
Nuoširdžiu darbu ir kokybiška 
muzika į kūrybines aukštumas 
kopianti dainininkė JURGA 
ŠEDUIKYTĖ (30) šiuo metu ak-
tyviai ruošiasi savo naujausio 
albumo “+370 (Goal of Scien-
ce)” pristatymui Estijoje, “Tal-
linn Music Week” festivalyje. 
Tačiau muzika - ne galutinė 
jos kūrybos stotelė. Ne veltui ji 
pasirinko aktorystės studijas. 
Jurgą suviliojo ne galimybė vai-
dinti televizijos serialuose - ji 
tikisi muziką, teatrą ir judesį 
sujungti į vieną derinį.

Agnė VAITASIŪTĖ

- Netrukus Taline pristatysi 
savo album  “+370 (Goal of 
Science)”. Kokios nuotaikos 
prieš koncert  Estijoje?

- Labai daug apie j  galvoju - k
reik s sakyti estams, k  mes apie 
juos žinome? Žinau, kad “rumpoli” 
estiškai reiškia “b gnai”. (Juokia-
si.) Nesinori už Lietuvos rib  va-
žiuoti nepasiruošus, nes jau iu at-
sakomyb , kuri kartais net per 
daug slegia.

- Tai nebus pirmasis tavo 
koncertas užsienyje. Kuo ski-
riasi pasirodymai Lietuvoje ir 
kitose šalyse?

- Kol kas koncert  užsienyje 
netur jome itin daug, tod l kojos 
dreba labiau. O šiaip esu beviltiška 
optimist , mananti, kad muzika yra 
universali kalba. Gali nesuprasti 
žodži , nesuprasti kalbos, bet turi 
pajausti tai, k  žmogus  t  k rin
d jo. Man atrodo, kad tai yra vie-

nintel  muzikos paskirtis visame 
pasaulyje.

- Kuo tavo naujausias albu-
mas skiriasi nuo kit ?

- Dažniausiai b na taip, kad, 
pra jus keliems m nesiams po 
albumo išleidimo, viskas jau b -
na pasikeit  ir jau iu, jog noriu 
dainuoti kitas dainas. Š  kart  al-
bumas atspindi mano dabartin
b sen . Žinau, kad kitas v l bus 
visai kitoks. Negaliu pasakyti, 
kad man pa iai labai smagu nuo-
lat keistis, bet dabar ieškojim
laikas.

- Ar pats albumas turi vien-
tis  linij , ar jame irgi vyrauja 
vairov ?

- Visas albume esan ias dainas 
vienija emocija. Stilius man yra 
kaip eksperimentin  erdv , kuri
naudoju emocijai išreikšti. Tai t -
ra forma, o element  yra viso-
kiausi .

- Kurdama galvoji apie klau-
sytoj  ar darai taip, kaip tau 
patinka?

- Jei galvo iau, laiky iausi pa-
stovios, konservatyvios linijos. 
Negal iau meluoti pati sau d l
žmogaus, kurio net nepaž stu.

- Kaip sivaizduoji savo 
klausytoj ?

- Tai tur t  b ti tolerantiškas 
žmogus, kuriam patinka keistoka 
harmonija, kitoks išraiškos b das.
Apskritai nem gstu kalb ti apie 
savo k ryb , nes manau, kad apie 
j  tur t  šnek ti kitas kuriantis ar-
ba jos klausantis žmogus.

- Ar dažnai klausai, skaitai 
nepaž stam  žmoni  nuomones 
apie savo k ryb ?

- D l to esu vaikš iojanti b da.
Visada klausausi, k  kalba kiti. Kai 
kurie draugai net sako, kad neb -
iau kvaila ir neži r iau t  ko-

mentar . Mano tinklalapyje kartais 
klausytojai parašo savo nuomon .
Jei ji yra kritiška, visada noriu ap-
ginti savo pozicij . Bet suprantu, 
kad d l kiekvieno žmogaus nepul-
si visko keisti. Tada gr žti prie to, 
kad vienintel  mano dovana jiems 
gali b ti tik nuoširdus darbas.

- Ar šiandien Lietuvoje ma-
noma pragyventi iš geros koky-
b s muzikos?

- manoma, ir kuo toliau, tuo 
bus labiau manoma. Vejam s Eu-
rop , kei iasi skonis, pradedame 
vertinti ne t , kuris yra  k  nors 
panašus, bet t , kuris yra unikalus, 
kitoks. Nesakau, kad lengva pra-
gyventi, bet taupant manoma.

- Daugelis pinig  prisiduria 
iš vairi  televizijos projekt .
Tav s juose niekada nesimato. 
Dažnai tenka atsisakyti daly-
vauti?

- Jau re iau ir kvie ia. Kadangi 
studijuoju, neturiu nei laiko, nei 
noro ten šm kš ioti. Kod l turiu 
eiti  viešum , kai visi pasikeitimai, 
sužinojimai, mokslai turi vykti vi-
duje? Televizija žmog  šiek tiek 
pagadina. Labai lengva b ti pata-
luose, bet man norisi stov ti ant 
žem s ir visk  krauti savo ranko-
mis. B t  nenat ralu dabar daly-
vauti kokiame televizijos projekte. 
Be to, manau, kad aktorius irgi tu-
r t  atsirinkti, kur dalyvauti, o kur 
ne. Visi tie serialai n ra labai ge-
ras, kaip jie sako, praktinis užsi -
mimas. Jau geriau per naktis s d -
ti ir kurti monospektakl , kad b t
kokia nors išliekamoji vert . Nes 
j  turi vienintelis serialas “Gimi-
n s”. Visi kiti t ra pataikavimas 
ži rovams, o ne saviraiška.

- Kokios muzikos netole-
ruoji?

- Kai esu šiek tiek “išsideri-
nusi” po visoki  dideli  darb ,
netoleruoju agresyvios muzikos. 
Kita vertus, buvau labai skeptiš-

kai nusiteikusi d l “Rammstein” 
koncerto, bet nu jome, ir buvo 
visai smagu.

- Min jai, kad tavo albumai 
n ra panaš s vienas  kit , bet 
dažnai kei iasi ir tavo vaizdis
scenoje.

- Aš tik plaukus nusikirpau. 
Apskritai dabar ne tiek daug d -
mesio skiriu išvaizdai. Anks iau 
buvo svarbu atrodyti kaip nors 
ypatingai, o dabar pajutau, kad 
kuo papras iau ir jaukiau sau ap-

sirengiu, tuo lengviau man ben-
drauti su žmon mis.

- Ar tas bendravimas, publi-
ka skiriasi didžiuosiuose ir ma-
žuosiuose Lietuvos miestuose?

- Jei b t  mano valia, suma-
žin iau koncert  skai i  Vilniuje, 
kad vilnie iai pasiilgt  muzikos. 
Nes kartais jau iasi, kad žmogus 
eina ne tiek d l paties dainininko, 
kuris koncertuos, bet d l vietos, 
d l bendravimo su draugais. Ma-
žesniuose miesteliuose labiau jau-
iamas muzikos ilgesys. Nesakau, 

kad publika vienur yra geresn ,
kitur - blogesn , bet nuotaikos 
skiriasi.

- Ar pati patyrei koncert , kai 
 scen  lipai blogos nuotaikos?

- Stengiuosi  scen  nelipti, jei 
n ra nuotaikos ten b ti. Jei jau taip 
nutinka, turi pails ti. Žmon s ne 
to ateina. Kas yra bloga nuotaika? 

Tai noras užsidaryti ir nesidalinti. 
sivaizduok - stovi žmogus sukry-

žiav s rankas ant scenos, visi ži -
ri, laukia, o jis neduoda.

- Neseniai pra jo neprik-
lausomyb s švent , pati su Eu-
rika Masyte rašei dain  “Lais-
v ”, ar gal tum save pavadin-
ti patriote?

- Nenoriu švaistytis tokiais api-
b dinimais. Patriotas ar ne patrio-
tas, paaišk s, kai nugyvensi vis
savo gyvenim  ir pamatysi, ar 
žmogus tik sau ger  dar , ar ki-
tiems ir savo kraštui. Man atrodo, 
valstybei ištv rus sunkius kov
d l nepriklausomyb s laikus, pa-
triotu reikia b ti tyliai.

- Koks yra artimiausias tavo 
tikslas muzikin je karjeroje?

- Nežinau, kiek tai muzikinis 
tikslas, bet noriu s kmingai už-
baigti aktoryst s studijas. Jau iu, 

kad muzikoje man yra per mažai 
vietos. Noriu labiau save atverti, 
prapl sti muzikos ribas. Galvoju 
apie kok  nors teatro, judesio ir 
muzikos derin .

- Gyveni su aktoriumi, gru-
p s “Suicide DJs” nariu Vidu 
Bareikiu, kartu auginate s n .
Ar nesunku po vienu stogu gy-
venti dviem muzikantams?

- Apskritai dviem žmon ms po 
vienu stogu sud tinga gyventi, 
bet kai tarp j  prab ga tre iasis, 
viskas susitvarko. (Šypsosi.) 
Džiaugiuosi, kad abu žinome, kuo 
kitas gyvena. Abu esame savo 
procese, stebime vienas kito to-
bul jim , padedame.

- Ar tre iojo žmogelio atsi-
radimas pakeit  tavo k ryb ?

- Su juo ir gim  tre iasis albu-
mas, tad galima pasiži r ti, k  jis 
ten pakeit .

“Valstybei ištvėrus sunkius kovų 
dėl nepriklausomybės laikus, patriotu 

reikia būti tyliai”
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Jurga - beviltiška 
optimistė, kalbanti muzika

Šiuo metu dainininkė Jurga savo 
įvaizdžiu scenoje rūpinasi pati

Žygimanto Vaitkaus (M.P.3) nuotr.
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“Laisvalaikis Club Party” 
šėlo Lotynų Amerikos ritmu

Pra jus  savaitgal  sostin s
naktiniame klube “Pacha” vaka-
r lyje “Laisvalaikis Club Party” 
ketvirt j  gimtadien  šventusi 
“Mosquito” komanda  sve ius pa-
sikviet  kubie i  šou trup  “Kings 
of Salsa”. Net aštuoniolika muzi-
kant  ir šok j  visiems susirinku-
siesiems dovanojo kelion  po Loty-
n  Amerikos muzikos ir šokio pa-
saul . Temperamentingai nusitei-
kusi publika k l  rankas  virš  ir 
š lo šoki  aikštel je iki pat ryto. 
“Mosquito” komanda, šven ianti
gimtadien , jau penktadien  (kovo 
19 d.) visus kvie ia ir  gimtadie-
nio “afterparty” vakar l  Kauno 
kokteili  bare “Barbar’a”. Visa in-
formacija www.mosquito.lt.
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Kubiečiai “Kings of Salsa” 
susirinkusiesiems dovanojo 
nuotaikingą klubinę programą

Organizatorių nuotr.

Šokio sūkuryje

Susirinkusi publika 
puikiai įvertino 
“Kings of Salsa”

Vakarėlyje liejosi 
nenumaldoma 
kubietiška aistra

Vakarėlyje netrūko žavių, 
temperamentingų merginų
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Kovo 19-osios nakt  krepšinio emocijas 
Kauno sporto hal je pakeis elektronin s
muzikos garsai, o geriausius šalyje oranži-
nio kamuolio meistrus - žymiausi Lietuvos 
diskžok jai. Pirm kart Kaune b tent ia 
rengiamas elektronin s šoki  muzikos fes-
tivalis “Pulsas” jau dabar pretenduoja tap-
ti masiškiausiu klubin s kult ros vykiu 
laikinojoje sostin je šiais metais.

Per rengin  scen  užvaldys Kauno 
naktin  gyvenim  nuolat savo pasirody-
mais reguliuojantys arba šiame mieste 
gim  diskžok jai. Muzikin  nakties pro-
gram  sudaro klubo “Exit” rezident  tre-
jetas - Donatello, Ignas ir Kastis Torrau, 
elektroninio skambesio gurmanai “Party-

zanai”, ambicij  nestokojantis Martynas 
M, visuomet išprot j s Manfredas iš “Me-
tal on metal” ir kiti žinomi vardai.

Vienas iš šoki  muzikos švent s id jos 
autori  Donatello neslepia, kad didelis 
elektronikai dedikuotas renginys vien tik 
su kolegomis iš Lietuvos - sena jo svajon .
“Kaune yra puiki  klub  ir daug ger  disk-
žok j , ta iau iki šiol nebuvo n  vieno tokio 
festivalio. Manau, tam at jo metas, ir nea-
bejoju, kad “Pulsas” užpildys ši  sprag ”, 
- sak  diskžok jas. Su klubin s kult ros 
pirm nais iš viso pasaulio grotuvais dalij -
sis Donatello neslepia turintis vil i , kad 
“Pulsas” taps kasmetiniu renginiu.

Kolegai bei bi iuliui pritaria Ignas. 

“Kaunas jau subrendo tokiam reikalui. 
Smagu, kad pagaliau gal siu sugroti set
daugiat kstantinei miniai savo gimtajame 
mieste”, - laukimo nuotaikomis dalijosi 
“Exit” rezidentas, Vilniuje nuolat apšildan-
tis elitinius pasaulio diskžok jus. 

Kauno sporto hal  šiam vykiui pasi-
rinkta neatsitiktinai - tiesiog kitos tokios 
erdvios šoki  aikštel s mieste n ra. Fes-
tivalio “Pulsas” organizatoriai j  pripildys 
ne tik muzikos garsais, bet ir vizualiniais 
šviesos efektais - lazeriais, videoinstalia-
cijomis. D kstantiems ir kartu su ritmu 
judantiems taip pat bus pasi lyta ir ypa-
tinga šou programa bei scenografija.
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Kauno sporto halėje - elektroninės šokių muzikos festivalis “Pulsas”

Į festivalį kviečia 
Kastis Torrau... ...Ignas



Lietuvoje tokia gausyb  televi-
zijos kanal , ta iau savo vaizdo klip
atlik jams beveik n ra kur parodyti 
- tr ksta muzikini  kanal  ir laid .
Vis d lto mus ypa  džiugina “Pirma-
sis Baltijos kanalas” (PBK), kuris 
yra populiariausias tarp rusakalbi
Baltijos šali  gyventoj . Šis kanalas 
visuomet iš kit  išsiskyr  tuo, kad 
didel  d mes  skyr  muzikai ir vai-
ri  atlik j  vaizdo klip  pristatymui. 
Nuo šiol j  eteryje - ir naujausias 
“Olialia pupy i ” dainos “Išpildyk 
mano norus” vaizdo klipas.

“Kai ži r jau š  klip  išjung s
gars , net neatrod , kad tai - lietu-
viškas k rinys. Graž s užsienio vaiz-
dai leidžia sp ti, kad tai buvo kurta 
kur nors Holivude. Kokyb s prasme 
tai, be jokios abejon s, vienas geriau-
si  pastarojo meto lietuvišk  vaizdo 
klip ”, - sak  PBK kanal  valdan io 
“Baltic Media Alliance” rinkodaros 
vadovas Gražvydas Morkus.

Debiutinis grup s dainos “Olialia 
pupyt s” klipas, anot jo, tur jo labai 
didel  pasisekim  tarp PBK ži rov .
Jie sudarant muzikos grojarašt  gali 
dalyvauti interaktyviai, patys užsisa-
kin dami dainas. “Olialia pupyt s” 
buvo tarp pa i  populiariausi  atlik -
j , neabejojame, kad milžiniško popu-
liarumo sulauks ir daina “Išpildyk ma-
no norus”. O mes visuomet su malo-
numu pristatysime šios grup s k ry-
b  - “Olialia pupy i ” klipai tik papuo-
šia m s  eter ” - sak  G.Morkus.

Prabangiausias lietuviškas kli-
pas “Išpildyk mano norus” neseniai 
buvo pirm  kart  pristatytas ir na-
cionalin je televizijoje LRT.
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Prasidėjus pavasariui, beveik 
visiems kyla noras į savo gyve-
nimą įlieti naujų spalvų. Tituluo-
ta gražuolė, šių metų “Vakaro 
žinių” kalendoriaus modelis 
DAIVA ANUŽYTĖ-KASIULAITIENĖ 
apsidžiaugė, kad naujovių ilgai 
ieškoti nereikėjo - jos pačios at-
ėjo pas ją.

“Didel  dal  savo gyvenimo 
praleidau vairiausiuose renginiuo-
se - vienur dirbau asistente, kitur 
- modeliu, dar kitur - choreografe. 
Tik vis nebuvo progos išbandyti 
rengini  organizavimo srities, apie 
kuri  slap ia svajojau jau labai se-
niai. O štai neseniai ir sulaukiau 
tokio pasi lymo - mano naujasis 

darbas yra organizuoti “Pramog
banke” vykstan ius renginius”, - 
pasakojo Daiva. 

Kaip ji ir tik josi, naujos parei-
gos suteikia vien malonum . “Tokia 
veikla - labai artima mano asmeny-
bei d l daugyb s priežas i : m gs-
tu k rybin  darb , patinka bendrau-
ti su žmon mis ir kurti jiems pra-
mogas. Ta iau kiekvienas rengini
organizatorius, manau, su manimi 
sutiks: maloniausia b na tada, kai 
pavyksta puikus vakar lis ir matai 
jame laimingus žmones”, - sak
linksmoje fotosesijoje su triušiais 
pra jusi  vasar  “Vakaro žini ” ka-
lendoriui pozavusi moteris.

Daiv  gal s sutikti visi “Proto 
m ši ” bei “Shery’s party” lanky-
tojai. “Proto m šiai” - tai moder-
n s ir interaktyv s kiekvien
penktadien  vykstantys pramogi-
niai žaidimai. “Manau, tokia veikla 

tikrai gali praskaidrinti nusibodu-
s  penktadieni  scenarij , o links-
mai praleisti laik  galima ne tik 
s dint bare ir plempiant al ”, - ori-
ginali  vakaro alternatyv  pasi l
D.Kasiulaitien .

Su jauduliu Daiva laukia ir nau-
jam gyvenimui prikelto vakar li
ciklo “Shery’s party”. “Shery’s par-
ty” merginos vadinamos gražiau-
siomis, protingiausiomis ir paslap-
tingiausiomis, o vaikinai - tvir iau-
siais, patikimiausiais ir linksmiau-
siais. Jais tapti n ra sud tinga - 
klub  tereikia ateiti geros nuotaikos 
ir apsirengti pagal vakar lio apran-
gos kod . Š kart jis - retro “Gangs-
ters Paradise”, - paslaptingai š  sa-
vaitgal  Vilniuje ir Klaip doje vyk-
sian ius vakar lius pristat  D.Ka-
siulaitien . “Shery’s party” vaka-
r liai vyks kovo 19- j  Vilniuje ir 
kovo 20- j  Klaip doje.

D.Anužytės-Kasiulaitienės 
gyvenimo pokytis - naujos pareigos

“Pirmojo Baltijos kanalo” 
populiariosios - “Olialia pupytės”

Vaizdo klipo filmavime 
Skaistė Steikūnaitė...

Gedimino Žilinsko nuotr.

Linksmoje “Vakaro žinių” 
kalendoriaus fotosesijoje 
nusifotografavusi Daiva 
Anužytė-Kasiulaitienė 
smagias pramogas siūlys 
kitiems

Raimundo Adžgausko nuotr.

...Oksana Pikul ...Marina Daščenka

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT



Didžiuosiuose pasaulio miestuose pristatytose garsiausių dizainerių naujausiose kolekcijose - įvairiausi stiliai ir spalvos. Šįkart galima būtų išskirti keletą tendencijų. 
Viena jų, labai moteriška - suknelės, sijonukai skęsta klostėse, raukinukuose. Kita - dizaineriai suka į fantastinių filmų herojų aprangos stilių, detalėms renkasi plastiką.
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Raukinukai, klostės ir fantastika

Iš Milane pristatytos 
naujausios mados namų 
“Moschino” kolekcijos

Iš Paryžiuje pristatytos 
mados namų “Talbot 

Runhof” kolekcijos
EPA-Eltos nuotr.

- Kokiomis žiniasklaidos 
priemon mis naudojat s?

- Dabar  mane vis keis iau ži -
ri mano kolegos ir draugai, kai pre-
numeruoju beveik vis  periodin
spaud . Negaliu be laikraš i  po-
pieriaus. Tobuliausia dienos pradžia 
- kava ir š snis spaudos. Tai gyva! 
Tai tikra!

- Kokia yra prasta j s  die-
notvark ?

- Kiekvien  dien  - skirtinga dar-
botvark . Vien  ryt  niekur nesino-
ri kelti kojos iš nam  ir valdai pad -
t  mobiliosiomis technologijomis, o 
kit  dien  ateini pirmas  darb  ir dar 
pasisveikini su kontoros “darkyto-
ja”. Kaip ir vakarai - dažnai iki v lu-
mos tikrieji darbai, o kartais - ilgi ir 
ram s vakarai su taure vyno prie ži-
dinio. Šis darbas tuo ir nuostabus, 
kad kiekviena diena - vis kitokia.

- J s  agent ros internetin -
je svetain je skelbiama, kad su-
organizuosite skyrybas, ar tai 
pokštas?

- Kai pamatau vestuvi  procesi-
j , visada ploju rankomis, sakyda-
mas, kad ši diena - viena laimingiau-
si  mano gyvenime, nes šios vestu-
v s n ra mano... D l skyryb  - jokio 
pokšto. Skirdamiesi žmon s dalijasi 
ne tik pinigus, kuri  jau neturi. Iš-
siskyrusiam žmogui labai reikalinga 
draug  parama. Tai kod l nepad jus
jam ir neatšventus, pavyzdžiui, 
“Laisv s arba Gryno oro dienos”? 
(Šypsosi.)

- Ar nepavargstate nuo žmo-
ni ?

- Niekada. Žmogus yra didžiau-
sia vertyb . Nuobod s ir ne dom s
žmon s išbraukiami iš s rašo. Nuos-
tabu, kad lieka dar daug miel  žmo-
ni . Tai kaip jie gali varginti?

- K  per agent ros “Pirmoji 
kava” keturiolika gyvavimo me-
t  išmokote?

- Labiau myl ti ir vertinti žmo-
nes, gerbti profesionalus, pinigus ir 
pelnus išbraukti iš prioritet . Sau-
goti savo kolegas, nežlugdyti inicia-
tyv , netrukdyti dirbti ir leisti fan-
tazijai skraidyti.

- Ar egzistuoja vakar li
mada?

- Žinoma, kad taip. Egzistuoja 
vakar li  tradicijos, sve i  kontin-
gentas, aprangos kodas, veid  kon-
trol . Protokolas ir šiuolaikinis eti-
ketas labai aiškiai yra nustat  taisyk-
les, o pagal jas galima formuoti ir 
madas.

- Kokie patiekalai, g rimai,
užkandžiai ar programa vakar -
lyje yra paklausiausi, ko daž-
niausiai pageidauja užsakovai?

- Džiaugiuosi, kad vis daugiau 
užsakov  nieko nepageidauja. Mes 
tiesiog si lome optimaliausius vari-
antus, geriausi  virtuv , profesiona-
liausius atlik jus, padav jus, apšvie-
t jus ir t.t. Viskas priklauso nuo no-
rimos perteikti savo sve iams ži-
nios. Jei rengi gimtadien  ar vestu-
ves - vieni reikalavimai, jei rimtos 
kompanijos naujo produkto prista-
tym  - kiti.

- Esate dažnas rengini , po-
b vi  dalyvis, ko juose pasi-
gendate, ar pastebite koleg
klaidas?

- Lankyti “svetimus” vakar lius
- mano darbas ir malonumas. Klys-
ti žmogiška, o mokytis iš svetim
klaid  yra fantastiška. Stebi, kaip 
neproporcingai nupirkta vyno, kaip 
n ra leduk  viskiui, kaip blogai pa-
skirstytas garsas arba nesureguliuo-
ta ventiliacija. Yra t kstan iai kom-
ponent , kurie lemia vakar lio s k-
m . Mes net turime termin  deta-
l ms apib dinti - “minkšto kilimo 
efektas”.

- Kiek per savait  gaunate 
kvietim  renginius?

- Tai labai sezoniška. Prieš Ka-
l das - gausyb  rengini . Sausio ir 
vasario m nesiais - vos vienas kitas. 

Korporatyviniai renginiai pasipila 
baland , geguž , rugs j  ir spal , o 
pramogaujamieji - vasar . Bet tikrai 
neb na, kad per savait  neb t  n
vieno renginio.

-  kokius renginius pats nie-
kada neitum te?

- Li dna, bet toki  rengini  yra 
daug. Kuris renginys geresnis? Kur 
juodieji ikrai, tikras šampanas, por-
celianiniai indai, krištolin s taur s
ir “Olialia pupyt s”? Ar rudeniniam 
lietui lyjant palapin  prie ežero, 
bulv s vos vos degan iame lauže 
ir “Turisto pusry i ” konservai su 
Vytauto Kernagio dainomis? Abu 
renginiai bus vienodai geri, jei juo-
se bus miel , domi , šilt  ir nepa-
sip tusi  žmoni . Yra daug taisyk-
li , kaip vertinti, koks bus rengi-
nys. Ir kaip priimti sprendim , ar 
jame dalyvausi.

- Kokie veiksniai išduos ren-
ginio kokyb ?

- Mažos smulkmenos, pradedant 
nuo pakvietimo pristatymo termin ,
popieriaus kokyb s, protokolinio 
teksto, formato ir t.t., baigiant de-
serto skoniu, subtilia scenografija, 
r bininko apranga bei baltojo vyno 
temperat ra.

- Koki  savybi  reikia geram 
rengini  organizatoriui?

- Kompetencijos, s km s juslu-
mo, informacijos valdymo, lakios 

fantazijos, neformatinio m stymo ir 
geros logistikos. Ir, be abejo, nuos-
tabios koleg  komandos.

- Esate sak s, kad nem gs-
tate žodžio “stilingas”, nors gy-
venimo b das liudija priešingai: 
s dat s prie išskirtinio automo-
bilio vairo, dr siai popstiliumi 
dekoruojate namus ir pan. Koks 
yra tasai “stiliaus” s vokos si-
nonimas?

- Kiekvienas mes turime savo 
stili  - vairavimo, kalb jimo, apran-
gos. Sp ju, kad net miegojimas turi 
savo stili . Taip pat ir myl jimasis.
Ar ne? Juk šiuolaikiniam vyrui pri-
valu dom tis naujausiomis techno-
logijomis, mados tendencijomis, 
naftos kainomis, valiut  rink  svy-
ravimais, politika, gamtosauga, ke-
lion mis ir kulinarija. K  jau kalb -
ti apie vynus, s sagas, oro linij
bendroves ir drambli  populiacij
Kenijoje... Nebijoti eksperimentuo-
ti su spalvomis, r bais ir su sigyja-
mais meno k riniais.

- Ne syk  akylos žurnalist
akies buvote pasteb tas avintis 
madinga avalyne - “ugsais”, 
“kroksais”. K  av site ši  met
šilt j  sezon ?

- Beprotiškai patogi avalyn !
Nors klaikiai archajiška ir vizualiai 
neelegantiška. Kiekviena avalyn
turi b ti derinama prie aprangos ko-

do. Nors žmon ms “iš meno” gali-
ma d v ti ar av ti tai, k  norisi.

- Kas jums yra maloniau - ra-
myb  ar d mesys?

- Tobuliausia ramyb  yra vienam 
skristi l ktuvu. Toli toli. Klausantis 
ausinuku Mišelio Bubl  (Michael 
Buble). Dainuoti “Fly Me To The 
Moon” arba “Love Is In The Air”. 
Gerti šalt  saus  balt j  vyn  iš maž
buteliuk  ir ži r ti  debes  kalnus. 
Pask sti oro uost  žmoni  gausyb -
je, bendrauti su nepaž stamais ben-
drakeleiviais arba skaityti knygas. 
Tai mano ramyb s suvokimas. Visa 
kita - gyvenimo džiaugsmas. Negy-
venamoje saloje vienas grei iau mir-
iau iš nuobodulio nei alkio.

- Kaip manote, ar taktas n -
ra melas?

- Jokiu b du! Tai tam tikra for-
ma, siekiant kai k  nusl pti. M s
pasaulyje privalu gerbti bendravimo 
tradicijas, nepaminti etiketo. Gal
gale taktiškas, o ne meluojantis 
žmogus yra visada mielesnis.

- Pabaigoje b siu lakoniška 
- ar nežadate aistros oranžinei 
spalvai pakeisti kuria kita?

- Labai nuostabi spalva. Tokia 
pastelin  ir rami. Tai jau tapo sud -
tine vardo dalimi. Kaip atrodyt , jei 
vien  dien  “Coca-cola” ženklas 
tapt  žalias, o “iPod” perk stas 
obuolys tapt  slyva?

“ Stebi, kaip neproporcingai nupirk-
ta vyno, kaip nėra ledukų viskiui, 
kaip blogai paskirstytas garsas ar-
ba nesureguliuota ventiliacija. Yra 
tūkstančiai komponentų, kurie
lemia vakarėlio sėkmę”

Jogaila Morkūnas
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J.Morkūnas nuobodžius ir neįdomius 
žmones išbraukia iš sąrašo

Negulin k be darbo – 

saldžiau ils tis po darbo!

Specializuotam

projektui

ieškome
reklamos

vadybininko!

Motyvacin laišk si sti:

stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.

UAB “UZIgroup” bendraturt AGN  ŠEMBERIEN :
“Geriausi užsakovai - aiškiai žinantys renginio tiksl ,
tuomet gan tinai tiksliai suformuluojama užduotis ren-
gini  organizatoriui. Labai svarbu užsakovui tur ti hu-

moro jausm  - tai turi takos 
renginio koncepcijai, duodama 
laisv  netradiciniams k rybi-
niams sprendimams. Džiugu, 
kai užsakovas turi ger  skon ,
tuomet renginys gauna visai 
kit  prasm  ir vert . Viena iš 
svarbiausi  užsakovo savybi
yra geb ti leisti kiekvienam 
daryti savo darb . Geriausia 
savireklama yra geri darbai, 

nes šiandien iš ties  yra kuo r pintis - tiek apleist  žmo-
ni , pamirštos kult ros, nuniokotos gamtos”...

Rengini  organizator SVAJ N  JACK NAIT :
“Geriausi užsakovai yra tie, kurie žino, ko nori, lai-
ku praneša apie planus, 
duoda laiko pasiruošti ir su-
pranta, kad kokybiškai 
vykdyti norus ir pageida-

vimus ne visuomet b na 
pigu. Klientui, pageidaujan-
iam reklamuotis, dažniau-

siai si lau gerai žinomus 
vieš j  ryši  specialistus 
- kiekvienas turi atlikti sa-
vo darbus”.

Žodis “charizmatiškas” jam kiek per silpnas... Jis - žodžių ir susibūrimų 
virtuozas, pramogų kūrėjas, laidų vedėjas, kaip pats sako, besidomin-
tis “naujausiomis technologijomis, mados tendencijomis, naftos kai-
nomis, valiutų rinkų svyravimais, politika, gamtosauga, kelionėmis 
ir kulinarija, vynais, sąsagomis, oro linijų bendrovėmis ir dramblių 
populiacija Kenijoje”. “Stiliaus” rubrikos svečias - renginių organi-
zavimo agentūros “Pirmoji kava” įkūrėjas JOGAILA MORKŪNAS su 
“Laisvalaikio” skaitytojais dalijasi ne tik renginių kultūros klausimais 
- sąmojinga greitakalbe trykštantis vyras pasakoja apie įprastą savo 
darbo dieną, ramybės suvokimą ir meilę žmonėms.
Genutė ŽALIENĖ

D mesio - reikia d mesio!
Noriu b ti geriausias renginio užsakovas, noriu, kad apie mane žinot !

Jogaila Morkūnas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



Kolumbijos daininink  Šakira 
(Shakira) nufilmavo karš iausi  vi-
s  laik  savo muzikin  vaizdo kli-
p , kuriame ji pusnuog  flirtuoja 
su ispan  teniso žvaigžde Rafaeliu 
Nadaliu (Rafael Nadal). K  ten flir-
tuoja - beveik nuogi voliojasi dy-
kumoje. Naujas atlik jos itin sek-
sualus vaizdo klipas skirtas jos 
naujam singlui “Gypsy”. Tuo tarpu 
jau kur  laik  netyla kalbos, kad 
Šakira (33 m.) ir dešim ia met
jaunesnis tenisininkas yra pora. 
Nors R.Nadalio atstovas paneig
tokias kalbas, ta iau vaizdo klipas 
kalba k  kita.

Daugelis dar gerai prisimena ki-
t  tenisinink s ir atlik jo klipo fil-
mavimo bei meil s istorij . 2002 
metais, filmuojant Enrik s Iglesijo 
(Enrique Iglesias) klip  “Escape”, 
dainininkas aistringai bu iavo garsi
tenisinink  rusait  An  Kurnikov .
Pradžioje nirtingai neigusi gandus 
apie roman  porel  iki šiol kartu - 
jau aštunti metai.

Teisme muzikantas pripažino 
savo kalt . Kaltinimai reperiui buvo 
susij  su jo sulaikymu 2007 metais, 
kai autobuse, kuriuo muzikantas vy-
ko  gastroles, buvo rastas ginklas, 
kuriam leidimo Lil Veinas netur jo.

Pasak muzikanto advokato, Lil Vei-
nas tikisi, kad bausm  viename Niu-
jorko kal jime jis atliks atskirtas 
nuo kit  kalini .

27 met  “Grammy” laureatas, 
kuris pažad jo kurti ir už grot , per 
paskutinius koncertus jau atsisvei-
kino su savo gerb jais.

Tikroji muzikanto pavard  - 
Dveinas Karteris (Dwayne Carter). 
Už ger  elges  laisv  jis gali b ti
paleistas po 8 m nesi .
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Ar pasikartos ta pati istorija?

Enrikės Iglesijo (Enrique 
Iglesias) ir Anos Kurnikovos 
meilės istorija prasidėjo nuo 
atlikėjo vaizdo klipo “Escape” 
filmavimo

Šakira (Shakira) savo naujajame 
klipe “Gypsy” nusifilmavo su 
ispanų teniso žvaigžde Rafaeliu 
Nadaliu (Rafael Nadal)

EPA-Eltos nuotr.

JAV reperis Lil Veinas 
metus praleis už grotų
JAV reperis Lil Veinas (Lil Way-
ne) nuteistas metams laisvės 
atėmimo dėl ginklo laikymo, in-
formuoja BBC.

“Grammy” laureatas 
Lil Veinas (Lil Wayne) 
žadėjo kurti ir už grotų

EPA-Eltos nuotr.

Pirmoji šalies ponia simyl jo
37-eri  pranc z  atlik j  Benjamin
Biolej  (Benjamin Biolay), rašo bri-
t  laikraštis “Telegraph”, remdama-
sis straipsniu žurnale “Le Journal 

du Dimanche”. N.Sarkozi tariamai 
palaiko ryšius su 40-mete aplinkos 
ministre Šantal Žuano (Chantal Jou-
anno), kuri yra ištek jusi.

“Jei gandai pasitvirtins, tai bus 

met  žinia”, - rašo toliau laikraštis. 
Teigiama, kad prezidento žmonos 
ir gražuolio bardo flirtas t siasi jau 
kelias savaites. N.Sarkozi ir K.Bru-
ni susipažino viename vakar lyje
2007 met  lapkrit  ir jau vasar  su-
situok . Ta iau iš j  santuokos es
teliko farsas. Pirmoji Pranc zijos
pora pasirodžiusi  straipsni  nei 
neigia, nei komentuoja.

Prancūzija ūžia: prezidentas ir jo 
žmona apgaudinėja vienas kitą

55 metų prezidentas Nikolia Sarkozi (Nicolas 
Sarkozy) ir 42 metų gražuolė jo žmona Karla 
Bruni (Carla Bruni) atsidūrė skandalo centre

EPA-Eltos nuotr.

Prancūzija negali patikėti: 55 metų prezidentas Nikolia Sarkozi 
(Nicolas Sarkozy) ir 42 metų gražuolė jo žmona Karla Bruni (Carla 
Bruni) apgaudinėja vienas kitą.

N.Sarkozi tariamai 
palaiko ryšius su 40-mete 
aplinkos ministre Šantal 
Žuano (Chantal Jouanno)

Kalbama, jog Karlos 
Bruni širdį užkariavo 
bardas Benjaminas 
Biolejis (Benjamin Biolay)

Netyla kalbos, jog 
Šakira (Shakira) ir... 

...Rafaelis Nadalis 
(Rafael Nadal) - pora
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“Oskarų” apdovanojimų ceremonijoje įvertinamas ne tik kino menas. Čia besirenkančios garseny-
bės privalo pasirūpinti ir apdarais, vertais “Oskarų”. Ar visoms kino žvaigždėms tai pavyko - žvilgte-
lėkime į vaizdus iš neseniai Los Andžele vykusios apdovanojimų ceremonijos.

Suknios “Oskarui”

Ne visiems mados 
kritikams įtiko Saros 
Džesikos Parker (Sarah 
Jessica Parker) “Chanel” 
aukštosios mados 
suknelė

Klostuota, gausiai 
raukiniuota švelnios 

persikų spalvos “Atelier 
Versace” organzos 
suknelė Demi Mur 

(Demi Moore) pavertė 
romantiška svajokle

Keit Vinslet (Kate Winslet) 
pasirinko šampano 
spalvos YSL drabužį, jį 
papildė 2,5 mln. JAV 
dolerių (daugiau kaip 6 
mln. litų) kainuojančios 
“Tiffany & Co” brangenybės

Blogiausiai atrodžiusiųjų 
sąrašuose, kritikų 
nuomone, verta atsidurti 
Čarliz Teron (Charlize 
Theron), vilkėjusi Džono 
Galjano (John Galliano) 
“Dior” mados namams 
sukurtą suknelę

Nikolės Riči (Nicole 
Richie) zigzagu dryžuota, 
žvyneliais nusagstyta 
“Reem Acra” suknia 
atitiko jos pamėgtąjį 
vintažo stilių, tačiau, 
palyginti su kitų jaunų 
žvaigždžių apdarais, 
buvo kiek per daug 
uždara (nuotraukoje su 
draugu Džoeliu Madenu 
(Joel Maden)

EPA-Eltos nuotr.

Kristen Stiuart (Kristen 
Stewart) vilkėjo tamsiai 
mėlynos spalvos Monik 
Luijė (Monique Lhuillier) 
kurtą aptemptą drabužį

Elizabet Benks 
(Elizabeth Banks) 

pasirinko įmantrią 
audros atspalvių 

“Versace” suknelę

Reičel Makadams (Rachel 
McAdams) ant raudonojo 
kilimo stojo su “Elie 
Saab Haute Couture” 
prabangia suknia

Karščiausiai šiųmečių 
“Oskarų” stiliaus 
tendencijai - raukiniams 
ir klostėms - neatsispyrė 
ir aktorė Moli Ringvold 
(Molly Ringwald)

Mielai, kaip ir visi, 
pozavo atlikėjas Leni 

Kravicas (Lenny Kravitz) 
su žmona Zoja

Parengta pagal užsienio spaud
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JAV pirmoji dama Mišelė Obama (Michelle Oba-
ma) muziejui Vašingtone padovanojo suknelę, 
kurią vilkėjo per savo vyro inauguracijos puotą.

Dramblio kaulo spalvos apdaras su žvilgan iais 
kristalais bus eksponuojamas Amerikos istorijos 
nacionaliniame muziejuje Vašingtone. M.Obama teig ,
kad j  šiek tiek “glumina” ažiotažas d l suknios, kuria 
ji puoš s 2009- j  sausio 20- j , kai prezidentu buvo 
prisaikdintas jos vyras Barakas Obama (Barack 
Obama). Inauguracijos dien  buvo labai šalta, prisimin
Mišel . Jauno dizainerio Džeisono Vu (Jason Wu) kurt
šilko suknel  ji pavadino “šedevru”, “paprasta ir 
elegantiška”.

Nuo 1912 met  visos JAV pirmosios damos 
tradiciškai neš  savo ind l  muziejaus “drabuži
kolekcij ”, ta iau ne visos sutiko atsisveikinti su 
r bais, kuriuos vilk damos sukosi ant parketo savo 
vyr  inauguracijos vakar .

JAV prezidentienės 
suknia - į muziejų  

EPA-Eltos nuotr.

Pirmasis žurnale 
paskelbtas dešimtukas 
atrodo taip:

1. U2  108,6 mln.
2. Briusas Springstynas 

(Bruce Springsteen) 57,6 mln.
3. Madona (Madonna) 

 47,2 mln.
4. Grupė AC/DC  43,6 mln.
5. Britni Spyrs (Britney Spears) 

38,9 mln.
6. Pink -                   36,3 mln.
7. Grupė “Jonas Brothers”  

33,6 mln.
8. Grupė “Coldplay”  27,3 mln.
9. Kenis Česnis (Kenny Chesny) 

26,6 mln.
10. “Metallica”  25,6 mln.

JAV dolerių.

Airių grupė U2 užėmė pirmąją 
vietą tarp muzikantų ir muzikos 
grupių, 2009 metais uždirbusių 
daugiausia pinigų.

Pasak takingo muzikos žurnalo 
“Billboard”, 2009 metais grup  U2 
užsidirbo daugiau nei 108 mln. JAV 
doleri  - beveik dvigubai daugiau 
nei antr j  viet  s raše už m s
Briusas Springstynas (Bruce 
Springsteen), uždirb s per 57 mln. 
doleri .

Daininink  Madona (Madonna), 
kuri prieš metus šiame s raše pir-
mavo, 2009 m. liko tre ioje vietoje 
su 47 mln. JAV doleri .

Daugiausiai uždirbančiųjų 
dešimtuke - tik trys moterys

Madona (Madonna) iš pirmosios 
nustumta į trečiąją vietą

Redakcijos archyvo nuotr.

Skandalai dainininkei 
Britni Spyrs (Britney 
Spears) nesutrukdė 
užimti penktąją vietą 
perkamiausiųjų sąraše

Pink - ne pirmus 
metus patenka į 
perkamiausiųjų 

sąrašus
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Kartu su Pranc z  kult ros centru 
rengiamas pranc zišk  dain  vaka-
ras bus pagrindinis Frankofonijos die-
n  rengini  akcentas. Koncerto diena 
- kovo 20-oji - tai ne tik Tarptautin
frankofonijos diena, kuri vienija per pu-
s  milijardo frankofon  pasaulyje.

Pasak pranc z , tai diena, kai 
prasideda tikrasis pavasaris. Vilniu-
je šia proga pavasar  sutiks sve iai
iš Pranc zijos, kurie pristatys mo-
derni  šanson  - pranc zišk  lyri-
ni  dain  - program .

Pranc z  daininink  Barbara 
Karloti (gim. 1974 m.) dainavimo 
mok si “Issy-les-Moulineaux” kon-
servatorijoje. Jos rašai kaskart laimi 
prestižinius Pranc zijos apdovanoji-
mus, o spaudoje jos k ryba vadinama 
fatališka ir moteriška muzika. Ele-
gantišk  pranc zišk  popdain  k -
r ja ir atlik ja rašo dainas trumpa-
metražiams pranc z  filmams, dai-

nuoja duetus su Michel Delpech, 
vaidina spektakliuose ir nuolat suka-
si Paryžiaus meninink  samb riuo-
se. Juose prieš kelet  met  Barbara 
sutiko ir b simo koncerto Vilniuje 
scenos partner  JP Nataf. Kartu jie 
bene pirm  kart  dirbo muzikiniame 
spektaklyje “Imbecile” (liet. “Idio-
tas”), kur  režisavo Olivier Libaux - 
Vilni  pernai paker jusios grup s
“Nouvelle Vague” vienas iš lyderi .

Pamiš s d l muzikos, ypa  d l
grup s “The Beatles”, JP Nataf yra 
roko grup s “Les Innocents” daini-
ninkas ir dain  k r jas. Ši draug  su-
burta grup  pripažinimo sulauk
1980- j  pabaigoje. Ir iki šiandien JP 
Nataf yra vienas svarbiausi  šiuolai-
kin s pranc ziškos roko ir popmuzi-
kos album  bendraautoris. Paryžiuje 
JP Nataf turi savo raš  studij  ir dir-
ba su daugeliu žinom  muzikos vard ,
tarp j  ir Jin Caplan, Hubert-Felix Thi-

efaine, Eddy Mitchell, Jeanne Cher-
chal (su pastaruoju JP Nataf k r
“raudon  kojini ” grup  “Redlegs”).

Speciali Frankofonijos dien  pro-
grama Vilniuje, klube “New York” 
(Kalvarij  g.85), prasid s 20 valand .
Abu atlik jai su savo grup mis atliks 
tiek savo dainas, tiek pirm  kart  pri-
statys bendr  muzikin  program .
Nors dainininkai paž stami jau seniai, 
iki šio koncerto j  muzikinis bendra-
darbiavimas buvo fragmentiškas - 
vos kelios bendros dainos. Tai kartu 
bus ir pirmas Barbaros ir JP Nataf 
apsilankymas Lietuvoje. “Aš prista-
tysiu savo pirmojo ir antrojo albumo 
dainas, JP Nataf apie savo pasirody-
m , kaip visada, tyli. Man leista tik 
prasitarti, kad kartu rengiame ir ke-
let  perdirbini , kuriuos lietuvi
klausytojai tikrai atpažins”, - telefo-
nu pasakojo Barbara Karloti.

“Laisvalaikio” inf.

Jau nulemta, kad pirmajame 
ketvertuke startuos lietuvis Min-
daugas Sakalauskas prieš Rusijos 
sunkiasvor  Vasiljev  Ve islav . Šie 
du sunkiasvoriai anks iau dar ne-
buvo susitik  ringe, tad sirgali  lau-
kia domi kova. Rusijos kovotojas 
visada veržiasi  kov  be “žvalgy-
bos” ir stengiasi visas kovas užbaig-
ti nokautu jau pirmajame raunde. 
Tuo tarpu Mindaugas daugiau tak-
tikos kovotojas, pirmiausia išsiaiš-
kina silpn sias priešininko vietas, o 
tuomet atranda rakt  pergal .

Antroje ketvertuko poroje susi-
kaus Veslavas Kvasnevskis (Wies-
law Kwasnewski) iš Lenkijos prieš 
Bulgarijos kovotoj  Todor  Todoro-
v  (Todor Todorov). Šie kovotojai, 
savo povyza nenusileidžiantys m -
s  gali nams, lyg du monstrai susi-
durs ringe. Abudu sportininkai sve-
ria apie 130 kg, tad telieka tik si-
vaizduoti, kokio galingumo sm giais 
dalysis ringe. 

Antrame ketvertuke startuos 
lietuvis Sergejus Maslabojevas 
prieš Fatich  Ulusoj  (Fatih Ulusoy) 

iš Turkijos. Jau kelet  met  Olan-
dijoje gyvenantis turk  kovotojas 
treniruojasi žymiajame sporto klu-
be “Mike’s Gym” ir šiam turnyrui 
ruoštis jam padeda pasaulin s K-1 
žvaigžd s, kaip Badris Haris (Badri 
Hari), Melvinas Manhofas (Melvin 
Manhoef) ir kiti. Sergejus taip pat 
jau ne kart rod s, ko yra vertas 
kovoje, nors iki šiol daugiau perga-
les skyn  b tent MMA ringe. 

Antroje antro ketvertuko kovo-
je susikaus 2009 met  pasaulio Tai-
lando bokso empionas estas An-
drejus Bokanas ir oland  juodaodis 
kovotojas Utlis Meriana (Utley Me-
riana). Olandas ne veltui turi pra-
vard  “skraidantis kelis”, nes taip 
jis yra pasiek s net 20 pergali  no-
kautu. 

Be šio “Grand Prix” aštuntuko 
turnyro vyks ir 3 ypa domios ir 
temptos superkovos. Vienoje iš j
susikaus po ilgos pertraukos  ring
gr ž s Remigijus Morkevi ius. ia 
jis stos prieš Europos profesional
Tailando bokso empion  Joel  Kno-
ch  (Joel Knoch) iš Vokietijos.

Antroji kova vyks pagal MMA 
BUSHIDO FC taisykles, joje Pe-
tras Morkevi ius kovos su Rusijos 
MMA žvaigžde Aleksejumi Pro-
kofjevu. Na, o tre ioje kovoje Egi-
dijus Valavi ius susikaus d l MMA 
BUSHIDO FC Pasaulio empiono
titulo ir diržo! 

Daugiau informacijos apie ar-
t jant  turnyr  www.bushido.lt.

“Laisvalaikio” inf.

Paskelbtos “K-1 World GP 2010 in Vilnius” kovų poros

Vilniaus “Siemens” arenoje - 
adrenalino dozė
Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietams

Frankofonijos dienų koncertas: Barbara Karloti su grupe 
ir JP Nataf su grupe.
Kovo 20 dieną 20 val.
Klube “New York” (Kalvarijų g.85, Vilnius)
Bilietų kaina: 20-40 Lt
Bilietus platina “Tiketa”

Barbaros Karloti kūryba 
vadinama “fatališka ir 
moteriška muzika”

Organizatorių nuotr.

Frankofonai visame pasaulyje 
kovą vadina savo mėnesiu, šio 
prancūzų kalbos ir kultūros ju-
dėjimo renginiai neaplenkia ir 
Lietuvos. Kovo 20-ąją, Tarptauti-
nę frankofonijos dieną, Vilniuje 
koncertą surengs dvi modernių 
prancūziškų šansonų grupės. 
“New York” klube pirmą kartą 
kartu pasirodys elegantiškoji 
Barbara Karloti (Barbara Carlotti) 
ir ekscentriškasis JP Nataf.

Prancūziškas šansonų pavasaris ateis 
su Barbara Karloti ir JP Nataf

Balandžio 10 d. “Siemens” arenoje bušido sirgalių laukia daug 
įdomių dvikovų - Vilniuje susikaus aštuoni geriausi sunkaus svorio 
kovotojai. Šio “Grand Prix” turnyro metu per vieną vakarą išaiškės 
aštuntuko nugalėtojas - “kovos menų karalius”, kuris ir keliaus į fi-
nalinį etapą, vyksiantį gegužės mėnesį.
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Restoran  tinklui “Da Antonio” 
priklausantis restoranas “Sofi L”, 
esantis Vilniuje prieš Katedros aikš-
t  L.Stuokos-Gucevi iaus g.1, tapo 
tiesiog “Da Antonio”.

“Pasivadinome paprastai, bet pras-
mingai, nes “Da Antonio” per dvylika 
met  ne tik išlaik  vard , išaugo iki 
restoran  tinklo, bet ir tapo savotišku 
tikrojo itališko maisto sinonimu, - sa-
k  “Da Antonio” tinklo atstovai. - Tai 
patvirtina ir šalia Katedros aikšt s
esan iame viešbutyje “Klaip da” ati-
daryto “Sofi L” restorano pavyzdys: 
nuolat gird davome, kaip restorano 
sve iai j  vadindavo “Da Antonio prie 
Katedros”, tad ir nusprend me, kad 
n ra prasm s b gti nuo tokio verti-
nimo ir š  restoran  pervadinome 
klient  pam gtu “Da Antonio” vardu. 
Restorano stilius nepasikeis: klasiki-

niai itališkos virtuv s patiekalai, ge-
riausiai prie maisto derantys vynai, 
neformali bei stilinga atmosfera”.

Restorane žadama ir naujovi .
Vis dažniau sal je sve ius pasitiks 
maisto ir vyno žinovas Fran eskas di 
Markas (Francesco Di Marco), pasi-
tar s su virtuv s šefu Manfredu Mol-
teniu (Manfredo Molteni) pasi lys
geriausi  maisto ir vyno derin . Inter-
jere atsiras klasikini  “Da Antonio” 
interjero element . Gana greitai vyno 
korta pasipildys pasaulyje vertina-
mais pranc ziškais vynais. Sekma-
dieniais (nuo kovo 21 d.) vilnie ius ir 
miesto sve ius restoranas pakvies 
v lyvuosius pusry ius (brunch). Va-
sar  žadama pasitikti su tikra itališka 
pica. Apie visk  smulkiau galima su-
žinoti mon s tinklalapyje.

“Laisvalaikio” inf.

“Sofi L” vadinsis “Da Antonio”

“Sofi L” pakeitė iškabą
“Da Antonio” nuotr. 

N  pirmojo gimtadienio nesu-
lauk s Kaune uždarytas Erotikos 
muziejus. Jo iškaba ant vien  dur
kampiniame Laisv s al jos ir S.Dau-
kanto gatv s pastate tebelikusi, ta-
iau durys užrakintos. Raštelis ant 

j  skelbia “Muziejus nebeveiks”.
Pirmasis privatus Lietuvoje 

erotikos muziejus Kaune atidary-
tas pra jusi  met  vidurvasar  iš-

nuomotose legendinio “Metropo-
lio” restorano, kuris irgi jau nevei-
kia, patalpose. Muziejus m gino 
sitvirtinti ten, kur ne taip seniai 

veik  vienas jaunimo klubas, taip 
ir netap s Kaune populiariu ir jau-
nimo m gstamu. Panaši lemtis, 
kaip v liau paaišk jo, lauk  ir Ero-
tikos muziejaus.

Kaune uždarytas Erotikos muziejus
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“Pirmasis pavasarinis derlius vi-
suomet labai laukiamas. Tik Lietuvo-
je klimatas - gan tinai atšiaurus, tad 
daržovi  ankstyv  pavasar  atsiveža-
me iš šiltesnio klimato krašt ”, - sako 
MAXIMA LT, UAB Maisto ir pirmojo 
b tinumo preki  pirkimo departa-
mento direktorius Skirmantas Nevi-
domskis. Pasak jo, daugiausiai švieži
daržovi  ankstyv  pavasar  Lietuv
patenka iš Piet  Italijos, nes ia dar-
žovi  sezonas prasideda gerokai anks-
iau nei Lietuvoje, be to, Italija Lie-

tuvai ar iausia piet  klimato šalis, iš 
kurios šviežios daržov s atgabena-
mos per trumpiausi  laik  - 4 paras.

Iš Piet  Italijos vežami raudonie-
ji ridik liai ir ankstyvosios morkos, 
salotos, špinatai. Šviežios bulv s
MAXIMA prekybos centr  lentynas 
atkeliauja iš Egipto bei Maroko, ko-
p stai - iš Italijos ir Makedonijos.

Išskirtinis šviežumas

Prekybininkai tvirtina, kad pa-
vasario žalumynai ir daržovi  lape-
liai yra labai jautr s s lyg  pasikei-
timui ir vos dien  pabuv  suvysta, 
tad daržov s  parduotuvi  lentynas 
patenka tik šviežios ir nepraradu-
sios savo maisting  savybi . Pasak 
jo, siekiant išsaugoti pavasario dar-
žovi  šviežum  ir nepriekaišting
išvaizd , griežtai kontroliuojamas j
tiekimo procesas, t.y. šviežios dar-
žov s vežamos iš artimiausi  šali
kaimyni , laikantis speciali  daržo-
vi  gabenimo ir sand liavimo s lyg
- palaikomos temperat ros, specia-
li  pakuo i  ir pan.

“Pirmojo pavasarinio derliaus 
daržov s - itin lepios, jos turi b ti
atvežtos ir suvartotos vos per kelias 
dienas. Tad ilgiau nei 5 paras trun-
kan ios kelion s daugelis pavasari-
ni  žalumyn  tiesiog neatlaikyt ”,
- tvirtina S.Nevidomskis. Norin-

tiems sitikinti daržovi  šviežumu, 
prekybininkai pataria žvilgter ti  j
lapelius. Tradiciškai ridik liai ar 
šviežios morkos parduodamos ryše-
liais su lapeliais. Lapeliai yra tarsi 
šviežumo indikatoriai, rodantys, kad 
daržov s nuskintos ne anks iau 
kaip prieš kelias dienas.

Platus pasirinkimas ir 
patrauklios kainos

Mitybos specialistai tvirtina, kad 
pavasario žalumynai - itin naudingi 
po žiemos išsekusiam ir vitamin
stokojan iam m s  organizmui. 
Prekybininkai savo ruožtu pabr žia, 
kad ankstyv  pavasar  vitamin  tikrai 
nepritr ks, nes pirk jai gali rinktis 
iš gausaus pavasarini  daržovi
asortimento. Pirk jams si lomos ir 
patrauklios ankstyv j  pavasario 
daržovi  kainos.

“Šiais metais prekybos tinklui 
pavyko užtikrinti plat  švieži  dar-
žovi  asortiment , o daržovi  kai-
nas siekiame išlaikyti maždaug to-
kias pa ias kaip ir pra jusiais me-
tais”, - sako S.Nevidomskis. Pasak 
jo, pirk jams si lant plat  pavasa-
rini  daržovi  pasirinkim  ir pa-
trauklias kainas, tikimasi šviežias 
daržoves padaryti prieinamas pla-
iam vairias pajamas gaunan i  pir-

k j  ratui ir paskatinti švieži  dar-
žovi  vartojim .

MAXIMA parduotuvi  lentyno-
se galima rasti švieži  salot , anks-
tyv j  mork , ridik li  ryšeli , bul-
vi , savojini  ir ropini  kop st , kra-
p , salier , svog n  laišk  ir kit
žalumyn . Kainos svyruoja apie 
3,49-3,99 Lt už vien  200-500 g pa-
vasario g rybi  - ridik li , mork ,
salot  ar kit  žalumyn  ryšul l . Tie-
sa, per akcijas švieži  daržovi  gali-
ma nusipirkti bemaž perpus pigiau.

Pasak prekybinink , švieži

daržovi  paklaus  sunkme iu la-
biausiai lemia j  kaina. Tod l dau-
giausiai daržovi  nuperkama per 
akcijas. MAXIMA prekybos tinkle 
parduodama maždaug 600 ridik li
ryšul li  (po 300 g) per dien , o 
paskelb  akcijas prekybininkai tvir-
tina j  parduodantys kelis kartus 
daugiau - maždaug 2000 ridik li
ryšul li  per dien .

Iš švieži  daržovi  - 
turtingesnio skonio 
patiekalai

Vos tik pasirodžius šviežioms 
daržov ms parduotuvi  lentynose, 
jomis papildomas ir MAXIMA ku-

linarijos skyriaus asortimentas.
MAXIMA pirk jams jau si lo-

mos tradicin s švieži  kop st  sa-
lotos, “Pavasario salotos” su kreve-
t mis. Pasirodžius daugiau švieži
daržovi , iš j  ruošiame ir vairesni
patiekal  - kepami švieži  daržovi
blynai. Iš švieži  bulvi  gaminami 
bulviniai patiekalai - virt  bulvi  ra-
geliai, blynai ir kt.

Pasak MAXIMA prekybos tinklo 
maisto gamybos specialist , patie-
kalai, paruošti iš švieži  daržovi ,
- sultingesni, turtingesnio skonio, 
išlaikantys daugiau maisting  me-
džiag  ir vitamin , tod l jais reko-
menduojama papildyti savo mitybos 
racion .

Populiariausi - ridik liai

Populiariausia ankstyvo pavasa-
rio daržove prekybininkai skelbia ri-
dik l . Anot prekybinink , kiekvien
pavasar  j  paklausa gerokai išauga. 
Vien per ši  met  vasar  MAXIMA 
prekybos tinklui priklausan iose 
parduotuv se nupirkta per 16 ton
raudon j  ridik li .

“Ruden  nacionaline daržove ga-
lime dr siai skelbti bulv , o pavasar
lyderio pozicijos niekam neužleidžia 
ridik lis”, - sako S.Nevidomskis. Pa-
sak jo, nors ridik li  nuperkama dau-
giausiai, ne mažiau populiarios ir ki-
tos pavasarin s daržov s - svog n
laiškai, kop stai, morkos.

Prasid jus pavasariui, pirk jai 
parduotuvi  lentynose ima žvalgytis 
ir lietuvišk  daržovi , ta iau j  ten-
ka palaukti bent jau iki geguž s. Pir-
mosios lietuviškos daržov s Lietu-
vos prekybos centr  lentynose pa-
sirodo tik kovo viduryje. Pirmiausiai 
pirk jams pasi loma Lietuvoje iš-
augint  ilgavaisi  agurk , geguž s
pabaigoje arba birželio pradžioje, 
priklausomai nuo or , paprastai pa-
sirodo ir m s  šalyje išaugintos sa-
lotos, ridik liai, svog n  laiškai.

Pareng
Vaida ANDRIKONYT

Parduotuvių lentynose - pirmosios pavasario daržovės
Prekybos centrų lentynose jau galima rasti šviežių, pirmojo šių me-
tų derliaus daržovių: salotų, ankstyvųjų morkų, ridikėlių, bulvių, 
svogūnų laiškų ir kitų žalumynų. Prekybininkai tvirtina, kad pirmo-
jo šių metų derliaus daržovės, pas mus atkeliaujančios iš šiltų kraš-
tų, yra laukiamos, vertinamos ir mėgstamos Lietuvos pirkėjų.

“Maxima” nuotr.
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Mirej Matjė koncertą Vilniuje išvys tik 3 tūkst. žiūrovų
Simonas KUPRYS

Bilietai – tik laimingiesiems

Vienintel  Mirej Matj  pasirody-
m  „Pramog  arenoje“ Vilniuje gal s
steb ti tik 3 t kst. ži rov . Pasaulini
gastroli  metu m s  šalyje vieš sian-
ti daininink  pristatys ypating  kon-
certin  program  „Mirelle Mathieu 
En Concert“. Legendin  atlik ja kar-
tu su orkestru atliks garsiausias savo 
dainas ir  auksine 20-ojo amžiaus kla-
sika tapusius k rinius.

Prekyba bilietais  vienintel  pa-
saulin s muzikos žvaigžd s Mirej 
Matj  koncert  Vilniuje prasid s ko-
vo 23 d. visose BILIETAI LT kaso-

se ir internete. Žmon s, turintys 
„Laisvalaikio“ korteles, bilietus 
pasirodym  gal s sigyti jau nuo ko-
vo 19 d.  Daugiau informacijos sve-
tain je www.bilietai.lt.

Per savo karjer  Mirej Matj ra-
š  daugiau nei 1200 dain , kurias at-
liko net 9-iomis skirtingomis kalbomis. 
Daininink  yra bendradarbiavusi su 
ryškiausiomis muzikos žvaigžd mis 
– Pla idu Domingu (Placido Domin-
go), Tomu Džounsu (Tom Jones), 
Frenku Sinatra ir daugeliu kit . Mirej 
Matj  tapo pirm ja Vakar  atlik ja, 
kuri gavo leidim  surengti koncert
komunistin je Kinijoje. Išleidusi per 
70 album , atlik ja pasaulyje pardav
daugiau nei 150 mln. raš .

Lapkričio 26 d. pirmą kartą 
Lietuvoje koncertuos pran-
cūzų estrados legenda Mirej 
Matjė (Mireille Mathieu). 
Visame pasaulyje garsi 
atlikėja mūsų šalyje kartu 
su orkestru atliks geriausias 
 savo dainas.

Organizatorių nuotr.

Pirm  kart  Lietuvoje

Pirm  kart  m s  šalyje vie-
š sianti daininink  Mirej Matj
yra viena didžiausi  estrados 
žvaigždži  pasaulyje, tod l jos 
koncertai vyksta pilnut l se sal -
se. D l galimyb s surengti jos pa-
sirodymus varžosi daugelis 
Europos ir Azijos šali . Mirej Ma-
tj  dažnai yra kvie iama koncer-
tuoti vairi  dideli  visuomenini
rengini  metu. 2009- j  geguž s
9  dien  Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas asmeniškai pa-
kviet  Mirej Matj  koncertuoti 
Raudonojoje aikšt je.

Ruden  legendin  pranc z  es-
trados atik ja Mirej Matj  išsiruoš 
 gastroles, kuri  metu surengs pa-
sirodymus geriausiose Pranc zijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Rusijos ir kit
Europos šali  scenose. Lapkri io 
26 d. Mirej Matj  atvyks  Vilni ,
kur pirm  kart  Lietuvos ži rovams 
atliks garsiausias savo dainas.

Mirej Matjė yra viena 
didžiausių estrados 

žvaigždžių pasaulyje. Dėl 
galimybės surengti jos 

pasirodymus varžosi daugelis 
Europos ir Azijos šalių

Organizatorių nuotr.

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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Rodo Stiuarto šou Vilniuje – auksinė „sielos“ muzika
Birželio 10 d. pirmą kartą Lie-
tuvoje koncertuos britų roko 
legenda Rodas Stiuartas (Rod 
Stewart). Grandioziniame kon-
certe po atviru dangumi Vilniaus 
Vingio parke kultinis dainininkas 
pristatys savo naujausią dainų 
rinkinį „Soulbook“ ir atliks gar-
siausių klasikinių 7-to ir 8-to de-
šimtmečių soul muzikos dainų 
interpretacijas bei garsiausius 
savo hitus.

Organizatorių nuotr.

Simonas KUPRYS

Vis  gyvenim  brandintas 
albumas

Vieninteliame koncerte Lietu-
vos sostin je unikalaus balso savi-
ninkas Rodas Stiuartas pristatys 
savo naujausi  album  „Soulbook“ 
(liet. „Sielos knyga“), kuriame – ori-
ginaliai perdainuoti 7-ojo dešimtme-
io soul stiliaus k riniai, tap

populiariosios muzikos klasika. 
Grandioziniame šou Vilniaus Vingio 
parke skamb s atgimusios Styvio 
Vonderio (Stewie Wonder) „My 
Cherie Amour“,  Semo Kuko (Sam 
Cooke) „Wonderful World“ ir kitos 
legendin s dainos, taip pat garsiau-
si paties Rodo Stiuarto hitai. 

„Tai albumas, kur rašyti ruo-
šiausi vis  savo gyvenim . Tai dai-
nos, kuri  klausydamas verkiau, 
džiaugiausi, myl jau, puoliau žemyn 
ir v l k liausi. Šie k riniai ir j  atli-
k jai buvo tarsi deguonis, b tinas
mano aistrai dainuoti, – apie savo 
naujausi  album  „Soulbook“ pasa-
koja kultinis atlik jas Rodas Stiuar-
tas. – Kai b damas nepraustaburnis 
vaikigalis augau šiaur s Londone, o 
mano kišen je švilp  v jai, atradau 
Ot  Reding  (Otis Redding), Sem
Kuk , Džek  Vilson  (Jackie Wilson), 
Džeims  Braun  (James Brown), 
„The Temptations“, „The Four Tops“ 
ir dar daug kit  geniali  muzikant .
Jie tapo mano dievais ir didvyriais, j
k ryb  sud jau  „Soulbook“. Šis al-
bumas – tarsi mano sielos knyga.“

S kmingiausio dain
rinkinio t sinys

Naujausi   dain  rinkin  „Soulbo-
ok“ Rodui Stiuartui pad jo rašyti vi-
same pasaulyje garsi atlik ja Meri J. 
Blaidž (Mary J. Blige), kultinis muzi-
kantas Styvis Vonderis. Album  pro-
diusavo ilgametis atlik jo bendražygis 
Styvenas Tairelis (Steven Tyrell), taip 
pat profesionali  muzikos inžinieri
komanda, dirbusi su tokiomis legen-
domis kaip Neilas Jangas (Neil 
Young), Semas Kukas, Marvinas Ga-
jus (Marvin Geye), Kytas Ri ardsas 
(Keith Richards) ir daugelis kit .

Pernai spal  pasirod s naujau-
sias Rodo Stiuarto albumas „Soul-
book“ buvo ypa  gerai vertintas 
tiek gerb j , tiek muzikos kritik .
Išklaus s Rodo Stiuarto atliekamas 
klasikini  dain  interpretacijas 
kompliment  atlik jui negail jo net 
Didžiosios Britanijos muzikos le-
genda seras Eltonas Džonas. „Soul-
book“ yra kito Rodo Stiuarto albumo 
„Great American Songbook“ t si-
nys, kuris buvo parduotas net 19 

mln. tiražu ir yra laikomas vienu 
s kmingiausi  per pastaraj  dešim-
tmet  išleist  dain  rinkini .

Roko šlov s al ja ir 250 mln. 
parduot raš

Daugkartinis „Grammy“ apdova-
nojim  laim tojas Rodas Stiuartas 
yra vienas brangiausiai apmokam  ir 
daugiausiai ži rov  sukvie ian i
daininink . Jis padar  milžinišk ta-
k  šiuolaikinei roko ir populiariajai 
muzikai. Iš 62 Rodo Stiuarto singl
net 24 pasiek  populiariausi  dešim-
tuk  Didžiojoje Britanijoje ir net 16 
– JAV.  perkamiausi  Anglijos albu-
m  s rašo virš n  užkop  net 6 Ro-
do Stiuarto dain  rinkiniai iš eil s.

Ilgiau nei 50 met  kuriantis at-
lik jas turi vardin  „žvaigžd “ „Ho-
livudo šlov s take“, taip pat jis yra 
trauktas  rokenrolo šlov s muzie-

j  „Rock‘n‘roll Hall Of Fame“ ir 
Jungtin s Karalyst s muzikos mu-
ziej  „UK Music Hall Of Fame“. 
vairi  šaltini  duomenimis, per sa-

vo karjer  Rodas Stiuartas pardav
daugiau nei 250 mln. raš .

sp dingiausias vasaros 
konceras

Birželio m nes  Lietuvos sos-
tin  Rodas Stiuartas atvyks gastroli
po Europos festivalius ir stadionus 
metu.  Vilni  dainininkas atkeliaus 
su savo muzikant  grupe ir aptar-
naujan io personalo komanda, kurio-
je bus beveik 70 žmoni . Roko 
atlik jas atsigabens vis  reikaling
šviesos ir garso aparat r .

sp dingame koncerte po atviru 
dangumi Rodas Stiuartas pristatys 
savo naujausi  album  „Soulbook“, 
taip pat atliks pasaulin  šlov  pelniu-
sias dainas: „Maggie May“, „Sailing“, 
„Tonight’s The Night (Gonna Be Al-
right)“, „I Don’t Want To Talk About 
It“, „The First Cut Is the Deepest“, 
„Do You Think I’m Sexy?“, „Baby 
Jane“, „Downtown Train“, „Have I 
Told You Lately“ ir daugel  kit .

Bilietus  vienintel  legendinio 
roko dainininko Rodo Stiuarto kon-
cert  Vilniuje galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose ir internetu. 
Daugiau informacijos ieškokite sve-
tain je www.bilietai.lt.

Organizatorių nuotr..

Grandioziniame šou Vilniaus 
Vingio parke Rodas Stiuartas 

atliks geriausias Styvio 
Vonderio, Semo Kuko ir kitų 

legendinių atlikėjų dainas bei 
garsiausius savo paties hitus

Birželio 10 d. Vingio parke 
Vilniuje vyksiantį Rodo 
Stiuarto koncertą organizuoja 
didžiausia Vidurio ir Rytų 
Europoje koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt.
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Iki premjeros liko keletas savaičių - atėjo laikas pristatyti komedi-
jos „Nuodėmių miestas“ herojus. Kokie jie? Dendis advokatas Se-
mas, stipri ir nepriklausoma psichoanalitikė Filė, fanatiškai geriau-
sią draugę garbinanti ir pavydo kankinama Kerolė, keistuolis rašy-
tojas Hovardas ir jaunutė vėjavaikė Džiuljeta... Susipažinkime.

Vaiva PRANCULYTĖ

1. K  vaidinsite komedijoje „Nuod mi  miestas“?
2. Kaip sekasi bendradarbiauti su Juozu Statkevi iumi?
3. Kaip sekasi ruoštis premjerai?
4. Kaip išvengti neištikimyb s?
5. Koks šio spektaklio pagrindinis moralas?

Pristatome: premjeros „Nuodėmių miestas“ herojai!

Pirmi bilietai išpirkti per 5 dienas! 
Spektakliai Vilniuje vyks:
Balandžio 1, 2, 3, 4 d.,19val. 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”

Aurelija Tamulyt
(Fil )

1. Fil  – labai stipri asmenyb ,
profesionali psichoanalitik , eks-
travagantiška karjeros moteris. Pa-
tirtas „elektros šokas“ primena jai, 
kad ji yra ne tik savo srities spe-
cialist , bet ir žmona. Filei tenka 
išš kis išlikti kovotoja ne tik dar-
be, bet ir ginant savo šeim . Ge-
ležin  ledi nemoka pralaim ti...

2. Žinau apie nuostabios raudo-
nos suknios vizij ... Fil  – prabangi 
moteris. Visa kita – paslaptis. 

3. Repetuojame produktyviai, 
sklandžiai. Žaviuosi režisieriumi. 
Jis labai tiksliai žino, kur eina ir 
kaip ten nueiti. Tai daro profesio-
naliai ir argumentuotai. Reikšmin-
gos takos turi ir tai, kad režisierius 
– profesionalus psichoanalitikas. 
Tai padeda jam dar giliau pažvelgti 
ir perprasti šios stilingos psicholo-
gin s komedijos subtilumus.

4. Budrumas neapsaugo nuo 
neišvengiam  dalyk . Neištikimy-
b  arba yra, arba jos n ra.

5. Protas ir sveika nuovoka visa-
da laimi.

Evaldas Jaras
(Semas Rigsas)

1. Semas yra savimi pasitikin-
tis Don Žuanas, advokatas, žmo-
gus, kuriam sekasi ir karjera, ir 
tarp moter . Jis tikras „Nuod -
mi  miesto“ gyventojas, kuriam 
svetim  moter  guolis – joks ta-
bu. Semas prat s visada b ti nu-
gal toju, bet š  kart  s km
nusisuka... 

2. Džiaugiuosi, kad m s  ko-
mandoje dirbs Juozas Statkevi ius. 
Jis ne amatininkas, bet ypatingu 
talentu apdovanotas menininkas. 
J.Statkevi iaus k ryboje – laisv  ir 
improvizacija, kuri neabejotinai 
praturtins ir papuoš spektakl , per-
sonažus.

3. Intensyviai repetuojame. 
Esame finišo tiesiojoje. Juk iki 
premjeros teliko keletas savai i ... 
Žinau, kad viskas bus gerai! Susi-
rinko labai stipri komanda. Nuo re-
žisieriaus, aktori , iki kostium  ir 
spektaklio dailinink .

4. Jei nori nemeluoti, tai neža-
d k.

5. Ne visada ir ne viskas b na
taip, kaip norime ar planuojame.

Julius Žalakevi ius
(Hovardas)

1. Hovardas yra labai keistas, 
psichologini  b d  turintis rašyto-
jas, turinis daug vidini  baimi . Jis 
nori b ti herojus. Labai domus per-
sonažas, tikras išš kis.

2. Tegu tai lieka intriga iki pat 
premjeros…

3. Vyksta sklandus darbas. Kole-
gos tiesiog nuostab s, domus, pro-
fesionalus režisierius.  kiekvien
repeticij  einu kaip  švent .

4. Reikia pa iam b ti ištiki-
mam. Apskritai manau, kad neišti-
kimyb  - tai tarsi kiekviename iš 
m s  užkoduotas dalykas. Arba 
žmogui tai absoliu iai svetima, arba 
atvirkš iai - priimtina. Kontroliuoti 
gali tik savo veiksmus. Iš kito žmo-
gaus ištikimyb s neišreikalausi. Ga-
li tik labai to nor ti ir tik ti, kad 
pavyks išsaugoti tvirtus santykius. 

5. Jei visi žmon s išmokt  klau-
syti kito, b t  mažiau nesusikalb -
jim  ir nesusipratim . Išmokime 
klausytis ir, vis  svarbiausia, išgirs-
ti. Apie keistai kvailus nesusiprati-
mus ir yra ši komedija. 

Vytautas Šapranauskas 
(Semas Rigsas)

1. Semas Rigsas ir Vytautas Šapra-
nauskas sutaria labai gerai, nepai-
sant to, kad Semas – arogantiškas, 
savimi patenkintas šiknius (juokiasi). 
Kartu Semas žino savo vert , yra 
s kmingas advokatas. Kaip ten be-
b t , likimas šiam šaunuoliui iškre-
ia pamokant  pokšt .

2. Juozas Statkevi ius viska mato, 
Juozas Statkevi ius viska žino! Žodžiu, 
absoliuti ramyb  – Semo vaizdžiu bus 
pasir pinta – aukš iausia klas . Ar 
„NewYork style“ - bus matyti.

3. Vaidinti b t  galima ir rytoj, tik 
viena mažyt  kli tel  – dar nemoka-
me teksto (juokiasi). Man labai patin-
ka režisierius O. Šapošnikovas. Puikiai 
dirba, jau ia, žino, ko nori ir kaip tai 
daryti. Žodžiu, šis spektaklis – toli gra-
žu ne Kaziuko mug  (juokiasi).

4. Kaip pasakyt  Michailas Žva-
neckis, „Ji visada sakys, kad tave my-
li, j s ja tik sit, nesužinosit teisyb s
ir pragyvensit laimingai“. Taigi vienas 
iš b d  – tiesiog ignoruoti žinojim
(juokiasi).

5. Mano galva, šia pjese Vudis Ale-
nas moralizuoti tikrai neketina.

Jolanta Dapk nait
(Kerol )

1. Kerol  – simyl jusi moteris, 
o aistringai mylinti moteris yra ne-
pakaltinama. Ji ken ia nuo asme-
nyb s susidvejinimo, m gdžioja 
geriausi  draug , yra kankinama 
pavydo ir nuolat ieško sav s, ta iau 
neranda.

2. Juozu Statkevi iumi aš visiš-
kai pasitikiu. Jis yra talentingiausias 
menininkas ir tai, k  jis pasi lys,
esu tikra, bus tiesiai  dešimtuk .
Nepriekaištinga intuicija, patirtis ir 
aukš iausio lygio profesionalumas.

3. Režisierius Olegas Šapošniko-
vas repetuoja labai kruopš iai, apgal-
voja visas detales. Tikiuosi, kad 
m s  darbo rezultatai atitiks jo vizij
ir kartu pasieksime puik  rezultat .

4. Toks receptas neegzistuoja.
5. Vudis Alenas niekada nemo-

ralizuoja, o tik parodo mus tokius, 
kokie esame. Nuoga tiesa.

Noriu pacituoti mano heroj s Ke-
rol s žodžius iš pjes s: „Nes mes 
esam žmon s – klystantys ir dažnai 
kvailai besielgiantys. Bet ne iš pyk-
io, tikrai ne. Mes vargšai, nesupran-

tantys, netek  vilties“.

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Jovita Bal i nait
(Džiuljeta)

1. Džiuljeta - infantili, v ja-
vaikiška, jauna moteris. Ji – tur-
tingo, takingo politiko dukra, 
naivi ir patikli b tyb .

2. Juozas Statkevi ius sak ,
kad jau tiksliai žino, koks bus 
Džiuljetos vaizdis. Kaip supra-
tau, Džiuljetos stilius atitiks jos 
v javaikišk , nerimasting  cha-
rakter .

3. Aš džiaugiuosi dirbdama 
tokioje šaunioje komandoje. Visi 
tiesiog nuostab s!

4. Neištikimyb  - žmogaus 
kasdienyb s faktas, bet yra daug 
s km s atvej , kuriuos ir si lau 
pasteb ti bei jais vadovautis. 

5. Yra kaip yra, nereikia mo-
ral .

www.dominoteatras.lt



Apie lygiadien  senojoje kult roje Aist  Smilgevi i t
kalbina mitolog  ir folklorist  Daiv  VAITKEVI IEN .

Aist  Smilgevi i t  (toliau - A.S.): Pra jus  kar-
t  kalb jome apie pavasario lygiadieniui artim
švent  - Blovieš ius (kovo 25 d.) ir apie gandr ,
šios švent s veik j ...

Daiva Vaitkevi ien  (toliau - D.V.): Gandras - ne 
vienintelis gyv nas, sietinas su lygiadieniu. Ypatingas 
d mesys skiriamas meškai ir gyvatei. Per Blovieš ius,
kitaip - Gandrines, pama ius ore v jo nešiojamas plunks-
neles ar šiaudus, sakoma: “Meškos plunksnos lakioja”. 
O štai latviai labai rimtai tik jo, kad b tent ši  dien
meška prabunda ir kyla iš savo guolio. Tamsus meškos 
kailis asocijuojasi su naktimi, štai m sl je naktis koduo-
jama taip: “Meška lang  užgul ”. Tad meškos prabudi-
mas per lygiadien  tarsi žymi dienos ir nakties santykio 
pokyt . Ta iau dar svarbesn s per Blovieš ius yra gy-
vat s. T  dien  nieko negalima parsinešti iš miško, nes 
bet kokia parsinešta šakel  virsta gyvate. Tai tikra gy-
va i  diena, nes t dien prabunda gyvat s, ir  žem s
pavirši  iššliaužia pati gyva i  karalien . Ji turinti ant 
galvos aukso kar n  - kad kas j  paimt , tapt  visažiniu. 
domu, kad tikima ruden  gyvates einant žiemos miego 

rudens lygiadieniui artimu metu - per Šilines (rugs jo
8 d.). Šilin s, kaip ir Blovieš iai, yra Šv . Mergelei skir-
ta švent . Ar tik nebus lietuviški lygiadieniai buv  ko-
kiai nors moteriškai dievybei skirtos švent s?..

A.S.: Taigi vadinam j  “ka iuk ” iš miško per 
Blovieš ius geriau neparsinešti, kad paskui vazel j
žal iuk  nerastum... O gal dar išliko ir kit  elgesio 
patarim ?

D.V.: Buvo svarbu Blovieš i  ryt  saulei tekant eiti 
praustis  upel . Gerai žinoma, kad balt  kult roje  rytus 
tekantys šaltiniai ir upeliai ar rytuosna pasisukantys up s
vingiai laikomi šventais. O per lygiadien  saul  teka lygiai 
iš ryt ... Tik ta, kad taip anksti atsik lus, vasar  per ru-
giapj t  neskaud s pusiaujo, - taip sugretinamas saul s
kelio vidurys ir žmogaus k no “vidurys” - juosmuo...

A.S.: Ar yra koki  nors senovini  dain , susi-
jusi  su šiuo laiku? Gal yra kokios nors kitos tau-
tosakos?

D.V.: Deja, dain  neišliko. Bet domi  sakmi  yra, 
pvz., kaip Blovieš i  ryt  žmogui pavyksta pamatyti 
milžiniško dydžio juodos arba raudonos spalvos gyva i
karali , apsupt  gyva i  kamuolio. Kartais ant žem s
patiesus balt  skarel , žmogui pasiseka t  kar n  pa-
imti. Arba štai toks gandro erzinimas: “Gandrai, gandrai, 
ga ga ga, tavo pati ragana...” Es  taip vaikai sakydavo, 
pamat  gandr , o t vai už tai labai juos bardav .

A.S.: Ar j s pati jau iate, kad šviesa ir tamsa 
išsilygino, ar kaip nors reaguojate  šviesos pers-
var ? Viduje ir išor je?

D.V.: Visada labai laukiu pavasario, tai man pats svar-
biausias met  laikas. Ir ilg jan ia diena, o ypa  spindin-
ios saul s žaismais nepaprastai džiaugiuosi. Jau iuosi

atgimusi - turb t panašiai kaip meška, pavasar  išlindu-
si iš guolio...

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

Pasislėpęs pavasario lygiadienis (2)

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

Grupė “Skylė” ir Aistė Smilgevičiūtė tęsia lygiadienio 
koncertų tradiciją sostinės Šv.Kotrynos bažnyčioje.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida dviem bilietams.

Aistė Smilgevičiūtė ir “Skylė” pavasarį 
bandys prisišaukti koncertais

“Skylės” nuotr.
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Vienas iš daugiausia kino pra-
mon s istorijoje pelno atnešusi
film  “ sik nijimas” nusileido ma-
žo biudžeto juostai “Išminuotoj
b rys”. Toks yra netik tas dviej
režisieri  ir buvusi  sutuoktini
Ketrin Bigelou (Kathryn Bigelow) 
ir Džeimso Kamerono (James Ca-
meron) kovos pra jusios “Oskar ”
ceremonijos metu rezultatas. Pri-
mename, kad filmas “Išminuotoj
b rys” gavo šešis “Oskarus”, skai-
tant geriausio filmo, geriausio sce-
narijaus ir geriausios režis ros no-
minacijose. Tuo tarpu “ sik niji-
mas”, kuris buvo nominuotas de-
vyniose kategorijose, buvo apdova-
notas trik trimis “Oskarais”: už 
operatoriaus darb , geriausi  dali-
ninko-statytojo darb  ir geriausius 
specialiuosius efektus.

Didžiosios Britanijos žurnalo 
“Time” ekspertai vardija keturias 
priežastis, kod l taip vyko:

1. Amžius. “Time” nuomone, 
viena iš “ sik nijimo” pralaim jimo 

priežas i  yra ta, kad dauguma ki-
no kritik  yra jau garbaus amžiaus 
ir m gsta filmus ži r ti namie gav
juos rašytus  diskus. Dauguma 
kritik  tiesiog negal jo vertinti 3D 
filmo privalum , kaip tai padar  mi-
lijonai žmoni , paži r jusi  “ sik -
nijim ” kino teatruose.

2. Mastas. Dar n  vienas kino 
istorijoje fantastinis filmas n ra lai-
m j s “Oskaro” Geriausio filmo no-
minacijoje. Be to, pastaruoju metu 
kino kritikai pirmenyb  teikia nedi-
del ms dramoms su aiškia socialine 
id ja. Ir nors “ sik nijime” rasime 
ir ekologijos tem , ir aiški  pacifis-
tin  mint , kritikai Dž.Kamerono 
“k dik ” vertino tik kaip paprast
didelio biudžeto žanrin  kin .

3. Kritik  atsilikimas. “ sik -
nijimo” nes km  - dar vienas ro-
dymas, kad daugelis Kino akademi-
jos nari  tiesiog nesugeba vertinti 
režisieri  novatoriškumo. Pavyz-
džiui, 1942 metais kritikai be apdo-
vanojim  paliko Orsono Velso (Or-

son Welles) juost  “Pilietis Keinas”, 
kur  statant buvo panaudoti tuo me-
tu ne prasti praeities intarpai bei 
kameros ir apšvietimo panaudojimo 
b dai. Ta iau šiandien šis filmas yra 
trauktas beveik  visus geriausi

kinematografijos istorijoje film  s -
rašus. Kaip ir 1942 metais, 2010 
metais kino kritikai nesugeb jo 
vertinti nauj  metod  ir 3D panau-

dojimo, o taip pat to, kad “ sik ni-
jimas” dav  rekordin  peln .

4. Asmenin s s skaitos.
Paskutin  ketvirtoji “ sik nijimo”
nes km s priežastis - asmeninis ki-
no akademik  neprielankumas, tei-
gia “Time”. Sklinda kalbos, kad Ho-
livude daugelis tiesiog nem gsta
s kmingiausio kino pasaulyje reži-
sieriaus. Kai kurie kino akademikai 
mano, kad žmogus, kuris sugeba vie-
nu filmu uždirbti 2,5 mlrd. JAV dole-
ri , gali apsieiti ir be “Oskar ”.

Keturios “Įsikūnijimo” 
nesėkmės priežastis

“Įsikūnijimas” buvo 
nominuotas net 9 

“Oskarams”, o gavo tik 3
“Forum Cinemas” nuotr.

“Transporterio 2” ir “Nerealiojo 
Halko” režisierius Lui Leterj  (Louis 
Leterrier) pasin r  mitologij . Jis 
met  išš k  mitin ms b tyb ms ir 
baland  ži rovams pristato sp ding
nuotyki  ep  “Titan  susid rimas”. 
Tai 1981-aisiais pasirodžiusio to paties 
pavadinimo filmo perdirbinys. simin-
tin  veiksmo pramog  kino m g jai 
gal s steb ti pasitelkiant sp dingas 
3D technologijas. Filme pagrindinius 

vaidmenis atliko ži rovams puikiai 
paž stami aktoriai: Semas Vortingto-
nas, Ralfas Fynesas, Liamas Nysonas 
(Liam Neeson), Džema Arterton, 
Aleksa Davalos (Alexa Davalos).

sp dingas fantastinis veiksmo 
filmas atskleis žmoni  kov  su die-
vais. Žmoni  ir diev  susid rimas
gali atrodyti beviltiškas, o diev  tar-
pusavio kova gali pražudyti Žem .
Visagalio Dzeuso (akt. L.Nysonas) ir 

Danajos s nus Pers jas (akt. S.Vor-
tingtonas), kuris d l savo sitikinim
ir jausm  spjov  jau nusistov ti 
sp jusias taisykles, iškeliauja  tolim
žyg , kur turi susikauti su požemin s
karalyst s valdovu (akt. R.Fynesas) 
bei apsaugoti Dzeus . Dzeuso s nus 
d l mylimosios princes s Androme-
dos (akt. A.Davalos) yra pasiruoš s
veikti bet koki  kli t .

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Į kino teatrus atkeliauja ambicingas 
nuotykių epas “Titanų susidūrimas”

Įspūdingame fantastiniame veiksmo 
filme - žmonių kova su dievais

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr. 

“Titan  susid rimas” - 
kino teatruose nuo 
balandžio 16 d.

Fantastinis nuotyki  epas
Režisierius: Louis 

Leterrier
Vaidina: Sam Worthington, 

Ralph Fiennes, Gema Arterton 
ir kt.
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Archeologai Egipte rado 3 
t kst. met  senumo didžiul s fa-
raono Amenchotepo III statulos 
galv . Pustre io metro dydžio gal-
va iš raudono granito aptikta per 
kasin jimus Luksore.

Vyriausiasis šalies egiptologas 
Sahis Havasas (Sahi Hawass) gyr
pirmiausiai “didel  menin  skulpt -
ros kokyb ”. Statula vaizduoja karali

jaunatviškais veido bruožais. Anot 
duomen , rasta galva yra dalis didžiu-
l s Amenchotepo III statulos, vaiz-
duojan ios faraon  s dint , su ant kr -
tin s sukryžiuotomis rankomis. Pra-
jusiais metais jo šventykloje Lukso-

re rastos ir kitos statulos dalys.
Amenchotepas III vald  Egipt

prieš maždaug 3 t kst. 400 met . Jis 
yra garsiojo Tutanchamono senelis.

Didžiosios Britanijos finans
rinkos kontrol s griežtinimo politi-
ka neliko nepasteb ta: Londonas 
prarado patogiausio pasaulyje mies-
to verslui pl toti pozicijas. Eksper-
t  nuomone, Londono reitingo su-
mažinimas susij s su b gštavimais
d l griežtesn s finans  prieži ros 
ir padidintos mokestin s naštos.

Neliko nepasteb ta ir brit  val-
džios politika, skatinanti gerokai su-
mažinti išmokas bankininkyst s
sektoriuje. Kiek anks iau Didžio-
sios Britanijos premjeras Gordonas 
Braunas (Gordon Brown) žad jo, 
kad bankininkams bus taikomos 
“griež iausios priemon s iš vis ,
taikom  kitose šalyse”.

Kaip rašo laikraštis “Gazeta-
GXZT.ru”, pirm  kart  per pasta-
ruosius 10 met  brit  sostin  pir-
m j  pasaulini  finansini  sostini
reitingo eilut  dalijasi su Niujorku. 
Kaip rodo tyrimo “Global Financi-
al Centres Index” rezultatai, Lon-
dono reitingas prarado 15 punkt
ir pagal bal  skai i  susilygino su 

kitu pasaulio finansiniu centru - 
Niujorku. Abi sostin s surinko 775 
balus. Be Londono, iš pirmojo de-
šimtuko bal  neteko dar du mies-
tai: Šveicarijos Ciurichas ir Kinijos 
Šendženas.

Pastaruoju metu vis daugiau taš-
k  surenka Azijos sostin s. Š kart 
Honkongas ir Singap ras padvigu-
bino augimo tempus ir pirm  kart
nuo 2007 met , kai buvo prad ta 
rengti š  reiting , beveik susilygino 
su jau pripažintais lyderiais. Hon-
kongas jau dvejus metus iš eil s iš-
laiko tre i j  viet , jo reitingas su-
daro 739 balus, nuo jo nedaug atsi-
lieka Singap ras su 733 balais.

Iškart per penkias pozicijas pa-
šoko Pekinas. Kaip rodo naujausias 
tyrimas, Kinijos sostin  užima rei-
tinge 15 viet , pra jusiais metais ji 
už m  20- j .

Labiausiai netinkamu verslui 
pripažinta Islandijos sostin  Reikja-
vikas, surink s 447 balus ir už m s
75- j  viet .

Londonas prarado pasaulio 
finansų centro pozicijas

Egipte rasta faraono 
Amenchotepo III statulos galva

EPA-Eltos nuotr.

Izraelio mokslo akademija pirm
kart  pasaulyje eksponuoja Alberto 
Einšteino (Albert Einstein) reliaty-
vumo teorijos original  rankrašt .

1916 metais rašyt  46 puslapi
manuskript  su tekstais ir matema-
tin mis formul mis bus galima iš-
vysti Jeruzal je iki kovo 25-osios. 
Fizikas ir Nobelio premijos laureatas 
1925-aisiais savo rankrašt  perdav
Hebraj  universitetui Jeruzal je jo 
k rimo proga. “Tai yra reikšmin-

giausias A.Einšteino k rinys”, - sa-
k  parodos organizatorius Hanochas 
Gutfroindas (Hanoch Gutfreund). 
Anot jo, pažvelgus  rankrašt , su-
sidaro sp dis, jog stebi gars j  fi-
zik  dirbant .

Svetur 23“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 18 d.

Kad vertingas rankraštis nenukentėtų, kiekvienas jo 
lapas eksponuojamas atskiroje vitrinoje, kurioje labai 
tiksliai kontroliuojama temperatūra ir oro drėgmė

EPA-Eltos nuotr.

Reliatyvumo teorija iš arčiau



Pragaro iššūkiai
www.tinyurl.com/infernocode

Kas?

Kompiuterinis žaidimas “Dante’s 
Inferno” (liet. “Dant s pragaras”).

K  padar ?

Pragaru pavert  žaidim  ir 
technologij  svetaini  programa-
vimo kodus. Programuotojai daž-
nai m gsta paži r ti, kaip dirba j
kolegos, ir rasti svetain je koki
programavimo klaid . O tai pada-
ryti n ra jau taip sud tinga - pa-

kanka paspausti dešin  pel s myg-
tuk  ir pasirinkti “View Source” 
(galite pabandyti). Žaidimo k r jai 
užgrob  šiuos kodus ir juos pakei-
t  pragariškus piešin lius.

Kas iš to? 

Piešinius aptik  ir juose slap-
tus kodus iššifrav  naršytojai pa-
tekdavo  slapt  žaidim  ir gauda-
vo vairi  priz , pavyzdžiui, gali-
myb  nusifotografuoti su pupyt -
mis. Žaidimas “Dant s pragaras” 
užgrob  ne tik internetinius por-
talus, bet ir realius gyvenimus: 
žaidimus aprašantiems žurnalis-
tams išsiuntin tos skrynel s su 
pinigais, kuriuos išleid  jie “tapo” 

nuod mingais švaist nais, o pali-
k  (kai kas sudegino ir nufilma-
vo!) - nuod mingais šykštuoliais. 
Per devynis m nesius gal jai pa-
tirti visas klasikiniame Dant s
“Pragare” aprašytas nuod mes.

Rezultatai?

Žinut  “Dant s pragaras” už-
grob  Digg.com kod ” plito žaibo 
grei iu, po jo sek  - “O, patikrink 
- tas pats ir “Daily Motion”, ir 
“Games Radar” puslapiuose ir 
taip toliau. Viskas baig si t kstan-
iais žinu i  žaidim  gerb j  tin-

klaraš iuose ir daugiau nei 
670 000 filmuko apie nauj  žaidi-
m  perži r  “Youtube”.

marketforce.com.au/wip/7pm

Kas?

“Network Ten”, Australijos te-
levizijos tinklas.

K  padar ?

Televizijos kanalas paleido nau-
j  laid  - “7PM Project” (liet. “Sep-
tintos vakaro projektas”), tiesiogi-
n  poros komik  pokalbi  šou, per 
kur  linksmai pašiepiamos dienos 
žinios. Kaip sudominti žmones si-
jungti televizori  ir j  paži r ti? Jie 
d mes  patrauk  internete ir palei-
do reklamin  skydel , leidžiant  nar-
šytojams vairiomis spalvomis api-
paišyti populiarius Australijos nau-
jien  portalus.

Kaip tai veikia? 

Renkiesi spalv , rašikl  ir pieši 
ant naujien  portal  tekst  ir nuo-

trauk . Pripiešti Madonai sus, un-
din  Vandenio horoskopui ar Paris 
Hilton šuniuk  paversti rožiniu py-
ragai iu - pagaliau gali sakyti visk ,
k  galvoji apie naujienas, žvaigž-
des, j  nuotraukas ir naujien  por-
tal  dizainus.

Kod l pavyko? 

Reklamos aukos aukomis ne-
sijau ia - atvirkš iai, jos pa ios 
tampa piratais, spalvotomis kever-

zon mis užgrobian iais žini  por-
talus. Toks paišymas ant žini  ir 
jo rezultatai, kurie d l ribot  “in-
ternetinio pieštuko” galimybi  vi-
sada atrodo juokingai, leidžia pa-
justi laidos nuotaik  ir suvokti jos 
koncepcij  linksmai pasišaipyti iš 
naujien .

Apdovanojimai?

“Londono International” bronza.

Rubrik

Darius Bagdži nas,
“Gaumina”, verslo pl tros vadovas

Kaip gauti d mesio internete, kai visi jo tik ir reikalauja? Vienas iš b -
d  - penkioms minut ms užgrobti populiari  svetain . Trys dom s preki
ženkl  pavyzdžiai.

Kokios nuobodžios “moksliniais tyrimais” ir dizaino diplomu paremtos reklamos! Žmones visada domino nuotykiai - ypa  pl šik  ir pirat .

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad
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El. reklama: 3 užgrobtos svetainės

www.tinyurl.com/colgatecomments

Kas?

“Colgate” Izraelyje.

K  padar ?

Nor dami, kad Izraelio dienos te-
ma tapt  nauja dant  pasta (!), jie už-
grob  ir “internetine dant  pasta” 
išval  keik niškus Izraelio svetaini
komentarus.

Kaip kaip? 

Sukurtas inovatyvus reklaminis 
skydelis, kuris leidžia ištrinti svetaini
ir tinklaraš i  komentarus. Tai veikia 
paprastai - imi internetin  dant  pas-
tos t bel , spaudi ir tepi j  ant keiks-
mažodži ... Dirbusieji b davo palydimi 
maždaug tokiu komentaru: “Prausta-

burniai b sit su “Colgate Total Profes-
sional Clean” (angl.: “Colgate Total 
Professional Clean - keeps your mouth 
clean”), o visi “švar s darbeliai” mok
b ti praustaburniais kitus.

Kod l veikia? 

Izraelio naujien  portalai netur -
jo tokios funkcijos kaip lietuviškas 
“Neburnok” (prisiminkite Lietuvos 
naujien  portal  komentarus prieš 
por  met ...), tod l galimybe išvalyti 
nepraustaburni  burnas taikliai pasi-
naudojo prek s ženklas.

Rezultatai?

Žinia pasiek  daugiau nei 2 mili-
jonus naršytoj , nuveikta beveik 
30 000 “švari  darbeli ”.

Apdovanojimai?

“Kan  li t ” sidabras, “London 
International” bronza.

Praustaburniai

Naujienos - 
mano!

Ryškiai raudon  “Olialia Cola” saldainiuk  pakuot  nesunkiai rasite visose saldumyn  lentynose. 
Paragaukite! Ar patiko? Mums domi j s  nuomon , tod l kai juos išbandysite, apsilankykite 
www.olialiacola.lt ir pasidalykite savo sp džiais nedidel je apklausoje. 

Galb t jau mat te j  reklamas. O gal parduotuvi  lentynose mat te ryškiai švie ian ius raudonus maišelius. 
Gal sp jote ir paragauti? Mes kalbame apie naujausi  Lietuvos parduotuvi  naujien  - “Olialia Cola” skonio le-
dinukus. “Olialia pupyt ” Oksana Pikul buvo viena pirm j , paragavusi  saldainiuk . “Koks dar gali b ti klau-
simas, ar man jie patiko? Tai aišku! Tokios saldžios “bonbonk s” labai primena vaikyst . Vos tik su iulpiu vien ,
iškart ranka jau tiesiasi prie kitos”, - prisipažino daininink .

“Olialia Cola” s reli  reklamoje O.Pikul teko k nyti žaving  karvut , o š kart jai prireik  “užsiauginti” pus-
metrin  liežuv , kad tapt  kuo panašesn  smaliž  varl .
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Taip, “Olialia Cola” skonio ledinukai išties daug 
kam pasirodė siurprizas! Matote patys - ir Oksana 

nustebusi. Nedidelė paslaptis: susižavėjusi saldainiais 
atlikėja greitai sušlamštė visus šiuos fotosesijoje 

naudotus gardumynus.

Raudonoji smaližių svajonė - 
“Olialia Cola” saldainiukai

Na, ilgaliežuvę Oksaną išvysite tik filmuotame vaizdo klipe ir už šį jos 
“virsmą” reikėtų dėkoti šauniai padirbėjusiems kompiuterinės grafikos 
specialistams. (Verta pamatyti!) O per fotosesiją Oksana tiesiog turėjo būti 
savimi - gražia ir linksma mergina, kuriai labai labai patinka “Olialia Cola” 
skonio saldainiukai. Nors iš šios nuotraukos panašiau, kad ji pati ketina 
vaidinti išprotėjusį liūtą. Bet tai tik dėl to, kad tuo metu Oksanos pašonėje 
dar nebuvo naujųjų saldainiukų!

“Olialia Cola” projekto vadovė Giedrė Pukienė 
kruopščiai rūpinasi ir naujųjų gaminių pristatymu 
rinkai, ir jų reklamų kūrimu. Nuotraukoje ji Oksanai 
aiškina, kaip turėtų atrodyti reklama. O tiems, kurie 
niekada nedalyvavo reklaminėje fotosesijoje, bus 
įdomu pamatyti, kaip viskas atrodo iš tiesų: balta 
užsklanda sudaro šviesaus kambario įspūdį, skalbinių 
lyginimo lenta tampa moderniu minimalistinio stiliaus 
stalu, o kad mūsų reklamos veidas O.Pikul mirtinai 
nesušaltų, ją stropiai saugo draugas radiatorius.

Kai komanda nuo darbo, pozavimo ir fotografavimo 
pavargsta, prasideda linksmybės. Garsus fotografas 
Gediminas Žilinskas “pradingo” kitoje Oksanos sijono 
pusėje. O šis kadras - vienas iš gausybės O.Pikul ir 
G.Žilinsko pokštų prieš kamerą rezultatų.

Pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Išskirtiniame reportaže “Laisvalaikiui” pristatome šios reklamos k rimo užkulisius.
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Birželio pabaigoje Las Vegase 
bus parduodami ekstravagantiški 
baldai, pagaminti specialiai popka-
raliui Maiklui Džeksonui (Michael 
Jackson). Iš viso interesantams bus 
pasi lyti 22 baldai, praneš  “Julien’s 
Auctions” aukcion  namai.

Raudona aksomin  baroko sti-
liaus sofa devyniems asmenims, pa-
vyzdžiui, vertinama 150 t kst. dole-
ri . Kr sl , aptraukt  leopardo kailio 
imitacija ir puošt  stru io plunksno-
mis, tikimasi parduoti už 18 t kst.
500 doleri . Už rašom j  stal , ma-

noma, nebus pagail ta 120 t kst. do-
leri . Už 16 t kst. doleri  parduoda-
mas auksu dekoruotas fotelis.

Atlik jas šiuos baldus užsisak
2009-aisiais pas Italijos bald  gamin-
toj  “Colombostile”. Jais jis ketino 
apstatyti Anglijoje išsinuomot  vil .

50-metis M. Džeksonas netik tai 
mir  2009 met  birželio 25 dien .

Prieš aukcion  baldai bus eks-
ponuojami Airijoje ir Las Vegase. 
Dalis pelno atiteks dviems labdaros 
organizacijoms.

Aukcione parduodami 
prabangūs M.Džeksono baldai

Aukcione bus 
pristatyti 22 baldai

Prieš aukcioną baldai bus 
eksponuojami Airijoje ir Las Vegase

EPA-Eltos nuotr.
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti dvi knygas
Atsakym� � kry�ia�od� iki kovo 23 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 - Loreta Gra�ulien� 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: Sartis. I�rav�ti. U�pildas. “Tide”. Kasparas. Ado. Takelis. Svilikas. �namis. Arija. 

Gibsonas. IKT. Kam. Pulsas.

Horizontaliai: Dainuok. Guolis. Aktyvinti. Serapis. Pakilimas. Revoltade. I�iro. “Dirol”. 
Kasininkas. Intrada. ITAR. JAK. Ses�s. Sklastymas.

Pa�ym�tuose langeliuose: GRANITAS.  

Prog no z∂ sa vai tei
2010 03 18-24

AVINAS. Ketvirtadienis - aktyvi 
diena. Penktadien�, �e�tadien� 
nei�laidaukite. Sekmadienis, pir-
madienis tinka mokytis, bendrauti, 
vykti � komandiruotes. Antradien�, 
tre�iadien� daugiau d�mesio skirkite 
�eimai.

JAUTIS. Ketvirtadien� venkite 
konflikt�. Penktadien�, �e�tadien� 
b�kite aktyvesni, daugiau bend-
raukite. Sekmadien�, pirmadien� 
nei�laidaukite. Antradienis, 
tre�iadienis tinka mokytis, bendrauti, 
vykti � kelion�.

DVYNIAI. Ketvirtadienis tinka b�ti 
vie�umoje, naujoms pa�intims. 
Penktadien�, �e�tadien� venkite 
konflikt�, netik�kite gandais. 
Sekmadienis, pirmadienis - aktyvios 
dienos. Antradien�, tre�iadien� b�kite 
prakti�kesni.

V��YS. Ketvirtadien� b�kite mandages-
ni tarnyboje. Penktadienis, �e�tadienis 
tinka b�ti vie�umoje, susipa�inti su 
naujais �mon�mis, pavie�inti savo 
id�jas. Sekmadien�, pirmadien� venkite 
konflikt�. Antradienis, tre�iadienis - 
aktyvios dienos.

LI�TAS. Ketvirtadienis tinka mokytis, 
vykti � kelion�, bendrauti. Penktadien�, 
�e�tadien� b�kite diplomati�kesni. 
Sekmadienis, pirmadienis tinka b�ti 
vie�umoje, bendrauti. Antradien�, 
tre�iadien� venkite konflikt�.

MERGEL�. Ketvirtadien� nerizikuokite 
pinigais. Penktadienis, �e�tadienis 
tinka mokytis, vykti � keliones, susitikti 
su naujais �mon�mis. Sekmadien�, 
pirmadien� b�kite diplomati�kesni su 
mokslo draugais, gimin�mis, kaimy-
nais. Antradienis, tre�iadienis tinka 
b�ti vie�umoje, reklamuotis.

SVARSTYKL�S. Ketvirtadienis 
nepalankus juridiniams reikalams, 
ai�kintis santykius su partneriu. 
Penktadien�, �e�tadien� nerizikuokite 
pinigais. Sekmadienis, pirmadienis 
tinka mokytis, vykti � kelion�, susi-
tikti su naujais �mon�mis. Antradien�, 
tre�iadien� b�kite diplomati�kesni.

SKORPIONAS. Ketvirtadien� tausokite 
sveikat�. Penktadienis, �e�tadienis 
nepalankios dienos ai�kintis santykius 
su partneriu. Sekmadien�, pirmadien� 
nerizikuokite pinigais. Antradienis, 
tre�iadienis tinka mokytis, vykti � 
keliones, bendrauti.

�AULYS. Ketvirtadienis palankus 
meilei, k�rybai. Penktadien�, �e�tadien� 
patausokite sveikat�. Sekmadien�, 
pirmadien� venkite ai�kintis santykius 
su partneriu. Antradien�, tre�iadien� 
nerizikuokite pinigais.

O�IARAGIS. Ketvirtadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Penktadienis, 
�e�tadienis tinka meilei, naujoms 
pa�intims, aktyviam laisvalaikiui 
su vaikais. Sekmadien�, pirmadien� 
daugiau d�mesio skirkite sveikatai. 
Antradien�, tre�iadien� venkite gin��, 
juridini� reikal�.

VANDENIS. Ketvirtadienis tinka 
mokytis, bendrauti, tvarkyti dokumen-
tus. Penktadien�, �e�tadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Sekmadienis, 
pirmadienis tinka meilei, k�rybai. 
Antradien�, tre�iadien� tausokite sveikat�.

�UVYS. Ketvirtadien� b�kite 
prakti�kesni. Penktadienis, �e�tadienis 
tinka mokytis, vykti � keliones. 
Sekmadien�, pirmadien� daugiau 
d�mesio skirkite �eimai. Antradienis, 
tre�iadienis palankus meilei, k�rybai, 
bendrauti su vaikais.

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

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 19-25 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45, 21.30.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 19-25 d. 11.15, 13.45, 16, 18.30, 
21.15.
“Broliai”  (drama, JAV) - 19-25 d. 12.15, 
14.45, 17, 19.15, 21.40.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 23 d. 18.30 (COSMO VIP 
seansas). 25 d. 21.45.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
18 d. 11.15, 13.30, 16, 18.45, 21.15. 19-25 d. 
11, 13.30, 15.45, 18.15, 21.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 10.10, 
11.45, 12.30, 14.15, 15.30, 18, 20.30. 
19-25 d. 10.10, 12.30, 15.15, 17.45, 20.15.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 12.45, 15, 
17.15. 19-25 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 18 d. 12.15, 15.15, 18.30, 20.45. 19-25 d. 
10.45, 15.30, 20.30 (10.45 val. seansas vyks 
20-21 d.).
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 18 d. 
11.30, 13.45, 16.15, 19, 21.40. 19-25 d. 12, 
20.45 (12 val. seansas vyks 20-21 d.).
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
18 d. 17, 20.15. 19-25 d. 14.30, 17.30.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 18 d. 15.45, 21. 19-25 d. 13.15, 18 
(19, 23 d. 18 val. seansas nevyks).
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 18 d. 14.30, 17.30, 20.10. 
19-25 d. 19.30.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 18 d. 19.30. 19-24 d. 21.45.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 18 d. 13, 18.15.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 18 d. 21.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, 
JAV) - 19-25 d. 11.45, 14, 16.30, 18.40, 21 
(20-21 d. 11.45 val. seansas nevyks).

“Broliai”  (drama, JAV) - 19-25 d. 15.30, 
18.10, 20.45.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 
11, 13.50, 17.50, 21.50. 19-25 d. 11, 14, 16, 
17.20, 19, 20.30, 22 (20-21 d. 16, 19, 22 val. 
seansai nevyks; 17.20, 20.30 val. seansai vyks 
20-21 d.).
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 19-25 d. 11.15, 
13.45, 16.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
originalo k., JAV) - 18 d. 14.10, 16.30, 18.50, 
21.10. 19-25 d. 12, 16.40, 21.40 (12 val. 
seansas vyks 20-21 d.).
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
18 d. 12, 14.20, 16.30, 19, 21.15. 19-25 d. 
11.30, 15.40, 19.40.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 11, 13.10, 
15.30. 19-25 d. 11, 13.15.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 18 d. 15.15, 18.30, 20.45. 19-25 d. 
13.30, 21.45.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 18 d. 12.15, 14.40, 17, 19.20, 21.45. 
19-25 d. 14.20, 19.15.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
18 d. 14.30, 17.30, 20.30. 19-25 d. 18.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 19-25 d. 21.20.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 18 d. 13.30. 19, 22-25 d. 12.20.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 18 d. 17.50, 19.50, 22. 19-25 d. 17.45.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 18 d. 11.20. 20-21 d. 11.45.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 18 d. 
11.40, 14, 16.15, 18.45, 21.30.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 18 d. 14.45, 17, 19.15, 
21.30.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 18 d. 18.10.
“Blogas policininkas”  (kriminalin� drama, 
JAV) - 18 d. 15.30, 21.
“A� taip pat”  (Ispanija) - 18 d. 18 (KP festi-
valio atidarymas).
“Rimtas vyrukas”  (JAV, KP) - 18 d. 21.
“Kino pavasaris 2010” - 19-25 d.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 18 d. 21.40.
“Viskas ore!”  (komi�ka drama, JAV) - 
18 d. 17.
“Popie�� Joana”  (istorin� drama, D.Britanija, 
Ispanija, Italija, Vokietija) - 18 d. 19.
“Ma�yl�”  (drama, Austrija, Italija) - 19 d. 17. 
24 d. 17.
“Kosmoso turistai”  (dokumentika, 
�veicarija) - 19 d. 19.
“Blogi namai”  (kriminalin� drama, Lenkija) 
- 19 d. 21.
“Lietuvi�ka pal�p� 2”  (trumpametra�i� 
animacini� f. programa, Lietuva) - 20 d. 13.
“Lietuvio genas”  (dokumentika, Lietuva) 
- 20 d. 15.
“Marti”  (drama, Kazachstanas) - 20 d. 16.30.
“Kaltas Judas”  (komedija, drama, Italija) 
- 20 d. 18.15.
“Afganistano �vaig�d�”  (drama, 
D.Britanija) - 20 d. 20.15.
“Caras”  (istorin� drama, Rusija) - 20 d. 22.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 21 d. 13.
“�arka 2”  (dokumentika, Lietuva) - 21 d. 15.
“Artimos �viesos”  (drama, Lietuva, 
Vokietija) - 21 d. 17.15.
“Kelion� per Lietuv�”  (dokumentika, 
Lietuva) - 21 d. 19.
“Izraelieti�kas sumo”  (komi�ka drama, 
Izraelis, Vokietija, Pranc�zija) - 21 d. 20.30.
“Vegetar�”  (psichologin� drama, Piet� 
Kor�ja) - 21 d. 22.15.
“Tarp sien�”  (drama, Pranc�zija) - 22 d. 12. 
23 d. 10.
“Meil�s receptas”  (romantin� drama, JAV) 
- 22 d. 14.30.
“Kutenimai”  (drama, Lietuva) - 22 d. 16.30.
“Stiklainis uogien�s”  (drama, Lietuva) - 
22 d. 17.45.
“K� �inote apie pers� kates”  (muzikin� 
drama, Iranas) - 22 d. 19.15.
“Karv�”  (drama, Kinija) - 22 d. 21.15.
“Klas�”  (drama, Estija) - 23 d. 13.
“�vaig�d�i� liga”  (dokumentika, D.Britanija) 
- 23 d. 17.
“Kraujas ir pelenai”  (drama, Pranc�zija, 
Rumunija, Portugalija) - 23 d. 19.
“Paker�tas am�iams”  (epin� muzikin� 
drama, Kinija, Honkongas) - 23 d. 21.

“Blogis”  (drama, �vedija) - 24, 25 d. 12.
“Optin�s iliuzijos”  (komi�ka drama, �il�, 
Pranc�zija, Portugalija) - 24 d. 19.
“�vytinti �vaig�d�”  (biografin� drama, 
D.Britanija, Australija) - 24 d. 21.
“Tikras garsas valstyb�s atgimimo 
1989-1993”  (dokumentika, Lietuva) - 25 d. 
16.30.
“�ar�nas Bartas, vienas lauke - karys”  
(dokumentika, Lietuva) - 25 d. 18.45.
“U�tar�jas”  (drama, �ekija) - 25 d. 20.
“Pla�iai atmerktos akys”  (drama, Izraelis, 
Vokietija, Pranc�zija) - 25 d. 22.

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

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 19-25 d. 10.30, 12.30, 14.45, 17, 19.15, 
21.30. 19-20 d. 23.45.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 19-25 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 
21.45. 19-20 d. 23.59.
“Broliai”  (drama, JAV) - 19-25 d. 13.45, 
16.15, 18.30, 20.45. 19-20 d. 23.
“�alioji zona”  (veiksmo trileris, D.Britanija, 
Ispanija, JAV, Pranc�zija) - 19-20 d. 23.15.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 24 d. 18 (COSMO VIP sean-
sas). 25 d. 20.30.
“U�daras ratas”  (Kitokio kino klubas) - 
23 d. 18.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - iki 25 d. 
10.10, 13, 16, 19.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 11.15, 
13.45, 16.15, 20.45. 19-25 d. 11, 13.30, 
15.45, 20.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
originalo k., JAV) - 18 d. 21.30. 19-20 d. 
23.30.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
18 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45. 19-25 d. 
16.45, 21.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 18 d. 
11, 13.30, 15.45, 18, 20.30. 19-25 d. 12, 
18.45 (12 val. seansas vyks 20-21 d.).

“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) 
- 18 d. 14.45, 17, 19.15. 19-25 d. 15.30, 18 
(24 d. 18 val. seansas nevyks).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, 
Lietuva) - 18 d. 18.30. 19-25 d. 18.15, 
22.45 (23 d. 18.15 val. seansas nevyks).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 12.40. 
20-21 d. 10.45.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - iki 25 d. 22.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 20-21 d. 12.15.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 18 d. 14.15, 18.45. 19-25 d. 14.15.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacinis f., 
JAV) - 20-21 d. 11.30.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
18 d. 14.30, 17.45, 21. 19-24 d. 20.30.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 18 d. 16.30, 21.15.

CINAMON
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 19-25 d. 11.10, 13, 15, 17, 19, 21.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 21.30.
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 
18 d. 15, 17.10, 19.15, 21.30. 19-25 d. 14.45, 
19.30, 21.45.
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 18 d. 11.15, 22. 19-25 d. 13.20.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 18 d. 16.45. 19-25 d. 21.50.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 11.30, 
13.45, 16, 18.15, 20.30. 19-25 d. 11, 13.15, 
15.30, 17.45, 20.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 18 d. 12.15, 14.30, 19.15. 
19-25 d. 12.30, 17.15.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 18 d. 11.05, 14, 18. 19-25 d. 11.45, 18.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
18 d. 15.30, 18.30, 21.15. 19-25 d. 
16, 18.45, 21.30 (25 d. 21.30 val. seansas 
nevyks).
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 11. 19-25 d. 
11.15, 14.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 18 d. 13.15, 16.15, 20.15. 19-25 d. 16.15, 
20.05, 22.15.
“Blogas policininkas”  (trileris, JAV) - 
18 d. 13, 21.45.
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KLAIP�DA

CINAMON
“Kart� Romoje”  (romantin� komedija, JAV) 
- 19-25 d. 11, 13, 15, 17.15, 19.20, 21.20.
“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 20.15.
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 19-25 d. 13.15, 17.45, 19.55, 22.
“I�minuotoj� b�rys”  (karin� veiksmo 
drama, JAV) - 19-25 d. 15.15.
“Meil� Niujorke 2: prat�simas 
Bankoke”  (romantin� komedija, Rusija) - 
18 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.30. 19-25 d. 
14.30, 16.30, 20.15, 22.10 (25 d. 20.15 val. 
seansas nevyks).
“Legionas”  (veiksmo trileris, JAV) - 18 d. 
15.15, 17.30, 19.45, 22. 19-25 d. 17, 22.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 12, 14.15, 
16.30, 18.45, 20.55. 19-25 d. 11.30, 13.45, 
16, 18.15, 20.30.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 18 d. 11, 14.45, 17, 22.15. 
19-25 d. 14.45.
“Ku�desi� sala”  (mistin� drama, JAV) - 
18 d. 13.30, 18, 20.45. 19-25 d. 16.15, 19, 
21.45.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 18 d. 13.45, 16, 18.10. 19-25 d. 
11.05.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 13.15. 
19-25 d. 12.15, 14.15.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 18 d. 16.15, 20.20. 19-23, 25 d. 12.45, 
18.30. 24 d. 12.45, 18.30, 22.40.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 18 d. 11.45, 19.15. 19-25 d. 11.45, 
19.15.
“Blogas policininkas”  (trileris, JAV) - 
18 d. 11.15, 22.05.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 18 d. 11.30.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
“4-asis lygmuo”  (mistinis siaubo trileris, 
JAV) - 19-25 d. 10.45, 13.15, 15.30, 18, 
20.25.
“Myliu tave, Filipai Morisai!”  (komedija, 
JAV, Pranc�zija) - 19-25 d. 15.15, 21 (19 d. 
15.15 val. seansas nevyks).

“Pasodinsiu savo eks”  (romantin� veiksmo 
komedija, JAV) - 25 d. 21.15.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 
3D filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
18 d. 10.10, 12.50, 16, 19. 19-25 d. 10.10, 
13, 16, 18.45.
“Alisa Stebukl� �alyje”  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 10.45, 
13.45, 21.40. 19-25 d. 11, 13.30, 21.30.
“Keliamieji metai”  (romantin� komedija, 
JAV) - 18 d. 15.45, 18.15, 20.40. 19-25 d. 
13.45, 19.
“Coco prie� Chanel”  (drama, Pranc�zija) - 
18 d. 11, 16.30, 18.50. 19-25 d. 16.30, 21.15 
(25 d. 21.15 val. seansas nevyks).
“Nenugalimas”  (biografin� drama, JAV) 
- 18 d. 14.30, 20.15. 19-25 d. 12.15, 17.45 
(12.15 val. seansas vyks 20-21 d.).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 18 d. 19.30. 19-25 d. 19.30.
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - 18 d. 10.30, 13.15. 
19-25 d. 11.30.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 18 d. 16.15. 19-25 d. 16.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 18 d. 22. 19-25 d. 21.45.
“Numyl�tieji kaulai”  (mistin� drama, 
D.Britanija, JAV, N.Zelandija) - 18 d. 13.30, 
21.15.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
JAV) - 18 d. 17.35.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal�

“Alisa Stebukl� �alyje”  (animuotas 3D 
filmas, dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - iki 25 d. 
11, 13, 15, 17, 19.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - iki 25 d. 21.

I sal�
“Princes� ir Varlius”  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV) - iki 25 d. 11.15.
“Link�jimai i� Pary�iaus”  (veiksmo 
komedija, Pranc�zija) - 19-25 d. 15.30, 19.20.
“Vyrai, kurie spokso � o�kas”  (komedija, 
D.Britanija, JAV) - 19-25 d. 17.25.
“Vilkolakis”  (siaubo trileris, D.Britanija, 
JAV) - 18 d. 19.20, 21.35. 19-25 d. 13.15, 
21.15.
“Tai kur, po velni�, tie Morganai?”  
(romantin� komedija, JAV) - 18 d. 13.15, 
17.25.
“Valentino diena”  (romantin� komedija, 
JAV) - 18 d. 15.10.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir 
baleto teatras

20 d. 18 val.; 21 d. 12 val. - Premjera! 
J.Tamulionio “Bruknel�”. 2 v. opera vaikams 
lietuvi� k. Dir. R.�ervenikas.
23 d. 18.30 val. - J.�trauso “Vienos kraujas”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. V.Vir�onis.
24 d. 18.30 val. - R.��edrino “Ana Karenina”. 
2 v. baletas. Dir. A.�ul�ys.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

18, 20 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigo miuziklas “�mogus i� La Man�os”. 
Re�. A.Ve�erskis.
19 d. 18 val. - F.Dostojevskio “Stepan�ikovo 
dvaras”. Re�. J.Vaitkus.
21 d. 12 val. - K.�iukovskio “Daktaras 
Aiskauda”. Re�. E.Jaras.
23 d. 18 val. - “Dienos ir dainos”. 
Re�. R.Mork�nas.

Ma�oji sal�
20 d. 15 val. - H.Ibseno “Meistras Solnesas”. 
Re�. J.Ros.
21 d. 16 val. - J.Gri�koveco ir 
A.Dubrovskajos “Planeta”. Re�. A.Dainavi�ius.
23 d. 19 val. - A.Bariko “�ilkas” 
(pagal A.Baricco roman�). 
Re�. B.Marcinkevi�i�t� (Mar).
24 d. 18 val. - E.E�lio “Gaidukas”. 
Re�. J.Smoriginas.

Vilniaus ma�asis teatras
18 d. 18.30 val. - Premjera! A.Strindbergo 
“Freken Julija”. Re�. A.Areima.
19 d. 18.30 val. - B.Srbljanovi� “�eimynin�s 
istorijos”. Re�. R.Tuminas.
20 d. 18.30 val. - A.�echovo “Trys seserys”. 
Re�. R.Tuminas.
21 d. 18.30 val. - T.Maknalio “Meistri�kumo 
pamoka (Maria Callas)”. Re�. G.Padegimas.
23 d. 18.30 val. - “Mano sielos netylan�ios 
stygos...” Algirdo Lat�no ir “Rojaus T�z�” 
spektaklis.
24 d. 18.30 val. - F.Bordono “Paskutiniai 
m�nesiai”. Re�. R.Tuminas, A.Dap�ys.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

18 d. 18 val. - P.Vai�i�no “Patriotai”. 
Re�. J.Vaitkus.
19 d. 18 val. - E.Skarpetos “Varg�ai. 
Aristokratai”. Re�. P.E.Landi.

21 d. 12 val. - A.Liobyt�s “Aukso obuolys”. 
Re�. A.Gluskinas.
21 d. 18 val. - A.Anros “Katinas Temz�je”. 
Re�. G.Makarevi�ius.
23 d. 18 val. - V.Gombrovi�iaus “Ivona, 
Burgundo kunigaik�tyt�” (N-14). 
Re�. J.Vaitkus.
24 d. 18 val. - A.Anros “Bestija �ydrom 
akim”. Re�. G.Makarevi�ius.

Sal� 99
20 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko “Paika 
pelyt�”. Re�. A.Jalianiauskas.
20 d. 18 val. - H.Ibseno “�m�klos”. 
Re�. A.Jankevi�ius.

Rus� dramos teatras
20 d. 12 val. Ma�ojoje sal�je - N.Gumiliovo 
“Permain� medis”. Re�. A.Gluskinas.
21 d. 12 val. - J.��iuckio “Trys par�iukai”. 
Re�. J.��iuckis.
21 d. 18 val. - R.Kun�jaus “Nr.13”. 
Re�. E.Mura�ovas.
23 d. 18 val. - Premjera! �.H.Operos “Julius”. 
Re�. M.S.�imulynait�.

Vilniaus teatras “L�l�”  Did�ioji sal�
20 d. 12 val. - S.Siudikos “Trys par�iukai”. 
Re�. A.Mikutis.
21 d. 18 val. - Premjera suaugusiems! 
M.Martinai�io “Avin�lio teismas”. 
Re�. ir dail. V.Maz�ras.

Ma�oji sal�
20 d. 14 val. - V.Pal�inskait�s “Bjaurusis 
an�iukas” (H.K.Anderseno pasakos motyvais). 
Re�. A.Poci�nas.
20 d. 19 val. - Vytauto V.Landsbergio “Vilis”. 
Dramos spektaklis suaugusiems ir jaunimui. 
Re�. Vytautas V.Landsbergis.
21 d. 12, 14 val. - N.Indri�nait�s “Snieguol� 
ir septyni nyk�tukai” (pagal broli� Grim� 
pasak�). Re�. N.Indri�nait�.

Keistuoli� teatras
18 d. 19 val. - “Meil� i� paskutinio �vilgsnio”. 
Pagal Daivos �epauskait�s k�ryb�. 
Re�. G.Beinori�t�.
19, 20 d. 19 val. - Muzikinis reviu “Taisykl� 
Nr.1, arba Sapnuoti Vilni� draud�iama! Re�. 
A.Giniotis.
21 d. 12 val. - Miuziklas “Juozapas ir jo 
svajoni� apsiaustas”. Re�. A.Giniotis.

”Domino” teatras
18 d. 19 val. - “DNR kodas”. Re�. K.Smoriginas.
20 d. 19 val. - “Kazanova”. Re�. S.U�davinys.
21 d. 19 val. - “Laukin� moteris”. 
Re�. K.Smoriginas.
23 d. 19 val. - “Arabi�ka naktis”. 
Re�. C.Grau�inis.

Men� spaustuv�
18 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Satyrin� 
agitacija “Sparnuotasis Matas” (pagal 
K.Binkio k�ryb�). Re�. A.Giniotis.
19 d. 19 val. Juodojoje sal�je - “Pab�gimas � 
Akropol�” (pagal M.Korenkait�s pjes�). 
Re�. A.Giniotis.
20 d. 19 val. Ki�enin�je sal�je - J.Urnikyt�s 
monospektaklis “I�laisvinti �an�”. 
Re�. I.Stund�yt�.

OKT/Vilniaus miesto teatras
19 d. 19 val. Teatro arenoje - Broli� 
Presniakov� “Vaidinant auk�”. 
Re�. O.Kor�unovas.
20 d. 19 val. Teatro arenoje - M. von 
Majenburgo “Ugnies veidas”. 
Re�. O.Kor�unovas.

VGTU teatras-studija “Pal�p�”  
20 d. 18, 20 val. - Spektaklis-koncertas 
“Laukiu lai�ko”. Re�. D.Bra�i�nas.

KAUNAS

Kauno dramos teatras
19, 20 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje 
- Premjera! D.Lipskerovo “Jelena ir 
�turmanas”. Re�. S.Paciukas.
19 d. 19 val. Ilgojoje sal�je - Gy�io Ivanausko 
teatro gastrol�s. “Vyrai baltais sijonais. 
Re�. G.Ivanauskas.
20 d. 18 val. Tavernos sal�je - I.Hagerup 
“Stiklin� arbatos su citrina”. Re�. D.Juronyt�.
21 d. 12 val. Parketin�je sal�je - Vytauto 
V.Landsbergio “Ateities miestas”. 
Re�. A.Jalianiauskas.
21 d. 15 val. Tavernos sal�je - �.Aleichemo 
“Mendelio milijonai”. Re�. A.Poci�nas.
21, 24 d. 18 val. Ilgojoje sal�je - A.�echovo 
“Palata”. Re�. R.Kazlas.
23 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - 
M.Majenburgo “Bjaurusis”. 
Re�. V.Malinauskas.

Kauno muzikinis teatras
18 d. 18 val. - K.Porter “Bu�iuok mane, Keit”. 
2 d. miuziklas. Dir. J.Geniu�as.
20 d. 18 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet�. Dir. J.Geniu�as.
21 d. 12 val. - Z.Bru�ait�s “Voro vestuv�s”. 
2 v. oper�l�-baletas vaikams. Dir. V.Visockis.
21 d. 18 val. - J.�trauso “Naktis Venecijoje”. 
3 v. operet�. Dir. J.Geniu�as.
24 d. 17 val. - G.Gladkovo “Br�meno 
muzikantai”. 2 v. miuziklas vaikams ir 
t�veliams. Dir. J.Vilnonis.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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Amerikie i  kaskadininkas pa-
siek  nauj  šuolio su “Harley-Da-
vidson” motociklu rekord .

Netoli Sidn jaus uosto Setas 
Enslou (Seth Enslow) su savo 
“Harley-Davidson XR1200” oru 
nuskriejo 56 metrus. Jis pagerino 

1999-aisiais Las Vegase pasiekt
Babos Blekvelo (Bubba Blackwell) 
rekord . Jis šios mark s motociklu 
buvo nuskriej s 47,85 metro. “Tai 
yra fantastiška, aš paker tas”, - sa-
k  S.Enslou po savo šuolio.

Rekordinis skrydis motociklu
EPA-Eltos nuotr.
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Veikimo principas: SPA CLEANSE su neigiamais jonais 
sudaro elektros energijos grandin  - ji atsargiai aktyvina 
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 ir 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)

Tęsiama tradicija EUROVAISTINĖS lankytojams pri-
statyti naujus sveikatinimo būdus. Vilniaus “Akropo-
lio” EUROVAISTINĖJE kovo 23-27 dienomis kviečia-
me susipažinti su nauju biocheminės detoksikacijos 
principu veikiančiu organizmo valymo būdu, kurio 
veiksmingumu galėsite įsitikinti atlikus NEMOKAMĄ 
cukraus kiekio kraujyje nustatymą.

Prezentacijos metu gal site susipažinti ir išbandy-
ti japon  gamybos “SPA Cleanse” aparat , kuris vos 
per 30 min. efektyviai ir saugiai šalina organizme su-
sikaupusius toksinus, mažina cholesterolio bei cukraus 
kiek  kraujyje.

“SPA Cleanse” rekomenduojama:

Sergantiesiems širdies ir kraujagysli  ligomis - 
gali sumažinti cholesterolio kiek
Esant aukštam kraujosp džiui
Esant varikozei - gali sumažinti skausmus
Turintiems antsvorio - gali pagerinti medžiag  apy-
kait , paskatinti liekn jim
Sergantiesiems diabetu - šalina organizme susi-
kaupus  gliukoz s kiek

Sergantiesiems mažakraujyste - skatina organizmo 
apr pinim  geležimi
Esant s nari , stuburo skausmams - šalina  druskas
Sergantiesiems onkologin mis ligomis - gali su-
mažinti skausmus
Per menopauz  - skatina geresn  savijaut
Besiskundžiantiems viduri  p timu - padeda at-
kurti žarnyno pH 
Kai sutrikusi skydliauk s veikla
Po sunkios ligos, traumos - greitina reabilitacijos 
procesus
Blogai miegantiems
Dažnai sergantiems - padeda stiprinti imunitet
Besiskundžiantiems galvos skausmais
Turintiems kosmetologini  problem  - oda  tampa 
skaistesn , grei iau regeneruojasi
Patiriantiems stres
Jau iantiems chronišk  nuovarg  ir energijos stygi

Išsamesn s informacijos apie pristatym  ir proce-
d ras teiraukit s telefonu 273-27-99

“SPA Cleanse” aparato pristatymas vyks 
“Akropolio” EUROVAISTINĖJE Vilniuje kovo 
23-27 dienomis nuo 12 iki 20 val.

                 ir                                  rūpinasi klientų 
sveikata ir kviečia sutikti pavasarį sveikesniems

Klubas 33“Laisvalaikis”, 2010 m. kovo 18 d.



 Šios savaitės pretendentė 19-metė teisės studentė Indrė Krūvelytė save pristato kaip 
nepataisomą optimistę, visus sunkumus įveikiančią su šypsena. Galbūt todėl ir ryškiausias 
kaunietės talentas - priversti šypsotis kitus.

Oksanos Točickajos nuotr. (OKTO.LT).
Vizažas ir plaukai: Rimutė Večeraitė 

(“International Make Up Center”).
Apatinis trikotažas: “Wolford”,

Drabužiai: “Vero moda”

RAKTAI. Prahoje minint 20-ąsias aksominės revoliucijos 
metines atidengta skulptūra iš 85 tūkst. raktų. Statinio 
autorius - Čekijos menininkas Jiris Deividas (Jiri David).

EPA-Eltos nuotr.

BE KOMENTARŲ. Vokietijoje 
vyko tatuiruotėmis ir auskarais 
savo kūną mėgstančių puošti 
entuziastų iš viso pasaulio 
suvažiavimas.

REKORDININKAS. Australijoje gyvena di-
džiausias pasaulyje arklys. Bent jau taip 

jį pristato jo šeimininkė Džeimė Grynman 
(Jame Greenman). Nodžio (Noddy) ūgis yra 

2,05 metro, o svoris - 1,5 tonos.

SUPANAŠĖJO. 
Kuri kurią mėgdžioja?

Parengta pagal Eltos inf.


