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Liko trys vasaros savaitgaliai. 
Ką per juos nuveikti? Siūlome 
keletą idėjų - tiek liekantiems 
mieste, tiek norintiems pabūti 
gamtoje.

Kas lemia įsišaknijusią 
konkurenciją ir žingsnius 
bendradarbiavimo link, 
pasakoja Teatro laboratorijos 
vedėja Ieva Stundžytė.

Žolinė vieniems - tiesiog 
nedarbo diena, kitiems - 
reikšminga religinė ir 
kultūrinė šventė. Ką iš tiesų 
švenčiame rugpjūčio 15-ąją?

Kaip į savo interaktyvios 
realybės projektus, susijusius 
su Lietuva, žiūrovus įtraukia 
vaizdo projektų menininkas 
Andrius Lekavičius?

Plačiau 7 p.Plačiau 5 p. Plačiau 8 p. Plačiau 10 p.

Inesa Daugintaitė - rudenį duris atversiančio Laimingo 
darbo instituto įkūrėja. Jos teigimu, darbdaviui 
svarbiausia turėtų būti, kad darbuotojas jaustųsi 
laimingas. O ko reikia, kad taip ir būtų? 2-3 p.

Menas būti 
laimingam 
darbe
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Dalia DaškevIčIūtė

- Kopenhagoje gyvuoja vi-
same pasaulyje garsus Laimės 
tyrimų institutas. Kuo Laimin-
go darbo institutas yra susijęs, 
galbūt panašūs principai?

- Skandinavų patirtis yra 
įspūdinga. Laimę jie tiria ir ma-
tuoja ne tik darbe, bet ir gyveni-
me įvairiais aspektais. Nuostabu, 
kaip didinamas kiekvieno žmo-
gaus sąmoningumas ir atsakomy-
bės jausmas būti laimingam, o re-
zultatai integruojami formuojant 
šalies politinius ir ekonominius 
sprendimus. Laimingo darbo ins-
titutas, kaip ir Kopenhagoje gy-
vuojantis, sieks dalytis kuriamu 
turiniu ir žiniomis bei plės laimės 
darbe sąvoką. Laimės tyrimų ins-
titutas yra įkvepiantis pavyzdys, 
tad šiuo metu kaip tik ieškome 
galimybių su jais bendradarbiauti.

- Jaunesnioji šalies karta 
pradėjo aktyviai svarstyti, ar 
yra laiminga darbe. Senoji kar-
ta, regis, sau tokio klausimo nė 
neužduodavo - visą gyvenimą 
pradirbdavo tame pačiame dar-
be. Ar besiformuojantys poky-
čiai ir paskatino susikurti ins-
titutui būtent dabar?

- Kol kas dar sunku pasaky-
ti, kuo skiriasi vyresnės kartos 
ir jaunesnės kartos laimė darbe, 
kurie elementai lemia pasiten-
kinimą. Viliuosi, kad ilgalaikiai 
tyrimai suteiks išsamios ir 
objektyvios informacijos. Bend-
raudama su aplinkiniais laimės 
darbe tema pastebiu, kad ne vi-
si atvirai kalba apie tai, kas dar-
be teikia džiaugsmą. Vienintelis 
suprantamas ir apčiuopiamas da-
lykas yra alga, organizacijos sta-
bilumas ir žinomumas. Tačiau, 
kai prabylame apie darbo keiti-
mo priežastis, paaiškėja, kad la-
biausiai nepasitenkinimą kelia 
vadovavimas ir darbo prasmės 
nebuvimas. Jaunesni darbuotojai 
užduoda daugiau klausimų darb-
daviui, į kuriuos ne visada gauna 
atsakymus. Vyresnės kartos dar-
buotojai linkę labiau susitaikyti 
su padėtimi darbe, kuri neteikia 
džiaugsmo, ir dirbti iš pareigos, 
nekeliant klausimų. Ypač kai 
darbdavys ir neklausia. Čia ir at-
siranda vyresnės ir jaunesnės 
kartos darbuotojų ir darbdavių 
nesusikalbėjimas.

Laimingo darbo instituto idė-
ja gimė iš sukauptos patirties, at-
liktų tyrimų gausos, akademinių 
tikslų bei noro pasiūlyti rinkai 

daugiau prasmės, daugiau žmo-
giško santykio, kuris galimas tik 
grįžtant prie kiekvieno darbuoto-
jo laimės ištakų.

- Kokiais metodais bus tiria-
ma, matuojama laimė darbe?

- Instituto metodologija pa-
deda darbuotojų laimę objekty-
viai išmatuoti, išsiaiškinti jos 
svarbiausias dedamąsias, taisyti 
darbovietės trūkumus bei didin-
ti darbdavio patrauklumą. Dar-
buotojų laimės nustatymas pra-
sideda objektyviais, nešališkais 

ir patikimais esamos padėties ty-
rimais, leidžiančiais įvertinti 
bendrą organizacijos kultūrą ir 
darbdavio patrauklumą esamų 
bei potencia lių darbuotojų aki-
mis. Sukurtas „Darbuotojų lai-
mės indekso“ tyrimas susideda 
iš 10 elementų. Jis nagrinės ly-
derystę, darbo aplinką, grąžą, so-
cialinę atsakomybę, tobulėjimo 
galimybes, darbo prasmę, gerovę 
(darbo ir asmeninio gyvenimo 
balansą), santykius su kolego-
mis, organizacijos stabilumą ir 
smagumą dirbti. Instituto atlik-
tos analizės rodo, kad būtent šių 
elementų derinys sukuria lem-
tingą laimės pojūtį darbe, kuris 
yra sakrali vertybė kiekvienam 
darbuotojui.

- Kaip atsirinksite darbo-
vietes, darbuotojus - tyrimo 
objektus, kaip viskas vyks?

- Kurdami įrankį išsikėlėme 
tikslą, kad jis būtų paprastas, su-
prantamas ir prieinamas kiekvie-
nam darbdaviui, kuris turi įkūręs 
darbo vietas. Tad dalyvauti tyri-
muose galės visos organizacijos, 
nepriklausomai nuo dydžio, sek-
toriaus, industrijos ar geografijos. 
Vidutinės ir stambios kompanijos 
turės galimybę gauti rezultatų pa-
lyginimus tarp įmonės padalinių. 
Anoniminės apklausos bus vyk-
domos darbdavių užsakymu ap-
klausiant visus darbuotojus, kurie 
dirba organizacijoje. Gauti rezul-

tatai gali būti palyginami su rinkos 
ir šalies vidurkiais bei papildomai 
kokybiniu tyrimu - informacija iš 
pokalbių su darbuotojais.

- Teigiate, kad Laimės ins-
titutas yra atviras kūrybin-
giems, smalsiems bei idėjų tu-
rintiems žmonėms, norintiems 
prisijungti prie veiklos. Kokia 
forma galima prisijungti?

- Institutas skirtas visiems: 
žmogui, verslui ir valstybei, tai - 
žmonių institutas. Atvirumas yra 
viena iš kertinių mūsų vertybių. 
Mums įdomios įvairios bendradar-
biavimo formos - nuo bendrų pro-
jektų iki konferencijų, nes palaiko-
me bendruomeniškumo idėją - jei 

norime pokyčių valstybėje, žmonių 
galvose, pradedame ir mes - nuo 
vidaus. Institute sieksime suburti 
ekspertų-partnerių komandą, kuri 
teiks ekspertinę nuomonę apie lai-
mės darbe sudedamąsias dalis, 
kviesime savanoriauti seminaruo-
se, renginiuose ar kasdienėje veik-
loje. Norinčius gilintis į organiza-
cijų psichologijos, žmogiškųjų iš-

teklių valdymo, darbdavio įvaizdžio 
ar sociologijos temas skatinsime 
atlikti praktiką, domėtis tyrimais. 
Organizacijas, mokslo įstaigas, uni-
versitetus kviesime prisijungti ir 
kartu plėtoti tyrimus bei kitus 
įrankius laimei darbe matuoti. Lie-
tuvoje yra tiek daug kūrybinio po-
tencialo - norime drauge jį paversti 
energija, kuri sujungtų bend-
ruomenes. Būdami atviri idėjų tu-
rintiems žmonėms ir su visais no-
rinčiaisiais pasidaliję žiniomis tik-
rai užauginsime sąmoningesnę, 
kritiškesnę ir geresnę visuomenę.

- Tyrimai bus daugiau skir-
ti darbuotojų laimei didinti ar 
įmonių, kaip laimingų darbo 
vietų, efektyvumui skatinti?

- Tyrimai, kaip įrankis, bus 
skirti verslo, valstybinėms ir ne-
vyriausybinėms organizacijoms, 
kurios siekia geriau suprasti savo 
darbuotojus. Rezultatų pagalba 
bus galima analizuoti, kurios lai-
mės darbe sudedamosios dalys yra 
labiausiai keliančios pasitenkinimą 
ir kurios mažiausiai. Organizacijų 
vadovai, personalo, marketingo ir 
komunikacijos specialistai tokiu 
būdu gaus informaciją, kuria nau-
dojantis galės kurti patikimą darb-
davio įvaizdį ir prekės ženklą.

- Ar darbdaviai Lietuvoje 
yra pasiruošę išgirsti, kiek lai-
mingi ar nelaimingi jų įmonėse 
jaučiasi darbuotojai?

- Verslo įmonės tampa vis 
atviresnės, vienos dėl darbuotojų 
stokos, kitos dėl humaniškos 
personalo valdymo politikos. Lie-
tuvoje po truputį jau atsiranda 
praktika elgtis su darbuotojais 
kaip su klientais. Organizacija ži-
nodama, ką labiausiai vertina dar-
buotojai, gali formuoti darbo ver-
tės pasiūlymus esamiems ir nau-
jiems darbuotojams. Taip skati-
namas esamų darbuotojų lojalu-
mas, o naujos darbo vietos grei-
čiau užpildomos. Labiausiai savo 
darbuotojus, kaip klientus, verti-
na tarptautinės ir technologijų 
kompanijos. Sunkiausias uždavi-
nys atverti valstybines organiza-
cijas. Čia matome didelę prasmę 
ir iššūkius.

- Kas dirbs institute ir ką 
veiks? 

- Institutas sieks suburti 
mokslininkus ir tyrėjus, bendra-
darbiaus su organizacijų psicholo-
gais ir sociologais. Jau dabar kal-
bamės su socialinės atsakomybės, 
vadovavimo, darbo aplinkos ir at-
lygio ekspertais, kurie teiks įžval-
gas ir dalyvaus bendruose projek-
tuose. Institutas bus nedidelis, bet 
tikimės, kad kartu su investicijo-
mis jis pamažu augs. Šiuo metu 
turime sutelkę kūrybiškų žmonių 
komandą, kuri atlieka tyrimus, 
vysto prekės ženklą, bendrauja su 
partneriais ir klientais, užsiima ry-
šiais bei komunikacija. 

Laimė
darbe
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Kai prabylame 
apie darbo 
Keitimo priežastis, 
paaišKėja, Kad 
labiausiai 
nepasitenKinimą 
Kelia vadovavimas 
ir darbo prasmės 
nebuvimas

Laimingo darbo institutas - taip vadinasi nauja neprik lausomų tyrimų or-
ganizacija, kuri duris atvers šį rudenį. Kalbamės su instituto įkūrėja, laimės 
psichologijos ir darbdavių įvaizdžio eksperte Inesa DaugIntaIte. Jos 
teigimu, esminis darbdavių patrauklumo ir konkurencingumo matas 
yra darbuotojų laimė. tad ją ir bus siekiama padidinti.

lietuvoje po 
truputį jau 
atsiranda 
praKtiKa elgtis su 
darbuotojais Kaip 
su Klientais
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 - Kaip darbuotojai patys 
galėtų paskatinti savo įmonę, 
darbdavį gerinti sąlygas ir 
siekti laimės darbe?

- Iniciatyvumas ir dalijimasis 
turimomis mintimis su darbdaviu 
gali padėti siekti bendros laimės 
darbe, nes už šį jausmą atsakingos 
abi pusės - darbuotojas, kuris pri-
ima sprendimus dėl savo gyveni-
mo veiklos, ir darbdavys, kuris 
turi įsteigęs darbo vietas. Verslas 
yra mainai. Darbuotojai „parduo-
da“ savo laiką, žinias, įgūdžius. 
Darbdavys moka atlyginimą, su-
teikia sąlygas, parenka vadovus, 
kolegas, puoselėja atitinkamas 
vertybes. Vykdant šiuos mainus, 
dažnai įvyksta lūkesčių neatitiki-
mas. Darbuotojai tikisi vieno, o 
darbdaviai kito. Darbuotojai pir-
miausia gali atvirai kelti klausi-
mus apie tai, kas juos daro laimin-
gus ir nelaimingus darbe, ir ieš-
koti tinkamų mainų formos. Ne 
visuomet sąlygų gerinimas taip, 
kaip suvokia darbdavys, atneša di-
desnį pasitenkinimą darbuoto-

jams. Vienam klientui tyrimą kar-
tojau jau ketvirti metai iš eilės. Su 
nekantrumu laukiau, koks bus 
darbo sąlygų skalės padidėjimas 
šiemet, nes organizacija persikėlė 
į naujai įrengtą erdvų biurą. Mano 
nuostabai, rodiklis nebuvo žen-
kliai didesnis. 

- Pasirodžiusi naujiena apie 
šio instituto susikūrimą sukėlė 
diskusijų internete. Laimė - in-
dividualus dalykas. Kaip objek-
tyviai ją įvertinti?

- Drąsu būtų teigti, kad su-
kursime unikalų, vienintelį būdą 
laimei matuoti ir visus darbda-
vius ir darbuotojus padarysime 
laimingus. Pritariu, kad laimė 
sub jektyvus dalykas, kaip ir kiek-
vienas žmogus yra skirtingas. 
Instituto tikslas yra keisti supra-
timą apie vertę darbe. Kai prekių 
ir paslaugų technologijos, kaina 
ir kokybė darosi panašūs, vienin-
telis nepralenkiamas pranašumas 
gali būti laimingi darbuotojai. 
Laimės darbe tyrimo įrankis pa-

gelbės labiau susikalbėti darbuo-
tojams ir darbdaviams, kas daro 
juos laimingus, matuos progresą. 
Patraukliems darbdaviams teiks 
objektyvią informaciją apie įmo-
nės patrauklumą lemiančius 
veiksnius, kuriuos įvertins ir pa-
tvirtins darbuotojai.

- Ką kiekvienas žmogus 
gali padaryti, kad pasijustų 
laimingesnis? Kalbu nebūtinai 
apie darbą.

- Aš asmeniškai jaučiuosi 
laiminga dirbdama gėlių apsup-
tyje - savo kabinete, Senamies-
tyje. Žinau, kad savo darbu kei-
čiu pasaulį, darau jį geresnį, pa-
dedu, kuriu naujas vertes. Jau-

čiu, kad mano akys spindi, kai 
asmeniškai tobulėju ir galiu at-
sigręžusi atgal pamatyti, kad tai, 
ką sugalvojau, pavyko įgyven-
dinti, nors iš pradžių buvo ne-
drąsu. Patinka atrasti naujus da-
lykus ir papasakoti kitiems, kiek 
yra naujų metodų, metodikų ir 
programėlių, kurios daro mus iš-
manesnius. 

Na, o kiekvienas žmogus 
pirmiausia turi būti atviras pats 
sau: ko nori, ką gali, ko sieki, kas 
teikia laimę. Antra, svarbu su-
vokti, kieno yra galutinė atsako-
mybė už tai, kad jaustumeis ge-
rai. Trečia, turi būti atviras su 
aplinkiniais, kurie sėdi „laimės 
dirbtuvėse“ kartu. Absoliutus 
pasitenkinimas gyvenimu, o tuo 
pačiu ir darbu, tikriausiai yra ne-
įmanomas. Svarbiausia atskirti 
situacijas, kuomet reikia per-
žengti komforto ribas, pabūti 
diskomforte tam, kad pasiektum 
tikslą. Gali būti, kad tikrasis 
džiaugsmas gyvenimu slypi visai 
ne ten, kur galvojai, todėl reikia 

būti lanksčiam, atsiverti galimy-
bėms ieškant gyvenimo ir darbo 
balanso.

- Esate laimės psichologė. 
Kas tai yra, kokiais principais 
dirbate, ko mokote? 

- Laikau save tyrinėtoja, kuri 
ieško atsakymų ir sprendimų, kas 
daro žmones laimingus darbe. 
Pag rindinis mano siekis yra keisti 
supratimą apie darbo vertes. Su-
tikau daug žmonių, kuriems atly-
gis yra pagrindinis motyvas dirbti. 
Sutinku, kad tai yra labai svarbu. 
Tačiau noriu sukurti įrankį, kuriuo 
naudojantis atsirastų daugiau te-
mų per darbo interviu pokalbius, 
o darbo skelbimų skiltyse „darb-
davys siūlo“ galėtume rasti tikrą-
sias darbo vertes, o ne standarti-
nes frazes apie laiku mokamą at-
lygį ir visas darbo priemones. 
Šiandieninėje dinamiškoje darbo 
aplinkoje reikia mokytis nuolat ak-
tyviai klausytis, žinoma, tai iššūkis 
vadovams, tačiau - ir vieta kūry-
bingiems sprendimams. 

KieKvienas žmogus 
pirmiausia turi 
būti atviras pats 
sau: Ko nori, Ką 
gali, Ko sieKi, Kas 
teiKia laimę
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Julija Janus, sukūrusi aštuonio-
liktą prekės ženklo Julia Janus 
kolekciją, oficialiame laiške pa-
skelbė, kad kolekcija - paskuti-
nė. Po dešimties metų dizainerė, 
kaip pati teigia, eina patylėti.

„Kiekvieną sezoną kūriau 
naują prekės ženklo kolekciją, ku-
riai pasirinkdavau aktualią temą.

Tema tapdavo raktais, atraki-
nančiais kolekcijos audinių, spal-
vų, marginimų, printų, konstruk-
cijos kūrybinio proceso duris. Šio 
rudens tema - intravertas. Žmo-
gaus charakteris susideda iš in-
travertiškos ir ekstravertiškos 
dalies. Jų proporcija lemia, kokie 
mes esame: atviresni, šnekesni, 
daug ir noriai bendraujantys ar 
atvirkščiai - labiau susikaupę, 
mėgstantys vienumą, įsigilinan-
tys į detales. Dažnai bijome būti 
pavadinti intravertais, nes yra įsi-
galėjusi nuomonė, kad žmogus, 
kurio charakteryje dominuoja ši 
pusė, yra nebendraujantis, o tai 
reiškia - negali būti sėkmingas. 
Tačiau pripažįstame, kad didieji 
mokslo pasaulio atradimai buvo 
padaryti labiau intravertiškų žmo-
nių ir kad kiekvienam ekstraver-
tui reikalinga ir brangi asmeninės 
tylos akimirka, kurios metu žmo-
gus pailsi, paūgėja dvasiškai, pa-
mato ir supranta dalykus, kurie 
svarbūs.

Aktyviai dirbdama mados in-
dustrijoje vis labiau suprantu vie-
na - tokia, kokia yra dabar, su per-
tekliniu gamybos kiekiu ir nuo-
laidų ciklu, ji yra atgyvenusi, iš-
einanti ir mirštanti. Noriu suras-
ti daugiau prasmės joje. Atrasti 
naują mados paskirtį. Noriu dirb-
ti su mokslininkais, ieškoti, kaip 
padėti žmonėms jaustis pakanka-
mai gražiais“, - savo svetainėje 
rašo J.Janus.

Pagrindinis motyvas, vieni-
jantis naująją kolekciją - apsnigtų 
vaismedžių nuotrauka. „Praeitą 
žiemą pamačiusi vaismedžius per 

savo namų langą buvau pakerėta 
suvokimo, kad šis paprastas vaiz-
das ir yra ta neįkainojama asme-
ninės tylos akimirka, - apie kolek-
cijos idėją pasakoja dizainerė. - Aš 
lėkiau savo gyvenimo ratuose ne-
pastebėdama, kaip keičiasi gamta, 
o čia ėmiau, sustojau ir... Susto-
jau. Kolekcija jau buvo pradėta 
kurti ir sodo nuotrauka atsirado 
ant įvairių jos elementų: palaidi-
nių, suknelių ir paltų. Šalia ant 
kitų šios kolekcijos modelių už-
sirašė žodžių žaismas, apibūdi-

nantis intraverto savijautą žmo-
nių apsuptyje: „Čia ne aš. Aš ne 
čia“. Man atrodo, kad panašiai 
jaučiuosi jau kelis mėnesius: čia 
ne aš. Aš ne čia. Tarsi eičiau ne-
pažįstamu keliu, nežinodama 
tikslo ir nerasdama prasmės. Ar-
ba būčiau ten, kur nenoriu būti. 
Ne, ne - aš čia kalbu ne apie bank-
rotą. Apie kūrybinę tylą, kontem-
pliaciją, siekiant suprasti, kas to-
liau. Kokia viso to prasmė.“

Laiško pabaigoje dizainerė 
pabrėžia, kad prekės ženklas 
niekur nedingsta: „Aš esu Juli-
ja Janus ir ketinu toliau eiti sa-
vo misijos keliu, daryti tai, ką 
moku - kurti. Tik po pertraukos. 
Kažkas keisis - esu abejonėse ir 
nežinioje.“

J.Janus teigimu, šį laišką ji 
skaitė ir perrašinėjo daug kartų - 
norėjo, kad viskas visiems būtų 
aišku. Tačiau interpretacijoms vi-
sada lieka erdvės, tad ši informa-
cija sukėlė daug minčių ir klausi-
mų internetinėje bendruomenėje, 
kartu - ir daug palaikymo kūrėjai.

Dizainerė uždarė dvi fizines 
parduotuves, dar dvi uždarys iki 
metų galo, taip pat atleido apie 
dvidešimt darbuotojų. Liks tik 
koncepcinė prekės ženklo par-
duotuvė sostinėje, Stiklių gatvė-
je. Viskas keliasi į internetinę 
prekybą, kuri jau dabar, anot di-
zainerės, sėkmingai vystoma. 
Šiek tiek anksčiau J.Janus nu-
sprendė nebekurti vyriškų kolek-
cijų - Vyrų mados savaitėje gegu-
žės mėnesį buvo pristatyta pa-
skutinė kolekcija vyrams.

Parengė  
Dalia Daškevičiūtė

Rūta Žibaitytė, daugeliui ge-
riau pažįstama kaip Rūta loop, 
jau kurį laiką dienas leidžia links-
mindama radijo stoties „Power 
Hit Radio“ klausytojus. anksčiau 
keliuose muzikiniuose projek-
tuose dalyvavusi Rūta jaučiasi 
save atradusi radijuje, tačiau ir 
muzikos apleisti neketina.

Rūta šiemet baigė muziki-
nio teatro studijas ir rugsėjį grįš 
į mokslus - studijuos džiazo vo-
kalo magistrą. Apie darbą radi-
juje Rūta tikina pagalvodavusi 
dažnai. „Jau nuo studijų laikų 
galvojau, kad man labai patiktų 
dirbti radijuje, todėl, kai gyve-
nimas atrodė truputį aprimęs, 
teko susigalvoti naują iššūkį, 
kad ateinantys metai būtų ypa-
tingesni, kad kažką išmokčiau 
ir tobulėčiau. Pamačiau anketą, 
užpildžiau, pakvietė, paban-
džiau, tiko ir likau“, - pasakoja 
Rūta ir sako, jog iššūkių ji ieško 
nuolat, svajoja apie galybę ke-
lionių ir nuotykių. 

Drąsa ir emocionalumas Rū-
tos įsitikinimu naujame darbe tik 
padeda. „Radijas yra ta erdvė, 
kur žmogų veikia garsas, emoci-
ja. Manau, esu gana emocionali 

ir labai mėgstu pasakoti įvairiau-
sias istorijas. Tiek savo, tiek 
draugo, tiek portalų naujienas ar 
užsienio naujienas, aš visada 
perleidžiu per save ir pasakoju 
per savo prizmę. Gal tai visai 
juokinga.“

Kad tos energijos nepritrūk-
tų, Rūta visai neseniai atrado 
puikų būdą išlieti blogas emoci-
jas ir atsipalaiduoti: „Pati nese-
niai sužinojau, kad man labai pa-
tinka greitis. Išbandžiau kartin-
gus ir negalėjau patikėti - pajutau 
tokią galią! Regis, kai jausiuosi 
pikta arba liūdna, eisiu ten išsi-
lieti“, - šypsojosi Rūta.

Šių metų „Eurovizijos“ at-
rankoje sužibėjusi mergina tiki-
na, kad ir toliau ketina dalyvauti 
įvairiuose projektuose, nes mu-
zika suteikia jos gyvenimui pras-
mę. „Tikiu, kad greitai ateis ir 
naujos dainos, albumai, tiesiog 
reikia įsivažiuoti į dabar įtemptą 
laiką ir atsiduoti kūrybai. Tikiu, 
kad yra žmonių, kurie laukia ma-
no dainų.“

Rūta svajoja savo laidose 
kalbinti išskirtines asmenybes, 
kurios įkvėptų ne tik ją, bet ir 
klausytojus, ir džiaugiasi, kai su-
laukia pagyrų dėl savo pokštų ar 
muzikos radijuje.

„Laisvalaikio“ inf.

Paskutinė dizainerės kolekcija
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„Žiūrovams reikia daugiau nei 
įprastos 2D plokštumos ekra-
ne, jiems vis mažiau įdomu tai, 
kas rodoma televizoriaus ar kino 
teat ro ekrane - tą rodo statistika. 
O svarbiausia, kad filmas gali bū-
ti ne tik stebėjimo patirtis; žen-
giant kartu su besivystančiomis 
medijų technologijomis, tu gali 
dalyvauti filme, kartu su herojais 
būti aktyvus istorijos dalyvis“, - 
sako vaizdo projektų menininkas 
AnDrius LekAvičius, save 
pristatantis istorijų pasakotoju.
Brigita KulBytė

- Jūsų interaktyvios realy-
bės projektas „Laisvės kodas 
13“ buvo pristatytas Berlyno 
festivalio kino mugėje. Kokie 
žiūrovų atsiliepimai?

- Projektas vis dar kuriamas, 
tad buvo rodoma darbinė versija 
industrijos profesionalams. Jis su-
laukė gerų atsiliepimų Šefildo, 
Venecijos, Talino, Berlyno, Štut-
garto festivalių industrijos sekci-
jose. Ligšiolinės žiūrovų reakci-
jos priklausė nuo vietos, kur jis 
buvo rodytas, ir auditorijos. Lie-
tuvoje tema aktuali dėl mūsų ša-
lies istorijos, dėl 1991-ųjų sausio 
13-osios nakties, dėl neišblėsusių 
dalyvavusių žmonių prisiminimų. 
Tuo tarpu užsienyje projektas la-
biau reikšmingas dėl interaktyvu-
mo, moralinių projekto herojaus - 
žurnalisto su kamera - pasirinki-
mų. Kaip pasielgti - ar dirbti savo 
darbą ir filmuoti tragediją, ar pa-
dėti pagalbos prašantiems žmo-
nėms? Šį klausimą supranta visi 
ir visur pasaulyje.

Taip pat jaudina ir faktas, kad 
viskas, ką matai aplinkui - vyko 
iš tikrųjų. Technologiškai bando-
me atkurti kaip įmanoma reales-
nę aplinką ir įvykius. Užsienio 
publika tai labiausiai vertina, o 
įdomiausias jiems - pasirinkimo 
momentas, galimybė veikti pa-
čiam, dalyvauti istorijoje.

- Kaip pasirenkate istori-
jas?

- Specialaus vieno būdo tikrai 
neturiu - temos, istorijos ir for-
mos atsiranda labai įvairiai. Inter-
aktyvaus dokumentinio filmo 
„Nupučiama siena“ idėja gimė iš 
vaikystės atsiminimo, kai Nidoje 

atostogavau su tėvais ir krikšta-
tėviais. Tuomet visa Neringos te-
ritorija priklausė Sovietų Sąjun-
gai, nebuvo jokios sienos. Pame-
nu, kaip suaugę juokais kalbėjosi, 
kad einame per kopas pirkti ledų 
į Kaliningradą. Tuo metu, aišku, 
nieko nesupratau, bet frazė įstri-
go atmintyje.

„Laisvės kodo 13“ idėja gimė 
klausantis pranešimo apie pana-
šaus pobūdžio projektą, kuris vaiz-
davo bombardavimą Sirijoje, o žiū-
rovas matė, kas vyksta sprogus 
bombai, galėjo jaustis lyg yra ten. 
Apie tai išgirdau 2014-aisiais, kai 
virtualios realybės projektai dar 
tik pradėjo skintis kelią. Žiūro-
vams tai buvo visai naujas atradi-
mas, o man - idėja, kuri labai grei-
tai susisiejo su Sausio 13-osios 
įvykiais. Virtuali realybė kaip 
technologija suteikia galimybę 
perkelti tave į kitą erdvę, laiką ir 
įvykį. Pirmiausia ieškojau infor-
macijos iš tos nakties dalyvių, 
skaičiau atsiminimų knygas, žiū-
rėjau dokumentines apybraižas. 
Visi žmonės sutartinai sakė, kad 
to neįmanoma nupasakoti jokiais 
žodžiais - reikėjo būti ten. Todėl ir 
ėmiausi šio projekto, kad galėtu-
me „pabūti“ ten, kad galbūt kiek 
geriau suprastume, kas vyko.

- Papasakokite apie naują 
interaktyvų dokumentinį pro-
jektą „Nupučiama siena“?

- Filmas turi aiškią konstruk-
ciją - Kuršių nerijos teritorija, ke-
turi metų laikai, dvi šalys - Lietu-
va ir Kaliningrado sritis, kur abie-
jose sienos pusėse gyvena ir dirba 
vietiniai žmonės. Filmavimus pra-
dėjome 2015-ųjų rudenį žinodami, 
kad tai užtruks mažiausiai metus. 
Dėl strigusio finansavimo viskas 
užsitęsė, tad nuo filmavimo pra-
džios iki premjeros bus praėję be-
veik 3 metai. Turėjau aiškią viziją, 
kad filmuosime tais pačiais rakur-
sais abiejose sienos pusėse, kad 
žiūrovas tuo pačiu metu galėtų 
matyti abi puses ir pasirinkti, kurią 
įdomiau stebėti.

Būtent filmavimai sukėlė 
daugiausia sunkumų. Nors visas 

projektas - technologiškai sudė-
tingas, tačiau tas „senovinis“ fil-
mo gamybos procesas mums bu-
vo sudėtingesnis už technologi-
nius sprendimus. Filmavimas Ka-
liningrado pusėje buvo iššūkis - 
tau kaip ir nedraudžia to daryti, 
bet oficialaus leidimo irgi nesu-
teikia. Girdėjom kalbas, kad kaž-
kur stovi įvairūs radarai, karinė 
ar kitokia technika. Aišku, rea-
laus pavojaus nebuvo, bet jautėsi 
neužtikrintumas.

Kaliningrade filmavome tik 
Kuršių neriją, nevažiavome į žemy-
ninę dalį. Filmavimų leidimams už-
teko žodinio susitarimo su Kalinin-
grado parko direkcija, kuri palaiko 
draugiškus santykius su Neringos 
savivaldybe. Mūsų komanda buvo 
maža, tilpome į vieną automobilį. 
Operatorius Adomas Jablonskis, 
pakaitomis važiavę garsistai, aš ir 
prodiuserė Laura Almantaitė.

- Kaip pasirinkote filmo 
veikėjus?

- Mano tikslas buvo kuo tiks-
liau atskleisti žmones, parodyti 
juos abiejose pusėse. Jei tai yra 
žvejys, tai noriu parodyti Kuršių 
nerijos žvejo portretą - ir Rusijos, 
ir Lietuvos pusėje. Tai lyg dvi vie-
no „veido“ pusės.

Lietuvoje buvo paprasčiau 
pasirinkti filmo veikėjus. Visi vie-
ni kitus pažįsta ir bendravimas 
vyksta tiesiogiai su žmogumi, o 
Kaliningrado srityje kur kas su-
dėtingiau. Pavyzdžiui, dėl žvejo 
personažo susitikome su žvejy-
bos kolūkio direktoriumi - pasa-
kėme, ką darome ir ko mums rei-
kėtų, tada jis leido filmuoti vieną 
iš jo darbuotojų.

- Ar „Nupučiama siena“ 
taip pat aštrių potyrių ir išgy-
venimų kupinas interaktyvus 
projektas?

- Tikrai ne. „Nupučiama sie-
na“ - bene poetinė dokumentika, 
tik inovatyvesne forma. Turbūt 
sudėtinga būtų nufilmuoti Neringą 
negražiai. Bet kad ir kokie gražūs 
būtų vaizdai, ne mažiau svarbu - 
personažų istorijos. Stengėmės 
palikti politiką nuošalėje ir leisti 
laisvai pasisakyti gyventojams, 
kaip atrodo jų kasdienis gyveni-
mas marių ir jūros vandenų izo-
liuotoje teritorijoje. Kokia jų kas-
dienybė, kaip ją veikia buvimas 
vienoje ar kitoje sienos pusėje.

O kalbant apskritai apie Kur-
šių neriją, ji išgyvena sudėtingą 

laikotarpį - kas bus iš šio nuosta-
baus žemės lopinėlio po 20 ar 50 
metų? Žuvies mažėja, darbas se-
zoninis, jaunimas pusiasalyje ne-
užsilaiko. Filmo personažė rašy-
toja Aldona Balsevičienė sako: 
„Kuršių nerijoje daugiau gyven-
tojų yra vadinami „popieriniais“, 
jie čia tik prisiregistravę, bet jau 
ilgus metus nelieka žiemoti. Ir 
tokių vis daugėja.“ Gyventojų 
mažėja abiejose sienos pusėse, 
vis mažiau vaikų eina į darželius 
ir mokyklas, žmonėms Kuršių ne-
rija lieka tik vasaros rezidencijų 
vieta. Kyla klausimai, kas laukia 
toliau? Aš nežinau… Filmo hero-
jai dėsto įdomias hipotezes, bet 
kas bus realybėje - niekas nežino. 
Kuršių nerija per ilgą istoriją pri-
klausė ne tik lietuviams, o ir kur-
šiams, prūsams, vokiečiams, so-
vietams, ir šiuo metu ji dviejose 
rankose. Tad filmas nešiurpins, 
negąsdins, tik leis giliau pamąs-
tyti apie vieną iš ypatingų vietų 
Lietuvoje.

- Minėjote, jog anksčiau 
žiūrovams tokios pasakojimo 
formos kaip virtuali realybė 
(VR) ar interaktyvūs filmai 
dar buvo sunkiai supranta-
mos, nes naujos. Gal net ne 
visi žino, kas tai yra. „Nupu-
čiamą sieną“ žiūrovai galės 
pamatyti ne tik „Baltijos ban-
gos“ filmų festivalyje Nidoje, 
bet ir internete. Kaip manote, 
ar žiūrovai tokiai patirčiai yra 
pasirengę?

- Labiau pratęs prie klasiki-
nio kino žiūrėjimo, žiūrovas, ma-
nau, ne visai supranta, kas tie in-

teraktyvūs vaizdo projektai ir rea-
lybės. Ir VR galima skirstyti į li-
nijinę ir interaktyvią. Linijinėje 
VR matai vaizdus ir įvykius aplink 
save 360 laipsnių kampu - tik dai-
raisi, pats nieko nedarai ir nuo 
tavęs niekas nepriklauso. O inte-
raktyvioje VR gali dalyvauti, daž-
niausia pultelių pagalba įsitraukti, 
bendrauti su istorijos personažais 
ir net daryti pasirinkimus. Skir-
tumas tarp stebėjimo ir interak-
tyvių pasirinkimų, kurie daro įta-
ką istorijai, - tai pagrindinis ski-
riamasis aspektas.

Manau, dabar ir bus tas tin-
kamas metas žiūrovui suprasti, 
susipažinti, pažiūrėti kiek įdė-
miau į tokio tipo projektus ir ino-
vatyvias pasakojimo formas. Pir-
mas įspūdis turi didelę įtaką, o jei 
pavyks žiūrovą sužavėti, jis pra-
dės domėtis plačiau. Labai didelė 
atsakomybė - turi žiūrovui pateik-
ti kiekvieną kartą kokybišką dar-
bą, nes nežinai, kuriam iš jų tai 
bus pirma patirtis. Projektas 
„Nupučiama siena“ jau premjeros 
dieną bus internetu prieinamas 
visiems, todėl reikia tikėtis, kad 
technologijos neapvils.

- Jūsų filmų temos kalba 
apie Lietuvos istorijos įvy-
kius, nagrinėja ir šiandien 
opias temas. Ar galima sakyti, 
kad taip išreiškiate savo jaus-
mus tėvynei?

- Esu apie tai galvojęs. Turbūt 
kiekvienas dėl tėvynės turi dary-
ti, ką gali geriausiai. Vieni tuos 
jausmus įprasmina, pavyzdžiui, 
savanoriaudami kariuomenėje, o 
aš moku pasakoti istorijas.

A.Lekavičius: žiūrovui įdomiau, kai jis pats 
gali valdyti pasakojimą

FiLmAs nešiurpins, 
negąsdins, tik Leis 
giLiAu pAmąstyti 
Apie vieną iš 
ypAtingų vietų 
Lietuvoje
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Laura Šimkutė

- Kaip atsirado „Sofos pro-
jektas“?

- Sofą savo naujam darbui pa-
sirinkau intuityviai, nes pajutau, 
kad aš ir sofa turime kažką bend-
ra: mūsų mielumas, jaukumas, 
patogumas, sunkumas ir pasyvu-
mas yra labai panašūs. Proceso 
metu mane įkvėpė šiuolaikinio 
meno kūrėjai, kuriantys pasirody-
mus katėms bei šunims, avims, 
augalams. Man tai pasirodė taip 
netikėta, jog pajutau poreikį su-
reaguoti į šį naują meninį reiškinį. 
Jeigu galima sėkmingai pasirody-
ti ne tik žmogiškąjį suvokimą tu-
rintiems žiūrovams, kodėl gi ne-
išbandžius publikos, kuri neturi 
apskritai jokio suvokimo, kaip, 
šiuo atveju, sofos? Padariusi pir-
mąjį eksperimentą kovo 10 dieną 
Prancūzijoje, pastebėjau itin pa-
laikančias žmonių reakcijas, man 
tarsi atsivėrė naujas pasaulis.

Buvau porą kartų sugrįžusi į 
Kauną, „Šelterio“ rezidenciją. Pla-
nuoju sofoms pasirodyti Latvijoje, 
Edinburgo „Fringe“ festivalyje, 
grįžti į Prancūziją, tuomet aplan-
kyti Prahos sofų publiką, taip pat 
pristatyti projektą Berlyno lietuvių 
bendruomenės baldams. O rugsė-
jo 5 ir 6 d. šiuolaikinio cirko festi-
valyje „Naujojo cirko savaitgalis“ 
Vilniuje publika galės susipažinti 
su „Sofos projektu“. Ten vyks tar-
si projekto išlydėtuvės kelionei 
aplink pasaulį - maždaug porai me-
tų. Kadangi dirbsiu Lietuvoje, pla-
nuoju bent kartą per mėnesį ar du 
išvykti vis į kitą šalį ir ten pasiro-
dyti sofoms. Tuo metu, kol keliau-
siu, žmonės galės sekti visą pro-
cesą internetinėje erdvėje.

- Ar pasirodymai vyksta 
toms pačioms sofoms?

- „Žiūrovai“ kartais kartojasi. 
Tarsi rodyčiau labai gerą pasiro-
dymą žmonėms ir publika vis 
grįžtų... Visgi sofos neateina pa-
čios, tad publikos pasikartojimas 
nieko nepasako apie mano pasi-
rodymo kokybę.

- Kokius skirtumus tarp 
sofų ir žmonių publikos jau at-
radote?

- Vienas iš esminių skirtu-

mų - kad pasirodydama sofoms 
dažniausiai tiksliai žinau, kas bus 
žiūrovai. Saugumo sumetimais 
man reikia pasitikrinti ir žinoti, 
kas sofoms tiks ir kaip galėsiu su 
jomis interaktyviai bendrauti. O, 
kalbant apie žmonių publiką, nie-
kada nežinai, kas ateis. Kai kuria-
me darbus žmonėms, kuriame 
dar neegzistuojančiai publikai. 
Žmogiškoji publika visada yra ta-
rytum trūkstama kūrybos proce-
se. Žmonės iškart pasiduoda iliu-
zijai, kad jeigu niekas ant sofų 
nesėdi, tai reiškia, jog Marija vai-
dina tuščiai salei. Žmonėms reikia 
laiko sofas pastebėti, priimti jas 
kaip žiūrovą. O sofoms laiko ne-
reikia. Iš jų nesulauksi jokios kri-
tikos, reakcijos, grįžtamojo ryšio. 
Tuo tarpu žmonės reaguoja, jiems 
dėl įvairiausių priežasčių reikia 
diskusijos, pasidalinimo, atsako.

Kadangi esu žmogus, nu-
sprendžiau, kad darbas bus drau-
giškas ir atviras žmonėms. Labai 
mėgstu su jais kalbėti ir disku-
tuoti apie tai. Įdomiausias reakci-
jas kolekcionuoju ir vėliau leidžiu 
žmonėms patiems save išgirsti.

- Tai kokios pačios įdo-
miausios žmonių reakcijos?

- Manęs klausia: „Ar sofoms 
patinka tavo pasirodymas?“, 
„Kaip jos tau išrašys sąskaitas 
faktūras?“, „Ar jos turi skirtingas 
asmenybes?“, „Ar tu bandai jas 
prikelti iš numirusiųjų?“, „Ar aš 
irgi galiu būti sofa?“, „Ar neliū-
dna, kad sofos dažniausiai temato 
tik užpakalius, gal jos nori išeiti į 
parką, pamatyti Paryžių, nueiti į 
Tado Ivanausko muziejų?“. Mes, 
žmonės, labai natūraliai ir dažnai 
patys nepastebėdami, nuolat tarsi 
primetame savo suvokimą ne tik 
aplinkai, daiktams, bet ir kitiems 
žmonėms. Matome kitą tik iš sa-
vo varpinės. Ir tai natūralu, kitaip 
negalime. Suvokimas, kad mes 
niekada pasaulio nesuprasime ki-
taip nei iš asmeninės perspekty-
vos, įsigilinus gali pasirodyti kiek 
baisokas, lyg būtum užstrigęs sa-
vame burbule, gali pradėti kankin-
ti egzistencinės vienatvės kan-
čios. O iš kitos pusės, čia gali bū-
ti šaltinis, iš kurio ir kyla kūryba - 
iš noro rasti ryšį, bendrystę. So-
foje labai daug tuštumos, nebū-

ties, bet vis dėlto yra labai smagu 
ieškoti su jomis kontakto, leistis 
į fantazijų pasaulį. Sofos projektas 
yra tarsi forumas, erdvė, kurioje 
mes, žmonės, galime save patys 
geriau išgirsti, o išgirdę jaustis ne 
tokie jau ir vieni.

- Ar kiekviena sofa sulau-
kia skirtingo pasirodymo?

- Kiekvienai jų randu skirtin-
gą prieigą. Kadangi sofos mums 
suteikia komfortą, vienas iš tiks-
lų yra joms tai grąžinti - nes daž-

niausiai mes, žmonės, reflektuo-
jame publiką. Kaip sofai grąžinti 
komfortą, priklauso nuo jos indi-
vidualiai ir mano fantazijos - vie-
nas galiu nešioti, kitas ant savęs 
guldyti, dar kitas glostyti ar atlik-
ti joms judesio trenažo pratimus. 
Nors žinau, kad sofoms viso to 
nereikia ir kad visas projektas yra 
iš esmės absurdiškas, pasiduoti 
nesiruošiu ir štai su kompozito-
riumi Miku Zabulioniu jau kuria-
me joms skirtą, iš sofų ir žmo-
gaus kontakto garsų sukompo-
nuotą muzikinį garso takelį, o su 
rašytojais Prancūzijoje svajojame 
apie knygos „Pasakos sofoms“ at-
siradimą.

- Jeigu pasirodymas yra 
skirtas sofoms, koks yra žmo-
nių vaidmuo?

- Tai aš vis dar tyrinėju. Kol 
kas žmonės yra labai laukiami 
stebėti šį projektą, diskutuoti ar 
net kurti sofoms kartu. Nors pa-
sirodymo metu bandau nekoncent-
ruoti savo dėmesio į žmones ir 
dėmesį skirti tik sofoms, man tai 
yra didelis iššūkis. Apie žmones 
negalvoti yra labai sunku, nes vis-
gi šis projektas yra labai nuo jų 
priklausomas. Su rašytojais ir fi-
losofais nemažai diskutavome, 
kam mes iš tiesų kuriame? Prisi-
minėme sąvoką „didysis žmonijos 
pokalbis“. Greičiausiai vis tiek 
kiek vienas meninis darbas yra 
refleksija viso to, kas tave prieš 
tai inspiravo. Vadinasi, ši situacija, 
kai aš pasirodau sofoms, yra mano 
atsakas į visus autorius, kūrėjus - 
žmones, kurie mane įkvėpė. Šiuo 
darbu tarsi siunčiu linkėjimus 
daugeliui nuostabių kūrėjų. Taip 
pat sofas reikia transportuoti, fes-
tivalių tik sofoms taip pat nėra, 
tad visa šio projekto sėk mė kol 
kas yra žmonių rankose.

- Planuojate apsistoti ties 
sofomis ar žadate dirbti ir su 
kitais objektais?

- Kol kas tikrai neturiu noro 
dirbti su kitais objektais, nes la-
biausiai save sieju su sofomis, su 
jomis jaučiu daugiausia ryšio. Bet 
esu sulaukusi įdomių pasiūlymų: 
atlikti pasirodymą stikliniams in-
dams, šaldytuvams. Labai džiaug-
čiausi, jei atsirastų kitų kūrėjų, 
kurie įsikvėptų ir pabandytų kur-
ti objektams, su kuriais jaučia 
tam tikrą bendrystę. Visgi daik-

tas galiausiai atskleidžia, kas jis 
yra, per savo temperatūrą, jis 
rea guoja į aplinką, jis dėvisi, turi 
kvapą, formą, kuri mums kelia 
visokių minčių ir istorijų. Koks 
gražus paradoksas, kad nors 
daiktai nėra gyvi, bet mums tei-
kia daug informacijos.

- Ar bendradarbiavimas su 
sofomis tam tikra prasme 
jums padeda bendradarbiauti 
ir su žmonėmis?

- Taip, ir dabar tikrai žinau, 
kad kitą darbą noriu skirti žmo-
nėms. Šio projekto metu įveikiau 
baimę likti viena. Dabar, kai ge-
riau save pažinau, suvokiau, kad 
ir viena galiu kurti bei mėgautis 
kasant savą duobę, nebesižval-
gant į kitų, supratau, kad esu pa-
siruošusi kolaboruoti ir atrasti 
naujus, platesnius, mažiau asme-
ninius kontekstus. Pradėjau dau-
giau galvoti apie bendruomenę, 
kultūrą, kurioje augau ir kurioje 
esu, apie atsakomybę būti žmo-
gumi tarp žmonių.

- Kokia jūsų, kaip cirko ar-
tistės, filosofija?

- Kol kas labiausiai esu įkvėp-
ta žaidimo filosofijos, kurią perė-
miau iš savo brangaus mokytojo 
Filipo Goljė (Philippe Gaulier). 
Dabar ieškau būdo, kaip tai tiks-
lingai pritaikyti kasdienybėje. 
Svarbiausi žaidimo filosofijos prin-
cipai: nepamiršti ir džiaugtis, kad 
nesi toks protingas, kaip kartais 
gali pasirodyti; kad mūsų gyveni-
mas nėra toks rimtas, kaip vėlgi 
dažnai pasirodo; kad kuriant san-
tykį vyksta ypač vertingi dalykai; 
kad svarbu pauzės, drąsa, parody-
ti ir priimti netobulumą, nes tai 
yra stipriausias grožis; kad būti 
artistu reiškia prisiimti didelę at-
sakomybę, kad esi tas, kuris neša 
viltį, įkvėpimą, nes žengi per ri-
bas, kuri pokytį, nors dažnai jau-
tiesi lyg būtum tik Donkichotas. 
Atsiribojusi nuo visų mokytojų ga-
liu pridurti, kad man svarbu aplin-
ka, kurioje galima laisvai augti ir 
tobulėti, svarbu priimti tai, kad 
viskas keičiasi, tu gali kažką keis-
ti ir gali būti pakeistas - tai labai 
įdomu. O svarbiausia - kad jaus-
tumeisi gyvas ir kitus galėtum ta 
gyvybe užkrėsti.

Aš ir sofA turime 
kAžką bendrA: 
mūsų mielumAs, 
jAukumAs, 
pAtogumAs, 
sunkumAs ir 
pAsyvumAs lAbAi 
pAnAšūs

6  Įdomybės

Subalansuota sofoms, 

D
ov

ilė
s m

ar
tin

ai
ty

tė
s n

uo
tr.

 bet tinka ir žmonėmsAr kada susimąstėte, kad sce-
nos menai gali būti skirti ne tik 
žmonių publikai, bet ir gyvū-
nams ar net objektams? Jauna 
lietuvių šiuolaikinio cirko artis-
tė mArijA bArAnAuskAitė, 
įkvėpta Kroot Juurak kuriamų 
pasirodymų šunims ir katėms, 
nusprendė kurti pasirodymus 
sofoms.
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Rugpjūčio 15 d., jau aštuoniolikti 
metai, kai turėsime laisvą dieną. 
Vieniems Žolinė - tai tiesiog proga 
pailsėti nuo darbo, pabūti gamto-
je, su šeima ar draugais, o tikintie-
siems - tai itin reikšminga diena.

Nuo seno lietuviai panašiu lai-
ku švęsdavo vasaros ir rudens su-
sitikimą, nes svarbiausi darbai lau-
ke jau būdavo nudirbti. Iš to kilo 
ir šventės pavadinimas - tai atsis-
veikinimo su žolynais ir gėlėmis 
diena, kurios metu iki dabar per 
Mišias šventinami žolynai. Mote-
rys šią dieną rinkdavo gražiausias 
laukų gėles, vaistažoles, dėkodavo 
Žemei už derlių - tai būdavo pir-
moji derliaus šventė po pirmojo 
derliaus nuėmimo. Žolinę švęsti 
susirinkdavo visa giminė, panašiai 
kaip per Kūčias, visi prisimindavo 
ir mirusius artimuosius. Buvo ti-
kima - kas neateis kartu švęsti, tas 
bus neturtingas. Įdomu, kad ši 
šventė buvo minima visą savaitę, 
kad visi giminaičiai spėtų susirink-
ti, pabūti kartu.

Kuomet Lietuvoje buvo įves-
ta krikščionybė, ši šventė buvo 
sutapatinta su Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos ėmimo dangun 
diena. Pasakojama, kad Marijos 
mirties apaštalai budėjo prie jos 
kapo. Petras išvydo, kaip Marija 
prisikėlė iš numirusiųjų ir Dievas 
ją paėmė į dangų. Atidarę patik-
rinti karstą, apaštalai nerado Ma-
rijos kūno - vietoj jo karste buvo 

daug gėlių. Kitas apaštalas Jonas 
aprašė, kad regėjo Saulėtąją mo-
terį su dvylikos žvaigždžių vaini-
ku ant galvos, apsigaubusią saule, 
po kojomis pamynusią Mėnulį. 
Šis įvykis minimas jau daugelį 
šimtmečių.

1950 m. popiežius Pijus XII 
šį tikėjimą, kad Marija buvo pa-
imta į dangų - su savo kūnu ir sie-
la, paskelbė dogma.

Rugpjūčio penkioliktą dieną 
kasmet Lietuvoje rengiami Žoli-
nės atlaidai, tai kartu - ir gražus 
atsisveikinimas su vasara. Bažny-
čiose šventinamos laukų žolelės, 
gėlės, javai, daržovės, vaisiai, tie-
sa, dabar dažniausiai šventinamos 
gėlių ir žalumynų puokštės. Pa-
šventinta puokštė simbolizuoja 
gyvenimo ir pasaulio pilnatvę. Di-
džiausi atlaidai kasmet vyksta 
Alytaus rajone, Pivašiūnų kaime. 
Šventė ten pritraukia tūkstančius 
tikinčiųjų, o atlaidai vyksta aštuo-
nias dienas. Dzūkijoje ši šventė 
dar kartais vadinama Kopūstine.

Kaip ir kitos religinės šven-
tės, Žolinė turi daug papročių. 
Lietuvių papročių esmė - glaudūs 
ryšiai su gamta. Pagal seną tradi-
ciją per Žolinę reikėtų su sitikti su 
giminėmis, o pagal tos dienos 
orus galima spėti, koks bus atei-
nantis ruduo. Tad jeigu jums tai 
iki šiol buvo tiesiog eilinė nedar-
bo diena, atgaivinkite paprotį ir 
susitikite su jums brangiais arti-
mais žmonėmis.

Gražios šventės!

Parengė  
Dalia Daškevičiūtė

Pagal seną 
tradiciją Per Žolinę 
reikėtų su sitikti su 
giminėmis, o Pagal 
tos dienos orus 
galima sPėti, koks 
bus ruduo

Žolinė - ką iš tiesų švenčiame?
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Žolinės atlaidai Pažaislio venuolyne

Žolinė Arkikatedroje
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Pabūti su savimi

„Tai vadinčiau moterų pabu-
vimo su savimi kelionėmis, - tei-
gia „Boutique Travel“ vadovė Aja 
Rutkauskienė, organizuojanti ke-
liones moterims. - Į jas vyksta 
labai įvairios moterys: tiek jau-
nos, tiek garbaus amžiaus, meniš-
kos sielos ar turinčios savo vers-
lus. Keliauja ir tos, kurios nenori 
keliauti vienos, bet nori būti vie-
nos. Kaip ir tos, kurioms vyrai 
padovanoja tokias atostogas. Mo-
terims reikia pabūti vienoms, pa-
ilsėti nuo karjeros ar rutinos. Jos 
ilsisi savo rate, atsipalaiduoja. Vy-
rai gali būti ramūs - tai nėra ke-
lionės, skirtos ieškoti romantiškų 
santykių. Kai keliauja vien mote-
rys, pokalbiai būna kur kas atvi-
resni, o kai per įvairias praktikas 
į paviršių iškyla milijonai jausmų, 
jos pasijaučia tarsi nuogos. Su tuo 
nuogumu daug lengviau būti tarp 
tokių pačių. Jei iki kelionės atrodo, 
kad esame nelaimingos savaip, 
paskui pasirodo, jog visų mūsų 
problemos tokios pačios - sveika-
ta, vaikai, santykiai, karjera.“

Vyrų ir moterų atostogų 
suvokimas skiriasi

A.Rutkauskienė pasakoja, 
kad buvo laikas, kai į moterų ke-
liones imdavo ir vyrus. „Paeks-
perimentavom, galvojom, kad kai 
kurioms moterims su vyrais bus 
drąsiau, manėm, kad vyrams irgi 

patiks tokios kelionės. Bet supra-
tome, kad tai nepatinka niekam. 
Moterys varžosi svetimų vyrų, o 
vyrams meditacinės, sveikatini-
mo kelionės - ne prie širdies. Vy-
rų logika yra kitokia, jie save ran-
da ir atsipalaiduoja užsiimdami 
aktyvia veikla. Nieko tokio, jei 
vyrams nereikia meditacijų, jogos 
ar kitų praktikų. Klasikinis pavyz-
dys iš mūsų patirties: moteris 
skaito knygą, medituoja, užsiima 
joga ir SPA procedūromis, o vyras 
tuo metu kaituoja, žvejoja, mina 
dviratį, kopia į kalnus.“

„Vyrai ir moterys poilsį su-
pranta skirtingai. Jų poreikiai la-
bai skiriasi. Moterų grupėje rit-

mas yra iš pajautimo, o vyrams 
svarbu žinoti, kas, kada, po ko 
vyks ir kaip viskas vyks, reika-
lingas detalus veiksmų planas. 
Moterys kelionių metu nori pa-
sikalbėti, paatvirauti, o, keliau-
jant su vyrais, moterų kalbos ki-
tokio pobūdžio“, - teigia kelionių 
bei stovyklų organizatorė Giedrė 
Pukienė.

Ką veikia moterys, 
kai jų nemato vyrai

Moterų kelionių žanrų gali 
būti pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, 
motinos ir dukros, įvairių jogos 
rūšių, meditacijos, kūrybiškumo.

„Moterų rate mes visos esa-
me mokinės, visos mokomės sa-
vo pamokų, kokios jos bebūtų: 
meilės sau, darnių santykių, as-
meninių bruožų transformacijos, 
kaip užsispyrimą pakeisti į atlai-
dumą; karštakošiškumą - į meilę; 
įtampą - į atsipalaidavimą“, - min-
timis dalijasi Kristina Laučienė, 
saviugdos ir jogos trenerė.

Koučingo specialistė, lektorė 
Viktorija Šatkauskienė priduria: 
„Čia mokomės atpažinti įsitikini-
mus, emocijas, trukdančias priar-
tėti prie to, apie ką taip ilgai sva-
jota. Rymoti. Šildytis prieš saulę 
ir jausti jūros kvapą. Galų gale - 
normaliai išsiverkti. Pasakyti 
sau - sustok pasaulį kaltinti ir iš-
spręsk savo pamokas“.

Moterų kelionės organizuo-
jamos pačiose įvairiausiose pa-
saulio šalyse, stengiamasi ten, 
kur pagal sezoną bus geras oras.
Vasarą skrendama į Toskaną, spa-
lį į Maldyvus, gruodį laukia Balio 
sala.

„Laisvalaikio“ inf.

Su vasaros karščiais kartu ateina 
ir suvokimas, kad visa tai ilgai 
netruks. Beliko trys vasaros sa-
vaitgaliai, kuriuos norisi išnaudo-
ti kuo vertingiau. Ką būtų galima 
nuveikti? Siūlome keletą idėjų - 
kiekvienam - pagal poreikius.

Jei būsite gamtoje

n Išnaudokite paskutines ga-
limybes ne tik įdegti, bet ir pasi-
maudyti ežere ar jūroje. Kurorti-
nių vietų Lietuvoje yra nemažai, 
tad rasite alternatyvų, kad ir ku-
riame regione būtumėte. Būdami 
gamtoje, būtinai pasimėgaukite 
grynu oru, žaluma, tyla. Pasi-
vaikščiokite miškeliuose, ypač 
gerai nuteikia pušynai. Palydėki-
te saulę.

n Susiraskite įdomesnę nak-
vynių kaimo turizmo sodyboje ar 
šalies kurorte alternatyvų. Pavyz-
džiui, Tauragėje ir Anykščiuose 
galite nakvoti nameliuose medy-
je. O Klaipėdos rajone, Šiaurės 
Amerikos indėnų kaime, galite 
apsistoti tikroje indėnų palapinė-
je Tipi. Nameliuose ar palapinėse 
yra šiek tiek baldų. Kitas nakvy-
nių variantas - netradicinės pala-
pinės: medinės - Molėtų rajone, 
bungalo tipo šildoma palapinė - 

Dzūkijoje, gazebos prie jūros - 
Karklėje, tarp medžių pakeltos 
palapinės - Palūšėje. O Kretingos 
rajone, didžiuliame japoniškame 
sode, galite apsistoti japoniškuo-
se nameliuose su mansardomis.

n Važinėkite dviračiu po vaiz-
dingas apylinkes - stenkitės kuo 
daugiau pajudėti, ypač jei dirbate 
sėdimą darbą, o grįžę po darbo 
namo griūvate ant sofos ir įsijun-

giate televizorių. Tokių žmonių 
savaitgaliai turėtų būti skirti ak-
tyviam poilsiui.

n Iškylaukite su palapinėmis, 
bet darykite tą tvarkingai ir sau-
giai, tik tam skirtose vietose. Pa-
sikvieskite draugų ar giminaičių 
arba iškylaukite su šeima.

n Aplankykite pažintinius ta-
kus, kurių Lietuvoje - tikrai ne-
mažai, o visą reikiamą informaci-

ją galite nesunkiai rasti internete. 
Apie juos taip pat neseniai rašė-
me „Laisvalaikyje“.

Jei liekate mieste

n Pasidomėkite, galbūt yra lan-
kytinų objektų ar kampelių, kurių 
savo mieste dar nesate apžiūrėję 
arba matėte labai seniai. O gal 
kažkas atsinaujino? Atradę ką 

nors naujo, neabejotinai pratur-
tinsite savo laisvalaikį.
n Surenkite iškylą - jei yra ga-

limybė, savo kieme, kitu atveju, 
puikiai tiks ir miesto parkas ar 
paplūdimys, jei toks yra. Pasiim-
kite užkandžių, gaiviųjų gėrimų 
ir vandens. Taip pat ko nors ak-
tyvesnėms pramogoms - pripu-
čiamą kamuolį ar teniso raketes. 
Nepamirškite apsaugos nuo sau-
lės, kepurės ar skrybėlės, kom-
panijos ir geros nuotaikos. Paiš-
kylauti galite ir vieni - į kompani-
ją tiks knyga.
n Kinas po atviru dangumi, ki-

no festivalis - sostinėje yra gali-
mybių žiūrėti kino filmus būnant 
lauke. Tai proga ne tik pamatyti 
gerą filmą, bet ir pabūti gryname 
ore, pabendrauti su kitais kino-
manais. Išnaudokite likusius švie-
sius vakarus.
n Išmėginkite aktyvų sportą - 

irklentes, kuriomis galima tiek ra-
miai plaukioti dieną (arba roman-
tiškai naktį - yra specialių, su LED 
lemputėmis, kurios apšviečia 
aplink esantį plotą), tiek plaukti 
upe. Kitas variantas - baidarės. Po-
puliarėja plaukimas baidarėmis 
Nerimi. Išsinuomoti irklenčių ir 
baidarių galima didžiuosiuose ša-
lies miestuose ir kurortuose.

Parengė  
Dalia Daškevičiūtė

Kaip moterys ilsisi, kai jų nemato vyrai

Idėjos paskutiniams vasaros savaitgaliams

Moterų kelionės - pasaulinė turizmo tendencija, pradėjusi populia-
rėti prieš dešimtmetį. Iš pradžių moterys drauge leidosi į nuotykių, 
pažintines ar poilsines keliones. Tačiau pastaruoju metu jos pasineria 
į savęs atradimo, ieškojimo, kūrybiškumo praktikas.

Vyrai gali būti 
ramūs - tai 
nėra Kelionės, 
sKirtos iešKoti 
romantišKų 
santyKių

Aja Rutkauskienė
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„Eurovaistinės“ farmacinin-
kė Regina Molotkova teigia, kad 
vasaros siunčiamus išbandymus 
ypač sunku išgyventi vaikams iki 
4 metų bei pagyvenusiems, dau-
giau kaip 75 metų, žmonėms.

„Vaiko kūnas ne taip greitai 
prisitaiko prie temperatūros po-
kyčių kaip suaugusiojo, jo kūno 
termoreguliacija dar nesusifor-
mavusi, todėl karštis jį veikia la-
biau. Vaikai mažiau prakaituoja, 
jų atsivėsinimo mechanizmai 
prasčiau išsivystę ir atsivėsini-
mo procesas užtrunka ilgiau.“

Vyresnio amžiaus žmonėms 
karštą dieną didžiausią pavojų ke-
lia dehidratacija. Netekus daug 
skysčių, blogėja kraujotaka, gali 
ištikti infarktas ar insultas. 

Daugėja ir širdies veiklos su-
trikimų, kai dėl karščių pradeda 
skaudėti širdies plote. Taip pat 
jautrios karščiui yra pagyvenusių 
žmonių kepenys, kardiovaskulinė 
ir neurologinė sistemos.

Vėsi patalpa ir 
kompresai

Perkaitimas gali lemti šilu-
mos smūgį, o tokiu atveju labai 
svarbu greitai reaguoti. Jei per-
kaito vaikas, R.Molotkova reko-
menduoja kuo skubiau perkelti jį 
į vėsią patalpą ir nurengti nerei-
kalingus drabužius, duoti atsi-
gerti, uždėti ant kūno vėsios 
drėg nos medžiagos arba nuplau-
ti jį kempine.

„Pakilus kūno temperatūrai, 
paraudus odai, padažnėjus kvė-
pavimui ir atsiradus pykinimui 
(šie ženklai įspėja, kad ištiko ši-
lumos smūgis) - nedelsdami 
kreipkitės į gydytojus ir mažin-
kite kūno temperatūrą visais įma-
nomais būdais, pavyzdžiui, šlaks-
tydami vėsiu vandeniu ar pagul-
dydami į vėsią šaltą vonią“, - pa-
brėžia vaistininkė.

Jeigu perkaito vyresnio am-
žiaus žmogus, kūną reikėtų ap-

kloti šlapiu audiniu, kojas pakelti 
apie 30 cm, uždėti šaltus kompre-
sus ant sprando, pažastų, nuken-
tėjusįjį vėdinti oro ventiliatoriu-
mi, su žurnalu ar laikraščiu. Kas 

15 minučių patariama duoti atsi-
gerti negazuotų gėrimų ar drus-
kos tirpalo.

Nerizikuoti karščiu

Kai už lango itin karšta, ne-
patariama būti saulėje nuo 11 iki 
16 valandos.

„Karštą vasaros dieną būtina 
tinkamai apsirengti: lengvais, 
laisvais, natūralaus pluošto dra-

bužiais. Nepamirškite pasirūpin-
ti ir natūralaus pluošto galvos ap-
dangalu. Gerkite, net jei, rodos, 
nekamuoja troškulys. Atviras 
odos vietas patepkite apsauginiu 
kremu“, - rekomenduoja R.Mo-
lotkova.

Taip pat rekomenduojama 
karščiausiu paros laikotarpiu ri-
boti fizinį aktyvumą ir valgyti tik 
lengvą bei nekaloringą maistą.

„Laisvalaikio“ inf.

Karščio pavojai

Kai už lango 
itin Karšta, 
nepatariama būti 
saulėje nuo 11 iKi 
16 valandos

Užsitęsęs karštis vargina daugelį, tačiau vaikams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms didelis karštis gali būti ne tik nemalonus, bet ir labai pavo-
jingas. Karštame ore labai prakaituojame, netenkame daug skysčių ir 
druskų, jaučiame silpnumą, mūsų organizmas sunkiai dirba tam, kad 
palaikytų normalią kūno temperatūrą. 
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Ar žinojote, kad vasarą galime 
pasisemti gyvybinės energijos vi-
siems metams? Kaip ir puoselėti 
grožį, o kartu - ir gerą nuotaiką. 
Pateikiame naudingų patarimų, 
kaip išnaudoti likusios vasaros 
gėrybes ir maksimaliai pasikrauti 
reikalingų mikroelementų.

1. Valgykite 
šviežių daržovių
Vasara - šviežių daržovių me-

tas. Norint gauti reikiamą kiekį 
vitaminų, per dieną reikia suval-
gyti iki 600 gramų šviežių daržo-
vių. Tokiuose produktuose kaip 
brokoliai, špinatai, moliūgų sėk-
los, topinambai ir petražolės yra 
gausu vitaminų bei geležies. Pas-
tarąją organizmas geriau pasisa-
vins papildomai vartojant vitami-
ną C ir baltymų, į mitybos racioną 
įtraukiant daugiau žalių daržovių 
ir mėsos. 

2. Pietaukite lauke
Daugumai mūsų geografinių 

platumų gyventojų trūksta vita-
mino D. Todėl vasarą aktyvioje 
saulėje reikėtų praleisti bent 15 
minučių per dieną, stengiantis 
atidengti daugiau odos. Šį laiką 
galima išnaudoti pietų metu, val-
gant lauke ar einant pasivaikščio-
ti. Taip pat svarbu vitamino D pa-
sisavinti kartu su maistu - riebia 
žuvimi, žuvų taukais, jogurtu, 
grūdais, kiaušinio tryniu, sūriu, 
grybais, natūraliai spaustomis 
apelsinų sultimis.

Žinoma, saule mėgautis rei-
kėtų atsakingai ir likusį laiką nau-
doti apsaugines priemones.

3. Ilsėkitės
Nuovargis - daugelio žmonių 

problema. Visgi net ir turėdami 

gausybę mums įdomių darbų bei 
veiklų turėtume neužmiršti, kad 
organizmui yra būtinas kokybiš-
kas poilsis. Išnaudokite likusius 
vasaros savaitgalius iškyloms 
gamtoje - ramybei ir judesiui. 

Tačiau, jeigu nuovargis kan-
kina nuolatos, net ir grįžus po sa-
vaitgalio ar ilgesnių atostogų, 
svarbu žinoti, kad nuovargis - ge-
ležies trūkumo simptomas. Ne-
praeinantis nuovargio jausmas - 
vienas pirmųjų ženklų, kad orga-
nizmui reikia papildomo pastipri-
nimo. Norint organizmą atstatyti 
kuo greičiau, rekomenduojama 
rinktis skystus papildus, nes me-
džiagų įsisavinimas mūsų orga-
nizme bus efektyvesnis.

4. Stiprinkite kaulus 
Šiandien vis dažniau kalbame 

apie vitamino K2 svarbą organiz-
mui. Jis užtikrina, kad mūsų kau-
lai bei dantys būtų sveiki ir stip-
rūs. Šio vitamino gausu žaliose 
daržovėse (brokolis, špinatai, pet-
ražolės, briuseliniai kopūstai), 
taip pat ir gyvulinės kilmės pro-
duktuose (organų mėsa, kiauši-
niai, sviestas, sūris). Svarbu ne-
pamiršti, kad kaulų atsinaujinimui 
būtinas vitaminas K veikia kartu 
su vitaminu D.

5. Lepinkite odą
Būtent šiuo metų laiku, kai 

renkamės daugiau šviežio maisto, 
ilsimės, mėgaujamės saule, mūsų 
oda atsigauna - tampa glotnesnė, 
šviesesnė, švytinti. Norint pa-
siekti maksimalų estetinį efektą, 
į vasarišką mitybą rekomenduo-
jama įtraukti ciberžolės.

Ciberžolėje esantis aktyvusis in-
gredientas kurkuminas padeda vieno 
svarbiausių organizmo baltymui (ko-
lageno) formavimuisi. Kurkuminas 
taip pat yra labai naudingas mūsų 
odos sveikatai dėl antibakterinio po-
veikio, todėl yra dažnai naudojamas 
kaukėms ar kremams gaminti.

6. Stiprinkite 
nervų sistemą
Miegas, poilsis ir judesys - trys 

svarbiausi komponentai, kurie už-
tikrina, kad jaustumėmės gerai ne 
tik fiziškai, bet ir emociškai. Tiesa, 
psichinę mūsų sveikatą lemia ir 
tam tikri, organizmui gyvybiški, 
komponentai, tokie kaip vitaminas 
B, kurio trūkumas gali pasireikšti 
nervingumu ir netgi apatija. Dau-
giausia vitamino B

12 galima rasti 
mėsoje, žuvyje, kiaušiniuose ir pie-
no produktuose, taip pat - riešutuo-
se, sėklose ir žalumynuose.

„Laisvalaikio“ inf.

Fitoterapeuto Virgilijaus Skir-
kevičiaus teigimu, medetkos - 
naudingiausios sodo gėlės gro-
žiui ir sveikatai. Šis augalas nuo 
seno naudojamas žaizdoms ir 
odos problemoms gydyti. Ypač 
jos gelbėja vasarą, kai atvira oda 
kenčia nuo saulės, vabzdžių ar 
nubrozdinimų. Medetkų prepa-
ratai - efektyvi pagalba pažeistai 
ar sudirgintai odai.

„Medetkos vertinamos dėl 
savo raminamųjų ir gydomųjų 
savybių. Jos turi priešuždegimi-
nių savybių, kurios slopina nedi-
delių odos žaizdų infekcijas, su-
mažina niežulį, paraudimą, pati-
nimą, skausmą, vabzdžių įkandi-
mų žalą, bėrimą, pragulas. Me-
detkos - puiki pagalba odos ra-
minimui nudegus saulėje, įsipjo-
vus, įsibrėžus, išsausėjusiai ar 
suskilinėjusiai odai ar nestipriai 
nudegus. Mažos koncentracijos 
medetkų tirpalai tinka ir burnos 
skalavimui, esant burnos gleivi-
nės pažeidimams“, - apie medet-
kų galią pasakoja fitoterapeutas.

Šių sodo augalų paslaptis - 
flavonoidų gausa. Jie augalui su-
teikia ryškią geltoną ar oranžinę 
spalvą, o žmogui tai - veiksmin-
gos gydomosios medžiagos. 
Mokslininkai atidžiai tiria medet-
kų flavonoidus, taikomus medi-
cinoje ir kosmetologijoje. Auga-
liniai antioksidantai kovoja su 
aplinkos žala žmogaus organiz-

mui, didina atsparumą radiacijai 
ir saugo nuo neigiamo saulės po-
veikio - medetkų ekstraktas vei-
kia kaip natūralus ultravioletinių 
spindulių filtras.

Natūralios medicinos žino-
vas ragina medetkas auginti savo 
sode - užtenka vieną kartą pasė-
ti, o džiaugtis jų žiedais bus ga-
lima keletą metų, mat tai daugia-
metis augalas. Įvairių medetkų 
preparatų galima rasti vaistinė-
se, tačiau galima ir patiems pri-
sirinkti nuo birželio iki vėlyvo 
rudens žydinčių žiedų, prisidžio-
vinti jų žiemai ar pasiruošti me-
detkų ekstraktų, tinkamų išori-
niam vartojimui.

Fitoterapeutas pasakoja, kad 
medetkos įdomios ir tuo, jog iš 
jų žiedų galima spėti orus - jei 
medetkų žiedai susiskleidžia, 
reiškia, kad artinasi lietus, o jei-
gu žiedai neprasiskleidė iki 9 val. 
ryto - panašu, kad diena bus lie-
tinga. 

„Laisvalaikio“ inf.

medetkos - grožiui ir sveikataiKaip sustiprinti sveikatą prieš rudenį 

Flavonoidai augalui 
suteiKia geltoną 
ar oranžinę 
spalvą, o žmogui 
tai - veiKsmingos 
gydomosios 
medžiagos

Nuo birželio iki pirmųjų šalnų mus džiugina ryškiai geltoni medetkų 
žiedai. Tai itin vertingos vaistažolės, kurių atsargomis galime pasi-
rūpinti kiekvienas. Apie medetkų gydomąsias savybes žmonės ži-
nojo jau XII amžiuje. Medetkos labiausiai pasižymi antiseptinėmis ir 
priešuždegiminėmis savybėmis, skatinančiomis gydyti odos uždegi-
mus, jos susirgimus, žaizdas ir kartu tai - apsauga nuo saulės.
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Teatro laboratorija „Atviras ra-
tas“ jau daugiau nei dešimtmetį 
tvirtai laikosi principo kalbėti tik 
apie tai, kas aktualu patiems jo 
kūrėjams. Teatro laboratorijos 
vedėja IEVA STUNDŽYTĖ įsiti-
kinusi - sėkmė aplanko, kai esi 
ištikimas tam, kas jaudina bei 
domina tave patį.

Agnė VIDUGIRYTĖ

- Neretai girdimi vieši pa-
mąstymai apie tai, jog jauni 
kūrėjai yra pernelyg mažai 
matomi Lietuvos teatre. Kas, 
jūsų manymu, yra reikalinga 
jaunam teatro režisieriui, kad 
pavyktų išsikovoti vietą tarp 
visuomenei jau gerai pažįsta-
mų menininkų?

- Manau, režisūra yra neat-
siejama nuo patirties. Jauni žmo-
nės dažnai galvoja, kad jų pirmi 
bandymai iš karto bus genialūs, 
keičiantys teatro kryptį, ir bijo 
klysti. Požiūris, jog vos pradėjęs 
privalai „pataikyti“, yra senosios 
teatro mokyklos palikimas. Ir jei 
nepavyksta iš pirmo karto, teat-
rinė aplinka labai gerai atsimena 
tavo nesėkmę. Pradedančiajam 
režisieriui atrodo labai svarbu 
pastatyti daugumos pripažintą 
darbą, tačiau visuomenei priim-
tinas spektaklis nebūtinai toks 
yra pačiam kūrėjui. Pažvelgę į 
vadinamųjų teatro korifėjų kūry-
bines biografijas matome, kad jie 
pradėjo kurti nuo to, kas jiems 
buvo aktualu, smalsu ir malonu, 
o ne tai, ko iš jo tikėjosi visuo-
menė ar teatrinė bend ruomenė. 
Visų pirma, reikia kaupti patirtį, 
nebijoti klaidų - ypač kai studi-
juoji. Dažnas jaunas režisierius 
klysta bandydamas atitikti mo-
kytojo skonį, pakartoti jo braižą. 
Nors nėra blogai išmokti taisy-
kles, svarbu neprarasti savęs ir 
savarankiškai apčiuopti priežas-

tį, dėl kurios pasirinkai šią pro-
fesiją.

- Lietuvos muzikos ir teat-
ro akademijoje dėstote vaidy-
bos studentams. Su kokiais 
iššūkiais tenka susidurti ug-
dant jaunąją teatro kūrėjų 
kartą? Kaip iš gausybės entu-
ziastingų aktorių išsiskiria 
perspektyvūs talentai?

- Dabartinis gyvenimo tem-
pas yra labai greitas, todėl egzis-
tuoja noras turėti greitą sėkmę, 
pripažinimą, patirti greitą satis-
fakciją. Vis dėlto teatras unikalus 
tuo, kad nepriklausomai nuo gy-
venimo tempo jis turi savitą grei-
tį. Ypatingas jaunosios kartos 
bruožas - talentų ir vidutinybių 
skirtis, susijusi su šios kartos 
psichologija, gyvenimo būdu ir 
tuo, iš kokios terpės šie žmonės 
ateina į teatrą. Jauni yra daug 
jautresni, sunkiau susitaiko su 
kritika, kartais atrodo, kad bijo-
ma gilesnių savo pačių emocijų. 
Galėčiau pavadinti juos neišmy-
lėtų vaikų karta, kurie vietoj ma-
mos ir tėčio meilės gauna į ran-
kas planšetę - dėl to šie žmonės 
yra beprotiškai nesaugūs. Meti-
masis į greitą rezultatą, mano 
galva, yra gynyba ir dengimasis: 
padarysiu greitai, puikiai, nuos-
tabiai ir būsiu talentingas, o jei 
tai nepavyks, užsidarysiu savyje 
ir pradėsiu pykti. Vidutinybes 
kuria užslėptos emocijos - pyk-
tis, pagieža savo dėstytojams, 
tėvams, vyresniesiems. Dėl to 
dažnai atsiranda noras viską 
neigti ir kurti savaip, tačiau žmo-
gus nebūna tikras, ar tai, ką jis 
daro, jį patį tenkina. Bandoma 
maištauti, bet toks maištas yra 
juokingas - iš jo negimsta jokios 
revoliucijos, sukilimai, susivie-
nijimai.

Mūsų, trisdešimtmečių, kar-
ta irgi dažnai sulaukia akmens į 
savo daržą dėl pasyvumo, tačiau 
nereikia pamiršti, jog mus for-
mavo ir tam tikros istorinės 

aplinkybės: esame gimę dar So-
vietų Sąjungoje, nuo pat vaikys-
tės matėme du pasaulius ir mūsų 
savybė prisitaikyti yra labai stip-
riai išreikšta. Kitas svarbus da-
lykas - man atrodo, kad meną 
kuria nenormalūs žmonės. Visi 
esame nukrypę nuo normos ir to 
nereikia bijoti, bet ir nereikia tuo 
mėgautis ir galvoti, kad tas ne-
normalumas jau savaime paver-
čia tave unikaliu, todėl nebelieka 
būtinybės dėti pastangų ar mo-
kytis.

- „Atvirame rate“ esate 
nuo pat jo susikūrimo, o šiuo 
metu jam ir vadovaujate. 
Teat ro laboratorija neseniai 
pelnė Vilniaus miesto teatro 
vardą, atidarėte naują kūrybi-
nę erdvę, tačiau daugeliui 
„Atviras ratas“ vis dar tebėra 
neatsiejamas nuo Keistuolių 
teatro.

- Mums ryšys su šiuo teatru 
nėra jokia problema. Gyvename 
laikais, kai dauguma aktorių išdi-
džiai save įvardina freelanceriais, 
tačiau mūsų išskirtinumas - tiek 
metų esame kartu ir mums tai 
labai patinka. Keistuolių teat ras 
yra tarsi itališka šeimynėlė - čia 
nuo begalinės meilės iki neapy-
kantos tėra vienas žingsnis.

- Kokiais principais vado-
vaujatės kūryboje? Ar nėra 
sudėtinga išlaikyti savo pozi-
ciją ir pritraukti auditoriją in-
formacijos pertekliaus laikais, 
kai daugelis stengiasi bet ko-
kia kaina būti matomi, šoki-
ruoti publiką arba jos simpa-

tijas laimėti gvildendami po-
puliarius klausimus?

- Manau, bet kokia kūrybinė 
grupė turi teisę kurti tai, kas jai 
aktualu ir įdomu. Mes tai darėme 
ilgus metus, bet tam, kad teatras 
neužsisuktų tame pačiame rate, 
būtina žengti už jo ribų, pasido-
mėti tuo, kas vyksta aplinkui. Bet 
koks kūrėjas turėtų sau kelti iš-
šūkį pažinti tai, kas nepažinta. 
Kita vertus, mes niekada nebu-
vome įžūlūs, nesiekėme sudre-
binti, šokiruoti, atkreipti į save 
dėmesį, viešieji ryšiai bei girdi-
mumas nėra „Atviro rato“ tiks-
las. Viešųjų ryšių sraute lengva 
pasimesti ir, jei išsikelsi tikslą 
nuolat būti matomas, greičiausiai 
jo nepasieksi. O daug kalbėti ir 
mažai daryti, mano manymu, yra 
nesuderinama.

- Išgirsti komplimentą iš 
vieno kūrėjo kitam - dar gana 
neįprastas reiškinys Lietuvos 
teatro bendruomenėje. Kaip 
manote, kas lemia įsišakniju-
sią konkurenciją ir vis dar la-
bai atsargius žingsnius bend-
radarbiavimo link? Kodėl 
šykščiai dalijame gerus žo-
džius vieni kitiems?

- Taip, mes labai šykštime 
gerų žodžių vieni kitiems, o jei 
juos sakome, dažnai galima iš-
girsti dirbtinumo gaidelę. Šiuo 
klausimu visiems palinkėčiau 
daugiau adekvatumo. Kartais pa-
galvoju - kodėl negaliu pasakyti 
gerų žodžių, jeigu jie turi pagrin-
dą? Kaip bežiūrėtume, Lietuva 
yra maža valstybė, ir teatrinė 
bendruomenė čia gana sustaba-
rėjusi, nors į ir ją įsilieja naujų 
žmonių. Aš pati nejaučiu noro 

joje aktyviai dalyvauti, nes kar-
tais susidaro įspūdis, jog egzis-
tuoja skirtingi klanai, kuriems 
visi priklauso - net sunku susi-
gaudyti, kas yra su kuo, o kas - 
prieš ką... Nepavadinčiau šio da-
lyko konkurencija - ją aš kaip tik 
vertinu labai pozityviai, ji skati-
na išbandyti naujus dalykus ir 
tobulėti, o tai, kas vyksta šioje 
bendruomenėje, sukuria vien in-
trigas ir pyktį. Visi mes esame 
gana smalsūs ir domimės, ką ku-
ria kiti, tačiau garsiai tai pripa-
žinti yra tarsi nemadinga. Aš pa-
ti ypač džiaugiuosi, kad OKT 
aktyviai gastroliuoja pasaulyje, 
dalyvauja Avinjono festivalyje, 
taip pat džiaugiuosi, kad Artūras 
Areima šiemet jame irgi dalyva-
vo. Tai yra nuostabūs pasieki-
mai. Mes pernelyg dažnai esame 
žiaurūs vieni kitiems. Žinoma, 
galime sukritikuoti kūrybinius 
bandymus, tačiau svarbu nepa-
miršti, jog kritikuojamas spek-
taklis, o ne kūrėjas asmeniškai. 
Žmonės, kurie praeina ir ugnį, 
ir vandenį, bet vis tiek kuria 
teat rą, yra gerbtini. Teatre 
trūksta paprasčiausio palaikymo, 
ypač - kai aplanko sėkmė, o ne 
užgula eiliniai rūpesčiai.

- Ko gero, kiekvienam kū-
rėjui vieni iš svarbiausių - ne 
vien bendraminčių, bet ir kri-
tikų žodžiai. Ar mažoje bend-
ruomenėje kritikui nėra sudė-
tinga išlikti nešališkam?

- Teatro kritiko profesija pas-
taruoju metu yra labai stipriai 
kvestionuojama - manyčiau, kad 
ne be pačių teatro kritikų indėlio. 
Kalbėdami apie aktorystę bei re-
žisūrą dažnai minime talentą ir 
pašaukimą. Teatro kritikas taip 
pat privalo turėti pašaukimą ir iš-
sikelti misiją, paklausti savęs: ar 
siekiu kelti kultūrą, leisti supras-
ti kūrėjams, kur jie gali tobulėti, 
ar rašau tik tam, kad skleisčiau 
negatyvias emocijas ir pavaizduo-
čiau, koks lietuvių teatras esą at-
silikęs nuo pasaulio? Tam, kad 
teatro kritikas išliktų sąžiningas 
prieš save, reikalinga begalinė va-
lia ir meilė teatrui, apie kurį rašai. 
Juk net jei jį sumaišai su žemė-
mis, tai darai iš noro paskatinti 
tobulėjimą, o ne todėl, kad džiau-
giesi kūrėjo fiasko. Turiu vilties, 
kad iš jaunosios kartos užaugs 
kritikai, kurie bus tie nepatogūs, 
drąsiai kalbantys, labai reikalingi 
teatrui elementai. Jei dar neseniai 
buvo kalbama, kaip trūksta reži-
sierių, netrukus kalbėsime apie 
tai, kaip trūksta profesionalių ir 
savo darbui atsidavusių teatro 
kritikų.

Nemanau, kad galima išveng-
ti asmeninių simpatijų ir antipa-
tijų - vargu, ar būtina jų vengti, 
juk jei menininkas kuria tai, kas 
jam patinka, ir kritikas turi dary-
ti tą patį.

Tiek kritikams, tiek visiems 
kūrėjams palinkėčiau domėtis 
tuo, kas vyksta XXI amžiuje, nes 
atrodo, kad visa mūsų teatrinė 
mokykla įnirtingai analizuoja kla-
sikinius teatro modelius bei dra-
maturgiją, bet tai, kas parašyta 
šiais laikais, mes apleidžiame - 
nesame skatinami plačiau domė-
tis, skaityti, žiūrėti užsienio šalių 
spektaklius ir suprasti tų šalių 
kalbą. Tam, kad Lietuvos teatras 
nebebūtų toks uždaras, svarbu 
peržengti tiek kalbos, tiek inte-
resų barjerus.

Ieva Stundžytė: 

Meną kuria 
nenormalūs 
žmonės

 JAUNI ŽMONĖS DAUG 
JAUTRESNI, SUNKIAU 
SUSITAIKO SU KRITIKA, 
KARTAIS ATRODO, KAD 
BIJOMA GILESNIŲ 
SAVO PAČIŲ EMOCIJŲ

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SRAUTE 
LENGVA PASIMESTI 
IR, JEI IŠSIKELSI 
TIKSLĄ NUOLAT 
BŪTI MATOMAS, 
GREIČIAUSIAI JO 
NEPASIEKSI
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„RnB“ ir hiphopo atlikėjas MOT 
Lietuvoje surengs pasirodymą. 
Vieno greičiausiai populiarėjan-
čių jaunosios kartos atlikėjų kon-
certas įvyks gruodžio 14 d. Pra-
mogų arenoje, Vilniuje.

Būdamas vos 28 metų, MOT 
jau spėjo išleisti šešis studijinius 
ir du mini albumus. Jo kūriniai 
nuolat atsiduria populiariausiųjų 
topuose, o vaizdo įrašai surenka 
milijonines peržiūras. Be to, dai-

nininkas nuolat eksperimentuoja 
su stiliais ir žanrais.

„Mano kūryba yra įvairialy-
pė. Turiu „gabalų“ kūnui, pagal 
kuriuos norisi šokti. Turiu ir dai-
nų sielai, kurių klausant užvaldo 
romantiška nuotaika. Kiekvienam 
atlikėjui būna įvairių nuotaikų ir 
nuo to priklauso, koks kūrinys 
gims. Nei anksčiau, nei dabar aš 
nenoriu priklausyti tik vienam 
muzikiniam stiliui. Man nuolatos 
norisi eksperimentuoti: išbandy-
ti save kuriant naujo stiliaus dai-
nas, nustebinti  save ir pažiūrėti, 

kas iš to išeis“, - teigia MOT.
Beveik visos jo dainos - tai 

asmeninio gyvenimo ir patirties 
atspindys. Nuo pat karjeros pra-
džios atlikėjas nebijojo įgelti ki-

tiems hiphopo atlikėjams ar šou 
verslo atstovams, taip pat mėgs-
ta pasijuokti iš tų, kurie viešai 
demonstruoja savo turtus ir po-
puliarumą. 

„Black Star“ prodiuserinei 
kompanijai priklausantis daininin-
kas kuria nuo pat paauglystės, ta-
čiau anksčiau rimtai apie reperio 
karjerą negalvojo.

Pernai prasidėjusį projektą ini-
cijavo nacionalinės Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos kino institucijos, siek-
damos skatinti filmų sklaidą kaimy-

ninėse šalyse. Nemokamai kino 
filmus pažiūrėti atėjo daugiau kaip 
2000 žiūrovų. 

Rugpjūčio 20-22 dienomis 

„Baltijos kino dienose“ žiūrovai 
išvys visai šeimai skirtą nuotykių 
filmą „Rojus 89“, pasakojantį de-
vynmetės Paulos istoriją tikrų is-
torinių įvykių, Latvijai žengiant 
nepriklausomybės atkūrimo ke-
liu, fone, vieną originaliausių pas-
tarojo laiko Estijos filmų „Lapkri-
tis“, supynusį liaudies folklorą, 
magiją, romantišką meilę ir juo-
dąjį humorą, taip pat Berlyno 

tarptautinio kino festivalio vaikų 
ir jaunimo programoje geriausiu 
filmu pripažintą latvių dramą visai 
šeimai „Mama, aš tave myliu“. 
Programoje bus parodyta ir mu-
zikali bei spalvinga hipių judėjimo 
sovietmečiu dokumentinė istori-
ja „Sovietiniai hipiai“, šiemet 
tarptautinio Kanų kino festivalio 
klasikos programoje pristatytas 
restauruotas vienas ryškiausių 

Latvijos klasikinių filmų, muziki-
nė drama „Ketveri balti marški-
niai“ ir tarptautinio Karlovi Varų 
kino festivalio konkursinėje prog-
ramoje dalyvavusi estų tragiko-
medija apie tėvų ir vaikų santy-
kius „Žmogus mano veidu“. 

Rugpjūčio 26 d. bus surengti 
papildomi filmų „Rojus 89“, „So-
vietiniai hipiai“ ir „Lapkritis“ 
sean sai. 

Nemokamus bilietus į visus 
šiuos filmus bus galima atsiimti 
kino teatro kasose likus valandai 
iki seansų pradžios. 

Kaimyninių šalių kinui prisi-
statant lietuviškai publikai, lietu-
viški filmai tuo metu bus rodomi 
Rygoje ir Taline. Latvių kino žiūro-
vams bus pristatytas restauruotas 
vienas populiariausių lietuvių kino 
klasikos kūrinių - filmas „Vaikai iš 
„Amerikos“ viešbučio“ ir šalies 
valstybingumo atkūrimo šimtme-
čiui skirtas dokumentinis filmas 
„Rūta“ apie vienos žinomiausių 
Lietuvos sportininkių, olimpinės 
čempionės Rūtos Meilutytės gyve-
nimo istoriją. Estų žiūrovai turės 
galimybę išvysti „Rūtą“ ir tarptau-
tinio pripažinimo kino festivaliuose 
sulaukusį bei geriausiu filmu Lie-
tuvoje prieš kelerius metus pripa-
žintą vaidybinį filmą „Lošėjas“. 

30-asis Lietuvos valstybinio sim-
foninio orkestro sezonas stebins 
įspūdingais koncertais. Lapkričio 
9 d. tenoras MeRūnas ViTuLskis 
kartu su orkestru, diriguojamu 
meno vadovo ir vyr. dirigento 
Gintaro Rinkevičiaus, Vilniaus 
kongresų rūmų scenoje atliks ita-
lų operos šedevrus. 

„Tenorų, kurie dainuoja taip 
gražiai, yra reta. Merūnas - labai ta-
lentingas, gamtos ir Dievo apdova-
notas žmogus, todėl tikrai tikiu, kad 
jį lydės šlovė“, - įsitikinęs maest ro 
Gintaras Rinkevičius. Lapkritį Me-
rūnas kartu su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru, diriguojamu 
G.Rinkevičiaus, atliks žymiausių ita-
lų meistrų operų arijas. 

Koncertą taip pat papuoš Lie-
tuvos valstybino simfoninio or-
kestro atliekama vieno garsiausių 
lietuvių kompozitorių Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio simfoninė 

poema „Jūra“. „Norėčiau sudėti 
simfoniją iš bangų ošimo, iš šim-
tametės girios paslaptingos kal-
bos, iš žvaigždžių mirksėjimo, iš 
mūsų dainelių ir mano bekraščio 
ilgesio“, - rašė M.K.Čiurlionis. 
1907 m. parašytas kūrinys kritikų 
vertinamas ne tik kaip monumen-
talus gamtos paveikslas, bet ir 
kaip sudėtingas dvasinių išgyve-
nimų pasaulis, gili žmogiškosios 
būties filosofija.

Jubiliejinis sezonas -  
su Merūnu ir „Jūra“
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MOT pasirodymas Vilniuje

Puslapį parengė Dalia Daškevičiūtė

Nemokami kino seansai

Vilniuje, kino centre „Forum Cinemas Vingis“, rugpjūčio 20-26 d. antrą 
kartą organizuojamos „Baltijos kino dienos“ pristatys visai šeimai skirtą 
Latvijos ir estijos žiūrovų pamėgtų ir pripažinimą pelniusių filmų progra-
mą, surengs susitikimus su kūrėjais. Projektas vyks visose Baltijos šalių 
sostinėse, visi seansai bus nemokami.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
15.20, 18.10, 20.50, 23.25 val. 
(23.25 val. seansas vyks 11 d.).
„Kaip pakabinti ne�emi�k� pan�?“  
(romantin� muzikin� komedija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 19.20, 21.40, 
23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 11 d.).
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 11-16 d. 11.10, 15.40, 20.30, 
22.55 val. (22.55 val. seansas vyks 11 d.).
„Jaunikis ant balto �irgo“  (istorin� 
komedija, Belgija, Pranc�zija, N-13) - 
11-16 d. 13.30, 18.20 val.
„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, N-13) - 
16 d. 19 val. (DIGITAL; POWER HIT RADIO 
seansas).
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 10.20, 
11.20, 13.05, 16, 16.40, 17.50, 20.40 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, 3D, JAV, V) - 
11-16 d. 12.10, 15 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 11 d. 23.10 val.
„Moterys meluoja geriau. 
Robert�lis“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
11-16 d. 11, 13.20, 15.30, 18.50, 21.10, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 11 d.).
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  (ani-
macinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
11-16 d. 10.40, 11.40, 14, 16.15 val.
„Tamsiausios galios“  (fantastinis 
trileris, JAV, N-13) - 11-16 d. 12.55, 
16.50, 19.25 val.
„Mamma Mia! �tai ir mes“  (miuziklas, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
14.10, 18.30 val.
„Milijardieri� klubas“  (biografinis 
trileris, JAV, N-16) - 11-15 d. 18 val. 
10-11 d. 23.20 val.
„Skruzd�liukas ir Vapsva“  (fantastin� 
veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
11, 13, 15 d. 21.50 val.
„Dangorai�is“  (veiksmo trileris, JAV, 
N-13) - 11-16 d. 14.30, 21.50 val. 
(21.50 val. seansas vyks 12, 14, 16 d.).
„Pirmasis i�valymas“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 11-16 d. 21 val.
„Ekvalaizeris 2“  (kriminalinis veiksmo 
trileris, JAV, N-16) - 11-15 d. 20.20 val.

„Paveld�tas“  (siaubo trileris, JAV, 
N-16) - 11 d. 23.40 val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Australija, JAV, V) - 
11-16 d. 12.20 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
11-16 d. 10.10 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
16.10, 18.45, 21.20 val.
„Jaunikis ant balto �irgo“  (istorin� 
komedija, Belgija, Pranc�zija, N-13) - 
11-16 d. 11.40, 16.10, 20.40 val.
„Kaip pakabinti ne�emi�k� pan�?“  
(romantin� muzikin� komedija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 13.50, 
18.20, 21.45 val.
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 11-16 d. 14, 19, 21.45 val.
„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, N-13) - 16 d. 
19.30 val. (DIGITAL; POWER HIT RADIO 
seansas).
„Moterys meluoja geriau. Robert�lis“  
(komedija, Lietuva, N-13) - 11-16 d. 11.20, 
13.15, 15.30, 19.20, 21.35 val.
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
11-16 d. 11, 12, 15.40, 17.20, 19.35 val.
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
3D, V) - 11-16 d. 13.30 val. (DIGITAL).
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., spec. seansas originalo k., 
JAV, V) - 11-16 d. 11.10 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 11, 13.45, 
16.30, 17.45, 20.30 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, 3D, JAV, V) - 11-16 d. 11.50, 
14.35 val. (DIGITAL).
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 11-16 d. 16.25 val.
„Mamma Mia! �tai ir mes“  (miuziklas, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
11.30, 16.30, 19.10 val.
„Pirmasis i�valymas“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 11-16 d. 14.10, 21.05 val.
„Ekvalaizeris 2“  (kriminalinis 
veiksmo trileris, JAV, N-16) - 11-16 d. 
15.50, 21.25 val.
„Tamsiausios galios“  (fantastinis trileris, 
JAV, N-13) - 11-16 d. 13.20, 18.40 val.
„Maroko istorijos“  (drama, Pranc�zija, 
Marokas, Belgija, N-13) - 11-15 d. 18 val.
„Milijardieri� klubas“  (biografinis 
trileris, JAV, N-16) - 11-15 d. 20.40 val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS
„A�tuonkojis Dipas“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Ispanija, Belgija, 
�veicarija, JAV, Kinija, Did�ioji 
Britanija, V) - 11-16 d. 11.30 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
11-16 d. 13.50 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Jaunikis ant balto �irgo“  (istorin� 
komedija, Belgija, Pranc�zija, N-13) - 
14 d. 17 val. 12 d. 16 val. 13 d. 18.50 val. 
15 d. 21.10 val.
„Maroko istorijos“  (drama, Pranc�zija, 
Marokas, Belgija, N-13) - 16 d. 18.50 val. 
11 d. 20.40 val. 14 d. 20.50 val. 
15 d. 17 val.
„Kaip pakabinti ne�emi�k� pan�?“  
(romantin� muzikin� komedija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 13 d. 21 val. 11 d. 
18.40 val. 14 d. 18.50 val. 16 d. 16.50 val.
„Apie k�n� ir siel�“  (drama, Vengrija) - 
11 d. 16.30 val.
„Persona“  (psichologin� drama, �vedija, 
N-16) - 12 d. 18 val.
„Dievo kra�tas“  (drama, Jungtin� 
Karalyst�, N-16) - 12 d. 20 val. 15 d. 
19.10 val.
„Lady Bird“  (komi�ka drama, JAV, 
N-16) - 13 d. 17 val.
„I� meil�s Pablui“  (biografin� drama, 
Ispanija, Bulgarija, N-16) - 16 d. 21 val.
„Stebuklas“  (tragi�ka komedija, Lietuva, 
Bulgarija, Lenkija, N-13) - 17 d. 17 val.
„Par�as“  (komi�ka drama, Iranas, 
N-16) - 17 d. 18.50 val.
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 17 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Ne�manoma misija: atpildo 
diena“  (veiksmo nuotyki� f., JAV, N-13) - 
16 d. 19.30 val.

12  Teatras/koncertai

Teatras
 KAUNAS

 RAUDONDVARIO DVARAS
11 d. 18 val.  - �.B.Moljeras „Skapeno 
klastos“. Re�. R.Urbonavi�i�t�.
17 d. 18 val.  - �okio spektaklis „Meil�“. 
Choreogr. G.Visockis.

 ADFORM KIEMELIS
16 d. 19 val.  - Stonkus ir Katleris: 
„#ManTaiGeriau“.

 PALANGA

 KULT�ROS CENTRAS „RAMYB�“
13 d. 20 val.  - „24 valandos i� moters 
gyvenimo“.

 KONCERT� SAL�
11 d. 17 val.  - Miuziklas „Kak�s Mak�s 
gimtadienis“.
15 d. 20 val.  - Premjera! „Graikas 
Zorba“. Choreogr. L.Massine.

Koncertai
 VILNIUS

 �V.KAZIMIERO BA�NY�IA
14 d. 19 val.  - Koncertas skiriamas 
Juozo ir Aleksandros Kazick� sutuoktuvi� 
metin�ms. Atlik�jai: I.Juozapaityt� 
(sopranas), R.Marcinkut� Lesieur (vargo-
nai), L.Mikalauskas (bosas), L.Digrys 
(vargonai). ��jimas - nemokamas.

 �V.APA�TAL� PILYPO IR JOK�BO 
BA�NY�IA

15 d. 19 val.  - Vilniaus kariliono festi-
valis. „Kariliono spalvos“. Anna Reverte 
(Ispanija).

 M.K.�IURLIONIO NAMAI
14, 15, 16 d. 19 val.  - M.K.�iurlionio 
muzikos vakarai. Rokas Zubovas (fortepi-
jonas).

 VU BOTANIKOS SODAS
14 d. 20 val.  - Grup�s „Unknown Mortal 
Orchestra“ koncertas.

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
12 d. 19 val.  - D�iazo muzikos vakaras 
„�viesa“. A.Jekabsone (vokalas, Latvija-
JAV), T.Walentiny (klavi�iniai, JAV), 
L.Kadish (gitara, JAV), N.Dunston (bosin� 
gitara, JAV), J.Dankfelds (perkusija, 
Latvija).

 TRAK� PILIS
11 d. 20 val.  - Radistai Castle su LIU.
12 d. 20 val.  - Monika Linkyt� ir 
Londono Gospel choras „London 
Community Gospel Choir“.

 GALV�S E�ERAS
16 d. 19.30 val.  - Viktorija Pilatovi� ir 
Paulius Zdanavi�ius Group. V.Pilatovi� 
(vokalas), V.Skudas (trimitas), 
P.Zdanavi�ius (klavi�iniai), E.Germanovi� 
(bosin� gitara), J.Filmanavi�ius 
(mu�amieji).

 KAUNAS
15 d. 17 val.  Gelgaudi�kio dvare - 
Koncertas „Lietuvi�k� miuzikl� vakaras“, 
skirtas Lietuvos atk�rimo 100-me�iui. 
Dalyvauja: solistai, instrumentinis 
ansamblis. Dir. J.Janulevi�ius.

 VYTAUTO DID�IOJO KARO MUZIEJUS
12 d. 16 val.  - Kariliono varp� muzikos 
koncertas. A.Staniunaityt� ir J.Vilnonis.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
16 d. 20 val.  Did�iojoje sal�je - 
Muzikinis rugpj�tis paj�ryje. Gala kon-
certas. Kauno miesto simfoninis orkestras 
(dir. T.Ambrozaitis). Solistai: J.Gringyt�, 
V.Mik�tait� (mecosopranas), A.Miknyt�, 
A.Sabulyt� (sopranas), T.Pavilionis (teno-
ras), J.Sakalauskas (baritonas).

 KLAIP�DOS LAIKROD�I� MUZIEJAUS 
KIEMELIS

11 d. 20 val.  - Koncertas V.Kernagiui 
atminti „Teisingos dainos“.

 PALANGA

 KULT�ROS CENTRAS „RAMYB�“
11 d. 20 val.  - Grup�s „Subtilu-Z“ 
koncertas. L.Vaitkus (tenorin� birbyn�), 
P.Velikis (akordeonas), D.Michailovs 
(akordeonas), V.�va�as (perkusija).

15 d. 20 val.  - „Subtilu-Z“ koncertas su 
Vytaute Pup�yte (vokalas).

 KURHAUZAS
12 d. 20 val.  - „Meil� Neapolyje“ su 
Tomu Pavilioniu (tenoras) ir Aleksandru 
Vizbaru (fortepijonas).
14 d. 20 val.  - Grup�s „Kitava“ koncertas 
„Tu Lietuva, Tu mana“. R.Sto�kuvien� 
(vokalas), G.Gascevi�ius (mu�amieji), 
V.Katutis (bosin� gitara, vokalas), 
K.Sto�kus (elektrin�-akustin� gitara, 
vokalas), V.Pocevi�ien� (smuikas, 
vokalas), A.�liauteris (akordeonas, 
skrabalai).
15 d. 20 val.  - Aist�s Pilvelyt�s 
ir Edgaro Lubio koncertas su programa 
„Geriausios dainos“.

GINTARO MUZIEJUS
12 d. 20 val.  - „Belle Epoque“. 
A.Krik��i�nait� (sopranas), A.Kisieli�t� 
(fortepijonas), D.Bagurskas (kontrabosas).
16 d. 20 val.  - „Post scriptum 
akordeonui“. H.Zibo (akordeonas, Estija), 
M.Langerproon (akordeonas, Estija).
17 d. 20 val.  - Muzikinis rugpj�tis 
paj�ryje. „I�virk��ios dainos“. Atlik�jai: 
V.Pup�ys, T.Jakas, �.Ju�kevi�ius, 
J.Grik�ien�, R.Ulteravi�i�t�, 
A.Dovydaitien�, L.Piaseckien�.

PALANGOS �V�.MERGEL�S 
MARIJOS �MIMO 

� DANG� BA�NY�IA
13 d. 20 val.  - „Pasaulio bals� akordai“. 
A.Krik��i�nait� (sopranas), D.Encien� 
(vargonai), S.Petrulis (trimitas), 
choras „Vilnius“. Dir. A.Dambrauskas.

 KONCERT� SAL�
17 d. 20 val.  - Gytis Pa�kevi�ius. 
D.Pulausko ritmo grup�, vokalinis 
kvartetas „Cappella’A“.

 NIDA
XX Tarptautinis kamerin�s muzikos 
festivalis „Kur�i� nerija 2018“
11 d. 20 val.  Nida, Evangelik� liuteron� 
ba�ny�ioje - Ketvirta programa: 
„Viena didel� �eima“. R.Beinaris (obojus), 
V.Striaupait�-Beinariren� (kompozitor�), 
G.Beinaryt� (arfa), B.Beinaryt� (fleita), 
L.Beinaris (i�ilgin� fleita), festivalio 
orkestras „Musica humana“, dalyvauja 
vokalinis duetas „Cantus coronatus“: 
S.Liamo (sopranas), N.Petro�enko 
(mecosopranas) ir G.Kviklys (klavesinas). 
Dir. A.Vizgirda.

15 d. 20 val.  Nida, Bendruomen�s 
namuose - Penkta programa: 
„Pranc�zijos XVII-XVIII am�i� muzika“. 
Festivalio orkestras „Musica humana), 
vokalinis duetas „Cantus Coronatus“: 
S.Liamo (sopranas), N.Petro�enko 
(mecosopranas), solistai: A.Vizgirda, 
U.�aplikait�, J.Ma�ys (fleitos), R.Beinaris 
(obojus), I.Gird�i�nait�, G.Populaig� 
(smuikai), Dir. A.Vizgirda.
16 d. 20 val.  Juodkrant�, evangelik� 
liuteron� ba�ny�ioje; 17 d. 19.55 val.  
Nida, Evangelik� liuteron� ba�ny�ioje - 
�e�ta programa: „Kelion�s �imtme�iais“. 
Medini� pu�iam�j� instrument� kvintetas 
„Nauji garsai“ (meno vadovas R.Beinaris): 
P.Gefenas (fleita), R.Beinaris (obojus), 
R.Savickas (klarnetas), D.Stoskeli�nas 
(fagotas), I.Kule�evi�ien� (valtorna), 
solistas G.Kuzma (klarnetas).
17 d. 20 val.  Juodkrant�, Evangelik� 
liuteron� ba�ny�ioje - Septinta programa: 
„Lietuvos kompozitori� muzika“. 
�iurlionio stygini� kvartetas, solist� 
Dovil� Kazonait� (sopranas):

BIR�TONAS

KURHAUZAS
11 d. 19 val.  - Pa�aislio muzikos festiva-
lis. Daininink�s Sabinos Martinaityt�s jubi-
liejui pamin�ti „Mano gyvenimo dainos“. 
Atlik�jai: S.Martinaityt� (sopranas), 
G.Skromanait� (sopranas), G.Kuzmickait� 
(mecosopranas), E.Bavikinas (tenoras), 
A.Ap�ega (baritonas), L.Mikalauskas 
(bosas), A.Eitmanavi�i�t� (fortepijonas).

 KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE

11 d. 20 val.  Did�iojoje Kint� 
ba�ny�ioje - „Vakaro melodijos“. 
„Basso trio“: A.Krik��i�nait� (sopranas), 
A.Kisieli�t� (fortepijonas), D.Bagurskas 
(kontrabosas).
12 d. Po 10 val.  �v. Mi�i� Kv�darnos 
�v�. Mergel�s Marijos Nekaltojo 
Prasid�jimo ba�ny�ioje - Valentina 
Vadoklien� (sopranas), Laura Gedgaudait� 
(vargonai). Dalyvauja Oksana Au�kalnyt� 
(mecosopranas).
12 d. 11 val.  Valkinink� �v�.Mergel�s 
Marijos Apsilankymo ba�ny�ioje - 
Vytenis Gurstis (fleita), Virginija Survilait� 
(vargonai).
12 d. 13.15 val.  Vi�akio R�dos 
�v. vysk. Stanislovo ba�ny�ioje - 
Martynas Beinaris (baritonas), 
Skaist� Beinarien� (koncertmeister�).

Veiksmas vyksta šiuolaiki-
niame Maroke, kur persipina 
penkių skirtingų veikėjų, ku-
riuos jungia dvasinis ryšys, is-
torijos. Pasakodamas apie filmą 

režisierius prakalbo apie savo 
kilmę: „Aš esu pusiau žydas, 
pusiau musulmonas, pusiau 
prancūzas ir marokietis. Vis 
galvodavau, kaip su tuo gyven-
ti? Manydavau, kad šios skirtin-
gos tapatybės mano gyvenimą 
paverčia sunkesniu. Bet tada aš 
susipažinau su kinu, kuris man 
atvėrė akis.“

„Maroko istorijose“ reži-
sierius kalba nepatogiomis te-
momis, su kuriomis susiduria-

ma šių laikų Maroke: žydų gy-
ventojų mažėjimas, priverstinis 
mokymasis mokyklose arabų 
kalba ir moterų padėtis visuo-
menėje.

„Maroko istorijos“ laimėjo 
šių metų „Scope 100“ projektą, 
kurio metu 100 atrinktų Lietu-
vos gyventojų balsuoja už jiems 
labiausiai patikusį europietišką 
filmą. Projekto nugalėtojas ro-
domas visuose kino teatruose.

„Greta Garbo Films“ inf.

KINO TEATRUOSE NUO 
RUGPJŪČIO 3 D.
DRAMA. MAROKAS, PRANCŪZIJA, 
BELGIJA. 2017.
REŽISIERIUS: NABIL AYOUCH.
VAIDINA: MARYAM TOUZANI, ARIEH 

WORTHALTER, DOUNIA BINEBINE.

„Maroko istorijos“
„Razzia“

LAISVALAIKIS  2 0 1 8  r u g p j ū č i o  1 1  d .

„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 
16 d. 21 val.
„Kaip pakabinti ne�emi�k� pan�?“  
(romantin� muzikin� komedija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
15.30, 17.45 val.
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 11, 13 d. 21.15 val. 11, 13, 15 d. 
19, 21.15 val. 16 d. 21.45 val.
„Jaunikis ant balto �irgo“  
(istorin� komedija, Belgija, Pranc�zija, 
N-13) - 11, 13 d. 17, 19 val. 11, 13, 
15-16 d. 17 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 11-14 d. 10.15, 11, 
13.45, 16.30, 18.15, 19.15, 20 val. 15 d. 
10.15, 11, 12.45, 13.45, 16.30, 18.15, 
19.15, 20 val. 16 d. 10, 11, 13.30, 16, 17, 
18.30, 19.15, 20 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, 3D, JAV) - 
11-14 d. 12.45, 15.30 val. 15 d. 15.30 val. 
16 d. 12.20, 14.40 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
originalo k., su lietuvi�kais titrais, JAV) - 
11-15 d. 10.30, 13, 21 val. 
16 d. 10.30, 13 val.
„Moterys meluoja geriau. 
Robert�lis“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
11-16 d. 11, 13, 15, 17, 19, 21.15 val.
„Tamsiausios galios“  (fantastinis 
trileris, JAV, N-13) - 12-14, 16 d. 11.15, 
13.45 val. 11 d. 13.45 val.
„Milijardieri� klubas“  (biografinis 
trileris, JAV, N-16) - 11-16 d. 22.30 val.
„Ekvalaizeris 2“  (kriminalinis veiksmo 
trileris, JAV, N-16) - 11-15 d. 21.45 val.
„Mamma Mia! �tai ir mes“  (miuziklas, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
16.15, 18.45, 21.15 val.
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 11-16 d. 10.30, 12.30, 14.45 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 11 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„Moterys meluoja geriau. 
Robert�lis“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
15 d. 12 val. (specialus 
seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  (veiksmo 
komedija, JAV, N-13) - 11-16 d. 10.30, 
15.10, 19, 21.40, 23.50 val. (23.50 val. 
seansas vyks 11 d.).
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 11-16 d. 17.45, 20.10, 22.30 val.

„Kaip pakabinti ne�emi�k� pan�?“  
(romantin� muzikin� komedija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 17.20, 20, 
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 11 d.).
„Jaunikis ant balto �irgo“  (istorin� 
komedija, Belgija, Pranc�zija, N-13) - 
16 d. 13, 17.50 val. (11 d. 13 val. 
seansas nevyks).
„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, N-13) - 
16 d. 19 val. (DIGITAL; POWER HIT RADIO 
seansas).
„Moterys meluoja geriau. 
Robert�lis“  (komedija, Lietuva, 
N-13) - 11-16 d. 11.10, 13.30, 15.50, 
18.10, 20.25, 22.40 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 10.10, 
12.50, 15.30, 18.30, 21.10 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, 3D, JAV, V) - 11-16 d. 11.10, 
13.50 val. (DIGITAL).
„Nerealieji 2“  (animacinis f., originalo k. 
be subtitr�, JAV, V) - 11-16 d. 22.50 val.
„Tamsiausios galios“  (fantastinis trileris, 
JAV, N-13) - 11-16 d. 10.35, 15.20, 
19.40 val. (11 d. 10.35 val. seansas nevyks).
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 11-16 d. 10.20, 12.40, 15 val.
„Mamma Mia! �tai ir mes“  (miuziklas, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
15.55, 18.25 val. (16 d. 18.25 val. 
seansas nevyks).
„Ekvalaizeris 2“  (kriminalinis veiksmo 
trileris, JAV, N-16) - 11-16 d. 13.10, 
20.55 val. (16 d. 20.55 val. seansas nevyks).
„Pirmasis i�valymas“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 11 d. 0.20 val.
„Dangorai�is“  (veiksmo trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 11-16 d. 16.30 val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS
„Bjaurusis a� 3“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
11-16 d. 11 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
11-16 d. 13.20 val.

CINAMON
„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 
15-16 d. 19.15 val.
„Romeo ir D�iuljeta“  (drama, 
Did�ioji Britanija, Italija) - 16 d. 19 val.
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 
11-14 d. 14.30, 16.45, 19.30, 22.10 val. 
15 d. 16.45, 19.20, 21.45 val. 16 d. 
17.20, 19.40, 22 val.
„Jaunikis ant balto �irgo“  (istorin� 
komedija, Belgija, Pranc�zija, N-13) - 
11-15 d. 20 val. 16 d. 19.50 val.
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, 
JAV, N-16) - 11-14 d. 21.30 val. 15 d. 
22 val. 16 d. 21.50 val.

„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 11-15 d. 
10.30, 11.30, 13.15, 14.15, 16, 
19.45 val. 16 d. 10.30, 11.30, 13.15, 
14.15, 16 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 11-16 d. 17 val.
„Moterys meluoja geriau. 
Robert�lis“  (komedija, Lietuva, 
N-13) - 11-14 d. 10.45, 13, 15.15, 17.20, 
19, 21.15 val. 15 d. 10.45, 12.50, 15, 
17.10, 19, 21.15 val. 16 d. 10.45, 12.50, 
15, 17.10, 18.45, 21.15 val.

„Tamsiosios galios“  (fantastinis 
trileris, JAV) - 11-16 d. 12.15 val.
„Pirmasis i�valymas“  (siaubo trileris, 
JAV) - 11-14 d. 19.20 val. 15-16 d. 
22.10 val.
„Ekvalaizeris 2“  (trileris, JAV, N-16) - 
11-16 d. 22.20 val.
„Mamma Mia! �tai ir mes“  (miuziklas, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-15 d. 
17.30 val. 16 d. 14.30 val.
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 11-16 d. 10.15, 14.40 val.
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
3D, V) - 11-16 d. 12.30 val.
„Dangorai�is“  (veiksmo trileris, JAV, 
N-13) - 11-14 d. 22 val. 15 d. 14.30 val. 
16 d. 16.45 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
19, 21.35, 23.55 val. (23.55 val. seansas 
vyks 11 d.).
„Kaip pakabinti ne�emi�k� pan�?“  
(romantin� muzikin� komedija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
13.35, 21.50, 23.10 val. (23.10 val. 
seansas vyks 11 d.).
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 11-16 d. 15.55, 20.30, 23 val. 
(23 val. seansas vyks 11 d.).
„Jaunikis ant balto �irgo“  (istorin� 
komedija, Belgija, Pranc�zija, N-13) - 
11-16 d. 18.20 val.
„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, N-13) - 16 d. 
19.40 val. (DIGITAL; POWER HIT RADIO 
seansas).
„Moterys meluoja geriau. 
Robert�lis“  (komedija, Lietuva, 
N-13) - 11-16 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 
19.30, 21.45, 23.59 val. (23.59 val. 
seansas vyks 11 d.).
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 10.10, 13, 
15.45, 18.30, 21.15, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 11 d.).

„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, 3D, JAV, V) - 11-16 d. 10.50, 
13.30, 16.15 val. (DIGITAL).
„Tamsiausios galios“  (fantastinis 
trileris, JAV, N-13) - 11-16 d. 11.10, 
15.35, 19.20 val.
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 11-16 d. 10.20, 12.25, 17.05 val.
„Dangorai�is“  (veiksmo trileris, 
JAV, N-13) - 11-16 d. 14.40 val.
„Mamma Mia! �tai ir mes“  (miuziklas, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-15 d. 18 val.
„Pirmasis i�valymas“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 11-15 d. 20.40 val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS
„Emod�i filmas“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 13.15 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
11-16 d. 11 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 11-16 d. 
18.50, 22.55, 23.10 val. (23.10 val. 
seansas vyks 11 d.).
„Paskutinis krik�tat�vis: D�onas 
Goti“  (biografin� drama, Kanada, JAV, 
N-16) - 11-16 d. 21.25 val.
„Jaunikis ant balto �irgo“  (istorin� 
komedija, Belgija, Pranc�zija, N-13) - 
11-16 d. 18.10 val.
„Kaip pakabinti ne�emi�k� pan�?“  
(romantin� muzikin� komedija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 11-16 d. 20.35, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 11 d.).
„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, N-13) - 16 d. 
19.40 val. (DIGITAL; POWER HIT RADIO 
seansas).
„Moterys meluoja geriau. 
Robert�lis“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
11-16 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 
21.45, 23.40, 23.59 val. (23.40 val. sean-
sas vyks 11 d.).
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 10.10, 13, 
15.45, 18.30, 21.15, 23, 23.55 val. 
(23 val. seansas vyks 11 d.).
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, 3D, JAV, V) - 11-16 d. 10.50, 
16.05 val. (DIGITAL).
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 11-16 d. 11.10, 13.25, 15.55 val.
„Mamma Mia! �tai ir mes“  (miuziklas, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 11-15 d. 
15.30, 20.25 val. (16 d. 20.25 val. 
seansas nevyks).
„Tamsiausios galios“  (fantastinis 
trileris, JAV, N-13) - 11-16 d. 13.40, 
18 val. (16 d. 18 val. seansas nevyks).
„Pirmasis i�valymas“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 11 d. 23.05 val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS
„Did�iap�d�io vaikis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Pranc�zija, 
Belgija, V) - 11-16 d. 10.40 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
11-16 d. 13.10 val.

PANEV��YS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„�nipas, kuris mane i�d�r�“  (veiksmo 
komedija, JAV, N-13) - 11-16 d. 21.35 val.
„Ne�manoma misija: atpildo diena“  
(veiksmo nuotyki� f., JAV, N-13) - 16 d. 
18.30 val. (DIGITAL; POWER HIT RADIO 
seansas).
„Moterys meluoja geriau. Robert�lis“  
(komedija, Lietuva, N-13) - 11-16 d. 10.20, 
12.35, 14.50, 17.05, 18.30, 19.20, 21, 
21.40 val. (16 d. 18.30, 21 val. seansai 
nevyks; 21.40 val. seansas vyks 16 d.).
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 
10.10, 15.45, 17.45, 20.30 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, 3D, JAV, V) - 
11-16 d. 13 val. (DIGITAL).
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 11-16 d. 15.30 val.

VASAROS AKCIJA VAIKAMS
„Bulius Ferdinandas“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 11-16 d. 
13.15 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
11-16 d. 10.50 val.

Kinas  13

Leo, kaip ir Nikės, tėvai ka-
daise atvažiavo iš Italijos siekti 
amerikietiškos svajonės ir įkur-

ti nuosavą verslą Toronte. Lai-
kui bėgant, jų šeimų įkurtas pi-
cų restoranas tapo populiarus 
Mažosios Italijos kvartale dėl 
išskirtinio skonio picų. Tačiau 
vieną dieną šeimų galvos susi-
pyksta ir atsiskiria. Išdygsta du 
restoranai.

Nepaisant žmonių antplū-
džio, abu restoranai, kaip ir jų 

savininkai, visais įmanomais bū-
dais pradeda tarpusavyje konku-
ruoti įrodinėdami, jog jie yra ge-
riausi. Tačiau, kol tėvai kariauja, 
tarp Leo ir Nikės netikėtai užsi-
mezga romantiškas ryšys. Jau-
nuoliai nusprendžia pasipriešin-
ti viskam ir atsiduoti savo jaus-
mams, aistrai ir meilei.

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

Leo, kaip ir Nikės, tėvai ka-

KINO TEATRUOSE NUO 
RUGPJŪČIO 17 D.
ROMANTINĖ KOMEDIJA. 
KANADA, 2018.
REŽISIERIUS: DONALD PETRIE.
AKTORIAI: HAYDEN CHRISTENSEN, 
EMMA ROBERTS, ALYSSA MILANO, 
DANNY AIELLO, ANDREA MARTIN, 
ADAM FERRARA.

„Mažoji Italija“
„Little Italy“

PREMJERA

Redakcija u� repertuaro 
pakeitimus neatsako

Lietuviškai įgarsino akto-
riai: Simonas Storpirštis, Ser-
gejus Ivanovas, Juozas Gai-
žauskas, Jeronimas Milius, Ju-
dita Urnikytė, Algirdas Daina-
vičius, Ignas Ciplijauskas, Ne-
ringa Varnelytė, Žilvinas Ra-
manauskas, Edita Zizaitė, Jur-
gis Damaševičius ir kt.

Filme pasakojama apie pa-
prastą, bet itin protingą vaikiną 
Luisą, kuris dienas leidžia 
skaitydamas apie ateivius ir 

nežemiškus pasaulius. Tačiau 
literatūra ir televizinės laidos 
yra niekis. Luisas trokšta gyvai 
pamatyti ateivius. Ir vieną die-
ną ši svajonė tampa realybe, 
kai netoli jo namų sudūžta kos-
minis laivas!

Pamatęs, kokie padarai iš 
jo išlindo, Luisas iš karto tiesia 
pagalbos ranką ir pažada atvy-
kėliams padėti rasti reikiamas 
detales jų kosminei transporto 
priemonei. O kol tai nutiks, 
kviečia ateivius pasisvečiuoti 
pas save. Žinoma, ateiviai pri-
ima kvietimą. Jie net nenutuo-
kia, kokie išbandymai ir nuo-
tykiai jų lauks apsigyvenus 
Luiso namuose!

„Garsų pasaulio įrašų“ inf.

„Luisas ir ateiviai“
„Luis & the Aliens“

PREMJERA

nežemiškus pasaulius. Tačiau 
literatūra ir televizinės laidos 
yra niekis. Luisas trokšta gyvai 
pamatyti ateivius. Ir vieną die-
ną ši svajonė tampa realybe, 
kai netoli jo namų sudūžta kos-
minis laivas!

KINO TEATRUOSE NUO 
RUGPJŪČIO 17 D.
ANIMACINIS NUOTYKIŲ FIMAS. 
VOKIETIJA, 2018.
REŽISIERIAI: CHRISTOPH 
LAUENSTEIN, WOLFGANG LAUENSTEIN, 

SEAN MCCORMACK.
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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.
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GERA DIENA: 15 D.

BLOGOS DIENOS: 11, 16 D. 

TV laidų vedėja
Audrė Kudabienė 
1969 08 13

Dainininkė
Simona Nainė
1988 08 13

Dizainerė
Viktorija Jakučinskaitė
1981 08 15

Sinoptikas
Naglis Šulija
1964 08 13

SVEIKINA

Avinas. Labai darbinga 
savaitė. Puikiai seksis 
žiniasklaidos atstovams 

bei tiems, kurių darbas susijęs 
su informacijos perdavimu. 
Vienišiai - nesėdėkite sudėję 
rankų, juk jūsų laukia įdomios 
ir intriguojančios pažintys. 
Vairuojantys būkite atsargūs ke-
lyje - padidėjusi avarijų tikimybė.

Vėžys. Ramybę atrasite 
šeimoje. Šią savaitę nela-
bai tinkamas metas tvar-

kyti piniginius reikalus, tad pa-
sistenkite per daug neišlaidauti. 
Jūsų socialinis gyvenimas bus 
turtingas, čia svarbus vaidmuo 
atiteks jūsų draugams.

Svarstyklės. Darbe nau-
jovėms tinkamų sąlygų 

nebus, o, jeigu norite kažką pa-
kartoti, jums tikrai pavyks. Nauji 
santykiai gali būti dviprasmiški, 
todėl per daug jų nesureikšmin-
kite. Pats laikas apsilankyti pas 
gydytoją dėl profilaktinio sveika-
tos patikrinimo.

Ožiaragis. Asmeniniame 
gyvenime galimas trum-
palaikis išsiskyrimas dėl 

darbo reikalų. Geras laikas jūsų 
karjerai,  imkitės darbų,  nes,  ką 
padarysite dabar, kartu su bend-
radarbiais, ateityje padės jums 
kilti karjeros laiptais.

Jautis. Šią savaitę pra-
sidėjęs meilės romanas 
bus trumpas, nevaržantis 

laisvės. Jei ryžtingai imsitės kaž-
ką perdaryti, nors ir susidursite 
su nepalankiomis aplinkybėmis, 
įveiksite sunkiausias užduotis. 
Jums bus itin svarbūs santykiai 
darbe ir nepriekaištinga savijau-
ta. Daugiau būkite gamtoje.

Skorpionas. Meilės 
fronte viskas tekės įpras-
ta vaga. Pasistenkite 

apdairiai elgtis su pinigais, ne-
leiskite veltui pinigų, nes būsite 
labiau linkę išlaidauti nei kaupti. 
Antroje savaitės pusėje jums gali 
kilti minčių keisti darbą ar išeiti 
ilgų atostogų. Jeigu nepradėjote 
sportuoti - pats laikas pradėti.

Vandenis. Vieniši sulauks 
ypač daug dėmesio iš 

priešingos lyties atstovų, tad, 
jeigu neplanuojate rimtų įsi-
pareigojimų, nedalykite daug 
žadančių užuominų. Tuos, kurie 
dirba mėgstamą darbą ir tiki tuo, 
ką daro, lydės sėkmė. Antroje 
savaitės pusėje susilaikykite nuo 
didelių investicijų.  
 

Dvyniai. Šią savaitę jums 
pasitarnaus pažintys ir ge-
ri santykiai su aplinkiniais. 

O pernelyg atsidavę pokalbiams 
ir dienotvarkę užpildę daugybe 
susitikimų, sunkiai suvaldysite 
darbinę situaciją. Didelė tikimy-
bė vienišiams sutikti antrą pusę, 
nors romanas ir bus trumpalai-
kis. Saugokitės skersvėjų.

Mergelė. Asmeniniame 
gyvenime venkite konflik-
tinių situacijų. Nesunkiai 

įveiksite kasdienius darbo iššū-
kius, jei pažvelgste į juos kitu 
kampu, ieškodami sprendimų 
praeityje. Antroje savaitės pu-
sėje gali tekti netikėtai išvykti 
ar pakeisti kelionės planus. 
Saugokitės žarnyno infekcijų.

Šaulys. Asmeninis gyve-
nimas tekės įprasta vaga, 
tik pasistenkite nepainioti 

asmeninių santykių su darbu, 
džiaukitės savo sėkme ir džiugin-
kite kitus. Įvykiai apie jus suksis 
tarsi švytuoklė, nuo pakilimo iki 
kritimo. Pasaugokite sveikatą, 
ypač jeigu turite polinkį į pri-
klausomybes.

Žuvys. Geras laikas ieškoti 
naujų partnerių, partnerys-
tė bus perspektyvi, todėl 

pasistenkite pasinaudoti atsivė-
rusiomis galimybėmis. Santykiai 
su kolegomis ir vadovais bus tai-
kūs, palankus laikas įgyvendinti 
senus sumanymus ir svajones. 
Tačiau būkite budrūs pasirašyda-
mi finansinius dokumentus.

Liūtas. Vienišiems teks 
rinktis net iš kelių preten-
dentų į jūsų širdį. Turėsite 

apsispręsti dėl kelių svarbių daly-
kų - vienas bus susijęs su mokslu 
ar veiklos pasirinkimu, kitas - su 
santykiais. Priimti sprendimus 
jums padės žmogus, kuris yra 
įgijęs jūsų pasitikėjimą. 

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

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

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
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522, 
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras 
„7 mūzos”. Vilnius. 10% nuolaida 
treniruoklių salės bei grupinių 
sveikatingumo užsiėmimų 
suaugusiųjų abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, 
www.7muzos.lt

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

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS
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Vertikaliai: Pistoletas. �abalas. Davinys. 
Vytinis. Atelana. A�is. Janonis. Alodas. Ji. 
Kal�da. Italija. Isikaris. Ano. Stoun. RIA. PA. 
Rn. Alpinistas. Stal. Nosis. Atodanga. IRA. 
BA. Lijo. Ar�. Pei. Estetikas. Ilis. Eik. Osaka. 
Skystinti. �glis. Siekis. Irtis.

Horizontaliai: Indija. Trobel�. Alfonsas. 
T�vyn�. Tol. Odinas. Esi. Lenonas. Tas. Palik. 
Tasas. Kritikas. Kainoja. Save. Raidos. Yla. 
Sa. SK. Talis. TN. IKI. �inot. Pagalys. Kanada. 
Saris. Bi. Ala. �sti. Asasinas. Ir. Jo. Tipent. 
Talija. Pareiti. Si. Palaikis.

Pa�ym�tuose langeliuose: FOSILIJA.

SU
DO
KU

Vilniaus Naujamiestyje 
įsikūrusi gatvės meno galerija.

Jaunoji sako būsimam vy-
rui:

- Po vestuvių aš leisiu tau 
pabučiuoti mane ten, kur dar 
niekas manęs niekada nebučia-
vo.

- Ir kur gi?
- Havajuose.

●
Mokytojas klausia vaikų:
- Koks veiksmažodžio lai-

kas: aš tvarkausi, tu tvarkaisi, 
jis, ji tvarkosi?

Vaciukas kelią ranką:
- Prieššventinis...

●
Girtas klientas šaukia tak-

sistui:
- Prašau nuvežti namo!
- O tiksliau? - klausia vai-

ruotojas.
- Į didįjį kambarį!

●
Skambutis į duris:
- Atleiskite, aš renku aukas 

naujam baseinui.
- Prašau, štai jums kibiras 

vandens.
●

Ganosi dvi karvės pievoje. 
Staiga viena pradeda drebėti. 
Pirmoji ir klausia drebančio-
sios:

- Kodėl drebi?
- Ir vėl ateina tas melžėjas 

su šaltomis rankomis...

●
- Panele, jūsų pirštai tokie 

ilgi... Jūs turbūt pianinu groja-
te?

- Ne, mėgintuvėlius plaunu.
●

- Mielasis, o tu pameni, kai 
pavasarį žvejot važiavai?

- Aha...
- Tai va, skambino žuvis, 

klausė, ką su ikrais daryti?
●

Mokytoja klausia Petriuko:
- Kas toliau: Amerika ar 

Mėnulis?
Petriukas:
- Aišku, kad Amerika. Juk 

Mėnulį mes matome, o Ameri-
kos - ne.

●
Mama klausia Marytės:
- Kaip matai su naujaisiais 

akiniais?
- Gerai, tėte...

●
Vienas medžiotojas užeina 

pas kitą medžiotoją į svečius. 
Žiūri, ant sienos kabo didžiulis 
šerno kailis. Svečias ir klausia:

- Kiek kartų į šerną šovei?
- Dešimt.
- O kiek pataikei?
- Nė karto.
- Tai nuo ko jis kojas pakra-

tė?
- Iš juoko...

ANEKDOTAI

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

„M
en

ų 
fa

br
ik

o“
 n

uo
tr.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti 4 kvietimus � 
film� „Luisas ir ateiviai“.
Atsakym� iki rugpj��io 14 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 
Svetlana IVANOVA i� Vilniaus. Jai 
bus �teikti 4 kvietimai � film� „Ma�oji 
Italija“. 

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

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija


