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Wabi-sabi - ši japoniška 
sąvoka apibūdina laikinumo ir 
netobulumo grožį. Kaip ir kodėl 
verta ją pritaikyti gyvenime?

Kada yra riba, kai sirgdami 
turėtume neiti į darbą, o likti 
namie, ir kaip elgtis, jei aplink - 
sirguliuojantys kolegos?

Kurti šiuolaikišką Žemaitės 
„Marčios“ pastatymą pakviesta 
ir Londone gyvenanti 
menininkė Paulina Pukytė.

Muzikos prodiuseris Raigardas 
Tautkus ir atlikėjas Algimantas 
Minalga-Soliaris suvienijo 
pajėgas - koks kūrinys išėjo?

Plačiau 5 p.Plačiau 4 p. Plačiau 7 p. Plačiau 8 p.

Išgirsti  
savo širdį

Al
ej

an
dr

o 
Av

ila
 G

as
pe

rin
 n

uo
tr.

Per kelerius metus savo gyvenimą kardinaliai 
pakeitusi Jūratė Bitinaitė teigia, kad 
svarbiausia jai - ir visiems žmonėms - išgirsti 
savo širdį. Visi atsakymai juk slypi mūsų viduje.

2-3 p.
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Jūratė Bitinaitė, buvusi popu-
liari tV laidų vedėja, vėliau dir-
busi viešbučių ir kazino versle, po 
daugybės metų ieškojimų jaučiasi 
pagaliau atradusi save. Per pasku-
tinius dvejus metus jos gyvenimas 
pasikeitė kardinaliai - moteris 
tapo holistinės gyvensenos ir as-
meninio augimo eksperte, taip 
pat mitybos konsultante, sutiko 
mylimąjį Marijų Sančesą (Mario 
Sanchez), su juo susilaukė dukters 
Kajos (Kaia), apsigyveno Meksi-
koje ir išleido knygą „Pasaulis tavo 
širdyje: aistra kurti, drąsa klysti“.

J.Bitinaitei atvykus į Lietuvą prista-
tyti knygos, susitikome pakalbėti 
apie tai ir apie gyvenimo pokyčius.

Dalia DaškevIčIūtė

- Pristatydama knygą pa-
brėžėte, kad kiekviena mote-
ris turėtų išmokti būti viena. 
Suprantu, apie ką kalbate, bet 
juk jūs pati - ne viena. Ir ar, 
kai buvote dar nesutikusi ant-
rosios pusės, jautėtės laimin-
ga būdama su savimi?

- Taip, esu ne viena, tačiau at-
sigręžiant atgal - į visas mano pa-
tirtis, nebuvo tik vienas laikotarpis 
gyvenime, kai aš buvau viena. Bu-
vo laikotarpių, kai buvau viena ir 
kažką veikiau, o buvo laikas, kai 
dėjau lūkesčius į aplinką, norėjau, 
kad aplinka pasikeistų, o pati nie-
ko dėl to nedariau. Ir kai apie tai 
kalbu šiandien - nekalbu dėl to, 
kad šiandien aš ne viena. Kalbu 
apie tai, kaip būdama viena pradė-
jau tą buvimą su savimi visai kitaip 
kreipti ir jį pildyti veikla, prakti-
komis, ir visiškai nekreipti dėme-
sio - sutiksiu ką nors, ar nesutik-
siu. Ir būtent tuomet, pakeitus 
požiūrį ir elgesį, susiklostė aplin-
kybės, dėl kurių šiandien gyvenu 
taip, kaip gyvenu.

O yra buvę, kai buvau viena 
ir nieko nedariau, tik lūkuriavau - 
turėjau begalinius lūkesčius 
aplinkai, kad kažkas atsitiktų, kad 
kažką sutikčiau. Telkiau viltis į 
įvykius arba situacijas, kad mano 
laimė priklauso tiktai nuo to, kas 
įvyks, koks žmogus ateis į mano 
gyvenimą. Gyvenau visiškai ne-
skirdama nei dėmesio, nei ener-
gijos į tai, kaip tą pilnatvę susi-
kurti pačiai. Ir apie tai dabar galiu 
kalbėti, nes esu buvusi abiejose 
situacijose. 

O tas buvimas vienai nebuvo 
toks, kad buvau viena metus, o 
dabar jau dešimt metų - ne viena. 
Dabar galbūt atvirkščiai mano gy-
venime yra - esu ne viena metus, 
o viena buvau dešimt metį (juo-
kiasi).

- Sutikote savo mylimąjį 
būdama trisdešimt septyne-
rių. Ar jau buvote praradusi 
viltį, ar tiesiog kreipėte ener-
giją kitur ir apie tai apskritai 
negalvojote?

- Būtent, tai antrasis variantas. 
Vilties niekada nebuvau praradusi, 
kaip ir niekada negalvojau, kad man 
tai nebeatsitiks - jog esu jau nura-
šyta ar kad pati nebenoriu ir visam 
tam užtveriu kelius. Visą laiką no-
rėjau, tikėjau ir žinojau, kad meilė 
ateis, tačiau aš smarkiai ir kokybiš-
kai pakeičiau savo būtį ir visą dė-
mesį bei energiją nukreipiau į save, 
į savo veiklą, užsiėmimus, į tai, kas 
man teikia malonumą.

- Per kelerius metus kar-
dinaliai pakeitėte savo gyve-
nimą - ne tik gyvenamąją vie-
tą, bet ir darbą, aplinką...

- ...viską (juokiasi). Ir visas 
draugų ratas pasikeitė.

- Kaip atėjote savo gyve-
nime iki holistinio mokslo, mi-
tybos konsultacijų, saviugdos 
ir darbo šiose srityse?

- Visa tai mano gyvenime bu-
vo jau seniai. Tik buvau viso to 
vartotoja, o ne paslaugos teikėja. 
Ilgai buvau aktyvi ieškotoja, man 
viskas buvo įdomu, kas susiję su 
sveika mityba, alternatyviomis 
terapijomis, įvairiomis stovyklo-
mis, nes visuomet ieškojau kažko 
daugiau. Šalia viso to, mano pa-
čios darbas - rinkodara ir parda-
vimai - lavino kitus įgūdžius, tai 
buvo darbas, kuriame tobulėjau 
kaip specialistė. O kai lavėji kaip 
specialistas - nesvarbu, kurios 
srities, lavėja tavo įgūdžiai.

Ir tuomet aš supratau, kad tai 
yra ta sritis, kurioje aš labiausiai 
norėčiau dirbti, nes netiesiogiai jo-
je visą laiką ir buvau. Sakoma: pa-
klausk savęs, kam tau niekada ne-
gaila laiko? Supratau, kad man nie-
kada negaila padėti draugui, pasa-
koti, kad tas ar anas jam pagelbėtų. 
O juk padėdamas vienam žmogui, 
su lygiai tokiu pat užsidegimu gali 
padėti ir trims šimtams žmonių. 
Nes tai yra tavyje. Sakykime, mo-
teris tortą kepė šeimai, o dabar ke-
pa tortus šimtui žmonių. Tai juk yra 
žmogaus aistra.

Kalbant apie holistiką, mane 
visąlaik domino analitinė pusė ir 
informacijos patikimumas: kas 
mes esame, kaip galime turėti įta-
kos savo savijautai, kodėl jaučia-
mės geriau arba blogiau skirtin-
gose gyvenimo situacijose, kaip 
galime koreguoti save, kelti savo 
energiją, kaip galime būti harmo-
ningi. Todėl būdama trisdešimt 
šešerių trečiąkart nusprendžiau 
studijuoti universitete. Pasirin-
kau integratyvios mitybos studi-
jas - (kol kas dar ne dietologiją, 
bet visko gali būti), nes žinojau, 
kad man reikės patikimos infor-
macijos dirbant su žmonėmis.

- Būna ir taip, kad jei ais-
trą paverti darbu, ji ir tampa 
darbu, o ne darbas tampa aist-
ra. Ar pačiai entuziazmas ne-
išblėsta, kai iš to, kas labai 
patinka ir įdomu, tenka ir už-
dirbti, išgyventi ir galvoti apie 
tai kasdien?

- Man kol kas - atvirkščiai, 
turiu begalę energijos. Kuo dau-
giau darau, tuo daugiau ir norisi 
tai daryti. Kai tau labai faina ir 
labai mėgsti savo darbą, nejauti, 
kad dirbi. Vienintelis dalykas, ku-
rio trūksta - laikas, nes norėčiau 
nuveikti dar daugiau (šypsosi).

- Kaip priėjote iki saviug-
dos knygos išleidimo? Vien 
Lietuvoje dabar nemažai ra-
šančių saviugdos tema, pasi-
remiant asmenine patirtimi. 
Kodėl ateina toks noras savo 
patirtimi dalytis su kitais?

- Jeigu būčiau gyvenusi Lie-
tuvoje ir užėjusi į knygyną, gal ir 
turėjusi tiek pasiryžimo rašyti ši-
tą knygą (juokiasi). Su manimi 
susisiekė leidykla, siūlydama pa-
rašyti knygą. O kadangi Lietuvo-
je negyvenu dešimt metų, tiesiog 
nemačiau, kiek saviugdos knygų 
čia jau išleista! Kaip sakoma: ne-
žinai, ir širdies neskauda.

Nuoširdžiai nesitikėjau tokio 
atgarsio ir dėmesio šios knygos 

atžvilgiu. Žemai lenkiu galvą 
prieš įžvalgiuosius leidyklų pro-
tus, kurie geba atrasti autorių 
žmoguje, kuris visai nesijaučia 
tuo autoriumi. Pamaniau, jog jei-
gu net ir vienam žmogui surezo-
nuos ar duos impulsą šios knygos 
atsiradimas, aš būsiu laiminga. O 
kad tai sulauks tiek atgarsių iš 
nepažįstamų žmonių - net nesva-
jojau. Tarkime, Kanados lietuvė 
išėjo iš darbo ir atidarė seniai iš-
svajotą desertų parduotuvėlę. Ar 
teisininkė, kuri metų metus lan-
kėsi pas psichologus, perskaičiu-
si knygą, suvokė, ką jai daryti ir 

kaip išeiti iš emocinės krizės. 
Perskaitau tuos atsiliepimus, tik-
ras žmonių istorijas, ir tai yra di-
džiausia dovana, kurios už jokius 
pinigus nenusipirksi. Ir tuomet 
tampa nesvarbu, kiek tų knygų 
knygynų lentynose yra, jei kaž-
kam savo žinute padėjai - to vieno 
žmogaus pozityvus atgarsis at-
perka bet kokią baimę, kad pa-
skęs tavo knyga leidinių jūroje.

Kiek yra mieste itališkų res-
toranų? Daug. Kas būtų, jeigu 
kiekvienas virtuvės šefas galvo-
tų: oi, kažkas irgi makaronus ge-
rai ruošia, tai dabar aš nebegalė-
siu to daryti. Ne, taip negalvoja. 
Nes nebus jokio progreso, jeigu 
galvosime apie kitus.

- Labiau užsiminiau dėl to, 
kad dabar atrodo, jog parašy-
ti saviugdos knygą - tarsi at-
rasti Šventąjį gralį.

- Taip, dabar holistinė gyven-
sena, saviugdos knygos yra „ant 
bangos“, todėl bet kuris žmogus, 
atsiradęs šioje srityje, atrodo, lyg 
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Aistra kurti, drąsa klysti

Esmė yra suvokti 
kEtinimus ir 
intEncijas, kurios 
mus vErčia bėgti, 
slėptis ar užsidėti 
kaukEs

yra buvę, kai 
buvau viEna ir 
niEko nEdariau, o 
tik lūkuriavau - 
turėjau bEgalinius 
lūkEsčius aplinkai, 
kad kažkas 
atsitiktų, kad 
kažką sutikčiau
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bandytų įšokti į riedantį traukinį. 
Tačiau mano situacijoje buvo kvie-
timas parašyti knygą ir tam ryžau-
si tik po metų. Ir ryžausi dėl to, 
kad aš pati, savo praeities, žmonių, 
kuriuos sutikdavau stovyklose, 
dėka, savo gyvenimo istorijoje tu-
rėjau įvairių momentų. Ir nepai-
sant to, kad esu viešesnis žmogus, 
ir kad tos patirties sukaupta šiek 
tiek daugiau, ir kad ir klupta, ir 
keltasi buvo, vis tiek esu žmogus, 
moteris, kuri ieško laimės - taip 
pat, kaip ir visos. Ir iki tol, kol aš 
neatradau prasmės dalytis savo is-
torija, tol ir neapsisprendžiau ra-
šyti knygos.

- Rašėte knygą laukdama-
si ir, teko skaityti, atidavėte 
rankraštį likus dienai iki gim-
dymo?

- Vienuoliktą vakaro išsiun-
čiau rankraštį, o trečią valandą 
nakties prasidėjo sąrėmiai (šypso-
si). Tačiau man labai padėjo nuos-
tabi mergina Adrė - užrašyti ir 
iškomunikuoti tai, ką norėjau pa-
sakyti. Nebūčiau turbūt pati su-
gebėjusi taip sustruktūruoti visų 
savo minčių.

- Ką svarbiausio norėjote 
ištransliuoti savo knyga?

- Svarbiausia mintis yra kny-
gos nugarėlėje: tikėjimas savimi, 
didžiulė svarba investuoti į save, 
suvokti, kad aš esu, kokia esu, ir 
kad tai yra pakankama, kad man 
nereikia tapti kažkokia geresne 
ar kitokia, turėti kažkokių lūkes-
čių, atitikti kažkokioms nor-
moms. Kiekvienam svarbu iš-
girsti savo širdies balsą - mūsų 
visų pasaulis gyvena mūsų širdy-
je. Esmė yra suvokti ketinimus 
ir intencijas, kurios mus verčia 
bėgti, slėptis ar užsidėti kaukes. 
Kaip ir yra svarbu įsiklausyti į 
vidinę mūsų esmę. Knygoje pa-
sakoju savo istoriją, kaip man pa-
vyko išgirsti savo širdį, ir - kaip 
ilgai to nepavyko padaryti. Tai ir-
gi labai svarbu.

Ilgai nenorėjau rašyti šios 
knygos, nes svarsčiau: kam bus 
įdomi dar vieno žmogaus biogra-
fija? Daug yra ieškančių savęs ir 
jokiais būdais nesu vienintelė, ku-
ri yra tiek pasaulio apkeliavusi. 
Bet suvokiau, kad pati taip ir pa-
gimdžiau tą prasmę, nes ji atsira-
do iš to, ką iš savo klaidų išmo-
kau. Tuomet pamatai, kad tai, kas 
veikia kitam žmogui, veikia ir tau. 
Ir ta taisyklė visiems galioja, tik 
kiekvienam iš mūsų, mūsų indi-

vidualiuose gyvenimuose, ji pasi-
reiškia skirtingomis situacijomis 
ir aplinkybėmis. Bet dėsniai juk 
yra tie patys.

- Buvau pasižymėjusi jūsų 
žodžius: keliauk nekeliavęs, 
ieškok neieškojęs - atsakymai 
slypi tavo širdyje. Bet kodėl 
nemažai žmonių tų atsakymų 
neranda? Nežino, kas aš esu, 
ko aš noriu.

- Todėl, kad jie nėra pabudę, 

kad atsakymų ieško išorėje, o ne 
viduje. Jeigu nuspręsite susitelk-
ti į vidų, bet nieko dėl to nedary-
site savo kūnu, praktikomis, t.y. 
fiziškai, niekaip ir nesusitelksite 
į tai. Nes tik galva susitelkti ir 
pakeisti kažką savo gyvenime - 
neįmanoma. Tam turi būti tai, kas 
angliškai vadinama „expe rien-
ce“ - į šią sąvoką sutelkta labai 
daug lietuviškų žodžių: išmintis, 
patirtis, praktika, patyrimai... Kol 
mes to neišjausime, neišgyvensi-

me, tol ir nebus nieko. Kaip galiu 
jums pasakoti, koks yra morkos 
skonis, jeigu jūs jos neragavote? 
Galiu pasakoti, kad ji yra oranži-
nė, kieta, truputį saldi, kai išver-
di, bet tol, kol patys neparagausi-
te, tol ir nesuprasite.

- Su šeima dabar gyvenate 
Meksikoje. Kaip atrodo jūsų 
kasdienybė?

- Ta kasdienybė nebūna labai 
kasdieniška, nes gimė vaikelis. 
Šiuo metu didžiausia mano parei-
ga - būti mama. Kasdienybė ski-
riasi, kai vyras būna namie ar kai 
jis keliauja.

Kai turiu laisvo laiko, ypač 
Meksikoje, aš skaitau, mokausi, 
dalyvauju webinaruose (virtualūs 
kursai, - aut. past.) arba kuriu sa-
viugdos programas. Daug laiko 
praleidžiame su išplėstine šei-
ma - tai tetos, dėdės, mama, nes 
Meksikoje labai stiprus šeimos 
kultas. Taip pat daug laiko pralei-
džiame valgydami, besišneku-
čiuodami, būdami kartu. Mėgsta-
me ir išvažiuoti kur nors, pavyz-
džiui, į tokią salą, kuri yra pasau-
linė atostogų vieta.

Mano ištrokštoje kasdieny-
bėje yra nedaug kelionių ir dau-
giau buvimo namuose, patinka 
turėti galimybę susitelkti, turėti 
savo praktikų, užsiimti joga, skai-
tyti, nes savo gyvenime esu labai 
daug keliavusi.

Lietuvoje man irgi geriausia 
diena - pasivolioti lovoje, pabūti su 
vaiku, paskaityti knygą, neišlipant 
iš pižamos, ir pasigaminti skanų 
valgį. Bet taip pat visuomet labai 
laukiu atostogų (šypsosi).
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Mano ištrokštoje 
kasdienybėje yra 
nedaug kelionių  
ir daugiau buviMo 
naMuose, laiko su 
saviMi ir šeiMa

Į knygos pristatymą J.Bitinaitė atvyko su šeima
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Jau keletą metų ne Lietuvoje su 
atlikėjais dirbantis muzikos pro-
diuseris RaigaRdas TauTkus 
ir dainininkas aLgimanTas 
minaLga-soLiaRis pristato 
pirmą bendrą kūrinį, kuris gi-
mė Londone. Jį kūrėjai pavadino 
„Without You“. naujos dainos kū-
rimas užtruko dvejus metus, ta-
čiau šiandien ir prodiuseris, ir at-
likėjas džiaugiasi ben-
dro darbo rezultatais. 
anot jų, kūrinys turi 
puikų skambesį, yra 
šiuolaikiškas. abu tiki, 
kad daina taps hitu.

Tiek R.Tautkus, 
tiek Soliaris turi daug 
patirties kuriant muzi-
ką, todėl šis bendradar-
biavimas gimė natūra-
liai. „Buvo mintis pri-
statyti kūrinį ne tik Lie-
tuvoje. Žinojau, kad Rai-
gardas dirba Londone su 
įrašų kompanijomis, la-
bai talentingais atlikė-
jais. Jis turi daug patir-
ties. Man asmeniškai no-
rėjosi platesnės erdvės 
muzikai. Norisi, kad ją iš-
girstų ne tik mūsų šalies 
žmonės, bet kur kas pla-
tesnis jų ratas. Pamąstė-
me, kad galėtume ką nors 
sukurti drauge“, - pasako-
ja Soliaris.

Kūrinys įrašytas R.Taut-
kaus studijoje Londone. Pa-
klaustas, kodėl bendras dar-
bas tiek ilgai užtruko, A.Mi-
nalga pasakojo, kad drauge 
su Raigardu vis nepriimdavo ga-
lutinio aiškaus sprendimo, kaip 
turi skambėti „Without You“.

„Turėjome daug variantų, vis 

tobulinome juos. Iš pradžių atsi-
rado instrumentinė versija, pada-
rėme aranžuotę. Tuomet Raigar-
das buvo labai užimtas darbais 

angliškame „X Faktoriuje“, įgijo 
naujos patirties, atrado naujų 
tendencijų. Šiek tiek perdarėme 
kūrinį. Vėliau gimė ir vokalas. 
Susirašėme vokalo partijas. Jas 
įrašinėjau kūrinį atlikdamas į 
tokį mokrofoną Raigardo studi-
joje, kokius savo studijose nau-
doja Džastinas Timberleikas 
(Justin Timberlake). Jis ypatin-
gai tinka vyriško vokalo įra-
šams, švelniems balsams“, - 
atskleidė Soliaris.

Paklaustas, kaip vertina 
„Without You“, A.Minalga-So-
liaris sako, kad jam kūrinys 
atrodo kokybiškiausias, kokį 
yra tekę kada nors pristatyti 
nuo karjeros pradžios.

„Jis labai išdirbtas nuo 
pradžios iki paskutiniųjų ak-
centų. Ir muzikine, ir išpil-
dymo prasme esu patenkin-
tas. Dainai jau nieko nebe-
trūksta, nieko nebereikia 
tobulinti. Ji turi įvairių pries-
konių. Tai švelni popstiliaus 
daina, turinti ir elekt ronikos 
elementų, ir labai šiuolai-
kišką skambesį.“

Ar dainininkas kūri-
niui galėtų prognozuoti hi-
to sėkmę? Soliaris tikino 

būtent to ir besitikįs, mat R.Taut-
kus yra sukūręs daugybę hitų po-
puliariausiems Lietuvos muzikos 
atlikėjams.

„Laisvalaikio“ inf.

Kūrybiškumo galią naudojan-
ti kovoje su įprastiniu mąstymu, 
Neli konferencijoje atskleis savo 
įžvalgas ir patirtis iš potyrių di-
zaino srities.

Pasakodama apie naujųjų 
technologijų poveikį, ji sukels ne 
tik daug naujų minčių, diskusijų, 
bet ir provokacijų. Atskleisdama 
savo, kaip potyrių dizainerės pa-
tirtis, mokslininkė pademonst-
ruos, kaip technologijos veikia 
žmones, ir primins, kad nuo se-
niausių laikų daugelis inovacijų 
kildavo iš konfliktų. Aistringame 
savo pranešime, N.B.Hajun pasi-
dalys didžiausių savo projektų 
(nuo Tarptautinio kosminio or-
kestro iki „University of the Un-
derground“) vystymo iššūkiais 
bei supažindins dalyvius su sava 
„atkaklaus dėmesio prikausty-
mo“ filosofija.

„Idėjos sklando ore. Tai žmo-
giškiausias mūsų visų gebėjimas - 
vaizduodė. Tarsi svarbiausias 
žmogaus raumuo. Visi turi idėjų, 
bet sudėtingiausia dalis - jas pa-
versti realybe. Išmokti jas atsi-
rinkti, pritaikyti ir transformuoti 
taip, kad tomis idėjomis patikėtų 
ir kiti,“ - pasakoja Neli, lietu-
viams ketinanti atskleisti, kaip tai 
padaryti, ir neįmanoma paversti 
įmanoma.

Nors Neli Ben Hajun gimė 
Prancūzijoje, šiuo metu gyvena 
Didžiojoje Britanijoje. Ji ne tik 
priklauso Tarptautinės astronau-
tikos federacijai ir yra Tarptauti-
nio kosmoso informacijos bei 
švietimo komiteto narė, bet ir 
2013 m., bendradrabiaudama su 

„NASA“ ir muzikos žvaigždėmis 
„Sigur Rės“, „Prodigy“, „Sava-
ges“ bei kitais sudarė pirmąjį pa-
saulyje Tarptautinį kosminį or-
kestrą.

Siekdama dalytis savo žinio-
mis, Neli įkūrė ir unikalų nemo-
kamą „University of Under-
ground“ universitetą, kuriame 
mokymas paremtas netradiciniais 
moksliniais tyrimais.

Be to, ji yra potyrių dizaino 
studijos „Nelly BenHayoun Stu-
dios“ įkūrėja. Šios studijos klien-

tų sąraše galima rasti visas di-
džiausias pasaulines kompanijas 
ir organizacijas - nuo „Google“, 
„Lego“ ar „BBC“ žiniasklaidos 
kanalo iki Nacionalinio Kinijos 
muziejaus.

Itin aktyvi ir nenuilstanti 
prancūzė nestokoja dėmesio ir 
įvertinimų. Žurnalas „Icon Maga-
zine“ ją titulavo viena iš penkias-
dešimties ateities dizaino inova-
torių, o visus jos gautus apdova-
nojimus sunku ir išvardyti: nuo 
kone kasmečių „Metų moters“ 
įvertinimų iki „Wired“ apdovano-
jimo už nuopelnus pasauliui.

„Laisvalaikio“ inf.
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Šiemet kūrybinių in-
dustrijų konferencijoje 
„What’s next?“ viešės 
itin įdomi viešnia - 
„WeTransfer“ kompa-
nijos potyrių vadovė, 
orkestro kosmose di-
rektorė, aktyvistė, ki-
no režisierė ir vienin-
telė mokslininkė, ku-
riai buvo sukurta lėlė 
Barbė - prancūzė neLi 
Ben HaJun (nelly 
Ben Hayoun).
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Rūta Jakimauskienė

- Paulina, Žemaitės „Marti“ - ant-
rasis spektaklis VMT (prieš tai - „Be-
dalis ir labdarys“), kuriame imatės 
dramaturgo plunksnos. Šį kartą jums 
ir vėl tenka „bedalių“ tema, tik jie gy-
vena jau kitame laike ir kitoje vietoje. 
Kaip sekėsi kūrybinis procesas?

- „Bedalis ir labdarys“ - tai mano pa-
čios knyga, kurią su režisiere G.Tuminaite 
adaptavome scenai. Ši kartą kūrybinis pro-
cesas kitoks - Gabrielė pakvietė adaptuo-
ti klasikinį lietuvių literatūros tekstą. Tai-
gi procesas prasidėjo nuo pokalbių, kaip 
abi šį tekstą suprantame, ką jis mums sa-
ko. Pasirodė, kad suprantame labai pana-
šiai, bet įžiūrime jame ir skirtingų dalykų. 
Palyginti savo požiūrius, sudėti juos į vie-
ną, sutarti, nesutarti yra įdomus ir, tikiuo-
si, produktyvus procesas.

- Kaip sureagavote, išgirdusi, jog 
šį kartą esate kviečiama padirbėti su 
Žemaitės tekstu?

- Pirmiausia dar kartą perskaičiau šį 
baisų Žemaitės apsakymą, o tada sureaga-
vau. Teigiamai, nes supratau, kad dabar jį 
suprantu kitaip, plačiau, nei tada, kai pas-
kutinį kartą skaičiau (mokykloje), ir kad 
tai labai geras tekstas apie moterį patriar-
chalinėje visuomenėje, visiškai nepraradęs 
savo aktualumo ir šiandien.

- Kokie prisiminimai, asmeninės 
patirtys jus sieja su šiuo kūriniu?

- Mano ir mano kartos mokyk liniais 
laikais, tai yra sovietmečiu, kasdienėje vie-
šojoje aplinkoje beveik nesijautė lyčių ne-
lygybės - moteris daugmaž lygiai su vyru 
buvo direktorė, mokslininkė, kelių tiesėja 
ir t.t., tačiau namuose, už uždarų durų, ji 
žinojo „savo vietą“, buvo atsakinga už bui-
tį ir „dėl šeimos gerovės“ privalėjo taiky-
tis su tuo, kad vyras svarbesnis ir visada 
teisus. O smurtas prieš moterį šeimoje, 
kuris tada vadinosi „tik buitiniu konfliktu“, 
buvo laikomas privačiu žmonių reikalu, į 
kurį nei valstybė, nei aplinkiniai kištis ne-
privalo. Apie psichologinį smurtą apskritai 
nebuvo kalbos, patyčios kaip reiškinys ne-
buvo net įvardytos; nebuvo kalbama ir apie 
feministinį požiūrį. Ir vis tiek Žemaitės 
aprašytas XIX a. gyvenimas mums tada 
atrodė archaika, o dėl Katrės tragedijos ir 
beviltiškos moters padėties kalta buvo jau 
pražuvusi socialinė santvarka. Prisimenu 
ir nykokas „Marčios“ inscenizacijas tele-
vizijoje - tai buvo tiesiog kostiuminė liau-
dies muilo opera.

 
- Retas kuris nežino šio kūrinio. 

Vis dėlto, paprašysiu sudėlioti pagrin-
dinius akcentus vertinant šį kūrinį iš 
šiandienos perspektyvos. Apie ką jis: 
psichologinį smurtą, lyčių nelygybę, 
buitinius konfliktus?

- Apie visa tai ir dar daugiau. „Vingių 
Jonas“ kažkada buvo tapęs neigiamu prie-
žodžiu daugiausia slunkiui, tinginiui, ap-

sileidėliui, na gal dar kartais inertiškam 
žmogui apibūdinti. Bet šiandien matome, 
kad ši istorija - ne tiek apie slunkiškumą 
ir apsileidimą, kiek apie apatiją ir bevil-
tiškumą, o svarbiausia - apie košmarą, 
kurį patiria jauna moteris, įklimpusi į 
Vingių šeimos pelkę. Apie tai, kas gali 
vykti ir vyksta privačioje erdvėje, apie 
tai, kaip „pagrindinė visuomenės ląste-
lė“, kurioje žmogus turėtų jaustis sau-
giausiai, gali jį nužudyti, taip pat apie tai, 
kaip agresyvi, buka, inertiška masė suė-
da individą. Taigi, kalbant abstrakčiau ir 

žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, šis 
apsakymas yra ne tik pasenusių papročių, 
inertiškumo, bet ir tradiciškai reglamen-
tuotos šeimos institucijos, kaip vieninte-
lio priimtino gyvenimo būdo, kritika; taip 
pat ir „kitą“ traiškančios sistemos, visuo-
menės kritika.

- Žemaitės amžinoji tema - „laimė“ 
nutekėjimo ir sunkus moters likimas. 
Priminkite, kokia ta Katrės „laimė“ 
apsakyme?

- Nutekėti buvo tiesiog privaloma. 
Pap rotinis netekėjusios moters niekinimas 
ir stigmatizavimas bei socialinis-ekonomi-
nis beteisiškumas moteriai buvo baisesnis, 
nei būti su nemylimu vyru ar kultūriškai, 
psichologiškai, estetiškai ar kitaip sveti-
moje, bet užtat šeimos, aplinkoje. „Kito-
kia“ Katrė, patekusi į sau priešišką, agre-
syvią Vingių aplinką, bando lyg prisitaiky-
ti, lyg priešintis, kapanotis, bet dėl to tik 
grimzta dar giliau, nes bet kokiu atveju 
pradeda virsti „jais“, Vingiais. Vadinasi, 
išeities nėra. Svarbu pastebėti, kad šis ap-

sakymas nėra apie vyro ir moters tarpu-
savio santykius, kurie beveik visai neap-
rašyti. Čia yra tiktai Katrė ir „jie“.

- Kaip manote, ar šiandien dar ak-
tualu kalbėti apie tai, apie ką rašė Že-
maitė prieš daugiau nei šimtą metų?

- Šis kūrinys ne tik nėra praradęs sa-
vo aktualumo, bet iš laiko persperktyvos 
jame atsiveria daug papildomų prasmių, 
kurių anksčiau galbūt neįžiūrėjome. Tai, 
kas vyksta „Marčioje“, vyko ir prieš 120, 
ir prieš 50 metų, sėk mingai vyksta ir da-
bar, patriarchaliniai papročiai ir įpročiai 
valdo, mąstymo ir elgesio inertiškumas 
klesti, dėl blogo vyro elgesio moteris vis 
dar kalta, neištekėti vis dar gėda, kitoks 
vertas patyčių vien dėl savo kitoniškumo, 
tik tyčiotis iš vieno dabar jau gali tūks-
tančiai...

 
- Centrinė Žemaitės kūrybos figū-

ra - moteris. Ar rašytoja šiame kūri-
nyje idealizuoja moterį?

- Na kur jau ten idealizuoja, toli gražu. 
Pažiūrėkite į Vingienę, į pletkininkes bo-
bas, galų gale ir pati Katrė - ne idealus, o 
visai realus moters paveikslas. Tačiau ir 
tokiais atstumiančiais paveikslais, kaip 
Vingienės, Žemaitė nekaltina moterų vi-
somis pasaulio nelaimėmis, o parodo, kad 
jos yra aplinkos produktas. Matydama, kad 
Katrė gali virsti tokia pat Vingiene, rašy-
toja verčiau ją numarina.

 
- Turbūt teko nemažai skaityti, do-

mėtis pačios autorės autobiografija, 
gyvenimu. Kas labiausiai nustebino, 
sužavėjo, kokių spalvų atradote rašy-
tojos portrete?

- Prisimenu, kaip mokykloje mums bu-
vo peršamas mitas neva Žemaitė, „tamsi 
moterėlė iš liaudies“, nebūtų sukūrusi sa-
vo kūrinių, jei Povilas Višinskis nebūtų 
pamokinęs (o gal pats už ją ir parašęs). Tai 
buvo pagrindinis faktas apie šią rašytoją, 
kaip žmogų, geriausiai įkaltas mokiniams 
į galvą. Kodėl negalima buvo žiūrėti į Že-
maitę kaip į atskirą, savarankišką reiškinį? 
Gera sužinoti, kad ši rašytoja buvo ne tik 
talentinga, bet ir emancipuota asmenybė. 
Reikėtų pabrėžti, kad ji ne kūrinių nebūtų 
sukūrusi be to vyro pagalbos, o tiesiog ne-
būtų pasiekusi platesnio skaitytojo, kaip 
dabar sakoma - negavusi sklaidos. Tokia 
padėtis nelabai pasikeitė iki šių dienų: mo-
terys ne mažiau ar blogiau sukuria, o tie-
siog sunkiau prastumia savo kūrybą, nes į 
ją kreipiamas menkesnis dėmesys.

 
- Ar spektaklyje bus kažko, ko nė-

ra apysakoje ir atvirkščiai: ar pasige-
sime kažko, kas yra apysakoje, bet ko 
nebus spektaklyje?

- Spektaklyje yra visiškai išlaikytas 
Žemaitės tekstas, tačiau atsiranda keletas 
variacijų ir papildomas dialogas. Manau, 
statant šį tekstą reikalinga traktuotė. Be 
to, spektaklis, kaip savarankiška meno rū-
šis, atsineša savas formas, vaizdus, gar-
sus, o su tuo ir naujas prasmes, įžvalgas. 
Spektaklis bus naujas kūrinys, režisierės 
matymas.

 
- Spektaklio režisierė į Lietuvą vėl 

pakvietė keletą kūrėjų, gyvenančių ir 
dirbančių ne Lietuvoje. Iš Islandijos 
spektaklis parviliojo garsų scenografą 
Vytautą Narbutą, o jus - iš Anglijos. 
Papasakokite, ką veikiate svetur ir ar 
smagu grįžti padirbėti namo, į VMT?

- Ką veikiu? Stengiuosi suderinti dau-
gybę darbų su didmiesčio nuolat siūlomo-
mis įvairiausiomis įdomiomis patirtimis, o 
tai neleng va. Labai džiaugiuosi darbu Vil-
niuje, bendradarbiavimu su Gabriele.

„Marti“ - labai 
geras tekstas 
apie Moterį 
patriarchalinėje 
visuoMenėje, 
visiškai 
nepraradęs savo 
aktualuMo
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tr.„Nieko neveiksi, matušėle, reik leisti Jo-
nukui vesti, tegul ieško mergos su gera 
dalia...“ Šį savaitgalį garsus lietuvių klasi-
kos kūrinys - Žemaitės „Marti“ - atgimsta 
Vilniaus mažojo teatro (VMT) scenoje ir ši 
frazė nuskambės iš legendinio aktoriaus 
lūpų. Premjerai besirengianti režisierė 
Gabrielė Tuminaitė subūrė spalvingą ko-
mandą. Viena jų - Londone gyvenanti ir 
kurianti rašytoja, eseistė, tarpdisciplininio 
meno kūrėja PauLiNa PukyTė.

p.pukytė: „tai bus naujas kūrinys“
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Maistas ne visada būna mūsų są-
jungininkas. Vieni pakyla nuo stalo 
jausdami malonumą, o kiti - sun-
kumą. Daug metų žmones konsul-
tuojanti gastroenterologė, dietolo-
gė doc. AiDA ŽVirblienė pateikia 
svarbių patarimų, norintiems su-
lieknėti. Pasiryžus keisti gyvenimo 
būdą, svarbu išsiaiškinti motyvus, 
ko iš tikrųjų siekiama. „Jei žmogus 
tikina, kad jam žūtbūt svarbu nu-
mesti 5-6 kilogramus, man būna 
kur kas svarbiau išsiaiškinti, kokia 
psichologinė priežastis po tais kilo-
gramais slepiasi.“

Irma Kurmytė

- Esate išklausiusi ne vie-
ną skundą, kad nepavyksta 
sulieknėti. Nuo ko siūlytumė-
te pradėti žmogui, pasiryžu-
siam keisti mitybos įpročius?

- Tai - vienas sudėtingiausių 
klausimų, nes gydytojas yra tik 
paciento sąjungininkas. Būtina tu-
rėti aiškų atsakymą, kodėl reikia 
mesi svorį, ko žmogus tikisi vė-
liau. Aiškūs tikslai padeda išveng-
ti nesėkmių, išvengti pagundos 
grįžti į tuos laikus, kai leidome 
sau valgyti bet kada ir bet ką. Pa-
vojus palūžti visada tyko, nes dau-
geliui norisi grįžti prie to, kas tei-
kia malonumą. Žmogus turi žino-
ti, ko siekia lieknėdamas. Pateik-
siu pavyzdį - yra apkūnių žmonių, 
kurie skundžiasi, kad neranda gra-
žių drabužių. Tada klausiu: „Ge-
rai, atsikratysi kelių kilogramų ir 

įsigysi madingų drabužių, o kas 
toliau? Juk madingų drabužių gali 
įsigyti tiek apkūnūs, tiek liekni 
žmonės.“ Ir taip klausimas po 
klausimo, pamažu pradeda aiškė-
ti esminės problemos priežastys.

- Ar žmonės, atsikratę ne-
reikalingo svorio, iš tiesų tam-
pa laimingi? Kaip tai pakeičia 
jų gyvenimą?

- Turėjau jauną pacientą, kuris 
vargo daug metų, jam buvo nusta-
tytas morbidinis nutukimas, tai - 
rimta diagnozė, nes toks nutuki-
mas kelia grėsmę gyvybei. Vyras 
daugybę metų buvo bedarbis, ne-
turėjo jėgų dirbti - jam buvo sunku 
judėti. Lankėsi pas daug specialis-
tų, bet viskas veltui. Kai atėjo pas 
mane, pokalbis truko daugiau nei 
valandą. Šiam vyrui pasisekė, kad 
ne tik jis, bet ir žmona, ir dukra 
pakeitė mitybos įpročius. Per pus-
metį jam pavyko atsikratyti daug 
svorio. Lieknėjimas padėjo jaunam 
vyrui tarsi antrą kartą gimti - jis 
nesijautė išskirtinis, nes gatvėje 
niekas nebevarstė žvilgsniais, pa-
gerėjo savijauta ir reikėjo mažiau 

vaistų. Pradėjo vertinti aktyvų po-
ilsį, nors anksčiau leisdavo dienas 
tarp keturių sienų.

- Visuomenėje paplitusi 
nuomonė, kad norint mažinti 
svorį reikia laikytis dietos.

- Dažniausiai žmonės galvoja, 
kad dieta yra tai, kas neskanu, 
bjauru, ko nesinori net nuryti. Mi-
tybos įpročių keitimas - ilgas dar-
bas, o dieta - trumpalaikis dalykas. 
Jei žmogui trūksta motyvacijos, jis 
ims svarstyti, dėl ko turi kankintis. 
Įprastai dietos sudaromos 7 die-
noms. Tą patį valgyti pasidaro nuo-
bodu. Žmogus jaučiasi atsiskyręs, 
nes visi valgo tai, ką nori, o jis to 
negali daryti. Dėl šių priežasčių 
daugelis būna nusivylę dietomis.

Dietos keičiasi kaip mados, 
Lietuvoje pastaruoju metu, „ant 
bangos“ dieta be glitimo. Ne vi-
siems žmonėms ji reikalinga. Yra 
aiškios medicininės priežastys, 
kada ji tinka, o kada - ne. Pavyz-
džiui, nustačius tokią ligą - celia-
kiją - reikia vengti maisto produk-
tų, turinčių glitimo. Sergant dir-
gliosios žarnos sindromu, ypač 
vyraujant viduriavimui, esant ryš-
kiam pilvo pūtimui, gali būti ski-
riama 4 savaičių trukmės  
FODMAP dieta. Vėliau pamažu 
grįžtama prie įprastinės mitybos. 
Tai labai sudėtingi mechanizmai.

- Šiandien daugelis žmonių 
kenčia dėl alergijos maistui. 
Ar nuo šio negalavimo galima 
išsivaduoti pakeitus mitybos 
įpročius?

- Šiuo klausimu yra daug keis-
tų dalykų. Kai žmogus sako, kad 
jis alergiškas tam tikriems maisto 

produktams, būtina ištirti. Neretai 
tokį pacientą nusiuntus pas aler-
gologą ir atlikus specialius testus 
paaiškėja, kad jis gali valgyti viską, 
nes neserga jokia maisto alergija. 
Maisto alergija ir maisto netolera-
vimas (pvz., laktozės netoleravi-
mas) - du skirtingi dalykai. Gali 
būti ir taip, kad negalėdamas kont-
roliuoti tam tikrų įvykių ar nesu-
laukęs pritarimo žmogus griebiasi 
maisto. Kartais virtuvė žmogui 
tampa kovos lauku, kur jis gali de-
monstruoti valią ir nuspręsti, ką 
valgyti ir ko nevalgyti.

- Turbūt nerasime antsvo-
rį turinčio žmogaus, kurio ne-
būtų varginęs „sustojęs“ 
skrandis, sunkumas ir nema-
lonus pojūtis pavalgius. Kaip 
patartumėte elgtis, kenčian-
tiems virškinimo sutrikimus?

- Iš tiesų, labai dažnai žmonės 
susiduria su virškinimo proble-
momis. Tai organizmo siunčiami 
signalai, į kuriuos dažnas numoja 
ranka. Jei mes gydome ne ligą, o 
žmogų, turime pripažinti, kad 
sveikatai daug įtakos turi harmo-
nija su gamta. Gamta nuo seno 
maitina mus. Rinkdami šaknis, 
įvairius žalumynus, sėklas, gry-

bus, vaisius, daržoves, žmonės 
gaudavo kur kas daugiau augali-
nės kilmės fermentų nei dabar.

Pramoniniu būdu auginami 
augalai nėra tokie turtingi vitami-
nų, mineralų ir mikroelementų, 
be to, nualintas dirvožemis, todėl 
su maistu gauname ir mažiau fer-
mentų. Kita vertus, šiuolaikinė 
mityba pasidarė kur kas vienpu-
siškesnė, nes žmonės renkasi val-
gyti tai, kas greitai pagaminama.

Jei nevirškina ar labai pučia 
pilvą, gali pagelbėti septyni auga-
linės kilmės fermentai: amilazė, 
celiulazė, laktazė, proteazė, pek-
tinazė, gliukoamilazė, lipazė. 
Toks fermentų kiekis padeda ge-
riau suvirškinti platų maisto me-
džiagų spektrą: baltymus, rieba-
lus, angliavandenius.

- Ką patartumėte bandan-
čiam atsikratyti antsvorio 
žmogui?

- Daugelis žmonių galvoja, 
kad su mityba galima eksperi-
mentuoti, nors tai gali atsiliepti 
sveikatai. Todėl gydytojui svar-
biausia, kad žmogus pasirinktų 
tai, kas jam labiausiai tinka.

Daug įtakos turi iš vaikystės 
atsineštos valgių gaminimo tradi-
cijos, šeimos įpročiai. Nėra vi-
siems tinkamo recepto, ką valgy-
ti. Didžiausia klaida, kad žmonės 
stengiasi atsikratyti antsvorio 
„čia ir dabar“, nors tukimas tęsė-
si keliasdešimt metų. Žmogus 
siekia atrodyti taip, kaip atrodė 
būdamas mokinys ar studentas. 
Tačiau negalime būti tokie kaip 
jaunystėje. Tikslai turi būti rea-
lūs, o motyvacija, dėl ko norime 
atsikratyti antsvorio, aiški.

Vien keisti mitybos įpročius - nepakanka

Kartais virtuvė 
žmogui tampa 
Kovos lauKu, 
Kur jis gali 
demonstruoti 
valią ir nuspręsti, 
Ką valgyti ir Ko 
nevalgyti

„Kardiolitos“ klinikų Neuro-
logijos centro gydytojos neuro-
logės Dalios Matačiūnienės tei-
gimu, nemiga - itin varginantis 
miego sutrikimas, kurio priežas-
timi tampa įvairūs psichologi-
niai, fiziniai ir išoriniai veiksniai. 
Ūmias nemigas, kurios tęsiasi 
trumpiau nei 3 mėnesius, daž-
niausiai sukelia stresas, sveika-
tos sutrikimai, laiko juostos pa-
keitimas ar triukšmas. Trumpa-
laikę nemigą rudens metu dėl 
laiko persukimo gali patirti ir va-
dinamieji „vyturiai“, kurie 
mėgsta keltis anksčiau, tačiau 
žmogaus organizmas prie laiko 
pokyčių linkęs prisitaikyti gana 
greitai.

„Sunkiau atpažinti lėtines 

nemigas nulemiančias priežastis, 
tačiau nustatyta, jog jos dažniau-
siai būna psichologinės. Nemiga 
pasireiškia pablogėjusia savijauta 
dienos metu, sumažėjusiu dar-
bingumu, sutrikusia dėmesio 
koncentracija bei nuovargiu. Il-
gainiui tai gali sukelti ir nerimo 
simptomus, kuomet žmogui ne-
ramu, ar kitą naktį galės išsimie-
goti; dėl nemigos gali išsivystyti 
ir depresija. Nemiga taip pat gali 
sutrikdyti medžiagų apykaitą, pa-
didinti nutukimo ir širdies krau-
jagyslių ligų riziką. Tarp vyresnio 
amžiaus žmonių nemigos atvejų 
daugėja ir moterys su ja susiduria 
dažniau - šis skirtumas didžiau-
sias menopauzės metu, kai mo-
terys nuo nemigos kenčia net 50 

procentų dažniau nei tokio paties 
amžiaus vyrai .“

Svarbu įsiklausyti į organiz-
mą - jis geriausiai parodo mūsų 
miego poreikius. Negalint vieną 

ar kelias dienas pakankamai pa-
miegoti, svarbu miegą kompen-
suoti kitą naktį ir taip grįžti į mie-
go režimą, tačiau nereikėtų per 
ilgai miegoti.

„Jeigu nuolatos norisi miego-
ti ilgiau nei 9-10 valandų, tai gali 
būti kitų lėtinių ligų (kvėpavimo, 
širdies ar nervų) požymis. Yra 
įrodyta, kad per ilgas miegojimas 
netgi susijęs su didesniu mirtin-
gumu negu per trumpas miegoji-
mas“, - atskleidžia neurologė.

Specialistės teigimu, išsiug-
dyti sveikus miego įpročius nėra 
sudėtinga - svarbu aktyviai leisti 
laiką dienos metu, gauti kuo dau-
giau saulės šviesos bei valandą 
iki miego palikti atsipalaidavimo 
ritualui - paskaityti ar pabendrau-
ti su artimaisiais.

„Taip pat svarbu žinoti, ko 
prieš miegą nereikėtų daryti - 
svarbu vengti alkoholio, nikotino 
ir kofeino. Taip pat nepatariama 
likus 2 valandoms iki miego ak-
tyviai sportuoti ar persivalgyti. 
Miegoti reikia tamsiame ir vėsia-
me kambaryje - geriausia, jog jis 
būtų naudojamas tik miegoji-
mui“, - vardija D.Matačiūnienė.

Pokaičio miegas yra fiziolo-
giškai būtinas iki tol, kol pasie-
kiame mokyklinį amžių ar jau-
čiant poreikį pensijinio amžiaus 
žmonėms, tačiau darbingo am-
žiaus žmonėms, pakankamai mie-
gantiems nakties metu, pokaičio 
miego dienos metu neturėtų no-
rėtis. „Jeigu tikrai trūksta miego 
ir žmogus paprastai miega gerai, 
pogulio numigti galima, tačiau re-
komenduojama tai daryti ne dau-
giau nei pusę valandos ir ne vė-
liau nei 15 val. popiet.“

„Laisvalaikio“ inf.
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Suaugęs darbingo amžiaus žmogus per parą turėtų miegoti maždaug 
7-9 valandas, tačiau nemažai žmonių dėl juos kankinančių miego su-
trikimų miega trumpiau arba ilgiau nei reikėtų.

Kiek iš tiesų 
mums reikia 
miego?
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Ši japoniška sąvoka apibūdina lai-
kinumo ir netobulumo grožį; tai 
pasaulėžiūra, filosofija ir gyvenimo 
būdas. Nors wabi-sabi paaiškinti 
ar juo labiau išversti sunku, ją pa-
tartina pritaikyti kiekvienam savo 
gyvenime. Pasiaiškinkime, kodėl 
ir kaip.

Japoniškų šaknų turinti rašy-
toja Erina Nimi Longharst (Erin 
Niimi Longhurst) teigia, kad wabi-
sabi apibūdinti galima ir taip: tai 
asimetrija, augimas, kuklumas; pa-
prastumas, orumas, neišbaigtu-
mas, trumpos akimirkos, saikas, 
neapkrautumas, natūralus irimas 
ir t.t.

Japonai paradoksalų grožį ga-
li išvysti puodelyje su įtrūkusia 
ąsele - užuot jį išmetę, jie perlies 
įtrūkimą auksiniais dažais ir taip 
dar labiau pabrėš puodelio neto-
bulumą.

Wabi-sabi kalba apie senėjimo 
grožį - vos pastebimą rožių vytimą 
saulėkaitoje ar su laiku kintantį 
medinio stalo atspalvį. Priimti tą 
kaitą teigiamai verta dėl savo psi-
chologinės gerovės - tai gebėjimas 
įžvelgti laimę praeinančiose aki-
mirkose ar priimti faktą, kad mes 
senstame ir keičiamės, užuot ko-
vojus su tuo, kas neišvengiama.

Japonai teigia, kad namai - tai 
vieta, kurioje gyvename, o ne paro-
dų salė. Dar derėtų pridurti, kad 
tai ir ne interjero katalogas ar par-
duodamas NT objektas. Tai reiškia, 
kad namai ir atrodo taip, tarsi juo-
se nuolat vyksta gyvenimas. Ir kai-
ta. „Minimalistiniai, neapgriozdin-
ti daiktais, natūralių medžiagų na-
mai mūsų gyvenime yra svarbūs, 
tam tikra prasme siejasi su gamta, 
tačiau neturi būti sterilūs, blankūs, 
be charakterio ir be humoro“, - tei-
gia E.N.Longharst ją išgarsinusio-
je knygoje „Japonizmas - menas 
džiaugtis gyvenimu“.

Japonai labai mėgsta medieną, 
tik dauguma medinių daiktų ar baldų 
Japonijoje parduodami grubūs, neį-
mantrūs, nedažyti - nes medis natū-
raliai ir nebūna dažytas. Ir būtent 
nedažytas medis sendamas tampa 
savitesnis, vis kitaip atsiskleidžia.

Taip pat manoma, kad prie 
daiktų reikia priprasti, tuomet jie 
tampa pasakojimo apie mus dalimi. 
Todėl japonai vertina ne naujus, o 
jau turimus daiktus, baldus ar dra-
bužius, geba juos iš naujo atrasti. 
Kaip kad ir mes kartais mamos 
spintoje atrandame nuostabią jos 
jaunystės laikų suknelę arba savo 
sandėliuke ar garaže randame seną, 
bet įdomią taburetę. Verta pasimo-
kyti įžvelgti, kokie kompleksiški 
yra iš pažiūros paprasti daiktai. Ar-
ba kiek atspalvių turi, rodos, bes-
palvis pilkšvas vazonas. Tai nėra 
ekonomiškumas ar taupumas, kaip 
ir nėra antimaterialumas - tai džiau-
gimasis tuo, ką turi; jautimas, kad 
to užtenka tavo gerovei.

E.N.Longharst rašo, jog gebė-
jimas jausti pasitenkinimą, dėme-
singas įsisąmoninimas ir mokėji-
mas vertinti kiekvieną ciklo etapą, 
pavyzdžiui, metų laikų ar savo pa-
čių asmeninę kaitą, ir yra wabi-sa-
bi idėja ir pasaulio, supančio mus, 
suvokimas.

Kaip svarsto rašytoja, galbūt 
šis požiūris susijęs ir su tuo, jog į 
pagyvenusius žmones Japonijoje 
žiūrima labai pagarbiai. Garbinga 
ir ori senatvė ten dar ir kaip įma-
noma. Kaip ir skirtingų kartų dar-
ni jungtis. Tai neatsiejama japonų 
kultūros dalis. „Senėjimo nereikia 
bijoti ar gėdytis - senatvė neap-
lenks nė vieno. Tik verta pasimo-
kyti pagarbos, atjautos ir pagalbos 
kitam, nes šie dalykai padeda kur-
ti sipresnę, rūpestingesnę ir sve-
tingesnę visuomenę visiems bet 
kuriame gyvenimo kelionės eta-
pe“, - rašo E.N.Longharst.

Ir visai nereikia vykti į Japoni-
ją, kad išvystume ar įsisąmonintu-
me wabi-sabi - ją, pasidomėjus pla-

čiau, galima įgyvendinti ir savo 
namuose, o svarbiausia - atrasti 
šiai estetinei filosofijai vietos savo 
galvoje.

Kaip apibendrina rašytoja, 
wabi-sabi filosofija už Japonijos 
ribų daug kam yra priimtina dėl 
to, kad ji - tarsi priešprieša tobu-
lybės idealams: nenuilstančiam 
siekiui išlikti jaunam, nesikeisti 
arba neturėti trūkumų. „Atrasti 
grožį ir jaustis gerai praeinančio-
je akimirkoje, ramiai priimti tai, 
ko pakeisti negalime, atrodo, kur 
kas malonesnis būdas gyventi. Ši-
taip vidinė ramybė ir pasitenkini-
mas tampa pasiekiami, skatina 
būti pastabesniems pasauliui ir 
geresniems sau.“

Wabi-sabi  filosofija

Parengė Dalia Daškevičiūtė
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Pirmieji peršalimo 
požymiai

BENU vaistininko Mariaus 
Lukštaraupio teigimu, prasidėjus ligų 
sezonui, pirmasis žingsnis, kurio rei-
kia imtis - organizmo stiprinimas ir 
ligų prevencija. Tačiau virusas kartais 
pakerta ir, rodos, stiprų organizmą.

Antrasis žingsnis, anot 
M.Lukštaraupio, yra pirmoji pa-
galba - pačių pirmųjų peršalimo 
simptomų palengvinimas ir gydy-
mas. Trečio žingsnio - viruso gy-
dymo - tenka imtis, jeigu liga vis-
gi sugriebia ir įsisergame. Vaisti-
ninkas siūlo nedelsti ir, esant rei-
kalui, apsilankyti pas gydytoją.

Pirmuosius peršalimo simp-
tomus atpažinti nėra sunku. Perš-
tinti gerklė, varvanti nosis, čiau-
dulys ir skaudanti galva - visi šie 
požymiai įspėja, kad jus aplankė 
peršalimas. Nosis ir gerklė - leng-
viausias kelias virusams patekti į 
žmogaus organizmą.

„Nereikėtų laukti - kuo grei-
čiau pradėsite gydytis, tuo dides-
nė tikimybė, kad virusas nepagul-
dys į lovą. Net jeigu šiandien 
jums tik lengvai peršti gerklę ar, 
atvirkščiai, bėga nosis, nesiimant 
jokių gydymo priemonių, virusas 
ir toliau plis. Kitas etapas bus ko-
sulys, kuris gali ūmėti ir sukelti 
jau rimtesnių negalavimų nei len-
gvas peršalimas“, - sako M. Lukš-
taraupis.

Gripo atveju jums staigiai pa-
kils temperatūra ir bus jaučiamas 
raumenų skausmas, liaudyje va-
dinamas „kaulų laužymu“. Vėliau 
gali atsirasti ir kosulys, perštinti 
gerklė ar bėganti nosis.

Likti namie ar 
eiti į darbą?

Greitas ir aktyvus gyvenimo 
ritmas trukdo ligai pasišalinti, 
taip sukeldamas riziką jai progre-
suoti, - pabrėžia vaistininkas.

„Pajutus pirmuosius peršalimo 
ar viruso simptomus, aktyvų gyve-
nimo tempą reikėtų sulėtinti ir leis-
ti organizmui kovoti su bakterijo-
mis. Jeigu pradėjote karščiuoti, ge-
riausia likti namuose, taip ir sveik-
site greičiau, o ir virusai neplis biu-
re. Karščiavimui nukritus, nesku-
bėkite eiti į darbą, nes tikėtina, kad 
temperatūra gali vėl pakilti. Būdami 
namie, gerai vėdinkite patalpas, 
gerkite daug liepžiedžių, čiobrelių, 
aviečių lapų arbatos, pasitelkite į 
pagalbą medų ar vitaminą C.“

Į gydytoją reikėtų kreiptis, jei 
karščiavimas tęsiasi ilgiau nei 5 die-
nas, arba tuomet, kai liga progresuo-
ja žaibiškai, pvz., ima skaudėti ausis.

Aplink sergantys 
kolegos

Dažnai nepaisydami peršali-
mo ar virusų simptomų, žmonės 

ir toliau eina į darbą, sukeldami 
riziką užsikrėsti šalia esantiems 
kolegoms.

„Jeigu biure matote sergan-
čius kolegas, laikykitės atstumo, 
stenkitės dirbti kitoje patalpoje. 
Tokios galimybės neturint, būti-
nai vėdinkite patalpas, dažnai 
plaukite rankas, nelieskite veido. 
O geriausias sprendimas būtų pa-
sikalbėti su kolega ir išleisti jį na-

mo ilsėtis ir sveikti“, - sako vais-
tininkas.

Norėdami, kad virusai „ne-
išsilaikytų“ darbo aplinkoje, pe-
riodiškai vėdinkite patalpas, 
valykite darbinių įrankių pavir-
šių, neplautomis rankomis ne-
lieskite veido: nekrapštykite 
nosies, netrinkite akių, o čiau-
dėdami - užsidenkite burną al-
kūnės linkiu.

Ligų prevencija

Norint išlikti sveikiems, svar-
bus tinkamas poilsio ir darbo reži-
mas, kokybiškas miegas ir maistas.

„Norėdami išvengti peršali-

mo ligų, savo organizmu rūpinki-
tės nuolatos. Vartokite pakanka-
mai vandens, reguliariai maitinki-
tės, mokykitės suvaldyti stresą, 
nes bet koks stresas organizmą 
silpnina ir mažina atsparumą li-
goms. Suaktyvėjus ligų periodui, 
venkite masinio susibūrimo vietų, 
tinkamai apsirenkite“, - pabrėžia 
M.Lukštaraupis.

Darbinėje aplinkoje svarbu 
turėti tradicinių priemonių, pade-
dančių kovoti su bakterijomis. 
Gurkšnoti šiltą vandenį, kadangi 
tokio vandens gėrimas stimuliuo-
ja imunitetą, gerti arbatas su im-
bieru, medumi, citrina.

„Laisvalaikio“ inf.

Dirbti ar nedirbti susirgus?

Nosis ir gerklė - 
leNgviausias kelias 
virusams patekti į 
žmogaus orgaNizmą

Staigūs temperatūros pokyčiai, perkaitęs kūnas, išėjus iš sporto salės, 
neužrištas šalikas - nespėjame apsidairyti, kaip pradedame sloguoti 
ir kosčioti. Šie iš pažiūros lengvi peršalimo simptomai dirbti netrukdo, 
tad ir toliau einame į darbą, negalvodami, kad galime užkrėsti ko-
legas. Kada yra ta riba, kai turėtume likti ir gydytis namuose, ir kaip 
elgtis, jeigu aplink - sirguliuoti pradedantys kolegos?
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nuolaida visoms -10% 
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„Maximos“ maisto gamybos 
eksperto Aido Polenino teigimu, 
norint pelėsinį sūrį pasirinkti tei
singai, svarbu įvertinti, su kuo jį 
ketinama derinti lėkštėje.

Kamamberas

A.Poleninas sako, kad sie
kiant atskleisti geriausias šio pe
lėsinio sūrio savybes visų pirma 
svarbu jį teisingai patiekti - su
pjaustyti tarytum pyragą. Šį sūrį 
puikiai tinka valgyti vieną, o jei 
norisi skanauti įdomiau - siūlo iš
bandyti kamambero ir džiovintais 
vaisiais gardintos duonos derinį. 
Be to, labai skanu kamambero sū
rį paskaninti džemu ar šviežiu 
medumi.

„Taip pat kamamberą galima 
naudoti ir gaminant skirtingus pa
tiekalus. Pavyzdžiui, populiaru šį 
sūrį iškepti orkaitėje, o vėliau pa
tiekti su salotomis, duona ar 
obuoliais. Kadangi šis sūris leng-
vai tirpsta, jis gali tapti ir puikiu 

originalaus padažo pagrindu - te
reikia sumaišyti sūrį su grietinė
le ar garstyčiomis, pipirais bei 
kitais mėgstamais prieskoniais.“

Brie sūris

Iš Prancūzijos į visą pasaulį 
atkeliavęs lengvos tekstūros pe
lėsinis sūris brie bemaž populia
riausias pelėsinis sūris lietuvių 
gretose. Dėl kiek saldaus skonio 
šį sūrį rekomenduoja derinti su 
kitais saldžiais produktais.

„Klasikinis, todėl išties ne
priekaištingas skonių derinys - 
brie sūris su šviežiomis uogomis, 

pavyzdžiui, vynuogėmis ar avie
tėmis. Taip pat šis pelėsinis sūris 
puikiai dera ir prie kriaušių ar 
obuolių. Jis puikiai tiks gardiems 
pusryčiams: verta išbandyti švie
žio kruasano, brie sūrio ir aviečių 
uogienės derinį.“

Mėlynasis pelėsinis sūris

Pasakodamas apie mėlynąjį 
pelėsinį sūrį ekspertas atkreipia 
dėmesį, kad tokio sūrio yra įvai
riausių porūšių. Pavyzdžiui, paga
minto iš avių pieno, rausvojo, 
rokforo, gorgonzolos ir kitų. Visi 
jie pasižymi pikantišku, kartais - 

kiek rūgštesniu ar aitresniu sko
niu, tačiau tai suteikia įvairiausias 
tokio sūrio derinimo su kitais in
gredientais galimybes.

„Pavyzdžiui, salotoms mėly
nasis pelėsinis sūris suteiks pi
kantiško poskonio, taip pat taps 
esminiu skirtingų padažų ingre
dientu. Nevenkite eksperimen
tuoti: verta tokiu sūriu apibarsty
ti picą ar pagardinti makaronus, 
abejingų nepalieka ir tokio sūrio 
derinys su kriaušėmis - tiks ir sa
lotoms, ir keptam užkandžiui, pa
vyzdžiui, ant mielinės tešlos su
dėkite kriaušės riekeles ir pa
barstykite sūrio.“

Pelėsinis ožkų 
pieno sūris

Galiausiai A.Poleninas reko
menduoja paragauti pelėsinio ož
kų pieno sūrio. Toks puikiai tinka 
ir netoleruojantiems laktozės.

„Pelėsinis ožkų sūris išsiski
ria minkšta tekstūra, yra tąsus. 
Jis nepriekaištingai dera su traš
kia duonele, džiūvėsiais ar sau
sainiais, taip pat puikiai tinka 
skirtingoms salotoms pagardinti. 
Kaip ir kamamberas, pelėsinis ož
kų sūris gali tapti ir pagrindiniu 
patiekalu - tinka kepimui, gali bū
ti valgomas su salotomis.“

Arbata gali ne tik numalšinti 
troškulį ar sušildyti, dauguma  
žolelių gali padėti ir pagerinti  
savijautą peršalimo metu,  
pagerinti miegą, numalšinti  
stresą. Tačiau labai svarbu žinoti, 
kokias vaistažoles ir kada reikėtų 
vartoti. Netinkamai pasirinkta 
žolelių arbata gali sukelti  
nemalonias pasekmes, kurios  
gali pabloginti savijautą ar  
paskatinti kai kurias ligas.

Kovai prieš peršalimą

„Eurovaistinės“ farmacinin
kė Elvyra Ramaškienė sako, kad 
pasireiškus rimtesniems peršali
mo simptomams, rekomenduoja

ma gerti daug skysčių, taip pat ir 
arbatų. Jos gali padėti išgydyti 
šiek tiek perštinčią gerklę ar nu
malšinti šaltkrėtį. Tačiau tokį po
veikį turi tik tam tikros vaistažo
lės. Be to, jei peršalimo simpto
mai labai rimti, vien arbatomis 
kliautis tikrai nereikėtų - būtina 
kreiptis į gydytoją ir vartoti pa
skirtus medikamentus.

„Susirgus peršalimu, naudin
ga gerti arbatas, kurių sudėtyje 
yra liepžiedžių, erškėčio vaisių, 
aviečių lapų, melisos, ramunėlių 
ar čiobrelių. Norint numalšinti 
būtent gerklės skausmą, labai 
naudingos arbatos iš šalpusnio la
pų, piliarožių žiedų ir ajerų šaknų, 
šalavijų lapų.“

Peršalimo metu pakilus kūno 
temperatūrai, naudinga išprakai
tuoti. Tam gali padėti arbatos iš 
paprastųjų raudonėlių, šalpusnių 

lapų ir aviečių uogų arba liepų 
žiedų. Tačiau geriant šias arbatas 
nereikėtų vartoti aspirino, nes 
bus prakaituojama per daug. Ir 
atvirkščiai, vartojant aspiriną, ne
reikėtų padauginti šių žolelių ar
batų.

Ramiam miegui - 
valerijono šaknys

Pajutus stresą ar kenčiant di
delį nerimą prieš svarbią dieną, 
nebūtina skubėti kreiptis į svei
katos specialistus. Raminamąjį 
poveikį turi didelė dalis žolelių, 
tereikia teisingai pasirinkti, jog 
mieguistumą keliančių žolelių po
veikis nesugadintų dienos planų.

„Ryte reikėtų rinktis lengvai 
atpalaiduojančias žoleles - pipir
mėtes, melisas, pasifloros žoles. 
Antroje dienos pusėje galima ger

ti labiau migdančias ir nervų sis
temą atpalaiduojančias arbatas. 
Tam geriausiai tinka valerijono 
šaknys, levandos, apyniai ir su
katžolės“, - išskiria farmacijos 
specialistė.

Tiesa, į jonažolių vartojimą ji 
siūlo atkreipti didesnį dėmesį. Ši 
žolelė veikia raminančiai, tad jos 
negalima vartoti kartu su antidep
resantais.

Rinktis atsakingai

Nors gamta yra labai svarbus 
natūralių gydymosi priemonių 
šaltinis, tačiau kurti įvairius žole
lių mišinius bei jais gydytis yra ir 

rizikinga. Ne visi augalai dera tar
pusavyje. Pasak E.Ramaškienės, 
žoleles galima rinktis tik kaip pa
pildomą gydymo priemonę ir nė 
vienos vaistažolės negalima ger
ti be priežasties. Kenksmingas 
gali būti net kasdienis liepžiedžių 
vartojimas.

„Liepžiedžių arbata veikia 
žmogaus temperatūros reguliavi
mo centrą, todėl gali sutrikti kū
no temperatūra. Itin atsargiai žo
leles reikėtų rinktis nėščiosioms, 
pavyzdžiui, petražolėje esantis 
eterinis aliejus gali sukelti persi
leidimą“, - įspėja farmacininkė.

Labai atsakingai vaistažoles 
turėtų rinktis ir sergantys infek
cinėmis ligomis bei asmenys, tu
rintys aukštą kraujo spaudimą. 
Net ir neturint jokių sveikatos 
problemų, labai svarbu nepikt-
naudžiauti šalpusnio lapų arbata. 
Nepertraukiamai ją galima gerti 
iki šešių savaičių, o palikti pri
traukti žoleles reikėtų iki 5 mi
nučių, antraip šis augalas gali pa
kenkti kepenims.

„Laisvalaikio“ inf.

Pelėsiniai sūriai - 
su kuo derinti?

KlasiKinis sKonių 
derinys - brie 
sūris su šviežiomis 
uogomis, 
pavyzdžiui, 
vynuogėmis ar 
avietėmis

nė vienos 
vaistažolės 
negalima gerti 
be priežasties. 
KenKsmingas gali 
būti net Kasdienis 
liepžiedžių 
vartojimas

žolelių arbata - kaip ją vartoti?
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Šiuo metu parduotuvėse galima rasti daugiau kaip 100 pelėsinio sū-
rio gaminių, tačiau retas gerai išmano, kaip ir su kokiais maisto pro-
duktais jį derinti, siekiant atskleisti pačius ryškiausius skonius.
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Irma Kurmytė

- Kas yra kasdieniai trena-
žai? Kada ir kaip jie prasidėjo 
jūsų miestuose?

Marius: Kasdieniai trenažai 
yra ŠŠA iniciatyva, siekianti per 
kasdienes šokio pamokas vienyti 
profesionalius šokėjus. Jų metu 
šokio profesionalai tarpusavyje 
dalijasi žiniomis, palaiko šokė-
jams būtiną fizinę, techninę for-
mą, o tai ypač svarbu laisvai 
samdomiems šokėjams, kurių 
užimtumas projektuose nepasto-
vus. Kaune kasdieniai trenažai 
nuosek liai pradėjo vykti 2017 me-
tų spalį Kauno kultūros centre.

Agnija: Klaipėdoje trenažai 
vyksta Kultūros fabrike. Anksčiau 
jie vykdavo priešokiais, o pernai 
turėjome pirmą išties sėkmingą, 
sistemingą sezoną.

Mane pačią idėja sužavėjo 
prieš 15 metų Olandijoje, kur lais-
vai samdomi šokėjai jau tada tu-
rėjo galimybę 2-3 kartus per sa-
vaitę lankyti profesionalams skir-
tas pamokas. Tuo metu Lietuvoje 
nuolat tobulėti galėjo tik valsty-
binių teatrų ir Kauno šokio teatro 
„Aura“ šokėjai.

Greta: Pati su kasdieniais tre-
nažais susidūriau studijų LMTA 
metu, kai juos ŠŠA iniciatyva ve-
dė Rūta Butkus. Mūsų kursas 
juos lankė tol, kol iniciatyva nu-
slopo. Baigusios studijas tapome 
ŠŠA narėmis ir stipriai palaikėme 
idėją suvokdamos, kad turime su-
kurti sąlygas mums nuolat palai-
kyti profesinę formą. Šį sezoną 
Vilniaus trenažai vyksta Menų 
spaustuvėje.

- Kaip šiuolaikinio šokio 
šokėjai palaikydavo profesinę 
formą anksčiau?

Greta: Ne visi ją palaikyda-
vo. Kai kas turėjo pakankamai kū-
rybinės veiklos, kiti tiesiog akty-
viai judėjo, pavyzdžiui, vaikščiojo 
į sporto salę, bėgiojo. Valingiau-
sieji šokdavo individualiai. Staty-
dama monospektaklį supratau, 

kaip tai sunku - pirma, grupė stip-
riau motyvuoja, antra - būdamas 
vienas nematai savęs iš šalies, 
negauni pastabų, ne visuomet ga-
li suprasti, kur reikėtų pasisteng-
ti. Tokiomis sąlygomis ne taip 
greitai formuojasi savianalizė ir 
savistaba.

Agnija: Klaipėdoje populiaru 
buvo jungtis prie baleto šokėjų 
valstybiniuose teatruose. Pati 
lankiau jogą, TRX treniruotes.

Marius: Klausimas labai in-
dividualus. Pats turiu suformavęs 
stiprią kasdienę fizinės, techni-
nės formos palaikymo discipliną, 
formą palaikydavau ir vesdamas 
pamokas universitete ar Judesio 
laboratorijoje, reguliariai važiuoju 
stažuotis į šokio seminarus. Be 
to, esu iš tų, kuriuos Greta įvar-
dijo kaip turinčius pakankamai 
kūrybinės veiklos, leidžiančios 
palaikyti formą natūraliai.

- Kuo tokie užsiėmimai 
reikšmingi profesionaliam 
šiuolaikiniam šokiui Lietuvo-
je?

Agnija: Visų pirma - šiandien 
tai vienintelė galimybė laisvai 
samdomiems šokėjams sistemin-
gai tobulėti, kad bet kada „įšokę“ 
į naują projektą jie galėtų užtik-
rinti aukštos kokybės, profesio-
nalų savo pasirodymą.

Marius: Tai - techniniai da-
lykai, o greta to trenažai padeda 
stiprinti Lietuvos šiuolaikinio šo-
kio bendruomenės ryšius, skatina 
atvirumą, suteikia galimybę daly-
tis sukaupta patirtimi, stažuotė-
se, seminaruose surinkta medžia-
ga. Tai tampa ir viena platformų, 
leidžiančių palaikyti ryšį su trum-

pam į Lietuvą sugrįžtančiais už-
sienyje studijuojančiais ar dirban-
čiais šokėjais.

Greta: Tai reikalinga ir tam, 
kad šokėjai suvoktų kontekstą - 
matytų, kas kuo užsiima, kokie 
stiliai vyrauja ir atsiranda, su-
voktų savo darbą Lietuvos kon-
tekste.

- Kokie žmonės susiren-
ka?

Marius: Žmonių skaičius kin-
ta. Dalis susirenkančiųjų yra ŠŠA 
nariai, dalis - pretendentai jais tap-
ti, kiti yra šokėjai, trumpam grįž-
tantys į Lietuvą kūrybiniais, atos-
togų tikslais. Taip pat susirenka 
kiti profesionalūs šokėjai. Džiugu, 

kad vis atsiranda naujų žmonių, 
norinčių jungtis į šokio bendruo-
menę, būti aktyviais jos dalyviais, 
ar tiesiog palaikyti/kelti savo fizi-
nę, techninę formą.

Šįmet nuspręsta leisti trena-
žuose dalyvauti ir neprofesiona-
liems šokėjams.

Agnija: Klaipėdoje į trenažus 
greta profesionalių šokėjų taip pat 
ateina ilgametę šokio patirtį tu-
rintys žmonės, šokio ir teatro stu-
dentai, profesionalūs aktoriai.

Greta: Vilniuje susirenka iki 
15-os šokėjų. Tai labai daug, todėl 
pamažu grįžtame prie idėjos ap-
riboti trenažų prieinamumą ne-
profesionalams. Kai kurie jų pui-
kiai įsilieja, nereikalauja papildo-
mo mokytojų dėmesio, patys to-
bulėja. Tačiau atsiranda ne visai 
profesionaliai žiūrinčių į procesus 
ir tai kartais stabdo grupės dina-
miką. Juo labiau kad šiandien tu-
rime daugybę aukštos kokybės 
šokio studijų neprofesionalams.

- Kaip vedantieji kasdie-
nius trenažus prisitaiko prie 
skirtingų lygių šokėjų?

Agnija: Paprastai orientuoja-
mės į vidutinio ir aukštesniojo 
lygio šokėjus. Pernai pradėję sis-
temingai dirbti, pirmąjį pusmetį 
turėjome kamšyti spragas. Dabar 
ištvermė ir forma nebekelia prob-
lemų, tad toliau tobuliname tech-
niką. Studentams ir neprofesio-
nalams šiek tiek sunkiau, tačiau 
negalime jiems skirti individua-
laus dėmesio.

Greta: O šokėjai profesiona-
lai geba patys susitvarkyti - jei 
kažkas negali padaryti vieno ar 
kito judesio dėl įgūdžių stokos ar 
traumų, padaro kažką kita, im-
provizuoja ir atranda kaip prisi-
taikyti ir toliau mokytis. Svar-
biausia - nestabdyti bendros tėk-
mės ir dinamikos.

- Ar jaučiate poreikį reng-
ti kasdienius trenažus mažes-
niuose miestuose?

Marius: Būsiu skeptiškas to-
kios idėjos atžvilgiu. Manau, čia 
reikėtų atskirti kasdienius trena-
žus, skirtus šokėjams-profesiona-
lams, ir šokio sklaidą Lietuvoje. 
Pagrindinė šokėjų migracija vyks-
ta būtent tarp trijų miestų - Vil-
niaus, Kauno ir Klaipėdos, kur 
yra daugiausia trupių. Mažes-
niuose miestuose būtų protingiau 
organizuoti intensyvias dirbtu-
ves, išvykas su seminarais.

Šokis 

Statistika byloja šiuolaikinio šokio naudai - spektaklių daugėja, stu-
dijuojančiųjų šiuolaikinį šokį - taip pat. Šiandien prie vakarietiškos 
praktikos Lietuvos šokį artina ir pagaliau įsitvirtinusi Šiuolaikinio šo-
kio asociacijos (ŠŠA) organizuojamų kasdienių trenažų praktika. Vil-
niuje, Kaune ir Klaipėdoje trenažus organizuojantys šokio profesiona-
lai GretA GrineVičiūtė, MAriuS PiniGiS ir AGnijA ŠeiKo pasakoja 
apie tokios veiklos būtinybę aukšto lygio šokio raidai ir profesionalu-
mo kaip požiūrio, o ne patirties klausimą.

Būdamas vienas 
nematai savęs iš 
šalies, negauni 
pastaBų, ne 
visuomet gali 
suprasti, kur 
reikėtų pasistengti
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Agnija Šeiko

Greta Grinevičiūtė

Marius Pinigis

veržiasi į 
priekį
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Atlikti Dž.Verdžio „Requiem“ 
maestro G.Rinkevičius surinko 
įspūdingą Lietuvos operos solistų 
ketvertą: Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro primadoną 
sopraną Sandrą Janušaitę, chariz-
matiškąją Vokietijos Eseno ope-
ros teatro solistę mecosopraną 
Ievą Prudnikovaitę, garsiausiose 
pasaulio scenose laukiamus teno-
rą Edgarą Montvidą ir bosą-bari-
toną Kostą Smoriginą. Choro par-
tiją koncerte atliks Kauno valsty-
binis choras (vad. Petras Binge-
lis), Lietuvos valstybiniam simfo-
niniam orkestrui diriguos G.Rin-
kevičius.

Advento laikotarpiu skambė-
siantis vienas monumentaliausių 
gedulingų mišių formos muzikos 
kūrinių - „Requiem“ - buvo su-
kurtas italų poeto ir novelisto 

Alesandro Manzoni (Alessandro 
Manzoni) atminimui. Vienas iš 
dažniausiai atliekamų chorinių 
kūrinių pasaulyje iki šių dienų 
išlieka unikaliu kompozitoriaus 
talento liudijimu, atspindinčiu jo 
draminį ir psichologinį genialu-
mą, nesuvaržytą įprastų teatrinių 
apribojimų.Kompozitoriaus šlo-
vės viršūnėje sukurtos mišios 
niekada neturėjo liturginės pa-
skirties - šis koncertinis kūrinys, 
visų pirma, įkūnija gyvybės ir 
mirties dvikovą žmogaus viduje 
ir Visatoje.

Jubiliejiniame sezone - 
didingasis „Requiem“

Šis koncertinis 
kūrinys įkūnija 
gyvybės ir mirties 
dvikovą žmogaus 
viduje ir visatoje
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Gruodžio 23 d. Vilniaus  
„Compensa“ arenoje bus  
surengtas „Enya Songs Christmas 
Show“, kuriame nepakartojamų 
unikaliosios atlikėjos Enya dainų 
repertuarą atliks geriausių  
Lietuvos atlikėjų komanda -  
Ieva Zasimauskaitė, Rūta  
Ščiogolevaitė, Evelina Sašenko, 
Vaida Genytė, Karina Krysko.

Enya yra viena populiariausių 
Airijos atlikėjų pasaulyje, kuri be-
veik nekoncertuoja, todėl ange-
lišką balsą ir giesmes primenan-
čius kūrinius galima išgirsti tik 
klausantis įrašų. Tačiau per šv. 
Kalėdas šios dainininkės kurtos 
ir išskirtinius balsus turinčių Lie-

tuvos solisčių atliekamos dainos 
skambės Vilniuje.

Dėl noro sukurti šventinę 
atmosferą ir į sceną perkelti bent 
dalelę garsiosios Enya mistišku-
mo bei paslaptingumo, į šį kon-
certą bus parduota 2300 bilietų. 
Todėl neabejojama, kad pasiklau-
syti ypatingo pasirodymo galės ne 
visi norintieji.

Kartu su solistėmis scenoje 
pasirodys maestro dirigentas Do-
natas Katkus bei jo vadovaujamas 
Šv. Kristoforo kamerinis orkest-
ras, padėsiantis atskleisti stebuk-
lingą Enya dainų skambesį.

Originalios muzikos ir „Enya 
Songs Christmas Show“ aranžuo-
čių autorius yra koncertų muzi-
kos prodiuseris bei atlikėjas Linas 
Adomaitis.

„Enya Songs Christmas 

Show“ suteiks peno ne tik ausims 
ar sielai, bet ir akims. 100 kvad-
ratinių metrų LED ekrane žiūro-
vai išvys kiekvienai dainai sukur-
tas originalias vaizdo vizualizaci-
jas, kurias montavo ir kūrė reži-
sierė Jurga Naraškevičiūtė.

Prie užburiančių bei puikiai 
kūrinius papildančių vaizdų prisi-
dės ir išskirtinis dainininkių sti-
lius - juo rūpinasi dizainerė Daiva 
Urbonavičiūtė. Kiekvienai solis-
tei yra siuvamos išskirtinio dizai-
no suknelės.

Vienu metu scenoje pasiro-
dys daugiau nei 40 profesionalių 
atlikėjų. Vaizdo efektai, kiekvieno 
muzikos instrumento įgarsinimas 
ir specialiai šiam šou atrinktas 
dainų repertuaras suteiks geriau-
sias emocijas, pasitinkant gra-
žiausią metų šventę.

1980 m. muzikinę karjerą pra-
dėjusi Enya (Eithne Ní Bhraonáin) 
visame pasaulyje išgarsėjo savo 
unikalaus skambesio dainomis, 
kuriose girdimi folko bei sintezuo-
tų fonų ir klasikinių motyvų gar-
sai. Ji yra daugiausia albumų par-
duodanti atlikėja Airijoje, keturis 
kartus nominuota „Grammy“ ap-
dovanojimui bei „Oskarui“.

Po metų pertraukos unikalioje 
erdvėje Vilniuje spalio 19-21 die-
nomis vyksta festivalis „In Latino“. 
Renginys jau dvyliktą kartą kvie-
čia geriau pažinti Lotynų Amerikos 
kultūrą, įpročius ir kasdienybę. 
Tiesa, kino mėgėjai šiemet jau tu-
rėjo galimybę pamatyti specialią 
„In Latino“ filmų programą festi-
valyje „Kino pavasaris“.

Renginys įsikūrė šalia Vil-
niaus Rotušės - A.Savičiaus gat-
vėje, o jo epicentru tapo ten 
esanti neįprasta Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos bažnyčia. 
Vienintelis vėlyvojo baroko sti-
liaus pastatas mieste atgijo pra-
ėjusią žiemą.

Ši jauki ir dar mažai kam pa-
žįstama erdvė kviečia susitikti, 
pabendrauti ir iš naujo pamilti Lo-
tynų Ameriką. Bažnyčiai vado-
vaujantis kunigas Algirdas Tolia-
tas, paklaustas, kas paskatino at-
verti duris festivaliui, pabrėžė 
dialogo ir supratimo tarp skirtin-
gų kultūrų svarbą: „Besidalydami 
savo unikaliomis patirtimis, mes 
galime vieni kitus praturtinti.“

Visą savaitgalį kartu pra-
leisti kviečiantis „In Latino“ ža-
da gausią programą: koncertai, 
filmų peržiūros, įdomios bei ak-
tualios diskusijos, tradicinio 
maisto degustacijos, knygų pri-
statymai, kūrybinės dirbtuvės, 
kapueiros pamokos ir kitokios 
veiklos visai šeimai.

„Laisvalaikio“ inf.

Lotynų amerikos kultūros festivalis

30-ajame koncertų sezone Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 
vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento GInTARo RInKEVI-
čIAuS, pristato ne tik puokštę garsiausių solistų, bet ir išskirtinius 
klasikos aukso fondo kūrinius. Vienas iš tokių - didingasis Džiuzepės 
Verdžio (Giuseppe Verdi) „Requiem“, gruodžio 14 d. skambėsiantis 
Vilniaus kongresų rūmuose, o gruodžio 15 d. - Kauno valstybinėje  
filharmonijoje.
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ypatingas pasirodymas

Rūta Ščiogolevaitė

Vaida Genytė
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Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

20 d. 18.30 val.  - Paskutin� kart� 
LNOBT! G.Rossini „Sevilijos kirp�jas“. 2 v. 
opera (ital� k.). Dir. J.Geniu�as.
21 d. 12 val.  - S.Prokofjev „Pelen�“. 3 v. 
baletas. Dir. A.�ul�ys.
24 d. 18.30 val.  - G.Verdi „Don Karlas“. 
4 v. opera (ital� k.). Dir. M.Sta�kus.
25 d. 19 val.  - Dedikacija, LNOBT 
orkestro koncertas.
26 d. 11 val.  - Edukacinis renginys. 
G.Verdi „Traviata“. Dir. J.Geniu�as.

 NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
20 d. 16 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Nastaravi�ius „Demokratija“. 
Re�. P.Ignatavi�ius.
21 d. 16 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Dreamland“. Re�. M.Jan�auskas.
24 d. 19 val.  - N.Voro�bit „Sa�a, i�ne�k 
�iuk�les!“ Re�. S.Moisejevas.
26 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - I.Bergman 
„Intym�s pokalbiai“. Re�. V.Rum�as.

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
20 d. 18.30 val.  - Premjera! „Marti“. 
Re�. G.Tuminait�.
24 d. 18.30 val.  - W.Gibson „Dviese 
s�puokl�se“. Re�. U.Baialiev.
26 d. 18.30 val.  - Alfred de Musset 
„Fantazijus“. Re�. G.Tuminait�.

 VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
20 d. 12, 14 val.  Sal�je 99 - „Kak� 
Mak�“. Re�. V.Kuklyt�.
21 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 
15.30, 16, 16.30 val.  Teatro foj� - 
T.Kavtaradz� „Apie baimes“. Re�. O.Lapina.
24 d. 18 val.  Sal�je 99 - C.Murillo 
„Tamsos �aidimas“ (N-14). Re�. D.Raba-
�auskas.
25 d. 18 val.  Sal�je 99 - „Aps�dimas“. 
Re�. P.Makauskas.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
21 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
L.Tolstoj „Ana Karenina“ (rus� k.). 
Re�. E.Mitnickij.
24 d. 18.30 val.  Erdv�je A-Z - 
D.Maslowska „Mums viskas gerai“ 
(lietuvi� k.). Re�. E.�vedkauskait�.
26 d. 18.30 val.  - Premjera! „Idiotas“ 
(su lietuvi�kais titrais). Re�. A.Jankevi�ius.

 RAGANIUK�S TEATRAS
20 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Princes� ir Varlius“. Re�. R.Urbonavi�i�t�.
21 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - „Trys 
par�iukai“. Re�. R.Urbonavi�i�t�.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
Ma�oji sal�
20 d. 12 val.  - „�ia buvo/�ia n�ra“. 
Re�. �.Datenis.
21 d. 12 val.  - „Ki�ki� sukilimas“. 
Re�. R.Drie�is.
21 d. 16 val.  - „Snieguol� ir septyni 
nyk�tukai“. Re�. N.Indri�nait�.

 MEN� SPAUSTUV�
20 d. 12 val.  Ki�enin�je sal�je - Premjera! 
TEATRAS ATVIRAS RATAS: „G�da pel�da“.
20 d. 18.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
Premjera! TEATRAS ATVIRAS RATAS: 
„Saul�toji linija“ (N-16). K�r�jai: J.Tertelis 
ir V.�umilovait�-Tertelien�.
21 d. 11 val.  Ki�enin�je sal�je - 
DANSEMA: „Spalvoti �aidimai“. 
Choreograf� B.Banevi�i�t�.
21 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - LOW AIR: 
gatv�s �okio spektaklis „Feel-Link“ (N-7). 
Choreografai: A.Gudait� ir L.�akevi�ius.
22 d. 11 val.  Studija III - �OKIO 
TEATRAS DANSEMA: �okio pirmadieniai 
ma�yliams.
24 d. 18 val.  Ki�enin�je sal�je - 
KLAIP�DOS JAUNIMO TEATRAS: 
„Kontrabosas“. Re�. V.Masalskis.
25 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - (�okio 
teatras AIROS): „Chimeros karoliai“. 
Choreograf� A.Naginevi�i�t�.
25 d. 18.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
TEATRAS ATVIRAS RATAS: „Lietaus �em�“ 
(N-14). Re�. A.Giniotis.
26 d. 18.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
TEATRAS ATVIRAS RATAS: „Teroristas“ 
(N-16). Re�. G.Aleksa.

 KEISTUOLI� TEATRAS
20 d. 12 val.  - „Kai a� ma�as buvau“. 
Re�. V.�itkus.
21 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - „Mano 
senelis buvo vy�nia“. Re�. A.Gluskinas.

21 d. 15 val.  - „Bildukai“. 
Re�. R.Skreb�nait�.
23 d. 18 val.  - Premjera! „Rie�ut� 
duona“. Re�. A.Giniotis.
24 d. 19 val.  - „12 naktis“. 
Re�. I.Stund�yt�.
25 d. 19 val.  - Aidas Giniotis ir jaunieji 
aktoriai.
26 d. 11 val.  - „Pati labiausia pasaka“. 
Re�. V.�itkus.

 OKT / VILNIAUS MIESTO 
TEATRAS

21 d. 16 ir 19 val.  - B.Brecht 
„Vestuv�s“. Re�. O.Kor�unovas.
26 d. 19 val.  - Premjera! T.Dorst, U.Ehler 
„A�, Fojerbach“. Re�. L.�idonyt�.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
20 d. 15 val.  Did�iojoje scenoje - 
M.Maeterlinck „�ydroji pauk�t�“. 
Re�. V.Martinaitis.
20 d. 18 val.  R�tos sal�je - „Au�ros 
pa�adas“ (pagal R.Gary autobiografin� 
roman�). Re�. A.Sunklodait�.
21 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
J.Sobol „Getas“. Re�. G.Varnas.
23 d. 19 val.  R�tos sal�je - �okio 
spektaklis jaunimui „Mano Piteris Penas“.
24 d. 19 val.  Ma�ojoje scenoje - Marius 
von Mayenburgas „Bjaurusis“. 
Re�. V.Malinauskas.
24 d. 19.30 val.  Did�iojoje scenoje - 
„Chimeros karoliai“ (�okio teatras AIROS).
25 d. 18 val.  R�tos sal�je - „Tegyvuoja 
Bu�onas!“ Re�. R.Vitkaitis.
26 d. 19 val.  Ilgojoje sal�je - „Keturi“ 
(N-16). Re�. K.Gudmonait�.

 KAUNO MUZIKINIS 
TEATRAS

20 d. 18 val.  - J.Strauss 
„�ik�nosparnis“. 3 v. operet�. Re�. G.�ilys. 
Dir. J.Geniu�as.
21 d. 12 val.  - E.Chagagortianas „Ausin� 
kepur�“. 2 v. opera. Re�. A.Grinenko. 
Dir. V.Visockis.
21 d. 18 val.  - „Radvila Perk�nas“. 
2 d. opera. Re�. K�stutis S.Jak�tas.
Dir. J.Janulevi�ius.
25 d. 18 val.  - „Dulki� spindesys“. 
Choreografai: D.Bervingis ir G.Visockis.
26 d. 18 val.  - J.Strauss „Vienos krau-
jas“. 3 v. operet�. III atnaujinimo 
re�. G.Maciulevi�ius. III atnaujinimo
dir. V.Visockis.

 KAUNO KAMERINIS 
TEATRAS

20 d. 18 val.  - Premjera! „Mari Kardona“. 
Re�. A.Jankevi�ius.
21 d. 16 val.  - „Vakaras O“. K�r�jai: 
A.Dubaka, B.Ivanauskas („Teatras P“).
24 d. 18 val.  - M.Jones „Akmenys jo 
ki�en�se“. Re�. G.Padegimas.

 KAUNO L�LI� TEATRAS
21 d. 12 ir 14 val.  Ma�ojoje sal�je -
„�irafa su kojin�mis“. Re�. G.Radvila-
vi�i�t�.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS 
TEATRAS

21 d. 17 val.  Did�iojoje sal�je - 
Premjera! G.Grajauskas „Kas prie� mus“. 
Re�. J.Vaitkus.
23 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Mama Dr�sa“ (N-16). Re�. E.Senkovs.
26 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
S.Mro�ek „Petro Oh�jaus kankinyst�“. 
Re�. D.Raba�auskas.

 KLAIP�DOS L�LI� 
TEATRAS

20 d. 12 val.  - „Mama“. 
Re�. A.Bakanait�.
21 d. 12 val.  - „Sudau�ytas kiau�inis“. 
Re�. G.Radvilavi�i�t�.

 �VEJ� R�MAI
21 d. 12 val.  Teatro sal�je - „Gandras 
Kalifas“. Re�. A.Ju�kevi�ien� (jaunimo teat-
ras „Be dur�“).
22 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - Roko 
opera „Junona ir Avos“ (Maskvos 
Aleksejaus Rybnikovo teatras).
24 d. 18 val. ; 25 d. 13 val.  Did�iojoje 
sal�je - J.Marcinkevi�ius „Katedra“. 
Re�. O.Kor�unovas.

 �IAULIAI

 �IAULI� DRAMOS 
TEATRAS

21 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - „The 
Perfect Match arba Su Naujais metais, 
Ionesco!“ Re�. P.Ignatavi�ius.
23 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - Gero 
humoro doz� (teatras „Kitas kampas“).
24 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
D.Blizzard „Urvin� mama“ (Idio teatras).
26 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
A.Tarn „Dibukas“. Re�. R.Banionis.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS 
TEATRAS

24 d. 19 val.  - �okio spektaklis jaunimui 
„Mano Piteris Penas“.
25, 26 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - 
D.Statkevi�ien� „Gimin�s, arba Kam zraz� 
pakartot“. Re�. A.Veverskis.

 KITI MIESTAI
20 d. 18 val.  Marijampol�, dramos teatre - 
B.Brecht „Vestuv�s“. Re�. O.Kor�unovas.
20 d. 18 val.  Anyk��iai, kult�ros centre - 
„I�rinktieji“ (N-14). Re�. M.Klimait�.
20 d. 19 val.  Roki�kis, kult�ros centre -
�v. Kormorano �e��linio humoro klubas 
su programa „Paskalos ir padavimai“. 
K�rybin� grup�: A.Giniotis, A.Kaniava, 
D.Miniotas, R.Aleksaitis, D.Au�elis.
23 d. 18 val.  Bir�ai, kult�ros cent-
re - N.Simon „Paskutinysis i� aistros 
kamuojam� meilu�i�“. Re�. G.Gabr�nas.
23 d. 18 val.  Var�na, kult�ros centre - 
„�veikas“. Re�. A.Ju�ka.
24 d. 12 val.  Garg�dai, kult�ros centre - 
„Tegyvuoja Lambertas!“ Re�. A.Gluskinas.

Koncertai
 VILNIUS

 LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

20 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je -
 „Raudonasis smuikas“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, solist� 
R.Lipinaityt� (smuikas), S.Janu�ait� 
(sopranas). Dir. K.Wilson.
24 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - „Vilniaus 
kvartetas ir Golda Vainberg-Tatz“. 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, Golda 
Vainberg-Tatz (fortepijonas).

 TAIKOMOSIOS DAIL�S MUZIEJUS
21 d. 16 val.  - Daininink� Giedr� 
Kaukait�: „A� �inau t� smok�“. Solistai: 
S.�eryt� (sopranas), R.Dubinskait� 
(mecosopranas), N.Masevi�ius (bosas-
bari tonas). Dalyvauja: G.Kaukait�, 
R.Budrys.

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
20 d. 12 val.  - „Bardai vaikams. Dainuoja 
visi“. G.Arba�iauskas, L.Remeikien�.
20 d. 18 val.  - „Tai - Mes“. 
V.V.Landsbergis bei Vidas Petkevi�ius 
koncerte pasirodys kartu su savo dukromis. 
Julius, Dalia, Liucija Vaicenavi�iai, 
Giedrius, Agn� Arba�iauskai.

 VAIDILOS TEATRAS
21 d. 18 val.  - Legendinis pianistas. 
Andrei Gavrilov.

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
21 d. 15 val.  - „Muzikiniai monologai“. 
Atlik�jai: N.Mal�navi�i�t� (vokalas, fleita), 
O.Ditkovskis (vokalas, gitara).

 TRAK� PILIS
21 d. 15 val.  Did�iojoje men�je - „Su 
muzika per Europ�“. F.Mammola (mandoli-
na), N.D.Beniu�yt� (klavesinas), �iurlionio 
kvartetas.

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
20 d. 14 val.  - XIII tarptautinis rus� 
kult�ros ir meno festivalis. Ansamblis 
„Esse - Kvintet“ (Rusija). ��jimas - 
nemokamas.
20 d. 17 val.  - „Melodingieji“. 
Kauno stygini� kvartetas: K.Beinaryt�-
Palekauskien� (I smuikas), A.Mikutyt� 
(II smuikas), E.Lapinsk� (altas), S.Bartulis 
(violon�el�). Solist� G.Sutkut� 
(fortepijonas).
21 d. 17 val.  - „Am�iaus dvikova: smui-
kas ir gitara“. Zbignev Levicki (smuikas), 
Aurelijus Globys (gitara).
23 d. 18 val.  - „Skambanti Lietuva“. 
J.Karali�nait� (sopranas), L.Mikalauskas 
(bosas), B.Asevi�i�t� (fortepijonas).
24 d. 18 val.  - „Lietuvi�kas rapsodas“. 
Skirta dueto k�rybin�s veiklos 40-me�iui. 
ARMONAS-USS DUO: Rimantas Armonas 
(violon�el�), Irena Uss (fortepijonas).

25 d. 18 val.  - Virtuozin�s fortepijonin�s 
muzikos vakaras: „Pirmi ir paskutiniai“. 
Motiejus Bazaras (fortepijonas).

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
23 d. 18.30 val.  I a. foj� - „Su muzika - 
per Europ�“. Francesco Mammola (mandoli-
na, Italija), N.Dorot�ja Beniu�yt� (klavesinas). 
�iurlionio kvartetas: J.Tankevi�ius (I smui-
kas), D.Dik�aitis (II smuikas), G.Da�inskas 
(altas), G.Py�niak (violon�el�).
24 d. 12 ir 18.30 val.  I a. foj� - „Pep� 
keliauja � koncert�“. Klaip�dos brass kvin-
tetas: S.Petrulis (meno vadovas, trimitas), 
A.Maknavi�ius (trimitas), M.Miliauskien� 
(valtorna), E.Bru�as (trombonas), V.Liasis 
(t�ba).
26 d. 18.30 val.  - „Muzikin� kelion� 
dviese“. Vilija Po�kut� ir Tomas Daukantas 
(fortepijoninis duetas).

 �VEJ� R�MAI
20 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - Vis� 
laik� hitai. „Hiperbol� Tribute Band“.

 KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
24 d. 11 val.  Kupi�kis, kult�ros centre; 24 
d. 13 val.  Anyk��iai, Jono Bili�no gimna-
zijoje - Edukacinis koncertas „Dainuoju ir 
groju Lietuvai“. Veronika Povilionien�, Petras 
Vy�niauskas (saksofonas).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 10-25 d. 10.50, 15.50 val. 
20-22, 24-25 d. 18.30 val. 20-21, 24-25 d. 
20.40 val. 22 d. 21.40 val. 20 d. 23.30 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 11.20, 
12.40, 13.30, 16, 16.55 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 20 d. 23.20 val.
„Rajone“  (drama, Rusija, N-16) - 20-25 d. 
13.40, 19, 21.10 val. (19, 21.10 val. 
seansai vyks 23 d.).
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-22, 24-25 d. 19.20, 21.40 val. 20 d. 
23.40 val.
„Geriausios 2018 met� KAN� LI�T� 
reklamos“  (N-13) - 23 d. 16.30, 19, 
21.30 val. 24-25 d. 18.30, 21.30 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 25 d. 18.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
20-25 d. 10.10, 12.30 val. 20-22, 24-25 d. 
14.50, 17.10, 19.30, 21.50 val. 20-21, 
24-25 d. 18.20 val. 22 d. 19.10 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
originalo k., Lietuva, JAV, N-13) - 
20-25 d. 15.40 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 10.30, 15.30, 18.05, 
19.05, 20.50, 23.35 val. (23-25 d. 18.05, 
20.50 val. seansai nevyks; 19.05 val. seansas 
vyks 24 d.; 23.35 val. seansas vyks 20 d.).
„Didysis ka�i� pab�gimas“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
20-25 d. 10.20, 12.20, 14.30 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 20-25 d. 16.20, 21.20, 23.40 val. 
(23 d. 21.20 val. seansas nevyks; 
23.40 val. seansas vyks 20 d.).
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 20-25 d. 13.50, 18.50 val. (23 d. 
18.50 val. seansas nevyks).
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada, V) - 20-25 d. 10.40, 
15 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-21 d. 11.10 val.
„Pasmerktasis“  (trileris, Rusija, N-13) - 
20-22, 24-25 d. 21.40 val.
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 20-25 d. 11 val.
„Jonukas“  (nuotyki� f., JAV, N-7) - 
20-25 d. 13.20 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 
20-25 d. 13.10, 19.10 val. (19.10 val. 
seansas vyks 20 d.).
„Sunk�s laikai vie�butyje „El 
Royale“  (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
20-22, 24-25 d. 21.30 val.
„Nedidel� paslauga“  (trileris, JAV, 
N-13) - 20-22, 24 d. 16.40 val.
„Vakarin� mokykla“  (komedija, JAV, 
N-13) - 21 d. 19.10 val.

Vova ir jo geriausias vaikystės draugas Kisa 
savo rajone užsiima įvairiais nelegaliais darbe-
liais, atnešančiais jiems nemažus pinigus. Links-
mybės, aštrūs pojūčiai ir trumpalaikiai malonu-
mai tampa jų kasdienybe. Meilė jiems taip pat 
nėra svetima. Pamačius jauną gražuolę šokėją 
Sonią, netgi užkietėjusiam chuliganui ir muštynių 
asui Vovai suvirpa širdis. Jo santykiai su Sonia 

tampa slapti, nes vyriška draugystė jam yra svar-
biausia, o meilės reikalai, pagal jį, „kietam bičui“ 
nedera. 

Tačiau vieną dieną viskas kardinaliai pasikei-
čia, kai draugai gauna itin patrauklų ir pelningą 
užsakymą. Jei jo imsis, patys taps visiškai savęs 
negerbiančiais šunsnukiais. Koks bus vaikystės 
draugų pasirinkimas?

„Rajone“
LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO SPALIO 19 D.

KRIMINALINĖ DRAMA. RUSIJA, 2018.

REŽISIERĖ: OLGA ZUJEVA.
AKTORIAI: ILJA MALANINAS, 
DANILA KOZLOVSKIS, OLGA ZUJEVA, 

ANGELINA STREČINA, ELENA OBOLENSKAJA.

PREMJERA

DANILA KOZLOVSKIS, OLGA ZUJEVA, DANILA KOZLOVSKIS, OLGA ZUJEVA, 
N-16

LAISVALAIKIS  2 0 1 8  s p a l i o  2 0  d . Kinas  13
FORUM CINEMAS VINGIS

„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 12, 15 val. 20-21, 
24-25 d. 18.10 val. 22 d. 18.25 val. 20-22, 
24-25 d. 21.20 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 11, 13.15, 
15.30, 17.50 val. (23 d. 17.50 val. seansas 
nevyks).
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 20-25 d. 
14.10 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 20-21 d. 11.50 val.
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-24 d. 17.05 val. 20-22, 24-25 d. 19.15, 
21.30 val.
„Izabel� ir jos vyrai“  (komedija, 
Pranc�zija, N-16) - 20-25 d. 14, 19 val. 
(23 d. 19 val. seansas nevyks).
„Rajone“  (drama, Rusija, N-16) - 
19-25 d. 16.25, 21.30 val. (23 d. 21.30 val. 
seansas nevyks).
„Interneto valytojai“  (Vokietija, 
Brazilija, Olandija, Italija, JAV) - 20-22, 
24-25 d. 19 val.
„Samsonas ir Dalila“  (originalo k.) - 
22 d. 19.55 val. (Tiesiogin�s premjeros 
transliacijos i� Niujorko Metropolitano 
operos �ra�as!)
„Silfid�“  - 22 d. 17 val. (Tiesiogin�s transli-
acijos i� Maskvos Did�iojo teatro �ra�as!)
Projektas „Normalios bobos eina OUT“ 
„Nico, 1988“  (N-16) - 22 d. 19 val.
„Geriausios 2018 met� KAN� LI�T� 
reklamos“  (N-13) - 23 d. 16.30, 19, 
21.30 val. 24-25 d. 18.30, 21.30 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 25 d. 18.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
20-25 d. 11.10, 13.30, 17 val. 20-22, 24-25 
d. 16, 19.20, 21 val. 20-22 d. 18.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
originalo k., Lietuva, JAV, N-13) - 20-22, 
24-25 d. 21.40 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 11.10, 13.55 val. 
21 d. 18 val. 20-22, 24-25 d. 20.10 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 20-25 d. 11.30, 16.15, 21.10 val. 
(23 d. 21.10 val. seansas nevyks).
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 20-21, 24-25 d. 18.40 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Kinija, V) - 20-25 d. 11.30, 13.40, 15.50 val. 
(11.30 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada, V) - 20-25 d. 11, 12.55, 
15 val. (11 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Namo su laikrod�iais paslaptis“  
(nuotyki� f., JAV, N-7) - 20-25 d. 16.30 val.
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(animacinis f., Kinija, N-7) - 20-25 d. 11.20 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 13.40 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 20-22, 
25 d. 21.20 val.
„Sunk�s laikai vie�butyje „El Royale“  
(mistinis trileris, JAV, N-16) - 21 d. 
20.55 val.

“SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Izabel� ir jos vyrai“  (komedija, 
Pranc�zija, N-13) - 24 d. 17 val. 21 d. 
21 val. 25 d. 19.10 val.
„A� priglaud�iau �ird� prie �em�s“  
(dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 20 d. 
15.10 val. 23 d. 17.10 val.
„Interneto valytojai“  (Vokietija, 
Brazilija, Olandija, Italija, JAV) - 20 d. 
18.50 val. 21 d. 16.50 val. 23 d. 20.50 val. 
24 d. 19 val. 25 d. 21.10 val.
„Didelis blogas lapinas ir kitos 
istorijos“  (animacinis f., Pranc�zija, 
Belgija) - 20 d. 13.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 20 d. 16.50 val. 
22 d. 15 val. 23 d. 18.50 val. 24 d. 
20.50 val. 26 d. 21 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20 d. 20.40 val. 22 d. 19 val. 
25 d. 16.40 val.
„Jonukas“  (nuotyki� f., JAV, N-7) - 
21 d. 13.30 val.
„I� kur tas �vyt�jimas“  (Lietuva) - 
21 d. 15.30 val.
„Veidrodis“  (drama, Rusija, N-13) - 
21 d. 18.40 val.
„Kv�pavimas � marmur�“  (drama, 
Lietuva, Latvija, Kroatija, N-13) - 22 d. 
17 val.

„Nico“  (biografin� muzikin� drama, Italija, 
Belgija, N-16) - 26 d. 16.40 val.
„Balta pauk�t� su juoda �yme“  
(drama, Ukraina, N-16) - 26 d. 18.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 25 d. 20 val.
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-16) - 20-22, 24-25 d. 10, 12.45, 
15.45, 18.45, 21.45 val. 23 d. 12.45, 15.45, 
18.45, 21.45 val.
„Did�ioji p�da“  (trileris, dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-23 d. 10.15, 
11.45, 12.30, 14, 14.45, 16, 17, 18.15 val. 
24 d. 10.15, 12.30, 14.15, 14.45, 16, 17, 
18.15 val. 25 d. 10.15, 11.45, 12.30, 14, 
14.45, 15.30, 17, 17.45 val.
„Rajone“  (drama, Rusija, N-16) - 
20-24 d. 19 val.
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-25 d. 19.30, 21.30 val.
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada, V) - 21-24 d. 10, 
12 val. 20 d. 10 val. 25 d. 11.30 val.
„Jonukas“  (nuotyki� f., JAV, N-7) - 
20-24 d. 16.45 val. 25 d. 16.15 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
20-24 d. 10.30, 12.45, 15, 16.30, 17.15, 
19.15, 20.30, 21.30 val. 25 d. 10.30, 12.45, 
15, 16.30, 17.15, 19.15, 21.30, 22.15 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (animacinis 
f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 20-24 
d. 10, 12, 14 val. 25 d. 11.30, 13.30 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, N-13) 
- 20-25 d. 14.15, 16.45, 19.15, 21.45 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-24 d. 14, 19, 21.45 val. 25 
d. 13.30, 19, 21.45 val.
„�aisl� parduotuv�s paslaptis“  
(animacinis f., Kinija, N-7) - 21-25 d. 10.15, 
12.15 val. 20 d. 12 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 
20-25 d. 21.15 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20 d. 11 val. (specialus 
seansas ma�iukams).
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24 d. 
12 val. (specialus seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 10.30, 
11.40, 12.50, 14, 15.10, 17.30 val. (25 d. 
11.40 val. seansas nevyks; 23 d. 17.30 val. 
seansas nevyks).
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 23-25 d. 18.10 val.

„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 10.40, 16 val. 
20-21, 24-25 d. 19 val. 20-22, 24-25 d. 
20.30 val. 20 d. 23.30 val.
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-25 d. 17.10, 19.50, 22.30, 23.20 val. 
(23 d. 17.10, 19.50 val. seansai nevyks; 
23.20 val. seansas vyks 20 d.).
„Samsonas ir Dalila“  (originalo k.) - 
22 d. 19.55 val. (Tiesiogin�s premjeros 
transliacijos i� Niujorko Metropolitano 
operos �ra�as!)
„Silfid�“  - 22 d. 17 val. (Tiesiogin�s 
transliacijos i� Maskvos Did�iojo teatro 
�ra�as!)
„A� priglaud�iau �ird� prie �em�s“  
(dokumentinis f., Lietuva, N-13) - 22, 
24-25 d. 15 val.
„Geriausios 2018 met� KAN� LI�T� 
reklamos“  (N-13) - 23 d. 16.30, 19, 
21.30 val. 24-25 d. 18.45, 21.30 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 25 d. 18.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
20-25 d. 10.20, 12.40, 22.20 val. 20-22, 
24-25 d. 15, 16.20 val. 21-22, 24-25 d. 
17.20 val. 20-21, 24-25 d. 18.40, 21 val. 
22, 24 d. 19.40 val. 20 d. 23.40 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
originalo k., Lietuva, JAV, N-13) - 20-25 d. 
13.40 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Kinija, V) - 20-25 d. 11, 13, 14.55 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-24 d. 17.40 val. 20-22, 
24-25 d. 19.20 val. 22-25 d. 22.10 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 20-25 d. 15.40 val. 20-22, 25 d. 
20.40 val. 20-22, 24-25 d. 22 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 20-25 d. 13.10 val.
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada, V) - 20-25 d. 10.50, 
12.55 val.
„Sunk�s laikai vie�butyje „El 
Royale“  (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
20 d. 0.30 val.
„Nerealieji 2“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 10.10 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija, N-7) - 20-21, 
23, 25 d. 15.10 val.

CINAMON MEGA
„Helovinas“  (siaubo f., JAV) - 25 d. 
19.15 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 20-21, 23-25 d. 13, 
15.15, 17.30, 18.40, 19.40, 21.50 val. 22 d. 
13, 15.15, 17.30, 19.40, 21.50 val.

„Jonukas“  (nuotyki� f., JAV, N-7) - 
20-24 d. 13.15 val. 25 d. 12.30 val.
Karali�kasis baletas: „Majerlingas“  - 
25 d. 19 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-24 d. 10.45, 12, 
14.10, 16.20, 17, 19.15 val. 25 d. 10.45, 
12, 14.10, 16.20, 17 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 20-25 d. 11, 
13.30 val.
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV) - 20-24 d. 17.40, 20.45 val. 25 d. 
15.45, 20.45 val.
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-25 d. 22.30 val.
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada) - 20-24 d. 10.15 val. 
25 d. 11.15 val.
„Sunk�s laikai vie�butyje „El 
Royale“  (mistinis trileris, JAV, N-16) - 
20-25 d. 21.30 val.
„�iurpuliukai 2: prakeiktas 
Helovynas“  (siaubo komedija, JAV) - 
20-24 d. 15 val. 25 d. 14.45 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-24 d. 12.15, 18.30 val. 
25 d. 18.30 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 20-25 d. 21.15 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 20-21, 23-25 d. 16 val. 22 d. 15.40 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 20-24 d. 
11.15 val. 25 d. 10.15 val.
„Super D�onis smogia“  (nuotyki� 
komedija, Did�ioji Britanija) - 20-21, 
23-24 d. 15.45, 20.30 val. 22 d. 15.30, 
20.30 val. 25 d. 13.15 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 10.30, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.35, 15.40, 16.50 val. 
(10.30 val. seansas vyks 20-21 d.; 23 d. 
15.40 val. seansas nevyks).
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 10.40, 15.50, 18.10, 
21 val.
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-25 d. 13.40, 18.50, 21.10 val.
„Rajone“  (drama, Rusija, N-16) - 
20-25 d. 19.10 val.
„Samsonas ir Dalila“  (originalo k.) - 
23 d. 19.55 val. (Tiesiogin�s premjeros 
transliacijos i� Niujorko Metropolitano 
operos �ra�as!)
„Geriausios 2018 met� KAN� LI�T� 
reklamos“  (N-13) - 23 d. 16.30, 19, 
21.30 val.

„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 25 d. 18.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
20-25 d. 10.10, 12.30, 14.50, 21.50 val. 
20-24 d. 17.10, 19.30 val. 20-22, 24-25 d. 
18, 22.20 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Kinija, V) - 20-25 d. 11.40, 13.50, 16 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 12.50, 18.20, 
21.20 val. (23 d. 18.20, 21.20 val. seansai 
nevyks).
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 20-25 d. 15.50, 21.30 val.
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada, V) - 20-25 d. 10.20 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 10.40, 
16.30 val. 20-23 d. 11.20, 13.35 val. 
24-25 d. 10.20, 12.20 val. 20-22, 24-25 d. 
15.50 val.
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 13.25, 17.40, 
20.45 val.
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-25 d. 19.15, 21.30, 23.30 val. 
(23.20 val. seansas vyks 20 d.).
„Geriausios 2018 met� KAN� LI�T� 
reklamos“  (N-13) - 23 d. 16.30, 19, 
21.30 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 25 d. 18.30 val.
13-asis Vilniaus tarptautinis vaik� 
ir jaunimo film� festivalis  - 24-25 d. 
10.15, 12.15 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
20-25 d. 10.10, 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, 
21.50 val. 20-22, 24 d. 18.10, 20.30 val. 
25 d. 21 val. 20 d. 22.50 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 10.30, 16.20, 
18.45 val. (22 d. 18.45 val. seansas nevyks).
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 20-25 d. 15.10, 21.40 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Kinija, V) - 20-25 d. 10.20, 13, 14.20 val. 
(24-25 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada, V) - 20-23 d. 12.20 val.

PANEV��YS

FORUM CINEMAS 
BABILONAS

„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 20-25 d. 10.20, 12.35, 
14.25 val. (10.20 val. seansas vyks 
20-21 d.).
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 22-25 d. 
16.40 val.
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 20-22, 24-25 d. 20.30 val.
„Siaubo festas“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
20-25 d. 21.20 val.
„Geriausios 2018 met� KAN� LI�T� 
reklamos“  (N-13) - 23 d. 19, 21.30 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 25 d. 18.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
20-25 d. 12.40, 14.50, 19, 21.50 val. 
20-24 d. 17.10, 19.30 val. 20-21 d.
 16.40 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Kinija, V) - 20-25 d. 10.30, 12.15 val. 
(10.30 val. seansas vyks 20-21 d.).
„Misija Katmandu: Nel�s ir Simono 
nuotykiai“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Kanada, V) - 20-21 d. 
10.10 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 20-25 d. 15.05 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 3D, 
N-13) - 20-22, 24-25 d. 18 val. 

Redakcija u� repertuaro 
pakeitimus neatsako

Šmaikšti animacinė komedija, kurioje trys 
princesės - Pelenė, Miegančioji gražuolė ir 
Snieguolė - sužino, kad yra įsimylėjusios tą 
patį princą.

Princas Žavusis nešiojasi prakeiksmą nuo 
pat vaikystės - visos merginos jį įsimyli iš pir-
mo žvilgsnio! Beviltiškai galvas pametusios 
damos ir jų palikti mylimieji karalystėje kelia 
sumaištį. Kad prakeiksmas nevirstų baisia ne-

laime ir nesunaikintų meilės visoje karalystėje, 
princas turi surasti savo tikrąją meilę iki 21-ojo 
gimtadienio.

Vieną dieną princas Žavusis susipažįsta su 
žaviąja plėšike Leonora, kuri taip pat prakeikta - 
jos širdis bejausmė, todėl princo kerai jos nevei-
kia. Apsimetusi vaikinu Leonora pasiryžta lydė-
ti princą į kupiną nuotykių ir išbandymų kelionę. 
Jie turės pereiti nepereinamą slėnį, įveikti akme-
ninį monstrą, susiremti su milžinėmis bei atsi-
laikyti prieš nieko gera nežadančius piktosios 
raganos burtus.

„Princas 
   Žavusis“
„Charming“

Šmaikšti animacinė komedija, kurioje trys 

LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO SPALIO 26.

ANIMACINĖ KOMEDIJA. JAV, KANADA, 2018.

REŽISIERIUS: ROSS VENOKUR.
LIETUVIŠKAI DUBLIAVO: JUDITA URNIKYTĖ, 

VAIDAS BAUMILA, GIEDRĖ KILČIAUSKIENĖ, 

GABRIELĖ MALINAUSKAITĖ-RUDZIENĖ, DAIVA 

RUDYTĖ, SIMA TARVYDAITĖ, JUOZAS GAIŽAUSKAS, 

ALGIRDAS DAINAVIČIUS.

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

Baras „California“. Vilnius. 
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, 
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”. Vilnius, 
Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, 
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus ir 
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, 
(8 37) 202 806, 
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, 
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”. 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma. 
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio 
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida 
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida 
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, 
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077, 
www.facebook.com/mojitonaktys

KAVINĖS, RESTORANAI

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

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

KITOS PASLAUGOS

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

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

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

Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras 
ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, 
(8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras . 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras 
„Kitas kampas”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 677) 19 812, 
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras/ 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 2 
bilietams į „Šiaulių dramos teatro“ 
spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS

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

APRANGA, AKSESUARAI

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

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

MOKYMO KURSAI

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. 
www.alkava.lt

KITOS PREKĖS

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

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

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

PROGNOZĖ  SPALIO 20-26 D.

GEROS DIENOS: 20, 21, 25 D.

BLOGOS DIENOS: 23, 24, 26 D.

Modelis
Vaida Grikšaitė-Česnauskienė
1983 10 20

Sporto žurnalistas
Tomas Langvinis
1979 10 26

Aktorė
Valda Bičkutė 
1980 10 25

SVEIKINA

Avinas. Į asmeninį gyve-
nimą jaudulio vėjo įneš 
netikėta pažintis ar at-

siradusi pirmoji meilė. Neramus 
ir aktyvus laikotarpis. Būsite 
nuolat gaišinami ir trukdomi kitų 
asmenų, o tai jauks jūsų planus 
ir leng vai erzins. Leiskite sau 
atsipūsti. Pasaugokite sveikatą, 
silp noji grandis bus gerklė ir 
akys. Praleiskite daugiau laiko su 
savo šeima.

Vėžys. Meilėje vyraus 
romantinės nuotaikos. 
Antroje savaitės pusė-

je galite sulaukti jums labai 
svarbių žinių dėl naujo darbo 
pasiūlymo, kurio senai laukėte. 
Jei šiuo metu tvarkote nekilno-
jamojo turto reikalus, pagaliau 
gausite seniai lauktą raštą ar 
žinią. Rūpinkitės savo fizine ir 
emocine sveikata.

Svarstyklės. Perkainokite 
santykius, kad į ateitį 

žengtumėte žinodami, į kokį petį 
galite atsiremti. Tikėtina, kad 
darbe užgrius lavina rūpesčių. 
Atsiras netikėtų išlaidų, kurios 
kaip reikiant išmuš iš pusiaus-
vyros ir apkartins gyvenimą. 
Nenusiminkite, ateitis jums pa-
žers dovanų, kurių tikrai esate 
nusipelnę.

Ožiaragis. Vienišiems 
patartina būti apdairiems 
su nauju pažįstamu ar 

pažįstama. Tvarkydami darbe 
piniginius reikalus, būkite ypač 
atsargūs, nes galite priimti 
neadek vačius sprendimus, už 
kuriuos vėliau teks brangiai 
sumokėti. Vartokite daug kalcio 
turinčių produktų.

Jautis. Tikėtina, kad susi-
tiksite su senais bičiuliais, 
galbūt patys ieškosite 

galimybių susitikti su mokslo 
draugais ar buvusiais kolegomis. 
Asmeninio gyvenimo dangų nu-
švies malonių akimirkų spindu-
liai. Sėkmė lydės finansininkus. 
Tai gana stabili ir finansiškai sau-
gi savaitė. Visgi savijauta nebus 
gera, pasirūpinkite ja, nes gali 
parklupdyti peršalimas.

Skorpionas. Gali ap-
niukti asmeninio gyveni-
mo dangus. Aiškinsitės 

garsiai, tačiau tai - ne pabaigos 
laikas: sudarius paliaubas, vis-
kas tekės jums įprasta vaga. 
Intuicija jūsų neapgaus, šią 
savaitę geriau pirkti nei parduo-
ti. Patartina saugotis vandens 
telkinių. Ir apskritai - saugokite 
sveikatą.

Vandenis. Tikėtini nesu-
tarimai su mylimu žmo-

gumi. Vienišoms širdims pažin-
čių geriau neieškoti, tada 
ši savaitė praeis ramiai, nekelda-
ma didelės įtampos. Gerai seksis 
tvarkyti jums aiškius darbus, 
tačiau netinkamas laikas naujų 
darbų pradžiai. Dažniau užsukite 
į sporto klubą.

Dvyniai. Jūsų pasiti-
kėjimas savimi ir gera 
nuotaika neleis kitiems 

elgtis su jumis nepagarbiai. 
Ieškantiems antrosios pusės, 
pažintis gali įvykti keliaujant. 
Profesinėje veik loje patartina 
atkreipti dėmesį į bendradar-
bius, galbūt kažkuriam esate 
konkurentas ir tik laiko klau-
simas, kada yla išlįs iš maišo. 
Saugokite kojas.

Mergelė. Meilės vandenis 
drums delsimas, antroji 
pusė turi planų, tačiau kol 

kas apie tai mąsto ir tyli, laikant 
jus nežinioje. Palankus laikas 
valstybės struktūrų darbuoto-
jams, politikams - galite gauti 
netikėtą naujieną, ji bus susijusi 
su darbu. Saugokitės žarnyno 
infekcijos, plaukite vaisius ir dar-
žoves.

Šaulys. Nors spaus kas-
dieniai darbai ir įsipareigo-
jimai, mintis užvaldys nau-

ja pažintis. Aistra bus stipresnė 
už pareigos jausmą, o tai neabe-
jotinai atsilieps darbinei veiklai. 
Net jeigu ir prispaus finansiniai 
rūpesčiai, nepraraskite optimiz-
mo, viskas priklausys nuo vidinio 
nusiteikimo, todėl tikėkite, kad 
viskas bus gerai. 

Žuvys. Bus svarbu išsiaiš-
kinti, kas jus sieja su antrąja 
puse - nuoširdūs jausmai 

ar išskaičiavimas. Perkainokite 
santykius, kad ateityje jaustu-
mėtės tvirti. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuici-
jos, tai padės išvengti klaidingų 
sprendimų. Saugokitės vandens 
telkinių.

Liūtas. Asmeniniame 
gyvenime tikėtinos nau-
jos pažintys, santykiai 

klostysis kiek vangokai, todėl 
imsite abejoti savo pasirinkimu. 
Darbe jausitės puikiai, nors no-
rėdami įveikti užduotis, turėsite 
paplušėti iš peties, tik taip jūsų 
darbo rezultatai bus puikūs. Ir tai 
įmanoma! Palankus laikas atos-
togauti.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

TV laidų vedėjas, konditeris
Ali Gadžijevas
1983 10 21

Klubo partneriai  15

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

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

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

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

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

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

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS „LAISVALAIKIO“ KORTELĖS. UŽSISAKYKITE: WWW.LAISVALAIKIS.LT/ANKETA
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

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

Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, 
www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“. 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. 
Trakuose, Anykščiuose, Zarasuose - 
2 Eur nuolaida*. 
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas. 
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui 
(1 asm.) startiniam mokesčiui, 
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida 
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai. 
Tel. (8 620) 86 666, 
www.rkv-racing.lt

Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522, 
www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, 
www.golfclub.lt

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika
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Vertikaliai: Lygsvara. Kalibras. AV. Enrik�. 
Degutas. Oda. Kasos. Megera. Sura�in�ti. Lola. 
Narevas. Bajanas. Kal�s. VE. Iranas. Akis. Ar. 
En�jas. Rialas. Gro. Vadas. Belas. IL. Rasi. Kitas. 
Tekini. Kustodas. Palyt�t. Kalis. Edas. SVV. Dija. 
Ostinas. Kameronas.

Horizontaliai: Kandela. Eva. Egojanas. LO. 
Mingela. �dik�s. Uranija. Ust. Kreta. Arasas. �sas. 
Ten. Ses�. Koda. Karbidas. Karos. Sietas. Vidun. 
Alas. Karakalas. SA. Arakas. PVM. Gd. �elis. 
Tave. Kivis. El. Varanas. Skydo. S�s. Itin. Rymot. 
Varin�ja. Siderolitas.

Pa�ym�tuose langeliuose: MEDIUMAS.

Palūšėje vyko „100 valčių žygis, 

Lietuvos šimtmečio proga!“.

ANEKDOTAI

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

Va
ld

o 
M

ar
tin

ka
us

 n
uo

tr.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti kvietimus � film� 
„Operacija: Hunter Killer“.

Atsakym� iki spalio 24 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�tojas 
Gintaras �AIKAUSKAS i� Vilniaus. 
Jam bus �teikta knyga „�okis su 
tamsa“. 

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

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

16  Pasuk galvą
SU
DO
KU

i� Vilniaus. 

ANEKDOTAI

Žmona vyrui:
- Nesuprantu, kaip galima 

visus savaitgalius praleisti 
alaus bare...

- Tai kam kalbi apie daly-
kus, kurių neišmanai?

●
Kalbasi du draugai:
- Aš valgau daug mėlynių, 

todėl mano regėjimas - 100 pro-
centų.

- O aš daug grybų, todėl 
mano regėjimas - 150 procentų.

- Kaip suprasti?
- Matau net tai, ko nėra.

●
Balsas iš vonios kambario:
- Brangusis, nusiimk akinius, 

aš tuoj makiažą nusivalysiu...
●

Vyras žmonai:
- Atsimeni, ryte laksčiau po 

namus šaukdamas: „Valio, pa-
galiau suradau tuos prakeiktus 
raktus!“?

- Aha...
- Tu nematei, kur aš po to 

juos nukišau?
●

Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs 

manote - jeigu žmogus kalbasi su 
katinu, tai jau paranoja ar dar ne?

- Manau, dar ne. Paranoja 
yra tada, kai žmogui baisu, kad 
katinas ko nors neišplepėtų.

●
Petras pirmąkart skrenda 

lėktuvu. Po skrydžio atsikelia 
eiti, kelnės nusmunka.

- Nesuprantu... Tai užsise-
kit diržus, tai atsisekit, tai už-
sisekit, tai atsisekit...

●
Pokalbis lėktuve. Pilotas 

atsidūsta ir sako šuolių instruk-
toriui:

- Ar gali savo mokiniams 
pasakyti, kad nešokinėtų, mes 
gi dar net nepakilome!

●
Mama laukiasi antro vaiko. 

Greitai gimdys. Tėvas nori tam 
paruošti penkiametę dukrą:

- Žinai, į mūsų namus tuoj 
atskris gandras...

- Oi, kad tik mamos neiš-
gąsdintų!

- Kodėl?
- Negi nežinai, kad nėščios 

moterys į viską jautriai reaguoja?
●

Vyras iš tualeto:
- Danute! Girdi?!
- Kas yra, popierius baigės?
- Ne, perkrauk routerį?

●
Diskutuoja baseino prižiū-

rėtojai:
- Į baseiną per minutę prite-

ka 400 litrų vandens, o išteka - 
402 litrai...


