Nr. 16 (1048) 2018 m. balandžio 21-27 d.

Mėgautis
kiekviena
diena

su

2 Interviu

2 0 1 8 b a l a n d ž i o 2 1 d . laisvalaikis

Kostas Smoriginas: buvome liaudies
artistai, o tapome liaudies priešais

- Užsiminėte apie anūkus.
Ar daug laiko praleidžiate su
jais?
- Kaip išeina, kartais daugiau,
kartais mažiau, bet pasiilgstu tų
savo vaikučių. Turiu dvi mergaites ir du berniukus, esu bagotas.
Džiaugiuosi jais. Ir savo sūnumi
labai džiaugiuosi. Kaip tik neseniai buvau jo koncerte. Žaviuosi
juo ir gerbiu jį kaip asmenybę,
kaip atlikėją. Jis darbštus, rūpinasi savo šeima.

Žinių troškimas ir noras save nugalėti - tai, kas žinomą aktorių ir
muzikantą Kostą smoriginą
veda į priekį ir neleidžia paskęsti
nuoskaudose. o nuoskaudų yra.
Jam skauda dėl valstybės kultūros politikos, dėl valstybės santykio su paprastu žmogumi, dėl
emigracijos, dėl po truputį nykstančios Lietuvos. neskauda tik dėl
jaunimo, kuris, anot aktoriaus, yra
gabus, entuziastingas ir kupinas
idėjų. Vasario mėnesį antrą insultą patyręs K.smoriginas šiandien
jau po truputį atsigauna - planuoja grįžti į sceną, dirba su nauja programa ir yra nusiteikęs optimistiškai. „o kas man belieka?“ retoriškai klausia aktorius.

jaunam žmogui
pakliūti į tą
televizijos
mašiną, kuri
išsunkia ir
išspjauna, labai
pavojinga
- Jūsų sūnus taip pat yra
menininkas. Sutikite, kad būti
menininku yra didelė atsakomybė. Nepavargstate nuo to?
- Esi viešas asmuo ir viešoje
erdvėje neturi teisės daug ko daryti, nes vis tiek atsiras kas nors, kas
tave pažįsta. Bet tai, kad neleidi sau
kažko, nėra blogai. Jaunystėje aš
sau daug ką leisdavau. Leisdavau
ieškoti nuotykių naktimis... Bet
tam ir yra jaunystė, kad galėtum
išsidūkti, pabaksnoti nosimi ten,
kur negalima. Paskui ateina tam
tikras momentas, kai supranti, kad
esi profesionalas ir tau tai neleistina. Labai sunku uždirbti vardą. 30
metų tą dariau, bet galiausiai tas
vardas pradeda dirbti tau.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šį savaitgalį minėsite savo 65-ąjį gimtadienį. Ar ši data jums yra tam tikra riba, kai
reziumuojate praėjusius metus ar susidėliojate darbus ateinantiems metams?
- Ne. Gimtadienis man apskritai yra paprasta darbo diena.
Dažniausiai jį praleidžiu scenoje.
Artistams juk nėra nei Naujųjų
metų, nei šventinių dienų, nei
gimtadienių. Tai ne ta specialybė.
Visiems kitiems darai šventę, bet
ne sau. Šį kartą - 65-eri - lyg ir
apvali data, bet neturiu už ką, neturiu kur ir kaip.

- Menininkas scenoje yra
laisvas sakyti tai, ko galbūt
šiaip gyvenime negalėtų pasakyti?
- Menininkas niekada nėra
laisvas. Jį stabdo vidinė laisvė, vi-

dinis ribos, kurios nevalia peržengti, pojūtis. Apskritai žmogus
niekada nebus laisvas, nes jis gyvena visuomenėje. O visuomenė
yra sukūrusi tam tikrą sistemą,
tam tikrą įstatymų bazę, kurios
tu, nori nenori, turi laikytis. Priešingu atveju, iškrisi iš tos visuomenės ir tapsi balta varna.
- Kaip manote, ar šiandien
menas neperžengia tam tikrų
ribų? Kartais atrodo, kad šiuolaikiniai kūrėjai labiau bando
šokiruoti, nustebinti, o ne atskleisti problemas.
- Taip, beribė laisvė irgi nėra
gerai. Dabar suprantu, kad cenzūravimas yra reikalingas. Aš vaidinau puikioje japonų dramaturgo
Kokio Mitanio pjesėje „Juoko
akademija“. Atlikau karininko
cenzoriaus vaidmenį. Anksčiau
buvo tokia organizacija „Glavlitas“, jauni žmonės ten nešė savo
pjeses, o cenzorius žiūrėdavo, gali jas praleisti ar ne. Kartą senas
saugumietis, užuot atmetęs pjesę, liepia ją perrašyti. Autorius
kiekvieną rytą ateina su nauju variantu. Cenzorius niekaip negali
suprasti, kas per užsispyrimas,
kas per kūrybinis procesas stumia tą žmogų, kas jį motyvuoja.

Labai sunku
uždirbti vardą.
30 metų tą
dariau, bet
gaLiausiai tas
vardas pradeda
dirbti tau
Galiausiai pats įsitraukia į tą kūrybinį procesą, pats padeda rašyti. Istorija baigiasi jų didžiausia
draugyste ir supratimu, kad cenzūra nėra visagalė. Bet nežinau,
ar šiandien Lietuvoje reikėtų kalbėti apie meno cenzūrą, kai visa
meno ir kultūros politika neturi
jokios kultūros.
- Valstybė neskiria pakankamai dėmesio kultūrai?
- Valstybės prioritetas turi
būti kultūra. Paskui gali eiti ekonominiai pasiekimai. Jūs paklausykite, kokią nesąmonę jie mums
visą laiką purškia? Kad pas mus
ekonomiškai kažkas vyksta, kažkokie stebuklai, kad mes tokioje
vietoje ar kitokioje. Kokioje mes
vietoje? Mes lygioje vietoje,
kapstomės kaip karvės ant ledo
lygiai toje pačioje vietoje. Visi tie
laimėjimai yra tik popieriuose.

- Ką, jūsų manymu, reikėtų daryti, kad ta kultūra taptų
prioritetu?
- Visų pirma, turėtų būti suformuota valstybės kultūros politika. Visos valstybės tą perėjo.
Reikia pradėti nuo švietimo, kultūros politikos, nuo pagalbos jaunoms šeimoms. Juk ten ir prasideda kultūra. Tas mažas žmogeliukas, išgirdęs Lietuvos himną,
turėtų atsistoti ir pridėti ranką
prie širdies. O dabar viskas daroma tik formaliai. Pirmas kūrinys,
kurį reikėtų perskaityti vaikams „Brisiaus galas“. Supratęs šį pasakojimą, vaikas niekada nemes
šuns nuo tilto. Štai ir visa pradžia. O jie sistemas keičia, makaluoja kuo toliau, tuo sudėtingiau.
- Gal jaunoji karta pakeis
esamą netvarką?
- Jaunoji karta yra puiki. Pažįstu daugybę jaunų žmonių, aktorių. Reikia leisti jiems išbujoti,
išsidraskyti, išsitaškyti, išsišėlti
ir jie grįš prie tų pačių moralinių
normų, kaip kad jų tėvai grįžo,
grįš prie Bethoveno ir amžinų
vertybių.
- O jūs pats esate iš tų, kurie leidžia jaunajai kartai klys-

ti ar pamokote, duodate patarimų?
- Jei galiu savo pavyzdžiu ką
nors pamokyti ar įspėti, kad nedarytų to ar ano, žinoma, taip ir
padarysiu. Negi matydamas, kaip
vaikas, tarkime, vartoja narkotikus, sakysiu, tu vartok toliau, kai
prieisi liepto galą, tada mes su
tavimi pasikalbėsime. Negaliu į
tai ramiai žiūrėti, nors mano šeimoje to niekas nedaro. Bet auga
anūkai ir juos mokau ne draudimais ar liepimais, o pasakojimais,
pavyzdžiais. Kartu su savo anūku
dažnai žvejoju. Pasakoju jam, kad
žuvis lygiai taip pat yra gyvas sutvėrimas, jį sukūrė Dievas ir atimti jam gyvybę irgi yra tam tikra
nuodėmė, nepaisant to, kad žmonijos prigimtinė teisė yra rinkti,
žvejoti ar medžioti. Neaiškinu primityviai, neliepiu daryti tik taip ir
ne kitaip. Man ir pačiam nepatinka
tokie pamokslavimai. Noriu būti
laisvas. Noriu pats rinktis, kaip
man patogiau gyventi. Tarkime,
nesu labai praktikuojantis katalikas, bet žinau, kad virš mūsų yra
aukštesnė jėga, ir kad ji daug ką
sprendžia. Esu palankus religijai,
bet su Dievu galiu kalbėti be tarpininkų, o toks dalykas kaip išpažintis man sukelia diskomfortą.

Redakcijos archyvo nuotr.

- Matyt, ne veltui sunkiausiais momentais žmonės atsigręždavo į meną, į kūrybą...
- O kaip gi kitaip išsakyti savo vidinį pasaulį? Kaip kitaip išreikšti nepasitenkinimą ir nesupratimą to, kas vyksta aplink tave? Anksčiau, gūdžiais sovietiniais laikais, buvo surasta Ezopo
kalba. Viskas buvo užkoduota,
nors visi puikiai tą kodą skaitė.
Viskas buvo paslėpta, tarsi tiksinti bomba. Tik šitaip galėjai išreikšti savo santykį su santvarka,
su nelaisve, vergija.

- Nepavargstate nuo tos
atsakomybės?
- Pavargstu kaip ir visi žmonės. Pavargau nuo ligos, nuo šitų

Stasio Žumbio nuotr.

- Gimtadienis ar paprasta
diena - scenoje ne tik atiduodate, bet ir gaunate...
- Be abejo, gauni didžiulį užtaisą, žiūrovų meilę, pripažinimą.
Tai yra specialybė ir duodanti, ir
gaunanti. Kitaip negali būti. Kokia
prasmė kitu atveju? Kaskart išeidamas į sceną nori, kad žiūrovai
tave priimtų, kad jūsų taškai susiliestų. Tai labai svarbu. Čia ne
detalių gaminimas traktoriams,
kad jie važiuotų. Čia kitokios detalės - supoetintos, sualegorintos.
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metų, pavargau nuo neteisybės ir
nuo mokesčių inspekcijos. Nesuprantu, kodėl mokesčių inspekcija, suradusi klaidą, laukia visus
metus, o paskui atsiunčia pranešimą, kad man priskaičiuoti delspinigiai. Pastato tave į tokią buratino poziciją, ir tu supranti, kad
esi bejėgis. Prašai pagalbos, kad
prieš valstybę nebūtum skolingas, o jie sako - susiraskite buhalterį. Toks santykis mane nervina.
Arba - paskiria tau pirmojo laipsnio valstybinę pensiją, kuri yra
231 euras. Bet jos gauti aš negaliu. Negauna nei Juozas Domarkas, nei Eimuntas Nekrošius, nes
mes gauname apmokestinamas
pajamas. Čia absurdas. Mūsų mokesčių sistema yra idiotiška. Jau
nekalbu apie pensijas. Kas leidžia
tai daryti?
- Bet tuos įstatymus kuria
žmonės...
- Bėda ta, kad nėra žmonių,
kurie sirgtų už valstybę. Nemanau, kad visi neserga, bet dauguma į Seimą ateina tvarkyti savo
reikalų. Kol neišaugs turtinga
karta, kuri bus nepriklausoma
nuo algos, pati save galės išlaikyti ir uždirbti tiek, kad užteks ir
jiems, ir jų vaikams, kuri į Seimą
ateis iš patriotizmo, tol teisybės
nebus. Dabar pas mus nėra net
vidutinės klasės. Kokia čia vidutinė klasė? Kai šią akimirką sąskaitoje turi 2 tūkst. eurų? Čia ne
klasė. Aš suprantu, kad norvegai
moka didelius mokesčius, bet jie
išeina į pensiją ir gali keliauti po
visą pasaulį. Ateina laikas, kai jie
gyvena sau. Taip ir turėtų būti. O
kada dar gyventi? Visą gyvenimą
dirbi, bet, užuot gavęs didelius
pinigus, gauni kapeikas. Tokia
sistema ir niekam nepasiskųsi,

Tėvynės nepasirinksi. Po to ateina senatvė, manai, kad išėjęs į
pensiją skirsi daugiau laiko sau.
Bet tada užpuola ligos. Štai ir visas tavo - buvusio sovietinio ir 27
metai nepriklausomos Lietuvos,
kuri nubraukė visus tavo nuopelnus, žmogaus - gyvenimas. Anksčiau buvome liaudies artistai, o
kas dabar? Liaudies priešai?
- Bet gal yra ir teigiamų
dalykų šiandien Lietuvoje?
- Yra. Lietuva nestovi vietoje.
Ji gražėja. Pažiūrėkite į Vilnių, į
mažesnius miestelius - kur tik yra
šeimininkas, ten ir gražu. Nuostabu, kad galime keliauti, judėti iš
taško A į tašką B per pasaulį, gerai, kad nebėra sienų. Anksčiau
bet kokį lenkišką žurnalą apie
teatrą skaitydavome akis išplėtę.
Suprasdami, nesuprasdami, bet
tai buvo langas į pasaulį. Jau nekalbu apie tai, kaip pirmą kartą
išvažiavome į užsienį. Paskui supratome, kad ir kitas pasaulis nėra tobulas... Gražu Lietuvoje, tik
tuoj čia nebeliks tų, kas ja grožėsis. Juokinga, kai džiaugiasi, jog
praėjusiais metais išvažiavo
48 tūkst., o šiemet - tik 44 tūkst.
4 tūkstančiais mažiau. Tai jau yra
pasiekimas. Čia visas Seimas turėtų atsiklaupti Nepriklausomybės aikštėje ir melstis, kad Lietuva išliktų ar bent jau būtų duotas
šansas išlikti. Aš pažįstu žmonių,
kurie išvyko į Jungtines Amerikos
Valstijas, jie ten susikūrė gyvenimą, turi darbus, namus, lanko lietuviškas mokyklas. Jie niekada
negrįš. O tai buvo gabūs ir iniciatyvūs žmonės. Visi talentingi
žmonės išvažiuoja, visus verbuoja užsienio šalys - gydytojai išvažiuoja, kiti specialistai. Ir aš nė
vieno jų nekaltinu. Nesmerkiu net

ir tų, kurie išvažiavo dėl ekonominių priežasčių. Tokia žmogaus
prigimtis. Kodėl jis čia turi gauti
300 eurų ir kankintis, visą atlyginimą sumokėti už butą? Ten nuvažiuos, gaus 1000 eurų, dirbdamas prie traktoriaus, ir jokio rūpesčio nematys.
- Daugelis jaunų žmonių
įsivaizduoja, kad pasirinkę
dainininko karjerą gyvens
gerai...
- Ne. Renkantis dainininko ar
aktoriaus profesiją iš karto reikia
išbraukti du žodžius - šlovė ir pinigai. Niekada mūsų šitoje sistemoje menininkas nebus turtingas, nes valstybė nevertina intelektualaus darbo - idėjos, meninio, edukacinio projekto. Pabandykite gauti pinigų kokiam nors edukaciniam projektui. Aš nueisiu, gal
dar ir gausiu. Bet mecenatams neapsimoka, nes mokesčiai juos karpo iš visų galų. Pas mus nėra jokio
labdaros įstatymo. Kol valstybės
santykis bus toks, taip ir vilksimės
kaip ta karvė ant ledo - du žingsniai į priekį, du - atgal.
- O kokiam žmogui patartumėte eiti tuo menininko
keliu?
- Pirmiausia žmogus turi
trokšti žinių ir būti apsiskaitęs.
Pažįstu gabių, jaunų aktorių. Jie
pasirinko šitą kelią, nes neturėjo
kito. Jie kuria nuostabius dalykus.
Teatras nestovi vietoje. Jei mano
anūkas norės eiti į teatrą, be abejo, aš jį perspėsiu, pasakysiu, gal
tu kokią žemiškesnę profesiją pasirink, kad nereikėtų badmyriauti, kad nebūtum priklausomas nuo
režisierių, nuo vaidmenų, pagaliau nuo valstybės atlyginimo. Bet
jei matyčiau, kad čia jo kelias, nestabdyčiau. Kiekvienam galiu pasakyti - būti aktoriumi yra sunku,
bet niekam negaliu uždrausti eiti,
bandyti, vaidinti teatre ar televizijoje. O kaip išmokti, jei nepabandysi? Aš sutinku, kad lietuviški televizijos serialai yra siaubingi, bet nedarydamas tų siaubingų
serialų nepadarysi ir gero. Artistas turi filmuotis, jis turi suprasti, kas yra darbas su kamera.
- Nesate iš tų, kurie mano,
kad televizija gali sugadinti
aktorius?
- Gero aktoriaus tikrai nesugadins, bet sutinku, kad jaunam
žmogui pakliūti į tą televizijos
mašiną, kuri išsunkia ir išspjauna,
labai pavojinga. Bet kuriame šou
versle yra ta gręžimo sistema. Tu
reikalingas tol, kol esi įdomus.
Man keista, kai ateina kokia jauna
mergaitė ir vadina save aktore.
Dar nieko nesuvaidino, o jau aktorė. Jai pačiai dėl to turėtų būti
šiek tiek nejauku ir gėda. Ji nesupranta, kad yra įdomi tik tol,
kol kažką veikia. Kita vertus, aš
puikiai suprantu - baisiai knieti
papulti į tą televiziją, tapti žinomam, užsidirbti krūvą pinigų. Labai skanus tas laukinis medus,
bet jis turi savo kartumą. Žmonės
šito neturėtų užmiršti. Jei turi ką
pasakyti pasauliui ar Lietuvai,
eik. Dabar net televizijos laidose - tas pats per tą patį. Ar aš žiūriu pokalbius su Rūta, ar su Daiva. Visur kartojasi tas pats.
- Net pašnekovai tie patys...
- Tas kalbančias galvas jau seniai laikas nukapoti. Gal pasikei-

tus LRT vadovybei situacija pagerės, juk nacionalinis transliuotojas yra labai svarbus. Visus šou
velniop išimčiau, išskyrus Editos
Mildažytės, kuriame yra bent
šioks toks santykis ir pagarba
svečiui. Nesumeluota pagarba. O
visa kita - labai abejotina. Ne taip
pasiruošta. Ne tokie pinigai. Šou
lygis viską žudo. O koks nors vaikas žiūrėdamas galvoja, kad čia
gerai. Tai kaip man vaikui paaiškinti? Girdėjau tokią frazę, kad jei
profesorius negali paaiškinti 8
metų vaikui, ką jis daro, jis - šarlatanas, o ne profesorius.
- Menas šiandien dažnai
tampa verslu. Kaip jūs į tai
žiūrite?
- Čia ta pati dilema, kaip komercinis teatras ar ne komercinis? „Domino“ teatras laikomas
tokiu, tarsi už ribos. O aš galiu
drąsiai pasakyti, kad suvaidinti
komediją yra daug sunkiau negu
tragediją. Tai aukščiausias olimpas, į kurį kopė Čarlis Čaplinas,
jis tą darė genialiai, Jevgenijus
Leonovas, Jurijus Nikulinas. Tai
yra labai sunkus žanras. Nejaugi
senovės graikai buvo kvailesni už
mus? O jiems buvo reikalingi
trys žanrai - tragedija, komedija
ir drama. Jie visi turėjo paklausą.
O jei yra paklausa, visada bus ir
pasiūla. Ir nematau nieko čia gėdingo. Jei į Šekspyro „Makbetą“
ėjo žiūrovai tuntais, tai jis komercinis? E.Nekrošius žagtelėtų
tai išgirdęs. Aš komercijoje nematau nieko blogo. Tai yra savotiškas ekonominis ir dvasinis judėjimas.

noriu būti
laisvas. noriu
pats rinktis,
kaip man
patogiau
gyventi
- Pokalbio pradžioje
užsiminėte apie motyvaciją.
Kas jus motyvuoja?
- Esu žinių siekiantis žmogus. Man patinka pabandyti, kas
yra naujo, neįprasto. Dėl to dirbau
su aktorių trio, paskui atsirado
projektas su Neda Malūnavičiūte
ir Olegu Ditkovskiu. Ką tik baigiau projektą „Klounų dainos“ su
Audriumi Balsiu. Dabar laukia kitas projektas, kuriame tik dainuoju, Martynas Kuliavas groja gitara, o A.Balsys - klavišiniais. Jis,
matyt, atves į naują diską ir į naują programą, kuri vadinsis „Trise
valtyje, neskaitant šuns“. Mes
trise, o šunį visada surasime. Kol
kas nieko kito pats kuruoti negaliu. Sveikata neleidžia. Daug ką
dabar užmirštu. Motyvuoja tai,
kad reikia save nugalėti. Tai, kad
tavo dainą „Paukščiai“ išrenka į
penktą vietą iš visų Lietuvos dainų. Esi priverstas judėti. Teatre
greičiausiai jau nebevaidinsiu,
nors paskutinis darbas mane „veža”, labai pamilau savo personažą
Gintaro Varno spektaklyje „Junas
Gabrielis Borkmanas“, tik nejaučiu, kad galėčiau suvaidinti ir išlaikyti tą didžiulį krūvį.
- Bet muzikos scenoje jus
dar išvysime?
- Bijau, kad koncertuoti dar
koncertuosiu. O kas man belieka?
Reikia grįžti į normalų gyvenimą.
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Organizatorių nuotr.

Jaunatviškos mados gūsis

Tinklaraštininkės Simonos
Aleknaitės sukurtas
jaunatviškas derinys

Modelių mokyklos CATWALK modeliai pristatė madingiausius jaunimui skirtus derinius

Praėjusį savaitgalį prekybos centre „OZAS“ skambėjo jaunatviškas šurmulys. Gausus būrys madai neabejingo jaunimo rinkosi pamatyti šio sezono naujausių drabužių kolekcijų, skirtų jaunimui, ir susitikti su
Lietuvoje žymiomis mados tinklaraštininkėmis - Simona Aleknaite, Darja Tupčaja, Sigita Mušauskaite bei
Lietuvos youtube žvaigždėmis - Vike, Claudia, Emilija. Renginio viešnios paruošė savo stiliaus derinius iš
p.c. „OZAS“ parduotuvių. Kolekcijas demonstravo modelių mokyklos CATWALK modeliai.
„Mada - kaip vėjas, atrodo, kad pagavai, o jis - jau išgaravo. Kaip apsirengti, kad „neprašautum“?
Manau, svarbiau būti stilingam nei madingam, nekopijuoti mados tendencijų, nes ne kiekvienam tinka
tai, kas madinga. Pabandykime susikurti savitą stilių, kuris atspindi mūsų gyvenimo būdą bei pabrėžia
individualumą“ - taip sako viena iš organizatorių, modelių mokyklos CATWALK steigėja ir vadovė Ernesta Elzbergaitė.

Patarimais dalijosi tinklaraštininkė

Darja Tupčaja

Stasio Žumbio nuotr.

Donatas Montvydas koncertuos su simfoniniu orkestru
Vienas populiariausių šalies atlikėjų Donatas Montvydas savo išskirtiniais koncertais kiekvieną kartą nustebina tūkstančius gerbėjų. Šį kartą garsus
dainininkas pasiryžo sostinėje surengti romantišką
koncertą po atviru dangumi. Vilniaus universiteto
Botanikos sode liepos 5 dieną dainininką bus galima išvysti su kameriniu orkestru.
Atlikėjas planuoja klausytojus pakviesti puikiai
praleisti laiką nuostabios gamtos apsuptyje. „Šis
koncertas - viena iš laukiamiausių vasaros dienų.
Noriu į šį koncertą pakviesti visus įsimylėjėlius,
šeimas. Pažadu, kad bus labai romantiškas ir jaukus
vakaras po atviru dangumi, nuostabios Vilniaus universiteto botanikos sodo gamtos apsuptyje“, džiaugsmo neslepia Donatas. Ypatingame koncerte,
kaip ir visada, atlikėjas didelį dėmesį skirs ir šeimoms. Šį kartą tai ne tik specialios nuolaidos bilietams, bet ir botanikos sode įkurta zona, kurioje

bus galima rasti ne tik pramogų, bet ir įvairių užkandžių. „Norisi, kad šis koncertas būtų šventė
visiems, todėl tikslas yra surinkti repertuarą su
žinomiausiais kūriniais, kuriuos atliksime kartu su
kameriniu orkestru bei sukurti ypatingą aplinką.
Tikiu, kad pavyks surengti įsimintiną vakarą“, - pasakoja atlikėjas.
D.Montvydas neabejotinai laikomas vienu ryškiausių šalies atlikėjų, kuris muzikinėmis ambicingomis idėjomis lygiuojasi į ne vieną pasaulinio lygio
dainininką. Garsus vyras praėjusiais metais Lietuvos muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. buvo pripažintas geriausiu šalies popmuzikos atlikėju, o į
paskutinį didelio masto šou Kauno „Žalgirio“ arenoje susirinko tūkstantinė gerbėjų minia. „Niekada
sau neleidau ko nors daryti „puse kojos“, todėl
kiekvienas pasirodymas ar daina yra apgalvota. Visuomet kėliau aukščiausius kokybės standartus,
kad nenuvilčiau savęs ir tų, dėl kurių kuriu. Viską
darau iš širdies“, - atvirauja vienas ryškiausių šalies
dainininkų.
Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ
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EPA-Eltos nuotr.

Katės ar šunys?
Veikiausiai bent kartą teko dalyvauti pokalbyje apie tai, ką labiau mėgstate - kates ar šunis.
Šis klausimas neduoda ramybės
ir kai kuriems mokslininkams atlikta nemažai tyrimų bandant
paaiškinti, kuo skiriasi kačių ir
šunų šeimininkų charakteriai.
Panašu, jog dažniausiai renkamės augintinius, primenančius
mus pačius.
Koks šeimininkas, toks ir
gyvūnas

Pasak amerikiečių profesoriaus ir neuropsichologo Stenlio
Koreno (Stanley Coren), kalbant
apie skirtingus kačių ir šunų augintojų charakterius, svarbu paminėti, jog augintinio bei šeimininko santykis abiem atvejais yra
skirtingas - ir katės, ir šunys yra
išsaugoję prigimtinių savybių, turėtų dar prieš tai, kai žmonės juos
prijaukino ir apgyvendino namuose. „Gamtoje katės dažniausiai
yra vienišos medžiotojos, kurios
aktyviausios - naktį. Panašus jų
elgesys pastebimas ir namuose.
Kartais jos yra tiesiog nepastebimos ir pasirodo tik tada, kai išalksta ar nori pažaisti. Tačiau žaidimų ar bendravimo su šeimininku, joms reikia mažiau. Neretai
keletą minučių pažaidusios katės
praranda susidomėjimą ir tiesiog
išeina. Tuo tarpu šunys laukinėje

gamtoje gyvendavo būriais ir aktyviausi yra nuo aušros iki sutemų. Todėl ir naminiams šunims
reikia šeimininkų dėmesio, bendravimo ir žaidimų, o ilgesniam
laikui palikti vieni - jaučiasi liūdni
ir vieniši“, - paaiškino S.Korenas.
Remdamasis daugelio tyrimų
duomenimis, S.Korenas sako, jog
išvados yra kone identiškos ir gan
nuspėjamos. „Tyrimai rodo, jog
šunų augintojai yra labiau ekstravertiški, draugiškesni ir gyvena
turtingesnį socialinį gyvenimą.
Jie mieliau renkasi draugiją nei
vienatvę. Be to, šunų savininkai
yra pareigingi, pragmatiški ir linkę dažniau vadovautis protu nei
emocijomis, tačiau tuo pačiu yra
ganėtinai ekspresyvūs. Kačių augintojus galima vadinti ganėtinai
droviais, mėgstančiais vienatvę,

rimtais, nemėgstančiais prisitaikyti. Taip pat jie yra kūrybiškesni,
sentimentalesni ir labiau vertinantys savo nepriklausomybę“, pagrindinius skirtumus vardijo
amerikiečių profesorius ir neuropsichologas Stenlis Korenas.
Nei šuo, nei katė
Katės ir šunys yra populiariausi augintiniai visame pasaulyje, tačiau neretai namuose apsigyvena ir kur kas smulkesni gyvūnai - žiurkėnai, vėžliai, triušiai,
papūgos, žuvytės ir pan. Psichologai sako, jog dažniausiai vaikai
prašo šuniuko arba kačiuko, nors
patys neretai nėra pasiruošę prisiimti tokios didelės atsakomybės. Todėl tėvai, norėdami išvengti rūpesčių, ieško smulkesnių ir mažiau priežiūros reikalau-

jančių alternatyvų. Tačiau psichologai sako, jog žiurkėnų ar jūros
kiaulyčių neretai užsimano vaikai,
turintys tam tikrų bendravimo
problemų. Smulkus pūkuotas gyvūnas, leidžia jiems pasijusti didesniems ir atsakingiems už padarėlį, kuris atrodo silpnas ir trapus. Psichologai teigia, jog smulkių gyvūnų priežiūra gali padėti
vaikams, turintiems emocinių
problemų.
Rodos, pats nuobodžiausias
augintinis iš visų - žuvelės. Jų
nepaimsi į rankas, jos nebendrauja su šeimininku ir neskleidžia jokio garso. Kam jos gali patikti? Mokslininkai sako, jog
emociškai ir socialiai aktyvūs
žmonės neretai renkasi augintinius, kuriuos stebint nusiramina
ir pamiršta stresą.

Egzotiškiausių naminių
gyvūnų TOP5

BARZDOTASIS DRAKONAS - nors šis gyvūnas
ir neprimena mielo, pūkuoto
šuniuko, jis garsėja kaip ramus, draugiškas ir lengvai
transportuojamas augintinis.

NYKŠTUKINĖ VOVERINĖ SKRAIDUOLĖ - tai
yra mažas sterblinis gyvūnas,
kilęs iš Naujosios Gvinėjos ir
Australijos. Suaugęs būna
apie 16 cm ir sveria iki 150 g.

EŽIUKAS - šie gyvūnai
neatbėgs jūsų pasitikti prie
durų ir vargu ar vykdys komandas. Tai prieblandos gyvūnai - dieną jie ilsisi, o aktyvesni būna tik vakare, naktį ar anksti ryte.

- Kadangi katėms esu alergiška, negaliu jų laikyti, bet neturiu nieko prieš jas. Man patinka visi gyvūnai - tiek katės, tiek
šunys. Sutinku, kad augintiniai
būna panašūs į savo šeimininkus, bet gal kaip ir žmonės - ilgai
gyvendami kartu, supanašėja.
Šiuo metu mes turime tris šuniukus, tad, patikėkite, rūpesčių užtenka. Jie iškrečia įvairiausių
kvailysčių. Bet džiaugiuosi, kad
kuo toliau, tuo tų šunybių krečia
vis mažiau. Matyt, su metais
tampa protingesni. Bet yra pridarę visko - ir batus sugraužė, ir

atsidarę spinteles šiukšles ištraukdavo. Daug ko. Nepaisant
to, malonumas yra didelis, visą
rūpestį ir priežiūrą atperka meilė. Aš niekada nebūnu viena.
Tarkime, Jonas („Radistas“ Jonas Nainys - Simonos vyras red.past.) dažnai keliauja, aš būnu namuose, man niekada nebūna liūdna, visada yra ką veikti
su šunimis, jie suteikia tokios pozityvios energijos. Bet man atrodo, visi gyvūnai tą daro, nebūtinai šunys. Vaikystėje neturėjau
jokio gyvūno, nes mama griežtai
neleido laikyti.

Operos solistė JUDITA LEITAITĖ:
Redakcijos archyvo nuotr.

Dainininkė
SIMONA NAINĖ:

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

KĄ AUGINA ŽINOMI ŽMONĖS?

- Visada labai mėgau katinus. Mano mama - taip pat. Visą
vaikystę praleidau su katinais.
Vienu metu namuose turėjome
net keturis katinus - tėčio, mamos, brolio ir mano. Katės iš tiesų yra labai savarankiški ir savo
charakterį turintys gyvūnai. Mano sūnus dabar turi katiną ir labai juo džiaugiasi. Pasiėmė iš
prieglaudos tokį šlubą ligoniuką
ir rūpinasi. Katės vis dėlto turi
tam tikrą galią ir įtaką žmogui.
Jos yra mistinės būtybės. Juk dabar net yra kačių terapija. Senelių namuose yra laikomi katinai,
jais besirūpindamas, užmiršti
savo problemas. Pavyzdžiui, ma-

no katinas nesileidžia paimamas
ant rankų, jei jis nenori, neprisišauksi, bet kai jau ateina, ateina su meile. Matyt, visiems tos
meilės reikia. Aš neįsivaizduoju
savo gyvenimo be kačių. Tiesa,
šunys man irgi patinka, bet katėms reikia mažiau priežiūros. O
manęs dažnai nebūna namie.
Kad ir kaip būtų, katėms teikiu
pirmenybę. Savo katiną - Džeką pasiėmiau visai dar mažą. Tada
man buvo pakankamai sunkus
gyvenimo laikotarpis. Dabar galvoju, gal reikėtų dar vieną katiną
paimti. Džekui būtų linksmiau
- kai išvažiuoju, būtų su kuo praleisti laiką.

FENEKAS - tai mažiausias šuninių šeimos žinduolis.
Sveria 0,68-1,6 kg. Iš kitų lapių išsiskiria itin didelėmis
ausimis. O savo elgsena labiau primena katinus.

LĖTASIS LORIS - ką
suviliojo šio gyvūno didelės ir
mielos akys, turėtų gerai pagalvoti, nes jis yra vienintelis
nuodingas primatas pasaulyje.
Savo gleivinėje jis turi specialų nuodų „maišelį“. Iškilus pavojui juos ištraukia į burną ir
spjauna arba kanda aukai.

Parengė
Eimantė JURŠĖNAITĖ ir
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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„Bomond“

Praūžė jubiliejinė „Mados infekcija“
Praėjusį savaitgalį Vilniuje įvyko 20-oji „Mados infekcija“. Tai didžiausias Baltijos šalyse mados festivalis, kiekvieną pavasarį vykstantis
Vilniaus Šiuolaikinio meno centre. Dvi dienas trukusiame renginyje
buvo pristatyta 18 Lietuvos ir užsienio dizainerių kolekcijų tiek
vyrams, tiek moterims. Dauguma jų, kaip visada, stebino originalumu ir fantazija. Pirmoji „Mados infekcija“ įvyko 1999 metais. Per šį
laiką ji tapo ryškiausiu mados ir kultūros reiškiniu, o festivalio logotipas - kaukolė ir žirklės - yra vienas labiausiai atpažįstamų ženklų.

Sostinės grožio salonas „Bomond“ pristatė madingiausias šio sezono kirpimo bei plaukų dažymo tendencijas, įkvėptas įvairių šiuolaikiškų prekės ženklų. Sezono
mados pasižymi spalvų funkcionalumu ir elegancija, tai
formuoja laisvą stilių ir suteikia natūralumo, o ištobulinta technika tampa tarsi nematoma, lengvai integruojama
į bendrą įvaizdį. Atskleidžiamas natūralios plaukų tekstūros grožis. „Uždara“ dažymo technika pranašauja grį-

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas

pristatė karščiausias
sezono tendencijas

žimą prie klasikinių metodų. Į pagrindinę spalvą integruojamos su folija kuriamos detalės, akcentuojamos skirtingo ilgio plaukuose. Madingiausios spalvos siejasi su sezoninėmis spalvomis. Šalta tekstilės ruda derinama su
švelnia ugnine, šokoladinė ruda poruojama su raudonos
slyvos ir vyno spalva, smėlio blondinė - su alyviniu ir
aukso atspalviais. Taip išgaunamas užburiantis efektas
visose formose bei įvaizdžiuose.
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Šukuosena:
Olga Krupičovič
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Dizainerė Laura Daili liko ištikima savo stiliui - plačioms skrybėlėms ir klostėms

Apie madą ir „Mados infekciją“

vizažistė
NeriNga ČukiNieNė:

Dizainerės Ievos Daugirdaitės kolekcijoje netrūko langeliais
margintų drabužių

Lietuviai yra šaunuoliai, džiaugiuosi jų kūryba,
kuriamais siluetais, kokybiškomis medžiagomis, pasaulėžiūra. Gerai, kad turime
tokius renginius kaip „Mados infekcija“, kur galime
įvertinti, kaip mums sekasi.
Čia visada ateinu ne tik pažiūrėti, kuo galima būtų papildyti savo drabužinę, bet ir
pasidžiaugti pasiekimais.
Tiesa, pati spintoje turiu
daugiau užsienio dizainerių
drabužių, bet nevengiu ir lietuvių kūrybos. Manau, šiandien galima susikurti stilingą įvaizdį neišleidžiant daug
pinigų. Nors jei nori kokybiško drabužio, atitinkamai
jis bus brangesnis.

„Mados infekcija“ parodo
labai daug avangardinės mados,
todėl čia reikėtų ieškoti ne to, ką
dėvėsime šį sezoną, ne savo drabužinės sprendimų, o kūrybinių
idėjų ir talento. Jo niekada nebus
per daug. Džiaugiuosi, kad lietuvių mada labai pasistūmėjo į
priekį. Skirtinguose didmiesčiuose ji yra kitokia. Lietuviai,
ypač jaunimas, atrodo puikiai.
Pastebiu, kad net ir vaikinai drąsiau eksperimentuoja su spalvomis, sprendimais. Žmonės yra
dinamiški, judrūs, laisvi, tad ir
jų stilius atitinkamas.
Aš manau, kad šiandien stilius nieko neturi bendro su finansinėmis galimybėmis. Nuo
kainos priklauso nebent drabužio
kokybė. Jei nori, kad jis ilgai tarnautų, kad būtų iš gerų audinių,

kad jo gamybos procesas būtų
etiškas, be abejo, toks rūbas kainuos daugiau, bet greitoji mada
visiems sukūrė galimybę atrodyti stilingai. Galų gale yra dėvėtų
drabužių, vintažo kultas, blusturgiai - dabar visa tai jau yra
stilingas, sąmoningas pasirinkimas, o ne slėptinas finansinių
galimybių neturėjimas. Aš pati
labai daug drabužių siuvuosi.
Turiu ir kitų lietuvių dizainerių
rūbų. Ypatingoms progoms stengiuosi rinktis lietuvių dizainerių
išskirtinius drabužius.

„Bomond“ nuotr.

Mados tendencijų
prognozuotoja-analitikė
Marija Palaikytė:

Šukuosena:
Armandas Fedorovičius
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PO

Šukuosena:
Kristina Kulešova

PRIEŠ
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Modelis rasa CiūNė:
Mano spintoje greita mada nedominuoja. Yra keletą lietuviškų mados vardų, kurie man labai patinka
ir kuriuos dažnai renkuosi. Nors nebūtinai nežinomas vardas bus mažiau kokybiškas nei išreklamuotas. Į
„Mados infekciją“ ateinu tiesiog pažiūrėti dizainerių darbų. Džiaugiuosi, kad yra įdomių. Manau, kad po
truputį einame teisinga linkme.

PRIEŠ

PRIEŠ

Šukuosena:
Lena Dudinskaja
Šukuosena:
Andželika Umbrasė

PRIEŠ

Šukuosena:
Liudmila Kozlova

Parengė
Eimantė JURŠĖNAITĖ
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paskutinį kartą koncertas
S.Mykolaičiui atminti

2018 m. gegužės 13 d. 16 val.
į Bistrampolio dvarą kviečiami visi
dainuojamosios poezijos ir S.Mykolaičio kūrybos gerbėjai dar kartą
prisiminti dainuojantį aktorių, pasiklausyti jo sukurtų ir jo bičiulių
atliekamų dainų, poezijos. Koncerte dalyvaus S.Mykolaičio vardo premijos laureatai - grupė „Baltos varnos“ (premija skirta 2013 m.). Prisiminimais dalysis ir eiles draugui
skirs poetas Rimvydas Stankevičius bei aktorius Evaldas Jaras, o
dainomis dalysis aktoriai Marius
Jampolskis, Gediminas Storpirštis,
Andrius Kaniava. Renginį pradės
jaunasis atlikėjas iš Kėdainių - Valentinas Abarius. Vakaro metu keletą S.Mykolaičio kūrinių specialiai
šiam koncertui paruošė grupė ,,The
Station”, kurioje muzikuoja Sauliaus duktė Justė Mykolaitytė. O
Sauliaus bičiulis Alvydas Šlepikas
taps vakaro šeimininku. Koncerto
metu bus įteikta jau 10-oji S.Myko-

laičio vardo premija už ryškiausią
debiutą.
Pagrindiniu vakaro akcentu neabejotinai taps visiškai nauja
S.Mykolaičio sukurtų ir niekur negirdėtų dainų kompaktinė plokštelė
pavadinimu „Kelio pradžia“. Plokštelėje skambančios dainos parašytos ir įdainuotos, kai būsimas aktorius dar mokėsi mokykloje. Vienuolika akustinių kūrinių, 1983 metais
įrašytų į magnetofono juostą, buvo
atrasti Sauliaus gimtojoje Ramygaloje. Didelėmis garso režisieriaus
Igno Juzoko pastangomis, visi įrašai
buvo restauruoti, skaitmenizuoti ir
sudėti į kompaktinę plokštelę.
Ankstyvoji, mokyklos laikų, S.Mykolaičio kūryba daugeliui taps atradimu. Nors jau ten girdimos tik
Sauliui būdingo atlikimo ir grojimo
stiliaus užuomazgos. Gimtoji Ramygala buvo tas miestas, kur prasidėjo talentingojo aktoriaus kūrybinio „Kelio pradžia“.

apie saulių Mykolaitį
n Aktorius ir režisierius Saulius

Mykolaitis gimė 1966 m.
n Studijavo Lietuvos valstybinėje
konservatorijoje, įgijo bakalauro ir
magistro laipsnius.
n 1992-1994 dirbo Vilniaus valstybiniame mažajame teatre.
n Nuo 1994 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Režisavo spektaklius, kūrė muziką ir
dainas, buvo vienas įdomiausių savo kartos aktorių.
n 2002 metais debiutavo kaip dainuojamosios poezijos žanro atlikėjas. Pirmasis, dar nedrąsaus muzikos debiutanto koncertas buvo
pradžia į jo, kaip bardo, šlovę. Jis
tapo populiariu atlikėju, o jo sukurtas dainas į savo repertuarą yra
įtraukę daugelis skirtingų kartų
bardų.
n Nuo 2007 m. teikiama S.Mykolaičio vardo premija ir statulėlė už
ryškiausią debiutą dainuojamosios
poezijos žanre. Ja apdovanoti šie
atlikėjai: Ieva Narkutė (2007 m.),
Mindaugas Ancevičius (2008 m.),
grupė „Liūdni slibinai“ (2009 m.),
Artūras Dubaka (2010 m.), Mantas
Zemleckas ir Kamilė Gudmonaitė
(grupė „Kamanių šilelis“, 2011 m.),
Gytis Ambrazevičius (2012 m.), grupė „Baltos varnos“ (2013 m.), Deimantė Kavaliauskaitė (2014 m.),
Kristijonas Ribaitis (2016 m.).

Liudas Mikalauskas: kaip protingas žmogus
stojau ne į dainavimą, o į tiksliuosius mokslus

- Kaip supratote, kad norite tapti operos atlikėju?
- Muziką pamilau nuo pat
mažumės. Dainavau gimtosios
Tauragės berniukų chore, buvau
vaikų ir moksleivių dainų konkurso „Dainų dainelė“ laureatu.
Tačiau taip pat buvau ir puikus
mokinys - valstybiniai istorijos
ir matematikos egzaminai buvo
išlaikyti aukščiausiais vertinimais, todėl ir stojau ne į dainavimą, o į tiksliuosius mokslus
Vilniaus universitete. Bėgant laikui supratau, kad kai nesi savo
rogėse, nelabai svarbu, kokio dalyko imiesi - pradėsi ristis žemyn. Kai savyje neberadau motyvacijos mokslams, patraukiau

ten, kur šaukia širdis. Taip atsidūriau operos pasaulyje.
- Kaip renkatės vaidmenis?
- Visaip būna. Man nepatinka
monotoniški, per daug lyriški ir
viena pompastiška spalva šviečiantys vaidmenys, kuriems užtenka tik pridėti ranką prie širdies
ir gražiai dainuoti. Stengiuosi rinktis vaidmenis su daugiau spalvų,
problematika ir klausimais, kuriuose reikia ieškoti atsakymų, kurie po truputį tampa gyvi. Vaidmenys yra kaip tekanti upė, kurios
srove sekant atsiveria vis nauji horizontai. Jei vaidmuo nustoja „tekėti“, vystytis, dingsta prasmė.
- Ar sunku persikūnyti į
vaidmenį?
- Šiame procese padeda įvairiausi dalykai. Labiausiai persikūnyti padeda domėjimasis savo personažais. Visai neseniai teko vaidinti protinę negalią turintį personažą. Skaičiau daug literatūros,
studijavau būtent tam sutrikimui
būdingus rankų ir galvos judesius,
repetavau prieš veidrodį. Iš šalies
pažiūrėjęs žmogus tikriausiai pamanytų, kad ne personažą kuriu,
o kad pačiam „ne visi namie“. Tokia jau mūsų, aktorių, duona.

- Netrukus vyks tezių operos „Liuterio durys“ premjera. Kaip ruošiatės Martyno
Liuterio vaidmeniui?
- Vaikystėje apie Liuterio istoriją buvo labai daug skaityta. Patys
katalikai pripažįsta, kad anksčiau
bažnyčia buvo sustabarėjusi, nukrypusi į pinigus ir tuščiagarbystę.
Jo protestai yra tam tikras reformacijos gestas, norint sukurti tą
bažnyčią, kurią visi dabar pažįstame. Esu vaidinęs kunigą, popiežių
ir netgi šėtoną. Liuteris išsiskyrė
tuo, kad jis yra gyvas, realus, kažkada gyvenęs asmuo. Tai prideda
dar daugiau atsakomybės ir jaudulio. Negalėčiau teigti, kad kuriant
Martyno Liuterio vaidmenį susidūriau su keblumais - kūrinio problematika istorinė, tad buvo pakankamai aiški. Kilus klausimams į
pagalbą ateidavo ir literatūra, ir kino filmai, giesmės, psalmės.
- Įdomus faktas iš jūsų gyvenimo, kad pats norėjote tapti liuteronų kunigu. Kodėl buvo kilęs toks noras?
- Dabar esu, kiek įmanoma,
praktikuojantis katalikas. Tačiau
visą savo jaunystę praleidau Tauragėje, o šis miestas nuo seno žinomas kaip Lietuvos liuteronybės

centras. Pas mus visi bičiuliai buvo liuteronai, jie organizuodavo
užsiėmimus jaunimui. Vykdavo
įvairiausios stovyklos, kuriose jaunimas bendraudavo ir dainuodavo
prie laužo pritardami gitaromis.
Labiausiai įstrigę atsiminimai,
kaip būnant prie laužo išsitraukdavome gitarą ir pradėdavome virpinti stygas pagal Gyčio Paškevičiaus kūrinius ar Vytauto Kernagio
dainą „Širdele mano“. Jaunystėje
išėjimas į žmones, buvimas su jais,
kalbėjimas ir giedojimas žmogui
buvo vieni iš mano mėgstamiausių
dalykų, todėl su pavydu žiūrėdavau į liuteronų kunigus. Bet, kaip
jau sakiau, gyvenimas tave paima
ir pastato ten, kur turi būti, ir nieko čia jau nepadarysi.
- Kas jūsų mažajai dukrelei Gintarei dainuoja lopšines?
- Mūsų mama išvis nedainuoja lopšinių, verčiau seka pasakas
arba sako „eik miegoti“ ir baigta.
Tėtis taip pat mėgsta skaityti pasakas, o lopšinių nedainuoju - nemoku vaikiškų. Neseniai išmokiau
dukrą giedoti J.Naujalio „Lietuva
brangi“. Juokinga žiūrėti, kaip ketverių metų mergaitė kankinasi su

Grupė „Biplan“ prieš 20 metų išleido savo antrąjį albumą „Braškės“,
kuris tapo biplanų tramplinu į
didžiąsias scenas ir jau 2 dešimtmečius neblėstantį populiarumą.
Šį savo albumą grupės nariai vadina kone stebuklingu ir švenčia jo
gimtadienį. Balandžio 21 d. biplanai dainuoja sostinės publikai.
„Nors mūsų grupė „Biplan“
gyvuoja nuo 1995 metų, buvome
išleidę pirmąjį albumą „Banzai“,
dalyvavome „Roko marše“ bei kituose renginiuose, tada buvome
jauna, nepatyrusi grupė, neturinti
tam tikros vizitinės kortelės, o mus
žinojo kur kas siauresnis žmonių
ratas. Būtent 1998 m. pasirodęs albumas „Braškės“ tapo tuo sėkmingu šuoliu karjeroje. Galbūt nekuklu
taip sakyti, tačiau jame yra ir daina
„Labas rytas“, pastūmėjusi mus į
priekį bei tapusi viena grupės vizitinių kortelių, ir nemažai kitų kūrinių, kurie plačiai nuskambėjo ir surado kelią į klausytojų širdis“, - prisiminė grupės vokalistas Maksas
Melmanas. Jam antrino ir kiti grupės nariai: „Nuo tada iki dabar
„Braškės“ yra mūsų simbolis, suteikęs galimybę visus dvidešimt
metų gyvai, radijo eteryje ar televizoriaus ekrane sveikintis su gerbėjais ir sakyti „labas rytas“ ir nuveikti daugybę kitų dalykų“.
Gimtadienį biplanai skirstys į
dvi dalis: pirmojoje akustiškai atiduo duoklę „Braškėms“, o antrojoje - pažada sugroti šūsnį populiariausių dainų, kurių kiekvieną akordą žino ir publika. „Iš tiesų džiugu,
kad nesame vienos dainos grupė.
Kiekvienas koncertas yra skirtingas ir po kiekvieno jų mus pačius
gali nustebinti klausimas, kodėl nenuskambėjo vienas ar kitas kūrinys“, - sakė M.Melmanas.

■ Grupės „Biplan“ koncertas

„Braškės 20“ balandžio 21 d.
19 val. pramogų salėje „Vakaris“
(Pamėnkalnio g. 7 , Vilnius)

Maironio tekstu, tačiau išmokyti
buvo labai lengva. Įveli tam tikrą
dainą į pasaką, pavyzdžiui, sekdamas „Jūratę ir Kastytį“ skaitau „ir
tada Kastytis uždainavo...“ ir pradedu giedoti „Lietuva brangi“. Po
truputį ėmė ir vieną dieną pati uždainavo. Didelė šventė buvo, kai
per šv.Kalėdas, Kalėdų seneliui šį
kūrinį pati sugiedojo. Su lopšinėmis gal ir kyla problemų, bet su
Maironiu kur kas lengviau.

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Tomo Kaunecko nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.

Bistrampolio dvare - Jubiliejus, kvepiantis braškėmis
Praėjo dvylika metų, kai nebėra aktoriaus, režisieriaus, bardo
sauLiaus MykoLaičio. 2016 metais buvo surengti jo 50-mečio renginiai, kuriais ir turėjo baigtis minėjimų dešimtmetis. Tačiau geros
muzikos ekspertai „Bardai LT“, sužinoję, kad s.Mykolaičio artimieji
atrado dar niekur negirdėtų sauliaus dainų įrašus magnetinėje juostoje, pamanė, kad tai būtų puiki proga sukviesti aktoriaus draugus ir
gerbėjus į koncertą. Įrašai buvo restauruoti, suskaitmeninti ir kompaktinės plokštelės pavidalu bus pristatyti koncerto metu.

„Gyvenime vargiai pavyktų pabėgti nuo paskirto likimo, jei ir
bandytum - kas išpranašauta,
tas ir bus“, - sako operos solistas Liudas MikaLauskas (32).
dainininkas Lietuvos ir užsienio
didžiosiose scenose atlieka aukščiausio profesionalumo reikalaujančius vaidmenis, tačiau ne
daug kas žino, kad solisto karjera
galėjo ir neprasidėti.
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■ Pirmą kartą grupė„Biplan“ pasirodė 1995 m.
spalio 1 d., ši data ir laikoma biplanų gimtadieniu.

■ 1997 m. pasirodė debiutinis grupės albumas „Banzai“.

■ „Biplan“ nariai yra gavę ne vieną apdovano-

■ Antrasis muzikantų albumas „Braškės“
buvo išleistas 1998 m. Jame iki šiol žinomos
dainos „Labas rytas“, „Ketvirtadienis“, „Nupiešiu“, „Londone“, „Tiktai ten“. Albumas buvo

PRISIMINIMAS. Estrados legenda Ovidijus Vyšniauskas geriausiai pažįstamas iš mintinai dainuojamų
šlagerių. Tačiau nedaug kas
žino, kad dainininkas groja
net keliais instrumentais ir
puikiausiai improvizuoja kurdamas ir žodžius, ir muziką.
Paprašytas prisiminti pirmąjį savo koncertą, O.Vyšniauskas pasakojo, jog pasirodymas vyko per vieną minėjimą, tuometinėje Vidaus
reikalų ministerijoje. „Buvo visų su „pagonais“ paauksuotais šventė. Ir jie visi tokiais tardytojų, tyrėjų veidais žiūri.
Aš išėjau, pirmą kartą dainavau be jokio instrumento, nežinojau, kur rankas dėti... ir dainavau „Turiu aš kampelį,
turiu tik vieną“, o jie taip žiūri: „Kur tu jį turi?“, - prisimindamas keistą koncerto atmosferą juokėsi Ovidijus ir sakė,
jog būtent tada labai gailėjosi, kad jo dainos tokios ilgos.
Pasak jo, šiuo metu muzikiniame pasaulyje viskas kur kas
paprasčiau, o gal tiesiog pats atlikėjas turi daugiau patirties.
Mat prisiminęs pirmąjį filmavimą Ovidijus tikina, kad tuomet sunkiai galėjo galvoti apie dainavimą, nes didžiausia
užduotis buvo išstovėti ant kubo, ant kurio jis buvo užkeltas.

pripažintas geriausiu metų albumu „Bravo“
muzikiniuose apdovanojimuose, o „Biplan“
tapo geriausia roko grupe bei geriausia metų
grupe „Radiocentro“ rinkimuose.
jimą prestižiniuose šalies muzikos apdovanojimuose. Net 3 kartus (1998 m., 2002 m., 2009 m.)
„Radiocentro“ apdovanojimuose„Biplan“ tapo
metų roko grupe, dukart grupė buvo paskelbta

ĮPROTIS. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovas, dainininkas Jonas Sakalauskas
ne tik pats žavisi kelionėmis į darbą dviračiu ar viešuoju
miesto transportu, bet tikisi tuo užkrėsti ir kitus: „Važiavimas dviračiu - nuostabi dienos pradžia. Sutaupai
laiko, nes nebereikia eiti į sporto salę. Per dieną, kai leidžia aplinkybės, nuvažiuoju 15 ar net 30 kilometrų ir tuo
labai džiaugiuosi. Vykdamas į darbą ar iš jo galiu „skaityti“ audioknygas, klausyti muzikos ar net naudodamas
laisvų rankų įrangą kalbėti telefonu bei taip tvarkyti reikalus. Darosi baugu, kai Vilniuje matai mašinų kamščius
ir supranti, kad pavyzdį toms spūstims mažinti turi parodyti vadovai, kuriais
paseks ir jų pavaldiniai
arba gatvėje atpažinę
miestiečiai. Manau, važiavimas dviračiu ar vykimas visuomeniniu
transportu taip pat gali
tapti prestižo reikalu. Būtina įvertinti, kad apie
gamtą ar galimybę negaišti laiko parkuojant
mašiną mąsto intelektualūs žmonės“, - akcentuoja
LNOBT vadovas.

Metų grupe (1998 m.„Radiocentro“ apdovanojimuose, 2014 m. M.A.M.A apdovanojimuose).
Taip pat biplanai yra pelnę Gretutinių teisių
asociacijos AGATA apdovanojimus kaip grojamiausia metų grupė (2009 m.) ir kaip grojamiausios dainos („Amore“) atlikėjai (2013 m.).

■ Grupės vokalistas Maksas Melmanas 2015 m.
apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

POMĖGIS. Aktorius Povilas Laurinkus teigia, kad
jam laisvalaikis su šeima - malonus ir kokybiškas, tačiau
draugų kompanijos taip pat nederėtų pamiršti:„Kad neatsibostų vienas kitam, ir moterims, ir vyrams, visada reikia
trumpam pabėgti. Susitinki su draugais, papasakoji arba išsikalbi apie tai, apie ką šeimoje galbūt nekalbėtum.“ P. Laurinkus pabrėžė, kad jo laisvas laikas kokybiškas tik tuomet,
kai gali mėgautis ramybe ir ilsėtis. „Man tiek ekstremalumo
užtenka gyvenime, kad dar papildomai ieškoti dirgiklių nebūtina. Aš geriausiai išvažiuoju į kaimą ar mišką, tai man
kaip meditacija“, - kalbėjo aktorius. Jis pasakojo atradęs ir
neįprastą pomėgį - ornitologiją. „Tai paukščių stebėjimas.
Praėjusiais metais gavau žiūronus, ekskursiją su vadovu.
Dabar kaip tik pavasaris, reikės pradėti stebėti ir fiksuoti
paukščius. Žiūrėsim, kaip seksis“, - sakė P. Laurinkus.
Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

„Manno laimė“

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
22 d. 12, 14 val. Kamerinje salje S.Mickis „Zuikis Puikis“.
Kamerin opera. Dir. I.imkus.
27 d. 18.30 val. - Premjera! A.Adam
„Korsaras“. 3 v. baletas. Choreogr.
M.Legris (Pranczija). Dir. V.Ovsianikov
(Rusija).
NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
21 d. 13 val. Didiojoje salje - „Kaulinis
senis ant geleinio kalno“. Re. J.Tertelis.
21 d. 18, 20 val. Maojoje salje “Blogi orai“. Re. A.Bumteinas.
22 d. 16 val.; 24 d. 12 val. Maojoje
salje - Marius von Mayenburg „Kankinys“.
Re. O.Korunovas.
24 d. 18.30 val. Didiojoje salje P.Claudel „Apreikimas Marijai“.
Re. J.Vaitkus.
25 d. 13, 19 val. Studijoje I.einius „Kuprelis“. Re. P.Markeviius.
25 d. 19 val. Maojoje salje M.Myllyaho „Chaosas“. Re. Y.Ross.
26, 27 d. 17 val. Didiojoje salje M.Ivakeviius „Ivarymas“.
Re. O.Korunovas.
26 d. 19 val. Studijoje - „Lidnos dainos
i Europos irdies“. Re. K.Smeds.
VILNIAUS MAASIS TEATRAS
21 d. 14, 16 val. - „Kelion be bagao“.
Re. B.Latnas.
26 d. 18.30 val. - „Pasikalbk su
manimi eilmis“. Idjos autor V.Bikut.
27 d. 18.30 val. - „24 valandos i
Moters gyvenimo“.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
21 d. 15 val. Didiojoje salje „Coliuk“. Re. R.Mataius.
22 d. 12 val. Didiojoje salje - „Kak
Mak ir pavogtas laikas“. Re. V.Kuklyt.
24, 26 d. 18 val. Salje 99 - Premjera!
„veikas“. Re. A.Juka.
25 d. 18 val. Didiojoje salje - H.Ibsen
„Junas Gabrielis Borkmanas“.
Re. G.Varnas.
26 d. 15 val. Didiojoje salje „Broliai litairdiai“. Re. K.Dehlholm.
27 d. 18 val. Didiojoje salje „Autonomija“. Re. A.Schilling.
LIETUVOS RUS DRAMOS TEATRAS
21 d. 18.30 val. Didiojoje salje G.B.Shaw „Pigmalionas“
(su lietuvikais titrais). Re. L.Urbona.
22 d. 12 val. Erdv A-Z - „Led rmai“
(rus k.). Re. M.Sasim.
22 d. 17.30 val. Didiojoje salje A.Andrejev „Septyni Fariziejaus Sauliaus
penktadieniai“ (su lietuvikais titrais).
Re. J.Vaitkus.
25 d. 18.30 val. Erdv A-Z - Premjera!
M.Valiukas „Kreida“. Re. G.Surkov.
26, 27 d. 18.30 val. Didiojoje salje M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su lietuvikais
titrais). Re. R.Atkoinas.
RAGANIUKS TEATRAS
21 d. 12 val. Didiojoje salje „Trys pariukai“. Re. R.Urbonaviit.
22 d. 12 val. Didiojoje salje „Raudonkepur“.
VILNIAUS TEATRAS „LL“
21 d. 14 val. Maojoje salje - „Gli
istorijos“. Re. N.Indrinait.
22 d. 14 val. - „Snieguol ir septyni
nyktukai“. Re. N.Indrinait.
21 d. 12 val. Palpje - „Raudonkepur“.
Re. V.Mazras.
22 d. 12 val. - „Coliuk“.
Re. N.Indrinait.
MEN SPAUSTUV
21 d. 18 val. Juodojoje salje „Keturi“ (N-16). Re. K.Gudmonait.
22 d. 13 val. Kieninje salje - STALO
TEATRAS: „Sekretai i btj laik“.
Re. S.Degutyt.
22 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salje okio teatras DANSEMA: „viesiukai“.
Choreogr. B.Baneviit.
23 d. 12 val. Stiklinje salje - STALO
TEATRAS: „Pasak pirmadieniai
mayliams“. Pasakas seka S.Degutyt.
24, 25, 27 d. 19 val. Juodojoje salje Elektronins muzikos festivalis „Jauna
muzika“ (N-7).
25 d. 18.30 val. Kieninje salje ATVIRAS RATAS: „Lietaus em“ (N-14).
Re. A.Giniotis.
25 d. 19 val. Juodojoje salje -

GEGUŽĖS 3, 4, 11 D.
18.30 VAL. - VILNIAUS MAŽAJAME
TEATRE (GEDIMINO PR. 22)
REŽISIERĖ - GULNAZ BALPEISOVA
SCENOGRAFAS - MARIJUS JACOVSKIS
KOMPOZITORIUS - FAUSTAS LATĖNAS
KOSTIUMŲ DAILININKĖ JURGITA JANKUTĖ
VAIDINA: ARVYDAS DAPŠYS,
DAUMANTAS CIUNIS, TOMAS
RINKŪNAS, ELŽBIETA LATĖNAITĖ
IR GINTARĖ LATVĖNAITĖ
JAUNA MUZIKA’18: Marja Ahti (Suomija).
26 d. 18.30 val. Kieninje salje APEIRONO TEATRAS: „Delyras“ (N-14).
Re. G.Gudelyt.
27 d. 19 val. Kieninje salje KLAIPDOS JAUNIMO TEATRAS:
„Kontrabosas“. Re. V.Masalskis.
27 d. 19 val. Juodojoje salje JAUNA MUZIKA’18: Toms Aunin.
VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
21 d. 12 val. - „Prie laivo 8.00“.
Re. A.Sunklodait.
22 d. 12 val. - „iogo ir Skaiiuotojo
nuotykiai“ (kelion  Afrik arba dar kur
Nors). Re. .Ramanauskas.
25 d. 19 val. - Premjera! „Satisfakcija“.
Re. .Puidokas.
KEISTUOLI TEATRAS
22 d. 12 val. Maojoje scenoje „Vityt ir gaidelis“. Re. R.Skrebnait.
27 d. 11 val. - „Gryb karas ir taika“.
Re. A.Giniotis.
27 d. 19 val. - „Diagnoz: visikas
Rudnosiukas“. Re. Vytautas V.Landsbergis.
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
21, 23 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuvs“.
Re. O.Korunovas.
26 d. 19 val. - N.Gogolis „Pamilis“.
Re. O.Korunovas.
27 d. 14 val. - „Trans trans trance“.
Re. K.Gudmonait.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS
21 d. 18 val. Rtos salje - „Auros
paadas“. Re. A.Sunklodait.
22 d. 12 val. Maojoje scenoje - „Labas,
Lape!“ Re. E.Kiait.
22 d. 18 val. Didiojoje scenoje Marius von Mayenburgas „Skulptra“
(N-16). Re. P.Ignataviius.
22 d. 19 val. Ilgojoje salje A.echovas „Palata“. Re. R.Kazlas.
24 d. 14 val. Didiojoje scenoje A.M.Sluckait „Balta drobul“. Re. J.Juraas.
24, 25 d. 19 val. Ilgojoje salje „Keturi“ (N-16). Re. K.Gudmonait.
25 d. 18 val. Didiojoje scenoje „Ms miestelis“. Re. D.Rabaauskas.
26 d. 18 val. Rtos salje - „Tegyvuoja
Buonas!“ Re. R.Vitkaitis.
27 d. 18 val. Didiojoje scenoje J.Balodis „Mikinis“ (angl k.).
Re. V.Silis.
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
21 d. 18 val. - E.Donas ir T.Raisas
„Aida“. 2 d. miuziklas. Re. V.Pauliukaitis.
Dir. J.Januleviius.
22 d. 12 val. - W.A.Mozart „Maoji burt
fleita“. 2 d. muzikin pasaka. Re. A.Gaha.
Dir. V.Visockis.
22 d. 18 val. - R.Koiant „Notrdamo
legenda“. 2 d. okio spektaklis. Choreogr.
A.Jankauskas. Dir. J.Januleviius.
26 d. 18 val. - R.Planquette „Kornevilio
varpai“. 2 v. operet. Dir. V.Visockis.
Re. H.Keckeis.
27 d. 18 val. - J.Strauss „Vienos kraujas“. 3 v. operet. Re. G.Maciuleviius.
Dir. V.Visockis.

Naujausia Vilniaus mažojo
teatro premjera - spektaklis
„Manno laimė“ - sukurtas pagal
ankstyvąsias Tomo Mano (Thomo Manno) noveles „Valia būti
laimingam“, „Mirtis“, „Nusivylimas“, „Laimė“ ir „Kerštas“.
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
21 d. 12, 14.30 val. - Poji ritualas
moterims - „Atvira oda“. Re. K.ernyt.
21 d. 18 val. - M.Duras „Hiroima, mano
meile“. Re. R.Abukeviius.
25 d. 15 val. - J.Stuninskait „TI“.
Re. A.Gluskinas.
26 d. 18 val. - „4 Mortos“. Re. D.Rabaauskas.
27 d. 18 val. - T.Wilder „Ups po eme“.
Re. G.Padegimas.
KAUNO LLI TEATRAS
21 d. 12 val. - „Pinokis“. Re. .Datenis.
22 d. 12 val. - „Maylis R-r-r-r“.
Re. M.Jaremiukas.

KLAIPDA
KLAIPDOS DRAMOS TEATRAS
21 d. 17 val. Didiojoje salje A.Juozaitis „Karalien Luiz“.
Re. G.Padegimas.
22 d. 12, 15 val. Didiojoje salje „Pkuotuko pasaulis“. Re. P.Tamol.
26 d. 18.30 val. Didiojoje salje I.Vyrypajev „Girti“ (N-18). Re. L.Vaskova.
27 d. 18.30 val. Didiojoje salje I.Turgenev „namis“. Re. A.Lebelinas.
KLAIPDOS LLI TEATRAS
21 d. 18 val. - Spektaklis suaugusiems
„Malina“.
22 d. 11, 12 val. - Premjera!
„Vienas, du - kur tu?“ Re. D.Savickis.
VEJ RMAI
21 d. 19 val. - Premjera! R.avelis
„Fabijonas“. Re. A.Vizgirda.
22 d. 12 val. - „Pasaka apie Senbernar
ir katyt Fj“. Re. A.Jukeviien.
25 d. 19 val. - H.Levinas „Vieniiai ir
vienis“. Re. A.Vizgirda.

Koncertai
VILNIUS
LIETUVOS NACIONALIN
FILHARMONIJA
21 d. 19 val. Didiojoje salje „Sinfonia Varsovia“. Dir. D.Runtz. Solist
D.Kuznecovait (smuikas).
22 d. 12 val. Didiojoje salje „Ksilofonija“. Giunter Percussion,
A.Puplauskis (fagotas). Koncert veda
D.Ukuraitis.
25 d. 19 val. Didiojoje salje - „Izabels
sapnas“. Nacionalins M.K.iurlionio
men mokyklos simfoninis orkestras,
solistai. Dir. M.Stakus.
TAIKOMOSIOS DAILS MUZIEJUS
24, 26 d. 18 val. - Tarptautinis muzikos
festivalis „Sugrimai“.
MOKYTOJ NAMAI
21 d. 10 val. VMN Svetainje „Linksmieji pasaai“. Dalyvauja Lietuvos
muzikos ir meno mokykl jaunieji pianistai.
21 d. 16 val. VMN Maojoje salje „Lietuva, Tvyne ms...“ Giedr ir Gintar
Baltakyts (kankls). jimas - nemokamas.
23 d. 19 val. VMN Didiojoje salje Mirus choras „Bergischer“ (choro vadovas
H.J.Fleischer), Vilniaus mokytoj nam
moter choras „Aidas“ (choro vadov
L.Blebait-Maiulien). jimas - nemokamas.

Šios novelės - tai elegantiški ir
subtilūs gyvenimo etiudai, o sykiu - ir iškalbingos parabolės
apie prieštaringą žmogaus prigimtį, jausmų ir valios, natūros
ir dvasios sankirtas.
„Laisvalaikio“ inf.
24 d. 18 val. VMN Svetainje - Duetas:
S.Iliukas (vokalas, akordeonas), G.Pukelyt
(vokalas, gitara). jimas - nemokamas.
27 d. 18 val. VMN Svetainje - Muzikos
klube „Vienias vilkas“ sezono udarymo
Didysis koncertas. jimas - nemokamas.
V.KOTRYNOS BANYIA
21 d. 12 val. - „Tradicij paveldtojai“.
Dalyvauja vairi taut vaik ir jaunimo
folkloro ansambliai, pavieniai atlikjai.
jimas - nemokamas.
25 d. 18.30 val. - Koncertas „Savo
dain mamytei skiriu“. Vilniaus chorinio
dainavimo mokyklos „Liepaits“ pradini
klasi chorai.
27 d. 18 val. - Festivalis „Sveikata.
Jaunumas. Gro“, skirtas Vydno
150-osioms gimimo metinms. Vilniaus
„uoliuko“ jaunui choras, Vilniaus
„Liepaii“ jaunui choras, Klaipdos
Vydno gimnazijos jaunui choras.
jimas - nemokamas.
MUZIKOS GALERIJA
22 d. 16 val. - „Nuo lyrikos iki dramos“.
V.Kurpyt (sopranas), I.Naujikait (fortepijonas).
25 d. 18.30 val. - „Vjas i Vakar“.
Onut Grainyt (fortepijonas).
VAIDILOS TEATRAS
23 d. 19 val. - Jaunieji „Vaidilos
klasikos“ talentai: Agn Radzeviit.
25 d. 19 val. - J.Gringyt (mecosopranas), P.Geniuas (fortepijonas).

KLAIPDA
KONCERT SAL
27 d. 18.30 val. - XLIII festivalis
„Klaipdos muzikos pavasaris“. „Violonels
gars magija“. Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestras (meno vadovas ir
vyr. dir. M.Pitrnas). Solist Marta Sudraba
(violonel). Dir. G.Mark.

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Taksi 5“ (fantastinis veiksmo ir
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 21-26 d.
13.10, 16.55, 19.20, 21.45, 23 val. (23 val.
seansas vyks 21 d.).
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris,
JAV, N-13) - 21-26 d. 10.30, 12.50, 16,
18.20, 20.50, 23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 21 d.).
„Meils mokestis“ (erotin komedija,
Lenkija, N-16) - 21-26 d. 15, 15.35, 18.50,
23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 21 d.).
„Tavs niekada ia nebuvo“ (mistin
drama, Didioji Britanija, Pranczija, JAV,
N-16) - 21-26 d. 21.40, 23.20 val. (23.20
val. seansas vyks 21 d.).
„100 met kartu“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 21-26 d. 15.10 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 21-26 d. 11, 17.05,
19.10, 21.20, 23.20 val. (23.20 val.
seansas vyks 21 d.).
„Lino: nuotykiai katino kailyje“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Brazilija, V) 21-26 d. 10.10, 12, 13.15, 14.40 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 21-26 d. 10.50, 12.25, 16.35 val.
(10.50 val. seansas vyks 21-22, 26 d.).
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 21-26 d. 13, 17.25, 19.30 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 21-26 d. 10.40, 15.25, 21, 23.30 val.
(23.30 val. seansas vyks 21 d.).
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) 21-26 d. 13.25, 19 val.
„Oaz: aidimas prasideda“
(veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 21-26 d.
10.20, 15.50, 21.30 val.
„Oaz: aidimas prasideda“
(veiksmo f., JAV, N-13) - 21-26 d. 18 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) 21-26 d. 11.30, 13.40 val.
„Vaiduokli em“ (siaubo f.,
Pranczija, Kanada, N-16) - 21-26 d.
20.30 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos f.,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 21-26 d. 14.15 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 21-26 d. 21.10 val.
„A lieknju!“ (komedija, Rusija,
N-13) - 22, 24, 26 d. 17.50 val.
„Vidurnakio saul“ (romantin drama,
JAV, N-13) - 21, 23, 25 d. 17.50 val.
FORUM CINEMAS VINGIS
„Taksi 5“ (fantastinis veiksmo ir
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 21-26 d.
11.45, 14.10, 16.35, 19, 21.30 val.
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris,
JAV, N-13) - 21-26 d. 11.30, 13.50,
15.40, 18.10, 20.40 val.
„100 met kartu“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 21-26 d. 11.30, 17.30,
19.15 val.

RA

PREMJE

„Tiesa
arba drąsa“
„Truth or Dare“

KINO TEATRUOSE NUO
BALANDŽIO 20 D.
SIAUBO TRILERIS, JAV, 2018
REŽISIERIUS: JEFF WADLOW
VAIDINA: LUCY HALE, TYLER
POSEY, VIOLETT BEANE, HAYDEN
SZETO, LANDON LIBOIRON, SOPHIA
TAYLOR ALI, NOLAN GERARD FUNK
FILMAS ANGLŲ KALBA

SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

Grupelė draugų vyksta
atostogų į Meksiką. Nusprendę pasilinksminti, jaunuoliai
ima žaisti nekaltai atrodantį
žaidimą „tiesa arba drąsa“,
kuomet kiekvienas privalo at-

„Taksi 5“

P

VILNIUS

sakyti tiesą į užduodamą klausimą arba įvykdyti drąsos reikalaujančią užduotį. Jau netrukus paprastas tiesos ir drąsos
žaidimas virsta mirties lenktynėmis, kuomet dalyviai nusprendžia žaisti prieš taisykles
ir pasitelkia mirtį nešantį melą. Kas žiauriame žaidime su
mirtimi laimės likdamas gyvu?
„Forum Cinemas“ inf.

KAUNAS

„Taxi 5“

KINO TEATRUOSE NUO
BALANDŽIO 20 D.
KOMEDIJA, PRANCŪZIJA, 2018
REŽISIERIUS: FRANCK GASTAMBIDE
VAIDINA: FRANCK GASTAMBIDE,
MALIK BENTALHA, BERNARD FARCY,
RAMZY BEDIA, SABRINA OUAZANI,
ANOUAR TOUBALI, EDOUARD
MONTOUTE, SALVATORE ESPOSITO,
SAND VAN ROY, SISSI DUPARC,
GROGORY FROMENTIN,
MARVIN BEYSTER
FILMAS PRANCŪZŲ KALBA
SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

Nors nuo pirmojo, jau kultiniu tapusio „Taksi“ filmo praėjo
20 metų, žymiojo Luko Besono
(Luc Beson) užsukta franšizė vis
dar sėkmingai gyvuoja ir į didžiuosius kino ekranus atveža
jau penktąjį filmą - „Taksi 5“.
Šįkart veiksmo centre atsiduria bebaimis policininkas ir
„Tavs niekada ia nebuvo“ (mistin
drama, Didioji Britanija, Pranczija, JAV,
N-16) - 21-26 d. 16.10, 18.30, 20.50 val.
„Meils mokestis“ (erotin komedija,
Lenkija, N-16) - 21-26 d. 15.40, 18 val.
Pamatyk kine: „Geras, blogas ir
bjaurus (1966)“ (vesternas, Italija,
Ispanija, Vokietija, JAV) - 25 d. 19 val.
(specialus seansas).
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 21-26 d. 13.30, 16.20,
18.20, 21.40 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 21-26 d. 11, 11.15,
13.20, 15.50 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos f.,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 21-26 d. 13.10, 18.30, 20.50 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 21-26 d. 11.30, 13.40, 16.05 val.
(11.30 val. seansas vyks 21-22, 26 d.).
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) 21-26 d. 11, 13.10, 15.20 val.
(11 val. seansas vyks 22, 26 d.).
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
originalo k., be lietuvik subtitr,
Ukraina, V) - 21 d. 11 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 21-26 d. 11.10, 16.10, 21.10 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) 21-26 d. 13.40, 18.40 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, N-13) - 21-26 d. 13.10, 18.40 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 21-26 d. 20.30 val.
„Eva“ (erotinis trileris, Pranczija, Belgija,
N-16) - 21-26 d. 21 val.
„Bit Maja: Medaus aidyns“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Vokietija,
Australija, V) - 21-22, 26 d. 11 val.
„Raudonasis virblis“ (mistinis trileris,
JAV, N-16) - 21-26 d. 20.20 val.
SEANSAS VINGIS
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 21-26 d. 12.30, 14.50, 17, 19.10, 21.15 val.
(12.30 val. seansas vyks 21-22, 26 d.; 25 d.
19.10, 21.15 val. seansai nevyks).
„A lieknju!“ (komedija, Rusija,
N-13) - 21-26 d. 15.20 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 21-26 d. 20.40 val.
23-iasis Vilniaus tarptautinis
festivalis „Kino pavasaris 2018“ 21-26 d. 18.10 val.
„Peld kalnas“ (karin drama,
Lietuva, N-16) - 21, 26 d. 12.40 val.
„Rta“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 22 d. 12.40 val.

vairavimo virtuozas Silvenas
Maro, kuris gauna netikėtą paskyrimą į naujas pareigas Marselyje. Šio miesto meras Žeraras Žiberas, karjeros laiptais
pakilęs ankstesnių „Taksi“ filmų policijos komisaras, Silvenui duoda nelengvą užduotį sutramdyti juvelyrikos salonus
įžūliai apiplėšinėjančių, galingais „Ferrari“ automobiliais besinaudojančių, italų vagių šutvę.
Vienintelė Silveno galimySKALVIJOS KINO CENTRAS
„100 met kartu“ (dokumentinis f.,
Lietuva) - 22 d. 15.10 val.
„Tavs niekada ia nebuvo“ (mistin
drama, Didioji Britanija, Pranczija, JAV) 21, 23 d. 20.40 val. 24 d. 17.10 val. 26 d.
19.15 val. 27 d. 21.15 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija,
Australija, JAV, V) - 21 d. 13.10 val.
„Lja ir Darija“ (istorin drama,
Kroatija) - 21 d. 15 val.
„Kandelarija“ (Kolumbija, Vokietija,
Norvegija, Argentina, Kuba) - 21 d. 17 val.
25 d. 20.50 val. 26 d. 16.50 val.
Zagrebo animacijos mokyklos
animacini film programa
(Kroatija) - 21 d. 19 val.
„Nyndorfo karalien“ (Vokietija) 22 d. 13.50 val.
„Sonja ir bulius“ (drama, Kroatija) 22 d. 16.30 val.
„Vyrai“ (komika drama, JAV) 22 d. 18.30 val.
„Floridos projektas“ (drama, JAV) 23 d. 15 val.
„Terapija“ (dokumentinis f., JAV) - 23 d.
19 val. 24 d. 20.50 val. 25 d. 17.10 val.
„Vulkanovka. Po didiojo kino“ ir
„Gyveno senelis ir bobut“
(dokumentinis f., Lietuva) - 24 d. 19 val.
„Ir ten krantai smlti“ (drama,
Lietuva) - 25 d. 19 val.
„venta vieta“ (Italija) - 26 d. 21 val.
„Nematomas silas“ (romantin drama,
JAV) - 27 d. 16.50 val.
„Fantastika moteris“ (drama, il,
Vokietija, Ispanija, JAV) - 27 d. 19.15 val.
MULTIKINO OZAS
„Taksi 5“ (fantastinis veiksmo ir
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 22-24 d. 11,
13.15, 15.30, 17.15, 19.15, 21.30 val. 21 d.
13.15, 15.30, 17.15, 19.15, 21.30 val. 25 d.
11, 13.15, 15.30, 17.45, 19.15, 21.30 val.
26 d. 11, 13.15, 15.30, 19.15, 21.30 val.
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris,
JAV, N-13) - 21-26 d. 12.15, 14.30,
16.45, 19, 21.15 val.
„100 met kartu“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 21-26 d. 12.15, 15.45,
19.15 val.
„Tavs niekada ia nebuvo“ (mistin
drama, Didioji Britanija, Pranczija, JAV,
N-16) - 21-26 d. 19.45, 21.45 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Brazilija, V) 21-26 d. 10, 12.30, 14.45, 17 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 21-26 d. 17, 19.15, 21.30 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) - 21-25 d.
11, 13, 15 val. 26 d. 10, 11, 13, 15 val.

bė stoti prieš nusikaltėlius - legendinis baltasis taksi, savo galia prilygstantis plėšikų superautomobiliams.
Bėda tik, kad dabar jį vairuoja pirmojo taksi savininko
Danielio sūnėnas - automobilisto talento visiškai neturintis
Edis Maklufas, todėl draugų
laukia komiškų situacijų kupini
nuotykiai ir, žinoma, daugybė
automobilių gaudynių.
„Forum Cinemas“ inf.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 21-24 d. 17.45, 19.30,
21.45 val. 25 d. 17.45, 20, 22 val. 26 d.
17.45, 21 val.
„Sengir“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 21-26 d. 10.15, 13.45,
17.15 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo
f., JAV, N-13) - 21-26 d. 10.15, 13, 15.45,
18.30, 21.30 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija,
Australija, JAV, V) - 21-24 d. 10, 10.45,
12.45, 15 val. 25 d. 10, 13.45, 15.45 val.
26 d. 10, 12, 14 val.
„Kap plik Lara Kroft“
(fantastinis veiksmo ir nuotyki f., JAV,
Didioji Britanija, Japonija, Vokietija,
N-13) - 21-26 d. 20.45 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 21 d. 11 val.
(specialus seansas maiukams).
„100 met kartu“ (Lietuva) 25 d. 12 val. (specialus seansas
mamytms).

FORUM CINEMAS
„Taksi 5“ (fantastinis veiksmo ir
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 21-26 d.
10.10, 15.30, 20.15, 22.50 val.
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris, JAV,
N-13) - 21-26 d. 10.30, 18, 19.50, 22.10 val.
„100 met kartu“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 21-26 d. 10.50, 18.10 val.
(10.50 val. seansas vyks 21, 23, 25 d.).
„Tavs niekada ia nebuvo“ (mistin
drama, Didioji Britanija, Pranczija, JAV,
N-16) - 21-26 d. 22.20 val.
Pamatyk kine: „Geras, blogas ir
bjaurus (1966)“ (vesternas, Italija,
Ispanija, Vokietija, JAV) - 25 d. 19 val.
(specialus seansas).
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 21-26 d. 10.40, 13, 15.15 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 21-26 d. 15.20, 17.55, 20 val.
(25 d. 17.55 val. seansas nevyks).
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) 21-26 d. 12.40 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 21-26 d. 17.45, 20.30,
22.40 val. (25 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 21-26 d. 13.40, 15.55 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, N-13) - 21-26 d. 12.20, 14.50 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 21-26 d. 10.20, 17.30 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) 21 d. 12.40 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
originalo k., be lietuvik subtitr,
Ukraina, V) - 21 d. 12.40 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 21-26 d. 22.30 val.
„Peld kalnas“ (karin drama, Lietuva,
N-16) - 22, 24, 26 d. 10.50 val.
„Vidurnakio saul“ (romantin drama,
JAV, N-13) - 22, 24, 26 d. 19.55 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos f.,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 21, 23, 25 d. 19.55 val.
CINAMON
„100 met kartu“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 21-25 d. 11.30, 15.15, 19 val.
26 d. 15.15, 19 val.
„Taksi 5“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f.,
Pranczija, N-13) - 21-26 d. 19.15 val.
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris, JAV,
N-13) - 21-26 d. 16.45, 20.30, 22 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV) - 21-26 d.
20.10, 21.30 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D) 21-26 d. 13, 16 val.

„Lino: nuotykiai katino kailyje“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Brazilija, V) - 21-26 d. 10, 12.45, 17 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina) - 21-26 d.
10.45, 12, 14 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 21-26 d. 20, 22.20 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV) 21-26 d. 22.30 val.
„Vidurnakio saul“ (romantin drama,
JAV, N-13) - 21-26 d. 12.30 val.
„Oaz: aidimas prasideda“
(veiksmo f., JAV, N-13) - 21-26 d. 15 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 21-26 d. 18.30 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva) 21-26 d. 10.30, 14.45, 18 val.
„Gerumo stebuklas“ (drama, JAV) 26 d. 10.15 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 21-26 d. 11, 13.15, 15.30, 17.40 val.
„Raudonasis virblis“ (mistinis trileris,
JAV, N-16) - 21-26 d. 21.45 val.

KLAIPDA
FORUM CINEMAS
„Taksi 5“ (fantastinis veiksmo ir
nuotyki f., Pranczija, N-13) - 21-26 d.
11, 13.25, 15.50, 18.20, 21 val.
„Tiesa arba drsa“ (siaubo trileris,
JAV, N-13) - 21-26 d. 11.30, 13.50, 16.20,
18.50, 21.20 val.
„100 met kartu“ (dokumentinis f.,
Lietuva, V) - 21-26 d. 17.30 val.
„Tavs niekada ia nebuvo“ (mistin
drama, Didioji Britanija, Pranczija, JAV,
N-16) - 21-26 d. 19 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Brazilija,
V) - 21-26 d. 10.10, 12.20, 15.15 val.
(10.10 val. seansas vyks 21-22, 26 d.).
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, N-13) 21-26 d. 10.30, 15.30, 20.30 val.
„Griaunantys visk“ (fantastinis
veiksmo ir nuotyki f., JAV, 3D, N-13) 21-26 d. 13, 18 val.
„Pagrobta princes“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, Ukraina, V) 21-26 d. 10.40, 15.05 val.
„Triuis Piteris“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, Didioji Britanija, Australija,
JAV, V) - 21-26 d. 12.50, 14.35 val.
„Titanas“ (mokslins fantastikos f.,
Jungtin Karalyst, JAV, Ispanija, N-13) 21-26 d. 17.15, 21.40 val.
„Sengir“ (dokumentinis f., Lietuva, V) 21-26 d. 10.20, 19.35 val.
„Oaz: aidimas prasideda“ (veiksmo f.,
JAV, 3D, N-13) - 21-26 d. 12.15, 21.25 val.
„Tylos zona“ (siaubo trileris, JAV,
Kanada, N-16) - 21-26 d. 16.50, 19.15 val.
„Seksui - ne!“ (komedija, JAV, N-16) 21-26 d. 21.15 val.
Redakcija u repertuaro
pakeitimus neatsako
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KINO TEATRUOSE NUO BALANDŽIO
20 D.
DRAMA, JAV, DIDŽIOJI BRITANIJA, 2018
REŽISIERĖ: LYNNE RAMSAY
VAIDINA: JOAQUIN PHOENIX, JUDITH ROBER TS.
FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

Buvęs karo veteranas Džo
nieko nebijo, tik prisiminimų
nuotrupos jį kartais priverčia

„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Forum Cinemas“ nuotr.

12 Teatras/koncertai

„Tavęs niekada čia nebuvo“
„You Were Never Really Here“

krūptelėti. Atšiauraus vienišiaus, kuris pasiruošęs viskam
dėl silpnesniųjų, nauja užduotis - surasti ir išlaisvinti pagrobtą senatoriaus dukterį Niną.
Džo - vienintelė viltis ir jam
niekas nesutrukdys išgelbėti
mergaitę iš pragaro, į kurį ši pateko. Pagrindinis jo ginklas plaktukas.

Naujas režisierės Lyn Ramsei (Lynne Ramsay) trileris
įtraukia žiūrovą į nuožmią keršto kelionę po pogrindinį Niujorką. Kanų kino festivalyje filmas
pelnė geriausio scenarijaus apdovanojimą, o Chuakinas Feniskas (Joaquin Phoenix) buvo pripažintas geriausiu aktoriumi.
„Forum Cinemas“ inf.

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

TEATRAS
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

GROŽIO PASLAUGOS
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„Laisvalaikio“
klubo
partneriai

Daugiau kaip
vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius,
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.
KITOS PRAMOGOS
Kelionių agentūra
„Boutique Travel“.
Vilnius. Papildoma pramoga
kelionėje, tiksliai nurodyta
kiekvienos kelionės aprašyme.
Tel. (8 5) 210 1216,
www.boutiquetravel.lt
Kelionių agentūra „Estravel
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams,
viloms Italijoje ir TUI kelionėms
ir 10% nuolaida
ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas
„Dainuvos nuotykių slėnis“.
Anykščiai. 20% nuolaida
2 asmenims.
Tel. (8 693) 35 060,
www.nuotykiuslenis.lt
Vakarienė ant Druskonio ežero
laive „Druskonio perlas“.
Druskininkai.
12% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai
„Waterpillar’ius“.
Druskininkai. 50% nuolaida
vandens dviračio nuomai.
Tel. (8 670) 90 724,
www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau
kaip 2 žmonėms.
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida
kelionei laivu, 1 asmeniui.
Tel. (8 698) 31 378,
www.nidas.eu
Boulingo ir biliardo klubas
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas.
20% nuolaida boulingo
ir amerikietiško biliardo žaidimams.
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius.
10% nuolaida žaidimui ir 5%
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

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

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

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

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

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

MOKYMO KURSAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGNOZĖ

BALANDŽIO 21-27 D.

GEROS DIENOS: 25, 26 D.
BLOGOS DIENOS: 22, 23 D.
Baras „California“. Vilnius.
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius.
12% nuolaida sąskaitai
(išskyrus verslo pietus, banketus
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt
Picerija „Fokus pica”. Vilnius,
Ukmergė, Panevėžys.
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”,
„Pekino antis”. Vilnius.
15% nuolaida maistui (nuolaida
taikoma vienai sąskaitai).
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida
maistui ir gėrimams.
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 424 424,
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai
(išskyrus akcijinius patiekalus ir
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,
(8 37) 202 806,
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida
europietiškos virtuvės patiekalams
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433,
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako
gaminiams nuolaida netaikoma.
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 687) 70 077,
www.facebook.com/mojitonaktys
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Avinas. Asmeniniame
gyvenime galite tikėtis
santykių aiškinimosi.
Atminkite, kad visą susikaupusį
garą palanku nuleisti aktyviai dirbant. Savaitės pradžioje - puikios
dienos farmacijos darbuotojams,
galite planuoti verslo susitikimus.
Teks sunerimti dėl savo sveikatos,
gali trikti inkstų veikla.

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės
paslaugos
 Tel. 865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Jautis. Asmeniniame
gyvenime laukia
malonios akimirkos.
Romantiški pasisėdėjimai
įkvėps patikėti jausmų
nuoširdumu. Darbe būsite
aktyvus, kupini kūrybinių idėjų.
Galite tikėtis permainų
profesinėje veikloje. Būkite
atsargūs kelyje.

Dvyniai. Nesistebėkite,
kad jūsų nuotaika ir
darbingumas tiesiogiai
priklausys nuo antrosios
pusės, jeigu turite galimybę
išvykite trumpų atostogų ar
paprašykite kelių laisvų
dienų. Daugiau dėmesio skirkite
saviugdai, pasivaikščiojimams
gamtoje.

Vėžys. Santykių padangę
gaubs pasyvumas, tai ne
apatija, tiesiog norėsis
plaukti pasroviui ir mėgautis
ramybe. Laikotarpis bus produktyvus, galimi džiuginantys rezultatai darbe, o tiems, kurie puoselėja viltį surasti naują darbą,
dar teks luktelėti. Dažnai plaukite
rankas ir vaisius, padidėjusi tikimybė apsikrėsti žarnyno infekcija.

Liūtas. Asmeniniame
gyvenime vyks rimtos permainos, neskubėkite priimti sprendimų, dėl kurių teks gailėtis. Savaitės pradžioje vyksiantys
verslo susitikimai gali duoti gerų
rezultatų. Antroje savaitės pusėje
apribokite kontaktus, daugiau
laiko skirkite savęs tobulinimui.
Jeigu nusprendėte keisti savo gyvenimo būdą, pats laikas pradėti.

Mergelė. Atėjo laikas
rimtam pokalbiui su
mylimu žmogumi.
Nebijokite atsiverti, pasikalbėti iš
širdies. Racionaliosios mergelės
šią savaitę bus kūrybingos.
Geras laikas rimtų sutarčių
pasirašymui. Palankus periodas
pažinti svetimus kraštus ir
kultūrą, planuoti tolimas
keliones ar į jas vykti.

Svarstyklės. Bendraudama su mylimu žmogumi jausitės pažeidžiama, tačiau
nepasigailėsite atvėrusi širdį.
Mylimojo atsakas maloniai
nustebins. Tai pakankamai
kūrybinga, tačiau reikalaujanti
didelių pastangų, norint atlikti
visus darbus, savaitė. Būtų puiku,
jei savaitės pabaigoje pavyktų
išeiti atostogų.

Skorpionas. Fortūna
šypsosis. Tai laikas,
kai darbas teiks ne tik
pasitikėjimą, bet ir finansinį
saugumą, rodos, geriau ir negali
būti. O jums šiuos abu dalykus
puikiai seksis gauti iš vieno
šaltinio - savo veiklos. Pats laikas
apsilankyti pas gydytoją ir atlikti
profilaktinį savo sveikatos
patikrinimą.

Šaulys. Asmeniniame gyvenime laikas pasidairyti
naujų pažinčių. Šią savaitę
jūs vėl pajusite tvirtą pagrindą
po kojomis. Mokslas, darbas,
visuomeniniai reikalai pakryps
gera linkme, viskas vyks daug
sklandžiau. Savaitės antroje pusėje bent trumpam pakeiskite
aplinką, aplankykite gimines ar
seniai matytus draugus.

Ožiaragis. Asmeninis
gyvenimas bus kupinas
pokyčių, vieniši suras
savo antrą pusę. Geras laikas
naujų darbų pradžiai. Ypač seksis, jeigu dirbate pramogų versle,
geras metas pasirašyti sutartis,
užmegzti naudingus ryšius,
ieškoti rėmėjų. Jeigu nesportuojate, tinkamas laikas pradėti.

Vandenis. Puikus kūrybingas laikas, galite
pradėti naujus darbus, ypač bus
sėkmingi projektai, susiję su
menu, žiniasklaida, informacinėmis technologijomis. Savaitgalį
nepamirškite šeimos, draugų ir
mylimojo, nes jie gali pasijusti
nuskriausti. Vertėtų sumažinti
darbų apimtį ir daugiau ilsėtis.

SVEIKINA

Žuvys. Bendraujant
su savo antra puse
pagelbės atvirumas.
Ši savaitė - svarbių sprendimų
metas jūsų darbe, galite
planuoti verslo keliones.
Jeigu jaučiatės prastai, būtinai
kreipkitės į gydytojus,
pasirūpinkite savo emocine ir
fizine sveikata.

Aktorius
Kostas Smoriginas
1953 04 22

Aktorė, TV laidų vedėja
Jurgita Jurkutė-Širvaitė
1985 04 23

Aktorius
Gediminas Storpirštis
1961 04 26

TV laidų vedėja
Rūta Mikelkevičiūtė
1973 04 27

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44

REDAKTORĖ
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis@respublika.net

ŽURNALISTĖS
Eimantė JURŠĖNAITĖ
eimante.jursenaite@respublika.net
Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

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

16 Pasuk galvą
EPA-Eltos nuotr.
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nojantis demonstrantas
ĮVERTINIMAS. Nuotrauka, kurioje užfiksuotas lieps
ld Press Photo“ metų nugalėtoja
Venesueloje, paskelbta prestižinio konkurso „Wor
ANEKDOTAI

Teisingai isprend kryiaod
galite laimti raytojos Hanos
Kent (Hannah Kent) knyg
„Paskutins apeigos“.
Atsakym iki balandio 26 d. siskite
SMS inute numeriu 1390. Raykite:
LV KR, atsakym, vard, pavard
ir miest. inuts kaina 0,29 EUR.
Praeito kryiaodio laimtoja Marija
Ulbekyt i Vilniaus. Jai bus teikta
Hanos Kent (Hannah Kent) knyga
„Paskutins apeigos“.

SUDOKU

Dl priz teiraukits telefonu Vilniuje
212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites.

Kryiaodio, ispausdinto
prajusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: eimininks. Itikimas. Tijnas.
Emanacija. Lp. Kolitas. Polis. Ar. Kalija. Epitelis.
MU. Dikas. Ratelis. Ges. Saga. Akenis. Sent.
Visetas. Vanta. Amaras. Tas. Rautas. Nipigonas.
Margas. AJ. Kokas. Baudos. Apatitas. Tvirtas.
ED. Es. Santana. Sil.
Horizontaliai: Estakada. Anapa. Oligemija.
Majolika. AP. Te. Ija. Rikis. Nonetas. Vagot.
Isokas. Neseseras. NASA. Paketas. Paritetas. TT.
Si. Tenas. Va. tapelis. Bin. Colis. Mara. Kikilis.
Raut. Jis. Vardas. Mimas. Saugosi. Gentas.
Parlamentas. El. Prustas. Od.
Paymtuose langeliuose: PRELIUDAS.

- Kaltinamasis, kada aptikote svetimą piniginę?
- Gruodžio 31-ąją.
- Ją radęs, privalėjote tuojau pat ateiti į policiją ir atiduoti.
- Tądien policijoje nieko nebuvo.
- O kitą dieną?
- Kitą dieną jau piniginėje
nieko nebuvo.
●
Chuliganai vėlai vakare sustabdo pagėrusį vyruką:
- Ei, trauk pinigus, viską,
ką turi kišenėse.
- Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir išsitraukia pistoletą:
gult!
- Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas
tęsia:
- Gerai, o dabar plauksite
paskui mane.
Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką,
vaizduodami, kad plaukia...
Taip prašliaužia keliasdešimt
metrų ir gerokai nusibrozdina
pilvus. Galų gale vienas iš chuliganų neiškenčia:
- Ei, vyruk, klausyk...
- Ką?
- Neversk mūsų šliaužti, čia
gi asfaltas!
- Tylėk, nes nardyti priversiu!

●
Petriukas klausia draugo:
- Jei būtų dvi skrynios: vienoje - auksas, o kitoje - protas.
Kurią imtum?
Draugas sako:
- Turbūt protą.
- O aš - auksą.
Draugas:
- Kodėl ne protą?
- Kam ko trūksta, tas tą ir
ima!
●
Vyras su žmona keliauja ir
sustoja viešbutyje. Pernakvoja.
Ryte reikia atsiskaityti. Administratorius sako:
- 350
Vyras:
- Kodėl tiek daug?
- Matote, mūsų viešbutis yra
aukštos klasės, turime sauną,
baseiną, treniruoklių salę - dėl
to ir kaina didesnė.
- Tai kad mes tik pernakvojome ir toliau važiuojame. Niekuo daugiau nepasinaudojome.
- Bet jūs turėjote galimybę
pasinaudoti.
Vyras jau skuba ir išrašo čekį. Administratorius ima čekį:
- Tai kad čia tik 100!
- Aš jums išskaičiavau 250
už tai, kad permiegojote su mano žmona.
- Bet aš nepermiegojau.
- O galimybę juk turėjote...

