris taip 
pat yra ir puikus vaizdo klipų bei 
kino režisierius. Jis sukūrė ir gru-
pės logotipą. Iš Olandijos kilęs 
menininkas taip pat yra dirbęs su 
„Depeche Mode“, „U2“, Moby, 
„Nirvana“, „Joy Division“, „Eu-
rythmics“, „Roxette“ ir daug kitų.

Pateko į „Grammy“ 
sąrašus

2015 metais „Brainstorm“ al-
bumas „7 Steps of Fresh Air“ bu-
vo patekęs į pirmąjį „Grammy“ 
atrankos ratą geriausio popmu-
zikos albumo apdovanojimui gau-
ti. Iš 21 tūkst. kandidatavusių į 
šį etapą buvo atrinkta vos 300 
albumų, tarp kurių tais metais 
buvo ir Taylor Swift, „Florence 
and the Machine“ ir kitų darbai.

Nufilmavo vaizdo 
klipą Tarptautinėje 
kosmoso stotyje

Vienai iš naujausio grupės al-
bumo dainų „Wonderful Day“ nu-
filmuotas vaizdo klipas ypatingas 
tuo, jog pagrindiniu aktoriumi ir 
net operatoriumi tapo Rusijos 
kosmonautas Sergejus Riazans-
kis, o dalis klipo scenų nufilmuo-
tos atvirame kosmose, antrosios 
jo kosmoso ekspedicijos metu. 
„Niekada nepamiršim pirmos aki-
mirkos, kai pamatėm pirmuosius 
Sergejaus Riazanskio atsiųstus 
kadrus!“  sakė grupės nariai. 
„Kai girdi ir matai savo dainos žo-
džius kosmose, nori to ar nenori, 
sukyla adrenalinas ir nepaaiški-
nami jausmai.“

„Laisvalaikio“ inf.

„Dvi išbaigtos, skirtingos tapa-
tybės atsitrenkia viena į kitą, su-
kurdamos kažką neapibrėžto ir 
beribio - erdvę laisvei“, - taip 
pristatomas bendras pasaulinio 
garso trimitininko marKuSo 
StoKhauzeno (markus Stock-
hausen) ir žymaus italų elektroni-
nės muzikos atlikėjo martuX-m 
darbas „atlas“, kuris šį rudenį at-
keliauja ir į Lietuvą.

Lapkričio 2 d. Vilniaus Šiuo-
laikinio meno centre jie pakvies 
leistis į paslaptingas ir įspūdingas 
garsines patirtis.

M.Stokhauzenas išgarsėjo ne 
tik kaip fantastiško virtuoziškumo 
trimitininkas, pasižymintis neįti-
kėtinai gražiu garsu, bet ir kaip vie-
nas įvairiapusiškiausių mūsų dienų 
menininkų. 25erius metus jis ar-
timai bendradarbiavo su savo tėvu, 
vienu įtakingiausių praėjusio am-
žiaus kompozitorių, Karlhainsu 
(Karlheinz) Stokhauzenu  šis savo 
sūnui yra sukūręs ne vieną dėme-
sį patraukusį opusą. Tačiau tai bu-
vo praeityje. Pastaraisiais dešimt
mečiais M.Stokhauzenas smarkiai 
išplėtė savo muzikines ribas  at-
likdamas tiek džiazo muziką, tiek 
klasikinės, šiuolaikinės ar elektro-
ninės muzikos kūrinius jis jaučiasi 
kaip žuvis vandenyje. Trimitinin-
kas yra išleidęs per 70 kompakti-
nių diskų, o 2005 m. buvo įvertin-
tas prestižiniu Vakarų Vokietijos 
Radijo (WDR) džiazo prizu. Dau-
gybė ryškiausių mūsų dienų kūrė-
jų jam specialiai yra dedikavę savo 
kūrinius.

Be to, M.Stokhauzenas ne-
apsiriboja vien tik atlikėjiška 

veik la: jis dar ir kompozitorius 
bei improvizatorius, kurio at-
vykstant laukia viso pasaulio 
koncertų salės.

M.Stokhauzeno bendradar-
biavimas su italų elektroninės 
muzikos atlikėju MartuXM tę-
siasi jau ne vienus metus, tačiau 
bene didžiausio susidomėjimo 
sulaukė jų šviežiausias projektas 
„Atlas“, kurį įkvėpė brolių Va-
chovskių (Wachowski) filmas 
„Debesų atlasas“. Emocijomis 
pulsuojantis, minimalizmo este-
tikos įkvėptas darbas  tai unika-
lus instrumento ir elektronikos 
susiliejimo bei transformacijos 
įgyvendinimas. Pats MartuXM 
elektroninės muzikos scenoje 
tvirtas pozicijas užima jau beveik 
tris dešimtmečius. Italų kūrėjas 

nuolat bendradarbiauja su įvairių 
sričių menininkais, įsitraukda-
mas į skirtingų žanrų, stilių ar 
net meno sričių projektus. 

Jo kompaktinis diskas „Un-
settled Line“, išleistas prancūzų 
įrašų kompanijos, laimėjo San 
Paulo tarptautinio elektroninės 
muzikos konkurso prizą. Prancū-
zijos kultūros ministerija yra jį 
kvietusi būti reziduojančiu kom-
pozitoriumi, skirtinguose projek-
tuose.

Neeilinio vakaro programą 
papildys ir paslaptingo svečio „Li-
fecutter“ pasirodymas. Tai Slovė-
nijos elektroninės, techno, ekspe-
rimentinės muzikos atlikėjas, po 
kurio slapyvardžiu slepiasi Do-
menas Učakaras. Savo kūrybą jis 
vadina „elektroniniu nuotykiu“. 
Intriguojančiame koncerte numa-
tyta ir pažintis su Hagoje reziduo-
jančiu jaunosios kartos lietuvių 
kūrėju Miša Skalskiu. Pastarojo 
laikotarpio šio menininko darbai 
gilinasi į regėjimo be atvaizdo ir 
girdėjimo be garso galimybių ty-
rimus.

Nežinomi faktai apie Lietuvoje 
koncertuosiančius „Brainstorm“

Trimito garsenybė koncertuos 
Vilniuje

Re
ng

in
io

 o
rg

an
iz

at
or

ių
 n

uo
tr.

Antono Korbijno nuotr.

Tai emocijomis 
puLsojaNTis ir 
miNimaLizmo 
įkvėpTas dueTo 
darBas

MartuX-M Markusas Stokhauzenas
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„Neišmesk, bet panaudok, par-
duok, o gal mainyk ar dovanok!“ 
Šiais skambiais žodžiais organiza-
toriai kreipiasi į visuomenę, star-
tuodami su nauju projektu „Vin-
tage bazaar blusturgis“, ir kviečia 
atkreipti dėmesį į tvarią madą ir 
ekologiją.

„Pati blusturgių kultūra yra 
plačiai paplitusi Vakarų šalyse. 
Čia jau dešimtmečius rengiami di-
džiuliai turgūs, pritraukiantys mi-
nias vietinių žmonių bei turistų. 
Kiekvienas mados gerbėjas yra 
bent kartą apsilankęs blusturgyje 
ir įsigijęs išskirtinį rūbą ar prekę 
ar atradęs net žinomiausių prekės 
ženklų. Dažnai blusturgiuose par-
duodami daiktai būna ypatingi, su 
istorija ir šiek tiek dvelkiančia 
magija, kuri daiktui suteikia iš-
skirtinumo. Lietuvoje ši kultūra 
taip pat pamažu įsivyrauja ir įtrau-
kia vis daugiau žmonių. Norėdami 
prisidėti prie šios kultūros puose-
lėjimo, sukūrėme socialiai atsa-
kingą mados renginį, spalio 14 d. 

Kauno Žalgirio arenoje vyksiantį 
sendaikčių turgų, kuriuo tikimės 
sujungti visus, kviesdami atgai-
vinti drabužį ar daiktą naujam gy-
venimui, pratęsti jo istoriją ir tie-
siog gerai praleisti laiką bendra-
minčių būryje“, - teigia organiza-
toriai.

„Renginio metu prekiausi-
me, mainysimės, dovanosime. 
Visi kartu kursime magišką nuo-
taiką: klausysimės patefonu 
skambančių vinilinių plokštelių, 
judėsime kartu su lindyhopo šo-
kėjais, klausysimės gatvės muzi-
kantų, džiaugsimės būdami kar-
tu. Taip pat turėsime nemokamą 
kampelį, kuriame mugės lanky-
tojai galės palikti savo atneštus, 
jiems nebereikalingus rūbus, 
knygas ar kitus daiktus, o galbūt 
juos iškeisti į kitus, šalia esan-
čius ir laukiančius naujų šeimi-
ninkų. Tai kampelis, kuriame 
daiktus bus galima sunešti ar pa-
siimti nemokamai, vienam tai ga-
li būti sena ir pabodę, tačiau ki-
tam - visiškai nauja ir džiugu, ra-
dus „perliuką“ savo kolekcijai ar 
garderobui papildyti.“

Gražia tradicija tapęs festiva-
lis, didesniuose šalies miestuose 
vyksiantis spalio 4-26 d., ir šiemet 
siūlo prasmingų, įkvepiančių filmų 
repertuarą įvairaus amžiaus moks-
leiviams, labiausiai patikusių filmų 
konkursą bei atvirą jaunųjų kino 
kritikų klubą. Jau 13-ąjį kartą jau-
nuosius žiūrovus į kino teatrus su-
trauksiantis renginys rudenį pasi-
tinka šūkiu „Už savus pasaulius!“.

Šiemet žiūrovų laukia aštuo-
nios filmų premjeros, atkeliavusios 
iš Brazilijos, Kanados, Izraelio, Vo-
kietijos, Švedijos, Olandijos, Bel-
gijos ir netgi Kenijos. Kad ir kur 
vyktų veiksmas, kad ir kokius skir-
tingus nuotykius bei išgyvenimus 
patirtų filmų herojai, visi jie turi 
susikūrę savus, realius arba nela-
bai, tačiau tikrai unikalius pasau-
lius. Neatsitiktinis ir šių metų fes-
tivalio temos pavadinimas - „Už 
savus pasaulius“.

„Visi festivalio filmai yra isto-
rijos apie vaikų pasaulius - kartais 

skausmingai realius, kartais - pil-
nus nerealių, fantastikos, magijos 
elementų. Pasaulius, į kuriuos ar-
ba nuo kurių norisi pabėgti, ir taip 
sukuriamas naujas - kiekvieno 
vaiko - pasaulis. Kuris, beje, dažnai 
yra gerokai gražesnis, įdomesnis, 
spalvingesnis bei nuoširdesnis, 
nei tas, kuriame gyvena suaugu-
sieji. Filmų repertuaras paliečia 
platų spektrą vaikams ir jaunuo-
liams kylančių problemų, susida-
rančių situacijų - pradedant suau-
gusiųjų abejingumu, noru būti pri-
pažintam bendraamžių, baigiant 
tikrųjų vertybių paieška. Geri fil-
mai praplečia akiratį, leidžia pajus-
ti bendrystę su herojais, leidžia 
pasimokyti iš jų klaidų, įkvepia ne-
pasiduoti, o kartais tiesiog padeda 
kiek kitaip pažvelgti tiek į kitų, 
tiek į savo pasaulius. Tai - veiks-
minga savęs ir pasaulio pažinimo 
priemonė“, - neabejoja festivalio 
direktorė Lina Užkuraitytė.

„Laisvalaikio“ inf.

Idėja gimė Didžiulių 
namuose

Mintis, jog vertėtų drauge 
surengti viešą koncertą Erikai 
Dženings ir Petrui Geniušui, ki-
lo po kelių jam sesijų jos ir Jurgio 
Didžiulio namuose: „Kartais mū-
sų namuose susirenka daugiau 
muzikantų ir mes tiesiog muzi-
kaliai improvizuojame. O su Pet-
ru man ši patirtis pasirodė ne tik 
smagi, bet ir perspektyvi. Taip 
gimė bendro kalėdinio koncerto 
idėja“, - pasakoja atlikėja ir dainų 
autorė.

Jiedu nėra geriausi draugai ir 
yra pažįstami vos kelerius metus. 
Tačiau vienas kito muzikinį kelią 
seka gerokai daugiau metų: „Kai 
pirmą kartą išgirdau Erikos balsą 
ir žinojau tik tai, kad tai grupė iš 
Lietuvos, labai nustebau. Tiek ji, 
tiek jos atliekama muzika skam-
bėjo kitaip, nei buvo įprasta. Tik 
vėliau sužinojau, jog ji airė, ir kaž-

kaip viskas susidėliojo“, - pirmą-
ją pažintį su atlikėjos balsu prisi-
mena P.Geniušas.

Jųdviejų koncerte galima ti-
kėtis visko: „Žinoma, kad reper-
tuare numatėme daug kalėdinių 
dainų - juk šio koncerto metu kar-
tu su klausytojais pradėsime 
šventinį sezoną. Tačiau bus ir ne-
tikėtų muzikinių sprendimų. Pa-
vyzdžiui, šiuo metu repetuojame 
vieną „Radiohead“ kūrinį“, - iš-
duoda Erika ir priduria, kad kon-
certo vieta - Šv.Kotrynos bažny-
čia - bet ką, ką jie sugalvos atlik-
ti, pakels į dar aukštesnį lygmenį: 
„Dėl savo akustikos ir auros tai 
yra mano viena mėgstamiausių 
koncertinių vietų Lietuvoje.“

Į koncertą kviečia 
mėgstamiausiu periodu

Paklausti, kodėl koncertą ren-
gia kalėdinio periodo pradžioje, 
abu atlikėjai išdavė, kad gruodis 

jiems yra pats užimčiausias metų 
mėnuo, tačiau ne tik jiems. „Tikiu, 
kad ne tik mums, bet ir daugumai 
žmonių - kuo arčiau šventės, tuo 
daugiau rūpesčių ir darbų. Taigi 
susikaupti ir kiek anksčiau pradė-
ti šventinį periodą pakilia nata yra 
puiki mintis“, - šypsosi Erika.

Jai antrina ir maestro, kuris 
itin mėgsta šį metų periodą: 
„Kai turiu galimybę daug groti, 
jaučiuosi labai gerai. Būtent to-
dėl nesu atostogų mėgėjas, nes 
net savaitė be fortepijono mane 
išmuša iš vėžių, viskas aplink 
tampa destruktyvu. O gruodį to-
kių problemų neturiu“, - juokia-
si P.Geniušas.

Vis dėlto didžioji dalis 
E.Dženings ir P.Geniušo koncertų 
gruodžio mėnesį yra uždari, todėl 
gruodžio 6 d. pasirodymas 
Šv.Kotrynos bažnyčioje yra viena 
iš nedaugelio progų išgirsti juos 
gyvai ir vieninetelė galimybė - 
kartu.

Vintažinis blusturgis
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Naujas tandemas

Už savus pasaulius

Po grandiozinio solinio kon-
certo Trakų pilyje, atlikėja ir 
dainų autorė Erika 
DžENiNgs (Erica Jennings) 
kviečia į intymesnį ir visai ki-
tokį pasirodymą Šv.kotrynos 
bažnyčioje, Vilniuje. gruo-
džio 6 d. ji surengs bendrą 
kalėdinį koncertą su maes-
tro, garsiu Lietuvos pianistu  
PETru gENiuŠu.
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Įdomūs, sudėtingi, unikalūs - tokius pasaulius susikuria kiekvienas vaikas, 
kiekvienas jaunuolis. kartais tai yra būdas pabėgti nuo nelabai gražios rea-
lybės, kartais - tiesiog noras turėti savą, pilną magijos ir neįtikėtinų nuotykių 
žadančią erdvę. Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis kviečia 
iš arčiau pažvelgti į kitų vaikų, jaunų žmonių pasaulius ir rasti juose įkvėpi-
mo, naudingų pamokų bei paskatinimo kitaip pažvelgti į savąją realybę.
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Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

6 d. 18.30 val.  - „Peras Giuntas“. 
Choreogr. E.Clug. Dir. M.Ozolin�.
7 d. 15 val.  - „Karlsonas skrenda...“ 
2 d. baletas. Choreogr. A.Leimanis. 
Dir. M.Ozolin�.
10 d. 18.30 val.  - O.Narbutait� 
„Kornetas“. 2 v. opera lietuvi�, vokie�i�, 
pranc�z� ir ital� k. Dir. R.�ervenikas.
11 d. 18.30 val.  - B.Bartok 
„Stebuklingas mandarinas / Hercogo 
M�lynbarzd�io pilis“. 1 v. baletas. 
Choreogr. K.Pastor. Dir. R.�ervenikas.
12 d. 18.30 val.  - „Piaf“ (pagal E.Piaf, 
G.Faure, M.Ravel ir kt. muz.). 2 v. baletas. 
Choreogr. M.Bigonzetti (Italija).

 NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
9, 10 d. 20 val.  Ma�ojoje sal�je - 
SIRENOS’18: „Tik filmuojama“. Re�. 
K.Smeds.
11, 12 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - 
Premjera! Jo Stromgren „Durys“. 
Re�. Jo Stromgren.

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
6 d. 18.30 val.  - W.Gibson „Dviese 
s�puokl�se“. Re�. U.Baialiev.
7 d. 12 val.  - „Mama Katinas“. Re�. 
E.Jaras.
11 d. 18 val.  - I.Bergman „Dvasiniai 
reikalai“. Re�. K.Glu�ajevas.

 VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
7 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 
16, 16.30 val.  Teatro foj� - T.Kavtaradz� 
„Apie baimes“. Re�. O.Lapina.
7 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - „�veikas“. 
Re�. A.Ju�ka.
11, 12 d. 18 val.  Studijoje - „Li�dnos 
dainos i� Europos �irdies“. Re�. K.Smeds.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
6 d. 18.30 val.  - Premjera! Marius 
von Mayenburg „Urodas“ (su lietuvi�kais 
titrais). Re�. A.�pilevoj.
7 d. 12 val.  - „Coliuk�“ (rus� k.). 
Re�. J.��iuckij.
7 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
A.�echov „Me�ka“ (su lietuvi�kais titrais). 
Re�. K.Krasilnikovait�.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
Ma�oji sal�

6 d. 14 val.  - „Snieguol� ir septyni 
nyk�tukai“. Re�. N.Indri�nait�.
7 d. 12 val.  - „Aukso obel�l�, vyno 
�ulin�lis“. Re�. R.Drie�is.
7 d. 16 val.  - „Evoliucija“. 
Re�. �.Datenis.

Pal�p�s sal�
6 d. 12 val.  - „Pasaka apie v��liuk�“. 
Re�. A.Mikutis.
7 d. 14 val.  - „Raudonkepur�“. 
Re�. V.Maz�ras.

MEN� SPAUSTUV�
6 d. 18.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
Premjera! TEATRAS ATVIRAS RATAS: 
„Saul�toji linija“ (N-16). K�r�jai: J.Tertelis 
ir V.�umilovait�-Tertelien�.
7 d. 12 val.  Ki�enin�je sal�je - STALO 
TEATRAS: „Dangaus vir�ja“. K�rybin� 
grup�: S.Degutyt�, K.Mauru�evi�i�t�, 
G.�ilys.
8 d. 11 val.  Studija III - �OKIO TEATRAS 
DANSEMA: �okio pirmadieniai ma�yliams.
8, 9 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - 
SIRENOS’18: „Saigonas“. (su vertimu � 
lietuvi�, angl� k.).
11, 12 d. 19 val.  Stiklin�je sal�je - 
ATVIRA ERDV�’11: „Ribos“ (N-16). 
Re�. T.Montrimas.

 KEISTUOLI� TEATRAS
6 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - „Mano 
senelis buvo vy�nia“. Re�. A.Gluskinas.
6 d. 19 val.  - „Svajoni� gatv�s“. Ilonos 
Balsyt�s ir Martyno Kuliavo teatralizuotas 
koncertas.
7 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - „Vi�tyt� 
ir gaidelis“. Re�. R.Skreb�nait�.
7 d. 15 val.  - „Egl� �al�i� karalien�“. 
Re�. E.Ki�ait�.
9 d. 11 val.  - „Bildukai“. 
Re�. R.Skreb�nait�.
12 d. 19 val.  - Premjera! „Rie�ut� 
duona“. Re�. A.Giniotis.

 OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
8 d. 19 val.  - A.�echovas „�uv�dra“. 
Re�. O.Kor�unovas.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
6 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - „Ki�kis 
pab�g�lis“. Re�. A.Sunklodait�.
7 d. 15 val.  Ilgojoje sal�je - I.Paliulyt� 
„Li�dnas Dievas“. Re�. I.Paliulyt�.
7, 12 d. 18 val.  R�tos sal�je - 
„Vasarvidis“ (N-14). Re�. E.Ki�ait�.
9 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
G.E.Lessing „Natanas I�mintingasis“. 
Re�. G.Varnas.
10 d. 19 val.  Ma�ojoje scenoje - 
J.Tumas-Vai�gantas „�em�s ar moters“. 
Re�. T.Erbr�deris.
10 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
„Durys“. Re�. Jo Stromgren (Norvegija).
10 d. 18 val.  Ilgojoje sal�je - H.Ibsenas 
„Kai mir� nubusim“. Re�. M.Klimait�.
11 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
A.M.Sluckait� „Balta drobul�“. 
Re�. J.Jura�as.
11 d. 14 val.  R�tos sal�je - 
D.�epauskait� „L�-kiau-l�-kiau“. 
Re�. E.Ki�ait�.

 KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
6 d. 18 val.  - I.Kalman „Misteris X“. 2 d. 
operet�. Re�. V.Strei�a. Dir. J.Janulevi�ius.
7 d. 18 val.  - E.D�onas ir T.Raisas 
„Aida“. 2 d. miuziklas. Re�. V.Pauliukaitis. 
Dir. J.Janulevi�ius.
10, 11 d. 18 val.  - „D�ekilas ir Haidas“. 
2 d. miuziklas. Re�. V.Strei�a. Dir. E.Pehk.
12 d. 18 val.  - F.Wildhorn „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Re�. K.S.Jak�tas. Dir. 
J.Janulevi�ius.

 KAUNO KAMERINIS TEATRAS
6 d. 18 val.  - T.Wilder „Up�s po �eme“. 
Re�. G.Padegimas.
7 d. 16 val.  - B.Rabbits „Samurajaus 
knyga“. Re�. A.Jankevi�ius.
9 d. 14 val.  - G.Padegimas „Alksni�k�s“. 
Re�. G.Padegimas.
10 d. 18 val.  - „T�la ir kiti“. 
Re�. A.Kaniava.
11 d. 18 val.  - M.Jones „Akmenys jo 
ki�en�se“. Re�. G.Padegimas.

 KAUNO L�LI� TEATRAS
6 d. 12 val.  Ma�ojoje sal�je - „Gulb� - 
karaliaus pati“. Re�. N.Indri�nait�.
7 d. 12 ir 14 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Me�kiuko gimtadienis“. 
Re�. R.Bartninkait�.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
6 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
Premjera! G.Grajauskas „Kas prie� mus“. 
Re�. J.Vaitkus.

 KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
6 d. 12, 14 val.  - „Kad tave ��sis“. 
Re�. G.Radvilavi�i�t�.
7 d. 12 val.  - „Stebuklingas pelen�s lai-
kas“. Re�. G.Radvilavi�i�t�.

 �VEJ� R�MAI
7 d. 12 val.  Teatro sal�je - „Verpal� 
pasakos“. Re�. R.Bunikyt� (Klaip�dos vals-
tybinis muzikinis teatras).
12 d. 11 val.  Did�iojoje sal�je - 
V.Ganelinas „Velnio nuotaka“. Re�. 
K.Jak�tas. Dir.: V.Luko�ius / M.Sta�kus 
(Klaip�dos valstybinis muzikinis teatras).

 �IAULIAI

 �IAULI� DRAMOS TEATRAS
6 d. 11 val.  Did�iojoje sal�je - A.de 
Sent-Egziuperi „Ma�asis princas“. 
Re�. �.Datenis.
6 d. 13 val.  Ma�ojoje sal�je - „Skardin�! 
Arba istorija apie draugyst�“. Re�. A.Vnuk.
7 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - „Vien� 
vasaros dien�“. Re�. A.Vild�i�nas.
12 d. 18.30 val.  Antano Sireikos 
krep�inio akademijoje - M.I.Fomes 
„Dumblas“. Re�.: A.Kahn, G.Palekait�.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
6 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - W.Russell 
„Moterims ir j� vyrams“. 
Re�. L.Kondrotait�.
7 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - „Aklieji“. 
Re�. A.Areima.
9 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Autonomija“. Re�. A.Schilling (Valstybinis 
jaunimo teatras).
12 d. 18 val.  - B.M.Koltes „Roberto 
Zucco“. Re�. A.Gornatkevi�ius.

 PANEV��IO MUZIKINIS TEATRAS
5 d. 18 val.  - Vlado Bagdono koncertas.

7 d. 15 val.  - Popiet� visai �eimai 
„Muzikin� animacija“.

 KITI MIESTAI
6 d. 18 val.  Var�na, kult�ros centre - 
„I�rinktieji“. Re�. M.Klimait�.
6 d. 18 val.  Anyk��iai, kult�ros centre - 
Premjera! Jo Stromgren „Durys“. Re�. Jo 
Stromgren.
10 d. 18 val.  Ignalina, kult�ros ir sporto 
centre - D.Statkevi�ien�, „Gimin�s, arba 
Kam zraz� pakartot“. Re�. A.Veverskis.
10 d. 18 val. ; 11 d. 13 val.  Alytus, 
kult�ros centre - J.Marcinkevi�ius, 
„Katedra“. Re�. O.Kor�unovas.

Koncertai
 VILNIUS

 LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

6 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Nebaigtoji simfonija“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, 
solistas Martynas Levickis (akordeonas). 
Dir. M.Pitr�nas.
10 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - �iurlionio 
kvartetas, folkloro ansamblis „Arinu�ka“ 
(meno vadovai: Irena ir N.Zacharovai), 
folkloro ansamblis „Bedinera“ (meno 
vadovas M.Tsiminta (Gruzija), I.Rokicka, 
I.Fedaravi�i�t�, K.Kobeckis, A.Zacharova 
(vokalas) E.Stundyt� (choreografija), 
A.Gotesman (perkusija), P.Vy�niauskas 
(saksofonas). Dir. A.Vasiljev. Folkloro 
kolek tyvai i� Azerbaid�ano, Baltarusijos, 
Estijos, Gruzijos, Ispanijos, Italijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Serbijos, 
Ukrainos, Vokietijos.

 TAIKOMOSIOS DAIL�S MUZIEJUS
7 d. 16 val.  - „Klasicizmo genijai“. 
Ansamblis „Musica humana“.

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
7 d. 17 val.  - „Future Symphony“ 
tarptautinio konkurso finalinis koncertas. 
Dalyvauja „Future Symphony“ konkurso 
simfoninis orkestras (dir. A.Mork�nas-
Budrys).
12 d. 19 val.  - Koncertas „Open to the 
World“. Choras „Mannerstimmen Basel“ 
(meno vadovas O.Rudin, �veicarija). 
Mi�rus choras „Bel Canto“ (meno vadovas 
Dr. E.Kaveckas). Solistas V.Bartu�as. 
Mikroorkestra stygini� kvartetas: 
R.Gocentien� (fortepijonas), T.By�kovas 
(hang), A.Gaili�nas (gitara).

 VAIDILOS TEATRAS
7 d. 18 val.  - „Styg� teorija“. Trio 
„Vertige“: J.Au�kelyt� (smuikas), L.Rana 
(violon�el�), C.Pezzi (fortepijonas).
10 d. 19 val.  - „Kombinacija 2x2“. 
L.Geniu�as, A.Geniu�ien� (fortepijonas).

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
7 d. 15 val.  - „Pakalnu�i� metai“. 
Skiriama Pasaulinei Mokytojo dienai 
pamin�ti. Aktoriai: R.Dominaityt�, 
A.Garmut�, A.Dubaka.

 TRAK� PILIS
7 d. 15 val.  Did�iojoje men�je - 
„Subtil�Z riteriai“. Ansamblis „Subtilu-Z“.

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
6 d. 17 val.  - Sakralin� muzika. Choras 
„Cappella Corale Varsaviana“. 
Dir. R.Rewakowicz (Lenkija).
7 d. 17 val.  - Claros Schumann salonas: 
kolegos-konkurentai. Atlik�jai: G.Gedvilait�, 
R.Zubovas, P.Andersson, S.Po�ka (fortepi-
jonas), J.Bilk�tyt�.
9 d. 18 val.  - „Stebuklingas mu�am�j� 
pasaulis“. Mu�am�j� ansamblis „Giunterr 
percussion“: P.Giunter, G.Freibergs 
(Latvija), T.Kulikauskas, S.Gailius.
10 d. 18 val.  - „Invictus“. Gintaras 
Janu�evi�ius (fortepijonas).
12 d. 18 val.  - „Jaunieji vokie�iai - 
Lietuvai“. Saro kra�to jaunimo simfoninis 
orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigen-
tas J.Bastian, Vokietija). Solistas Pijus 
Pa�kevi�ius (obojus). Dir. V.Kali�nas.

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
11 d. 18.30 val.  I a. foj� - „Skamb�k 
su kvintetu“. Klaip�dos brass kvintetas: 
S.Petrulis (meno vadovas, trimitas), 
A.Maknavi�ius (trimitas), M.Miliauskien� 
(valtorna), E.Bru�as (trombonas), V.Liasis 
(t�ba), solistai.
12 d. 18.30 val.  - „Kombinacija 2x2“. 
Lukas Geniu�as ir Anna Geniu�ien� 
(fortepijoninis duetas).

 KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
7 d. 16 val.  Naujosios Vilnios �v�. 
Marijos, Taikos Karalien�s ba�ny�ioje - 
J.Stupnianek-Kal�dien� (sopranas) ir 
A.Malik�nas (baritonas), G.Muralyt�-
Erikson� (koncertmeister�), V.Juodpusis 
(muzikologas).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 10.30, 15.30, 20.30, 
23 val. (23 val. seansas vyks 6 d.).
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 6-11 d. 13, 18 val. 

„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
6-11 d. 10.10, 12.20, 14.30, 16.40 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, 
JAV, N-13) - 6-11 d. 11.10, 15.50, 18.50, 
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 6 d.).
„Vakarin� mokykla“  (komedija, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 13.30, 18.30, 21.45, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 6 d.).
„Bel Canto“  (trileris, JAV, N-16) - 
6-11 d. 12.30, 21.05 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 18.30, 21 val.
„Pasmerktasis“  (trileris, Rusija, N-13) - 
6-11 d. 10.40, 16.10, 20.50 val.
„Laim�s! Sveikatos!“  (komedija, 
Rusija, N-13) - 6-11 d. 14, 17.10, 19, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 6 d.).
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 6-11 d. 
14.50, 19.15, 21 val. (11 d. 21 val. seansas 
nevyks).
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 6-11 d. 13.20, 
15.40, 18.10 val. (18.10 val. seansas vyks 
7, 9 d.).
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(anima cinis f., Kinija, N-7) - 6-11 d. 11.20, 
13.40, 16 val.
„Drugelis“  (drama, JAV, N-16) - 6-11 d. 
18.20, 21.20, 23.20 val. (23.20 val. sean-
sas vyks 6 d.).
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 16.05, 21.10 val.
„Princes� ir drakonas“  (anima cinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 6-11 d. 
11.30 val.
„Du an�iukai ir ��sinas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
6-11 d. 11 val.
„Vienuol�“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-11 d. 21.40, 23.45 val. (23.45 val. sean-
sas vyks 6 d.).
„Nerealieji 2“  (anima cinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 6-11 d. 13.10, 
18.10 val. (18.10 val. seansas vyks 6, 8, 
10 d.).
„Paie�ka“  (trileris, JAV, N-13) - 7, 9, 
11 d. 18.40 val.
„Mara“  (siaubo trileris, Did�ioji Britanija, 
N-13) - 6, 8, 10 d. 18.40 val.

ILLUMINATION film� festivalis
„Dainuok“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 6 d. 10.10 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
N-7) - 7 d. 10.10 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 11.20, 16, 16.35, 
21.40 val. (9 d. 16.35 val. seansas nevyks; 
16 val. seansas vyks 9 d.).
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6-11 d. 14, 19.10 val. (9 d. 
19.10 val. seansas nevyks).
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
6-11 d. 11, 13.10, 15.20, 16.20 val. (6 d. 
15.20 val. seansas nevyks; 16.20 val. 
seansas vyks 6 d.).
„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, 
JAV, N-13) - 6-11 d. 12, 15, 18, 18.30, 
20.15, 21.15 val. (9 d. 18 val. seansas 
nevyks; 18.30 val. seansas vyks 9 d.; 6 d. 
20.15 val. seansas nevyks; 21.15 val. sean-
sas vyks 6 d.).
„Bel Canto“  (trileris, JAV, N-16) - 
6-11 d. 16.30, 18.25, 19.25 val. (6, 9 d. 
19.25 val. seansas nevyks; 18.25 val. sean-
sas vyks 6, 9 d.).
„Vakarin� mokykla“  (komedija, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 18.50, 21.20 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 19, 21.30 val.
„Aida“  (originalo k.) - 6 d. 19 val. 
(tiesiogin� premjeros transliacija i� 
Niujorko Metropolitano operos!)

Festivalis „Nepatogus kinas” - 
5-11 d.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 6-11 d. 
13.40, 16.10, 18.30, 21 val. (9 d. 16.10, 
21 val. seansai nevyks).
„Pasmerktasis“  (trileris, Rusija, N-13) - 
6-11 d. 11.20, 14.40, 20.50 val.
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 6-11 d. 11.10, 
13.30, 17.40, 18.40 val. (6 d. 17.40 val. sean-
sas nevyks; 18.40 val. seansas vyks 6 d.).
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(anima cinis f., Kinija, N-7) - 6-7 d. 
11.40 val. 6-11 d. 13.50 val. 7-11 d. 
16.10 val.

12  Teatras/koncertai

Nebe jaunas kantri muzikos atlikėjas Džeksonas Meinas 
puikiai supranta, kad jo žvaigždė jau leidžiasi, ir vis dažniau pa-
guodos ieško butelyje. Tačiau vieną dieną jo gyvenime vėl atsi-
randa tikslas. Džeksonas sutinka Elę - nuostabias dainas kurian-
čią, tačiau jas dainuoti paniškai bijančią talentingą merginą. Pa-
sitelkęs visas prieinamas priemones (ir truputį apgaulės), Džek-
sonas sugeba išvilioti Elę į sceną. Nugalėjus pirmąją baimę, Elės 
karjera šauna į viršų.

„Taip gimė 
žvaigždė“

„Star is born“ 

KINO TEATRUOSE NUO 
SPALIO 3 D.
MIUZIKLAS. JAV, 2018.
REŽISIERIUS: BRADLEY 
COOPER.
VAIDINA: BRADLEY 
COOPER, LADY GAGA, 
AND REW SILVERSTEIN. 

PREMJERA

LAISVALAIKIS  2 0 1 8  s p a l i o  6  d .

„Drugelis“  (drama, JAV, N-16) - 7-8, 
10-11 d. 18.30 val. 6-7, 11 d. 21.10 val. 
8 d. 21.40 val.
„Princes� ir drakonas“  (anima cinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 6-7 d. 
11, 12.50 val.
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 13.50, 18.10 val. (6, 9, 
11 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Laim�s! Sveikatos!“  (komedija, 
Rusija, N-13) - 6-11 d. 16, 21.25 val. (9 d. 
21.25 val. seansas nevyks).
„Du an�iukai ir ��sinas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
6-11 d. 11.30 val.
„Vienuol�“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-10 d. 20.50 val.
„Nerealieji 2“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 6-11 d. 13.40 val.
„Alfa“  (veiksmo ir nuotyki� drama, JAV, 
N-13) - 7-8, 10-11 d. 17.10 val.
„Kv�pavimas � marmur�“  (drama, 
Lietuva, Latvija, Kroatija, N-13) - 7 d. 
16.25 val.
„Julijus“  (komedija, Lenkija, N-16) - 
10 d. 16.25 val.
„Paie�ka“  (trileris, JAV, N-13) - 7 d. 
18.50 val.
„Grobuonis. Patobulinimas“  (fantasti-
nis siaubo f., JAV, N-16) - 10 d. 18.50 val.
„Teisingumo angelas: Pipirm�t�“  
(veiksmo trileris, JAV) - 7, 11 d. 21.45 val.
„Mara“  (siaubo trileris, Did�ioji Britanija, 
N-13) - 8, 10 d. 21.45 val.

ILLUMINATION film� festivalis
„Dainuok“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 6 d. 11 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
N-7) - 7 d. 11 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Kv�pavimas � marmur�“  (drama, 
Lietuva, Latvija, Kroatija, N-13) - 9 d. 
17 val. 10 d. 20.30 val. 11 d. 16.30 val.
„Didelis blogas lapinas ir kitos 
istorijos“  (anima cinis f., Pranc�zija, 
Belgija) - 6 d. 14.20 val.
„Mano kambary“  (Izraelis, JAV, 
Jungtin� Karalyst�) - 6 d. 16.30 val.
„Pab�gimas i� „Laisv�s“ kino tea-
tro“  (drama, Lenkija, N-7) - 6 d. 18 val.
„Miegok, �irdele“  (detektyvas, Lenkija, 
N-16) - 6 d. 20 val.
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 7 d. 12.30 val.
„Mai�alyn�“  (nuotyki� filmas visai 
�eimai, Lenkija) - 7 d. 14.30 val.
„Solidarumas pagal moteris“  (doku-
mentinis f., Lenkija, N-7) - 7 d. 16.30 val.
„Kai ateina karas“  (�ekija, Kroatija) - 
7 d. 19.10 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-13) - 7 d. 
21 val. 9 d. 21 val. 11 d. 21.30 val.
„303 eskadril�. Tikra istorija“  (karin� 
drama, Lenkija, Did�ioji Britanija, N-13) - 
8 d. 15 val.
„Amokas“  (detektyvinis psichologinis 
trileris, Lenkija, N-16) - 8 d. 17.15 val.
„Turistai“  (Lenkija) - 8 d. 19 val.
„Fotonas“  (Lenkija, N-7) - 9 d. 19 val.
„Vieni�a Thomaso Reido kova“  
(Airija) - 10 d. 17 val.
„Bixa Travesty“  (Brazilija) - 10 d. 
19 val.
„� pietus“  (Kanada) - 11 d. 18.30 val.
„M�stantys kalnu“  (Kolumbija, 
Vokietija) - 12 d. 17 val.
„Prad�ia 2.0“  (�veicarija) - 12 d. 19 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 12 d. 21.10 val.

MULTIKINO OZAS
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 19, 20 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
6, 8, 10 d. 10, 12, 14.15, 16.30 val. 7, 9 d. 
10, 12, 14.15, 16.30, 18.30 val. 11 d. 10, 
12, 14.15, 16.30, 18 val.
„Naktin� mokykla“  (N-13) - 6 d. 16.45, 
21.30 val. 7-9 d. 16.45, 18.45, 21.15 val. 
10 d. 16.15, 18.30, 21 val. 11 d. 16.45, 
21.45 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 6 d. 10.30, 15.30, 18.45, 
21.45 val. 7 d. 11, 16.15, 19, 21.45 val. 
8 d. 11, 16.15, 18.45, 21.30 val. 9 d. 11, 
18.45, 21.30 val. 10 d. 18.45, 22 val. 11 d. 
11, 16.15, 19, 21.45 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
3D, N-13) - 7-9 d. 13.45, 20.30 val. 
6 d. 13, 20.30 val. 10 d. 20.30 val. 11 d. 
13.45 val.

„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, JAV, 
N-13) - 6 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 
21.15 val. 7 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 
21.30 val. 8-9 d. 10.30, 13.15, 16, 19, 
21.45 val. 10 d. 10.15, 13, 15.45, 19, 
21.45 val. 11 d. 10.30, 13.15, 16, 19, 
21.30 val.
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 6-9, 11 d. 10, 
12.15, 14.30 val. 10 d. 11.45, 14 val.
„Drugelis“  (drama, JAV, N-16) - 6-9 d. 
21.30 val. 10 d. 20.45 val. 11 d. 18.45, 
21.30 val.
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(anima cinis f., Kinija, N-7) - 9, 11 d. 
10.30, 12.30, 14.45, 17 val. 6, 8, 10 d. 
10.30, 12.30, 14.45, 17, 18.15 val. 7 d. 
11.15, 13.30, 15.45 val.
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 7-8, 11 d. 21.30 val. 6 d. 19 val. 
9 d. 19.15, 22 val. 10 d. 21 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 6, 11 d. 
15.30, 17.30, 19.30, 22.15 val. 7 d. 15.30, 
17.30, 19.30, 22 val. 8-9 d. 15.30, 17.30, 
19.30 val. 10 d. 14.45, 16.45, 18.45 val.
„Paie�ka“  (trileris, JAV, N-13) - 7-8 d. 
19.15 val. 6 d. 21.30 val. 9 d. 21.45 val. 
10 d. 18.45 val. 11 d. 19.15, 21.30 val.
„Leo da Vin�is: Misija Mona Liza“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Italija, V) - 6-9, 11 d. 11, 13.30 val. 10 d. 
11, 12.45 val.
„Nerealieji 2“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 7-9, 11 d. 10.45, 13, 
15.30 val. 6 d. 13, 15.30 val. 10 d. 10.15, 
13, 15.30 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Kinija, V) - 6 d. 11 val. (specialus seansas 
ma�iukams).
„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, JAV, 
N-13) - 10 d. 12 val. (specialus seansas 
mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 11.10, 16.20 val. 6-9 d. 
18.50 val. 10 d. 19.50 val. 11 d. 20.10 val. 
6 d. 24 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 6-11 d. 13.45 val. 6-9 d. 21.30 val. 
10 d. 22 val. 11 d. 22.30 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
6-11 d. 10.50, 13, 15.10 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 17.20, 20.30 val. 6-10 d. 
14.50 val. 11 d. 14.50 val. 6 d. 23.25 val.
„Vakarin� mokykla“  (komedija, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 15, 18.30, 22.20 val.
„Bel Canto“  (trileris, JAV, N-16) - 
6-11 d. 21 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 18.30, 21 val.

„Aida“  (originalo k.) - 9 d. 19.55 val. 
(tiesiogin�s premjeros transliacijos i� 
Niujorko Metropolitano operos �ra�as!)
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 6-11 d. 
12.40, 15.55, 19.50, 20.10, 22.30 val. 
(11 d. 20.10 val. seansas nevyks; 
19.50 val. seansas vyks 11 d.).
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 6-11 d. 10.10, 
12.25, 17.45 val.
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(anima cinis f., Kinija, N-7) - 6-11 d. 10.20, 
12.30, 14.50 val.
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 11, 17.10, 20, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 6 d.).
„Drugelis“  (drama, JAV, N-16) - 6-11 d. 
15.35, 18.10, 21, 23.20 val. (23.20 val. 
seansas vyks 6 d.)
„Nerealieji 2“  (anima cinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 6-11 d. 10.30, 
13.10 val.
„Princes� ir drakonas“  (anima cinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 6-11 d. 
10.40, 13.40 val. (6-7 d. 10.40 val. sean-
sas nevyks).
„Vienuol�“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
7 d. 22.40 val. 6 d. 0.40 val.
„Kv�pavimas � marmur�“  (drama, 
Lietuva, Latvija, Kroatija, N-13) - 7, 11 d. 
17.30 val.
„Teisingumo angelas: Pipirm�t�“  
(veiksmo trileris, JAV) - 7 d. 19.50 val.
„Pliusas“  (komedija, Lietuva, Ukraina, 
N-16) - 8, 10 d. 17.30 val.
„Mara“  (siaubo trileris, Did�ioji Britanija, 
N-13) - 8, 10 d. 22.40 val.
„Paie�ka“  (trileris, JAV, N-13) - 8 d. 
19.50 val.

ILLUMINATION film� festivalis
„Dainuok“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 6 d. 10.10 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
N-7) - 7 d. 10.10 val.

CINAMON
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
6-10 d. 10.30, 12.30, 14.30, 18.20 val. 
11 d. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.20 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 18.45, 21.15 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, JAV, 
N-13) - 6-10 d. 16, 19.15 val. 11 d. 16, 
19.30 val.
„Bel Canto“  (trileris, JAV) - 10-11 d. 
22.20 val. 8 d. 22.15 val.
„Vakarin� mokykla“  (komedija, JAV, 
N-13) - 6, 8, 10 d. 13.10, 18.45, 21.30 val. 
7 d. 13.10, 18.45, 21.50 val. 9 d. 18.45, 
21.30 val. 11 d. 15.30, 22 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 6-10 d. 16.45, 22.10 val. 11 d. 17, 
22.10 val.

„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
3D, N-13) - 6, 8-11 d. 13.30, 19 val. 7 d. 
13.30, 19.30 val.
„Alkan� dvasi� sala“  (Vokietija, 
Jungtin� Karalyst�, N-7) - 11 d. 18.15 val.
„Priimtinos nuod�m�s“  (Izraelis, 
N-13) - 11 d. 20.15 val.
„Kambod�os pavasaris“  (Did�ioji 
Britanija, N-7) - 10 d. 18.15 val.
„D�amilia“  (Kirgizija, Pranc�zija) - 9 d. 
18.15 val.
„Apie t�vus ir s�nus“  (Vokietija, 
Libanas, N-13) - 8 d. 18.30 val.
„Ant jos pe�i�“  (dokumentinis f., JAV) - 
7 d. 17 val.
„Meteorai“  (Olandija, Turkija) - 7 d. 
19 val.
„I�trink ir pamir�k“  (Did�ioji Britanija, 
N-13) - 6 d. 18 val.
„Nusavinta �em�“  (�veicarija, Kanada) - 
6 d. 20 val.
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Kinija, N-7) - 6-11 d. 11.30 val.
„Drugelis“  (drama, JAV, N-16) - 7, 10 d. 
21 val. 8 d. 20.45 val.
„Kv�pavimas � marmur�“  (drama, 
Lietuva, Latvija, Kroatija, N-13) - 6-11 d. 
13.40 val.
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 6, 8, 10 d. 
15.30 val. 7 d. 14.45 val. 9 d. 12.30 val. 
11 d. 13.10 val.
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 7-10 d. 21.15 val. 6 d. 21.10 val. 
11 d. 21.30 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija) - 6, 8-10 d. 
15, 17, 20.15 val. 7 d. 15.30, 17.30, 
20.15 val. 11 d. 13, 15, 17, 20.15 val.
„Princes� ir drakonas“  (anima cinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 6-8, 
10 d. 11.15, 13 val. 9 d. 10.50, 14.30 val. 
11 d. 11.15 val.
„Tikslas - vestuv�s!“  (komedija, JAV, 
N-13) - 9 d. 20.30 val.
„Pliusas“  (komedija, Lietuva, Ukraina, 
N-16) - 6 d. 22 val. 9 d. 22.20 val.
„Vienuol�“  (mistinis siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 6-7 d. 22.20 val. 9 d. 
22.30 val.
„Alfa“  (veiksmo ir nuotyki� drama, 
JAV, N-13) - 6-8, 10-11 d. 11 val. 9 d. 
16.10 val.
„Nerealieji 2“  (anima cinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 6-11 d. 10.45, 
15.45 val.
„Paie�ka“  (trileris, JAV, N-13) - 9 d. 
12.15 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 11, 16, 21 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 6-11 d. 13.30, 18.30 val.

„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
6-11 d. 10.30, 12.40, 14.50 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 12.50, 15.45 val. 6-7, 
9-10 d. 20.20 val. 8 d. 20.50 val. 11 d. 
21.30 val.
„Vakarin� mokykla“  (komedija, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 10.20, 15.45, 18.40 val.
„Pasmerktasis“  (trileris, Rusija, N-13) - 
6-11 d. 20.40 val. 6-7, 9-10 d. 17.50 val. 
8 d. 18.15 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 18.30, 21 val.
„Aida“  (originalo k.) - 9 d. 19.55 val. 
(tiesiogin�s premjeros transliacijos i� 
Niujorko Metropolitano operos �ra�as!)
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(anima cinis f., Kinija, N-7) - 6-11 d. 
13.10, 15.30 val. 8-11 d. 10.50 val. 6-7 d. 
10.15 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 6-11 d. 
17, 19.20, 21.45 val.
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 6-11 d. 13.20, 
18.15 val. (8 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Nerealieji 2“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 6-11 d. 10.40 val.
„Drugelis“  (drama, JAV, N-16) - 6-8, 
10-11 d. 21.15 val.
„Princes� ir drakonas“  (anima cinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 6-11 d. 
12.20 val.
„Du an�iukai ir ��sinas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
6-11 d. 14.15 val.
„Mara“  (siaubo trileris, Did�ioji Britanija, 
N-13) - 6-11 d. 16.30 val.
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 6-8, 10-11 d. 18.50 val.
„Vienuol�“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-10 d. 21.30 val.

ILLUMINATION film� festivalis
„Dainuok“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 6 d. 10.10 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
N-7) - 7 d. 10.10 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 11, 16, 21, 23.25 val. 
(23.25 val. seansas vyks 6 d.).
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 6-11 d. 13.30, 18.30 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
6-11 d. 10.20, 12.35, 14.40 val.
„Vakarin� mokykla“  (komedija, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 17.50, 19.20 val. (11 d. 
19.20 val. seansas nevyks).
„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 18.40, 20.20, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 6 d.).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, N-13) - 11 d. 18.30, 21 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 6-11 d. 
11.30, 16.50, 19.10, 21.30, 23.45 val. 
(6-7 d. 11.30 val. seansas nevyks; 
23.45 val. seansas vyks 6 d.).
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 6-11 d. 10.30, 13, 
15.25 val.
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 6-11 d. 14.25 val.
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(anima cinis f., Kinija, N-7) - 6-11 d. 10.10, 
13.50 val.
„Princes� ir drakonas“  (anima cinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 6-11 d. 
12.25 val.
„Pliusas“  (komedija, Lietuva, Ukraina, 
N-16) - 7, 9 d. 17 val.
„Kv�pavimas � marmur�“  (drama, 
Lietuva, Latvija, Kroatija, N-13) - 6, 8, 
10 d. 17 val.
„Vienuol�“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
6-11 d. 21.50 val.
„Mara“  (siaubo trileris, Did�ioji Britanija, 
N-13) - 6-11 d. 16.15 val.
„Drugelis“  (drama, JAV, N-16) - 6-10 d. 
21.40 val.

ILLUMINATION film� festivalis
„Dainuok“  (anima cinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 6 d. 10.40 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas“  
(anima cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
N-7) - 7 d. 10.40 val.

Redakcija už repertuaro
 pakeitimus neatsako

Kinas  13

„Taip gim� �vaig�d�“  (miuziklas, JAV, „Aida“  (originalo k.) - 9 d. 19.55 val. „Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 

Tėvų netekęs mažametis Liujisas persikelia gyventi pas savo šiek tiek ekscentrišką, bet geros 
širdies dėdę Džonataną. O ten, sename ir paslaptingame dėdės name, berniuko laukia tikri stebuk-
lai. Netrukus paaiškėja, kad jo dėdė yra tikras burtininkas (nors ir ne pats geriausias), o jo kaimy-
nė, ponia Cimerman - geroji ragana (žymiai galingesnė už Džonataną). Liujisas prisiprašo, kad dė-
dė imtų jį mokyti magijos, ir, norėdamas padaryti įspūdį patikusiai mergaitei, atgal į gyvenimą ne-
tyčia prišaukia galingo piktojo burtininko Aizeko žmoną Seleną.

Selena imasi vykdyti paskutinį savo vyro norą - sugriauti pasaulį. Žmonijos likimas dabar prik-
lauso tik nuo Džonatano, ponios Cimerman ir Liujiso.

„Namo su laikrodžiais paslaptis“

KINO TEATRUOSE NUO RUGSĖJO 28 D.
NUOTYKIŲ FILMAS. JAV, 2018.
REŽISIERIUS: ELI ROTH.
VAIDINA: JACK BLACK, CATE BLANCHETT, OWEN 

VACCARO, LORENZA IZZO.

„The House with 
a Clock in It’s Walls”
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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 

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

KAVINĖS, RESTORANAI

 
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 

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

KITOS PASLAUGOS

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 as me   niui. 
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

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

 
Anželikos Cholinos šokio 
teatras. 15% nuolaida 
2 bilietams. www.ach.lt

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

TEATRAS

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

APRANGA, AKSESUARAI

 
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 
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 

KONCERTAI, RENGINIAI

 
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

VIEŠBUČIAI

 
„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

MOKYMO KURSAI

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

KITOS PREKĖS

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, 
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

LAISVALAIKIS  2 0 1 8  s p a l i o  6  d .

PROGNOZĖ  SPALIO 6-12 D.

GEROS DIENOS: 6, 12 D.

BLOGOS DIENOS: 8, 10 D.

Prodiuserė, aktorė
Živilė Gallego
1977 10 07

Dainininkė
Neringa Šiaudikytė
1990 10 12

Dainininkas
Maksas Melmanas
1977 10 11

SVEIKINA

Avinas. Ši savaitė atneš 
sėkmę meilėje, tik ras-
kite tinkamus žodžius 

jausmams išreikšti ir juos rea-
lizuokite. Dalykite gerumą ap-
linkiniams, negailėdami vidinės 
šilumos. Grąža bus milžiniška. 
Nesivelkite į ginčus, daugiau 
ilsėkitės. Būkite atidūs tvarkyda-
mi finansinius dokumentus. Jei 
planuojate apie paaukštinimą, 
galite drąsiai kreiptis į vadovus. 

Vėžys. Gali lydėti baimė, 
nerimas, vis dėlto tai 
palankus mėnuo meilei, 

šiuo laikotarpiu sutiktas žmo-
gus jums žada gražius jausmus. 
Darbe teks įkopti ne į vieną 
aukštumą, darbai eisis sunkiai, 
kartais tai bus dėl aplinkinių ne-
pareigingumo, kartais - dėl jūsų 
nenoro vargintis. Palankus laikas 
vandens ir SPA procedūroms.

Svarstyklės. Asmeniniame 
gyvenime susikurkite 

šventę, jei mylimas žmogus pasy-
vus - nebijokite imtis iniciatyvos. 
Svarbiausia, kad abiem būtų gera. 
Sudėtingai formuosis ryšiai su 
užsieniu ir tik teisingai pasirinkta 
kolektyvinio darbo kryptis, idėjinis 
darbo atnaujinimas padės pasirū-
pinti savimi. Saugokite inkstus, ke-
penis ir venkite kaloringo maisto.

Ožiaragis. Šiek tiek 
apleisite asmeninį gy-
venimą, tačiau antroji 

pusė bus supratinga. Daugiau 
dėmesio skirkite sau. Nerimauti 
vers laukiantys darbai ir iššūkiai, 
tačiau prieš startą visada būna 
neramu. Daug ką pasieksite ne 
tik sunkaus kryptingo darbo dė-
ka, bet ir nauju požiūriu į darbą. 

Jautis. Kamuos dideli 
troškimai pradėti ką nors 
reikšmingo, norėsite iš 

esmės atnaujinti savo gyvenimą, 
todėl nutraukti santykių nesku-
bėkite, nes užmegzti ilgalaikius 
meilės ryšius šiuo metu nepa-
lanku. Stenkitės neišlaidauti. 
Profesinėje srityje laukia įvertini-
mas, o ieškantys darbo gali būti 
pakviesti į seniai svajotą vietą. 
Pasivaikščiojimai išeis į naudą.

Skorpionas. Ši savaitė 
įneš daug romantikos 
bei netikėtumų. Darbe 

sulauksite teigiamo įvertinimo, 
galbūt ir finansinio paskatinimo. 
Rezultatai priklausys nuo jūsų, 
daugiau dėmesio teks skirti 
smulkioms, tačiau būtinoms pa-
reigoms. Jei planuojate ką nors 
įsigyti ar investuoti, pirmiausia 
ištirkite rinką. 

Vandenis. Galvos skaus-
mą kels antroji pusė: sva-

jotojas, negalintis nieko pasiūly-
ti, arba verslininkas, kurio galvo-
je sukasi aibė projektų. Belieka 
susitaikyti ir mylėti. Profesinėje 
srityje fortūna gali apdovanoti 
pajamomis. Tinkamas laikas nau-
jai veiklai. Gali atsirasti naujas 
pajamų šaltinis. 

Dvyniai. Asmeniniai 
santykiai patirs lūžį, jei 
taip nutiko - nebandy-

kite sulaikyti antrosios pusės. 
Susitaikykite su tuo ir taip pe-
reisite dar vieną jums paruoštą 
kliūčių ruožą. Palanku vykti į 
keliones, sudaryti verslo sutar-
tis. Džiugins finansiniai reikalai. 
Laikas pagalvoti apie naujus 
mokslus ar dažniau atsiversti iš-
minties kupinas knygas. 

Mergelė. Nemažą palai-
kymą gausite iš draugų, 
seksis užmegzti naudin-

gas pažintis, malonių staigmenų 
pažers ir antroji pusė. Darbe 
rizikingus sprendimus atidėkite 
ateičiai, galite pridaryti klaidų 
ir patirti nuostolių. Meditacija, 
joga, vandens procedūros bei 
pasivaikščiojimai sustiprins pasi-
tikėjimą savo jėgomis.

Šaulys. Santykiuose vy-
rauja slogutis, kurį laiką 
pailsėkite vienas nuo kito, 

nors melė, grožis ir džiaugsmas 
dabar ypač svarbūs. Būsite 
energingi, kūrybingi, sulauksite 
naudingų pasiūlymų iš užsienio 
partnerių, pajamos bus stabilios, 
bet nepalankus laikas tvarkyti 
finansinius reikalus. Saugokitės 
kojų traumų. 

Žuvys. Užmegzti nauji san-
tykiai bus ilgalaikiai, tikėti-
na, kad peraugs į santuoką. 

Užgrius darbų lavina, teks pasi-
rašyti ne vieną šūsnį dokumentų, 
reikalai bus sėkmingi, turėsite 
šansą gauti tai, ko seniai siekiate. 
Jausitės kūrybingi, nes tai gilaus 
dvasinio atsinaujinimo metas. 
Finansinė situacija išliks stabili.

Liūtas. Jei antroji pusė 
nuspręs skirtis, paleiskite 
ją, o jei sutikote naują 

žmogų, jis gali būti jums skirtas 
likimo. Gana neramus fonas ly-
dės darbe, ypač susijusiame su 
finansais bei dokumentų tvarky-
mu. Neaštrinkite situacijos konf-
liktais, įdėkite daugiau jėgų, kad 
rastumėte su pasauliu taikesnį 
santykį. 

 Tel.  8 656 98074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  8 656 98074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

Šokoladų kūrėjas
Domantas Užpalis
1983 10 10

Klubo partneriai  15

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

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

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
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.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

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

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

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

REKLAMOS SKYRIUS
Koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
reklama@respublika.net

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika
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Rugsėjo 28-osios naktį Vilniuje įvyko 
menininkės Marlos Singer inicijuotas 
projektas „Ektoplazma“.

- Na, ženteli, sveikinu tave 
su šventėmis!

- Kokios dar šventės?
- Tai va, man reikia išva-

žiuoti kelioms dienoms...
●

- Vaikeli, užleisk atsisėsti, 
man kojas skauda, - autobuse 
skundžiasi močiutė.

- O jūs vaikystėje leisdavo-
te vyresniems atsisėsti?

- Žinoma.
- Todėl ir skauda.

●
Chirurgas sako pacientui:
- Rytoj šalinsime jums kai-

rįjį plautį.
- Gydytojau, bet mano plau-

čiai sveiki!
- Plaučiai tai sveiki, bet ke-

penys jau nebetelpa...
●

Rūpestinga mama, žvelgda-
ma į smėlio dėžėje žaidžiančius 
vaikus, sako:

- Sūnau, nemušk draugo-
per galvą su kastuvėliu taip 
smarkiai. Suprakaituosi ir per-
šalsi.

●
- Brangusis, kaip aš turė-

čiau šiandien rengtis?
- Greitai.

●
Tardytojas:
- Ar atpažįstate šį peilį?
- Žinoma.
- Vadinasi, pripažįstate, kad 

šis peilis jums matytas!
- Kaip bus nematytas, jei 

man jį rodote jau penktą kartą!
●

Mokytoja klausia:
- Vaikučiai, kas yra mumija?
Petriukas:
- Konservuota karalienė.

●
- Vidai, kodėl pavėlavai į 

darbą?
- Per vėlai išėjau iš namų.
- O anksčiau negalėjai išeiti?
- Negalėjau. Jau buvo per 

vėlu išeiti anksčiau.
●

Pinigai - tokie išdavikai... 
Kai eit pasilinksminti, tai kartu, 
o kai namo grįžti, tai jau tenka 
vienam...
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Vertikaliai: Krinolinas. Dainynas. Vikaras. 
Ostinas. Irigacija. Tarakonas. Sol. Opol�. Ika. 
Uola. Mi. Askas. Imunitetas. Aik�t�s. Sirena. 
Ekivokas. Kepalas. N�jo. Los. Simona. Alostas. 
Ulan. Netur�ti. San. R�l�. Atar�. Al�. Ne. Asisas. 
S�s. Epas.

Horizontaliai: D�inobilis. Ilinojus. Mula. 
Nikol�. Gyvat�. Irena. Nica. Stepanas. Akira. 
Ena. Ti. Saja. Talinas. Rakija. Era. OK. Sesut�s. 
Rosenas. Ainaras. „NEO“. Susiv�l�l�. Su. 
Kojot�s. LOT. Bla�kosi. Asta. De. Nonos. K�slas. 
Omas. Osana. Solis. P. S. Nes.

Pa�ym�tuose langeliuose: 
BLAKSTIENOS.

Kry�ia�od�io, i�spausdinto 
pra�jusiame numeryje, atsakymai:

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti H.Kent knyg� 
„Paskutin�s apeigos“.

Atsakym� iki spalio 10 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�toja 
Ona KARBAUSKAIT� i� Klaip�dos. 
Jai bus �teikta H.Kent knyga 
„Paskutin�s apeigos“. 

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi savait�. 


