
- Po penki  m nesi  Škotijo-
je gr žai  Lietuv . Kokie v jai
ia atp t ?

- Nutariau šeimai padaryti staig-
men . Jie man , kad atvažiuosiu po 
savait s, o atvažiavau anks iau. La-
bai vis  pasiilgau, ypa  mamos, t -
io ir brolio. Nebuvau per Kal das,

tad dabar - pats laikas.

- Ar nepasiilgai gerb j , ži-
niasklaidos d mesio?

- Kad nuo to nebuvau labai pab -
g s. Net ir Škotijoje internetu kalbin-
davo. Žinoma, gatv je niekas  mane 
nekreip  d mesio. Apskritai man ten 
labai patiko. Škotai yra labai linksmi 
žmon s. Jie yra nuošird s, malon s, 
paprasti, paslaug s. Jei paklausi kelio, 
palyd s tave ten, kur reikia, net jei 
patiems teks nukrypti.

- Kokie stereotipai apie Ško-
tij  sugriuvo, o kokie pasiteisi-
no?

- Sugriuvo, kad Škotijoje visada 
lyja ir yra apsiniauk , o pasiteisino, 
kad žmon s ten d vi kiltus. B na,
kad ir eidami  vakar lius jais pasi-
puošia.

- Ar tiesa, kad po kiltais nie-
ko ned vi?

- Nepatikrinau. (Juokiasi.)

- Penkis m nesius ten studi-
javai “muzikin  teatr ”, papasa-
kok pla iau.

- Tai parengiamosios muziki-
nio teatro studijos. Jos sujungia 
tris dalykus  vien  - dainavim ,
aktoryst  ir šok . Tiksliau, tai ak-
torinis su sustiprintu dainavimu 
ir šokiu.

- Kas tau sunkiausiai se-
k si?

- Šokis. Net d stytojai sak , kad 
esu nelankstus. Tada miau kiekvie-
n  ryt  lankstytis, daryti pratimus. 
O labiausiai patiko aktorinis.

- Ar, be tav s, 
kurse buvo daug už-
sienie i ?

- Ne, dar buvo vie-
na vengr , viena piet
kor jiet , o visi kiti ang-
lakalbiai.

- Koki  iš d stytoj  gavai 
pastab  ar kompliment , kuri
ia nebuvai iš nieko gird j s?

- Gavau tok  kompliment , kur
kitados man pasak  aktor  Dalia Mi-
chelevi i t , - kad turiu labai nuo-
šird  žvilgsn . T  pat  pasak  ir vie-
nas d stytojas - kad savo žvilgsniu 
labai daug pasakau.

- Kuo skiriasi lietuvi  ir ško-
t  poži ris  muzik ?

- Škotijoje populiaresn  “folk” 
muzika. Jie labai laikosi tradicij , no-
ri išsiskirti. Bet pa ioje Anglijoje 
muzikos industrija yra milžiniška. 

Kai jiems bandai aiškinti, kad Lie-
tuvoje viskas yra truput  kitaip, kad 
muzikos kokyb  yra kitokia ir juda 
kita linkme, jie nesupranta. Jie turi 
didesn  pasirinkim . Tikiu, kad ir 
Lietuvoje muzika darosi kokybiš-
kesn . Žmon s pradeda atsirinkti, 
už k  mok ti pinigus.

- Ar patirtis Lietuvoje - sce-
noje, televizijoje, vairiuose mu-
zikiniuose projektuose - kaip 
nors ten pad jo?

- Ne. Net pats sav s nesupratau 
- at jau dainuoti, o balsas prad jo
tr k ioti. Visa patirtis kažkur dingo. 
Daugiau nei ketverius metus daina-
vau scenoje, o Škotijoje užstrigau. 
Paskui supratau, kad visada visk
reikia prad ti iš naujo. Reikia b ti
nuoširdžiam, kukliam, nereikia išsi-
šokti. Niekas ten nežinojo, kad Lie-
tuvoje esu žinomas dainininkas. Tik 
vienas bendrakursis, internete ve-
d s mano vard  ir pavard , surado 
apie mane informacijos. Paprašiau 
jo, kad niekam nesakyt .

- Koks ten poži ris  visus 
tuos muzikinius televizijos pro-
jektus?

- M s  d stytojui labai nepatin-
ka. Net kai prie jo dainavau arij  iš 
vieno miuziklo ir vienoje vietoje su 
balsu padariau tok  poptriuk , jis iš 
karto sudrausmino - klasikin  k rin
turi dainuoti tiksliai ir švariai.

- Per vis  t  laik  nebuvo 
akimirk , kai gail jaisi, kad iš-
važiavai?

- Ne. Aš žinau, ko noriu iš gyve-
nimo. Žinau, kad noriu mokytis, tobu-
l ti ir dainuoti muzikiniame teatre.

- O popscena?
- Nežinau. Jau 

prieš išvažiuodamas 
paskutiniuose kon-
certuose pagalvojau, 
kad noriu kažko kito. 

Gal dariau ne tai, k  labiausiai 
m gstu. Gal dar neatradau sav s. 
Taip, noriu dainuoti, noriu links-
minti publik , bet nenoriu b ti 
klounu arba kieno nors klonu. Gal 
mažai širdies kol kas d jau  tai, 
k  dariau.

- Kuo skiriasi student  bei 
d stytoj  poži ris ia ir Ško-
tijoje?

- Ten žmon s žino, ko nori. Mu-
zikinis teatras Anglijoje yra labai 
populiarus. Tai yra verslas, iš kurio 
uždirbami didžiuliai pinigai. Teatr
ten labai daug, konkurencija milži-
niška, tod l žmon s, at j  studijuo-
ti, žino, ko nori ir k  gaus.

- Studentai ten daugiau stu-
dijuoja ar studentauja?

- Tiek studentai, tiek paprasti 
škotai daug geria. Student  dienos 
yra vidury savait s. Visi klubai ta-
da pilni jaunimo. Kadangi man pas-
kaitos vykdavo tik 2-3 dienas per 
savait , dažniausiai savaitgaliais, 
tai ir aš dažnai lankydavausi klu-
buose.

- O  alkoholio li n  nepa-
kliuvai?

- Ne. Bet jei b si neatsargus, ga-
li ir prasigerti.

- Kaip patiko škot s mer-
ginos?

- Sutikau tikrai labai simpatišk ,
bet lietuvait ms neprilygsta.

- O gal susiradai ir koki  šir-
dies draug ?

- Ne. Gal neieškojau.

- Pamat s gyvenim  ten, kur 
labiau sivaizduoji savo ateit ?

- Esu gana kosmopolitiškas 
žmogus. Gal iau gerai jaustis bet 
kur.

- Dabar, gr ž s  Škotij , sto-
si  magistrant r . Kas bus, jei 
ne stosi?

- Susikrausiu lagamin  ir važiuo-
siu kur nors  Piet  Amerik  paval-
gyti banan . (Šypsosi.)

Kalbino Agn  VAITASI T

“Daugiau nei ketverius metus dainavau 
scenoje, o Škotijoje užstrigau”

Vaidas nenori būti klounu ir klonu

Mokslai Škotijoje VAIDUI BAUMILAI (22) atvėrė ne tik naujų 
galimybių, bet ir naują požiūrį į savo gyvenimo tikslus. Edin-
burge muzikinio teatro parengiamąsias studijas baigęs atlikėjas 
šiandien abejoja, ar popscena - ta vieta, kurioje jis jaučiasi pats 
savimi. Trumpam į Lietuvą grįžęs Vaidas intensyviai ruošiasi sto-
jamiesiems egzaminams į muzikinio teatro magistrantūros stu-
dijas Anglijoje. Jis džiaugiasi, kad kitados iš koncertų uždirbtų 
pinigų neiššvaistė butams ar automobiliams. Dabar dainininkas 
juos galės investuoti į mokslus.
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Studijuodamas Škotijoje atlikėjas 
Vaidas Baumila niekam neprasitarė, kad 
Tėvynėje yra žinomas dainininkas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Grimas: Rolana Kuprytė, “International Make Up Center”



Art jant pavasario lygiadienio 
koncertams Šv.Kotrynos bažny ioje 
Aist  SMILGEVI I T  kalbina mi-
tolog  ir folklorinink  Daiv  VAIT-
KEVI IEN .

Aist  SMILGEVI I T : Pa-
grindin s met  kalendorin s
švent s Kal dos ir Rasos - Sau-
l s pos kio taškai - šven iamos
labai ryškiai. O štai lygiadieniai 
- tiek rudens, tiek pavasario - 
tarsi tuoj bus, tarsi jau pra jo.
Aiškiai neuž iuopiame...

Daiva VAITKEVI IEN : Ne-
nuostabu, kad lygiadieniai yra kur kas 
mažiau pastebimi. Met  ciklas pana-
šus  kelion  pirmyn ir atgal: labai ge-

rai užfiksuojame kelion s pradži  ir 
t  moment , kai pasukame atgal. Bet 
kur kas re iau stebime, kurioje tiksliai 
vietoje yra pusiaukel . Taip ir metai 
yra kelion , tik ne žmogaus, o Saul s: 
vasaros ir žiemos saul gr žos - tai vi-
siško pasikeitimo momentai, kai Sau-
l  ima “tolti” arba “art ti” prie m s ,
o lygiadieniai - vos vos pastebimi l to 
ir nuoseklaus proceso taškai.

A.S.: Kalendoriuje galima per-
skaityti: kovo 20-21 d. astronomi-
nio pavasario pradžia. Ar visais 
laikais metas, kai diena lygi nak-
iai, r p jo tik žvaigždininkams?

D.V.: Vis d lto tie “slaptieji” taš-
kai nebuvo tik astronom  džiaugs-

mas: lygiadieniai buvo religiškai 
prasminti daugelyje senov s kult -
r , iki šiol jie labai iškilmingai šven-
iami Indijoje ir Irane. Jei pagal indiš-

k  tradicij sivaizduotume metus 
kaip vien  diev  dien , tai lygiadieniai 
atitikt  vidurdien  ir vidurnakt . Lie-
tuviai taip pat labai gerai jaut  Saul s
met  ir dienos ciklus. Jie man , kad 
k  nors prad ti b tina iki vidurdienio, 
kad b t  stiprinamos gyvybin s ga-
lios, tuo tarpu nykimas siejamas su 
vakaru ir naktimi. S jama buvo nuo 
ryto, o piktžol s ravimos vakarop.

A.S.: Ar šv sdavo kaip nors 
seniau žmon s pavasario lygia-
dien ? Galb t jis slepiasi po ko-

kiomis nors iki m s  at jusio-
mis švent mis?

D.V.: Artimiausia pavasario lygia-
dieniui diena - Juozapin s (kovo 19 d.). 
Ta iau kur kas svarbesne diena buvo 
laikoma kovo 25-oji, vadinama Blovieš-
iais, viena iš svarbiausi  metini

šven i . Abiejose švent se išlik s se-
n j  tik jim  p dsakas. Blovieš iai ki-
taip dar buvo vadinami Gandrin mis 
- sakoma, kad šiomis dienomis par-
skrenda gandras. Jis atneša ant sparn
kiel , kuri išspardanti led , ir tada pa-
sirodanti žaluma. T dien reikia vaikš-
ioti savo eisena m gdžiojant gandr .

A.S.: Na kad lietuviams gan-
dras svarbus, akivaizdu ir šian-
dien - kiekvienas džiaugiasi, jei jo 
sodyboje toks gyventojas atsiran-
da. B na, kad pagal gandro elge-
s , jo šeimynos dyd  “pranašauja” 

ir savo šeimos ateit ...
D.V.: O ypa  šeimos pagaus ji-

m  - tai su gyvybe, (at)gimimu su-
sij s paukštis. Tad manymas, kad 
gandras parskrenda su lygiadieniu 
beveik sutampan ios švent s dien ,
rodo mitin  laiko samprat : lygia-
dienis - atgimimo švent . Kita ver-
tus, ne paskutin je vietoje tikriausia 
juodai baltos gandro plunksnos, sim-
boliškai išreiškian ios dienos ir nak-
ties, tamsos ir šviesos kontrast .

Pareng  Vaida ANDRIKONYT
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Pasislėpęs pavasario lygiadienis
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė “Skylė” kovo 19 ir 20 d. kviečia visus pasitikti pavasarį. 
Šv. Kotrynos bažnyčioje rengiami pavasario lygiadienio koncertai.

“Skylė” koncertą surengs 
Šv.Kotrynos bažnyčioje

Rolando Kuprio nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bilietams

Aistės Smilgevičiūtės ir grupės 
“Skylė” pavasario lygiadienio 
koncertai įvyks kovo 19 ir 
20 dienomis Šv.Kotrynos 
bažnyčioje. Bilietus platina 
BILIETAI.LT.

Aistė Smilgevičiūtė 
ir Rokas Radzevičius “Via Artis” nuotr.



Pro mados ir grožio mėgėjų akis 
tikrai nepraslydo praeitą savai-
tę prekybos ir pramogų centre 
“Ozas” prasidėjusi pavasario 
madų šventė “Mados dienos”, 
kuri tęsis ir visą ilgąjį savaitgalį 
- iki kovo 14 d. Renginyje lau-
kiami visi, kurie ketina atnaujin-
ti savo spintos turinį ir pasitikti 
pavasarį stilingi ir žavūs.

“Net 10 dien  truksian i  ma-
dos švent  nusprend me organi-
zuoti vos prasid jus pavasariui, 
nes daugelis iš m s  norime j  pa-
sitikti atnaujin  savo drabužin  ar 
net visiškai pakeit  stili . Tod l
savo lankytojams pristatome nau-

jausias ir madingiausias drabuži ,
avalyn s ir aksesuar  kolekcijas. 
O akis paganyti ir iš ko pasirinkti 
tur s visi užsukusieji - vairaus 
amžiaus bei pom gi  moterys, vy-
rai, jaunimas, vaikai”, - sak  pre-
kybos ir pramog  centro “Ozas” 
vadov  Inga Navickait .

Anot jos, “Mados dienos” tur t
atkreipti ir mados gurman  d mes .
“Oze” yra sik rusios išskirtini  ir 
nauj  preki  ženkl  parduotuv s. 
Kai kuri  iš j  lankytojai neras jo-
kiame kitame Lietuvos prekybos 
centre. Tai “Peek&Cloppenburg”, 
“Timberland”, “Jack &Jones, “Prety 
One”, “Bijou Brigite”, “Forever 18” 
ir kt., jie taip pat pristatys savo nau-
jo sezono kolekcijas.

Jau gavusios pagreit  “Mados 
dienos” prasid jo naujausi  mados 
v j  paliest  kolekcij  ekspozicija 

prekybos ir pramog  centro pirma-
jame aukšte, kuri laikinai virto sti-
lingu podiumu. Savaitgal  ši ekspo-
zicija dar labiau stebino lankytojus, 
atgydama tikr ja šio žodžio prasme 
- dal  plastikini  maneken  pakei-
t  gyvi modeliai. Užsukusiems 
“Oz ” beliko juos atpažinti. Preky-
bos centro lankytojus maloniai ste-
bina ir Lietuvoje iki šiol nematytas 
mad  pristatymas ant kaban i  ore 
maneken .

Aktyviausias rengini  maratonas 
lankytoj  laukia kovo 11-14 d., kai 
kasdien nuo 13 iki 19 val. bus pri-
statomos mad  šou kolekcijos. Jos 
suskirstytos pagal pob d  - atskirai 
bus demonstruojami drabužiai, batai, 
aksesuarai. Tod l kiekvienas gal s
pasirinkti steb ti tai, kas jam labiau-
siai domu ir aktualu.

Ant specialiai mad  šventei 

rengto podiumo drabuži , avalyn s
aksesuar  ir galanterijos kolekcijas 
demonstruos apie 100 modeli  iš 
vairi  šalies agent r . Kiekvienas 

kolekcijos pristatymas bus išskirti-
nis - tarsi mini spektaklis, kuriame 
netr ks šoki  ir vaidybos element .
Tarp kolekcij  pristatym  nuobo-
džiauti neleis kompanij  ir grožio 
salon  “Sarma”, “Eslauda”, “Doug-
las” ir “Figaro” specialistai - jie pa-
demonstruos karš iausias makiažo 
ir šukuosen  naujienas, patars, kaip 
pavasar  atrodyti kuo madingiau.

Atnaujinti drabuži  spint  gali 
b ti ne tik smagu, bet ir labai nau-
dinga. Visi, iki kovo 14 d. apsipirk
“Oze” už 25 litus ir daugiau bei už-
pild  special  kupon , gal s laim ti
net tris apsipirkimus už 5000 lit
kartu su profesionaliu stilistu.
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“Ozo” nuotr.

Stilingi pavasario vėjai 
į “Ozą” atpūtė “Mados dienas”

Centre - 
kailis

Martin  Margiel  (Martin Mar-
giela), matyt, kv p  šalta žiema - 
naujoje jo kolekcijoje, pristatytoje 
Paryžiaus mados savait je, ypatin-
ga vieta skiriama kailiui.

EPA-Eltos nuotr.

Jo išskirtinis interviu “Laisvalai-
kiui” - apie tenis , atostogas, vaizd ,
verslo ir skolinimo ypatumus.

- D l ko prieš por  met  su-
man te finansuoti SEB arenos 
kompleks ? (Pagrindin  jo dalis 
skirta tenisui, tai didžiausias te-
niso aikštynas Lietuvoje.)

- Dar rom nai apib dino, kad vi-
suomenei reikia duonos ir žaidim .
Teniso kort  statyba yra b tent žai-
dim  dalis. Lietuvoje per t  laik  labai 
mažai investuota  žaidim  srit . D l
to, kad b t  šiokia tokia atsvara, nes 
taip ir gyvenimas gali praeiti, dirbant 
tik duonai. Tai yra ne verslas, o so-
cialinis projektas, d l to jam ir teikia-
ma parama.

- Esate aktyvus, aukštas pozi-
cijas tarp teniso m g j  užiman-
tis žaid jas, kuo jus traukia šis 
žaidimas?

- Žaidimas reikalauja labai didel s
koncentracijos, laisvumo ir m stymo. 
Tai viena kitai prieštaraujan ios kate-
gorijos, kurias reikia suderinti: nega-
li b ti susikaust s - turi b ti laisvas, 
bet kartu ir labai susikaup s. Tas sa-

vybi  rinkinys yra labai savitas, d l to 
tenisas yra domus ir patrauklus.

- Kiek met  iš rank  nepalei-
džiate raket s?

- Yra toks juokelis: turi žaisti sep-
tynerius metus ir po j  po truput  pra-
d si š  t  suprasti apie tenis . ia yra 
tiesos - tai tikrai sud tingas žaidimas, 
iš pradži  viskas atrodo papras iau. 
Pirm  kart  raket  pa miau vienuo-
liktoje klas je - paskui dešimties pen-
kiolikos met  pertrauka. Manajam 
žaidimui gal dešimt met .

- Kiek kart  per savait  ir ka-
da traukiate  bendrov s “Teniso 
pasaulis” operuojam  teniso aikš-
tyn ?

- Tris. Žaidžiu visada rytais nuo 
aštuoni , savaitgaliais - nuo devyni .

- Ar turite kok  nors prot  ar 
ritual  prieš pradedant žaidim ?

- Dabar prieš žaidim  ir po priva-
lomas ritualas padaryti tempimo pra-
timus, prasitempti s narius. Anks iau 
to nedariau gal kokius aštuonerius me-
tus. Norint važiuoti rogut mis, reikia 
jas užsivežti  kaln . ia ne iš b tinumo 
ir ne iš gero gyvenimo. (Juokiasi.)

- Kur, be SEB arenos, Serei-
kiški  parko aikštyn , malonu 
žaisti?

- Yra labai daug viet , kur malonu 
nuvažiuoti, kad ir pas Mar iulion
sodyb ... Smagu, kai susirenka didel
kompanija su šeimomis.

- Ar vykstate steb ti pa i
svarbiausi  (“Australian Open”, 
“French Open”, Vimbldono, “US 

Open”) Didžiojo kir io turnyr ?
- Vykstu. tamp , tvyran i  areno-

je, sunku kam prilyginti. Ar galite si-
vaizduoti, kad žmon s ats d t  tea-
tre, kine ar krepšinio rungtyn se še-
šias valandas? Teniso ma ai užima 
ne tik tinai daug laiko, bet ži rovai 
nesiskirsto - intriga juos laiko. Sunku 
t  ir apib dinti, reikia ateiti ir pajusti 
t  tvyran i  atmosfer .

- Ar  teniso aren , kur sukasi 
prakut  vyrai, renkasi dailios 
merginos?

- Nelabai... Esu mat s, kad tik 
Maskvoje  dideles varžybas ateidavo 
daug sp ding  moter , kurioms net 
ir nežinia - ar labai tenisas r pi, ar 
daugiau tie žmon s, kurie aplink te-
nis .

- Ar yra toki  vyr , teniso 
aikštynuose bandan i  užmegzti 
verslo santykius?

- Gal aš toks bjaurus, bet su ma-
nimi niekas joki  santyki  neužmez-
gin ja. (Juokiasi.)

- Ar atskiriate žmones, ben-
draujan ius su jumis d l to, kad 
esate vienas turtingiausi  šalies 
žmoni ?

- T  privalu atskirti. Bet kuris va-
dovas, ypa  turintis didesn  versl  ir 
daugiau pavaldini , privalo išmanyti 
psichologij . Jeigu jis neatskirs - iš-
prot s ir bus suvystytas.

- Ar daug žmoni  pas jus atei-
na prašydami duoti, paskolinti, 
pad ti?

- Neina, nes aš niekad neskolinu 
- aš juk ne bankas. Esu mat s žmo-
ni , kurie gauna daug daug prašym .
Jie per dien  padaro du, tris, keturis 
dovanojimo aktus, kam nors k  nors 
paskolina, duoda, ir pradeda eiti gan-
das apie tai - tada virsta lavina ir 
spaudžia.

- Ar turite prot  atostogauti 
ten, kur rengti teniso aikštynai?

- Jau penktus metus iš eil s ge-

guž s pabaigoje arba birželio pradžio-
je su šeimomis važiuojame, tarkim, 
Turkij . Teniso aikštynai turi b ti, nes 
 savaitin  stovykl  važiuoja didelis 
b rys tenis  žaidžian i  suaugusi j
ir vaik .

- Kokia atostog  trukm  jums 
yra optimali?

- Geriausia savait , daugiau man 
nelabai išeina. Visada yra rizika pa-
vargti nuo per didelio atostogavimo. 
Atostogauti irgi yra menas, jeigu tik 
gul si atsigul s, tai neb tina kur nors 
važiuoti, t  pat  gali daryti ir namie.

- Kuris pasaulio kraštas jus la-
biausiai vilioja?

- Kad didelius sentimentus jaus-
iau vienam kraštui - taip n ra. Patin-

ka Piet  Amerika.
- Kur artimiausiu metu pla-

nuojate vykti atostogauti?
- Dabar važiuosime porai savai i

 Azij .
- Ar ten kovo 29 dien  atšv -

site ir savo gimtadien ?
- Ne, aš jau b siu gr ž s. (Juo-

kiasi.)
- Ar jums svarbu, koki  pozi-

cij  užimate teniso m g j  pira-
mid je?

-  tai ži riu kaip  pramog . Vers-
le aš so iai prisikonkuruoju.

- Kuo teniso procesas skiriasi 
nuo verslo proceso?

- Versle procesas yra ne tiek 
svarbus, kiek galutinis rezultatas. 
Profesionaliame sporte taip pat - re-
zultatas svarbiau už visk . M g j
tenise procesas yra žavintis net dau-
giau už galutin  rezultat . Nes gali 
laim ti ir b ti nepatenkintas savo 
žaidimu, bet gali pralošti ir b ti pa-
tenkintas rezultatu.

- Ar jums vaizdis yra svarbu?
- Kas yra vaizdis - kad kiti apie 

tave kažkaip galvot ? Toki  pavyz-
dži  gal iau vardinti ir vardinti... Jie 
ne tiek gyvena, kiek r pinasi, kad 

kiti apie juos žinot . Man svarbiau 
gyventi taip, kaip aš noriu: domiai
ir prasmingai, ir man visiškai ne-
svarbu ir ne domu - apie tai žino ar 
nežino kiti.

- Ar jums svarbu, kaip j s
kompanijos darbuotojai vaikšto 
apsireng ?

- Posakio, kad priima pagal r b ,
palydi pagal prot , per daug nesu-
reikšmin iau, nes ir pats esu pankiš-
kos s mon s. Apie kraštutinumus, 
pavyzdžiui, vaikš iojim  darb  su pi-
žamomis, nekalbu.

- J s  valdomo koncerno “MG 
Baltic” verslo kryptys labai pla-
ios (dalis koncernui priklausan-
i moni : UAB “Mineraliniai 

vandenys”, “Stumbras”, “Biofu-
ture”, “Tromina”, APB “Apran-
ga”, UAB “Mitnija”, LNK, “Alfa 
Media”, “Neo-press”, “UPG Bal-
tic”, “Mediaf on”). Ar yra sritis, 
kurioje nesate buv s ar nenor -
tum te b ti?

- Istoriškai mes esame labai daug 
kur buv , iš kai kur jau iš j , ir yra 
kur niekad nesame buv  - naftos vers-
le. Anks iau mes tur jome restoran
versl , bet paskui tiesiog pajunti, kad 
negali sukontroliuoti. Nes kokyb  yra 
tada, kai savininkas stovi pa iame res-
torane. Vidutiniškas nenori b ti - vis
moni  keliamas tikslas yra b ti pir-
miems, blogiausiu atveju antriems. 
Tam tikruose versluose, kuri  pagrin-
das yra šeimyninis, negali konkuruo-
ti - negali b ti tarp geriausi , ir taip 
nat raliai atsisijoja.

- Ar kada kilo min i  eiti  po-
litik ?

- Kitoniška logika versle ir politi-
koje. Versle svarbu rezultatas - ne tiek 
procesas, o politikoje procesas labai 
svarbus. Pagal mano samprotavim
- man b t  sunku. Kiekvienas žmo-
gus turi prigimtini  savybi  rinkin ,
ir jei negali sav s realizuoti, esi ne 
savo taur je - nesmagiai jautiesi. Kiek-
vienas iš m s  nori b ti ten, kur gali 
daugiausiai ir gerai jau iasi.

- Kokie j s  artimiausi tikslai?
- Versle visada yra tikslas augti, 

suvaldyti situacij , atgauti pozicij ,
nes pra j  ir šie metai buvo kritimo.

Asmeninio albumo nuotr.

Taip sutapo, kad su vienu tur-
tingiausių Lietuvos žmonių 
pakalbėti apie tenisą (ir ne tik) 
susitikome likus dienai iki svar-
bios dvikovos. Praeitą savaitgalį 
sostinėje vyko Deviso taurės 
Europos ir Afrikos zonos II gru-
pės pirmojo etapo mačas Lie-
tuva - Didžioji Britanija. “Teniso 
tėvynės atstovai gyrė, jog turi-
me labai gerą areną”, - džiau-
gėsi daugiafunkcio sporto, pas-
laugų ir sveikatingumo kom-
plekso SEB arenos pagrindinis 
iniciatorius ir finansuotojas, 
koncerno “MG Baltic” preziden-
tas, Lietuvos prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų asociacijos 
prezidentas, Lietuvos teniso są-
jungos garbės prezidentas 
DARIUS MOCKUS (44).

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Genutė ŽALIENĖ

Darius Mockus: 
“Norint važiuoti rogutėmis, reikia jas užsivežti į kalną”
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“ Vidutiniškas nenori būti - vi-
sų įmonių keliamas tikslas 
yra būti pirmiems, blogiau-
siu atveju antriems”

Darius Mockus

“ Atostogauti irgi yra menas, 
jeigu tik gulėsi atsigulęs, tai 
nebūtina kur nors važiuoti, 
tą patį gali daryti ir namie”

Darius Mockus

Negulin k be darbo – 

saldžiau ils tis po darbo!

Specializuotam

projektui

ieškome
reklamos

vadybininko!

Motyvacin laišk si sti:

stilius@respublika.net

Darius Mockus tenisui 
visada randa laiko

Vyginto Skaraičio nuotr.
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Pirmasis “Oskaras” moteriai režisierei

“Tai nepakartojama akimirka”, - teig
K.Bigelou, kuri buvo vos penkta moteris, no-
minuota geriausio režisieriaus kategorijoje.

Geriausiais aktoriais pripažinti Džefas 
Bridžesas (Jeff Bridges) už vaidmen  filme 
“Pamišusi širdis” (“Crazy Heart”) ir Sandra 
Bulok (Sandra Bullock), vaidinusi kino juos-
toje “Nematoma pus ” (“The Blind Side”).

60 met  Dž. Bridžesas d l geriausio ak-
toriaus vardo kov si su Džordžu Kl niu (Ge-
orge Clooney), Morganu Frymenu (Morgan 
Freeman), Džeremiu Reneriu (Jeremy Ren-
ner) ir Kolinu Firtu (Colin Firth).

Tai ne pirmasis Dž.Bridžeso apdovanoji-
mas šiais metais. Anks iau jis buvo pagerbtas 
“Auksinio gaublio” apdovanojimu bei Aktori
gildijos statul le.

S.Bulok atsi m  labai trokštam  geriau-

sios aktor s “Oskaro” statul l  vos dien  po 
to, kai “Auksini  avie i ” apdovanojimuose 
laim jo blogiausios aktor s kategorijoje už 
vaidmen  filme “Viskas apie Styv ”.

“Oskaro” laureat  negail jo ger  žodži  ki-
toms aktor ms, kurios šiais metais taip pat var-
ž si d l geriausio aktor s vardo - Kerei Maligan 
(Carey Mulligan), Deim Helen Miren (Dame 
Helen Mirren) ir Meril Stryp (Meryl Streep).

Kiek anks iau buvo apdovanoti geriausi 
antrojo plano aktorius ir aktor . Šiuos apdo-
vanojimus peln  Kristoferis Volcas (Chris-
toph Waltz) ir komik  Monik (Mo’Nique).

K.Volcas buvo apdovanotas už SS pareig no 
vaidmen  filme “Negarbingi šunsnukiai” (“In-
glourious Basterds”), o Monik visus sužav jo 
savo vaidmeniu filme “Brangioji” (“Precious”).

Ketrin Bigelou (Kathryn Bigelow) tapo pirmąja moterimi, laimėjusia “Oskaro” 
apdovanojimą už geriausią režisūrą, o jos sukurtas filmas “Išminuotųjų būrys” 
(“Hurt Locker”) apie karą Irake pelnė šešis apdovanojimus, tarp jų ir geriausio 
filmo kategorijoje.

Ketrin Bigelou (Kathryn Bigelow) 
režisuotas filmas “Išminuotojų būrys” 
pelnė 6 apdovanojimus

EPA-Eltos nuotr.

Geriausia aktore 
pripažinta 
Sandra Bulok 
(Sandra Bullock)
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Laimos KARALIŪTĖS ir Sauliaus 
VENCKAUS fotoreportažas

Šios sukakties proga “Švyturio” 
aludariai paskelb  Kokyb s dekla-
racij . Nacionalinio operos ir baleto 
teatro scenoje, stebint t kstan-
iams, jie sipareigojo populiariausi

Lietuvoje al  ir toliau gaminti tik 
pagal klasikin  technologij , o žalia-
voms taikyti aukštus ekologiškumo 
standartus. Gaminant “Švytur  Eks-
tra” ir toliau nebus naudojami jokie 
gamybos pagreitinimo metodai, o 
salyklo kokyb  aludariai tikrins pa-
tys. “Mums svarbu, kad vartotojai, 
kuri  pasitik jim  labai vertiname, 
žinot , jog alus pagamintas be joki
chemini  pried ”, - teig  “Švyturio-
Utenos alaus” generalinis direkto-
rius Rolandas Viršilas.

Kokyb s deklaracijoje taip pat 
pabr žiama, kad “Švyturys Ekstra” 
bus gaminamas tik iš lietuviško sa-
lyklo. Nuo pavasario “Švyturys” 
pradeda gyvendinti “Eko-salyklo” 
program . Ji tur t  paskatinti ki-
ninkus auginti ekologiškus miežius. 
Programoje dalyvaujan ius kius 
priži r s patys aludariai. Kartu su 
ekspertais jie lankysis laukuose, ku-

riuose augs alaus gamybai skirti 
miežiai. Kaip ir iki šiol, “Švyturys” 
iš tiek j  reikalaus sertifikat , pa-
tvirtinan i , kad alaus salyklui skir-
ti miežiai n ra genetiškai modifi-
kuoti. Ši principin  aludari  pozicija 
taikoma visam “Švyturio-Utenos 
alaus” alui.

Deklaracijos atsiradim  paskati-
no ir apie alaus gamyb  sklandantys 
mitai. Neva jis gaminamas iš milte-
li , skiedžiamas,  j  dedami sinteti-
niai priedai.

Vyriausioji “Švyturio” aludar
Džuljeta Armonien  kart  ir visiems 
laikams užtikrino, kad “Švyturys 
Ekstra” nežada keisti gamybos 
technologijos. Šiam alui naudoja-
mam salyklui, apyniams, miel ms 
ir toliau bus taikomi itin griežti rei-
kalavimai.

Pasirašius deklaracij , teatro 
scenoje pasirod  nusipeln  Lietu-
vos operos ir baleto atlik jai - Vy-
tautas Juozapaitis, Sigut  Stonyt ,
Joana Gedmintait , Egl  Špokait  ir 
kiti. Šventin  vakar  baig  ištrauka 
iš operos “Traviata”. Simboliška, 
kad daininink  rankose puikavosi ne 
šampano, o “Švyturio Ekstra” alaus 
taur s.

Traviata su 
“Švyturio Ekstra” taurėmis

Penkioliktąjį jubiliejų švenčiančio “Švyturio Ekstra” alaus pristatinė-
ti nereikia. Jį žino net nemėgstantieji alaus. Ne tik Lietuvoje, bet ir 
pasaulyje įvertintos alaus rūšies per penkiolika metų buvo parduo-
ta 40 milijonų litrų, o tai yra 80 milijonų bokalų.

Iškilminga akimirka. 
Kokybės deklaraciją 
pasirašo UAB “Švyturio - 
Utenos alaus” generalinis 
direktorius Rolandas 
Viršilas ir vyriausioji 
aludarė Džuljeta 
Armonienė

“Švyturio Ekstra” 
taurę kėlė verslininkė 
Rasa Martens

Draugiškas pašnekesys tarp verslininkų 
Antonijaus ir Astos Meschino (kairėje) bei 
UAB “Švyturio - Utenos alaus” valdybos 
pirmininko Tomo Kučinsko ir jo žmonos Linos

Po oficialiosios renginio dalies - 
Rolandas Viršilas ir 
Džuljeta Armonienė

Kolegiškas koketavimas -  Rūta 
Mikelkevičiūtė ir 
Jogaila Morkūnas

Kvietimo į renginį neatsisakė ir 
Daiva Tamošiūnaitė-Budrė su 
vyru Dainiumi 

Apdovanojimai geriausiems “Švyturio-
Utenos alaus” darbuotojams
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Vieno didžiausių Lietuvoje 
poilsio ir pramogų centro 
“Trasalis-Trakai Resort & SPA” 
pristatyti nereikia. Kaip ir di-
džiausio lietuviškos kosmetikos 
gamintojo UAB “BIOK labora-
torija”. Šių dviejų garsių 
prekės ženklų naujiena - veidui 
ir kūnui puoselėti sukurta 
pirmoji lietuviška SPA linija 
“Rasos perlai”.

SPA proced ros su lietuviška 
kosmetika

Grožio proced ros šiuo laikotarpiu 
daugeliui tapo prabanga. Siekdami pa-
si lyti aukštos kokyb s sveikatingu-
mo paslaugas už palankesn  kain ,
“BIOK laboratorija” kartu su “Trasa-
lis-Trakai Resort & SPA” centro spe-
cialistais suk r  SPA linij  “Rasos per-
lai”, skirt  veidui ir k nui puosel ti. 
SPA proced r  metu naudojami lietu-
viški kosmetikos gaminiai “Rasa”.

“BIOK laboratorijos” ir “Trasalis 
- Trakai Resort & SPA” komanda nau-
j j  SPA linij  k r  ilgiau nei pusme-
t . Šiuo metu SPA ir sveikatingumo 
centre pristatomos 7-ios k no ir 3 vei-
do puosel jimo proced ros. J  kaina 
svyruoja nuo 39 Lt iki 90 Lt. Bran-

giausia “Rasos perl ” proced ra, kai-
nuojanti 90 Lt, trunka 60 minu i . J
sudaro viso k no šveitimas kremu su 
j ros dumbli  ir alavij  ekstraktais bei 
atpalaiduojamasis k no masažas.

Anot “Trasalis-Trakai Resort & 
SPA” SPA centro vadov s Ilonos Žu-
kovien s, poilsio centre sve iai iš 
užsienio nuolatos teiraujasi išskirti-
ni  grožio program , domisi lietuviš-
ka kosmetika. “Nuo šiol jie gal s ne 
tik išm ginti “Rasos perl ” proced -
ras, bet ir sigyti lietuviškos kosme-
tikos sau ar parvežti lauktuvi ”, - tei-
g  vadov .

SPA ir sveikatingumo 
centras Vilniaus pašon je

Šiandien madinga pasim gauti 
atsipalaidavimo ir trumpo poilsio sa-
vaitgaliais paj ryje ar SPA centre. 
Išsiruošusieji  “Trasal ” gali b ti tik-
ri, kad ia išsipildys visi j  troškimai 
- paslaug  ir pramog ia tiek, kad 
pritr ks laiko visur susp ti.

“Žmoni  susir pinimas savo 
sveikata did ja, turb t d l to šios 

srities paslaugos pa ios populiariau-
sios ir “Trasalyje”, - sp ja I.Žukovie-
n . ia sik rusiame viename di-
džiausi  SPA centr  Lietuvoje si -
lomos vairios k no proced ros - at-
palaiduojamosios, atjauninan ios, 
skirtos k no linijoms formuoti. ia
galima panirti  kvap ni  vaistažoli ,
perlin , rožin  vyno ar šilkin  pieno 
voni  bei užsisakyti pageidaujam
masaž : klasikin , ajurvedin , Tibeto, 
karšt  akmen  arba pint . Taip pat 

SPA centro lankytoj  paslaugoms - 
Negyvosios j ros baseinas ir svei-
katingumo kapsul s.

Puosel jantiems sveikat ia pat 
teikiamos gydymo paslaugos: kine-
ziterapija sal je ir baseine, fiziotera-
pijos ir gydomojo purvo proced ros, 
atliekami gydomieji masažai. “Žiem
itin daug lankytoj  tur jome drusk
kambariuose”, - proced r , d l ku-
rios specialiai atvykdavo daugyb
vilnie i , mini centro vadov .

Komentarai

LINAS EREŠKA,
“BIOK laboratorijos” 

direktorius
“Vartotojai vertina “BIOK la-

boratorijos” kosmetik  d l aukš-
tos produkt  kokyb s ir s žinin-
gos kainos, tad proced ros “Ra-
sos perlai” n ra išimtis. Esame 
ar iau vartotojo, siklausome  jo 
l kes ius ir pageidavimus, tad 
neabejojame, kad šios SPA pro-
ced ros tur s pasisekim .

Kosmetikos produktams “Ra-
sa” pagaminti naudojamos griežtai 
patikrintos medžiagos iš pažangiau-
si , itin efektyvi  veikli j  kompo-
nent . Produkt  sud tis ir specia-
list  profesionalumas leido sukurti 
itin veiksmingas proced ras “Ra-
sos perlai” veidui ir k nui, kurias 
tur t vertinti ne tik Lietuvos gy-
ventojai, bet ir užsienio sve iai”.

INA TURSIEN ,
UAB “Ispado” direktor
“Labai džiugu, kad centro 

“Trasalis-Trakai Resort & SPA” 
ir “Biok laboratorijos” bendradar-
biavimas dav  toki  puiki  vaisi
- sukurtos tikrai išskirtin s pro-
ced ros, kur produkto poveikis 
derinamas su masažo metodiko-
mis, ritualais, ir visa tai tam, kad 
gautume kuo geresn  rezultat .
Šios pastangos duoda puik  efek-
t , o d l to, aišku, laimi klientas. 
Man ši id ja labai patiko, nes yra 
sukurtas unikalus dalykas”.

Tik “Trasalyje” - išskirtinės Lietuvoje SPA procedūros

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

“Trasalyje” -  gausus “BIOK laboratorijos” 
kosmetikos produktų pasirinkimas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Lapkričio 26 d. į Lietuvą at-
vyks legendinė Prancūzijos 
dainininkė Mirej Matjė (Mi-
reille Mathieu). Pirmą kartą 
viena garsiausių 20-ojo  am-
žiaus atlikėjų kartu su kameri-
nės muzikos orkestru surengs 
išskirtinį pasirodymą Vilniuje, 
„Pramogų arenoje“, kuriame 
atliks geriausias savo dainas.

Simonas KUPRYS

Met  kult ros vykis

Legendin  Pranc zijos daininin-
k  Mirej Matj  pirm  kart  atvyks 
 Lietuv . Bene ryškiausia pranc z
estrados žvaigžd  vienintel  savo 
koncert  surengs lapkri io 26 d. 
„Pramog  arenoje“ Vilniuje.

Bilietus  vienintel  pasaulin s
muzikos žvaigžd s koncert  Vilniu-
je bus galima sigyti nuo kovo 23 d. 
visose BILIETAI LT kasose ir in-
ternetu. Daugiau informacijos sve-
tain je www.bilietai.lt.

„Mirej Matj  viešnag  Lietuvo-
je taps reikšmingu vykiu ne tik mu-
zikos gerb jams, bet ir visos šalies 
kult rai. Daugelis gerb j  daininin-
k s lauk  ilgus dešimtme ius, tod l
Mirej Matj  pasirodym  galime dr -
siai vadinti vienu iš svarbiausi  ši
met  koncert “, - sak  „Makrocon-
cert Lietuva“ vadovas Vaidas Zdan-
cevi ius.

Lietuvoje daininink  vieš s pa-
saulini  gastroli  „Mirelle Mathieu 
En Concert“ metu. Mirej Matj

Legendinė prancūzų dainininkė
Mirej Matjė koncertuos Vilniuje

Organizatorių nuotr.

Vilni  atvyks kartu su savo orkes-
tru, kuriame groja 14 profesionali
muzikant . Koncertuodama gar-
sioji daininink  atliks ne tik j  iš-
garsinusius k rinius, bet ir 
auksine estrados klasika tapusias 
dainas.

Pranc z  muzikos 
ambasador

Per daugiau nei keturis dešim-
tme ius trunkan i  karjer  Mirej 
Matj raš  daugiau nei 1200 dai-
n , kurias atliko net devyniomis 
skirtingomis kalbomis. Daininink
yra bendradarbiavusi su ryškiau-
siomis muzikos žvaigžd mis - Pla-
cido Domingo, Tomu Jonesu, 
Franku Sinatra ir daugeliu kit .
Mirej Matj  tapo pirm ja Vakar
atlik ja, kuri gavo leidim  sureng-
ti koncert  komunistin je Kinijoje. 
Išleidusi per 70 album , atlik ja 
pasaulyje pardav  daugiau nei 150 
mln. raš .

Ištikimais jos gerb jais buvo 
galingiausi planetos vadovai: popie-
žius Jonas Paulius II, JAV preziden-
tas Ronaldas Reiganas ir net SSRS 
vadovas Leonidas Brežnevas. 2009-

j  geguž s 9 d. Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas asmeniškai 
pakviet  Mirej Matj  koncertuoti 
Raudonojoje aikšt je.

Erosą Ramazotį gastrolėse rengs 
„Dolce & Gabbana“ mados namai

Simonas KUPRYS

Specialiai gastrol ms – 
nauja drabuži  kolekcija

Koncerte Vilniuje, kuris yra dai-
nininko pasaulini  gastroli  „Ali e 
Radici“ dalis, E. Ramazotis  scen
užlips vilk damas išskirtiniais dizai-
neri  „Dolce & Gabbana” drabužiais. 
Specialiai koncertiniam turui presti-
žiniai Italijos mados nam  dizaineriai 
suk r  visiškai nauj  drabuži  kolek-
cij . Joje – pagal dainininko pageida-
vimus pasi ti švarkai, keln s, 
sukurti batai ir net smulkiausios ap-
rangos detal s. „Dolce & Gabbana“ 
išplatino eskizus, kuriuose užfiksuo-

ti pirmieji E. Ramazo io scenini
kostium  prototipai.

„Dolce & Gabbana“ dizaineriai 
– ne vienintel s mados pasaulio 
žymyb s, pad jusios šiuo metu po 

vis  Europ  koncertuojan iam E. 
Ramazo iui. Nuotraukas naujau-
siam atlik jo albumui „Ali e Radi-
ci“ k r  visame pasaulyje garsus 
fotografas Briusas V beris (Bruce 
Weber). Ilg  laik  su tokiomis 
kompanijomis kaip „Calvin Klein“, 
„Pirelli“, „Versace“ ar „Ralph Lau-
ren“ dirb s menininkas k r  Lai-
zos Mineli, „Pet Shop Boys“ ir 
kit  garsi  atlik j  portretus. Briu-
sas V beris tituluojamas šiuolaiki-
n s mados fotografijos guru. 

Jau balandžio 6 d. Vilniuje

Pernai spal  pasaulines gastroles 
prad j s E. Ramazotis iki ši  met
geguž s surengs  daugiau nei 60 pa-
sirodym  Europoje ir Piet  Ameri-
koje. Jau balandžio 6 d. legendinis 
ital  dainininkas surengs vienintel
koncert  Vilniuje, kuriame pristatys 
savo naujausi  album  „Ali e Radici“ 
ir atliks garsiausius hitus. Grandiozi-
niame šou „Siemens arenoje“ tikima-
si sulaukti daugiau nei 10 t ks. 
ži rov . E.Ramazotis yra viena gar-
siausi  ši  dien  popžvaigždži . Jis 
visame pasaulyje pardav  daugiau nei 
50 mln. raš .

Bilietus  Eroso Ramazo io pa-
sirodym  „Siemens arenoje“ Vilniu-
je galima sigyti visose „Tiketa“ 
kasose ir internetu.

Garsieji Italijos mados namai „Dolce & Gabbana“ išplatino specialiai dainininkui Erosui Ramazočiui kurtos drabužių 
kolekcijos eskizus

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Bilietus į Eroso Ramazočio 
pasirodymą „Siemens arenoje“ 

Vilniuje galima įsigyti visose 
„Tiketa“ kasose ir internetu

Organizatorių nuotr.

Lapkričio 26 d. Vilniuje, 
„Pramogų arenoje“, pirmą 

kartą šalies istorijoje 
pasirodys legendinė prancūzų 

dainininkė Mirej Matjė

“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 10 d.

Išskirtinį Eroso Ramazočio 
koncertą Lietuvoje organizuoja 
Rytų ir Vidurio Europoje 
didžiausia koncertinė agentūra 
„Makroconcert“. 

Balandžio 6 d. „Siemens arenoje“ Vilniuje įvyks ilgai lauktas italų 
muzikos superžvaigždės Eroso Ramazočio koncertas. Grandiozinia-
me šou Lietuvos sostinėje E.Ramazotis žiūrovus džiugins ne tik savo 
dainomis, įspūdingais vaizdo ir specialiaisiais efektais, bet ir nauju 
sceniniu įvaizdžiu, kurį atlikėjui specialiai sukūrė „Dolce & Gabbana“ 
mados namai.

Lapkričio 26 d. „Pramogų 
arenoje“ Vilniuje įvyksiantį 
vienintelį Mirej Matjė koncertą 
organizuoja didžiausia Vidurio 
ir Rytų Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt. 
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Simonas KUPRYS

Patogiausia vieta steb ti
koncert

VIP lož  bus rengta kairiajame 
aikšt s šone, iš kurio bus puikiai ma-
toma visa scena. VIP bilietus sigij
ži rovai Rodo Siuarto pasirodym  ste-
b s ant specialiai jiems po stogu pa-
statytos pakylos, išklotos kilimin mis 
dangomis ir su minkštais kr slais. Lo-
ž je veiks atskiras baras su gurma-
niškais užkandžiais ir g rimais.

VIP ži rovams bus rengta 
lengvai pasiekiama saugoma auto-
mobili  stov jimo aikštel . Veiks 
tualetai, VIP biliet  tur tojai  kon-
certo teritorij  pateks per atskir

jim . Tai pad s išvengti ilgo lau-
kimo eil se. VIP ži rov  laukia dau-
gyb  VIP lož s teikiam  patogum .
D l to grandiozinis Rodo Stiuarto 
pasirodymas taps tik dar sp din-
gesnis.

Išskirtinius VIP bilietus  bir-
želio 10 d. Vilniaus Vingio parke 
vyksiant  Rodo Stiuarto koncer-

t  galima sigyti visose BILIE-
TAI LT kasose ir internetu.

Didžiausias met  roko šou

Biržel  Vilniuje vyksiantis Rodo 
Stiuarto koncertas pretenduoja tap-
ti didžiausia roko muzikos švente 
šalyje šiais metais.  Lietuv  Rodas 
Stiuartas atvyks gastroli  po Euro-
pos festivalius ir stadionus metu. 
Dainininkas atkeliaus su savo muzi-
kant  grupe ir aptarnaujan io per-
sonalo komanda, kurioje bus beveik 
70 žmoni . Roko atlik jas atsiga-
bens vis sp dingam koncertui rei-
kaling  šviesos ir garso aparat r .

Išskirtiniame koncerte m s  ži -
rovams legendinis brit  atlik jas Ro-
das Stiuartas pristatys naujausi
dain  rinkin  „Soulbook“ ir atliks ro-
ko klasika tapusius savo k rinius.
Vingio parke skamb s „Maggie 
May“, „Sailing“, „Tonight’s The 
Night (Gonna Be Alright)“, „I Don’t 
Want To Talk About It“, „The First 
Cut Is the Deepest“, „Do Ya Think 
I’m Sexy?“, „Baby Jane“, „Downtown 
Train“, „Have I Told You Lately“ ir 
kitos kultin s atlik jo dainos.

Tai bus vienintelis Rodo Stiuar-
to koncertas Baltijos šalyse. Gran-
diozin je muzikos švent je po 
atviru dangumi Vingio parke tikima-
si sulaukti daugiau nei 20 t kst. ži -
rov . Rodas Stiuartas Lietuvoje 
koncertuos pirm  kart .

Pasaulin  muzikos legenda 
Vilniuje

Didžiosios Britanijos 2-ojo laips-
nio ordino kavalierius Roderikas Dei-
vidas Stiuartas yra vienas garsiausi
atlik j  ir dain  autori  pasaulyje. 
Muzikantas turi vardin  „žvaigžd “
„Holivudo šlov s take“, taip pat yra 
trauktas  rokenrolo šlov s muziej
„Rock‘n‘roll Hall Of Fame“ ir  Jung-
tin s Karalyst s muzikos muziej
„UK Music Hall Of Fame“.

Rodas Stiuartas scenoje – jau 
daugiau nei 50 met , ta iau jo po-
puliarumas nebl sta iki šiol. 2001-
aisiais dainininkas buvo pagerbtas 
„deimantiniu“ „Pasaulio muzikos 
apdovanojimu“ („World Music 
Awards“) prizu už 100 mln. parduo-
t  album  kopij . Beje, per nepiln
dešimtmet  šis skai ius tapo gero-

Įspūdingiausios Rodo Stiuarto šou akimirkos – VIP ložėje

kai sp dingesnis. Rodas Stiuartas 
išleido vien  s kmingiausi  ši  die-
n  dain  rinkini  „Great American 
Songbook“, kuris buvo parduotas 
net 19 mln. tiražu. Skirting  skai-
iavim  duomenimis, iš viso Rodo 

Stiuarto raš  gali b ti parduota net 
250 mln. Šiuo metu kartu su seru 
Polu Makartniu (Paul McCartney) 
ir seru Eltonu Džonu (Elton John), 
Rodas Stiuartas patenka  simboli-
n , pasaulyje didžiausius honorarus 
gaunan i  daininink  trejetuk .

Bilietai platinami visose BILIE-
TAI LT kasose ir internetu. Dau-
giau informacijos ieškokite 
svetain je www.bilietai.lt.

Birželio 10 d. Vilniaus Vingio 
parke vyksiant  vienintel  Rodo 
Stiuarto koncert  Baltijos šalyse 
organizuoja didžiausiaVidurio ir 
Ryt  Europoje koncertin  agen-
t ra „Makroconcert“.

Jau birželio 10 d. grandiozinį 
roko šou Vilniaus Vingio par-
ke surengs legendinis britų 
dainininkas Rodas Stiuartas. 
Koncertą, kuriame tikimasi 
sulaukti daugiau nei 20 tūkst. 
žiūrovų, ištikimiausi atlikėjo 
gerbėjai galės stebėti specia-
lioje VIP ložėje, įrengtoje pa-
togioje aikštės vietoje. Iš jos 
Rodo Stiuarto pasirodymas 
bus matomas geriausiai.

Rodo Stiuarto koncertas – birželio 
10 d. Vilniaus Vingio parke.

Pasirodymas Lietuvoje – 
pasaulinių Rodo Stiuarto gastrolių 
dalis.

Dainininkas pristatys savo 
naujausią albumą „Soulbook“ ir 
garsiausius savo hitus.

Į Vilnių Rodas Stiuartas atvyks su 
savo personalu ir visa koncertine 
įranga.

Grandioziniame šou Vilniuje 
tikimasi sulaukti daugiau nei 20 
tūkst. žiūrovų.

Į Lietuvą Rodas Stiuartas atvyks 
pirmą kartą.

Tai vienintelis legendinio atlikėjo 
Rodo Stiuarto pasirodymas Baltijos 
šalyse.

Faktai:

Organizatorių nuotr.
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Artėjant Vudžio Aleno komedi-
jos „Nuodėmių miestas“ prem-
jeros dienai, spektaklio organi-
zatoriai atskleidžia dar daugiau 
intriguojančių faktų. Įdomu tai, 
kad „Domino“ teatro atstovai 
iš Lietuvos jau lankėsi Niujor-
ke tam, kad spektaklyje kuo 
gyviau, ekspresyviau ir kartu 
natūraliau galėtų perteikti nie-
kada nemiegančio, nuo garsų 
ir žmonių jūros 24 valandas per 
parą vibruojančio miesto au-
tentiką. Žiūrovus neišvengiamai 
nustebins specialiai spektakliui 
įrašyti Niujorko garsai. 

Vaiva PRANCULYTĖ

Net ir triukšmas yra muzika

Galimyb  statyti min t  pjes
„Domino“ teatro atstovai išsikovojo 
po beveik dvej  met  deryb  su 
Jungtin se Amerikos Valstijose si-
k rusia V.Aleno agent ra. Gauta li-
cencija „Domino“ teatr pareigojo 
vykdyti gausyb  reikalavim . Vienas 
iš toki  – spektaklyje atskleisti ne-
pakartojam  Niujorko autentik . B -
tent d l šios priežasties „Domino“ 
teatro atstovai vyko už Atlanto ne tik 
tam, kad susipažint  su metropolio 
gyvenimu ryte, dien  ir nakt , aplan-
kyt  Niujorko Centrin  park ,  Man-
haten , bet ir rašyt  didmies io 
garsus spektakliui. Specialiai kome-
dijai „Nuod mi  miestas“  užfiksuo-
tos valand  valandos bundan io 
miesto garso, žmoni  šurmulio: arti-
m  ir svetim , judan i  priešinga lin-
kme  savo darbus ar nam  link. O 
koks Niujorkas nakt ? domu, kaip 
skamba Niujorko tyla. Ar tokia aps-
kritai egzistuoja? Belieka palaukti ir 
bus galima sitikinti. Iki premjeros 
liko tik kelios savait s.

Niujorko „garsovaizdis“

Pasak „Domino“ teatro atstov ,
per tas por  savai i , kurias jie vie-

Įrašyti autentiški Niujorko garsai – komedijoje „Nuodėmių miestas“!

š jo pasaulio verslo ir pramog  cen-
tre, rašyta tiek gars , kiek tik 
paj gta. Aukštos kokyb s rašus ko-
medijos reng jai panaudos kurdami 
spektakl . „Mes rašin jome visk :
nuo „ramyb s“ prestižiniuose Niu-
jorko Centrinio parko miegamuo-
siuose rajonuose iki Times Square 
aikšt s triukšmo. Niujorko garsus 
„gaud me“ aukštai iškilusiose apž-
valgos aikštel se ir požemin se 
metro per jose. raš me net li t ,
apgulusi  didmiest  nuo ryto iki su-

tem . Aplank  jausmas, kad visas 
Niujorkas – tai tarsi kiaur  par  dun-
dantis greitaeigis traukinys, kurio 
skleidžiami garsai atsimuša  park
medžius, aidi metro tuneliuose, su-
simaišo su judri  gatvi  sirenomis 
ir žmoni  j ros šniokštimu. Nepa-
kartojamas sp dis. Jei reikt  nu-
piešti Niujorko „garsovaizd “, tai 
b t  tikrai chaotiškas, ta iau užbu-
riantis ir per vis  k n  rezonuojan-
tis reginys“, – teigia „Domino“ 
teatro atstovai.

Niujorkas, Centrinis parkas, 
V.Alenas ir „Nuod mi
miestas“

Vudis Alenas (Allen Stewart Kö-
nigsberg) – amerikie i  kino akto-
rius, režisierius, scenaristas, 
rašytojas, džiazo muzikantas, komi-
kas, vienas iškiliausi  20-to amžiaus 
antros pus s kino k r j . Jis yra ti-
kras niujorkietis, gyvenantis prie pat 
Centrinio parko, 5-ajame aveniu. 
„Seksas be meil s – beprasm  patir-
tis, ta iau tarp kit  beprasmi  patir-
i , ji pakankamai maloni“, – teigia 

kandaus humoro nestokojantis V.Ale-
nas. Ši garsaus k r jo filosofija bus 
juntama ir netrukus startuosian ioje 
„Domino“ teatro komedijoje „Nuo-
d mi  miestas“. Ji taip pat yra apie 
žemiškus žmoni  malonumus ir nuo-
d mes... 

Pagal V.Aleno pjes  statomos nau-
josios premjeros siužetas rutuliojasi 
Niujorko Centriniame parke. ia, pra-
bangi  nam  ir apartament  rajone, 
yra pagrindini  heroj  Filis ir Semo 
Rigs  butas. Filis šiame bute siren-
gusi psichoanaliz s kabinet . Ji – 

emancipuota, žymi psichoanalitik
– moteris, pasiekusi savo karjeros ze-
nit . Jis – s kmingas advokatas, neiš-
tikimas sutuoktinis... Kokie intrig ,
viliojan i  pagund  verpetai gali suk-
tis Niujorke, aistra alsuojan iame
nuod mi  mieste? Ko gali griebtis 
profesionali ir protinga psichoanaliti-
k , nor dama išspr sti problemas, 
netik tai užgulusias jos šeim ? Kieno 
rankoje iššaus ginklas? „Nuod mi
mieste“ n ra joki  tabu!

Tikrajame Niujorko Centriniame 
parke sik r s ne tik prabangi  nam
kvartalas – tai ir m gstama niujor-
kie i  pasivaikš iojim  vieta. Savait-
galiais, kai sustabdomas mašin
eismas, didmies io gyventojai jame 
renkasi tiesiog atsipalaiduoti, pab ti 
gamtoje, pavalgyti, pasportuoti, pa-
bendrauti, pažaisti. Meno m g jai
klausosi muzikos, lanko parodas ir 
spektaklius. Centrin  park  taip pat 
yra pam gusios JAV kino studijos. 
Nuo 1908 met ia buvo nufilmuotos 
scenos net 175 kino filmams. Iš j
„Godzila“, „Krameris prieš Kramer“ 
ir „Tutsi“ yra gerai žinomi ir Lietuvos 
ži rovams. 

Pirmi bilietai išpirkti per 5 dienas! 
Spektakliai Vilniuje vyks:
Balandžio 1, 2, 3, 4 d.,19 val. Vilnius, „Domino“ teatras
Balandžio 3 d. 16 val.,Vilnius, „Domino“ teatras

Gastrolės: 
Balandžio 6 d. 18 val., Šiaulių teatras
Balandžio 18 d. 18 val., Panevėžio bendruomenių rūmai
Balandžio 19 d. 19 val., Klaipėdos koncertų salė
Balandžio 20 d. 18 val., Kaunas, “Girstutis”Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Organizatorių nuotr nuotr.

Vaidins tikras aktorių žvaigždynas: 
Julius Žalakevičius, Evaldas Jaras, 

Jovita Balčiūnaitė, Vytautas 
Šapranauskas, Aurelija Tamulytė, 

Jolanta Dapkūnaitė
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Puikus gitaristas ir Stingo 
grup s narys Dominikas Mileris 
(Dominic Miller) su grupe gegu-
ž s 16 d. koncertuoja Vilniuje.

Šv.Kotrynos bažny ioje pirm  ir 
vienintel  savo pasirodym  rengia 
vienas charizmatiškiausi , melodin-
giausi  pasaulio gitarist  D.Mileris 
su grupe, kuri  sudaro nepakarto-
jami muzikantai iš Belgijos, Vokie-
tijos bei Jungtin s Karalyst s.

Pripažintas muzikantas ir kom-
pozitorius (beje, šiemet nominuotas 
“Grammy”), pirmiausia visiems ži-
nomas kaip Stingo gitaristas, taip 
pat jo grup s nariai, atliks bene šil-
iausias ir didingiausias balades, 

tarp kuri , be abejo, “Shape Of My 
Heard”! Paskutiniame D.Milerio al-
bume “In a Dream” vokalo partijas 
atlieka, be jau min to nuostabaus 
balso savininko Stingo, pats Pla i-
das Domingas (Placido Domingo).

Koncertuodamas Vilniuje 
D.Mileris atliks tiek naujausio savo 
albumo, tiek senesnius k rinius. “Laisvalaikio” inf.

Tarptautinio P. aikovskio pia-
nist  konkurso laim jimas prilygsta 
muzikos olimpui, nuo kurio atsiveria 
didžiausios koncert  sal s ir publi-
kos ovacijos. Neretam pianistui to-
kie konkursai tampa savaiminiu 
tikslu, kur  pasiekus tarsi nebelieka 
kitos pakopos. Ta iau panašu, kad 
2007 m. ši  garbingiausi  pergal
iškovoj s 24-eri  Miroslavas Kulty-
ševas (Rusija) žvaigždži  liga nesu-
sirgo. Per trejus metus nuo pergal s
pianistas išaugo, bet išliko savimi - 
nuoširdus, kiek poetiškas jaunuolis, 
kuris per metus surengia per šimt
koncert , ta iau jau pirmaisiais pri-
silietimais prie klaviš  priver ia su-
stingti net ir skeptiškiausiai nusitei-
kusi  publik .

Skaitytoj  d mesiui - interviu su 
šiandien pasaul  stebinan iu pianistu.

- Lietuvoje atliksite speciali
program , skirt  F.Šopeno 
(F.Chopin) 200-osioms gimimo 

metin ms. Galb t kai kurie j
jums asmeniškai labai svarb s,
l m  pergales didžiuosiuose 
konkursuose?

- Žinote, man patinka visi k ri-
niai, kuriuos groju, o groju tik tuos, 
kuriuos m gstu. B damas vienu po-
puliariausi  ir m gstamiausi  kom-
pozitori  istorijoje, F.Šopenas, mano 
sitikinimu, yra ir labai sud tingas

bei m slingas. Programoje atliksiu 
tiek neseniai parengt  k rini , tiek 
t , kurie tarsi gyvena drauge su ma-
nimi jau daugel  met .

- Kaip ir kada pasukote pro-
fesionalaus muziko keliu?

- Mano šeimoje muzikant  n -
ra. Viskas vyko gana tradiciškai: 
t vai nuved  mane  muzikos mo-
kykl , mat gabumai pasireišk  ga-
na anksti. Nuo pat vaikyst s paži-
nau scenos skon . Man buvo šeše-
ri, kai pirm  kart  skambinau solo 
su orkestru. 

- J s  koncert  organizuoja 
simboliškai besivadinanti organi-
zacija, populiarinanti jaunus ir 
gabius klasikos atlik jus - “Nau-
joji muzik  karta”. Ar iš ties
klasikin  muzika turi nauj j ,
skirting  atlik j  kart ? Kuo, j -
s  manymu, išsiskiria j s  kartos 
muzikai?

- Turb t svarbiausios vertyb s
muzikantams, norisi tik ti, išlieka 
nepakitusios. Vis d lto, nepaisant 
akivaizdžiai augan io atlik j  tech-
ninio lygio, pastebimi ir global s pa-
sikeitimai - atsiranda artist , kuri
klasikinio ir romantinio repertuaro 
interpretacijos prieš 30-50 met  b -
t  ne sivaizduojamos. Kaip m gsta-
ma sakyti - dabar toks t kstantme-
tis. Bet ia jau atskira tema... Kla-
sikin  muzika, parašyta prieš kelet
šimt  met , yra tokia didinga, kad 
j  sunku išsemti. Žinoma, jos k r -
jai yra ant aukš iausio pjedestalo, 
ta iau muzika gyva tik atlik j  d ka. 
Kiekvienas atlik jas groja taip, kaip 
girdi, ir papildo tai, kas parašyta, sa-
vo laikotarpio patirtimi.

- Dalis atlik j  šiandien eks-
perimentuoja, išm gina naujus 
žanrus, dalyvauja bendruose 
projektuose su džiazo ar popat-
lik jais. Ar j s pats ketinate lik-
ti ištikimas klasikos žanrui?

- Nemanau, kad tokie “bendri 
projektai” klasikinei muzikai yra 
naudingi.

- Dažnai pasigirsta nuomo-
ni , kad po sunkios darbo dienos 
sunku susikaupti sud tingam 
klasikin s muzikos koncertui, 
dalis žmoni  renkasi lengvesnio 
turinio pramogas. Ko reikia, kad 
publika vis d lto susirinkt
klasikin s muzikos koncertus?

- Esu giliai sitikin s, kad tie, ku-
rie tikrai myli muzik , vis tiek ateis 
 koncert , kad ir kokie pavarg  b t .
Šiuolaikiniam žmogui klasika reika-
linga kaip niekad. Tur damas jautri
siel , žmogus muzikoje gali atrasti 
sielos užuov j  ir džiaugsmo šaltin .

“Laisvalaikio” inf.

Vilniuje skambės charizmatiškojo 
Dominiko Milerio muzika

D.Milerio koncertas - Vilniuje, 
Šv.Kotrynos bažnyčioje, 
gegužės 16 d. Bilietai 
parduodami BILIETAI.LT 
kasose. Informacija apie 
bilietų užsakymus telefonu - 
(8-653) 621-93.

Dominikas Mileris 
Vilniuje atliks ir naujausio 
savo albumo kūrinius

M.Kultyševas: “Šiuolaikiniam žmogui klasika reikalinga kaip niekad”
Vienas geriausių pasaulio pianistų Miroslavas Kultyševas kovo 19, 
20 ir 25 d. koncertuos Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje.

M.Kultyševo koncertinis turas:
Kovo 19 d.  Klaipėdos koncertų 
salė
Kovo 20 d.  Kauno filharmonija
Kovo 25 d.  Lietuvos 
nacionalinė filharmonija

Su “Laisvalaikio” kortele

10%
nuolaida 2 bilietams

Organizatorių nuotr.





Šiandien galima pasidžiaugti: 
jau vienuolika met  gyvenimas 
“Danieloje” pulsuoja Kauno širdies 
ritmu. Tiesa, po ilg  darbo met
ateinanti patirtis atneš  daugyb
poky i  ir visi jie buvo  ger j  pu-

s . Per tuos vienuolika met  gero-
kai prasipl t  paslaug  asortimen-
tas, paslaugi  ir d mesing  dar-
buotoj  pastangos užtikrina, kad 
visada siklausoma  kliento pagei-
davimus. Dar daugiau - kiekvienas 

klientas sutinkamas išties nuošir-
džia šypsena.

Paslaug  asortimentas “Danie-
loje” išties platus - si loma ne tik 
kambari  nuo prast  standartini
iki prabangi  VIP klas s apartamen-
t  nuoma, bet ir sporto bei laisva-
laikio zonos paslaugos. Tinkam  sau 
aktyvaus laisvalaikio praleidimo b -
d  ras kiekvienas - tiek treniruokli
sal s aistruoliai, tiek baseino ar sau-
nos gerb jai. Gurman  visada laukia 
pirmame viešbu io aukšte sik r s
restoranas, kurio meniu patenkins 
tiek nacionalin s, tiek europietiškos 
virtuv s m g jo skon .

Seminar , uždar  vakar , furše-
t , banket , pristatym  dalyvi  lau-
kia net keturios konferencij  sal s
- nuo 8 iki 100, o prireikus iki 160 
viet . Kad renginys neprailgt , si -
lomi vair s kult riniai renginiai ar 
aktyvios pramogos per pertrauk -
les. Pertrauk li  tematika parenka-
ma atsižvelgiant  užsakovo pagei-
davim .

Be abejo, “Danielos” klient
laukia ne tik prastos paslaugos, bet 
ir malonios staigmenos bei siurpri-
zai, taikomos vairios nuolaidos. Ži-
nodami, kad atvyks šeima su vai-
kais, savaitgal  romantiškai nor s

praleisti jaunavedži  ar simyl j li
porel , viešbu io darbuotojai pasi-
r pina nekasdieniška kambari  iš-
vaizda, išskirtinio skonio skan stais 
ar vynu, kitomis maloniomis smul-
kmenomis.

“Laisvalaikio” inf.

“Danielai” jau vienuolika
Ne vienus metus “Laisvalaikio” klubas bendradarbiauja su pačiame 
Kauno centre, prestižinėje A.Mickevičiaus gatvėje, vos keli žingsne-
liai nuo triukšmingos Laisvės alėjos įsikūrusiu keturių žvaigždučių 
viešbučiu-restoranu “Daniela”.

“Danielos” klientų laukia ne tik 
įprastos paslaugos, bet ir malonios 
staigmenos bei siurprizai

“Danielos” nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida apgyvendinimui

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida sąskaitai restorane
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Vos internete pasirod  informa-
cija apie Remigijaus laukian i  ko-
v  Vilniuje, tuoj pat Bušido federa-
cij  užpl do Japonijos žurnalist  ir 

sirgali  klausimai, ar tai tiesa.
Pastaruoju metu Remigijus daug 

laiko praleido Kor joje esan iame 
DZEN vienuolyne, kur s m si bu-

dist  vienuoli  išminties ir tobulino 
Ryt  kovos men  žinias. Po nemaž
gyvenimo išbandym , patyr s sud -
ting  stuburo operacij  Remigijus 

apsisprend  sugr žti  profesional -
j  sport . Balandžio 10 dien  Vilniu-
je vyksian iame K-1 turnyre jis su-
sikaus vakaro superkovoje prieš 

ypa  pavojing  kovotoj  iš Vokietijos 
Džoel  Knoch  (Joel Knoch), senojo 
žemyno kikbokso IKBF profesiona-
l empion .

Džoelis Knochas apie art jan-
i  kov : “Visada žav jausi tuo, 

kad R.Morkevi ius yra nenusp ja-
mas kovojant, bet at jo laikas pa-
keisti istorij . Mano treneriai jau 
paruoš  šios kovos taktik , j  mes 
nuosekliai tobuliname per kiekvie-
n  treniruot ”.

Remigijus gal jo ilgai išsilaiky-
ti nenugalimu savo svorio katego-
rijoje, jei ne apsisprendimas sud -
tingai stuburo operacijai. Pagrindi-
n  kli tis, trukdanti v l sugr žti
kov  olimp , buvo peržengimas 
per pat  save ir, kad ir kiek tai kai-
nuot , rodymas visiems, kad bu-
v s greitis ir technika gr žo  savo 
viet . Anot medicinos specialist ,
patirta operacija didel s takos Re-
migijaus sportiniams rezultatams 
tikrai netur t  daryti, kur kas 
svarbiau yra noras ir darbas. Taigi 
per pastaruosius pora met  Remi-
gijus tapo dar stipresnis ir pasiry-
ž s susikauti su bet kuriuo tituluo-
tu varžovu.

Kadangi š  kart  ringe susikaus 
be galo stipr s priešininkai, tad ir 
specialistai kovos baigt  prognozuo-
ja labai atsargiai. Anot j , jei Remi-
gijus kovos visiškai pasiek s savo 
ankstesn  sportin  form , tur t
šv sti pergal , ir grei iausiai nokau-
tu, bet jeigu pražiopsos pirm j
raund , tada pranašum  jau gali gy-
ti Vokietijos kovotojas ir palaužti 
lietuv  tre iajame raunde.

Kiek specialist , tiek ir nuomo-
ni . Aišku tik viena, kad tai tikrai 
viena iš labiausiai sirgalius intriguo-
jan i  kov , kurios baigt manoma
sužinoti tik balandžio 10 dien  “Sie-
mens” arenoje. Daugiau informaci-
jos www.bushido.lt.

“Laisvalaikio” inf.
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Triukšmingas garsiojo Remigijaus 
Morkevičiaus sugrįžimas į didįjį ringą
“Tai lyg “Rokis”, bet vykstantis realybėje”, - taip komentuojamas “Eurosport” televizijoje R.Morkevičiaus, pasaulio “ZST Bushido” 
čempiono, sugrįžimas į didįjį sportą. Lietuvio įspūdingus nokautus ir kovas iki šiol pamena bušido gerbėjai visame pasaulyje.

Gerbėjų džiaugsmui 
Remigijus 
Morkevičius grįžta 
į profesionalųjį 
sportą

Asmeninio albumo nuotr.



Holivudo žvaigžd  Morganas 
Frymanas (Morgan Freeman) gar-
s ja savo išraiškingais, protingais, 
elegantiškais vaidmenimis. Dabar 
72 m. aktorius, pasak kritik , su-
vaidino savo gyvenimo vaidmen .
Klinto Ystvudo (Clint Eastwood) 
dramoje “Nenugalimas” jis k nija
buvus  Piet  Afrikos Respublikos 
prezident  Nelson  Mandel .

- Filme j s vaidinate iki šiol 
gyvenan i  neeilin  asmenyb .
Ar d l to jaut te didesn  atsa-
komyb , nei vaidinant išgalvo-
t  heroj ?

- Ne, kaip aktorius aš taip gal-
voti negaliu. Vaidinama yra ne abs-
trakti asmenyb , o personažas, 
nesvarbu, ar tas žmogus šiuo me-
tu gyvena, ar tik sukurtas šiam fil-
mui. N  karto nebuvo kilusi min-
tis, kad vaidindamas Mandel  turiu 
mažiau laisv s interpretuoti.

- Kaip rinkote informacij
apie Mandelos privat  gyveni-
m ? Nor damas tiksliai per-
teikti jo charakter , tur jote 
sužinoti nemažai detali  iš jo 
asmeninio gyvenimo...

- Teko ilgus metus j  steb ti.

Atidžiai studijavau jo eisen , rank
judesius, tik jam b ding  kostel -
jim  prieš sakant kalb , ir, žinoma, 
jo keist  akcent , b ding  tik Pie-
t  Afrikos gyventojams.

- Filme yra scena, kaip Man-
dela atsikelia ryte ir pats pasi-
kloja lov . Ar tai j s išgalvojo-
te, nor dami parodyti jo žmo-
gišk sias savybes?

- Gal jome ir sukurti, bet šis 
žmogus tai iš ties  daro. Netgi 
viešbutyje. Tai labai svarbi detal ,
atskleidžianti sunk  Mandelos gy-
venimo etap . Tik pagalvokite, 27 
met  kal jimo rutina negali nepa-
likti p dsak ...

- Kas buvo sunkiausia vai-
dinant Mandel ?

- Balsas ir jo akcentas. Visa ki-
ta nebuvo sud tinga, nes j  daug 
met  steb jau. Kai tik sužinojau, 
kad ekrane man reik s j  vaidinti, 
pasitaikius bet kokiai galimybei, 
steb davau j  ir mokiausi.

- Jau suvaidinote Diev ,
taip pat Mandel . Kokio vaid-
mens dar nor tum te?

- Velnio. Juodoji žymyb s pus .
“Gars  pasaulio raš ” inf.

24 Kinas

Morganas Frymanas jau suvaidino
gyvenimo vaidmenį

“Nenugalimas” - kino 
teatruose nuo vasario 
26 d.

Drama. JAV
Režisierius: Clint Eastwood
Vaidina: Morgan Freeman, 

Matt Damon ir kiti
Morganas Frymanas
žavisi Mandelos asmenybe

Elena GERMANOVIČ

“Dvaro” virtuv s šefas tiks
net išrankiausiems

Viešbutyje veikiantis restoranas 
užkariavo daugelio lankytoj  simpa-
tijas. ia visada rasite malon  ap-
tarnavim , jauki  aplink  bei koky-
bišk  ir skan  maist  už priimtin
kain . Restorano sve i  gomur  pa-
malonins naujojo restorano šefo eu-
ropietiškos virtuv s patiekalai, tarp 
kuri  galite rasti ital  bei pranc z
ar Viduržemio j ros virtuv s valgi .
Norintiems lengvai užk sti si loma
paragauti lašišos ar jautienos karpa-
io ar vairi  skoni  rizoto. Labiau 

išalkusieji nenusivils paragav  res-

torano lankytoj  pam gtos veršie-
nos išpjovos kepsnio su bulvi  suf-
l , švieži  salot  puokšte ir Rokfo-
ro s rio padažu. Pagal lankytoj
simpatijas šiam patiekalui nenusi-
leidžia anties kr tin l s ar jautienos 
išpjovos patiekalai. Taip pat gausu 
žuvies patiekal .

“Dvare” galima pasirinkti geriau-
si  maisto ir vyno derin  - meniu ra-
site kompetenting  somelj  reko-
mendacijas. Valgiaraštis atnaujinamas 
sezoniškai, tod l kaskart atrasite 
nauj  patiekal . Vasaros metu ypa
malonu pris sti lauko terasoje.

Išskirtiniai  vynai

Restorane rasite apie 50 rink-
tini  vyn  pavadinim . Dominuo-

ja Senojo pasaulio vynai: Italijos, 
Pranc zijos, Ispanijos, Austrijos 
bei Vokietijos region . Gal site 
paragauti ir Naujojo pasaulio vyn
iš Australijos, Naujosios Zelandi-
jos ar Piet  Afrikos. Prie deserto 
galima pasirinkti vien  iš saldži -
j  vyn . Tiesa, prie vyn  si lo-
mos vairios užkand l s bei rin-
kiniai.

Pob viai, dalykiniai piet s, 
furšetai, konferencijos...

Restorano aplinka tinka tiek ro-
mantiškoms vakarien ms, tiek daly-
kiniams pietums. Restorane galima 
rengti nedideles konferencijas, pob -
vius (iki 20 sve i ) ar furšetus (iki 40 
sve i ). Tai puiki vieta nedidel ms 
vestuv ms, krikštynoms, gimtadie-

nio, jubiliej  ar mon s švent ms.
Valgius galima pasirinkti iš prasto ar 
pob viams skirto valgiaraš io. Origi-
nal s patiekalai, jauki aplinka ir geras 
aptarnavimas - “Dvaro” svetingumas 
padarys neišdildom sp d .

Darbo dienomis - dalykiniai pie-
t s prailgintu laiku - 11.30-16.30. 
Kasdien vis naujas valgiaraštis.

Laikas “Dvare” sustoja, viešna-
g  galite prat sti viename iš puikiai 
rengt , dekoruot  kambari . Kvie-
iame apsilankyti restorane-viešbu-

tyje “Dvaras”!
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Daugiau informacijos:
info@meniu.lt Tel. pasiteirauti (8-5) 273-59-19

Restorane-viešbutyje “Dvaras” kiekvienas pasijus lyg dvariškis
Įsikūręs ramioje Tilto gatvelėje šalia Vilniaus arkikatedros ir senamies-
čio 4 žvaigždučių viešbutis “Dvaras” idealiai tinka tiek verslo svečiams, 
tiek turistams. Nedidelis, prabangus ir jaukus viešbutis sudaro priva-
čios XVIII amžiaus rezidencijos įspūdį. Remiantis 1790 metų rašytinių 
šaltinių duomenimis, dabartinis viešbučio pastatas priklausė nedide-
liam dvarui, kuris buvo pastatytas Lietuvos kunigaikščių Radvilų žemė-
se. Viešbučio pastatas pripažintas architektūriniu istoriniu paminklu.

Restoranas-viešbutis “Dvaras”, Tilto g.3, Vilnius 
Telefonas staliukams rezervuoti ir pasiteirauti: (8-5) 210-73-70

15% sąskaitai restorane

10% pobūviams

20% apgyvendinimo paslaugoms

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele

Veršienos išpjovos kepsnys 
su bulvių suflė, šviežių salotų 
puokšte ir Rokforo sūrio padažu

“Dvaro” archyvo nuotr.

Patiekalo kaina - 42 Lt. 
Su laisvalaikio kortele   35,70 Lt
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  KNYGOS

 Colleen McCullough
PIRMASIS ROMOJE

“Tyto alba”.

Rašytoja Colleen McCullough - 
viena žymiausi  vis  laik  australi .
Milijoniniais tiražais visame pasauly-
je leidžiamo romano “Eršk i
paukš iai” autorei pavaldus kiekvie-
nas žanras. Ypa  reikšmingas jos ro-
man  ciklas skirtas senov s Romos 
imperijai. Jis prasideda nuo “Pirmasis 
Romoje”: tai pirmas amžius prieš 
Krist . Romos respublikos gyvavimo 
pabaiga - s stingis, pranašaujantis ar-
t jan ius neramumus. Ties pietine 
respublikos siena siaut ja pilietinis 
karas, o šiaur je orgijose ir korupci-
joje skendin iai Romai grasina barba-
r  pulkai. Tik dr sa, protas ir tvirta 
pirmojo Romos žmogaus ranka gali 
atitolinti valstyb s žlugim .

NAUJASIS PASAULIO 
GEOGRAFIJOS ATLASAS

“Didakta”

Perpildytoje Lietuvos knyg  rin-
koje - reikšmingas vykis: pagaliau 
pasirod  šiuolaikiškas pasaulio atlasas 
lietuvi  kalba. Pirm  kart  viename 
leidinyje pateikta per 12 000 viso pa-
saulio geografini  objekt . J  pavadi-
nimai adaptuoti, vadovaujant geogra-
fui vietovardininkui Vytautui Butkui, 
ir yra svarus ind lis  lietuvišk  topo-
nimik . Atlase yra tokios tradicin s
temos kaip ekonomika, tautos ir kal-
bos, religija, transportas ir kt. Naujo-
jo atlaso branduol  sudaro bendrosios 
geografijos regioniniai žem lapiai.
Viename skyri  pateikti vair s Lie-
tuvos žem lapiai. Be daugyb s žem -
lapi , atlase yra žinynas su glausta 
informacija apie visas pasaulio šalis.

Živil∂ Gerulaitien∂
TOLIMA. ARTIMA

“Tyto alba”

Klaip diet s keliautojos Živil s
Gerulaitien s knyga “Tolima. Arti-
ma” - tai kelioni  po Indonezij , Pie-
t  Afrikos Respublik , Namibij , i-
l , Australij , Šri Lank , Malaizij  ir 
kitas egzotiškas pasaulio šalis apy-
braižos. Knygoje pateikiama žini
apie aplankyt  viet  gamt , istorij ,
kult ros paminklus, gyventoj  pa-
pro ius. Oficiali informacija harmo-
ningai dera su asmeniniais autor s
išgyvenimais, emocijomis, istorijos 
pateikiamos su nuostaba, humoru, 
kartais apgailestavimu. Knyga at-
spindi sp dži  ištroškusios, atviros 
gyvenimui ir pasauliui autor s po-
ži r , skatina nebijoti poky i  ir ieš-
koti naujos patirties.

 “Maiklas Džeksonas. Pabaiga” (“This is it”)
Dokumentinis muzikinis filmas, rež. Kenny Ortega, JAV, 2009

Tai specialus dviej  disk  DVD leidimas.
“Maiklas Džeksonas. Pabaiga” - dokumentinis ir kartu muzikinis filmas. Šis fil-

mas sulauk  milžiniško susidom jimo visame pasaulyje. Atrodo, kad šio filmo sukel-
to ažiotažo dar ilgai nepavyks pranokti jokiam kitam dokumentiniam filmui. Muzikos 
genijaus Maiklo Džeksono gerb jai išvys dar niekur neskelbtus pasirengimo kon-
certiniam turui “This is it” kadrus. Iš j  galime susidaryti sp d  apie tur jusius 
vykti koncertus. “This is it” koncert  turas tur jo b ti nerealaus masto, nuostabios 
režis ros, švies  bei pirotechnikos rezultatas. Filme panaudota medžiaga, padaryta likus kelioms dienoms 
iki dainininko (1958-2009 m.) mirties. “Maiklas Džeksonas. Pabaiga” pasi lys popžvaigžd s gerb jams pa-
matyti popžvaigžd  tok , kokio dar niekas n ra mat s. Atlik j  bus galima išvysti kaip k rybing  asmeny-
b  ir ger  artist  savo darbo vietoje, kuriant  ir užbaigiant  savo finalin  šou. 

 NAUJAUSI DVD
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti dvi knygas
Atsakym� � kry�ia�od� iki kovo 16 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.

Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Nijol� Dzikait� i� Vilniaus. 
Jai bus �teiktos knygos.

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Sienojas. Imbrasas. Lot. E�elonas. Maros. Iran�nai. 

Sausatis. Taki. Rubensas. Mani�kis. Taja. Neolitas. Uma. TSI. Svarbi.

Horizontaliai: Instrumentuot�. Emblema. Bangomatis. Rolanas. Orator�. 
Atne�ti. Nonetas. Kat. Asa. Ikarija. Ses�s. Irsis. Saseksai.

Pa�ym�tuose langeliuose: BEGONIJA.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 03 11-17

AVINAS. Darbo savait�s pabaiga 
ir �e�tadienis tinka susitikti su 
draugais, tvarkyti karjeros reikalus, 
galima i�bandyti laim� loterijose. 
Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje venkite svaigal�. 
Tre�iadienis - aktyvi diena.

JAUTIS. Darbo savait�s pabaigoje 
bei �e�tadien� b�kite diplomati�kesni 
tarnyboje, toleranti�kesni aplinkiniams. 
Sekmadien� ir darbo savait�s prad�ioje 
venkite svaigal�. Tre�iadien� 
nekonfliktuokite!

DVYNIAI. Darbo savait�s pabaiga 
ir �e�tadienis tinka mokytis, vykti 
� kelion�, galima i�bandyti laim� 
loterijose. Sekmadien� ir darbo 
savait�s prad�ioje daugiau laiko 
skirkite apm�stymams, venkite 
svaigal�. Tre�iadien� galima prad�ti 
naujus darbus.

V��YS. Darbo savait�s pabaigoje 
ir �e�tadien� nerizikuokite pinigais, 
venkite azartini� �aidim�. Sekmadien� 
ir darbo savait�s prad�ioje kurkite 
naujus planus - M�nulio jaunatis. 
Tre�iadien� nerizikuokite karjera.

LI�TAS. Darbo savait�s pabaiga 
ir �e�tadienis netinka spr�sti 
juridinius reikalus, ai�kintis 
santykius. Sekmadien� bei darbo 
savait�s prad�ioje venkite svaigal�. 
Tre�iadienis tinka prad�ti nauj� 
etap�, leistis � kelion�, prad�ti 
mokslus.

MERGEL�. Darbo savait�s 
pabaigoje ir �e�tadien� patauso-
kite sveikat�. Sekmadien� ir darbo 
savait�s prad�ioje venkite svaigal�, 
neprad�kite teismini� gin��. 
Tre�iadien� nerizikuokite pinigais, 
venkite neapgalvot� sprendim�.

SVARSTYKL�S. Darbo savait�s 
pabaiga ir �e�tadienis tinka meilei, 
k�rybai, pramogauti su vaikais, 
galima i�bandyti fort�n� loterijose. 
Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje daugiau laiko skirkite 
savo sveikatai, atsikratykite �aling� 
�pro�i�. Tre�iadien� venkite gin��.

SKORPIONAS. Darbo savait�s 
pabaigoje ir �e�tadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Sekmadienis 
ir darbo savait�s prad�ia palanki 
meilei, pa�intims. Tre�iadien� 
tausokite sveikat�.

�AULYS. Darbo savait�s pabaigoje 
ir �e�tadien� palanku mokytis, 
tvarkyti reikalus, galima i�bandyti 
laim� loterijose. Sekmadien� ir 
darbo savait�s prad�ioje daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. 
Tre�iadienis tinka pa�intims.

O�IARAGIS. Darbo savait�s 
pabaigoje ir �e�tadien� nei�laidau-
kite, nepasiduokite pagundoms. 
Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje venkite svaigal�, b�kite 
budr�s. Tre�iadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai.

VANDENIS. Darbo savait�s pabaiga 
ir �e�tadienis tinka aktyviai veikti, 
galima i�bandyti laim� loterijose. 
Sekmadien� ir darbo savait�s 
prad�ioje nei�laidaukite, venkite 
svaigal�. Tre�iadien� galima prad�ti 
nauj� etap�.

�UVYS. Darbo savait�s pabaigoje 
ir �e�tadien� venkite konflikt�, 
azartini� �aidim�. Sekmadien� 
ir darbo savait�s prad�ioje 
planuokite, svajokite - M�nulio 
jaunatis j�s� �enkle. Tre�iadien� 
nei�laidaukite.

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija
Tel. (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
12-18 d. 11.15, 13.30, 16, 18.45, 21.15.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 12-18 d. 
11.30, 13.45, 16.15, 19, 21.40.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 12 d. 18.45 (COSMO VIP seansas).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 10.30, 
11.45, 13, 14.15, 15.30, 18, 20.30. 12-18 d. 
10.10, 11.45, 12.30, 14.15, 15.30, 18, 20.30.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 10-11 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21. 12-18 d. 
12.15, 15.15, 18.30, 20.45.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 10.15, 
12.30, 14.45, 17.15 (10.15 val. seansas vyks 
11 d.). 12-18 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15 
(15-16, 18 d. 10.30 val. seansas nevyks).
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 10-11 d. 11.15, 14, 16.30, 
19.15, 21.45. 12-18 d. 14.30, 17.30, 20.10.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 16.45, 19, 21.30. 12-18 d. 
10.45, 15.45, 21 (15-16, 18 d. 10.45 val. 
seansas nevyks).
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
10-11 d. 12.15, 15.15, 19.15, 21.15 (12.15 
val. seansas vyks 11 d.). 12-18 d. 17, 20.15.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) - 
10-11 d. 17.45, 20.45. 12-18 d. 13, 18.15 
(12 d. 18.15 val. seansas nevyks).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 10-11 d. 19.30. 12-18 d. 19.30.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 10-11 d. 14.30, 
20.15. 12-18 d. 21.30.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) 
- 10-11 d. 12.30, 15 (12.30 val. seansas vyks 
11 d.). 12-14, 17 d. 12.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 11.30, 17.30 (11.30 val. sean-
sas vyks 11 d.).
“Nasha Russia. Likimo kiau�ai”  (komedi-
ja, Rusija) - 10-11 d. 21.40.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
12-18 d. 12, 14.20, 16.30, 19, 21.15.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 12-18 d. 
11.40, 14, 16.15, 18.45, 21.30.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 12 d. 21.15.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 10-11 d. 12, 14.20, 16.40, 19.10, 21.45. 12-
18 d. 12.15, 14.40, 17, 19.20, 21.45.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 10-11 d. 11.40, 14, 16.20, 
18.50, 21.30. 12-18 d. 12.20, 14.45, 17, 
19.15, 21.30 (15-16, 18 d. 12.20 val. seansas 
nevyks).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
originalo k., JAV) - 10-11 d. 12.15, 15.15, 
18.15, 20.45. 12-18 d. 11.50, 14.10, 16.30, 
18.50, 21.10 (15-16, 18 d. 11.50 val. seansas 
nevyks; 12 d. 21.10 val. seansas nevyks).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D fil-
mas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 
11, 14, 17.45, 21.30. 12-18 d. 11, 13.50, 
17.50, 21.50.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
10-11 d. 11.20, 14.40, 17.30, 20.30 (11.20 
val. seansas vyks 11 d.). 12-18 d. 11.30, 
14.30, 17.30, 20.30 (15-16, 18 d. 11.30 val. 
seansas nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 10-11 d. 13.40, 17.15, 21. 12-18 d. 
13.30, 17.20, 21 (18 d. 17.20, 21 val. seansai 
nevyks).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 11, 13.20, 
15.50. 12-18 d. 11, 13.10, 15.30.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 10-11 d. 18, 20, 22. 12-18 d. 17.50, 
19.50, 22.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 10-11 d. 11.20. 12-18 d. 
11.20.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 11.40, 14.20, 16.45, 19.30, 
22 (11.40 val. seansas vyks 11 d.). 12-18 d. 
12.45, 15.15, 18.30, 20.45 (15-16, 18 d. 12.45 
val. seansas nevyks).
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 10-11 d. 15.40, 21.45. 12-18 d. 12.30, 18.10 
(15-16, 18 d. 12.30 val. seansas nevyks).

“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 10-11 d. 15.20, 20.45. 12-18 d. 15.30, 21.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 12.45, 19 (12.45 val. seansas 
vyks 11 d.).
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 10-11 d. 12.30, 
18 (12.30 val. seansas vyks 11 d.).
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) 
- 10-11 d. 12, 14.30 (12 val. seansas vyks 
11 d.).
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, D.Britanija, 
Ispanija, Italija, Vokietija) - 10-11 d. 17.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 10-11 d. 20.15.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10 d. 16.40. 11 d. 18.
“De�imt met� iki Ne�vilio”  (dokumentika, 
Lenkija) - 10 d. 19.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 10 d. 21.20. 12 d. 21. 14 d. 16.20. 16, 
18 d. 21.40.
“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentika, 
Lietuva) - 11, 13 d. 16.30. 15 d. 20.50. 17 d. 17.
“Smag�s �aidim�liai”  (kriminalin� drama, 
Austrija) - 11 d. 20.20.
“Viskas ore!”  (komi�ka drama, JAV) - 12 d. 
16. 13 d. 20.50. 15, 17 d. 18.30. 16, 18 d. 17.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, 
D.Britanija, Ispanija, Italija, Vokietija) - 
12, 14 d. 18.10. 13 d. 18. 16, 18 d. 19. 17 d. 
20.30.
“Me�kiukas ateina”  (animacija, Latvija) 
- 13 d. 13.
“Seklio Kalio nuotykiai”  (drama, Lietuva) 
- 13 d. 15.
“Lietuvi�ka pal�p� 1”  (trumpametra�i� 
animacini� f. programa, Lietuva) - 14 d. 13.
“Nepaprastas pauk��i� pasaulis”  (doku-
mentiniai f., Lietuva) - 14 d. 15.
“�alioji kobra”  (drama, Vokietija) - 
14 d. 21.
“Gatavi drabu�iai”  (drama, JAV, Pranc�zija) 
- 15 d. 14.30.
“�aidimas”  (drama, Lenkija) - 15 d. 17.10.

OZO KINO SAL�
“Veidrodis”  (drama, SSRS) - 15 d. 18.
“A� aptarnavau Anglijos karali�”  
(komedija, �ekija, Slovakija) - 19 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 
12-18 d. 11, 13.30, 15.45, 18, 20.30. 12-13, 
17 d. 23.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
12-18 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45. 12-13, 
17 d. 23.59.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 12-13, 17 d. 23.45.
“Broliai”  (drama, JAV) - 12-13, 17 d. 23.30.
“Juvelyr� krantin� 36”  (kriminalin� 
drama, Pranc�zija, Kitokio kino klubas) - 
16 d. 18.45.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 14 d. 18.45 (COSMO VIP seansas).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 
10.10, 13, 16, 19, 22. 12-18 d. 10.10, 13, 16, 19.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 10.45, 
13.30. 11 d. 23.15. 12-18 d. 11.15, 13.45, 
16.15, 20.45. 12-13, 17 d. 23.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
originalo k., JAV) - 10-11 d. 15.15, 20.20. 
11 d. 23.30. 12-18 d. 21.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
10-11 d. 12, 15,18, 21 (12 val. seansas vyks 
11 d.). 12-18 d. 14.30, 17.45, 21.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 10-11 d. 11, 13.15, 16.15, 
18.45, 21.15. 11 d. 23.45. 12-18 d. 12, 16.30, 
21.15 (15-16, 18 d. 12 val. seansas nevyks).
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 10-11 d. 11.45, 14, 16.45, 19.15, 21.30. 
11 d. 23.30. 12-18 d. 14.45, 17, 19.15.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 11.30, 
14 (11.30 val. seansas vyks 11 d.). 12-18 d. 
10.30, 12.40 (15-16, 18 d. 10.30 val. seansas 
nevyks).
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 15.45, 18.15, 20.45. 
12-18 d. 14.15, 18.45 (14, 16 d. 18.45 val. 
seansas nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 12-14, 17 d. 11.45.

“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 10-11 d. 16.30. 12-18 d. 22.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 11 d. 10.30. 12-14, 17 d. 
12.15.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 10-11 d. 19.45, 21.45. 11 d. 23.59. 
12-18 d. 18.30.
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 10-11 d. 12.45.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 10-11 d. 17.45.

CINAMON
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 12-18 d. 
15, 17.10, 19.15, 21.30.
“Blogas policininkas”  (trileris, JAV) - 
12-18 d. 13, 21.45.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 12-18 d. 11.15, 22.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 12-18 d. 16.45.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.30, 20.45. 12-18 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.15, 20.30.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 10-11 d. 15.15, 17.30, 
19.45, 22. 12-18 d. 12.15, 14.30, 19.15.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 
21.30. 12-18 d. 11.05, 14, 18.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
10-11 d. 11.45, 16.15, 19, 21.45. 12-18 d. 
15.30, 18.30, 21.15.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 11.15, 
13.15. 12-18 d. 11.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 10-11 d. 18.15, 20.15. 12-18 d. 13.15, 
16.15, 20.15.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 10-11 d. 22.05.
“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentinis f., 
Lietuva) - 10-11 d. 14.30.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 10-11 d. 13.30.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 15.45.
“Persis D�eksonas ir Olimpo dievai: 
�aibo vagis”  (fantastinis f., JAV, Kanada) 
- 10-11 d. 11.
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Parodoje dalyvaus per 30 priva-
i  ir valstybini  universitet , priva-
i  vidurini  mokykl , tarptautini

kalb  mokykl  ir vasaros stovykl
organizacij  iš Didžiosios Britanijos, 
Šveicarijos, Danijos, Airijos, Vokie-
tijos, Vengrijos ir kit  šali . Kovo 17 
d. parodos dalyviai tur s unikali  ga-
limyb  pabendrauti su ši  mokymo 
staig  atstovais, sužinoti vis  infor-
macij  apie studijas užsienyje iš pir-
m  l p .

Universiteto paraišk
pildymas

Pirm  kart  parodoje dalyvauja 
UCAS (“Universities and Colleges 
Admissions Service”) centrinis do-
kument  aukšt sias mokyklas pri-
mimo biuras iš Didžiosios Brita-

nijos. Per UCAS sistem  galima 
pateikti paraiškas  penkias aukš-
t sias mokyklas Didžiojoje Britani-
joje, tarp j  Oksford  ir Kembri-
dž . Universitetai perži ri pateikt
paraišk  ir pasi lo viet  studijoms. 
Neigiamo atsakymo atveju univer-
sitetai gali nurodyti papildomas s -
lygas, pavyzdžiui, parengiam j
studij  program  arba “A-level” ar 
tarptautin  bakalauro program .
Pastar j  reikalauja tik aukš iau-
siai reitinguojami Didžiosios Brita-
nijos universitetai. Parodos lanky-
tojai gal s sužinoti apie vairius ke-
lius, padedan ius stoti  universi-
tetus užsienyje.

Geriausias kelias  Didžiosios 
Britanijos universitetus

Moksleiviai ir j  t vai gal s
susitikti su geriausiomis mokyklo-
mis ir koledžais, kuri  abiturientai 
stoja  Oksfordo, Kembridžo uni-

versitetus, Londono ekonomikos 
mokykl  ir kitas žymiausias aukš-
t sias mokyklas. Tiems, kurie 
svajoja apie studijas geriausiuose 
universitetuose, ši paroda yra 
puiki vieta gauti aktuali  informa-
cij  bei apsispr sti d l ateities 
plan .

Nemokamas aukštasis 
mokslas užsienyje?

Parodoje dalyvauja aukštosios 
mokyklos, kurios pristato baka-
lauro, magistro, MBA pakop
studijas. Svarbu atkreipti d me-
s , kad bakalauro pakopos studi-
jos yra nemokamos daugelyje ES 
šali . O Didžiojoje Britanijoje 
studentai gali gauti paskol  stu-
dijoms.

Specializuotas mokslas. 
Nemokamas!

Moksleiviai nuo 16 met  ir vy-
resni gali mokytis Didžiosios Bri-
tanijos valstybin se kolegijose pa-
sirinktos studij  krypties: verslo, 
IT, dizaino, turizmo, inžinerijos, 
rinkodaros ir kt.

Užsienio kalbos ten, kur 
jomis kalbama

Parodoje prisistato tarptautin s
kalb  mokyklos iš Didžiosios Bri-
tanijos, Airijos, Vokietijos, JAV, 
Australijos, Naujosios Zelandijos, 
kuriose vaikai, jaunimas ir suaugu-
sieji gali mokytis užsienio kalb .

Užsienio kalb  vasaros 
stovyklos 7-18 m. 
moksleiviams

Vasaros stovykl  organizatoriai 
papasakos apie domiausius atosto-
g  praleidimo b dus. Pavyzdžiui, 
angl  kalbos pamokos Didžiojoje 
Britanijoje ir m gstamos sporto ša-
kos užsi mimai (krepšinis, tenisas, 
golfas) ar m gstamiausi mokomieji 
dalykai (matematika, verslas, infor-
matika). Naudingai praleisti atosto-
gas galima Vokietijoje, Pranc zijoje, 
Ispanijoje, JAV, Kanadoje...

Seminarai

Parodos metu organizuojami se-
minarai apie paraiškos universitetams 
pateikimo proced r  ir apie turizmo 
ir viešbu i  vadybos studijas Šveica-
rijoje.

Parodos dalyvi  s raš  rasite 
www.ames.lt ir www.balticcouncil.
org tinklalapiuose.

Visiems užsisakantiems paslau-
gas AMES stende bus taikomos 
nuolaidos su “Laisvalaikio” klubo 
kortele.

“Laisvalaikio” inf.

 “Tarptautinių studijų dienų” paroda Vilniuje
Tarptautinių studijų Baltijos taryba (www.balticcouncil.org) orga-
nizuoja specializuotą parodą Vilniuje “Tarptautinės studijų dienos” 
kartu su AMES kalbų mokykla (www.ames.lt) ir Britų taryba.

Organizatorių nuotr.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 12-18 d. 15.45, 18.15, 20.40.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 12-18 d. 14.30, 20.15.
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 13 d. 21.15 (COSMO VIP seansas).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 
10.10, 13, 16, 19, 22. 12-18 d. 10.10, 12.50, 
16, 19.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 11, 
13.45. 12-18 d. 10.45, 13.45, 21.40.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 10-11 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18.15, 20.45. 
12-18 d. 11, 16.30, 18.50.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 10-11 d. 14.30, 
20.15. 12-18 d. 13.30, 21.15 (13 d. 21.15 val. 
seansas nevyks).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 10.30, 
12.45 (10.30 val. seansas vyks 11 d.). 12-18 d. 
10.30, 13.15.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 10-11 d. 12.15, 17.45 (12.15 val. sean-
sas vyks 11 d.). 12-18 d. 12.15, 17.35 (15-16, 
18 d. 12.15 val. seansas nevyks).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 10-11 d. 16.15. 12-18 d. 22.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAVD) - 12-18 d. 16.15.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, 
Lietuva) - 10-11 d. 19.40, 21.15. 12-18 d. 19.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
10-11 d. 15, 18, 21.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 
10.30, 12.35, 14.40, 16.50, 19.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 10-11 d. 21.10.

I sal�
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 10-11 d. 11, 13.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 10-11 d. 16.35, 21.
“Viskas ore!”  (komi�ka drama, JAV) - 10-
11 d. 18.50.
“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentinis f., 
Lietuva) - 10-11 d. 15.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

“Tarptautinių studijų 
dienos” - kovo 17 d. 
“Reval Hotel Lietuva” 
viešbučio konferencijų 
centre.
Parodos darbo valandos - 
nuo 10 iki 18 val.
Įėjimas nemokamas



30 “Olialia” naujienos

JAUNIEJI PROFESIONALAI

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Jaunieji vizažistai, savo įgūdžius kelis mėnesius tobulinę “International Make Up Center” kursuose, 
savo gabumus atskleidė “Olialia” fotosesijose. Daug žodžių čia nereikia - už juos daug daugiau 
pasako nuotraukos. Šiose nuotraukose Jums pristatome IMC vizažistų darbus.

IMC mokinių talentas atsiskleidė “Olialia” fotosesijose

“Olialia Models” pristato - 
Marija 

Bogušytė

Fotografas: Algirdas 
Bakas (“Ciklopas”) 

Stilius: Arvydas 
Umbrasas 

Vizažas: 
“International 

make up center” 

Fotografas: Modestas Ežerskis

Vizažas ir stilius: Emilija Šidlauskaitė

Ingrida Gailiūnaitė
Vizažas: Rimutė Večeraitė ir Alina Rakovskaja
Fotografas: Algirdas Bakas

Deivilė Deiliūtė
Vizažas: Rimutė Večeraitė ir Alina Rakovskaja

Fotografas: Algirdas Bakas

SAVAITĖS MODELISNori tapti modeliu? Tau 14-24 metai? Esi aukštesn  nei 1,70 m? 

Užsuk  www.olialiamodels.lt pildyk registracijos anket  ir galb t tau bus suteikta galimyb silieti  išsvajot  modeli  pasaul

gis 176 cm 
Kr tin  88 cm 
Liemuo 62 cm 
Klubai 90 cm 
Batai 40 
Akys žalios 
Plaukai rudi

Gabrielė Gričiūnaitė
Vizažas: Rimutė Večeraitė ir Alina Rakovskaja

Fotografas: Algirdas Bakas

Agnė Bičkaitė 
Vizažas: 
Gabija Narušytė
Fotografas: 
Modestas Ežerskis

Aistė 
Juchnevičienė 
Vizažas:
Gintarė Pliuskutė
Fotografas:
Modestas Ežerskis

Viltė Aukštuolytė 
Vizažas: Rimutė Večeraitė 
ir Alina Rakovskaja
Fotografas:
Algirdas Bakas
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Japon  pagamintas aparatas vos per 30 min. efek-
tyviai ir saugiai pašalina susikaupusius toksinus, kuri
gauname su maistu ar vartodami medikamentus bei 
patirto streso metu. Galime pasteb ti, kad net ir po 
ramaus savaitgalio jau iam s pavarg , nepakankamai 
darbingi. Dažna to priežastis b na konservantai, gau-
nami su maistu. D l susikaupusi  konservant  nu-
silpsta organizmo imunitetas, prarandamas atsparumas 
peršalimo ligoms, kankina alerginiai susirgimai. Jau po 
pirmojo kurso SPA CLEANSE aparatu atlikt  proce-
d r  pacientai jau iasi kur kas žvalesni, padid ja dar-
bingumas, sumaž ja alergija.

SPA CLEANSE rekomenduojama:
Sergantiems širdies ir kraujagysli  ligomis - ma-
žina cholesterolio kiek .
Aukštam kraujosp džiui sureguliuoti
Esant varikozei - mažina skausmus
Turintiems antsvorio - gerina medžiag  apykait ,
lieknina
Sergantiems diabetu - pašalina per didel  gliuko-
z s kiek

Sergantiems mažakraujyste - apr pina organizm
geležimi
Esant s nari , stuburo skausmams - pašalina 
druskas
Sergantiems onkologin mis ligomis - mažina 
skausmus
Pagerina savijaut  menopauz s metu
Besiskundžiantiems viduri  p timu - atkuria žar-
nyno pH
Kai sutrikusi skydliauk s veikla
Po sunkios ligos, traumos - greitina reabilitacijos 
procesus
Blogai miegantiems
Dažnai sergantiems - stiprina imunitet
Besiskundžiantiems galvos skausmais
Turintiems kosmetologini  problem  - oda tampa 
skaistesn , grei iau regeneruojasi
Patiriantiems stres
Jau iantiems chronišk  nuovarg  ir energijos stygi

Nuovargio priežastis - 
su maistu gaunami konservantai

Veikimo principas: SPA CLEANSE su neigiamais jonais 
sudaro elektros energijos grandin  - ji atsargiai aktyvuoja 
m s  l steles ir priver ia jas pašalinti toksinus, kurie yra 
susikaup  m s  k ne teigiam  jon  pavidalu. Naudojant 
š  prietais  toksinai pašalinami ne tik iš vieno ar kito 
organo, bet iš kiekvienos m s  k no l stel s.

Procedūros 
pradžia

Po 10 min. valosi druskos nuo 
sąnarių (oranžinė spalva)

Po 20 min. intensyviai valosi 
kepenys (tamsiai ruda spalva)

Po 30 min. valosi tulžis (tamsiai 
žalia spalva)

Sveikatos ir grožio namai “Beža” siūlo sveikatini-
mo procedūras su SPA CLEANSE aparatu.

SPA CLEANSE procedūras atlikti ar įsigyti 
aparatą galite sveikatos ir grožio namuose 
“Beža familia”, Sporto g.8-77, Vilnius, 
Tel. 273-27-99. www.beza.lt
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TRADICIJA. Pietų Korėjoje mote-
rims mazgojamos kojos 102-osios 
Tarptautinės moters dienos proga.

DVYNIAI. Tailande 
35-erių dramblio 
patelė pagimdė 
pirmuosius pasau-
lyje dramblius dvy-
nius. Tai antrasis 
dramblių dvynių 
dvejetas Tailande 
- prieš 15 metų ša-
lyje gimė dvynukės 
dramblio mažylės.

BE KOMENTARŲ. Vienas Vokietijos miestelis nu-
sprendė parduoti po šaltos žiemos vienoje gatvėje 
atsivėrusias duobes. Už tai gautos lėšos bus skirtos 
tos pačios gatvės remontui. Neįprastą aukcioną 
rengia prie Veimaro esantis Nydercimernas. Vienos 
duobės kaina - 50 eurų. Kai duobės bus užtaisytos, 
gatvėje bus pritvirtintos plokštelės su užrašais - 
juos galės pasirinkti pats pirkėjas, kuris tada galės 
jaustis duobės savininku. Kol kas parduotos trys 
duobės, surinkta 150 eurų.

Šios savaitės “Olialia” žvaigždės rubrikoje - kylantis modelis Saulyna. Daug laiko ši žavi mergina praleido ir scenoje: 
ji buvo “Tipo grupės” pritariančioji vokalistė ir šokėja. Iš Grigiškių kilusi mergina “Olialia” komandą sužavėjo ir savo 
šmaikštumu bei lakia fantazija - tai ji pademonstravo atsakinėdama į portalo www.olialia.lt klausimus.

TOLERANCIJA. Pasirodo, rudoji lapė, kaip ši Šiaurės 
Japonijoje, ne visada kelia grėsmę japoninėms gervėms.

KOVA. Žiema vis dar neužleidžia po-
zicijų pavasariui ir žydintiems krokams.

EPA-Eltos nuotr.

Oksanos Točickajos nuotr. 
(OKTO.LT). 
Fotografuota 
“Pink Milkshake” pieno bare. 
Vizažas ir plaukai: 
Rimutė Večeraitė 
(“International Make Up Center”). 
Apatinis trikotažas: “Wolford”, 
rūbai: “Lindex”.


