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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Žinome, kad šiandien lie-
tuviškas kinas pasaulyje ne-
bėra toks  „Terra Incognita“ 
(„Neatpažinta žemė“ - liet.), 
koks buvo prieš dešimtmetį. 
Kaip šiemet Kanuose jis buvo 
sutiktas, kokius įspūdžius pa-
liko kitų šalių kino industrijos 
atstovams?

- Šiais metais nė vienas lietu-
vių filmas nedalyvavo pagrindinė-
se Kanų kino festivalio programo-
se, todėl išskirtinio sutikimo ne-
reikia tikėtis. Vis dėlto Lietuvos 
kino centro stende visada buvo 
svečių, besidominčių lietuvių fil-
mais, festivaliais ir atskirais pro-
jektais. Lietuvių kino profesiona-
lai vis dažniau dalyvauja bendros 
gamybos projektuose, yra kvie-
čiami į tarptautinius festivalius, 
taip pat sugeba puikiai bendradar-
biauti  ir teikti paslaugas garsiau-
sioms kino kompanijoms, filmuo-
jančioms Lietuvoje. Sukuriama 
vis daugiau kino filmų, o tai reiš-
kia, kad kiekybė gali išugdyti ko-
kybę. Štai pernai pakankamai di-
delio susidomėjimo sulaukė Šarū-
no Barto filmas „Šerkšnas“, pri-
statytas programoje „Dvi režisie-
rių savaitės“, o drauge su pagrin-
dinėje konkursinėje programoje 
dalyvavusios Sergejaus Loznicos 
„Nuolankiosios“ kūrybine grupe 
raudonuoju kilimu žingsniavo pro-
diuserė Uljana Kim ir institucinių 
projekto rėmėjų Lietuvos kino 
centro bei LRT atstovai. Šiais me-
tais tarp kitų Europos šalių jaunų-
jų kino prodiuserių Lietuvai ats-
tovavo Eglės Vertelytės filmo 
„Stebuklas“ prodiuseris Lukas 
Trimonis. Taigi jūs teisi - lietuvių 
kinas pasaulyje jau seniai nėra 
„Terra Incognita“.

- Kuo lietuviškas kinas iš-
siskyrė bendrame kontekste?

- Kiekvienas meno kūrinys 
turi ir gali išsiskirti tik tada, jeigu 
kūrėjas kalba apie tai, kas jam 
svarbu, ką jis išgyveno, suprato ir 
nori papasakoti žmonėms. Pasau-
lyje filmų sukuriama labai daug. 
Nepaskęsti tokioje galybėje pade-
da tik tikrumo jausmas, kuris vis 
dažniau nyksta. Jį užgožia komu-
nikacijos bruzdesys, reklamos 
triukšmas ir kiti neišvengiami ki-
no palydovai. Išsaugoti tą tikrumą 
ir perteikti jį kitiems - kiekvieno 
kūrėjo siekiamybė. Sėkmė - įno-
ringa ir nebūtinai lanko visus.  

- Kanai šiemet neatsiliko 
nuo #MeToo judėjimo, moterų 
lygybės kino industrijoje. Kaip 
jūs vertinate moterų režisie-
rių vaidmenį kine, apdovano-
jimuose? Kodėl jų yra mažiau? 

Ką daryti, kad moterų šioje 
srityje būtų daugiau?

- Taip, moterų vaidmuo kino 
industrijoje turbūt aktualiausia šių 
dienų tema. Ji garsiai skambėjo ir 
šių metų Kanuose. Pagrindinės 
konkursinės programos žiuri va-
dovavo išskirtinio talento aktorė 
Keitė Blanšet (Cate Blanchett), 
tačiau likimo ironija visada ras er-
dvės pasireikšti. Pažvelkime į šių 
metų Kanų laureatus - tarp jų še-
ši vyrai ir trys moterys. Teko gir-
dėti, kad buvo suskaičiuota, kiek 
vyrų ir moterų yra laimėję tarp-
tautiniuose kino festivaliuose per 
visą kino istoriją. Vyrų skaičius 
artėjo prie dviejų tūkstančių, o 
moterų nesiekė nė šimto. Nema-
nau, kad skaičiai lemia meninę 
kokybę, bet jie pakankamai iškal-
bingi, kad priverstų kalbėti apie 
moterų padėtį kine ne tik #MeToo 
judėjimo kontekste. 

- Lietuviškuose kino apdo-
vanojimuose „Sidabrinė ger-
vė“ moterų režisierių yra pa-
kankamai daug. Ar Lietuvoje 
ši prob lema vis dėlto egzistuo-
ja ar ne?

- Galima sakyti, kad ilgai bu-
vęs vyrų kinu, pastaruoju dešimt-
mečiu lietuvių kinas akivaizdžiai 
praturtėjo moterų balsais. Daug 
metų režisieriaus Vytauto Žala-
kevičiaus scenarijaus pavadini-
mas „Pasaulis, kuris priklauso 
vyrams“ tiksliai apibūdino situa-
ciją lietuvių kine. Dabar ji iš es-
mės pasikeitė. Tai natūraliai atsi-
spindi ir „Sidabrinėse gervėse“, 
kurios apibendrina kiekvienų me-
tų lietuvių kino derlių.

- #MeToo judėjimo atgar-
siai pasireiškė ir Lietuvoje. Vis 
dėlto, tarkime, režisierius Ša-
rūnas Bartas nominuotas 
„Sidab rinei gervei". Apdovano-
jimai nusprendė atsiriboti nuo 
šių, pavadinkime, skandalų?

- Būtų labai sunku vertinti šiuo-
laikinį lietuvių kiną, kuriame nebū-
tų Šarūno Barto. Lietuvių kinas la-
bai nuskurstų, jeigu iš jo eliminuo-
tume šį režisierių. Apdovanojimams 

svarbus filmų meninis statusas ir 
kūrėjo tarptautinis pripažinimas. Vis 
dėlto palaikau drąsą kalbėti apie mo-
terų situaciją kino industrijoje ir bū-
tinybę ją keisti. #MeToo judėjimas 
privertė permąstyti normalumo 
standartus ir piktnaudžiavimo vy-
riška galia klausimą. Situacija atski-
ruose meno laukuose atspindi vi-
suotinį susitaikymą su ydingomis 
visuomeninio elgesio normomis. 
Atėjo laikas jas keisti.

- Be moterų trūkumo kine, 
kokios dar kino industrijos 
prob lemos buvo paliestos Ka-
nuose? Su kokiais iššūkiais 
šiandien susiduria kino kūrėjai?

- Kanuose garsiai nuskambė-
jo socialinio teisingumo, asmens 
laisvės ribų, žmonijos ateities 
perspektyvų temos. Jos ryškėjo 
daugumoje pagrindinės konkur-
sinės ir paralelinių programų fil-
muose. Kova už žmogišką orumą 
nuolatinio nestabilumo persmelk-
toje kasdienybėje tapo egzisten-
cine kova už būvį. Tenka pripa-
žinti, kad kinas reflektuoja niūro-
ką globalaus pasaulio realybę, 
peržengdamas geografines sie-
nas. Išlikimo žmogumi drama ak-
tuali Lenkijoje ir Kinijoje, Rusi-
joje ir Švedijoje, Japonijoje ir Li-
bane, Prancūzijoje ir JAV - visur, 
kur gyvena žmogus.   

- Daugelis, kalbėdami apie 
lietuvišką kiną, pabrėžia, kad 
problematiškiausia vieta yra 
scenarijus. Kurias lietuviško 
kino vietas jūs įvardytumėte 
kaip stipriausias, o kurias - 
kaip silpniausias?

- Lietuvių kinas visais laikais 
garsėjo vizualiąja kultūra, puikiais 
operatorių darbais, stipria aktori-
ne mokykla, talentingais kompo-
zitoriais, dar nuo juostos laikų 
profesionaliais montažo režisie-
riais ir šiandien vis labiau pripa-
žįstamais garso specialistais. Vis 
dėlto silpnas scenarijus visada 
buvo ir liko pagrindine lietuvių 
kino problema. Galbūt todėl taip 
gyvai nuskambėjo Andriaus Bla-
ževičiaus filmo „Šventasis“ dia-

logai, parašyti režisieriaus ir se-
serų Marijos bei Teklės Kavtara-
dzių. Norėtųsi tikėtis, kad naujo-
ji lietuvių kino karta įveiks sce-
narijaus iššūkį.

- Anksčiau lietuviškas ki-
nas išsiskyrė savo filosofiniu, 
poetiniu braižu. Koks jis yra 
šiandien? Ar tas braižas dar 
išliko? Ar jis suteikia pridėti-
nės vertės mūsų filmams?

- Filosofinio vaidybinio kino 
meistrais galėtume vadinti Vytau-
tą Žalakevičių ir Almantą Grike-
vičių, poetinio vaidybinio kino vė-
liavnešiais - Arūną Žebriūną ir 
Algirdą Araminą. Marijonas Gied-
rys ir Raimondas Vabalas daž-
niausiai puoselėjo realistinio kino 
kryptį. Šarūnas Bartas šiandien 
tarptautinėje erdvėje vertinamas 
kaip modernaus kino filosofas. 
Didieji lietuvių dokumentikos 
meistrai Robertas Verba ir Hen-
rikas Šablevičius padėjo pamatus 
lietuvių poetinio dokumentinio 
kino tradicijai, kurią pratęsė jau 
kitos kartos kūrėjai - Diana ir 
Kornelijus Matuzevičiai, Julija ir 
Rimantas Gruodžiai, Audrius Sto-
nys, Arūnas Matelis. Taigi tradi-
cijos turėjo savo pradininkus ir 

tęsėjus. Pastarąjį dešimtmetį ryš-
kėja ir nauja tendencija - tai lie-
tuvių vaidybiniame kine retas 
žanrinis ir pramoginis kinas. Visa 
tai liudija nacionalinio kino pro-
ceso gyvumą, o vis dažnesni 
bend ros gamybos projektai įjun-
gia Lietuvą į bendrą Europos kino 
kontekstą. 

- Jau netrukus įvyks „Si-
dabrinės gervės“ apdovanoji-
mai. Ką pasakytumėte skep-
tikams, kurie įsitikinę, kad 
Lietuvoje nepakankamai daug 
filmų, kad būtų galima orga-
nizuoti apdovanojimus. Kokią, 
jūsų manymu, reikšmę šie ap-
dovanojimai turi mūsų kino 
kultūrai?

- Skeptikams galėčiau atsa-
kyti tik viena - kiekvienam žmo-
gui, skeptikams, beje taip pat, 
svarbu, kad jo darbas būtų įver-
tintas. Vertinkime tai, ką turime 
šiandien, nelaukdami geidžiamos 
darbų gausos. Juolab kad apdova-
nojimų pradžioje metinis filmų 
derlius buvo labai skurdus. Šiais 
metais į apdovanojimus preten-
duoja devyni vaidybiniai pilnamet-
ražiai, dešimt dokumentinių, de-
vyni trumpametražiai ir trylika 
studentų kurtų darbų. Taigi, der-
lius nėra gausiausias, bet jau lei-
džia rinktis. Neužmirškime, kad 
Lietuva nėra kinematografinė im-
perija ir, vargu, ar kada nors tokia 
taps. Apdovanojimų misija buvo 
ir liks įvertinti kiekvienų metų 
derlių ir pagerbti lietuvių kinui 
nusipelniusius žmones.

G.Arlickaitė: Lietuva nėra 
kinematografinė imperija
Lietuvos kino akademijos tarybos steigėja, kinotyrininkė dr. Gražina arLickaitė neabejotinai Lietuvoje 
yra tas žmogus, kuris apie kiną žino bene viską. neseniai iš kanų kino festivalio grįžusi moteris džiaugiasi, 
kad Lietuvoje filmų sukuriama vis daugiau, vis dažniau mūsų kino profesionalai dalyvauja bendros gamy-
bos projektuose, yra ne tik kviečiami į tarptautinius festivalius, bet ir pelno juose svarius įvertinimus. ar 
tai reiškia, kad Lietuvos kinas atgimsta? kur dar reikėtų pasistiebti ir kokį požiūrį į kiną skatinti - apie tai 
išsamiame „Laisvalaikio“ interviu.
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Praėjusią savaitę paskelbti Lietuvos kino apdovanojimų 
„Sidab rinė gervė“ nominantai. Ceremonija, kurioje paaiš-
kės metų geriausieji, įvyks birželio 13 d. „Litexpo“ parodų 
rūmų erdvėse. Šiemet Lietuvių kino akademija (LiKA) su-
laukė 41 paraiškos, iš kurių: 9 vaidybiniai pilnametražiai, 
10 dokumentinių, 9 trumpametražiai ir 13 studentų kur-
tų filmų. Tarp nominantų - 16 filmų, kurie nominuoti 12-
oje kategorijų. 

Tradiciškai apdovanojimų metu vienas kūrėjų bus pa-
gerbtas „Auksine gerve“ už gyvenimo nuopelnus šalies 
kinui. Praėjusiais metais ši statulėlė atiteko aktoriui Vytau-
tui Paukštei. Kam šiemet bus įteikta „Auksinė gervė“, pa-
aiškės ceremonijos metu. „Sidabriniu gervės kiaušiniu“ ir 
šiais metais bus įvertintas geriausio studentų filmo režisie-
rius. Iš viso paruošta išdalyti 11-a „Sidab rinių gervių“.

„Svarbiausia šių metų naujovė ta, kad šalies kino ap-
dovanojimų šeimininku tapo Lietuvos kino centras. Tai 
rodo daug didesnį valstybės dėmesį nacionalinio kino 
plėtrai ir leidžia tikėtis, kad šis renginys įgis solidų lie-
tuvių kino apdovanojimų statusą. Kita naujiena yra tie-
siogiai susijusi su pačiais nominantais: paprastai jų sąra-
šuose figūruodavo vienas filmas solistas. Šiemet tokio 
lyderio nėra“, - sakė LiKA Tarybos vadovė bei Atrankos 
ir vertinimo komisijos pirmininkė dr. Gražina Arlickaitė.

Iš pateiktų pretendentų balsavimo teisę turintys
79 LiKA nariai rinks laimėtojus, kurie bus paskelbti  
birželio 13 d.

■ Sergei Loznica, „Nuolankioji“, rež. Sergei Loznica
■ Eglė Vertelytė, „Stebuklas“, rež. Eglė Vertelytė
■ Giedrė Beinoriūtė, „Kvėpavimas į marmurą“, 
rež. Giedrė Beinoriūtė

METŲ GERIAUSIAS SCENARIJUS

Iš arčiau  5

Kino apdovanojimai „Sidabrinės gervės“ 2018

METŲ GERIAUSIAS STUDENTO DARBAS 
„SIDABRINĖS GERVĖS KIAUŠINIS“„SIDABRINĖS GERVĖS KIAUŠINIS“

■ „Paskutinė diena“, rež. Klaudija Matvejevaitė
■ „Gyvatė“, rež. Titas Laucius
■ „Gimimas“, rež. Eglė Mameniškytė

■ Saulius Urbanavičius - už filmo „Sengirė“ (rež. Mindaugas Survila) garso režisūrą
■ Sergejus Šuvalovas - už filmo „Nuolankioji“ (rež. Sergei Loznica) dalininko darbą
■ Ramūnas Rastauskas - už filmo „Stebuklas“ (rež. Eglė Vertelytė) dailininko darbą
■ Mirjam Jegorov, dalyvaujant Gatis Belogrudovs - už filmo „Nuostabieji lūzeriai. 
Kita planeta“ (rež. Arūnas Matelis) montažą

METŲ GERIAUSIAS PROFESINĖS MEISTRYSTĖS DARBAS

■ Šarūnas Bartas, „Šerkšnas“
■ Sergei Loznica, „Nuolankioji“
■ Giedrė Beinoriūtė, „Kvėpavimas į marmurą“
■ Eglė Vertelytė, „Stebuklas“

METŲ GERIAUSIAS REŽISIERIAUS DARBAS

■ Andrzej Chyra, „Šerkšnas“, rež. Šarūnas Bartas
■ Joris Baltrūnas, „Kvėpavimas į marmurą“, 
rež. Giedrė Beinoriūtė
■ Aleksandra Metalnikova, „Pelėdų kalnas“, 
rež. Audrius Juzėnas

METŲ GERIAUSIAS ANTRAPLANIS VAIDMUO

■ „Šerkšnas“, rež. Šarūnas Bartas
■ „Stebuklas“, rež. Eglė Vertelytė
■ „Nuolankioji“, rež. Sergei Loznica
■ „Kvėpavimas į marmurą“, rež. Giedrė Beinoriūtė

METŲ GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS 
VAIDYBINIS KINO FILMAS

■ „Pirtis“, rež. Laurynas Bareiša
■ „Paskutinė stotelė - Mėnulis“, rež. Birutė Sodeikaitė
■ „Trys skrybelės“, rež. Ramunė Rakauskaitė

METŲ GERIAUSIAS TRUMPAMET RAŽIS FILMAS

■ „Sengirė“, rež. Mindaugas Survila
■ „Močiute, Guten Tag!“, rež. Jūratė Samulionytė
■ „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“, rež. Arūnas Matelis
■ „Rūta“, rež. Ronaldas Buožis, Rokas Darulis

METŲ GERIAUSIAS DOKUMENTINIS FILMAS

■ Giedrius Savickas, „Trys milijonai eurų“, rež. Tadas 
Vid mantas
■ Mantas Jančiauskas, „Šerkšnas“, rež. Šarūnas Bartas
■ Vojciech Urbànski, „Charmsas“, rež. Ivan Bolotnikov

METŲ GERIAUSIAS AKTORIAUS VAIDMUO

■ Eglė Mikulionytė, „Stebuk las“, rež. Eglė Vertelytė
■ Vasilina Mokovtseva, „Nuolankioji“, rež. Sergei Loznica
■ Airida Gintautaitė, „Kvėpavimas į marmurą“, 
rež. Giedrė Beinoriūtė

METŲ GERIAUSIAS AKTORĖSVAIDMUO

■ Mindaugas Survila, „Sengirė“, rež. Mindaugas Survila
■ Oleg Mutu, „Nuolankioji“, rež. Sergei Loznica
■ Emil Christov, „Stebuklas“, rež. Eglė Vertelytė

METŲ GERIAUSIAS OPERATORIAUS DARBAS

METŲ GERIAUSIAS KOMPOZITORIAUS DARBASMETŲ GERIAUSIAS KOMPOZITORIAUS DARBASMETŲ GERIAUSIAS KOMPOZITORIAUS DARBAS

■ Alberto Lucendo, „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“, rež. Arūnas Matelis
■ Markus Aust, „Močiute, Guten Tag!“, rež. Jūratė Samulionytė, Vilma Samulionytė
■ Ramūnas Motiekaitis, „Paskutinė stotelė - Mėnulis“, rež. Birutė Sodeikaitė

Kino apdovanojimai „Sidabrinės gervės“ 2018

Aktorius Vytautas Paukštė
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Pastaruoju metu vienas žinomiausių šalies 
atlikėjų Donatas MontvyDas drąsiai 
eksperimentuoja su savo įvaizdžiu. Kardi-
naliai nukirpti plaukai, o vėliau - ir ryškiai 
nudažyti, ektstravagantiška apranga - visa 
tai, atrodo, yra tik pradžia. Garsus atlikėjas 
atskleidė ir būsimam kūriniui skirtos foto-
sesijos užkulisius, kurioje matyti ryškūs jo 
pasikeitimai.

„Įvaizdžio pasikeitimai atspindi ypatu-
mus mano muzikoje. Kai trūksta įkvėpimo, 
ieškau jo kitose kūrybinėse formose. Šis eta-
pas mano muzikinėje karjeroje daugiausia 
provokuojantis. Jis provokuoja ne tik mane 
patį, bet ir klausytoją. Jame išgyvenu tai, ko 
dar nesu daręs, tačiau tik paieškose randu 
save, bet kitaip“, - atvirauja dainininkas.

Atskleidęs naujosios fotosesijos užku-
lisius, jis prasitarė ir apie artimiausius kar-
jeros planus, tarp kurių ir nauja daina tęsian-
ti „Nieko verta“ skambesį ir atvirą žinutę.

„Šiuo metu atlieku baigiamuosius įra-
šų darbus ir jau greitai naujasis kūrinys bus 
išgirstas. Labai džiaugiuosi, kad galėsiu jį 

pristatyti liepos 4 dieną Vilniuje, Botanikos 
sode. Čia jam ruošiame aranžuotę su ka-
meriniu orkestru, o liepos 21 dieną origi-
nali versiją nuskambės Klaipėdoje cirko 
šou. Esu labai susikoncentravęs į šiuos du 
koncertus, noriu, kad abu būtų skirtingi ir 
įsimintini susirinkusiems žmonėms“, - apie 
artimiausius planus pasakoja Donatas.

Kadrai iš naujosios fotosesijos užkuli-
sių atskleidžia ir įdomią fotosesijos loka-
ciją. Tai Elektrėnuose esantis apleistas 
atrakcionų parkas. 

„Buvimas apleistoje lokacijoje pabrė-
žia slėpimąsi nuo kitų ten, kur žmonės 
dažniausiai nesilanko. Tai atspindi baimes, 
apmąstymus ir užsisklendimą savyje bei 
reiškia pokyčius, kurie ne visiems gali pa-
tikti“, - atvirauja atlikėjas.

Įvaizdžio pasikeitimai 
atspindi ypatumus 
mano muzikoje. kai 
trūksta Įkvėpimo, 
ieškau jo kitose 
kūrybinėse formose

Gjan: 
nauja atlikėjos Gretos Jančytės, geriau 
žinomos GJan pseudonimu, daina „Confi-
dence“ jau pasiekiama gerbėjams visame 
pasaulyje. Dainininkė prisipažino, kad jos 
kūrimas ir išleidimas, privertė nemažai 
paprakaituoti. 

„Su dainos prodiuseriu ir bendraauto-
riumi Roku juokavome: jei filmuojant vi-
zualizaciją įvyks kokia nors avarija, tai ti-
krai bus ženklas dainos išvis neleisti. Mat 
ją sukūrėme jau senokai, bet užbaigti ir 
pristatyti žmonėms vis kas nors sutruk-
dydavo“, - pasakoja GJan.

Vis dėlto jokia avarija neįvyko ir daina 
pasiekė publiką. Naujas kūrinys - anglų 
kalba, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad 
GJan nebedainuos lietuviškai. „Turime 
klausytojų visame pasaulyje, todėl priva-
lome laviruoti tarp dviejų kalbų. Galime 
išduoti, kad lietuviškai dainai jau turime 
konkrečių idėjų“, - sakė atlikėja.

GJan ir jos prodiuseris Rokas Jansonas 
teigė, kad jų kūryboje prasidėjo naujas eta-
pas. „Bandome lipti iš komforto zonos, 
dažniau rizikuoti. „Confidence“ ir yra šis 
bandymas. Apie pačią dainą daug nepasa-
kosiu, jos pavadinimas viską pasako. Pa-
klausykite“, - šypsojosi GJan. St
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bandome išlipti iš 
komforto zonos

d. montvydas ryžosi drastiškiems pokyčiams
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Dešimt metų ir dešimt sezonų televizi-
jos eteryje - tokiais įspūdingais skaičiais 
gali didžiuotis populiariausias visų laikų 
lietuviškas tv3 serialas „Moterys meluo-
ja geriau“. Minėdami kultinio projekto 
dešimtmetį, jo kūrėjai nusprendė ištiki-
miausius gerbėjus nustebinti džiugia ži-
nia - vasarą pasirodys antrasis „Moterys 
meluoja geriau“ filmas, šį kartą pasa-
kosiantis apie vieno mylimiausių perso-
nažų - roberto - nuotykius ir netikėtai 
įsiplieskusią meilę.

Robertas, geriau visiems žinomas 
kaip Robertėlis - vienas žinomiausių ir 
visų puikiai atpažįstamas serialo „Mote-
rys meluoja geriau“ veikėjų. „Robertėlis 
pagaliau taps vyru, pagaliau jo gyvenime 
atsiras tikra meilė“, - šypsosi filmo re-
žisierius Andrius Žiurauskas.

Pasak režisieriaus, naujajame filme 
netrūks ne tik humoro, bet ir atsiras intri-
guojanti meilės linija. „Galiu pažadėti, kad 
publika gali tikėtis daug gero humoro. Vi-
si kvatos susiėmę už pilvų, nes per dešimt 
sezonų susikaupė įvairiausių dalykų, ku-
riuos sudėjome į dešimtmečio filmą. Galiu 
pasakyti, kad visą mėnesį, kai filmavome, 
už lango temperatūra buvo žemesnė kaip 
-20 laipsnių, bet filmavimo aikštelėje buvo 
tikrai karšta“, - juokiasi A.Žiurauskas.

Kartu su žinia apie netrukus pasiro-
dysiantį kino filmą, kūrybinė komanda 
šiandien taip pat pristato ir ypatingą kli-
pą sparčiai išpopuliarėjusiai Sauliaus 
Prūsaičio dainai „39“, kurioje galima iš-
vysti pirmuosius, dar niekur nematytus, 
filmo kadrus.

„Robertui iš tiesų yra 42-eji, bet fil-
me jis mylimajai meluoja, kad jam 39-eri. 
Jis varžosi savo tikrojo amžiaus, kurį jam 
nuolat primena mama“, - apie filmo siu-
žeto vingių ir itin populiarios S.Prūsaičio 
dainos sutapimus pasakoja režisierius. 

Robertėlio vaidmenį naujajame filme 
ir toliau atliks aktorius Nerijus Gadliaus-
kas. A.Žiurauskas atskleidžia, kad šalia 
jo taip pat vaidins gausus žymiausių Lie-
tuvos aktorių desantas: „Skaičiavome, 
kad filme žiūrovai išvys net 26 iš „Mo-
terys meluoja geriau“ pažįstamus veidus 
ir dar papildomai apie 10 kitų puikiai pa-
žįstamų Lietuvos aktorių.“

Filme pagrindinį moters vaidmenį 
atliks televizijos žiūrovų numylėtinė, ak-
torė Justina Žiogaitė, o ištikimi serialo 
gerbėjai išvys ir kitus mylimus aktorius: 
Džiugą Siaurusaitį, Roką Petrauską, In-
gą Norkutę, Ramūną Rudoką, Marių 
Jampolskį ir daugelį kitų.

Puslapį parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

„moterys meluoja 
geriau“ pristatys 
filmą apie robertėlį
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Aktorius Nerijus Gadliauskas
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tr. Šv.Jurgio koplyčioje Vindzore šeš-
tadienį įvyko Didžiosios Britani-
jos princo HARIO (Harry, 33) ir jo 
išrinktosios JAV aktorės MEGAN 
MARKL (Meghan Markle, 36) 
vestuvių ceremonija. M.Markl iš 
viešbučio Vindzore į Šv.Jurgio kop-
lyčią atvyko senoviniu „Rolls-Roy-
ce“ automobiliu. 36 metų jaunoji 
pusę kelio iki altoriaus ėjo pati, 
o toliau ją lydėjo princas Čarlzas 
(Charlesas), princo Hario tėvas.

Princą Harį į Šv.Jurgio koplyčią 
atlydėjo jo brolis ir pabrolys princas 
Viljamas (William), abu jie dėvėjo 
karines paradines uniformas. Porą 
sutuokė Kenterberio arkivyskupas 
Džastinas Velbis (Justin Welbys), 
aukščiausio rango Anglikonų bažny-
čios klierikas. „Haris ir Megan davė 
savo santuokos įžadus Dievo aki-
vaizdoje ir prieš čia susirinkusiuo-
sius, - sakė Dž.Velbis. -  Apie savo 
santuoką jie paskelbė susiimdami 
už rankų ir apsikeisdami žiedais. To-
dėl aš skelbiu juos vyru ir žmona.“ 

Per vestuvių apeigas buvo su-
derintos Anglijos Bažnyčios tradi-
cijos ir gospelo muzika, o choras 
dainavo dainą „Stand By Me“. Pa-
grindinę kalbą sakė kunigas iš JAV. 
Be gausybės garsenybių, tarp sve-
čių buvo ir karališkosios šeimos 
atstovai, įskaitant karalienę Elž-
bietą II. Ji princui Hariui suteikė 
Sasekso hercogo titulą, o tai reiš-
kia, kad M.Markle tapo Sasekso 
hercogiene. Princo Hario titulas 
dabar yra Sasekso hercogas, Dum-
bartono grafas ir Kilkylio baronas.

Po vestuvių ceremonijos jau-
navedžiai sėdo į atvirą karietą ir 
lydimi raitų karių išvyko iš Vindzo-
ro pilies dalyvauti procesijoje Vin-
dzoro mieste, kuris išpuoštas Jung-
tinės Karalystės ir JAV vėliavomis.

Pasaulinės įžymybės ir milijonai prie TV ekranų

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Metų vestuvės:

SUKNELĖ. M.Markl tradici-
nę baltą vestuvių suknelę su-
kūrė britų dizainerė Kler Veit 
Keler (Clare Waight Keller) iš 
„Givenchy“ mados namų. Jau-
nosios suknelės vualis simboli-
zavo 53 Britų Tautų Sandraugos 
valstybes. Pasak Bekingemo rū-
mų, M.Markl pareiškė norą, kad 
ją ceremonijos metu lydėtų vi-
sos 53 Tautų Sandraugos šalys, 
o ponia K.V.Keler sukūrė vualį, 
simbolizuojantį kiekvienos Tau-
tų Sandraugos šalies augmeniją 
ir sujungė jas į vieną įspūdingą 
kompoziciją. Vualį prilaikė ka-
ralienės Marijos Teksietės dei-
mantų tiara, kurią M.Markl pa-
skolino karalienė Elžbieta II.

ŽIEDAI. Jaunosios vestu-
vių žiedas buvo pagamintas iš 
velsietiško aukso, dovanoto pa-
čios karalienės Elžbietos II. Prin-
co Hario žiedas pagamintas iš 
platinos. Tiesa, anksčiau kara-
liškosios šeimos vyrai paprastai 
nemūvėdavo vestuvinių žiedų. 
Žiedus, kuriuos pagamino ka-
rališkųjų rūmų juvelyrai „Cleave 
and Company“, prie altoriaus 
Šv.Jurgio koplyčioje Vindzore 
nešė princas Viljamas, princo 
Hario brolis ir pabrolys. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

SVEČIAI. Tarp svečių buvo aktorės M.Markl motina Dorija 
Regland (Doria Ragland), Didžiosios Britanijos karališkosios 
šeimos atstovai ir tokios garsenybės kaip dainininkas Eltonas 
Džonas (Elton John), Holivudo aktorius Džordžas Klunis (Ge-
org Clooney), futbolo žvaigždė Deividas Bekhemas (David 
Beckham), JAV tenisininkė Serena Viljams (Serena Williams), 
JAV televizijos laidų vedėja Opra Vinfri (Oprah Winfrey) ir kiti.

■ 100 t�kst. �moni�, manoma, buvo 
susirink� Vindzoro gatv�se pasveikinti 
jaun�j�

■ 29 mln. �i�rov� JAV per televizori� 
steb�jo karali�k�sias vestuves. Tai yra 
gerokai daugiau nei Hario brolio Viljamo 
ir Keit�s Midlton (Kate Middleton) ves-
tuves 2011-aisiais, kurios prie �ydr�j� 
ekran� pritrauk� 22,8 mln. amerikie�i�.
■ 6 mln. �moni� mintimis apie 
Did�iosios Britanijos princo Hario ir 
aktor�s M.Markl tuoktuves pasidalijo 
tviteryje. Tai - tris kartus daugiau nei per 
princo vyresniojo brolio vestuves. 
■ 600 sve�i� dalyvavo tuoktuvi� cere-
monijoje �v.Jurgio koply�ioje

SKAIČIAI

skolino karalienė Elžbieta II.

Deividas ir Viktorija Bekhemai

Amal ir Džordžas Kluniai



2 0 1 8  g e g u ž ė s  2 6  d .   LAISVALAIKIS

- Su norinčiais pradėti 
sportuoti žmonėmis susiduria-
te beveik kasdien. Ne paslap-
tis, kad daugelis iš jų turi iš-
ankstinių nuostatų apie tobu-
las kūno formas, be to, neretai 
išreiškia nepamatuotus lūkes-
čius dėl būsimo rezultato. Ko-
kie norai dažniausiai skamba 
iš tų žmonių lūpų, kurie nėra 
stipriai susidraugavę su spor-
tu ir savo kūnu?

- Artėjant vasarai ar kitoms 
svarbioms gyvenimo šventėms 
- vestuvėms, jubiliejams - žmo-

nės dažniausiai nori greitų kūno 
pokyčių. Jie tikisi atsikratyti 
antsvorio, padailinti kūno linijas, 
sumažinti nugaros ar sąnarių 
skausmus bei pagerinti bendrą 
fizinę būklę. Vis dėlto taip greitai 
niekas nevyksta, ypač jei sporte 
esi naujokas. Nebūna taip, kad 
per trumpą laiką - mėnesį ar ke-
lis -  nežalojant savo kūno pavyk-
tų įgyvendinti norimus tikslus. 
Iš pradžių reikia susipažinti su 
savo kūnu, išsiaiškinti jo stiprią-
sias ir silpnąsias vietas, tada kar-
tu su specialistu iškelti realius 

tikslus bei kiekvieną dieną atka-
kliai jų siekti. 

- Kas atsitinka, kai žmo-
gus suvokia, kad norimi rezul-
tatai labai toli ir kad jų siekti 
teks kantriai, ilgesnį laiką, 
įdedant nemažai fizinių ir 
emocinių pastangų? 

- Praktinėje veikloje stebiu, 
kaip žmonėms ima trūkti moty-
vacijos - jie pradeda rečiau treni-
ruotis, o būna ir taip, kad visai 
nebesportuoja. Būtina įsisąmo-
ninti, kad užsiimant fizine veikla, 

pokyčiai kūne vyksta, tik juos 
sunku pastebėti iš karto. Fizinis 
aktyvumas turėtų tapti įpročiu, 
kuris teikia malonumą. Po treni-
ruotės turėtumėte jaustis geriau, 
būti kupini energijos. Tikrai pa-
stebėsite, kad kūnas darosi labiau 
atsipalaidavęs, stipresnis, o buvę 
skausmai po truputį dingsta. To-
kiu atveju net ir menkiausi poky-
čiai pradeda džiuginti ir lūkesčiai 
tampa adekvatūs. O jei dar ir mi-
tyba rūpinamasi tuo pačiu metu, 
tuomet asmeninis progresas yra 
garantuotas. Rekomenduoju iš 

naujo įsivertinti savo mitybos ra-
cioną - galbūt ten reikia minima-
lių pokyčių, kad būtų lengviau 
siekti tikslų sporte. 

- Kokias klaidas dažniau-
siai daro sporte nepatyrę as-
menys, bet užsidegę noru 
sportuoti čia ir dabar? 

- Didžiausia klaida - sportas 
tik sezono metu. Fiziškai akty-
viam reikėtų būti visada. Jei žmo-
gus pradeda sveikatingumo 
„prog ramą“ pats, be trenerio, 
dažnai netaisyklingai atlieka pra-
timus, nenusimano, kam koks 
pratimas skirtas ir kokie raume-
nys veikia darant vieną ar kitą ju-
desį. Taip galima lengvai susižeis-
ti arba vienas raumenų grupes 
treniruoti labai stipriai, o kitas ap-
leisti. Pradedantieji dažnai persi-
stengia, o per didelis fizinis krū-
vis organizmui kenkia ne mažiau 
nei jo nebuvimas. Jei sportinis 
krūvis nesubalansuotas, žmogus 
gali jaustis nuolat pavargęs, jo 
raumenys skausmingi, įsitempę, 
noras judėti po truputį dingsta. 
Dar vienas netinkamas žingsnis 
- sugrįžus į treniruotes po ilgos 
pertraukos bandyti sportuoti taip, 
tarsi pertraukos nebuvo. Fizinį 
krūvį reikia didinti saikingai, kad 
kūnas spėtų priprasti prie jam 
skiriamo krūvio. Neskubėkite im-
ti didelių svorių, atlikti sudėtingų 
pratimų - tam irgi ateis laikas. 
Pradėkite nuo paprastų, saugių 
bazinių pratimų, skirtų visam kū-
nui, netreniruokite tik vienos rau-
menų grupės, rinkitės pratimus, 
kurie treniruoja visus kūno rau-
menis. Vienas iš tokių pratimų - 
vadinamoji „lenta“. Nepamirškite 
atlikti 5 - 15 minučių apšilimo 
(priklauso nuo treniruotės tru-
kmės) prieš treniruotę, tempimo 
ir atsipalaidavimo pratimų po tre-
niruotės. Jausdami raumenų 
skausmą, skirkite pakankamai 
laiko poilsiui iki kitos treniruotės.

8  Savijautos kodas

10 patarimų, kaip paruošti 
savo kūną vasaros sezonui

■ Stenkit�s jud�ti kiekvien� dien�. Atsik�l� ryte atlikite lengv� mank�t�.  Jeigu yra galimyb�, � 
darb� va�iuokite dvira�iu, o ne automobiliu. 

■ Jeigu dirbate s�dim� darb�, pasistenkite kas valand� pakilti nuo k�d�s, atsigerti vandens, 
truput� pasivaik��ioti - suaktyvinsite kraujotak�, darbas taps produktyvesniu. Ilg� s�d�jim� ant 
k�d�s pakeiskite � poros valand� s�d�jim� ant gimnastikai skirto kamuolio. 
■ Tempkite kaklo raumenis, galv� palankstydami � �onus, auk�tyn ir �emyn, sukdami ratu. 
■ Vakarais eikite pasivaik��ioti. Skirkite tam 30-90 min, o savaitgaliais - daugiau laiko. 
■ Sportuodami nam� s�lygomis, atlikite paprastus pratimus, kurie nereikalaus jokio papildo-
mo inventoriaus, pavyzd�iui, vietoj kilim�lio galite pasikloti rank�luost�. 
■ Treniruot�s metu atlikite pratimus, „apkraunan�ius“ vis� k�n�, o ne tik atskiras jo dalis.
■ Svarbiausia, kad pratimus atliktum�te techni�kai, b�t� geriausia pasikonsultuoti su treneriu 
ar kineziterapeutu, kad b�tum�te ram�s, jog sau nepakenksite.
■ Fizin� kr�v� didinkite l�tai, ypa� jei gr��tate sportuoti po ilgesn�s pertraukos. 
■ Prisiminkite, kad greitas rezultatas yra lygus didelei traum� rizikai. 
■ Tegul sportas tampa jums maloniu �pro�iu - lankykite treniruotes regulia riai, o motyvacijos 
sportuoti semkit�s i� s�kmingai ilgesn� laik� fizine veikla u�siiman�i� koleg�, specialios 
literat�ros, kalb�kit�s su specialistais. 

TOP 10 PATARIMŲ

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Artėjantis vasaros sezonas daugeliui tampa tikru galvos skausmu. Vieni neturi ką reng-
tis, nes per žiemą atsirado keletas papildomų kilogramų, kitų raumenys prarado anks-
tesnę formą ir nesinori atostogų prie jūros, tretiems nuo sėdimo darbo ir pernelyg mažo 
judėjimo šaltuoju metų laiku skauda nugarą ir kaklą. Sveikatingumo srityje ne vienerius 
metus dirbanti studijos „Mana mankšta“ kineziterapeutė GRETA RUDŽINSKAITĖ dalijasi 
patarimais, kaip „prikelti“ save ne tik naujam sezonui, bet ir naujam gyvenimo etapui, 
kuriame kur kas daugiau veiksmo - tinkamų fizinių pratimų, gryno oro, judėjimo. 

Anot kineziterapeutės, sportuoti reikia nuolat, o ne tik artėjant vasarai

FIZINIS 
AKTYVUMAS 
TURĖTŲ TAPTI 
ĮPROČIU, 
KURIS TEIKIA 
MALONUMĄ

PRADEDANTIEJI 
DAŽNAI 
PERSISTENGIA, 
O PER DIDELIS 
FIZINIS KRŪVIS 
ORGANIZMUI 
KENKIA NE 
MAŽIAU NEI 
JO NEBUVIMAS

laisvalaikis  2 0 1 8  g e g u ž ė s  2 6  d . Grožio paletė  9

Tinkamai pasirinkite 
pagrindą ir maskuoklį

Ieškant geriausio sprendimo, 
svarbu pasirūpinti odos apsauga. 
Pasak grožio konsultantės G.Si-
monaitytės, norint sutraukti po-
ras jaunai odai galima naudoti si-
likonines bazes, kurios išlygina ir 
paslepia, tačiau šios priemonės 

itin kemša poras, todėl naudoti 
reikėtų išskirtiniais atvejais. Ren-
kantis kosmetiką taip pat svarbi 
apsauga nuo saulės.

„Jaunoms merginoms patariu 
naudoti makiažo pagrindus, kurie 
turėtų apsauginį SPF filtrą apsau-
gantį nuo išorinių saulės spindu-
lių“, - pataria G.Simonaitytė. Jau-

noms merginoms, turinčioms 
problemišką odą, ji rekomenduo-
ja rinktis maskuojamąsias prie-
mones, kurių atspalvis yra šiek 
tiek šviesesnis nei naudojamas 
makiažo pagrindas. O štai bran-
džiai odai tiek makiažo pagrindas, 
tiek maskuojamoji priemonė tu-
rėtų būti lengvos tekstūros ir 

šiek tiek su blizgesiu, kuris pa-
slėps patamsėjimus ir raukšleles.

spalvos daro įtaką

Norint, kad kreminis makiažo 
pagrindas išsilaikytų visą dieną, 
būtina jį užfiksuoti kompaktine 
sausa pudra. Ši taisyklė galioja tiek 
jaunoms merginoms, tiek bran-

džioms moterims. Švytėjimo vei-
dui suteiksite švytinčios pud ros, 
vadinamojo „hailaiterio“, pagalba, 
tačiau jį renkantis svarbu atkreip-
ti dėmesį į spalvas ir odos tipą. 
„Jaunai odai švytėjimo gali suteik-
ti priemonės, kuriose bronzantas, 
šešėliai ir skaistalai yra viename. 
Tačiau jei jūsų oda riebi ir spuo-
guota, „hailaiterio“ reikėtų vengti. 
Jis išryškina defektus. Brandžios 
odos savininkėms derėtų vengti 
rožinio atspalvio skaistalų. Ši spal-
va brandžią odą sendina. Geriau 
rinktis persikinius arba bronzinius 
skaistalus“, - sakė J.Gafarovaitė.

išryškinti akis

Grožio specialistės atkreipia 
dėmesį, kad, net jei nemėgstate itin 
ryškaus makiažo, akis paryškinti ti-
krai yra svarbu. Pasak J.Gafarovai-
tės, jaunų merginų vokų oda yra la-
bai stangri ir tolygi, todėl tokias akis 
užtenka paryškinti griežtomis juo-
domis linijomis. Brandžių moterų 
vokai šiek tiek pakritę, todėl J.Ga-
farovaitė rekomenduoja rinktis ma-
tinius rudus, žemės spalvos, šešė-
lius, kurie pakoreguos akių formą.

„Šviesiausia spalva pašviesin-
kite vidinius akių kampučius, tam-
sesnėmis spalvomis išryškinkite 
akiduobę ir pakritusią voko dalį. 
Svarbu visas spalvas sulieti į vieną, 
kad makiažas primintų švelnų dū-
mą. Paryškinkite apatinę blakstie-
nų liniją, kad akys atsivertų ir at-
rodytų didesnės. Užsidėkite vatos 
gabaliuką, kad paakius apsaugotu-
mėte nuo pabirusių šešėlių“, - pa-
taria makiažo meistrė.

Pasak G.Simonaitytės, brandžių 
moterų šešėliai turėtų būti neutralių 
spalvų, šiek tiek paryškinus akių 
kampučius su tamsesne spalva, bet 
ne per daug, kad neatrodytų pavar-
gusios ar užkritusios. „Taip pat ga-
lima su blizgučiais pagyvinti akių 
vidinius kampučius, taip akys atro-
dys atsimerkusios ir išraiškin- 
gos“, - pataria grožio konsultantė.
Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

nuolaida visoms -10% 

Makiažo klaidos pagal amžių
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Svarbiausias makiažo tikslas - išryškinti grožį, tačiau kosmetikos specialistai pastebi, kad jaunos merginos makiažu dažnai save pasendina,  
o brandžios moterys nežino, kaip pasidažyti, neišryškinant raukšlių. Vizažistė JuStina GafaroVaitė ir „Eurovaistinės“ grožio konsultantė, 
kosmetologė Greta Simonaitytė pataria, kaip taisyklingai pasidaryti makiažą, kad šis atskleistų  privalumus ir paslėptų trūkumus.
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V I L N I U S  1 0 2 . 6 K A U N A S  1 0 4 . 5

S I A U L I A I  1 0 4 . 3

U T E N A  9 3 . 5 R A S E I N I A I  9 5 . 5

D R U S K I N I N K A I  9 2 . 7

P A L A N G A  9 4 . 4 V I S A G I N A S  1 0 6 . 8

K L A I P E D A  1 0 4 . 1

M A R I J A M P O L E  1 0 3 . 9 T A U R A G E  1 0 3 . 6

U K M E R G E  9 8 . 9

V A R E N A  9 9 . 5

W W W . G O L D F M . L T

„Šią žiemą sukūriau dainos 
demo versiją ir vis mąsčiau, kie-
no balsas derėtų geriausiai. Tuo-
met parašiau Justinui. Nors Jus-
tinas su šeima tuo metu atosto-
gavo, tą pačią dieną jis man at-

siuntė telefonu įrašytą melodinę 
liniją ir taip užsimezgė pirminis 
„Before You“ branduolys“, - atvi-
ravo L.Somovas.

Anot J.Jaručio, dirbti su Leo-
nu nėra sudėtinga, jis atviras idė-

joms. „Norėjau parašyti dainą apie 
santykių netikrumą ir kaip trūks-
ta tarp žmonių kalbėjimosi“, - apie 
naująjį kūrinį pasakojo J.Jarutis. 
L.Somovas teigė, kad pagrindinė 
mintis buvo atkreipti dėmesį į ne 

visada plika akimi matomus daly-
kus. „Tai galima suprasti tiek tie-
siogiai, tiek kaip metaforą. Mano 
supratimu, kūrinys „Before You“ 
pabrėžia atvirumo ir atsidavimo 
jausmą. O pulsuojantis šokio rit-
mas suteikia pozityvumo“, - ant-
rino L.Somovas.

Iškart dainai sukurti vaizdo 
klipą buvo nuspręsta visai spon-
taniškai. „Pradžioje ketinome ap-
siriboti dainos logotipu, kurį su-
kūrė mano draugas, su kuriuo jau 
daug metų dirbame - puikus gra-
fikas Pijus Burakas. Tačiau kur-
dami tarpusavyje vis dalindavo-
mės vaizdiniais ir idėjomis, kaip 
ši daina galėtų atrodyti vaizdo pa-
vidalu. Justinas pasiūlė idėją, 
man ji patiko. Taigi ilgai nelaukę 
susisiekėme su „Scuared“ kūry-
bine komanda ir pradėjome de-
rinti detales. Nors vaizdo me-
džiagą nufilmavome per dieną, 
montavimas ir visi kiti darbai 
mums užtruko gerokai ilgiau“, - 
pasakojo L.Somovas.

Ar šis kūrinys bus įtrauktas 
į naują Leono solinį albumą? „Šis 
kūrinys yra jau antrasis viešai pa-
skelbtas darbas, kurį ketinu 
įtraukti į savo naują albumą. Šiuo 
metu esu paruošęs beveik visą 
medžiagą ir viziją, kaip albumas 
turėtų atrodyti ir kuo išsiskirti 
nuo ankstesnių mano darbų. Ta-
čiau tobulinimo procesas yra il-
giausias, jis gali trukti amžinybę, 
todėl išsikėliau tikslą albumą iš-
leisti iki šių metų pabaigos“, - 
atviravo prodiuseris.

pristato naują kūrinį

KŪRINYS „BEFORE 
YOU“ PABRĖŽIA 
ATVIRUMO IR 
ATSIDAVIMO 
JAUSMĄ. O 
PULSUOJANTIS 
ŠOKIO RITMAS 
SUTEIKIA 
POZITYVUMO
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L.Somovas ir J.Jarutis

Vienas geriausių šalies muzikos prodiuserių LEONAS SOMOVAS kartu su grupės „Freaks on Floor“ lyderiu 
Justinu Jaručiu pristato naują kūrinį  „Before You“. Prodiuseris kartu su J.Jaručiu dirba  jau ne pirmą kartą. 
Šįkart jiedu pristato ne tik kūrinį, bet ir vaizdo klipą. 

„Garbanotas Bosistas“ 
išgirstas Anglijoje

Vilniečių muzikos grupė 
„Garbanotas Bosistas“ vėl iš-
bandė jėgas užsienyje. Nese-
niai psichodelinio roko gru-
pė grįžo iš koncertų turo po 
Didžiąją Britaniją, kur ne tik 
pristatė savo kūrybą, bet ir 
dalinosi patirtimi su kitomis 
Europos muzikos grupėmis. 

Lietuvių ketvertukas: 
Mantas ir Šarukas Joneikiai, 
Kipras Pugačiauskas ir Man-
tas Augustaitis Didžiojoje Bri-
tanijoje laiko turistinėms pra-
mogoms turėjo nedaug. Vaiki-
nų laukė net šeši koncertai 
keturiuose skirtinguose mies-
tuose. Du šių koncertų vyko 
viename didžiausių Didžiosios 
Britanijos muzikos festivalių 
„Liverpool sound City“, į ku-
rį kasmet susirenka beveik 50 
tūkst. muzikos gerbėjų ir dau-
giau nei 3 000 muzikos indus-
trijos atstovų iš viso pasaulio.

„Garbanotas Bosistas“ 
„Liverpool Sound City“ fes-
tivalyje buvo vieninteliai Lie-
tuvos atstovai. Išskirtinė ga-
limybė pasirodyti prestižinia-
me muzikos renginyje grupei 
nebuvo pirmoji - šiame festi-
valyje jie jau yra groję prieš 
trejus metus. Pasak vaikinų, 
abi patirtys neįkainojamos, 
tik šįkart buvo kiek daugiau 
chaoso ir pasimetimo. 

Artimiausiuose grupės 
planuose - pasirodymas Tilto 
namų festivalyje Vilniuje, ke-
lionė į festivalį „Europavox“ 
Prancūzijoje, koncertai bei 
festivaliai Lietuvoje ir kitose 
Baltijos šalyse.
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„Šimtą dienų gyvenome ypa-
tingomis šventinėmis nuotaiko-
mis. Kiekvieną dieną pristatėme 
po vieną projekto dalyvį, kuris 
išskirtinį Lietuvos valstybės 
gimtadienį mini dalindamasis sa-
vo skaniausiu kepiniu. Juk bū-
tent tortas vainikuoja kiekvieną 
gimtadienį, o Lietuva nusipelnė, 
kad jos gimtadienio proga juos 
keptų patys geriausi meistrai ir 
mėgėjai, aistringai gaminantys ir 
savo kepiniais vaišinantys šeimą, 
artimuosius, draugus bei visus 
Lietuvos žmones“, - sakė projek-
to iniciatorė, kulinarinio tinkla-
raščio ir knygų autorė Renata 
Ničajienė.

Pasak jos, pasidalinus šiuo 
sumanymu, jis iš karto sulaukė 
palaikymo: prie projekto prisijun-
gė geriausi Lietuvos virtuvės še-
fai, tarp kurių - Deivydas Praspa-
liauskas, Justinas Kapkovičius, 
Tomas Rimydis, Ignas Višinskas, 
Inga Turminienė, konditerės Rū-
ta Šiušienė, Elžbieta Monkevič, 
Jekaterina Buldakova, gero mais-
to tradicijas puoselėjantys resto-

ranai - „Pank’olis“, „Sweet Root“, 
„Forto dvaras“, „Mykolo 4“ ir ki-
ti, būrys maisto tinklaraštininkų. 
„Be galo laukiu artėjančios šven-
tės, kai galėsiu kiekvienam asme-
niškai padėkoti už palaikymą, 
ypatingą šventę, sukurtą visai 
Lietuvai, bei pakviesti savo kraš-
tiečius ir miesto svečius paragau-
ti bendraminčių sukurtų ir į šven-
tę atvežtų tortų“, - sakė R.Niča-
jienė.

Į šventę taip pat atvyks gar-
siausia Latvijos maisto rašytoja, 
kulinarinių knygų autorė Signe 
Meirane, kurios kaimyninės ša-
lies 100-mečio proga išleista „100 
tortų“ receptų knyga tapo įkvė-
pimu organizuoti projektą Lietu-
voje. Čia jo idėją nuo pat pradžių 
palaikė Druskininkų miestas, ku-
riame ir vyks baigiamasis projek-
to renginys. Susirinkę į kurorto 
šventę bus kviečiami iš arčiau su-
sipažinti su projekto dalyviais, jų 
tortais bei receptais, o užpūtus 
gimtadienio žvakutes, miesto gy-
ventojai ir svečiai turės galimybę 
paragauti tortų.

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

JUBILIEJUS. 55-erių metų gimtadienį minintis 
dainininkas Kastytis Kerbedis apie sceną kalba su ypa-
tinga pagarba. „Tai yra šventovė, ypatinga vieta, kur tu gali 
labai daug padaryti. Bet privalai tai daryti labai atsakin-
gai“, - sakė atlikėjas. Padaryti atsakingai ir padaryti viską 
jis stengiasi ne tik dėl mylimų žmonių, bet ir dėl publikos. 
„Manau, kad nėra kažkokio viduriuko. Arba tu jau turi pu-
bliką, arba jos neturi. Viskas. Tai labai paprasta pajausti. 
Mane patį atlikėjas „kabina“ tik tuo atveju, jeigu žavi jo 
vokalas. Jeigu nėra vokalo, aš tiesiog nebeturiu susidomė-
jimo juo, kaip muzikantu“, - atviravo scenos vilkas ir prisi-
pažino, kad kartelę ypač aukštai yra užsikėlęs ir sau. „Ne-
galiu turėti daugiau koncertų negu vieną per savaitę, nes 
atiduodu visą save. Lygiai taip pat nerengiu daug didelių 
koncertų - noriu pailsėti, pasiruošti, paskirti tam maksi-
maliai jėgų. O tada tokia bomba sprogsta! Šiuo metu ruo-
šiuosi vienam iš tokių turų - pats laukiu nesulaukiu to, kas 
dėsis ant scenos!“ - sakė atlikėjas.

DUETAS. Praėjusio ketvirtadienio vakarą Kaune, 
Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje 
įvyko šių metų „Eurovizijos“ konkurso Lietuvos atstovės 
Ievos Zasimauskaitės sveikinimo renginys, į kurį buvo su-
kviesti ne tik kariškiai, bet ir miesto gyventojai. Į susitiki-
mą su I.Zasimauskaite atvyko pilnutėlė salė žmonių, tiesa, 
ne visi norintys rado vietos salėje prisėsti. Čia svečiavosi 
ir dvejus metus iš eilės nacionalinės atrankos finalistė, 
atlikėja Paula Valentaitė.  Staigmena susirinkusiesiems 
tapo jos pasirodymas. Žiūrovams jauna dainininkė atliko 
savo kūrybos dainas, o renginio finale pasirodė duetu su 
I.Zasimauskaite. Paula į sceną pakvietė Ievą, pasveikinda-
ma su pasirodymu „Eurovizijoje“ , o vėliau pasigirdo vi-
siems gerai žinomo kūrinio akordai. Merginos kartu atliko 
I.Zasimauskaitės „eurovizinį“ kūrinį „When We’re Old“. 

IŠŠŪKIS. Jau liepos 18–21 dienomis Palangoje vyks 
tradicinės, devynioliktosios, „Aurum 1006 km lenktynės“. 
Šiemet lenktynių organizatoriai rengia tikrą festivalį, ku-
riame veiklos ras ne tik aistringiausi automobilių sporto 
mėgėjai. Vienas iš papildomų renginių - „108 km moterų 
iššūkis“, kuriame gali dalyvauti mažiausiai dviejų moterų 
komanda. Orientacinio ralio metu moterų ekipažui reikės 
parodyti visą savo išmintį - naudotis žemėlapiu bei kelio ir 
užduočių knyga, ieškoti įvairiausių geografinių, istorinių ir 
netikėtų objektų, riedėti nuostabiais pajūrio keliais. „Labai 
mėgstu vairuoti, bet ne ilgas distancijas, o mieste - ten, kur 
yra daugiau veiksmo“, - sakė TV3 laidos „Pasaulis pagal mo-
teris“ vedėja Kristina Rimienė. Nors ralyje teks nuvažiuoti 
108 kilometrus, tai tikrai nebus nuobodus ratų sukimas tra-
soje. K.Rimienė drauge su televizijos laidų vedėja Gabriele 
Martirosianaite kviečia visas pasiryžti smagiam nuotykiui 
ir dar kartą įrodyti, kad moterys vairuoja geriausiai. 

„100 tortų Lietuvai“ degustacija vainikuos 
Druskininkų kurorto šventę 

Gegužės 26 d., šeštadienį, praėjus lygiai 100 dienų nuo oficialiai pa-
minėto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, šalies gimtadienis 
bus švenčiamas Druskininkuose. Ant Druskonio ežero pakrantės su-
sirinks projekto „100 tortų Lietuvai“ dalyviai. Jie ant savo rankomis 
sukurtų tortų uždegs po gimtadienio žvakutę, kvies jais vaišintis 
Druskininkų miesto gyventojus bei svečius ir taip užbaigs šimtą dienų 
vykusį projektą, subūrusį Lietuvos kuriančią, gaminančią, kepančią ir 
gardėsiams neabejingą bendruomenę.
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Projekto „100 tort� Lietuvai“ dalyvi� pristatymas ir tort� degustacija 
vyks gegu��s 26 d., �e�tadien�, 18 val., Druskininkuose, Amfiteatre ant 
Druskonio e�ero pakrant�s (�alia Santuok� r�m�, M.K.�iurlionio g. 59).

Projekto autorė Renata Ničajienė



2 0 1 8  g e g u ž ė s  2 6  d .   LAISVALAIKIS

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

31 d. 18.30 val. - Premjera! W.A.Mozart 
„Idomen�jas“. 3 v. opera (ital� k.). 
Re�. G.Vick. Dir. J.Wildner (Austrija).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
26 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
T.Bernhard „Didvyri� aik�t�“. Re�. K.Lupa.
29 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - �okio 
spektaklis „Otelas“ (ACH teatras). 
Re�. A.Cholina.
30 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - „Trys 
seserys“ (pagal A.�echovo dram�“). 
Re�. Y.Ross.
31 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
T.Slobodzianek „M�s� klas�“. Re�. Y.Ross.
1 d. 19 val. Ma�ojoje sal�je - „Voicekas“. 
Re�. A.Obcarskas.

VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
26 d. 14 ir 16 val. - „Kelion� be 
baga�o“. Re�. B.Lat�nas.
26 d. 18.30 val. - I.Margalit „Trio 
(J.Bramso, R.�umano ir Klaros �uman 
meil�s istorija). Re�. P.Galambosas 
(Vengrija).
27 d. 12  ir 15 val. - „Mama Katinas“. 
Re�. E.Jaras.
27 d. 19.30 val. - Premjera! „Nuostab�s 
dalykai“. Teatras „Kitas kampas“.
29 d. 12 ir 13.30 val. - Teatralizuota 
ekskursija po Vilniaus ma��j� teatr�.
29 d. 18.30 val. - M.Iva�kevi�ius 
„Madagaskaras“. Re�isierius statytojas 
R.Tuminas, re�. A.Dap�ys.
30, 31 d. 18.30 val. - Premjera! 
W.Gibson „Dviese s�puokl�se“. 
Re�. U.Baialiev.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
29, 30 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - 
„�veikas“. Re�. A.Ju�ka.

LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
26 d. 18.30 val. Erdv�je A-Z - Premjera! 
A.Strindberg „Kreditoriai“ (lietuvi� k.). 
Pedagogas D.Me�kauskas, kurso vadovas 
J.Vaitkus.
27 d. 18.30 val. Erdv�je A-Z - Premjera! 
D.Maslowska „Mums viskas gerai“ 
(lietuvi� k.). Re�. E.�vedkauskait�.

VILNIAUS TEATRAS „L�L�“  
Did�ioji sal�

26 d. 12 val. - „Voro vestuv�s“. 
Re�. A.Mikutis.
27 d. 12 val. - S.Siudikas „Trys 
par�iukai“. Re�. A.Mikutis.

MEN� SPAUSTUV�
26 d. 14 val. - Pa�intiniai pasivaik��iojimai 
po Men� spaustuv� „�iltnamis atsiveria“. 
Dalyvavimas - nemokamas.
26 d. 15 val. Ki�enin�je sal�je - 
Premjera! „Kas pasaulyje gra�iausia?“ 
(Stalo teatras). Re�. S.Degutyt�.
28 d. 19 val. - B.Kapustinskait� 
„Terapijos“. Re�. K.Glu�ajevas (Vilniaus 
miesto teatras).
30 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
„Nei�moktos pamokos“. Autorius ir 
re�. A.�pilevoj.
1 d. 12 val. Stiklin�je sal�je - Pasak� 
pirmadieniai ma�yliams. Pasakas seka 
S.Degutyt� (Stalo teatras).

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
26 d. 19 val. - B.Brecht „Vestuv�s“. 
Re�. O.Kor�unovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
27 d. 15 val. Ilgojoje sal�je - I.Paliulyt� 
„Li�dnas Dievas“. Re�. I.Paliulyt�.
27 18 val., 29 d. 14 val. R�tos 
sal�je - D.�epauskait� „L�-kiau-l�-kiau“. 
Re�. E.Ki�ait�.
30 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
T.Mann „Fjorenca“. Re�. J.Vaitkus.
31 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
„Gentis“ (pagal I.Simonaityt�s „Auk�tuj� 
�imoni� likimas“). Re�. A.Jankevi�ius.
1 d. 11 val. R�tos sal�je - „Ma�asis prin-
cas“ (Alytaus miesto teatras). 
Re�. A.Kavaliauskait�.
1 d. 14 val. Did�iojoje scenoje - 
„Astrida“. Re�. I.Paliulyt�.
1 d. 18 val. Ma�ojoje scenoje - Premjera! 
„Vietiniai“. Re�. P.Markevi�ius.
1 d. 18.30 val. R�tos sal�je - B.Friel 
„Filadelfija, a� atvykstu!“ (Alytaus miesto 
teatras). Re�. G.B.Padegimas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
26 d. 18 val. - J.Strauss „Vienos krau-
jas“. 3 v. operet�. Re�. G.Maciulevi�ius. 
Dir. V.Visockis.
27 d. 12 val. - W.A.Mozart „Ma�oji burt� 
fleita“. 2 d. muzikin� pasaka. Re�. A.Gaha. 
Dir. V.Visockis.
27 d. 18 val. - J.Strauss „Kita pelen�s 
istorija“. 2 d. baletas. Choreogr. G.Santucci 
(Italija). Dir. V.Visockis.
30, 31 d. 18 val. - I.Kalman 
„Misteris X“. 2 d. operet�. Re�. V.Strei�a. 
Dir. J.Janulevi�ius.
1 d. 18 val. - „Adams� �eimyn�l�“. 2 d. 
miuziklas. Re�. V.Strei�a. Dir. R.�umila.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
26 d. 12, 14.30 val. - Poj��i� ritualas 
moterims „Atvira oda“. Re�. K.�ernyt�.
26 d. 16 val. - „Mirties gyvenimas“. 
Re�. Pepa Diaz-Meco.
27 d. 12 val. - „Megztinis“ (pagal 
D.Bisset pasakas). Re�. G.Aleksa.
27 d. 14, 16.30 val. - Poj��i� ritualas 
moterims „Atvira oda“. Re�. K.�ernyt�.
29 d. 18 val. - „Korekt�ros klaida“. 
Re�. A.Dilyt�.
30 d. 18 val. - Martin McDonagh 
„Pagalvinis“. Re�. G.Varnas.
31 d. 18 val. - „Up�s po �eme“. 
Re�. G.Padegimas.
1 d. 18, 20.30 val. - Poj��i� ritualas 
moterims „Atvira oda“. Re�. K.�ernyt�.

KAUNO L�LI� TEATRAS
26 d. 12 val. - „Tikroji pelen�s istorija“. 
Re�. O.�iug�da.
27 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. 
Re�. A.Stankevi�ius.

KLAIP�DA

KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
26 d. 12 val. Did�iojoje sal�je - A.Dilyt�s 
„D�d�s Tito d�iazas“. Re�. A.Dilyt�.
30, 31 d. 18.30 val. Ma�ojoje sal�je - 
Premjera! B.Brecht „Mama Dr�sa“. 
Re�. E.Senkovs (Latvija).

�IAULIAI

�IAULI� DRAMOS TEATRAS
26 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - 
Y.Reza „Skerdyni� dievas“. Re�. 
A.Lebeli�nas.
27 d. 10, 11.30, 16 val. Ma�ojoje 
sal�je - Premjera! „Vandeninis nuotykis“. 
Id�jos autor� ir re�isier� B.Banevi�i�t�.
28 d. 18.30 val. Ma�ojoje sal�je - 
�iauli� universiteto Estrados meno 
studij� bakalaur� baigiamieji darbai. 
A.Nicolaj „Trys moterys“. 
Re�. J.�ib�da.
29 d. 18.30 val. Ma�ojoje sal�je - 
�iauli� universiteto Estrados meno studij� 
bakalaur� baigiamieji darbai. S.Mro�ekas 
„Atviroje j�roje“. Re�. J.�ib�da.

PANEV��YS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
26 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - J.Petrulis 
„Prie� srov�“. Re�. D.Budryt�-Samien� 
(Jurbarko kult�ros centro Konstantino 
Glinskio teatras).
27 d. 12 val. Ma�ojoje sal�je - Premjera! 
„Pats baisiausias spektaklis“. 
Re�. L.Kurja�ki (Serbija).
27 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - 
M.Camoletti „Pranc�zi�kos skyrybos“. 
Re�. D.Kazlauskas.
31 d. 18 val. Auk�taitijos siaurasis 
gele�inkelis - B.Hrabalas „Stotel�“ (N-16). 
Re�. J.Glomb.

PANEV��IO L�LI� VE�IMO TEATRAS
27 d. 12 val. - J.Radzevi�ius „Skruzd�l� 
Atsiskyr�l�“. Re�. A.Markuckis.

Koncertai
VILNIUS

VILNIAUS ROTU��
27 d. 19 val. - Vytautas Sondeckis 
(violon�el�) ir Augusta Jusionyt� (smuikas).

�V.JON� BA�NY�IA
26 d. 18 val. - „Unda Maris“ (vadovas 
dr. V.Pinkevi�ius). Vargon� muzikos 
myl�tojams.

LDK VALDOV� R�M� MUZIEJUS
29 d. 18 val. Did�iojoje renesansin�je 
men�je - Vengrijos renesanso muzika liut-
niai ir balsui. I.Konya (renesansin� liutnia), 
S.Bognar (balsas).

 S.VAINI�NO NAMAI
26 d. 16 val. - Vilniaus muzikinis 
at�alynas. Koncertuoja Vilniaus „��uoliuko“ 
muzikos mokyklos mokiniai.

TRAKAI

U�UTRAKIO DVARAS
27 d. 15 val. - „Deganti �el�“. Augustas 
Gocentas (violon�el�).

KAUNAS

RENGINI� OAZ�
1 d. 19 val. - Jeronimas Milius ir 
�eslovas Gabalis. Geriausios balad�s.

KLAIP�DA

KONCERT� SAL�
26 d. 18.30 val. - „Meil� Neapolyje“. 
Tomas Pavilionis ir Martynas Sta�kus su 
kameriniu orkestru.
30 d. 18.30 val. - „Metropolitenas ir 
Brodv�jus“. Saksofon� kvartetas „Atomos“ 
(Latvija): A.Kazlauskas (sopraninis sakso-
fonas), A.Raumanis (altinis saksofonas), 
J.Pukitis (tenorinis saksofonas), E.Lacis 
(baritoninis saksofonas).

KITI MIESTAI

KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
27 d. 12.45 val. Betygalos 
�v. Mikalojaus ba�ny�ioje - Sakralin�s 
muzi kos valandos. M.Beinaris (baritonas), 
S.Beinarien� (koncertmeister�).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 26-31 d. 
14.50, 18.20, 21, 22.50 val. (22.50 val. 
seansas vyks 26 d.).
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
26-31 d. 11.20, 17.50 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija) - 26-31 d. 10.50, 12.50, 
14.10, 16.10, 17.20 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 15.10, 19.20, 21.30, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 26 d.).
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 31 d. 18.15 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
26-31 d. 10.20, 13, 15.40, 17.30, 18.30, 
20.10, 21.20, 23.05 val. (23.05 val. sean-
sas vyks 26 d.).
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija) - 26-31 d. 10.10, 
11.40, 12.30, 15 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 26-31 d. 11, 
13.30, 16 val.
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 26-31 d. 13.10, 18 val. (31 d. 
18 val. seansas nevyks).
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 10.40, 15.30, 20.45, 23.30 val. 
(10.40 val. seansas vyks 28-31 d., 
23.30 val. seansas vyks 26 d.).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, N-13) - 26-31 d. 14.20, 20.55, 
22.50 val. (22.50 val. seansas vyks 26 d.).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 26-31 d. 17.40 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Brazilija, V) - 26-31 d. 10.30 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, Australija, 
JAV, V) - 26-31 d. 12.40 val.
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
25-31 d. 18.10 val.
„Gyvenimo kova“  (drama, Did�ioji 
Britanija, N-16) - 27, 29, 31 d. 20.35 val.
„Tiesa arba dr�sa“  (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 28, 31 d. 21.20 val. 25-26 d. 
23.55 val.
„Vaiduokli� byla“  (siaubo drama, Did�ioji 
Britanija, N-13) - 26, 29 d. 21.20 val.
„Tylos zona“  (siaubo trileris, JAV, 
Kanada, N-16) - 27, 30 d. 21.20 val.
„Anon“  (fantastinis trileris, JAV, N-13) - 
26, 28, 30 d. 20.35 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
originalo k., Rusija, V) - 26, 27 d. 10.40 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 26-31 d. 
14.35, 18.30, 21.30 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
26-31 d. 11.40, 17.30, 20.30 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija) - 26-31 d. 11.15, 12.20, 
14.15, 16.20 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 15.15, 19.30, 21.40 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 31 d. 20.50 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
26-31 d. 11.10, 13.50, 16.30, 18, 19.10, 
20.50, 21.45 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 26-31 d. 11, 
13.20, 15.40 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija) - 26-31 d. 11.20, 
13.40, 16.10 val.

„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 15.35, 18.40, 21.10 val.
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 26-31 d. 12, 20.50 val. (31 d. 
20.50 val. seansas nevyks).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, 3D, N-13) - 26-31 d. 14.30, 
20.15 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, N-13) - 26-31 d. 18 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 17.45, 21.20 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Brazilija, V) - 26-31 d. 13 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
26-31 d. 17.25 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Did�ioji 
Britanija, Australija, JAV, V) - 26, 
28-31 d. 11 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 26, 
28-31 d. 13.15 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
originalo k., Rusija, V) - 26-31 d. 
11.30 val.
„�em�: viena nuostabi diena“  (doku-
mentinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, 
Vengrija, Tanzanija, Jungtin� Karalyst�, 
Kosta Rika, �ri Lanka, Japonija, Jungtin�s 
Valstijos, V) - 26-31 d. 13.30 val.
„Pagrobta princes�“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Ukraina, V) - 
26-31 d. 15.50 val.
„Pagoni� �iedas“  (istorinis epas, 
Latvija, N-13) - 27, 29, 31 d. 18.15 val.
„Gyvenimo kova“  (drama, Did�ioji 
Britanija, N-16) - 26, 28, 30 d. 18.15 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Lumiere!“  (Pranc�zija) - 29 d. 17 val.
„Trys stendai prie Ebingo, Mis�ryje“  
(kriminalin� drama, JAV) - 29 d. 18.50 val. 
31 d. 18.40 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
26 d. 15.10 val. 31 d. 17 val.
„Tragedija“  (drama, Iranas) - 26 d. 
17 val.
„Namas 41-ojoje gatv�je“  (kriminalin� 
drama, Iranas) - 26 d. 19 val.
„Hana“  (Italija, Pranc�zija, Belgija) - 
26 d. 21 val.
„Nuostabieji l�zeriai. Kita planeta“  
(dokumentinis f., Lietuva, Italija, Belgija, 
�veicarija, Airija, �iaur�s Airija, Latvija, 
Ispanija) - 27 d. 14.20 val.
„Pami��s suk�ius“  (drama, Iranas) - 
27 d. 15.50 val.
„Pary�ius. Teksasas“  (drama, VFR, 
Pranc�zija, Did�ioji Britanija, JAV) - 27 d. 
18 val.
„Asmens sargybinis“  (drama, Iranas) - 
27 d. 21 val.
„100 met� kartu“  (Lietuva) - 28 d. 
15.30 val.
„Manasis Godard’as“  (Pranc�zija) - 
28 d. 16.50 val. 29 d. 21 val.
„Daktaras Murekas“  (veiksmo f., 
Lenkija) - 28 d. 19 val.
„J�s� Vincentas“  (animacinis f., 
Lenkija, Jungtin� Karalyst�) - 30 d. 17 val.
„�venta vieta“  (Italija) - 30 d. 19 val.
„Vaiduokli� byla“  (siaubo drama, 
Did�ioji Britanija) - 30 d. 21 val.
„Tav�s niekada �ia nebuvo“  (mistin� 
drama, Did�ioji Britanija, Pranc�zija, 
JAV) - 31 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
26-29 d. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 val. 
30-31 d. 11.30, 17.30, 20.30 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
26-29 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 
val. 30-31 d. 12.30, 14.30, 16, 18.45, 
21.30 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija) - 26-31 d. 10, 14, 
17.45 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, JAV, 
N-13) - 26-29, 31 d. 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 19.30, 21.45 val. 30 d. 14.30, 
16.30, 19.30, 21.45 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
26-31 d. 11, 13.30, 16.15, 19, 20.45, 
21.45 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 26-31 d. 
11.45, 15.45 val.

12  Teatras/koncertai

Neįprastu humoru žaižaruojantis ir kartu graudus vieno iš 
žymiausių lietuvių režisierių Rimo Tumino “Madagaskaras”, 
subtiliai ragindamas atsigręžti į praeitį, užgauna kažką, labai 
giliai slypintį, kiekviename iš mūsų. Nes, režisieriaus žodžiais, 
į bet kokį istorinį kontekstą nuklysdamas, grįžti į savo vaikystę. 
Negalime užčiuopti savo vientisumo apsiriboję vien gimimo 
data. Visi mes, anot Vilniaus mažojo teatro vadovo R. Tumino, - 
iš seniau. 

„Laisvalaikio“ inf.

„Madagaskaras“

Neįprastu humoru žaižaruojantis ir kartu graudus vieno iš 

„Madagaskaras“
GEGUŽĖS 29 D. 18.30 VAL. - VILNIAUS MAŽAJAME TEATRE

REŽISIERIUS: RIMAS TUMINAS

VAIDINA: JŪRATĖ BROGAITĖ, ARVYDAS DAPŠYS, TOMAS RINKŪNAS, INDRĖ 

PATKAUSKAITĖ, VALDA BIČKUTĖ, AGNĖ KIŠKYTĖ, MANTAS VAITIEKŪNAS IR KITI.
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„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 17.15, 19.30 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija, N-7) - 27-31 d. 
10.15, 12.30, 15 val. 26 d. 12.45, 15 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 18.30, 21.30 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 26-29 d. 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30 val. 30-31 d. 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
26-30 d. 10.30, 31 d. 10 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija) - 26 d. 11 val. (spe-
cialus seansas ma�iukams).
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, JAV, 
N-13) - 30 d. 12 val. (specialus seansas 
mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 26-31 d. 
11, 14.55, 19.50, 22.45 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 26-31 d. 
13.05, 18.50 val. (ATMOS).
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
26-31 d. 16.35, 22.10 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 15.30, 18.20, 22.55 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija) - 26-31 d. 12.20, 14.20, 
16.20 val.
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 31 d. 18 val. (COSMO 
VIP seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
26-31 d. 10.20, 13.55, 16.05, 17.50, 
19.30, 20.05, 21.50, 22.45 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 26-31 d. 
10.10, 15.10, 17.30 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 20.35, 23.10 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 26-31 d. 11.20, 18 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 26-31 d. 14.40, 21.20 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Vokietija) - 26-31 d. 10.30, 13 val.
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 17.40, 20.30 val. (31 d. 17.40 val. 
seansas nevyks).

„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, Australija, 
JAV, V) - 26-31 d. 10.50 val.
„�em�: viena nuostabi diena“  (doku-
mentinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, 
Vengrija, Tanzanija, Jungtin� Karalyst�, 
Kosta Rika, �ri Lanka, Japonija, Jungtin�s 
Valstijos, V) - 26-31 d. 12.55 val. 26, 28, 
30 d. 10.40 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Brazilija, V) - 26-31 d. 12.40 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
27, 29, 31 d. 10.40 val.

CINAMON
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Danija) - 26-28, 30 d. 10.10, 
12.30, 18.15 val. 29 d. 10.20, 12.10, 
18.15 val. 31 d. 10.20, 12.30, 18.15 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  (fan-
tastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 26-28, 
30 d. 12, 15, 16.45, 19.40, 22 val. 
29 d. 12.20, 15, 16.45, 19.40, 22 val. 31 d. 
13.15, 16, 16.45, 19.40, 22 val.
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
26-30 d. 18, 21 val. 31 d. 18.45, 21.30 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, 
JAV, N-13) - 26-30 d. 20.15 val. 31 d. 
19.50 val.
„Plojus“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Islandija, Belgija) - 29 d. 14 val.
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
26-31 d. 14.15, 19.30, 22.30 val.
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 26-30 d. 10, 
12.15, 14.30, 17 val. 31 d. 10, 11, 12.15, 
14.30 val.
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-28, 30 d. 14.45 val. 31 d. 20 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-30 d. 19.15 val. 31 d. 17.30 val.
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 26-31 d. 21.45 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 26-30 d. 13.15 val. 31 d. 
12.40 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, 3D, N-13) - 26-31 d. 16.30 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Brazilija, V) - 26-28, 30 d. 10.45 val. 
29 d. 10.20 val. 31 d. 16.15 val.
„Pagrobta princes�“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Ukraina) - 26-28, 
30 d. 11.15 val. 29 d. 10.10 val. 31 d. 
11.30 val.
„Tylos zona“  (siaubo trileris, JAV, 
Kanada) - 26-31 d. 22.15 val.

„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
26-30 d. 16.15 val. 31 d. 15.40 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, Australija, 
JAV, V) - 26-28, 30 d. 12.45 val. 31 d. 
11.15 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija) - 26-28, 30 d. 
10.20 val. 29 d. 12 val. 31 d. 10.10 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, N-13) - 
26-31 d. 11, 15.10, 21.10, 23.55 val. 
(23.55 val. seansas vyks 26 d.).
„Solo. �vaig�d�i� kar� istorija“  
(fantastinis veiksmo f., JAV, 3D, N-13) - 
26-31 d. 12.10, 18.10 val.
„Did�ioji kriau�� ir magi�ka jos 
kelion�“  (animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Danija) - 26-31 d. 10.10, 11.10, 13, 15 val.
„Mielas Diktatoriau!“  (komedija, 
JAV, N-13) - 26-31 d. 17, 19.40, 23 val. 
(23 val. seansas vyks 26 d.).
„Kol dar neat�jo audra“  (veiksmo 
drama, JAV, N-13) - 31 d. 19.10 val. 
(COSMO VIP seansas).
„Deadpool 2“  (komedija, JAV, N-16) - 
26-31 d. 10.30, 13.20, 16, 18.40, 21.30, 
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 26 d.).
„Teris ir u�burta au�ros karalyst�“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Did�ioji Britanija, Meksika) - 26-31 d. 
10.50, 13.10, 15.30 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Vokietija) - 26-31 d. 10.20, 14.55 val.
„A� gra�i“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 19.10, 21.40 val. (31 d. 
19.10 val. seansas nevyks).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� 
epas, JAV, N-13) - 26-31 d. 14, 20.30, 
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 26 d.).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 26-31 d. 17.15 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Brazilija, V) - 26-31 d. 12.40 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, Australija, 
JAV, V) - 26-31 d. 17.25 val.
„Tiesa arba dr�sa“  (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 26-31 d. 21.50 val.
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 26-31 d. 17.50 val.
„Knyg� klubas“  (komedija, JAV, N-13) - 
26-31 d. 20.20 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Kinas/knygos  13

Ilgai savo šalį valdęs vienos karibų salų diktatorius generolas Antonas Vincentas, pasaulyje 
pagarsėjęs savo žiaurumu, susiranda susirašinėjimo draugę iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Tai - 
visiškai aplinkinių nesuprasta ir paauglystės kamuojama Tatjana. 

Po to, kai Antono saloje įvyksta sukilimas, žiaurusis diktatorius pasislepia ir atsiranda būtent 
savo susirašinėjimų draugės Tatjanos namuose. Be jokios abejonės, ji gyvena ne viena, tad paauglei 
ir diktatoriui reikia susitvarkyti dar ir su panikuojančia motina Darlena. Ir nors generolas Vincentas 
maskuojasi, seni įpročiai niekur nedingsta, tad jis vis bando ką nors patardyti ar kitaip pakankinti, 
o jaunąją Tatjaną moko susidoroti su jos mokykloje siautėjančiomis bjaurybėmis, ir tinkamo elgesio 
su patinkančiais berniukais.      „Forum Cinemas“ inf.

KINO TEATRUOSE NUO 
GEGUŽĖS 25 D.
KOMEDIJA, JAV, 2018
REŽISIERIAI: LISA ADDA-
RIO, JOE SYRACUSE 
VAIDINA: MICHAEL CA-
NE, ODEYA RUSH, KATIE 
HOLMES, JASON BIGGS, 
SETH GREEN IR KITI

FILMAS ANGLŲ KALBA SU 
LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

„Mielas Diktatoriau“
„Dear Dictator“
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Aktor� EGL� JACKAIT� 
d�iaugiasi, kad �iandien, 
kai pasaulis sukasi 
beproti�ku grei�iu, o 
vieni darbai veja kitus, ji 
suranda laisv� valand�l�, 
kai gali sau leisti su knyga 
nueiti � kopas ir pasi-
nerti � visai kit� pasaul�. 
Da�niausiai ji renkasi 
spausdintas knygas, bet 
neatmeta galimyb�s, kad 
ateityje skaitys ir elekt-
ronines.

�ANRAS. Skaitymas man teikia 
labai didel� d�iaugsm�. Beveik 
visada skaitau keliaudama, tuomet 
skryd�iai ir laukimas oro uostuose 
neprailgsta. Visai neseniai dar kart� 
perskai�iau Paulo Koelo (Paulo 
Coelho) knyg� „Penktasis kalnas“. 
Dabar skaitau apie monsinjor� 
Kazimier� Vasiliausk� „�mogus 
ir jo kalnas“, na o „B�gan�ios su 
vilkais“ - knyga, kuri irgi yra visada 
�alia man�s. Viena i� �domiausi� 
knyg� man yra �ventojo Ra�to 
„Naujasis Testamentas“. Be to, savo 
bibliotekoje turiu labai daug poezi-
jos. Neseniai vyresnysis s�nus 
padovanojo Dalios Saukaityt�s 
eil�ra��i� knygut�. Nuostabi 
k�ryba. Manau net papildysiu tais 
eil�ra��iais savo k�rybinio vakaro 
„Jausm� d�iazas” repertuar�. Dar 
labai patinka rus� klasika, karts nuo 
karto vis naujai j� paskaitau. O kar-
tais norisi lengvo romano. �od�iu, 
tik sp�k skaityti.

FORMATAS. Vis dar renkuosi 
�prast� spausdintin� knyg�. Turiu 
toki� svajon� - kada nors pati 
�garsinti knygas. Kol kas dar 
ve�iojuosi tikras knygas, nepaisant 
to, kad jos b�na sunkios ir didel�s. 
Tai nerei�kia, kad niekada neskai-
tysiu elektronini�. Suprantu, kad 
turi koja kojon eiti su �iuolaikiniu 
pasauliu. Tikiu, kad elektronin� 
knyga palengvina gyvenim�. Juk 
tuomet nebereikia ne�iotis trij� 
stor� knyg�.

BIBLIOTEKA AR KNYGYNAS. Labai 
daug knyg� padovanoja, be to, 
dalijam�s su draugais. Nors tie sko-
linimai nepasiteisina - ne paslaptis, 
kad �mon�s paskui negr��ina. 
Gal ir pas mane svetim� knyg� 
u�silik�. Kartais einu ir � bibliotek�. 
Nors retai, nes dar turiu daug 
neperskaityt� knyg� savo lentynose.
Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-

KEIZIKIENĖ

K� skaitai?

ADAM KAHANE

„BENDRADARBIAUTI 
SU PRIEŠU“
KATEGORIJA: PSICHOLOGIJA 
IŠLEIDIMO METAI: 2018 
ORIGINALO KALBA: ANGLŲ K.
Da�nai siekdami mums svarbi� tiksl� privalome 
dirbti su �mon�mis, su kuriais nesutariame, 
kuri� nem�gstame arba kuriais nepasitikime. 
Tarptautinio bendradarbiavimo ekspertas Adamas 
Keihenas (Adam Kahane) ne kart� praktikoje susid�r� su �iuo i���kiu, 
spr�sdamas tiek reik�mingas pasaulines problemas, tiek kasdienius organizacij� 
ar net �eimyninius r�pes�ius. Autorius pasteb�jo, kad �sitvirtinusi bendradarbia-
vimo samprata, gr�sta fantazijomis apie harmonij�, tikrum�, garantijas, pritarim� 
vieni kitiems yra klaidinga. 

�ioje knygoje A.Keihenas pripa��sta nepatogi�, kupin� nesutarim� realyb� ir si�lo 
visi�kai nauj� po�i�r� � bendradarbiavim� bei dalijasi patirtimi, kaip s�kmingai 
dirbti ne tik su kolegomis ir draugais, bet ir su oponentais ar net prie�ais.

DAVID LEBOVITZ

„APARTAMENTAS“
KATEGORIJA: LAISVALAIKIO LITERATŪRA 
IŠLEIDIMO METAI: 2018 
ORIGINALO KALBA: ANGLŲ K.
Bestseleri� „Saldus gyvenimas Pary�iuje“ ir „Mano 
Pary�iaus virtuv�“ autorius, visame pasaulyje 
garsus virtuv�s �efas Davidas Lebovicas (David 
Lebovitz) ir toliau t�sia pasakojim� apie savo 
gyvenim� Pary�iuje - ��kart, nusprend�s �aviajame 
�viesos ir meil�s mieste �sigyti bei �sirengti nuosavus 
namus, jis susiduria su begale r�pes�i�, patiria virtin� nuotyki� ir i�siai�kina 
daug nauj� pranc�zi�kos kult�ros, visuomen�s, maisto ir kasdienio gyvenimo 
ypatum�. Jais visais, kaip visuomet, dosniai ir �aismingai dalijasi su skaitytojais.

Prad�j�s nuosavo b�sto paie�kas, o v�liau jo remont�, D.Lebovicas ne�sivaizdavo, 
kad susidurs su logikai ir protui kartais sunkiai pasiduodan�iomis aplinkyb�mis, 
specifiniu statybinink� darbo grafiku ir etika. N� minutei neprarasdamas 
jam b�dingo puikaus humoro jausmo, savo pasakojim� jis gardina naujais 
pary�ieti�kos virtuv�s receptais, ir net ir kar��iausiose batalijose d�l grind�, sien� 
ar santechnikos nepamir�ta to magi�ko jausmo, kuris prie� daugel� met� �kv�p� j� 
atsikraustyti � Pary�i� ir susikurti �ia tikrus namus.

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

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

KAVINĖS, RESTORANAI

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

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

KITOS PASLAUGOS

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

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

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

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

TEATRAS

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

APRANGA, AKSESUARAI

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

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

MOKYMO KURSAI

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

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

KITOS PREKĖS

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

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, 
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.
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Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 

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

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

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

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

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

PROGNOZĖ  GEGUŽĖS 26 – BIRŽELIO 1 D.

GERA DIENA: 27 D.

BLOGOS DIENOS: 26, 30 D.

Operos solistas 
Edgaras Montvidas
1975 05 27

Kino operatorius 
Algimantas Mikutėnas
1949 05 28

Aktorė 
Rūta Lee
1936 05 30

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

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

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

Atlikėja 
Anžela Adamovič-Gečienė
1987 05 28

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

SVEIKINA

Avinas. Neramus 
ir aktyvus laikotarpis. 
Būsite nuolat 

gaišinami ir trukdomi kitų 
asmenų, o tai jauks jūsų planus 
ir lengvai erzins. Leiskite 
sau atsipūsti. Pasaugokite 
sveikatą, silpna grandis bus 
gerklė ir akys.

Vėžys. Meilėje vyraus 
romantiniai atspalviai. 
Antroje savaitės 

pusėje galite sulaukti jums  
labai svarbių žinių dėl  
darbo pasiūlymo. Jei tvarkote 
nekilnojamojo turto reikalus, 
pagaliau gausite seniai lauktą 
raštą ar žinią.

Svarstyklės. Įvertinkite  
santykius, kad į ateitį 

žengtumėte tvirtai žinoda-
mi, į kurį petį galite atsiremti. 
Tikėtina, kad darbe  užgrius 
lavina rūpesčių. Atsiras netikėtų 
išlaidų, kurios kaip reikiant išmuš 
iš pusiausvyros ir apkartins gy-
venimą. Nenusiminkite, fortūna 
jums ruošia dovanas, kurių seniai 
esate nusipelnę.

Ožiaragis. Tvarkydami 
darbe piniginius reika-
lus būkite ypač atidūs, 

nes galite priimti neadekvačius 
sprendimus, už kuriuos 
vėliau teks brangiai sumokėti. 
Vartokite daug kalcio turinčius 
produktus.

Jautis. Tikėtina, kad 
susitiksite su senais 
bičiuliais. Asmeninio gy-

venimo dangų nušvies malonių 
akimirkų spinduliai. Sėkmė lydės 
finansininkus. Tai gana stabili ir 
finansiškai saugi savaitė. 
Visgi savijauta nebus gera, 
pasirūpinkite, nes gali 
parklupdyti peršalimo ligos.

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

garsiai, tačiau tai - ne pabaigos 
laikas, sudarius paliaubas, viskas 
tekės kasdiene vaga. Intuicija 
jūsų neapgaus, šią savaitę  
geriau pirkti nei parduoti, 
pasikliaukite nuojauta. 
Saugokitės vandens telkinių. 

Vandenis. Tikėtini 
nesutarimai su mylimu 

žmogumi. Gerai seksis 
tvarkyti jums įprastus 
darbinius reikalus, netinkamas 
laikas naujų darbų pradžiai. 
Dažniau užsukite į sporto 
klubą.

Dvyniai. Jūsų pasitikėji-
mas savimi ir gera 
nuotaika neleis elgtis su 

jumis nepagarbiai. Profesinėje 
veikloje patartina atkreipti dė-
mesį į kolektyvą, gal būt 
kažkuriam esate konkurentas ir 
tik laiko klausimas, kada yla išlįs 
iš maišo. Saugokite kojas.

Mergelė. Asmeninius 
santykius drums delsimas, 
antroji pusė turi planų, 

tačiau kol kas mąsto ir tyli. 
Palankus laikas valstybės 
struktūrų  darbuotojams, 
politikams, galite išgirsti netikėtą 
naujieną, ji bus susijusi su darbu. 
Saugokitės žarnyno infekcijos, 
plaukite vaisius ir daržoves.

Šaulys. Nors spaus kas-
dieniai darbai, mintis 
užvaldys nauja pažintis. 

Aistra bus stipresnė už pareigos 
jausmą, o tai atsilieps darbinei 
veiklai. Net jeigu ir prispaus fi-
nansiniai rūpesčiai, nepraraskite 
optimizmo, viskas priklausys nuo 
vidinio nusiteikimo, todėl tikėki-
te, kad viskas bus gerai. Palankus 
laikas atlikti sveiktos patikrinimą.

Žuvys. Bus svarbu 
išsiaiškinti, kas jus sieja su 
antrąja puse - nuošir-

dūs jausmai ar išskaičiavimas. 
Įvertinkite santykius, kad į ateitį  
žengtumėte tvirtai. Finansinius 
reikalus tvarkykite, klausydami 
intuicijos, tai padės išvengti klai-
dingų sprendimų. 
Saugokitės vandens telkinių.

Liūtas. Asmeniniame 
gyvenime santykiai 
klostysis kiek vangokai, 

todėl imsite abejoti pasirinkimu. 
Savo darbo vietoje jausitės pui-
kiai, nors norėdami įveikti  už-
duotis turėsite paplušėti iš 
peties, tik taip jūsų darbo 
rezultatai bus puikūs. Palankus 
laikas atostogauti.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

REDAKTORĖ
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
laisvalaikis@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� 
galite laim�ti ra�ytojos 

Hanos Kent (Hannah Kent) 
knyg� „Paskutin�s apeigos“.

Atsakym� iki gegu��s 31 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�tojas 
Ugnius Kaminskas i� Vilniaus. 
Jam bus �teikta Hanos Kent (Hannah 
Kent) knyga „Paskutin�s apeigos“ 

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

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

Vertikaliai: Oklahoma. Kaulenis. Osaka. 
Reiklus. Kvaga. Rarotai. TG. Moka. Kokitas. 
Kar. Lyja. Hamakas. Nica. Ne. Moralas. Galis. 
Romenas. Pagijo. Soliteras. Paramos. Poteris. 
Satinas. Karelas. Tukanas. Doleris. Salakas. 
To. Atis. Trotilas. BAM. �sas. Kaluga. Irid�.
Horizontaliai: Kmynas. Ko. Lovoje. Opalas. 
Pasaka. Loreta. Haga. Riteris. �oka. Motelis. Ma. 
Homeras. Kareris. TK. Romanas. Ra. Karakalas. 
Sol. Erikas. Tatu. Kiotas. Sulig. Aktas. Pakala. 
�ulas. Pataka. Lui. Garinasi. Es. Naganas. 
Kilimas. Bi. Pistacijos. Tad. Grasos. Lom�.
Pa�ym�tuose langeliuose: GALAKTIKA.

SU
DO
KU

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

Pacientas gydytojui:
- Būkite sąžiningas - ar 

mano padėtis labai bloga?
 Gydytojas:
- Ką reiškia bloga? Sakyki-

me taip: jei aš jus pagydysiu, 
išgarsėsiu visame pasaulyje!

●
Gydytojas-dietologas ligo-

niui:
- Štai jūsų dieta: 300 gra-

mų troškintų cukinijų, 400 
gramų žalumynų ir kiek tik no-
rite salotų lapų per dieną.

- Gydytojau, o ant kaklo 
reikia pasikabinti varpelį, ar ir 
be jo galima ganytis?

●
Ateina komisija į psichiat-

rinę. Žiūri - ligoniai pasiėmę vai-
rus bėgioja po ligoninę. Nueina į 
ligoninės direktoriaus kabinetą, 
atsisėda ant kėdės ir klausia:

- Kas ligoninėje darosi? Vi-
si pacientai visai išprotėjo.

Direktorius susirūpinęs at-
sidaro seifą, išsitraukia vairą 
ir sako:

- Važiuojam, patikrinsime.
●

Sugalvojo psichiatrinės auk-
lėtiniai pabėgti per raktų skylu-
tę. Repetavo, repetavo, viską iki 
smulkmenų suplanavo... Išaušo 
diena, kai turėjo bėgti, vienas 
įsibėgėja ir trenkiasi galva į spy-
ną. Atsitrenkia, krenta ant že-

mės, nesupranta kodėl. Pasižiū-
ri į skylutę:

- Nieko nebus, vyrai, nepa-
bėgsime - raktas įkištas.

●
- Jaunuoli, jums būtinai 

reikia nešioti akinius, - sako 
okulistas pacientui. 

- Bet juk jūs dar nepatikri-
note mano regėjimo, - suglumęs 
atsako šis.

- Aš jį patikrinau tada, kai 
jūs į mano kabinetą įėjote ne 
per duris, bet per langą.

●
Į chirurgo kabinetą įbėga 

vyras su peiliu nugaroje ir šau-
kia:

- Gydytojau, padėkite!!! 
Abejingas viskam chirur-

gas ištraukia iš paciento nuga-
ros kruviną peilį ir įsmeigia į 
akį:

- Mano darbo laikas nuo 
devintos iki keturių. Patarčiau 
eiti pas okulistą, jis dirba iki 
šešių.

●
Pas psichiatrą užeina žmo-

gus:
 - Gydytojau, manau, kad 

mes yra ne aš, o aš yra dviese, 
tai yra mes esame susidvejinu-
si asmenybė! 

 - Nieko nesupratau. Pa-
kartokite viską, tik kalbėkite pa-
eiliui, o ne abu iš karto!

ANEKDOTAI

EP
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KAINA. Aukcione Ženevoje retas mėlynasis deimantas, kuris pastaruosius 300 
metų priklausė Europos karaliams, parduotas už 6,7 mln. dolerių (5,68 mln. Eurų)


