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RedakcIjoS žodIS

Mes redakcijoje daug juokiamės. juokas ir darbas 
išties vienas kitą papildo. aš pati asmeniškai labai 
vertinu žmones, turinčius gerą humoro jausmą. Šį 
žurnalą tokiems linksmuoliams ir paskyrėme. 

T
ačiau, kaip sako vienas mūsų pašnekovų, juokas – dalykas rimtas. Rimčiausia, kas mums 
pastaruoju metu nutiko, – atsisveikinome su „Laikas.lt“ redaktore Rasa. Išvažiuodama 
į ilgą kelionę ji pasiėmė ir dalį mūsų geros nuotaikos... Tačiau verčiame naują puslapį ir 

randame: gerbiamą Algimantą Čekuolį, kartu su žurnaliste Karolina gvildenantį visuomenės 
pašiepiamų viengungių situaciją; Tadą Vidmantą, arba ciniškąjį Robertą; apie vieną rėksmin-
gą Vilniaus veikėją ir kitus jurodivus pasakojantį Kirilą Glušajevą; šalinti nuo savo kūno plau-
kus kategoriškai atsisakiusią britų žurnalistę; nepralenkiamų kino komedijų sąrašą; žymių 
mūsų šalies veikėjų mėgstamiausių anekdotų ir, kaip visada, „Pasidaryk pats“, „Gatvės stilių“, 
„Talentų banką“, jogos meistro pasakojimą, renginių gidą ir kt.  

Iš visos linksmos redakcijos širdies dėkojame netradicinio viršelio autoriams – studijai  
DADADA (apie juos skaitykite 30–32 psl.). Matuokitės spalvotus stačiakampius ir išgirskite,  
ką sako viršelis (pradėkite nuo mėlyno stačiakampio)!  

Gero laiko! 
Dovilė
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Autoriai: Karolina Paulonytė, Reda 
Krušinskaitė, Rasa Barčaitė, Lina Sabaitytė, 
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Dizaineris Tomas Mozūra
Viršelį kūrė studija DADADA

Su redakcija galite susisiekti:
mob. +370 660 05 831
el. p. redakcija@laikas.lt

Reklama:
Aina Kunigėlytė,
mob. +370 660 05 832,
el. p. aina@laikas.lt

Žurnalą leidžia:
UAB „Baltic Net Media“,  
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Mėnesinis žurnalas „Laikas.lt“ leidžiamas 
pirmą kiekvieno mėnesio pirmadienį. 
Medžiaga, pateikta mėnesiniame žurnale, yra 
„Laikas.lt“ nuosavybė, ją kopijuoti ir platinti 
be redakcijos sutikimo griežtai draudžiama. 
Už reklamos turinį „Laikas.lt“ neatsako.

 
Kaunas: verslo centrai, „Čili pica“, „Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee 
Inn“, „sandija“, „Ramzis II“, VDu, KTu, „Blue orange“, „Mio Cafe“, „Pres-
to“, „supremo“ kavos namai, „City Cafe“, „Bella Italia“, „Boun Giorno“, 
„Pas stanley“, „sushi express“, „Coffe inn“, „Vero Cafe“, „Buon Gior-
no Taverna“, „Groovy“, alaus pub’as-krautuvėlė „Gyvas“, „Pjazz Oldto-
wn“, „Chocolaterie“, YZYbar, kavinė „Kultūra“, Kauno kamerinis teatras, 
„Radharane“, „101 Kepyklėlė“, „Pas Romano Paolo“, „Jums“, „Flamenco 
Cafe & Vino“, „Femina Bona“, grožio salonas „Tovera“, „Tamsta“, „undi-
nė“ „Ryšių kiemelis“, „Džem’pub“ ir kt.

ŠIaulIaI: „Centro šokoladinė“, „Coffee Inn“.

VIsa lIeTuVa – „sPa Vilnius sana“.

 Naujas numeris pasirodys liepos 2 dieną.

žurnalų rasite šiose vietose 
VIlnIus: verslo centrai, „Kibin inn“, „Walk to Wolk“, „Čili pica“, „ Mambo Pizza“, „Bravarija“, 
„Coffee Inn“, „submarinas“, „Pica ir Kava“, „Bermudai“, „Tamsta,“ „Briusly“, „sotas“, „Bam-
balynė“, „Orgazmus“, „Cozy“, „show Makers“ šokių akademija, „Pink Milk shake“, kino tea-
trai „Pasaka“ ir „skalvija“, IsM, VGTu, TVM, VIKO, VPu, Vu, MRu, VVTa, VDK, VDa, moky-
kla elC, „Crustum“, „sushi express“, „sushi House“, „Take Way“, „Milkshake Bar“, „Guru“, 
„livin“, „Kibin Inn“, „Wok to Walk“, „B bar“, užupio picerija, „Prie angelo“, Itališka vyninė, 
„Bunte Gans”, „Gringo“, „Balti drambliai“, „Coco“, „Būsi trečias“, „soul Box“, „Bix“, „artis-
tai“, „X club shop“, viešbutis „adelita”, Menų spaustuvė, užupio kavinės terasa, „sPa Vilnius 
DIa“, „Vero Cafe“, vyninė „Vinchenzo mimoza“, „Šviežia kava“, Daiktų viešbutis, „Mint vine-
tu“, „Beer barell“, „Park Inn“, „Brandevino“, „Pitstoppizza“, „RawRaw“, „Žėrutis“, „Gaudos 
sPa namai“, „alaus namai“, „Muskatas“, „Puntukas“, „Jalta“, grožio salonai: „salon Plus“, 
„Figaro“, „Bolero“, „eslauda“, „Performa“, „Perla“, „art of Beauty“, „Šilkinė banga“, „Grožio 
ekspertas“, kinų masažo centras QI anMO, „studio 9“, „The Room“, „Meat lovers Pub“, jo-
gos centras „shanti“, šokių studija „Orientalija“, „Dovilės rytietiškų šokių studija“, „Vasaros 
terasa“, „Vienuolyno kiemas“.

žiūrėk į žurnalo viršelį pro 
spalvotus stačiakampius.  
Pradėk nuo mėlyno.



ČekuolIS aPIe 
ŠIų dIeNų 
SeNMeRgySTėS 
IR SeNbeRNySTėS 
RealIjaS

Neigiamo požiūrio į 
netekėjusias merginas 
ar nevedusius 
vaikinus visuomenė 
pradėjo atsikratyti 
visai neseniai, bet 
įtartinų žvilgsnių į 
vienišius netrūksta 
ir šiandien. kodėl 
šiuo metu jaunimas 
neskuba tuoktis, 
susilaukti vaikų ir 
priimti rimtesnių 
įsipareigojimų? ar iš 
tiesų yra pamintos 
šeimos vertybės, o 
gal tai tik naujos 
kartos ir naujo 
gyvenimo modelis, 
kuriam priešintis 
nėra reikalo? apie 
tai ir apie daugybę 
kitų dalykų kalbamės 
su televizijos laidų 
vedėju, žurnalistu bei 
rašytoju algimantu 
Čekuoliu, kuris sako, 
jog senmergystė ir 
senbernystė – ne 
tragedija, o šių dienų 
realija.

Postringavimų, jog šiandien 
jaunimas pamina taip il-
gai puoselėtas senolių ver-
tybes, šiame straipsnyje ne-
rasite. Drauge su A. Čekuo-
liu bandome į šių dienų rea-
liją pažvelgti kiek kitu kam-
pu ir paieškoti gana logiškų 
argumentų, kurie atsakytų į 
klausimą „Kodėl?“.
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Baigėme arti žemę 
Žurnalistas A. Čekuolis įsiti-
kinęs, kad šeimos vizija skir-
tingomis istorinėmis epo-
chomis keitėsi, tad nenuos-
tabu, kad ji kinta ir šiandien. 
Rašytojas įsitikinęs, jog Lie-
tuvoje yra stiprios tradici-
nės šeimos vertybės, tačiau 
laikui bėgant viskas keičiasi. 
Klausiate, kokie įsitvirtins 
nauji papročiai? A. Čekuo-
lis atsako: „Žiūrime į praei-
ties šeimą kaip į etaloną, bet 
gyvenimas labai pasikeitė. 
Ir jokiu būdu negalima sa-
kyti, kad jis pasikeitė į blo-
gąją pusę. Kaip jis pasikei-
tė? Visų pirma prasidėjo ur-
banizacija ir žmonės patrau-
kė į miestus. Jau 50 proc. pa-
saulio žmonių gyvena mies-
tuose ir tas procentas nuola-
tos didėja.“

Pasitelkdamas lyginamą-
ją analizę bei istorines ži-
nias, žurnalistas tvirtina, 
kad Lietuvoje šis procesas 
vyksta dviem etapais: iš kai-
mo į miestelius ir tik po to 
– į miestus. Tai, anot žurna-
listo, normalus procesas, o 
tiems, kurie vis dar postrin-
gauja ir išgyvena svarsty-
dami, kas melš karves, au-
gins vištas, jis siūlo savęs pa-
klausti: „Kada aš paskutinį 
kartą buvau alkanas, nes ne-
buvo maisto produktų?“ A. 
Čekuolis įsitikinęs, kad da-
bar tokios bėdos nėra ir ne-
gali būti, išskyrus tuos atve-
jus, kai žmogus prasigeria ar 
kitaip nusigyvena. 

„Žmonės keliasi į miestus, 
nes tik mieste galima uždirb-
ti, o gyvendamas kaimo sody-

Meilė – tai 
draugys-

tė plius eroti-
ka. Kai eroti-

ka baigiasi, lie-
ka draugystė ir 

atvirkščiai.

karolina Paulonytė
karolina@laikas.lt



boje, ką tu, žmogeli, uždirb-
si. Na, nebent savo žemės tu-
ri užtektinai, o jeigu ne, tai 
tu – varguolis. Žmonėms ke-
liantis į miestus, daug žemės 
lieka be šeimininko, o mies-
tietis užima tik 3 proc. tos 
žemės, kurią užima sodie-
tis, nes dažniausiai gyvena 
daugiaaukščiame name. Jei-
gu žmonėms pavyko per pas-
taruosius 10 metų patrigu-
binti saugomų teritorijų kie-
kį – tiek džiunglių, tiek kitų 
draustinių bei rezervatų, tai 
tik todėl, kad jos tapo niekie-
no. Bet juk nuo to badas ne-
padidėjo, netgi priešingai – 
sumažėjo. Lygiai toks pats 
procesas vyksta daug inty-
mesnėje sferoje – šeimoje“, – 
pratęsia mintį A. Čekuolis. 

Dramblienė visada 
eina pirma
Moteriai dabar nereikia ran-

komis skalbti upelyje – ji tu-
ri skalbimo mašiną. Vaikams 
auginti įsteigti lopšeliai-dar-
želiai, kurie darosi vis mo-
dernesni, geresni. Moteris 
dėl to tampa daug laisvesnė, 
nes atkrinta daugybė buities 
problemų, todėl išnyksta tas 
pirmykštis būtinumas, kai 
vyrui ir moteriai reikėjo vie-
nas kitam padėti buityje. 

„Anksčiau žmona paklus-
niai tylėdavo prieš vyrą, nes 
suprasdavo, kad be jo ji yra 
bejėgė. Dabar ši situacija pa-
sikeitė. Tiek vyras, tiek mo-
teris – daugmaž vienodo sta-
tuso žmonės. Bet nebūtinai 
ir ne visada vyras yra domi-
nuojantis. Šiuo metu daž-
na tendencija, kad mote-
rys daug kur dominuoja, 
pvz. teisės, medicinos, švie-
timo ir žiniasklaidos sekto-
riuose. Moterų prigimtis to-

kia, kad jos turi būti lyderės. 
Kaip ir dramblių kaimenėje, 
nes dramblienė visada eina 
pirma, antys taip pat skren-
da pirmos, o patinai iš pas-
kos. O ką tai reiškia? Ogi kad 
tai yra natūralus reiškinys. 
Žmonės grįžta į pradinį bū-
vį“, – svarstė A. Čekuolis.  

Šiandien vyrų ir mote-
rų santykiai kitokie, įsitiki-
nęs A. Čekuolis. Su šypse-
na pašnekovas pripažįsta, 
jog vyrai nėra tokie reikalin-
gi šiuolaikinėms moterims, 
kaip tai buvo kitados, ir pri-
duria, jog nebent tik tam, 
kad būtų ką pabarti ar su 
kuo permiegoti.  

Meilės „perdegimas“ 
ir dažnos skyrybos 
Žurnalistas bei rašytojas 
A. Čekuolis tvirtina, jog eg-
zistuoja toks reiškinys kaip 

ankstyvas meilės perdegi-
mas. Anot jo, psichologai šį 
reiškinį skirsto į keletą eta-
pų, tačiau jis yra įsitikinęs, 
kad po septynerių metų mei-
lės nelieka. „Geriausiu atveju 
lieka draugystė, pagarba, vie-
nas kito palaikymas, bet jei 
vyras viską prageria, tai koks 
jis rėmėjas? Jis – griovėjas. 
Jeigu vaikučių nėra ir nėra 
artumo, viskas dingsta. To-
kiu atveju šeimos skiriasi“, – 
sako A. Čekuolis. Vyras prisi-
mena ir taip dažnai šiuo me-
tu eskaluojamus besiskirian-
čių šeimų statistikos rodi-
klius, kurie, pasak žurnalisto, 
būtų dar didesni, jei kas nors 
fiksuotų poras, kurios nė-
ra įteisinusios santuokos, ta-
čiau gyvena kaip šeima. 

Kodėl tokia matemati-
ka? „Jeigu draugystė neužsi-
mezgė, vaikų negimė, tai ki-
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tų saitų ta pora neturi. Ir štai 
tokios poros turi skirtis, tai 
natūralus reiškinys“, – įsiti-
kinęs žurnalistas.  

Be abejo, yra ir kitokių šei-
mos kūrimo pavyzdžių, ku-
rių nepamiršta paminė-
ti žurnalistas. Kitas šeimų 
kūrimo pavyzdys – Azijos 
šalys, tokios kaip Banglade-
šas, Indija, Šri Lanka, arabų 
pasaulis. Žurnalistas jau ne 
vienoje savo knygoje apta-
rinėjo santuokos ne iš mei-
lės privalumus. „Tokiose ša-
lyse, kuriose partnerį išren-
ka tėvai, o tai daro labai rū-
pestingai, besiskiriančių 
šeimų procentas labai ma-
žas. Tėvai rinkdami partne-
rį savo vaikui žiūri, kad šis 
atitiktų socialinį statusą, iš-
silavinimą, vertybių skalę. 
Greičiausiai daugumai ky-
la klausimas, o kurgi meilė? 

Meilė bus, pradės susitiki-
nėti, pradės miegoti kartu ir 
atsiras meilė. Po vedybų ši-
taip sujungti žmonės nepra-
deda visko iš karto, dar ne-
miega kartu, jie gerus pusę 
metų bando pažinti vienas 
kitą, vaikšto į kiną kartu ir 
panašiai. Šitaip suorgani-
zuotų šeimų skyrybų skai-
čius – tik 1 procentas.“

Tiesa, pašnekovas pabrė-
žia, jog jis nesiūlo lietuviams 
imti pavyzdį iš Azijos šalių. 
„Aš nesiūlau versti žmones 
tuoktis – niekas nesutiks. 
Juk ir jūs nesutiktumėte, 
kad jus suporuotų kaip veis-
linį gyvulį“, – su šypsena kal-
bėjo A. Čekuolis. 

Senbernis ir 
senmergė – baimės 
pasekmės?
Vis daugiau jaunų žmonių 
neskuba kurti šeimų ir prisi-
imti įsipareigojimų. To prie-
žastis, anot A. Čekuolio, yra 
ta, kad vedybinio amžiaus 
jaunuoliai mato nuolat besi-
skiriančias poras ir supran-
ta – ką jie darytų, to tipo šei-
mos, apie kurią visi kalba ir 
svajoja, jau nebėra. „Mūsų 
senolių šeimos modelio nė-
ra ir negali būti, kaip negali 
būti senoviškos žemdirbys-

tės. Jiems kemšama į galvą, 
kad reikia ieškoti būtent to-
kio arba tokios partnerės, o 
jie tokių neranda, todėl bijo 
tuoktis“, – apie vis dar galio-
jančius archajiškus stereoti-
pus bei kiek kitokią šeimos 
modelio realybę pasakojo A. 
Čekuolis. 

Pašnekovas įsitikinęs, jog 
požiūrį į šeimą keitė ne tik 
pasikeitęs gyvenimo ritmas 
Lietuvoje. „Manau, kad tam 
daugiausia įtakos turi tai, 
kad nėra ekonominio būti-
numo kurti šeimą, bei bai-
mė, kad ją sukūrus ji vis tiek 
iširs. Bet tai liečia daugiau 
vyriškąją giminę, nes ji tebė-
ra ta, kuri siūlo tekėti, kaip ir 
prieš 100 metų. Tačiau ver-
ta pastebėti, kad vyrai kuo 
toliau, tuo labiau bijo ištarti 
šiuos žodžius“, – tvirtino pa-
šnekovas. 

neturime jo-
kios stigmos 
kaktoje, kad 
nevedėme ar 

neištekėjome.



rų ir moterų santykius. Šiais 
laikais moterį slegia protė-
vių paveldas bei požiūris, 
kad jeigu tu neišteki, vadina-
si, esi netikusi, nedarbšti ar 
neturtinga, o gal ir pasilei-
dusi. Tačiau A. Čekuolis tvir-
tina, kad jokiu būdu nerei-
kia taip galvoti. Jis įsitikinęs, 
kad moteris greičiausiai ne-
rado sau tinkamo. „Šiai kar-
tai tenka gyventi pereina-
muoju laikotarpiu. Senolių 
idealai dar galioja kaip idė-
ja, bet jie nerealizuojami, o 
naujieji šeimos modelio ide-
alai nepripažįstami. Kalbu 
apie laisvą šeimą, kuri nėra 
įteisinta oficialiai, bet gyve-
na kartu ir galbūt augina vai-
kus. Reikia suvokti žmoni-
jos pasitraukimą iš kaimo į 
miestus, kontraceptinių pi-

liulių atsiradimą, moterų ly-
deriavimą kaip normalius 
reiškinius ir nepulti į neviltį, 
jeigu nesukūrei šeimos. Vi-
sa tai reikia priimti kaip na-
tūralų reiškinį. Juk neturi-
me jokios stigmos kaktoje, 
kad nevedėme ar neištekėjo-
me, juk kiekvienas gyvena-
me taip, kaip norime“, – da-
lijo patarimus A. Čekuolis. 

Kas yra meilė?
Savo knygose vis dažniau 
gvildenantis meilės, moters 
ir vyro tarpusavio santykių 
temas A. Čekuolis turi sa-
vo meilės teoriją. „Supratau, 
kad negalima meilės abso-
liutinti kaip vienintelio tiks-
lo, vienintelio džiaugsmo. 
Yra įvairių meilės rūšių – 
darbui, vaikams. Meilė – tai 

draugystė plius erotika. Kai 
erotika baigiasi, lieka drau-
gystė ir atvirkščiai“, – tikina 
A. Čekuolis, kuris priduria, 
kad jaunystėje žmogus ne-
turi daug proto. „Jaunystė-
je mus valdo instinktai, hor-
monai ir tokie dalykai, kaip 
idealo ieškojimas. Ką reiškia 
meilė iš pirmo žvilgsnio? Kai 
žmogus suranda artimą vei-
dą arba kvapą. Mes nežino-
me, kaip mes renkamės par-
tnerius“, – kalba žurnalistas.

Rašytojas A. Čekuolis įsi-
tikinęs, jog jauniems žmo-
nėms reikia leisti gyvenimui 
tekėti sava vaga ir į gyveni-
mą žiūrėti paprasčiau, nei 
žiūrima iki šiol. Juk paniš-
kas ieškojimas, sako vyras, 
dažniausiai nuveda ne ten.

Kontraceptinė  
piliulė ir jos įtaka
Kitas ne ką mažiau svarbus 
aspektas, kuris labai pakei-
tė archajiškus šeimos plana-
vimo būdus – kontraceptinė 
piliulė. A. Čekuolis prisime-
na, jog po darbo Kanadoje jis 
buvo pakviestas į pionierių 
vadovių sąskrydį Giruliuo-
se, kur jis papasakojo jau-
noms merginoms apie kon-
traceptinę piliulę. „Kai pasa-
kiau, kad jau atsirado piliu-
lė ne tik prieš sueitį, bet ir po 
sueities, visos labai džiaugs-
mingai atsiduso“, – tvirtino 
žurnalistas.  

Jeigu anksčiau moterys vy-
rus „pririšdavo“ pastoda-
mos, tai ši piliulė, pasak A. 
Čekuolio, labai pakeitė vy-
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Tadas Vidmantas 
pasakojo, kaip kartą 

važiuodamas londono 
metro jis akies 

krašteliu pastebėjo dvi 
kurčnebyles merginas, 

kalbančias tarpusavyje 
gestų kalba. jaunas 

filmų kūrėjas staiga į jas 
atsisuko, o sutrikusios 

merginos akimirksniu 
nuleido rankas. Matyt, 

jos šnekėjo apie Tadą 
Vidmantą ir staiga 

nutilo, kad vyras jų 
neišgirstų. kaip ten buvo, 
mes nežinome, tačiau jam 

tai pasirodė juokinga.

Man Tadas Vidmantas vi-
sada atrodė, kaip labai po-
zityvus ir protingas žmo-
gus, kuris gali subtiliai pa-
sijuokti iš daugelio daly-
kų. Pasikalbėjome su juo 
ir apie tai, ir apie kūrybą, 
dar apie pinigus. Ir apie in-
ternetą kalbėjome – dabar 
juokinga, kad pašnekesys 
apie „Facebook‘ą“ atsirado 
popieriuje.  

 
Tadai, esi juokingas 
žmogus? 
Ar aš esu juokingas, reik-
tų klausti draugų ir artimų 
žmonių. Man pačiam atro-
do, kad esu. Šiaip nieko nė-
ra smagiau, nei žmones pra-
juokinti, suteikti gerų emo-
cijų. Nemažai gyvenime pa-
tirtų smagių situacijų ar eks-
promtu sugalvotų juokelių 
perkeliu ir į savo kūrybą. 

Man atrodo, kad tu la-
bai pozityvus ir laimingas 
žmogus. Tai tiesa?
Tikrai esu laimingas. Bet po-
zityvus – ne visada. tai pri-
klauso nuo to, ar esu gerai 
išsimiegojęs, pavalgęs, pa-
ilsėjęs. Nieko čia ypatingo, 

Po 10 metų 
būsiu sukūręs 

bent kelis 
pilnametražius 

filmus.

Reda krušinskaitė
reda@laikas.lt



žMoNėS

visiems taip yra. Pastebė-
jau, kad šypsena darosi tar-
si nebemadinga „šį sezoną“. 
Lyg kažkoks silpnumo žen-
klas... Kvailystė. Juokas, kaip 
ir maistas, oras, miegas, sek-
sas, yra būtini dalykai žmo-
gui. Tie, kurie bando nesi-
šypsoti, kad atrodytų svar-
besni (ar dėl kokių nors ki-
tų priežasčių), patys yra juo-
kingi. Ir apgailėtini.

Kodėl pozityvesnis Alek-
sandras dingo, o cinikas 
Robertas yra gyvas ir kan-
dus kaip visada? Papasa-
kok apie savo tinklaraš-
čius. 
Man pačiam liūdnoka dėl 
Aleksandro. Vienam Alek-
sandro tinklaraščio įrašui 
tekdavo skirti gerokai dau-
giau laiko nei Roberto. To 
laiko turiu vis mažiau... Ne-
noriu rašyti pasakojimų apie 
Aleksandrą vien tik dėl to, 
kad jie būtų. Noriu, kad jie 
būtų puikūs. O būtent tam 
ir reikia daug laiko. Jei Alek-
sandras taip ir nesugrįš, tai 
bent liks visų atmintyje kaip 

įdomus, smagus, optimistiš-
kas personažas, kuris nespė-
jo nusibosti, kurio nuotykių 
norėjosi dar ir dar. Žodžiu, 
paliksiu skaitytojus „nepri-
valgiusius“.

Roberto tinklaraščio įrašai 
pavyksta natūraliau, grei-
čiau. Tiesiog pasakau, kas 
tuo metu būna susikaupę, 
ir tiek. Terapija ir man pa-
čiam – lengviau pasidaro ką 
nors parašius. Visai kaip del-
fio komentatoriui (tik ma-
no rašliavą bent kažkas skai-
to (šypsosi).

Ar dabar nebaisu bus eiti 
į maitinimosi vietas, ku-
riose sukiojasi Andrius 
Užkalnis (aliuzija į ciniko 
Roberto tinklaraščio įra-
šą apie baisųjį trolį Užkal-
nį, kuris hipsterius val-
gė. Valgis taip pat aliuzija 
– į puikų Andriaus Užkal-
nio interneto puslapį apie 
maistą, į „Laukines žąsis“ 
– ilgiausia aut. pastaba, 
kurią teko parašyti)?
Lankytis ten, kur lankosi 

Užkalnis, tikrai nebijau, nes 
jam labai patiko mano su-
kurta legenda apie jį. Toks 
mano tikslas ir buvo – kad 
įrašas patiktų Užkalnio hei-
teriams, jo gerbėjams ir jam 
pačiam. Skamba neįtikėti-
nai, bet kažkaip pavyko.

Žinau, kad dažnai būni 
Londone. Tapai tikru lie-
tuviu ir išvažiavai užsi-
dirbti automobiliui su 
vairu ne toje pusėje? 
Londone ir toliau darau tai, 
ką dariau čia, – rašau, reži-
suoju, prodiusuoju. Ten at-
sivėrė platesni keliai į kiną. 
Susipažinau su puikiais ak-
toriais (o anglų kalba pasau-
lyje populiaresnė už mūsiš-
kę). Londone jau spėjau lai-
mėti vieną trumpų filmų 
konkursą ir pakliūti į finalą 
kitame. Dabar su filmu „Tic-
king Boxes“ dalyvauju ke-
liuose filmų festivaliuose. 
Jau turiu parašęs ir ruošiuo-
si filmuoti trečią trumpame-
tražį. Dar Londone vaikš-
tau į trumpus kursus, semi-
narus. Gana neretai skaity-

Juokas, kaip 
ir maistas, 

oras, miegas, 
seksas, 

yra būtinas 
žmogui.
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ti paskaitų atvažiuoja reži-
sieriai ir scenaristai iš Holi-
vudo. Jų paskaitų stengiuosi 
nepraleisti.

Ar esi prisidegęs cigare-
tę svaro banknotu? Klau-
siu, nes teko girdėti gan-
dų, jog tavo finansinė pa-
dėtis daugiau nei fantas-
tiška. Ką atsakytum pavy-
duoliams, kurie skaičiuo-
ja svetimus pinigus? 
Ne, nes nerūkau (šypsosi). O 
į pavyduolių nuomonę man 
yra visiškai nusispjauti. To-
kiems žmonėms visada no-
riu pasakyti vieną citatą (tik 
nepamenu, kieno ji): „Dideli 
žmonės kalba apie idėjas. Vi-
dutiniai – apie daiktus. Maži 
– apie kitus žmones.“ Skai-
čiuoti svetimus pinigus ir 
gyventi svetimus gyvenimus 
yra pats beprasmiškiausias 
laiko švaistymas. Laiko, ku-
rį būtų galima skirti uždirbti 
savo pinigams ir gyventi sa-
vo gyvenimą. 

Kalbant rimtai, ar nuola-
tinis kūrybinis darbas ir 
kelionės tarp Lietuvos ir 
Jungtinės Karalystės var-
gina? Tavo veikla dabar – 
darbas ar pramoga?
Kai tos veiklos labai daug 
(kaip šiuo momentu), tai, ži-
noma, šiek tiek vargina. Bet 
ką nors veikti man yra tūks-
tantį kartų geriau, nei ne-
veikti nieko. Man mano dar-
bas yra malonumas. Taip vi-
sada buvo ir tikiuosi, kad dar 
ilgai bus.

Esi sukūręs ir rimtesnių 
darbų, tačiau žmonės ta-
ve sieja su humoru. Ar jie 
teisūs? Ar nebaisu, kad 
prilipo etiketė visam gy-
venimui ir žmonės tavo 
kūryboje visada ieškos, iš 
ko pasijuokti? 
Nebaisu. Aš augu, keičiuosi, 
taip pat auga, keičiasi ir ma-
no žiūrovas. Ko žmonės no-
rės, tą jie ras. Net ir mano fil-
mas „Ticking Boxes“ kai kam 
labai juokingas atrodė. Mano 
tikslas toks nebuvo, bet ne-
galiu uždrausti žmonėms sa-
vo nuomonę susidaryti. Tiesą 

sakant, kuo jos skirtingesnės, 
tuo geriau. Ir toliau kursiu 
tai, ką noriu kurti, o žiūrovas 
jau pats tegul atsirenka, iš ko 
juoktis, iš ko ne. Niekam ne-
su nieko įsipareigojęs.

Tavo trumpametražia-
me filme „Ticking Bo-
xes“ vyras ištrina sa-
vo „Facebook‘o“ anketą 
prieš nusižudydamas. Tu 
irgi taip darytum? Ką ma-
nai apie „Facebook‘ą“?
Jei pasimaišytų protas ir su-
galvočiau nusižudyti, tikrai 
ištrinčiau. Mėgstu tvarką. 
„Facebook‘as“ yra narkoti-
kas. Anksčiau buvau priklau-
somas nuo jo, bet dabar nau-
doju tik tiek, kiek tikrai rei-
kia, – pranešti, paklausti, pa-
sisakyti, kas ant liežuvio ga-
lo. Nemirkstu ten, nežiūriu 
svetimų nuotraukų, nesu la-
bai aktyvus komentuotojas 
ar laikintojas. Manau, kad 
kaip ir visos interneto ban-
gos, „Facebook‘o“ banga ga-
na greitai nuslūgs. Atsiras 
kas nors naujo, įdomesnio.

O ką manai apie interne-
tą? Sutinki, kad interne-
tas tau padėjo tapti mato-
mam?
Tikrai taip. Nežinau, ką da-
bar veikčiau, jei nebūtų 
„YouTube“ atsiradusi... In-

ternetas atvėrė kelius. Kie-
kvienam, mokančiam juo 
naudotis, suteikė kalnus ga-
limybių. Gudrūs tas galimy-
bes išnaudoja, negudrūs tik 
daug komentuoja.

Skaičiau komentarą, jog 
tau ir Sauliui Poškai me-
tas išeiti kūrybinių atos-
togų, nes nebejuokinga. 
Kaip pasiteisinsi? 
Teisintis dėl kam nors nebe-
juokingų Poškos siužetų tu-
rėčiau tiek pat, kiek teisintis 
dėl globalinio atšilimo. Sau-
liui Poškai gal jau ir reiktų 
atostogų, kas čia žino... Bet 
aš su juo susijęs tik tiek, kiek 
įgarsinu tuos klausimus. Se-
niai jam scenarijų nebera-
šau, juos rašo „Dviračio ži-
nių“ kūrybinė grupė. 

Pažaiskime darbo pokal-
bį. Kaip įsivaizduoji sa-
ve po dešimties metų? Ką 
dirbsi, kuo ir kur gyvensi? 
O gal tapsi supertėčiu ir 
stumdysi vežimėlį?
Po dešimties metų jau bū-
siu sukūręs bent kelis pilna-
metražius filmus. Taip pat ir 
toliau režisuosiu reklamas, 
muzikinius klipus. Turėsiu 
savo verslą. Kurioje pasaulio 
vietoje gyvensiu, dar neži-
nau. Kaip su tais vaikais bus, 
irgi nežinau.



žINoMų žMoNIų aNekdoTaI

Režisierius Tadas Vidmantas 
Anekdotai, kaip humoro žanras, po truputį nyksta. Ypač il-
gieji anekdotai. Ir gerai, tikrai jų nepasigesiu. Visi geriausi 
juokeliai turi savo autorius, tai nėra anoniminė tautosaka ar 
liaudies kūryba. Štai keli mano mėgstamiausi.
„Šiandien išėjau į lauką ir buvo toks vėjas, kad va, visiškai 
prie mano akių, priėjau prie vaiko ir spyriau jam.“ (Paulius 
Ambrazevičius) 
Nelabai išverčiamas: „Saying „I’m sorry“ is the same as sa-
ying „I apologize“. Except at a funeral.“ (Demetri Martin)
„Tarnauk kariuomenėje, susipažink su įdomiais žmonėmis, 
nužudyk juos.“ (Steven Wright)
„Aš sirgau amnezija, kartą ar du...“ (Steven Wright)
„99 procentai moterų bučiuojasi užsimerkusios. Štai kodėl 
taip sunku nustatyti prievartautoją.“ (Jimmy Carr)

Žurnalistas Andrius Užkalnis
Kaimynai daugiabučiame name iškvietė policiją, nes iš vie-
no buto girdėti keistas juokas, garsiai groja muzika ir sklinda 
stiprus degintų skudurų kvapas. 
Policininkai atvažiavę ilgai beldėsi į duris, bet jų niekas ne-
girdėjo. 
Pagaliau, pradėjus jas spardyti ir trankyti, durys buvo atra-
kintos ir pasirodė visiškai apsirūkęs jaunuolis. Iš už jo nuga-
ros smalsiai dirsčiojo kiti, dar labiau apkvaišę tipai. Visi jie 
tyliai kikeno. Praradę kantrybę, policininkai pakėlė balsą: 
„Taip, tai, jaunimėli, ką čia darom? Kaimynai skundžiasi, 
skambina. Gal jus visus dabar į nuovadą pavėžint? Kas čia 
pas jus vyksta?“ 
Duris atidaręs jaunuolis suprunkštė: 
„Tai mes čia... Na... Skudurus deginam... Juokiamės...“

ĮdoMu
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Paprašėme mūsų šalyje (ir ne tik) garsių veikėjų pasidalyti su skaitytojais 
labiausiai patinkančiais anekdotais. 
linksmo skaitymo!

Dizaineris Aleksandras Pogrebnojus 
Patenka žmogus į pragarą, nusileidžia geležiniu liftu ir žiūri 
– velniai visus degančioje smaloje verda.
Vienas iš velnių jam sako: 
Šok ir tave virsim. 
Žmogus labai išsigando ir prašo velnių:
O gal galiu pasivaikščioti, apsižiūrėti, kol apsiprasiu?
Velnias jam sako:
Na gerai, bet greitai. 
Vaikštinėja žmogelis po pragarą – visur šauksmai, klyksmai, 
velniai. Ir staiga pačiame pakraštyje išvysta barą, o jame ant 
kėdžių sėdi keli žmogeliai raudonomis nosimis ir alų geria. 
Šalia jų viena kėdė tuščia. Atsisėdo žmogelis ant tos kėdės ir 
klausia:
O čia ir alaus duoda?
Žmogeliai jam sako: 
Taip, barmeno paprašyk. 
Barmenas atneša didelį bokalą šalto alaus. Naujasis klientas 
nuryja didelį gurkšnį ir nedrąsiai klausia barmeno:
O čia irgi pragaras?
Taip, – atsako barmenas.  
O ten (žmogelis rodo ranka į velnius)?
Ten irgi, bet tik tiems, kas tiki...

Etnomuzikologė Zita Kelmickaitė 
Numiršta trys moterėlės ir patenka prie dangaus vartų. Ten 
jas pasitinka šv. Petras ir sako: 
Išpažinkite savo gyvenimo nuodėmes. 
Pirmoji moterėlė sako: 
Buvau gera žmona, mama, bet porą kartų buvau nuklydu-
si į kairę. 
Šv. Petras jai sako: 
Tau skiriu 10 dienų skaistykloje ir gali keliauti į dangų. 
Antroji moterėlė sako Petrui:
Buvau gera žmona, mama ir nė karto nebuvau nuklydusi į 
kairę. 
Šv. Petras sako: 
Tau skiriu 10 dienų skaistykloje ir gali keliauti į dangų. 
Moterėlė baisiai nustemba ir klausia šv. Petro: 
O kodėl man irgi tiek pat dienų skaistykloje, nors aš nenusi-
dėjau? 
Šv. Petras sako:
Visiems pravartu žinoti, kas yra kančia. 
Prabyla ir trečioji moterėlė: 
Žinokite, buvau pasileidusi, nebuvau nei gera mama, nei 
žmona, tai į kairę, tai dešinę ėjau. 
Šv. Petras jai sako: 
Eik per debesėlį į dangų, tokios ten praverčia. 
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ĮdoMu

Reklamoje – kūrybininkas, scenoje –  
atlikėjas, bare – slemeris Žygimantas  
Kudirka (MC Messiah)
Mėsa – tai mes,
mėsa su garnyru – vegetaras,
malta mėsa – rėmens kamuojamas žmogus,
mušta mėsa – poliklinikos laukiamasis,
marinuota mėsa – pedagogas su stažu,
mėsa su kaulu – politikas su stažu,
mėsa be kaulo – lengvabūdė mergina,
mėsa ant grotelių – tinginys,
mėsa ant iešmo – Jėzus,
mėsa su kremzlėmis – bjauraus būdo žmogus,
liesa mėsa – filologijos studentė,
žalia mėsa – pirmo kurso filologijos studentė,
mėsa su lašiniais – senis neša lašinius.

Aktorius Kirilas Glušajevas
Į psichiatrą kreipiasi žmogelis, kuris niekaip negali išbris-
ti iš gilios depresijos. Konsultacijos metu gydytojas jam ski-
ria stiprių antidepresantų, liepia juos gerti pusę metų ir po to 
dar kartą pasirodyti pas jį.
Po pusmečio pacientas sugrįžo pas daktarą ir šis jo klausia: 
Pone, kaip jūsų savijauta? 
Pacientas dar liūdnesniu veidu žiūri į daktarą ir sako: 
Žinokite, man dar blogiau pasidarė. 
Žinote, iš medicininės pusės aš jums padėti jau niekuo nega-
liu. Jūsų atvejis beviltiškas, bet duosiu jums vieną draugišką 
patarimą. Eikite į cirką, ten dirba vienas klounas, į kurį žiū-
rėdami juokiasi visi ir dėl to jų savijauta labai pagerėja.  
Pacientas atsisuka į daktarą ir taria:
Žinote, gydytojau, bėda ta, kad tas klounas – tai aš! 
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„Laikas.lt“ paukščiai: 
kanarėlė Eugenijus ir 
papūga Saulius
Ateina ežiukas į parduotuvę ir 
sako: „Norėčiau grietinės, bet 
kad stikliniame indelyje bū-
tų.“ Suglumusi pardavėja pa-
tikina, kad niekas šiais lai-
kais į stiklinius indelius grie-
tinės nebepila. Nenurimstan-
tis ežiukas ir toliau reikalauja 
grietinės stikliniame indely-
je. Galiausiai pardavėja nusi-
leido: „O jeigu aš tau į stiklai-
nį perpilsiu tą grietinę? Ar 
tiks, ežiuk?“ Ežiukas linktelė-
jo savo spygliuotą galvą, par-
davėja perpylė grietinę ir pa-
siėmė pinigus. Nuėjo ežiukas 
kelis žingsnius į šoną ir metė 
grietinės stiklainį į sieną, pa-
žiro stiklai, parduotuvė buvo 
aptaškyta grietine. Suglumusi 
pardavėja: „Ežiuk, kas čia da-
bar darosi? Ką čia dabar pa-
darei?“ Gūžtelėjo ežiukas pe-
čiais ir sako: „Ai, mes ežiukai 
– keisti padariukai.“

Dainininkė Jazzu (Justė 
Arlauskaitė)
„Vienaakei Marytei jau nebeįdomu, 
kas inkilėlyje gyvena...“



žMoNėS

Kirilai, gal gali pagrįsti šį 
savo teiginį? 
Pasirodo, jog šis posakis nė-
ra paradoksalus, nes kai 
žmogus juokiasi, jo organiz-
me vyksta tikrai labai sudė-
tingi ir rimti procesai: šir-
dies ritmo pagreitėjimas, 
širdies stimuliacija, vėdinasi 
viršutiniai kvėpavimo takai 
ir t. t. Lygiai taip pat, kalbant 
apie juoką, kaip apie daly-
ką rimtą, galima prisimin-
ti tuos pačius viduramžius, 

praeitį ir pažvelgti į dabartį, 
kai ne vietoje nuskambėjęs 
juokelis žmogui gali kainuo-
ti karjerą, bausmę, o kai ka-
da ir gyvybę. 

Ar buvai kada nukentė-
jęs už ne vietoje ištartą 
pokštą? 
Taip, tikrai taip. Tokių atve-
jų pasitaikydavo bendrau-
jant su moterimis, taip pat 
kai kuriais atvejais su žmo-
nėmis, kurių humoro jaus-

mas nėra toks jautrus ir atvi-
ras, kaip įsivaizduoji.  

Kurioje vietoje moterų 
humoro jausmas prasilen-
kia su tavuoju? 
Šiaip moterims galima saky-
ti viską, tik reikia atsižvelgti 
į tai, kokia tai moteris ir kaip 
tu jai tuos juokus pateiki. Su 
moterimis iš esmės yra labai 
smagu juokauti apie tam ti-
krus akivaizdžius jų trūku-
mus, paerzinti ir tuoj pat pa-

akToRIuS 
kIRIlaS 
gluŠajeVaS:

karolina Paulonytė
karolina@laikas.lt

Saulėtą popietę su aktoriumi kirilu glušajevu susitinkame pačioje sostinės 
širdyje. Išbėgęs iš naujo statomo spektaklio repeticijos, vyras skuba papietauti 
ir su „laikas.lt“ pasidalyti savo požiūriu į humorą. „Mano požiūrį į humorą gali 
iliustruoti viena garsi frazė: „juokas – dalykas rimtas“, – nieko nelaukdamas 
atšauna aktorius ir leidžia suprasti, jog šio pokalbio metu pigių juokelių nebus. 
žinoma, mes to ir tikėjomės... 

 „VISIŠkaI RIMTa – TaI,  
IŠ ko MeS juokIaMėS“
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myluoti... (šypsosi). Man at-
rodo, jog kiekvienas atvejis 
yra labai individualus. 

Kokiomis taisyklėmis va-
dovaujatės „Kitame kam-
pe“ kurdami šmaikščias 
situacijas? 
Turime vieną pagrindinę 
taisyklę – nejuokinti žiūro-
vo. Kalbant apie juoką, kaip 
apie rimtą reikalą, prisimi-
niau vieną posakį: „Daly-
kai, kurie mums atrodo rim-

ti, yra juokingi ir visiškai 
rimta – tai, iš ko mes juokia-
mės“. Tai va, „Kitame kam-
pe“ mes būtent ir nesisten-
giame juokinti, o tiesiog kur-
ti situacijas, kurios būtų at-
pažįstamos, nes tik jos žmo-
nėms kelia juoką. O atpažįs-
tama yra tiesa. Atpažįstama 
tai, ką mes patys esame pa-
tyrę, matę, skaitę ar girdėję. 
Ir kai yra tas atpažįstamu-
mo momentas, tuomet gims-
ta arba juokas, arba užuojau-

ta. Šiaip, manau, jog dažnai 
juokas yra savotiška gynybi-
nė reakcija į tai, ką mes at-
pažįstame. Atpažįstame sa-
ve ir juoku bandome nuo to 
atsiriboti. 

Ar kurdami situacijas 
„Kitam kampui“ stengia-
tės atsiriboti nuo šių die-
nų aktualijų, o gal prie-
šingai? 
Atsiriboti nuo aktualijų ne-
gali, nes tu kvėpuoji šiuo oru 

 „VISIŠkaI RIMTa – TaI,  
IŠ ko MeS juokIaMėS“

sunku 
įsivaizduoti 
herojų 160 
cm ūgio ir 
apkūnų.



ir vaikščioji šia žeme. O „Ki-
to kampo“ situacijos atsi-
randa paprastai. Tai įdir-
bio klausimas. Nori neno-
ri, kiekvienas iš mūsų turi 
didžiausius klodus savo pa-
sąmonėje, tik labai dažnai 
laikui bėgant ir asmenybei 
bręstant esame sukultūrina-
mi, dėl to užsidedame daug 
skydų ir daug ką, kas mumy-
se yra bjauraus, gražaus, ste-
binančio ar netikėto, – pa-
slėpta po ta kauke, kurią už-
deda visuomenė ir jos taisy-
klės. Mes daug laiko skiria-
me treniruotėms ir jokiu bū-
du jų nevadiname repetici-
jomis, nes jos yra skirtos la-
vinti visišką atsipalaidavimą 
scenoje ir neutralumą tam, 
kad išliktum atviras situaci-
joms, kurias siūlo žiūrovai ar 
scenos partneris. Todėl tre-
niruotės yra labai svarbu.

Ar pasitaiko kurioziškų 
situacijų scenoje, kai pa-
tys negalite nesijuokti? 
Žinoma, taip būna, bet sten-
giamės valdytis. Tam ir yra 
skirtos treniruotės. Manau, 
kad visų tragiškiausia yra ta-
da, kai aktoriams scenoje 
juokinga, o žiūrovams – ne. 
Tai galima palyginti su to-
kia situacija, kai žmogus pa-
sakoja anekdotą ir nespėjęs 
papasakoti jo pabaigos juo-
kiasi, nes jis jam labai juo-
kingas, bet aplinkiniai anek-
doto negirdi ir nesupranta 
pasakotojo. 

Kirilai, tu humoristas ne 
tik scenoje, bet ir gyve-
nime? 
Tai priklauso, kur ir su kuo 
aš esu. Čia toks paradoksas. 
Jeigu žmogus humoristas, 
tai dar nereiškia, kad jis toks 
ir gyvenime. Kiekviename 
iš mūsų gyvena 1 000 žmo-
nių, o koks tu būsi, priklauso 
nuo to, kada ir kur tas vienas 
iš tavyje slypinčiųjų žmonių 
išlįs pirmiau.  

Koks tu esi su pačiais ar-
timiausiais žmonėmis? 
Galiu būti linksmas, despo-
tiškas, griežtas ir nuobodus. 
Galiu išvis visą dieną praty-

lėti. Tai priklauso nuo aplin-
kybių. 

Ar visada troškai būti ak-
toriumi? 

Taip, visada to norėjau. 
Tiesa, baigdamas mokyklą, 
sužinojau, kad tais metais 
niekas nerenka naujo akto-
rių kurso. Dėl to man reikė-
jo kur nors stoti, nes tuomet 
vyravo toks požiūris, jog bū-
tina žūtbūt kur nors įstoti. 
Be to, reikėjo ir dėl kariuo-
menės... Bet kur stoti neno-
rėjau, o kadangi mokiausi 
dailės mokykloje ir vaizduo-
jamieji menai tiek tuomet, 
tiek dabar man labai svarbūs 
gyvenime, įstojau į dizaino 
specialybę. Metus lankiau 
intensyvius parengiamuo-
sius kursus ir vieną kursą 
prasimokiau ten. Daug buvo 

darbo, pinigų ir nervų įdė-
ta. Nepaisant to, grįžęs vasa-
rą namo pas tėvus pranešiau 
jiems, jog vyksta papildomas 
priėmimas pas režisierių Ri-
mą Tuminą. Man pavyko 
įstoti ir aš mečiau dizaino 
studijas. Džiaugiuosi. 

Ar mėgsti pasakoti anek-
dotus draugų kompanijo-
se bei įvairiuose susibūri-
muose? 
Kalbant apie anekdotus, tu-
riu labai blogą atmintį. Vai-
kystėje jų perskaitydavau 
daug, bet niekuomet vėliau 
neatsimindavau. Tačiau ne-
seniai perskaičiau rusų akto-
riaus ir klouno Jurijaus Ni-
kulino knygą „Beveik rim-
tai“. Labai gera knyga. J. Ni-
kulinas beveik kiekvieną jos 
skyrių pradeda kokiu nors 
senu anekdotu arba nutiki-
mu iš cirko gyvenimo. 

Koks tavo požiūris į juok-
darius ar visuomenės 
klounus? 
Labiausiai paplitusi juok-
dario tradicija buvo Rusijo-
je. Į juos buvo žiūrima kaip 
į kvailius. Bet toks santykis 
leisdavo jiems pasakyti labai 
daug tiesos. Tiesiog ta tiesa 
dažnai būdavo suprantama 
tik tiems, kurie turėjo ir ga-

lėjo ją suprasti. Pažvelkime 
į juokdarį iš Šekspyro pjesės 
„Karalius Lyras“. Ką jis kal-
ba šioje pjesėje? Tiesą, nors 
jis yra laikomas kvailiu. Ki-
tas pavyzdys – pasakojimas 
apie jurodivus (atsiskyrė-
lius). Į juos visuomenė žiū-
rėdavo kaip į visiškus bepro-
čius, juokdarius, pajacus. Tai 
buvo atsiskyrėliai, vaikštan-
tys kur papuola ir pranašau-
jantys ateitį. Žmonės jų bi-
jodavo, nes jų pranašystės ir 
įžvalgos labai dažnai išsipil-
dydavo. Kultūrine prasme 
juos suvokdavo kaip visuo-
menės atmatas, bet bažnyti-
ne prasme jie turėjo tam ti-
krą šventumo aurą, kadangi 
jurodivai buvo atsisakę bet 
kokio socialinio statuso. 

Gal atsimeni kokį įdomų 
faktą apie jurodivus? 
Yra apie juos metraščiuo-
se užfiksuota tokių istorijų, 
į kurias, žinoma, galima žiū-
rėti su šypsena, tačiau jos 
yra gana simbolinės ir pa-
mokančios. Vienas pasako-
jimas, kurį prisimenu, yra 
apie tai, kaip degė vienas di-
delis Rusijos miestas. Vi-
si bandė jį gesinti, bet lieps-
na tik didėjo. Tuomet vienas 
iš miesto galvos patarėjų pa-
siūlė nueiti pas vietinį juro-

žMoNėS

Rimti dalykai 
yra juokingi, 

o rimta – 
iš ko mes 

juokiamės.
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divą ir paklausti, ką daryti. 
Miesto gyventojų delegaci-
ja taip ir padarė, o atsiskyrė-
lis jiems pasiūlė imti lazdą ir 
ja gerai padaužyti miesto va-
dovui per galvą. Delegacijos 
nariai paklausė jurodivo, grį-
žo į miestą ir primušė mies-
to valdovą. Gaisras baigėsi. 
Nežinau, kiek šiame pasako-
jime yra faktinės tiesos, bet 
simboliškai suvokiant gais-
rą kaip nelaimę, o primuši-
mą – kaip vaistą nuo nelai-
mės, viskas atrodo supranta-
ma. Tai per tam tikrą humo-
ro prizmę pateikiamas para-
doksalus, simbolinis ir kar-
tu sarkastiškas pasakojimas, 
kuris turi gilią prasmę. 

Ar Lietuvoje matai to-
kių vadinamųjų jurodivų, 
kuriuos visuomenė lai-
ko nuošalyje, bet jie kal-
ba tiesą? 
Taip. Vilniaus gatvėse ga-
lima sutikti tokių žmonių. 
Vienas iš tokių – kunigaikš-

tis Vilgaudas (Vilniaus se-
namiesčio pažiba, atributi-
ka, be kurios dažnas vilnie-
tis neįsivaizduoja senamies-
tyje dvelkiančios kosmopoli-
tiškos auros – red. past.). Su-
prantu, kad žmonėms, ku-
rie rečiau apsilanko sosti-
nės centre, ko gero, keista 
matyti ir girdėti jį rėkiantį 
„Amerika!“ ar sėdantį ir kal-
binantį nepažįstamus žmo-
nes. Nors iš pirmo žvilgs-
nio jo kalbos atrodo vieni 
kliedesiai, tačiau įsiklausius 
tam tikrą refleksiją į šiandie-
ną galima išgirsti. Jis nekal-
ba formuluotėmis, jo kalboje 
daugiau abstrakcijų, žodžių 
žaismo, bet jose visada ga-
lima atrasti tam tikrą šian-
dienos atspindį. Dar studi-
jų laikais kartą man teko už-
eiti į vieną valgyklą, kur už-
suko ir kunigaikštis. Jis išsi-
traukė iš savo kišenės Šeks-
pyro sonetus ir pradėjo juos 
garsiai deklamuoti – buvo 
labai gražu. Tad, man rodos, 

jog juokdarys – jo vaidmuo. 
Tiesa, pasitaiko, kad ta kau-
kė kartais suauga su žmogu-
mi ir jos nuklijuoti nebeįma-
noma... 

Dažnai atlieki juokin-
gus vaidmenis. Ar nebijai 
juokdario etiketės, kuri 
gali trukdyti atlikti rim-
tus vaidmenis? 
Ne, nebijau. Vis tiek yra am-
plua ir, nori nenori, – jis ga-
lioja. Juk sunku įsivaizduo-
ti herojų, kuris yra 160 cm 
ūgio ir dar apkūnus, na, ne-
bent būtų tokia koncepcija. 

Ar niekuomet neban-
dei laikytis dietų, vaiky-
tis grožio idealų bei stere-
otipų? 
Ne. Aišku, kartais mažiau 
suvalgai, bet tai tik tam, kad 
pats jaustumeisi gerai. O jei-
gu jautiesi gerai, tai tau ne-
reikia jokių dietų. Daug 
svarbiau, manau, tai, kaip 
jautiesi.



PaSIdaRyk PaTS

daNTų 
PaSTa 
balTaI 
ŠyPSeNaI

daNTų 
PaSTa 
balTaI 
ŠyPSeNaI



Sakoma, kad juoktis labai 
sveika. Manyčiau, kad ne 
tik sveika, bet ir labai 
malonu, o dar maloniau 
šypsotis baltais dantimis. 
Šį kartą siūlau patiems 
pasigaminti natūralią dantų 
pastą, kvepiančią mėtomis. 
Negrįšime į senovės laikus, 
pradėję naudoti bambuko 
šakelėmis vietoj dantų 
šepetėlio, bet tai gali būti 
smagi pižamų vakarėlio 
pramoga. o jei tiks ir patiks, 
– dar geriau.

lina Sabaitytė
lina@laikas.lt

Reikės:
 3 arbatinių šaukštelių kokosų aliejaus,
 2 arbatinių šaukštelių sodos,
 15–25 lašų ramunėlių ar mėtų esencijos 

arba eterinio aliejaus (esencijos kiekį ko-
reguokite patys, atsižvelgdami į individu-
alų skonį),

 dubenėlio maišyti,
 produkto, kurio nepanaudojau – natūra-

laus saldiklio, gaunamo iš Pietų Ameriko-
je augančių Stevijos žolelių ( jo reikia labai 
nedaug, nes jis 300 kartų saldesnis už cu-
krų). Šių žolelių gauti gana sunku, bet jos 
reikalingos tik skoniui pagerinti, todėl nė-
ra būtinos. 

P.S. Sudedamųjų dalių kiekį galima keisti, 
priklausomai nuo to, kokio skonio ar kiekio 
pastos norėsite. Improvizuokite.



PaSIdaRyk PaTS

Gamybos procesas
Gamybos procesas labai paprastas ir trumpas. Paprasčiau ir būti negali, ne-
skaitant pastos pirkimo parduotuvėje. Visas sudedamąsias dalis reikia tie-
siog gerai sumaišyti, sutrinti ir gautą tirštą masę jau galima tepti ant dantų 
šepetėlio. Tada telieka išsivalyti dantis ir... plačiai šypsotis. 

Dar kartą perspėju – jos skonis ne toks kaip pirktinės. 
Sėkmės! 

Senolių išmintis sako, kad norint turėti 
baltą šypseną bent kartą per savaitę dan-
tis reikėtų išsivalyti tiesiog su valgomąja 

soda, o bet kokios naminės pastos pagrin-
dą sudaro būtent soda. Tačiau namuose 

pagaminta dantų pasta nėra pati skaniau-
sia, bet jos juk ir nereikia valgyti. 
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bilietus platina:



kINaS

HuMoRaS 
euRoPoS kINe

amelija lučinskaitė
amelija.lucinskaite@gmail.com

Šiandien Jums pristatome europietiškų komedijų rin-
kinį, galintį praskaidrinti dieną net ir didžiausiam su-
rūgėliui. Skirtingiems skoniams subalansuotas sąra-
šas ne tik alsuoja šiluma ir gyvenimo džiaugsmu, bet 
ir pasižymi aštriu juoduoju humoru bei kandžiais juo-
keliais.

Nepaisant gyve-
nimiškos rutinos, 
vyksmų politinėje 
arenoje ar vals-
tybėje vyraujan-
čios santvarkos, 
žmonija niekuomet 
neprarado susido-
mėjimo komedijo-
mis. Vienas seniau-
sių kino žanrų ne 
tik atlaikė laiko 
išbandymus, bet 
ir žydėjo atskleis-
damas savo naujas 
galimybes.

Mažylis Nikolia (2009) / Le petit Nikolas

Laivas, kuris veža (2009) /  
The Boat That Rocked

Virtuvė sielai (2009) / Soul Kitchen
Turkų kilmės vokietis Fati-
has Akinas kiekviename sa-
vo filme grįžta į gimtąją Tur-
kiją. Pasitelkęs laiko pati-
krintą komandą, vyras kuria 
nematomomis gijomis tar-
pusavyje surištus filmus, ku-
riuose vyrauja humoras ir 
gyvenimiškas chaosas, o sa-
vo kuoktelėjusius ar gyveni-
mu nusivylusius herojus re-

žisierius bloškia į Turkiją ir 
grąžina atgal į Vokietiją.
Graikų kilmės vokietis Zinos 
– restorano savininkas. Nors 
restoranas labiau panašus 
į užeigą, nes ir maistas čia 
prastas, ir aplinka nekokia, 
mielas ir geraširdis Zinos 
tarsi magnetas traukia žmo-
nes, tad lankytojų čia ne-
trūksta. Tačiau juk visuomet 

gali būti ir geriau. Dideliam 
vaikino liūdesiui, jo mylimo-
ji darbo reikalais išskrenda 
į Kiniją. Lyg to būtų negana, 
iš kalėjimo paleidžiamas Zi-
nos brolis Ilajus, kuris nuo-
lat įsimaišo ten, kur nerei-
kia, ir įsivelia į neaiškius rei-
kaliukus. Būtent nuo brolio 
išdaigų ir prasideda Zinos 
nelaimių virtinė...

Iš bendraklasių sužinojęs, 
kaip pavojinga, kai šeimoje 
gimsta dar vienas vaikas, ma-
žasis Nikolia ima akylai sek-
ti tėvus ir stebėti situaciją, o 
netrukus suvokia, jog grėsmę 
pranašaujančių ženklų pasi-
rodo ir jo šeimoje... Berniu-
kas vadovaujasi išmintingais 
draugų patarimais ir bando 
užbėgti įvykiams už akių, o 
jo bendramoksliai jau kuria 
mažojo broliuko pagrobimo 

ir pašalinimo planą. „Maža-
sis Nikolia“ – vaikiškai mie-
las, juokingas ir labai pran-
cūziškas filmas, kurio centri-
nė figūra ir pasakotojas Ni-
kolia parodo žiūrovui pasau-
lį vaiko akimis bei leidžia pa-
justi jo išgyvenimus artė-
jant pokyčiams šeimoje, o fil-
mo peržiūrą paverčia 91 mi-
nutę trunkančiu nuotykiu su 
kiek hiperbolizuotais perso-
nažais.

Piratinių radijo stočių kles-
tėjimo Didžiojoje Britanijo-
je metu besirutuliojanti is-
torija į vieną filmavimo aikš-
telę subūrė iškilius Jungti-
nės Karalystės aktorius, pa-
sižyminčius ne tik vidine 
charizma, tačiau ir puikiu 
humoro jausmu. Juk kas gali 
būti skaniau už geros vaidy-
bos, muzikos, humoro ir ne-
sibaigiančių linksmybių mi-

šinį? Tik rokenrolas! Šį fil-
mą privalo pamatyti kiekvie-
nas geros muzikos mėgėjas. 
Tai juosta apie žmones, ku-
rie myli muziką, gyvena ir al-
suoja ja bei yra pasiryžę mir-
ti dėl roko. Apie tuos, kurie 
dievina savo darbą ir laukia 
kiekvieno pasirodymo tie-
sioginiame eteryje. Apie vi-
dinę laisvę ir išsilaisvinimą 
iš stereotipų pančių. 
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Deklaruotinų daiktų nėra (2010) /  
Rien à déclarer / Nothing to Declare

Neliečiamieji (2011) / Untouchable 

Kontrolieriai (2003) / Kontroll

Elingas (2001) / Elling

Įkvėptas Andrejaus Tar-
kovskio filmo „Soliaris“ (So-

lyaris, 1972) režisierius 
Nimród Antal sukūrė juostą, 

kuri tapo pirmuoju vengrų 
filmu, po dvidešimties metų 
pertraukos atrinktu į oficia-
lią Kanų kino festivalio pro-

gramą.
Naktimis, kai nebeveikdavo 
metro, filmuota juosta – iš-

tisas kino žanrų mišinys. Tai 
kriminalinis veiksmo trile-

ris su mistikos elementais, 
romantinė drama ir komedi-
ja viename, pasakojanti apie 
požeminį metro ir jame dir-
bančius kuoktelėjusius kon-

trolierius. Šiek tiek absur-
diškas, šiek tiek beviltiškas 
filmas – tai milžiniška gero 
humoro dozė. Čia pateikia-

ma pačių netikėčiausių situ-
acijų metro ir paneigiamas 

mitas, jog režisūrinis debiu-
tas kartais ima ir prisvyla.

2001-aisiais tapęs populia-
riausiu Norvegijos metų fil-
mu, nominuotas „Oskarui“ 
geriausio užsienio filmo ka-
tegorijoje, be galo juokingų 
ir komiškų situacijų kupinas 
„Elingas“ verčia žavėtis fil-
mo herojais, kartu išgyven-
ti jų baimes ir džiaugtis nors 
ir mažais, bet kasdieniais jų 
laimėjimais.
Elingas gyveno ramų gyve-
nimą, kuriame jį saugojo ir 
prižiūrėjo mama. Jai mirus, 
vyrukas išvežamas į psichi-

atrijos kliniką. Užsispyręs, 
kupinas keistų fobijų čia 
Elingas visgi randa draugą – 
nerangų, kerėplišką, keiste-
nybių prikimštą Kjelį Bjar-
ne. Deja, gavę municipalinį 
butą Osle, vyrukai privers-
ti grįžti į normalaus gyve-
nimo vėžes, tačiau ne viskas 
taip paprasta, kai bijai žmo-
nių, telefono aparato, per-
ėjimo per gatvę, o mintys 
apie apsilankymą viešaja-
me tualete sukelia panikos 
priepuolį...

Šiųmečiame „Kino pavasary-
je“ tapusi žiūrimiausiu filmu, 
tikrais faktais paremta juos-
ta „Neliečiamieji“ tarsi cu-
namis su trenksmu įsisuko į 
Europos kino teatrus, pelnė 
„Cezarį“ ir buvo nominuota 
dar aštuoniems apdovanoji-
mams. JAV jau planuojamas 
kurti amerikietiškas filmo 
variantas, norą sukurti šį fil-
mą pareiškė ir kinai.

Muzikaliame, jautriame ir 
optimistiškame filme kal-
bama apie draugystę, čia su-
jungta daugybė gero humoro 
bei dramos elementų. Juos-
tos veiksmas laikosi ant dvie-
jų žmonių – aktorių François 
Cluzet ir Omar Sy pečių, vi-
sapusiškai atskleidusių savo 
herojų portretus ir leidusių 
žiūrovams kvatotis ir tuojau 
pat braukti ašarą. 

Tai komiška istorija apie du 
ne itin vykusius muitinės pa-

reigūnus – prancūzą Matiją 
ir belgą Rubeną, dirbančius 

skirtinguose pasienio punk-
tuose ir paslapčia kariaujan-

čius šaltąjį karą. Tačiau ne-
bėra laiko vienas kitam kib-
ti į atlapus – netikėtai vyrai 

tampa bendradarbiais, drau-
ge stojančiais į kovą su nar-

kotikų prekeiviais. Dirbdami 
muitinėje kartkartėmis vyrai 

yra pasiryžę tiesiog perkąsti 
vienas kitam gerklę. Tad kaip 

du vienas kito negalintys pa-
kęsti muitininkai sieks ben-

dro tikslo? Štai čia ir praside-
da aibė nenuspėjamų įvykių, 
kišančių pagalius į Matijo ir 

Rubeno ratus.
Pasitelkęs humorą ir seno-

sioms prancūzų komedijoms 
būdingą žavesį, juostos re-

žisierius Dany Boon narsto 
mūsų pačių susikurtų stere-

otipų, šabloniško mąstymo ir 
rasizmo temas. Juk tik tikras 

prancūzas gali sukurti taip 
subtiliai pašiepiantį filmą!



Laplandijos odisėja (2010) /  
Napapiirin sankarit / Lapland Odyssey

Paskutinės Emos Blank dienos (2009) /  
De laatste dagen van Emma Blank /  

The Last Days of Emma Blank

Budiu (2005) / Boudu
Keturiskart ekranizuota val-
katos Budiu istorija bene la-
biausiai suspindo talentin-
gojo Gérard Jugnot rankose. 
Vyras sukūrė geros prancū-
ziškos komedijos dvasia al-
suojantį filmą, kuriame gali-
ma rasti visus gero kino ele-
mentus – puikių aktorių, su-
manų režisierių, įdomų sce-
narijų ir didelę gardaus hu-
moro dozę. Pagrindine fil-
mo ašimi tapo prancūzų ki-
no veteranų trijulė, pasida-
lijusi tris pagrindinius vai-
dmenis, – Gérardas Jugnot, 
Catherine Frot bei Gérardas 
Depardieu, vertas didžiausių 
ovacijų už ryškų ir tempera-
mentingą įžūlaus valkatos 
Budiu vaidmenį.
Meno galerijos savininkas 
Kristianas – tikras nelaimė-

lis. Jo žmona Izolda sken-
di depresijos liūne, o vyro 
kraują kaitina žavinga asis-
tentė Korali. Tačiau vieną 
dieną viskas apsiverčia aukš-
tyn kojomis, Kristianui iš-
gelbėjus valkatą Budiu, ku-
rį galima būtų pavadinti ne-
sibaigiančių nelaimių rin-
kiniu. Apšepęs storžievis 
ėdrūnas, nevengiantis įžū-
laus elgesio, įsikuria Kris-
tiano namuose, pavergia jo 
mylimų moterų širdis ir, re-
gis, net neketina jų palik-
ti. Tačiau Budiu, Kristiano 
gyvenimą pavertęs nesibai-
giančiu košmaru, pasirodo, 
esąs tarsi vėjas, įnešęs per-
mainų į nuobodų sutuokti-
nių gyvenimą. Gal viskas nė-
ra taip blogai, kaip atrodė iš 
pradžių?

Geležinė ledi Ema Blank 
jaučiasi mirtinai serganti ir 
nevengia šokdinti savo tar-

nų, jų gyvenimą paversdama 
pragaru. Nevaldomais įsiū-

čio priepuoliais garsėjanti 
moteris kasdien kelia vis ab-
surdiškesnius reikalavimus, 

o ant beprotybės ribos ba-
lansuojantys jos pavaldiniai 

suvokia, jog išaušo metas 
keršto akcijai, kurios tikslas 
– galų gale į kapus nuvaryti 

namų šeimininkę...
„Paskutinės Emos Blank 

dienos“ – absurdo ir situaci-
jų komedijų mišinys, priso-

drintas aštraus juodojo hu-
moro, sarkazmo ir, žinoma, 

grotesko dozės. Čia pinasi 
originalios ir drąsios idėjos, 

liūdni ir juoką keliantys įvy-
kiai, o visa tai įpinta į stilin-

gą ir išraiškingą apdarą.
Nors iš pirmo žvilgsnio juos-

ta atrodo tarsi komedija su 
dramos prieskoniu, įdėmiau 

įsižiūrėjus matyti, jog reži-
sierius nevengė pašiepti šių 

dienų žmogaus ydų. Ope-
ratoriaus kamera fiksuoja, 

kaip nekantriai Emos tarnai 
laukia jos mirties, o pastaroji 

kaip tyčia vis nemiršta...

Nuotaikinga, didžiule do-
ze suomiško humoro pagar-
dinta komedija „Laplandi-
jos odisėja“ gimtinėje su-
laukė milžiniško populiaru-
mo ir buvo pripažinta ne tik 
geriausiu metų filmu, bet ir 
pelnė apdovanojimus už ge-
riausią režisūrą bei geriausią 
scenarijų. Iškovojęs daugybę 
žiūrovų simpatijų prizų, fil-
mas triukšmingai apkeliavo 
Europą ir į savo kišenes su-
sižėrė įvairių kino festivalių 
apdovanojimų.
Janas – užkietėjęs bedar-

bis tinginys, gyvenantis „na-
mai – baras – namai“ reži-
mu. Iš pirmo žvilgsnio – tai 
svajonių gyvenimas: ištiki-
mi draugai, gražuolė draugė 
ir nerūpestingai leidžiamos 
dienos. Regis, yra viskas, ko 
reikia visavertei tikro tingi-
nio kasdienybei. Tačiau mo-
terys nebūtų moterys, jei-
gu neužsigeistų ko nors čia ir 
dabar. Ne išimtis ir Jano my-
limoji Inari, sujaukusi ramią 
vyro kasdienybę ir gūdžią 
naktį išvijusi jį parnešti skai-
tmeninio televizijos imtuvo.
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jei jau priėjote šį puslapį, tikėti-
na, kad matėte ir mūsų viršelio 
fokusą. jo įgyvendintoja – dalios 
jankūnaitės-birškės ir Martyno 
birškio įkurta studija dadada. 
„Mus veda idėjos, todėl studijos 
veiklos apibrėžti negalime. da-
dada tikslas išlikti maža, bou-
tique tipo studija. Visa tai ir yra 
mūsų gyvenimas“,- sako dalia ir 
Martynas.

Pateikėme 9 frazes,  
kurias užbaigdami jie pasakoja apie DADADA.
1. DADADA – tai studio of visual activities, o lietuviškai tai Dalia ir Martynas, tai www.dadada.lt, tai di-
zainas, tai fotografija, tai loftas, tai idėjos, tai Dadadėnai (mūsų sodyba), tai džiazo vakarėliai, tai medita-
cija, tai krosas ryte, tai „&Ko“, tai Helvetica Bold, tai branding, tai iniciatyvos.

2. DADADA ir dadaizmas tarpusavyje susiję tuo, kad pirmi du jų skiemenys sutampa. Nors jaučiame 
šiltus jausmus DADA judėjimui, nieko bendra daugiau neturime, nors kartais mus taip ir pavadina.

3. Kai DADADA pritrūksta idėjų, ilgai šnekamės, einame pasivaikščioti, prisigalvojame visokiausių da-
lykų, tenka ir ratais po studiją vaikščioti. Tačiau dažniausiai viskas ateina nelauktai. Įkvepia viskas: muzi-
ka, gamta, geri darbai ir tai, kad Lietuvoje daug ką galima padaryti pirmą kartą. Panašiai atsitiko su naujos 
boutique parduotuvės įkūrimu „&Ko“, kad čia užsukusiems dar kartą kiltų jausmas, jog Vilnius yra nuos-
tabus miestas. T. Ševčenkos g. 16. Greitai bus ir bariukas. 

4. Iš visos spalvų gamos išsirinktumėte juodą spalvą, nes visada renkamės baltą foną. Dar labai patin-
ka „Pepsi“ skardinės mėlyna fono spalva.

dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt
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5. Ant baltų marškinėlių nupieštumėte malką ir pavadintume tai „Be koncepto“ (angl. Concept free). Išleistume juos 2012 m. 
birželio 1 d. Pirmasis jų nuotraukas išspausdintų „Laikas.lt“.

6. DADADA gautų tuščią sieną ir su ja nuveiktų štai ką: po ilgų galvojimų siena perdarytų savaip – gal dar kartą nudažytų 
baltai, gal joje įstatytų langus arba pakabintų veidrodį. Kas tai bebūtų, šiek tiek provokuotų, verstų susimąstyti, turėtų lietuviš-
kas šaknis arba tiesiog prajuokintų.

7. Jei DADADA įgytų stebuklingų galių, sukurtų akinius, pro kuriuos nesimatytų LNK :)

8. Į DADADA kreipiasi žmonės, kurie... Nežinau. Visada malonu gauti laišką iš Rumunijos ar Japonijos su žodžiais: „Guys, 
amazing work. Go on.“ Dėl šitų žmonių dirbsime toliau.

9. Juokiasi DADADA, kad kriaučius be batų. Mūsų veidų nuotraukos – 4 metų senumo.
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TARPTAUTINĖ ŠIUOLAIKINIO MENO MUGĖ

2012 m. birželio 27 d. – liepos 1 d. 
Lietuvos parodų centre LITEXPO
Laisvės pr. 5, Vilniuje

■  60 meno galerijų iš 12 pasaulio šalių
■  Daugiau nei 500 menininkų
■  Daugiau nei 1000 meno kūrinių

ARTVILNIUS’12 meno mugės 

erdvėse veiks skulptūrų, objektų 

ir instaliacijų paroda TAKAS, vyks 

edukacinė programa vaikams, 

jaunimui ir suaugusiems, susitikimai 

su menininkais, podiumo diskusijos, 

paskaitos, filmų ir video apie 

menininkus programa, akcijos, 

performansai. 

www.artvilnius.com

ARTVILNIUS’12 KAVA

ORGANIZATORIAI:

INFORMACINIAI PARTNERIAI:

ARTVLNIUS’12 laukia Jūsų:

Birželio 27 d.  trečiadienį,  11-20 val.
Birželio 28 d.  ketvirtadienį,  11-20 val.
Birželio 29 d.  penktadienį,  11-20 val.
Birželio 30 d.  šeštadienį,  11-20 val.
Liepos 1 d.  sekmadienį,  11-17 val.

Bilietai bus parduodami mugės metu LITEXPO kasose.

PAGRINDINIS PARTNERIS

LIETUVOS 
PARODŲ IR
KONGRESŲ
CENTRAS

ARTVILNIUS’12 GLOBĖJA ARTVILNIUS’12 DRAUGASRĖMEJAI:

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS
KULTŪROS 
MINISTERIJA



Mada

Sutikti žmonės itin ma-
loniai nuteikė savo ge-
ros nuotaikos užtai-
su bei stilinga apran-
ga, tačiau nė vienam sa-
vo originalumu nepavy-
ko pralenkti panelės Ro-
žės. Vilniaus senamies-
čio pažiba mūsų „Gatvės 
stiliaus“ rubrikai, žino-
ma, sutiko įsiamžinti už 
simbolinį mokestį, ta-
čiau už tai pykti tikrai 
negalima... 
Pasižvalgykite, kokių 
dar madistų fotografei 
pavyko užfiksuoti.VI
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Fotografė 
Rūta Rylaitė 
stvėrė į rankas 
fotoaparatą 
ir pasinėrė į 
saulėtas Vilniaus 
gatves, kiemelius 
bei skersgatvius, 
kuriuose 
siautė „gatvės 
muzikos diena“ 
bei festivalis 
„Skamba skamba 
kankliai“, 
įamžinti 
miestiečių 
šypsenų.

rylaite@gmail.com
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Kamilė

Kristina

Morta

Karolina

Mantas

Rūta

Monika

sulvija



Mada

Jelena ir Diana

Indrė ir aurimas

Justė

aušra

Irmantas

Tomas

eglė

Ieva
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gRožIS

Keletas  
klausimų  
drąsuolei.
Ar per tuos 18 mėnesių buvo 
atvejų, kai vyrai sprukdavo nuo 
Jūsų vos pamatę neskustas pa-
žastis ar kojas?
Taip, ir ne vienas. Iš pradžių tai ma-
ne tikrai trikdė. Vėliau stengdavau-
si susitikinėti su jais tamsiose vie-
tose ir prašydavau, kad jie užsi-
mautų pirštines prieš mane liesda-
mi. Žinoma, juokauju. Vyrukas, su 
kuriuo susitikinėjau pradėjusi eks-
perimentą, iš pradžių manimi di-
džiavosi, bet kai neskutamos vie-
tos smarkiai apaugo plaukais, iškė-
lė ultimatumą – arba plaukai, ar-
ba draugystė. Na, mes išsiskyrėme. 
Dėl to tikrai liūdėjau, todėl dariau 

Moteris plaukuotomis 
pažastimis, kojomis ir 
bikinio zona – nauja 
mada? gal kada nors 
ateityje taip ir bus, 
bet kol kas tai tėra 
britų žurnalistės emer 
o’Toole eksperimentas. 
jau 18 mėnesių mergina 
nešalina plaukų nuo 
minėtų kūno vietų. Iš 
pradžių jai buvo įdomu 
stebėti žmonių bei savo 
reakciją į „vešinčius 
krūmus“, tačiau dabar 
jai tai tapo normaliu 
reiškiniu.

PlaukuoTaS 
MoTeRS 
kūNaS –  
ŠIoS VaSaRoS 
TeNdeNcIja?dovilė Raustytė

dovile@laikas.lt
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gRožIS

tai, ką daro daugelis vieni-
šų įskaudintų moterų, – su-
sitikinėjau su daugybe Lon-
dono vyrų, tarp kurių galiau-
siai sutikau tą vienintelį. Jis 
toleruoja mano apsisprendi-
mą. Kai kuriuos vyrus trau-
kia iššūkius mėgstančios 
moterys.

O blogu kvapu nesiskun-
džiate?
Ne, kvepiu kaip ir seniau – 
muilu ir obuolių pyragu.

Ar draugams ne gėda ro-
dytis su Jumis viešumoje, 
pavyzdžiui, vilkinčia atvi-
rais drabužiais?
Turiu draugę, kuri be pro-
to, netgi perdėtai, rūpina-
si savo išvaizda – nepriekaiš-
tinga šukuosena, priklijuo-
ti nagai ir blakstienos, įdegęs 
kūnas ir t. t. Maniau, sukel-
siu jai pasišlykštėjimą, bet 
ji, pamačiusi mano plaukuo-
tas kojas, tik sušuko: „Jėga!“ 
Kita draugė, iš kurios tikė-
jausi palaikymo, mat ji labai 
daug keliauja, domisi kultū-
ra ir yra labai liberali asme-
nybė, išsigando tokio ma-
no sprendimo ir, pastebė-

jau, pradėjo vengti rodytis 
su manimi viešumoje. Labai 
smagu stebėti, kiek žmonės 
gali būti tolerantiški įvai-
rioms nekenksmingoms be-
protybėms.

Nepažįstami žmonės nesi-
juokia iš Jūsų gatvėje?
Žinoma, juokiasi, bet, ma-
nau, tai jų, o ne mano pro-
blema.

Bet, pripažinkite, moteris 
su raudona trumpa seksu-
alia suknele ir apžėlusio-
mis kojomis tikrai neatro-
do patraukliai?
Pripažįstu, tikrai ne. Todėl 
leidusi savo kūnui atrody-
ti taip, kaip jį sutvėrė gamta, 
labai rimtai peržvelgiau savo 
garderobą. Negalvokite, kad 
visiems nuolat demonstruo-
ju plaukais apaugusias kojas 
ar pažastis. Prieš ruošdama-
si kur nors labai gerai viską 
apgalvoju.

Naudojate makiažo prie-
mones. Ar tai nėra vei-
dmainiška – nesiskuta-
te kojų, bet dažote blaks-
tienas?

Jei išeičiau į gatvę be makia-
žo ir apžėlusiomis kojomis, 
žmonėms nebūtų keista. Jie 
manytų, kad esu dar viena 
savo išvaizda nesirūpinan-
ti moteris.

Dėvite bikinį viešuosiuo-
se paplūdimiuose?
Taip, vasarą vykstu maudy-
tis ten pat, kur ir prieš eks-
perimentą. Pirmą kartą jau-
čiau įtampą. Galvojau, kad 
žmonės nenorės su mani-
mi maudytis viename telki-
nyje, nes daugeliui plaukuo-
tas kūnas asocijuojasi su ne-
švara. Bet nieko, viskas bu-
vo gerai.

Maži vaikai nebėga nuo 
Jūsų bijodami, kad nenu-
siviliotumėte jų į savo ra-
ganos trobelę vakarienei?
Buvo kartą tokia situacija. 
Maža mergaitė:„O kodėl po 
jūsų rankomis yra plaukų?“ 
Aš: „Kai žmonės užauga, 
jiems pažastyse ima augti 
plaukai.“ 
Maža mergaitė: „Bet mano 
mamai jie neauga.“ 
Aš: „Auga. Bet ji juos skuta.“ 
Maža mergaitė: „Neskuta.“ 
Aš: „Skuta, paklausk jos.“ 
Maža mergaitė: „Mama, ar 
tu skutiesi plaukus po ran-
komis?“ 
Mama: „Taip.“

Tai, ką darote, galima va-
dinti savotiška feminizmo 
išraiška?
Iš dalies. Tiesiog stengiuo-
si savęs neįsprausti į rėmus. 
Tačiau kai tai pradės mane 
erzinti, vėl imsiu depiliuoti 
rankas ir kojas. Tai nėra sti-
prus įsitikinimas, tad femi-
nizmu to nelabai galima va-
dinti.

Parengta tinklaraščio  
The Vagenda duomenimis

Tai nėra 
feminizmo 
išraiška.
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Radome bri-
tų žurnalistės 
bendraminčių 
ir tarp Lietuvos 
moterų. Su mu-
mis susisiekė 
Škotijoje gyve-
nanti mūsų tau-
tietė – meninin-
kė, keliautoja 
Emilė. Jos pasa-
kojimas:

Nuo savo kūno plaukų neša-
linančių moterų sutinku ti-
krai nemažai. Užsienyje, ži-
noma, jų daugiau, bet yra ir 
Lietuvoje. 

Žiemą dažnai nesiskusda-
vau plaukų, bet artėjant va-
sarai tai padarydavau, nes 
buvau įtikinta, kad tai negra-
žu, o plaukuotai neleistina 
pasirodyti viešumoje. Tačiau 
prieš porą metų man stai-
ga tiesiog „nušvito“: supra-
tau, kad visas šis skutimasis 
yra išpūstas tabu. Lioviausi 
tai dariusi ir dėl to jaučiuo-
si geriau. Neeikvoju laiko 
tam, kas man atrodo bepras-
miška. Mintis, kad beplaukė 
moteris yra gražesnė, sek-
sualesnė – tik visuomenė-
je įsitvirtinęs standartas, tad 
žmonės net nebeapsvarsto 
savo požiūrio į tai. Tai mane 
piktina ir aš net piktdžiugiš-
kai mėgaujuosi nepripratė-
lių reakcijomis. 

Aplinkiniai reaguoja skir-
tingai, dauguma draugių 
pritaria, bet pačios tam ne-
siryžta. Mama, kai pradėjo-
me kartu lankyti baseiną, 
niurnėjo, kad aš, bent kol 
vaikštom į baseiną, skus-
čiausi. Ją aš tiesiog sukri-
tikavau, kad tai siūlydama, 
ji visiškai nesupranta ma-
no nesiskutimo priežasties. 
Ilgainiui mama tiesiog pri-

prato. Lengviau buvo su se-
neliais, kurių kartos žmo-
nės niekada ir nesiskusda-
vo pažastų ar kojų. Kai dar 
depiliuodavausi kūną, sene-
lis klausdavo, kur dingsta 
mano plaukai iš po pažastų. 

Dėl vaikinų bėdų kaip ir ne-
būna, nuo manęs nukreip-
tas žvilgsnis tik sukelia juo-
ką. Nemanau, kad mažiau 
dėmesio dėl to sulaukiu. Yra 
vaikinų, kuriems tai netgi 
seksualu. Kai susipažinau 

su savo vaikinu, jis nenuste-
bo dėl mano tokios „išvaiz-
dos“, tiesiog mūsų pažįsta-
mų rate tai nėra retas atve-
jis. Jai jo paklausiu, ką apie 
tai mano, jis sako, kad jam 
tai tiesiog įprasta. 

Yra vaikinų, kuriems 
plaukuotos kojos 
seksualu.



SPoRTaS

SToVykloS  
 „Nebūk VIŠTa“ 
jėgoS aITVaRų 
INTSRukToRė 
aISTė

Gyventi su šypsena
Aistė moko jėgos aitvarų 
naujokus jau ketverius me-
tus. Yra dirbusi Meksikoje, 
Ekvadore, Brazilijoje. Ji tu-
ri tarptautinę IKO (angl. In-
ternational Kiteboarding Or-
ganization) antrojo lygio 
instruktoriaus kvalifikaci-
ją ir prisijaukinti jėgos ai-
tvarą yra išmokiusi jau dau-
giau nei 100 sporto naujokų. 
Šiuo metu Lietuvoje ji dau-
giausia dirba su merginomis, 
nes yra viena iš „Nebūk viš-
ta“ merginų stovyklos ins-
truktorių.

Kai paklausėme jos, kaip 
atsiranda tokia absoliu-
čiai nereali, šypseną kelian-
ti profesija kaip jėgos aitva-
rų instruktorius, Aistė papa-
sakojo prieš ketverius metus 
buvusi gana neblogas parei-
gas užimanti biuro darbuo-
toja. Tačiau adrenalino mė-
gėjas, matyt, visuomet ieško 
adrenalino, o gyvenimas ne-
stovi vietoje. Vieną dieną ji 
tiesiog metė darbą ir išvažia-
vo į Meksiką.

„Apie šią kelionę išgirdę 
žmonės pirmiausia pagalvo-
ja: „Turėčiau pinigų, ir aš va-
žiuočiau į pasaulio kraštą“. 
Tačiau tiesa yra ta, kad pi-
nigų turėjau ne daugiau ne-
gu statistinis lietuvis. Bet 
turėjau svajonę – pamaty-
ti pasaulį. Tai, kad tai dariau 
dirbdama jėgos aitvarų ins-
truktore, tik viena iš deta-
lių dideliame paveiksle. Šis 
darbas, kaip ir visi kiti, nė-
ra lengvas. Iš šalies gali at-
rodyti, kad mes nieko dau-
giau neveikiame, tik degina-
mės, pliuškenamės bangose 
ir daug šypsomės. O iš tikrų-
jų – tai yra didžiulė atsako-
mybė už žmogų ir jo saugu-
mą. Prie kiekvieno mokinio 
prisiriši, susipažįsti su juo ir 
jo baimėmis, sergi už jį. Ki-
taip būtum blogas instruk-
torius“, – šiek tiek paslapčių 
atskleidžia Aistė.

Papasakok, kas ta „Nebūk 
višta“ merginų stovykla.

Labas! 
Atostogų metas, vasara, šiemet priartėjo nežmo-
nišku greičiu. Nors nesame dideli rimtuoliai, ta-
čiau, kaip ir visos rimtos laidos, „Adrenalinas“ 
eis atostogauti. Nuo birželio vidurio iki rug-
pjūčio išsišiepę vartysimės pajūryje, gaudysime 
saulę ir vėją, nieko neveiksime... Patikėjote? O 
jei rimtai, tai ruošime Jums laidas rudeniui, kad 
grįžę po atostogų galėtumėte pažiūrėti, kas gero 
ir gražaus įvyko ekstremaliojo sporto pasaulyje. 
Apie mūsų darbo trupinėlius visuomet galėsi-
te paskaityti čia. Šį mėnesį papasakosime ne 
apie sportininką, o apie tokį žmogų, kuris ruošia 
sportininkus, būna su juo nuo pirmojo žingsnio, 
kai jis nusprendžia žengti į didįjį sportą. Šiuo 
atveju tai – jėgos aitvarų instruktorė.  
 
Peace    
„Adrenalino“ komanda
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birželio mėnesį „adrenalinas“ rekomenduoja apsilankyti:
 Birželio 26–29 d. „Kite Party“ varžybose Latvijoje, Vens-

pilyje. Tai, ko gero, didžiausios jėgos aitvarų varžybos ir ais-
truolių susibėgimas visame Baltijos regione. Apie tai, kas 
vyksta ten, sklando tik legendos, tad jei norite sužinoti tiks-
liai, turite ten būti.

 Birželio 9 d. prasideda ir iki liepos pa-
baigos tęsiasi „Street Camp“. Aktyvaus 
laisvalaikio centras „Kablys“, Vilnius. 
Čia vaikai nuo 9 iki 13 metų mokysis ne 
tik važinėti riedlentėmis, bet ir gatvės 
šokių, grafičio pagrindų ir net filmų kū-
rimo. Smagi vasaros pramoga vaikams!  

Tai projektas pradėtas įgy-
vendinti pernai. Tiesiog su 
merginomis pagalvojome, 
kad jėgos aitvarus uzurpuo-
ja vyrai, kad egzistuoja daug 
mitų apie tai, jog šis sportas 
reikalauja daug jėgos... Tai 
yra visiška netiesa. Valdant 
jėgos aitvarą kaip tik reikia 
labai daug švelnumo, ele-
gancijos ir mąstymo. Mote-
rys tai daro ne blogiau ne-
gu vyrai. Norime paneig-
ti mitus. Norime matyti kuo 
daugiau merginų, lekiančių 
vandeniu. Stovyklos pava-
dinimas „Nebūk višta“ tu-
ri daug reikšmių. Viena iš jų 
– nesiturkšk vandenyje kaip 
višta, būk gulbė.

Na bet tai – vis tiek eks-
tremalus sportas. Juk bū-
na traumų. Sportininkai 
aukštai šokinėja ir daro 

visokius sudėtingus triu-
kus... Kaip merginos, ar 
nebijo?
Štai čia ir atsiskleidžia mū-
sų, kaip instruktorių, suge-
bėjimai. Tam mes ir esame 
reikalingos, kad nenutiktų 
blogų dalykų. Kad mokinys, 
kad ir kas jis būtų – vyras ar 
moteris, susidraugauti su jė-
gos aitvaru išmoktų saugiai, 
palaipsniui ir visapusiškai. 
Aš niekuomet nežadu, kad 
išmokysiu „kaituoti“ per ke-
turias valandas, nes tai yra 
neįmanoma. Galbūt žmogus 
ir stovės ant lentos, tačiau 
atsitikus ekstremaliai situa-
cijai nežinos, kaip elgtis. 

Viskas skamba taip rim-
tai. O linksmybės? 
O! Jų tikrai netrūksta! Ne-
paisant viso rimtumo, vis 
dėlto mes – paplūdimio vai-

kai. Mums nebūna nuobo-
du. Mes ten, kur pučia vė-
jas. Mes esame tie, kurie, 
pūstelėjus šaltam šiauriui, 
kai visi atostogautojai bėga 
iš paplūdimio, su šypseno-
mis lekiame prie vandens. 
Mes esame tie, kurie bal-

su krykštauja, nes vandens 
temperatūra jau siekia 12 
laipsnių. Mes esame tie, ku-
rie po geros dienos moka at-
sipalaiduoti geriau nei bet 
kas kitas. Mes tiesiog gyve-
name su šypsena ir kas gali 
būti linksmiau? 
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Daugeliui yra žinoma, jog žodis „yoga“ reiškia susijungi-
mą. Dvasine prasme tai procesas identifikuojant savąjį Aš 
(sielą) su Aukščiausiąja Sąmone. Tai vyksta gryninant ją 
nuo geismo, godumo, neapykantos ir egoizmo. Jogos filo-
sofija yra viena praktiškiausių filosofijų pasaulyje. Ji re-
miasi tam tikrais gamtos dėsniais. Tai yra tikslusis moks-
las, todėl, praktikuojant pasirinktą jogos rūšį, labai svar-
bu laikytis tikslių nurodymų ir disciplinos. 

SužINok daugIau aPIe jogoS RūŠIS

PlaČIau auRelIJus ŠaRKa  
aPIe JOGOs RūŠIs  

„laIKas.lT“ PORTale

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam telefonui 
galite parsisiųsti www.upcode.fi

Yra keturios pagrindinės jogos rūšys: Raja joga, 
Karma joga, Bhakti joga ir Jnana joga, bei kitos, 
tokios kaip Mantra joga, Kundalini joga, Kriya jo-
ga, Tantra joga, Ashtanga joga ir pan. Vien „Bha-
gavad-Gitoje“ (krišnaitų religinė knyga, vienas 
svarbiausių hinduizmo šventraščių – aut. past.) 
aprašyta apie 18 jogos rūšių, taip pat yra nemažai 
sujungtų bei visiškai naujų.

Raja joga
„Raja“ reiškia „karališka“. 
Tai visų jogos rūšių pagrin-
das. Ji yra aprašyta Patan-
jalio sutrose. Ši joga remia-
si proto kontrole iš esmės 
naudojant meditaciją. Ją 
sudaro 8 pakopos (ashtan-
ga): 1. Yama – bendroji dis-
ciplina, apimanti prievar-
tos nenaudojimą, tiesą, ne-
vogimą, seksualinį atsakin-
gumą bei godumo nebuvi-
mą; 2. Niyama – asmeninė 
disciplina, apimanti vidi-
nį ir išorinį grynumą (šva-
rą), pasitenkinimą dabarti-
ne padėtimi (priėmimas to, 
kas yra duota), askezę (atsi-
davimą pasirinktam jogos 
keliui), savo dvasingumo 
ugdymą (skaitant ir nagri-
nėjant šventuosius raštus), 
kuklumą ir nuolankumą 
(aukščiausiojo Aš pripaži-
nimą); 3. Asana – fizinis ak-
tyvumas, stabilios ir medi-
tatyvios jogos pozos; 4. Pra-
nayama – gyvybinės jėgos 
kontrolė, kuri remiasi kvė-
pavimo pratimais; 5. Praty-
ahara – jausmų ir proto ati-
traukimas nuo objektų į sa-
ve; 6. Dharana – koncentra-
cija, susitelkimas į viena; 7. 
Dhyana – meditacija, tyla; 

Jogos centro „Shanti“ vadovas ir meistras Aurelijus Šarka plačiau apie keletą jogos rūšių.

8. Samadhi – Aukščiausioji 
Sąmonės būsena.

Karma joga
Karma – tai veiksmas, atlie-
kamas nesitikint atlygio. Ji 
moko nesavanaudiškai veik-
ti, tarnauti ir daryti gera ki-
tiems be jokio egoizmo ar 
užslėptų norų. Karmos te-
orija grindžiama tuo, jog 
veiksmas, tiek fizinis, tiek 
protinis, turi atoveiksmį ir 
sukelia atitinkamų padari-
nių: gėris – gėrį, blogis – blo-
gį. Karma jogas laisvas nuo 
geismo, godumo, pykčio ir 
egoizmo, visus veiksmus pa-
skiria Dievui, dažnai minty-
se kartodamas mantras. Šis 
jogas išmoksta gyventi nebe-
keldamas neigiamų veiklos 
pasekmių ir naikindamas 
blogąją karmą.

Bhakti joga
„Bhakti“ – „prisirišimas prie 
Dievo“. Tai atsidavimas ir 
meilė ne žmogui, o Dievui. 
Pasirinkto Dievo garbinimas 
veiksmais, maldomis, giedo-
jimais, religiniais ritualais 
siekiant Jo malonės ir mei-
lės. Šis jogas nuolat karto-
ja šventą Dievo vardą, medi-
tuoja tik Jį, vaikšto į Jo šven-

tyklą (bažnyčią) ir yra visiš-
kai Jam atsidavęs, viską daro 
įsitikinęs, jog tarnauja Die-
vui. Iš esmės tai visos pasau-
lio religijos.

Jnana joga
„Jnana“ – „žinojimas“. Tai 
tikrojo žinojimo paieškos, 
kurios prasideda nuo dva-
sinių tekstų aiškinimo, ap-
mąstymo, meditacijos, taip 
palaipsniui pradedant su-
vokti tiesą, nuolat klausiant 
„Kas aš esu?“. Jogas siekia 
to naudodamas minties ga-
lią kaip įrankį atsakymams 
į iškilusius klausimus ieš-
kojimo kelyje. Šis jogos ke-
lias yra išminties kelias, ta-
čiau neskirtas masėms, ku-
rių širdys nėra tyros ir kurių 
intelektas nėra toks aštrus, 
kad suprastų ir praktikuotų 
šią jogos rūšį. Norint išvalyti 
širdį ir pasiruošti Tiesai, pir-
miausia rekomenduojama 
Karma ar Bhakti jogos rūšys.

Tantra joga
Tantra – prigimtinė joga. 
Tai Shakti energiją kaip Die-
vo Motiną garbinančių ce-
remonijų ir ritualų joga. Pa-
sitelkus ritualus, ši prakti-
ka moko pajusti šventumą 

visuose veiksmuose. Iš es-
mės tai viena seniausių ir pa-
slaptingiausių jogos rūšių ir 
ne kiekvienam pavyksta su-
rasti tikrąjį tantros mokyto-
ją. Ši praktika apima išsiva-
lymą ir tyrumą, taip pat išsi-
laisvinimą nuo visų pančių 
ir apribojimų naudojant me-
ditacijas, mantras, jantras, 
mandalas ir kitas priemones. 
Be to, ji apima susitapatini-
mą su dievybėmis, tarp jų ir 
su Shakti bei Shiva, kurių są-
junga sukelia aukščiausią są-
monės būseną – viso ko pra-
džią, gyvybę. Ši sąjunga gali 
būti pasiekiama ir sekso me-
tu, tad dėl šio aspekto Vaka-
ruose ši joga labiau supran-
tama kaip seksualinių ritu-
alų joga.
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bRyaNaS adaMSaS  
džIugINa SaVo geRbėjuS

Bilietai

liepos 3 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje koncertuosiantis užburiančio balso savininkas 
bryanas adamsas po visą pasaulį išsibarsčiusiems savo gerbėjams pristatė naują 
dainą, pavadintą „don‘t look back“, kuri taps vienu iš atlikėjo ruošiamo naujo albumo 
kūrinių. Ši daina, tikėtina, skambės ir koncerto Vilniuje metu.

Naujasis B. Adamso kūrinys – tai, kaip įprasta šiam atlikė-
jui, lyrinė roko baladė, kuri vos tik pasirodžius jos ištrau-
kai sulaukė muzikanto gerbėjų liaupsių ir palankių mu-
zikos kritikų vertinimų. O netrukus tapo ir klausomiau-
sia daina „Twitter‘yje“. Spėjama, kad naujasis Kanados 
žvaigždės darbas atsidurs didžiausių radijo stočių popu-
liariausių kūrinių viršūnėse ir savo populiarumu aplenks 
iki šiol radijo eteryje karaliavusį B. Adamso ir „Loverush 
UK“ kūrinį „Tonight In Babylon“.

Šiuo metu B. Adamsas su 
grupe intensyviai koncer-
tuoja gimtojoje Kanadoje, 
kur iš viso skirtinguose ša-
lies miestuose surengs dvi-
dešimt koncertų, skirtų at-
likėją išgarsinusio albumo 
„Waking up the Neighbours“ 
20-ajam jubiliejui paminėti. 

Kanadoje jau įpusėjusios 
ir didžiulio ažiotažo sulau-
kusios B. Adamso gastrolės 
dar kartą patvirtino, kad ta-
lentingasis atlikėjas po ke-
lių dešimčių scenoje praleis-
tų metų tebėra populiaru-

mo viršūnėje, o jo rengiami 
koncertai virsta tikru ant-
plūdžiu. Nepasikeitė ir at-
likėjo balsas, net priešingai 
– tapo labiau suvaldytas ir 
lankstus. 

Nors atlikėjas galėtų sau 
leisti dirbti mažiau, nebe-
kurti naujų dainų ir reng-
ti mažiau koncertų bei dau-
giau dėmesio skirti savo šei-
mai, jis nenustygsta vieto-
je. Ir toks jis buvo visuo-
met. Važiuodamas į gastro-
les, iš rankų nepaleisdavo fo-
toaparato ir be perstojo fo-

tografuodavo savo grupės gi-
taristą Keithą Scottą. Vėliau 
šis jo hobis tapo dar viena B. 
Adamso veiklos sritimi. 

„Kiek save prisimenu, nie-
kuomet negalėjau ramiai sė-
dėti vienoje vietoje. Paau-
glystėje buvau „klubų ber-
niukas“. Mano misija buvo 
aplankyti kuo daugiau nakti-
nių klubų ir barų. Prisimenu, 
kartą viename Vankuverio 
klube bandžiau pagauti Tiną 
Turner. Vėliau pats su ja įra-
šiau dainą „It‘s Only Love“, – 
apie save pasakoja B. Adam-
sas. – Pirmaisiais karjeros 
metais mes su grupės nariais 
dalijomės kambariais, vi-
si atsikeldavo vėlai, o aš pa-
busdavau gana anksti ryte ir 
skambindavau vietinės radi-
jo stoties vadovui, kad pagro-
tų kokį nors mano kūrinį. Ir 
dabar, jei kurį laiko nieko ne-
veikiu, jaučiuosi nekaip, to-
dėl, radęs laisvo laiko, jį ski-
riu plaukimui.“

Jau birželio pabaigoje at-
likėjas su grupe persikels 
į Europą, o liepos 3 d. su-
rengs ir savo trijų valandų 
trukmės pasirodymą Vil-
niaus „Siemens“ arenoje. 
Iki koncerto Lietuvos sosti-
nėje likus dar mėnesiui, jau 
buvo parduoti du trečdaliai 
planuojamų parduoti bilie-
tų. Į koncertą juos jau įsigi-
jo daugiau kaip 7 tūkst. žiū-
rovų.

Bilietus į liepos 3 d. Vil-
niaus „Siemens“ arenoje 
vyksiantį B. Adamso kon-
certą platina „Tiketa“. Bilie-
tų kainos – nuo 149 litų (su 
mokesčiais). 

Liepos 3 d. 20 val. 
„Siemens“ arena, Vilnius 
Kaina 149–219 Lt 
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Į Lietuvą atlikėjas atvyks su „Unplugged“ programa, todėl 
„Siemens“ arenoje žinomos dainos gali nuskambėti visiš-
kai naujai. Apskritai mūsų šalyje vykstantys užsienio atli-
kėjų tikro garso arba „Unplugged“ koncertai yra labai re-
tas dalykas. 

Į lIeTuVą PIRMą kaRTą 
aTVykS loTyNų aMeRIkoS 
SuPeRžVaIgždė juaNeS
jau šį rudenį pirmą kartą į lietuvą su savo grupe atvyks „la camisa negra“ 
atlikėjas kolumbietis juanes. lotynų amerikos superžvaigždė savo vienintelį 
koncertą baltijos šalyse surengs Vilniaus „Siemens“ arenoje lapkričio 7 d. 

Turbūt per visą istoriją galė-
tume suskaičiuoti vos keletą 
atlikėjų, kurie Lietuvoje lan-
kėsi su „Unplugged“ progra-
ma. Tuo metu užsienyje to-
kie koncertai labai mėgstami 
ir sulaukia didžiulio dėme-
sio. Šie koncertai ypatingi 
tuo, jog juose puikiai pažįs-
tami kūriniai suskamba vi-
siškai naujai ir suteikia kūri-
niui papildomo žavesio.

Lotynų Amerikos populia-
riosios muzikos ir roko kūri-
nius atliekantis Kolumbijos 
atlikėjas, gitaristas ir dainų 
autorius Juanes yra didžiulė 

žvaigždė – jam priklauso vie-
no iš daugiausia Lotynų Ame-
rikos „Grammy“ apdovanoji-
mų pelniusio atlikėjo titulas. 

Žvaigždė didžiojoje sceno-
je sužibo 2000 metais, kai iš-
leido solinį albumą ir iš kar-
to pelnė 3 Lotynų Amerikos 
„Grammy“ apdovanojimus 
kaip geriausias naujas atli-
kėjas, už geriausią roko so-
lo albumą ir už geriausią ro-
ko dainą. Praėjus penke-
riems metams jo trofėjų len-
tynoje jau puikavosi 11 tokių 
„Grammy“ statulėlių, o šian-
dien jų – jau 17.

Juanes diskografijoje šiuo 
metu puikuojasi penki al-
bumai, o paskutinysis pasi-
rodė 2010 metais. Jo kūry-
bos sąraše – 22 visame pa-
saulyje išgarsėję kūriniai, iš 
kurių populiariausi ir žino-
miausi „La Camisa Negra“, 
„Volverte a Ver“, „Me Ena-
mora“, „Es Por Ti“, su Nel-
ly Furtado įrašyta „Fotogra-
fia“ ir bendras darbas su gru-
pe „The Black Eyed Peas“ 
„La Paga“. 

Skaičiuojama, kad atlikė-
jas jau pardavė daugiau nei 
15 mln. albumų visame pa-
saulyje. 2012 metais Jua-
nes buvo pakviestas surengti 
„MTV Unplugged“ koncertą.

Juanes kūryboje susipina 
tradiciniai Lotynų Ameri-
kos muzikos ritmai – tango, 
salsa, bačata – ir Kolumbi-

jos liaudies, populiarioji, ro-
ko muzika. Kai kurių kritikų 
vertinimu, jo muzikoje gali-
ma rasti ir metalo elemen-
tų, mat dar paauglystėje ne-
mažą poveikį atlikėjo kūry-
bos stiliui turėjo grupė „Me-
tallica“.

Kolumbietis pasaulyje ži-
nomas ne tik kaip puikus at-
likėjas, bet ir kaip sociali-
nis aktyvistas, dalyvaujantis 
labdaringoje veikloje, lab-
darai skirtuose koncertuo-
se. 2005 metais amerikie-
čių žurnalas „Times“ Juanes 
įtraukė į įtakingiausių pa-
saulio žmonių šimtuką.  

Rugpjūčio 7 d. 
Kaina – nuo 99 Lt 
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www.tamstamuzika.lt

Vienoje vaizdingiausių 
Dzūkijos vietovių, vos 2 
km ilgio saloje, tris dienas 
skamba gyva muzika, mė-
gaujamasi įvairių grupių 
koncertais, rytine mankš-
ta, vandens pramogomis ar 
tiesiog ilsimasi smagiai lei-
džiant laiką su savo drau-
gais ir šeima. 
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FeSTIValIS „TaMSTa MuzIka“ – VIeTa,  
kuR SuSITINka geRIauSI dRaugaI
liepos 20–22 d. Varėnos saloje „dainų slėnis“ vyks jau ketvirtasis festivalis 
„Tamsta muzika“, kasmet sulaukiantis per 7 000 muzikos mylėtojų iš viso pasaulio.

Festivalio organizatoriai 
kaskart stengiasi patenkin-
ti kiekvieno klausytojo sko-
nį, o šiais metais muziki-
nė programa itin įspūdin-
ga – į festivalį atvyksta net 
trys užsienio grupės. Vienas 
iš svečių – charizmatiškasis, 
nuostabaus balso dainų au-
torius ir atlikėjas Sam Spar-
ro, kurio dainas yra perdai-
navusios ir garsiosios Adele 
bei Katy Perry. Iš Australijos 
kilusio dainininko muzika 
skamba įvairiuose filmuo-
se, serialuose, jis prisidėjo ir 
prie „Basement Jaxx“ darbo 
„Feelings gone“ (liet. „Praė-
ję jausmai“), o 2008 metais 
gavo „Grammy“ apdovanoji-
mą už geriausius šokių mu-
zikos įrašus.

Kita festivalio žvaigždė – 
grupė „Brazilian girls“ iš Niu-
jorko. Nors grupėje nėra nė 
vienos brazilės ir apskritai 
vienintelė mergina čia yra pa-
ti dainininkė, šis kolektyvas 
garsus savo elektronine mu-
zika – jų kūriniuose skamba 
tango, reggae, chanson, house, 
lounge stilių ritmai.

„Electric wire  hustle“ 
(Naujoji Zelandija) – dar 

vieni užsienio svečiai. R&B, 
soul, modern hip pop, electro-
nica muzikos stilių atlikėjai 
labai mėgstami dėl savo iš-
skirtinių gyvų pasirodymų ir 
yra dalyvavę tokiuose festi-

valiuose, kaip „Glastonbury 
UK“, „Sonar Barselona“.

Lietuviškoje programo-
je šiais metais išgirsime vi-
siems puikiai pažįstamus ir 

mylimus atlikėjus bei gru-
pes: Andrių Mamontovą, 
„Antį“, Leon Somov&Jazzu, 
Mantą Jankavičių, „G&G 
Sindikatą“, „The ball and 
chain“, „Poliarizuotus sti-
klus“ ir kt. 

Festivalyje pasirodys ir 
dainininkė Monika Liu, šiuo 
metu besimokanti Jungtinė-
se Amerikos Valstijose. Tai 
bus vienintelis jos koncertas 
Lietuvoje, o jai talkins vie-
ni geriausių Londono mu-
zikantų.

Iš viso festivalyje dalyvaus 
daugiau nei dvidešimt muzi-
kos grupių ir dainininkų, ga-
rantuojančių muzikos sti-
lių įvairovę ir puikų laiką vi-
siems gyvos muzikos mėgė-
jams. Beje, festivalis jau tapo 
tradicine visų įvairiose šaly-
se gyvenančių draugų susiti-
kimo vieta. 

„Tamsta muzikos“ atmos-
feros niekada nepamirši, 
kaip neįmanoma pamiršti ir 
savo geriausių draugų. Kai 
yra tiek daug meilės ir tiek 
daug geros muzikos vieno-
je vietoje, tai stebuklai ne-
išvengiami“, – sako festiva-
lio organizatorė Ona Rimei-
kienė.

Daugiau informacijos – 
www.tamstamuzika.lt.   

Liepos 20-22 d. 
Kaina – nuo 69 Lt 
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Dienos bilietas į 16-mečių 
čempionatą kainuoja nuo 7 
litų (įskaitant visus mokes-
čius), o į Europos 18-mečių 
ir pasaulio jaunių pirmeny-
bes – nuo 9 litų (įskaitant vi-
sus mokesčius). Pasak orga-
nizatorių, artėjant čempio-
natui bilietai brangs. 

„Omni ID“ kortelių turėto-
jams, „Tiketos“ klubo ir „Eu-

PaSaulIo IR euRoPoS jauNIMo 
kRePŠINIo ČeMPIoNaTaI lIeTuVoje
krepšinio gerbėjai jau dabar „Tiketos“ kasose ir interneto puslapyje gali įsigyti 
bilietų į birželio 29–liepos 8 d. kauno „žalgirio“ arenoje vyksiantį pasaulio jaunių 
(iki 17 m.) vaikinų krepšinio čempionatą, liepos 19–29 d. Panevėžyje bei Vilniuje 
vyksiančias europos jaunučių (iki 16 m.) vaikinų pirmenybes ir rugpjūčio 9–19 d. 
Vilniuje rengiamą europos jaunių (iki 18 m.) vaikinų čempionatą.

robasket“ gerbėjų klubo na-
riams taikoma 30 proc. nuo-
laida, o moksleiviams, studen-
tams ir pensininkams sutei-
kiama net 50 proc. nuolaida.  

„Lietuvos jaunieji krepši-
ninkai pastaraisiais metais 
nuolat džiugina pergalėmis ir 
kiekvieną vasarą padovano-
ja šaliai medalių. Neabejoju, 
kad namų sienos ir savų sirga-

lių palaikymas ryškiausiems 
mūsų šalies jauniesiems ta-
lentams padės iškovoti skam-
bių pergalių ir šiemet“, – sa-
kė Lietuvos krepšinio federa-
cijos vykdomasis direktorius 
Paulius Motiejūnas.  

Per pastaruosius penke-
rius metus jaunieji mūsų ša-
lies krepšininkai įvairiuose 
čempionatuose iškovojo net 
15 medalių komplektų, o su-
sidomėjimas jaunimo krep-
šiniu ir kylančiomis Lietu-
vos žvaigždėmis tik auga. 

„Prieš dvejus metus Vil-
niuje vykusias Europos 18-
mečių čempionato fina-
lo rungtynes stebėjo net 13 
tūkst. gerbėjų. Pasaulio 19-
mečių pirmenybių finalas 
praėjusią vasarą į Rygą su-
traukė net 8 tūkst. sirgalių 
iš Lietuvos. Šie rekordiniai 
skaičiai įrodo, kad aistruoliai 
yra neabejingi jauniesiems 
talentams, kurie jau arti-
miausiu metu gali praverti ir 
vyrų rinktinės duris“, – pa-
žymėjo P. Motiejūnas.

Kaune vyksiantis 17-mečių 
turnyras – pirmasis Lietuvo-
je įvyksiantis pasaulio krep-
šinio čempionatas. Prieš dve-
jus metus Vokietijos Ham-
burgo mieste surengtame 
pirmajame šios amžiaus gru-
pės čempionate mūsų 17-me-
čiai užėmė ketvirtą vietą. 

Iki šiol Lietuvos jaunie-
ji krepšininkai pasaulio čem-
pionų titulus yra iškovoję du-
kart. 2005 metais Argenti-
noje triumfavo Renaldo Sei-
bučio, Jono Mačiulio ir Pau-

liaus Jankūno vedama Lietu-
vos jaunimo (iki 21 m.) rink-
tinė, o praėjusiais metais Ry-
goje auksą iškovojo Jono Va-
lančiūno vedami 19-mečiai. 

Europos 18-mečių čempi-
onatas – antras pagal pres-
tižą, susidomėjimą ir reitin-
gus „FIBA Europe“ renginys 
po vyrų čempionatų. Į šias 
pirmenybes suvažiuoja pa-
tys perspektyviausi Europos 
krepšininkai, vėliau dažnai 
jau nebežaidžiantys 20-me-
čių čempionatuose. Barselo-
nos olimpinių žaidynių pri-
zininko Arūno Visocko tre-
niruojama šių metų Lietuvos 
18-mečių rinktinė prieš dve-
jus metus Europos 16-mečių 
čempionate nužygiavo iki fi-
nalo. Šiemet A. Visocko au-
klėtiniai, palaikomi savo sir-
galių, tikisi žengti dar toliau.

16-mečių čempionatuose 
Lietuvos krepšininkai perga-
lėmis sirgalius džiugina nuo-
lat. Nuo 2007 m. mūsų šalies 
rinktinė jaunučių pirmeny-
bėse ant nugalėtojų pakylos 
lipo net keturis kartus. Gin-
taro Razučio treniruojama 
ekipa su Domantu Saboniu 
priešakyje 2011-aisiais Tur-
kijoje vykusiame olimpinia-
me festivalyje iškovojo auk-
so medalius, todėl šiemet yra 
pagrindinė Europos čempio-
nato favoritė. 

Nuo birželio 29  
iki rugpjūčio 9 d. 
Kaina – nuo 4 Lt

Bilietai

Abonementų į kiekvieną iš trijų čempionatų kainos pra-
sideda nuo 69 litų (įskaitant visus mokesčius). Europos 
čempionatuose bus sužaista po 70 rungtynių, pasaulio 17-
mečių čempionate – 46.
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Reikia matyti, kada jis nu-
siteikęs juokauti, o kada ne. 
Kai prastos nuotaikos, ge-
riau nelįskite, palaukite, kol 
ji praeis, bet būdamas geros 
nuotaikos jis gali tapti kom-
panijos siela, sušvytėti šel-
mišku humoru.

Šiaip jau ne pats links-
miausias mėnuo, kai labiau 
norisi vienatvės, pasislėp-
ti kur nors giliai. Lengves-
nis, gana džiugus laikotarpis 
prasidės nuo 21 dienos.

liūtas – džiaugsmo šalti-
nis aplinkiniams, mokan-
tis sukurti šventę aplink sa-
ve. Juokas užkrečiantis, ge-
raširdiškas, nuoširdus. Jei 
tik kartais neužvaldo puiky-
bė, būti šalia jo visiems poil-
sis, atgaiva. Beje, Liūtas ne-
mėgsta, jei juokaujama apie 
jo trūkumus.

Nemaža dėmesio reika-
lauja draugų aktualijos, ten-
ka peržvelgti senas svajones 
– tai ne visada kelia džiaugs-
mą. Tinkamas metas sušvy-
tėti savo kūrybingumu, su-
kurti šventę sau ir kitiems – 
13, 14 dienos. Puikios, džiu-
gios, kūrybingos – 22, 23 
dienos.

Mergelė nelabai supranta 
humorą, linkusi išsiaiškinti 
viską tiksliai, pažodžiui, bū-
ti tikra, ar teisingai suprato. 
Pokštų gali kartais ir nesu-
prasti, tačiau stengsis palai-
kyti linksmą nuotaiką – net-
gi pokštais, nes mėgsta ben-
drauti, kalbėtis, dalytis idė-
jomis. 

Šiuo metu keliami dideli 
reikalavimai bei pretenzijos 
darbe – gal net ir per griežti. 
Šiek tiek pamirškite ambici-

HoRoSkoPaS

Visiems džiugiausios birže-
lio dienos, palankios links-
mai bendrauti, mylėti, 
švęsti, žaisti su vaikais, kai 
negalima būti niūriam ar 
pernelyg rimtam, uždaram: 
6, 13, 22, 23.

 avino humoras gali kartais 
būti kiek tiesmukas, gru-
bokas, tačiau nuoširdus, be 
klastos. Avinukas žvalus, 
mėgsta pajuokauti, bet tai 
nereiškia, kad būtinai supras 
jūsų juokus jo atžvilgiu. Jei 
sugalvosite tai daryti, pasi-
rūpinkite saugiu atstumu. 

Šiuo metu tiek daug laks-
tymo, rūpesčių, santykių 
aiškinimosi, rodos, nebė-
ra kur rasti laiko juokui. Ta-
čiau jo atrasite – tai būdas 
save padrąsinti, nepasiduo-
ti. Džiugiausios dienos – 13, 
14, 23, 24.

jautis. Iš pradžių gali at-
rodyti, kad humorą jis ne-

labai supranta – greičiau 
linkęs viską priimti tiesio-
giai. Gerai jaučiasi, kai san-
tykiai ir aplinka yra aiš-
ki, saugi. Nepersistenkite 
su juo juokaudami, nes ga-
li ne taip suprasti ar įtarti, 
kad norite iš jo pasityčioti. 
Turi savitą, kiek flegmatiš-
ką humoro jausmą, kartais 
nesuprasite – juokauja ar 
rimtai kalba. 

Neakcentuokite finansinių 
problemų, neerzinkite savęs 
mintimis apie išgyvenimą 
ir rasite, kuo pasidžiaugti. 
Nuo 21 dienos jums prasidės 
lengvesnis laikotarpis, ben-
drauti seksis lengviau.

dvynys – šmaikštuolis, ne-
ieškantis žodžio kišenėje, 
daug ką linkęs nuleisti juo-
kais, nes nemėgsta drama-
tiškų situacijų. Jo humoras 
lengvas, nežeidžiantis – ga-
li be problemų pasišaipyti ir 
iš savęs. Tai jam būdas atpa-
laiduoti kitus, sukurti laisvą 
bendravimo atmosferą.

Šiuo metu likimas jūsų ne-
lepina – atvirkščiai, patei-
kia praeities sąskaitas. Šau-
nu, kad nepasiduodate, įgy-
jate optimizmo – gebėjimas 
pasijuokti iš sunkumų dabar 
jums labai reikalingas. Ge-
rai, jei kartu plėstųsi ir jūsų 
pasaulėžiūra, akiratis.

Vėžio nuotaika priklauso 
nuo permainingo Mėnulio. 
Humoro jausmas taip pat. 

birželis tikrai nėra džiugiausias šių metų mėnuo 
– iškils nemažai problemų, slėgs įtampa. Vis 
dėlto svarbu neapsunkti nuo jų naštos, netapti 
kankiniais. juk viskas praeina, o lengvumas, 
džiugumas, juokas gali padėti neįklimpti į 
fatalizmo liūną, iš kurio paskui sunku bepakilti. 
juolab, kad antrąją mėnesio pusę atmosfera 
palaipsniui skaidrės, o liepa bus iš tiesų džiugi.
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jas ir savigraužą. 6 diena pui-
ki poilsiui, meilės pasimaty-
mams, linksmam bendravi-
mui. Nuo 21 dienos prasidės 
lengvesnis metas – svajoki-
te, dalykitės idėjomis.

Svarstyklių humoras – 
santūrus, elegantiškas. Jį ga-
lima pavadinti „anglišku hu-
moru“. Labiausiai jas erzina 
stačiokiškas bendravimas, 
familiarūs pokštai, juoke-
liai. Tokius žmones jos laiko 
prasčiokais, neišauklėtais, 
tiesiog nustoja su jais ben-
drauti arba atsitveria santū-
rios ironijos siena. 

Mažiau rūpinkitės dėl to, 
„ką žmonės pasakys“. Savo 
autoritetą reikia saugoti, bet 
praverstų ir paprastumas – 
juk niekas nelinki jums blo-
go. 1, 9, 22–23 dienos palan-
kios meilei, draugystei, įvai-
rioms šventėms, kultūri-
niams renginiams.

Skorpionas mėgsta juodąjį 
humorą – čia jis tikras meis-
tras. Visada pataiko į silpną 
vietą, taikliai iškelia į viešu-
mą slaptus faktus. Jis kaip 
varnas – gali pokštauda-
mas iškranksėti jums atei-
tį, atverti giliausias jūsų pa-
slaptis.

Nors jums „kuo blogiau, 
tuo geriau“ ir šiuo metu la-
bai traukia į niūrią romanti-
ką bei dramas, vis dėlto gali-
ma pasiieškoti kraują kaiti-
nančių, tačiau nežalojančių 
pramogų. Neblogas, aistrin-
gas 1 dienos vakaras, roman-
tiška 10 diena, o nuo 21 die-
nos prasidės pakilesnis lai-
kotarpis, kai labiau norėsis 
bendrauti, keliauti, atsiver-
ti (aišku, kiek jums tai įma-
noma). 

Šaulys – didžiausias 
pokštų bei linksminimo 
meistras, turintis neišsen-
kamas anekdotų atsargas 
visiems gyvenimo atve-
jams. Labiausiai jis ne-
mėgsta paniurusių žmo-
nių, depresyvios atmos-
feros, kurią tuoj pat sten-
giasi išsklaidyti, o aplinki-
niams įkvėpti optimizmo, 
meilės gyvenimui. Tiesa, 
juokeliai kartais gali būti 
gruboki, net įžeidūs.

Šiuo metu labai daug kas 
priklauso nuo partnerio. 
Tai gali žeisti jūsų savimei-
lę. Kartais atrodo, nors per-
siplėšk, bet vis tiek visiems 
negerai. Svarbu išmokti su-
siderinti su partneriu ir ne-
prarasti savasties. 13, 14, 
22, 23 dienomis jūsų įgim-
tas optimizmas pralauš vi-
sas sienas.

ožiaragis šiaip jau visada 
rimtas, solidus, net kiek pa-
niuręs, tačiau kai kurie ge-
ba stebėtinai suderinti rim-
tą povyzą ir netikėtai paži-
rusį humorą, pokštus. Tai ta-
rytum atsipalaidavimo per-
traukėlė, po kurios staiga vėl 
grįžtama prie rimtų darbų. 

Šiuo metu per daug rūpes-
čių darbe, o dar ir sveika-
ta šlubuoja, tad kur jau ten 
juoksies. O gal kaip tik ver-
tėtų? Kartais, kai nežinia, 
ką daryti, juokas padeda iš-
sklaidyti susikaupusią įtam-
pą. Panaudokite tam 6, 16 
dienas. Mėnesio pabaigoje 
našta kiek palengvės – dalį 
jos perims partneriai.

Vandenio humoras keis-
tokas, ekscentriškas – kar-
tais neaišku, jis pokštauja ar 
rimtai kalba. Nemėgsta nu-
valkiotų juokelių, anekdo-
tų, gali atsainiai, bet nepik-
tai prunkštelėti dėl pašneko-
vo ribotumo. Tai paradoksų 
meistras, mėgstantis links-
mas, nevaržančias kompa-
nijas.

Šis metas jums kiek len-
gvesnis nei kitiems – galbūt 
dėl jūsų neprisirišimo prie 

materialių problemų, apri-
bojimų. Vis dėlto yra ką pa-
mąstyti apie tai, kaip išreikš-
ti savo kūrybą, kuria krypti-
mi pakreipti svajones. Len-
gviau, džiugiau tai suvok-
ti bus 1, 9, 13–14, 22–23 die-
nomis.

žuvys nėra pats linksmiau-
sias ženklas – dažniau jos 
svajingos, susimąsčiusios. 
Nevertina stačiokiško, gru-
baus kišimosi į jų pasau-
lį, nuo to gali gintis dau-
giaprasmiais kalambūrais, 
užuominomis. Savoje kom-
panijoje nustebins subti-
liu humoru, sukurs atsipa-
laidavimo atmosferą. Jų hu-
moras su gilia potekste, dau-
giasluoksnis – kaip meno 
kūrinys.

Dabar jums sunkokas metas, 
verčiantis įsigilinti į šeimos, 
nekilnojamojo turto reika-
lus, problemas. Iš to ma-
ža džiaugsmo. Optimizmas, 
džiaugsmas bei noras juoktis 
grįš nuo birželio 21 dienos, 
kaip ir kūrybingumas, meilė, 
noras dalytis ja su kitais.

*Kalbama apie archetipinius Zodiako 
ženklus, tipišką jų reakciją, o nė vie-
nas iš mūsų nesame veikiami tik vie-
no ženklo – paprastai mes tapatina-
mės su saulės padėtimi gimimo me-
tu, kurią ir vadiname „savo Zodiako 
ženklu“. Taigi tai, kas pasakyta, ga-
lios tik tipiškiems, ryškiems atitinka-
mo ženklo atstovams.
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ToMaS MISeVIČIuS – duRų akuTę 
uždeNgTI MėgSTaNTIS daIlININkaS

Gal pamenate, praėjusiame numery-
je spausdinome komiksą „Eplmenas 
gelbsti hipsterius“? Jo autorius – To-
mas Misevičius, apie kurį šį kartą ir 
norime papasakoti plačiau. 

Kas tu?
Piešiu komiksus ir visokį kitokį jovalė-
lį. Dar mieli tautiečiai mane gali pažin-

ti kaip komiško, ironiško, isteriško repo 
atlikėją McTomutį.

Ką mėgsti piešti labiausiai?
Įvairius veikėjus tiek iš žinomų filmukų 
bei komiksų, tiek savo paties išgalvotus.

Seniai tai darai?
Peckiodavau nuo ankstyvos vaikys-
tės, o kiek daugiau nei prieš metus me-
čiau popierių ir pradėjau piešti kom-
piuteriu.

Iš to ir gyveni?
Ne, bet prisiduriu litą kitą prie mėgsta-
mo gėrimo ir aštraus kebabo.

Esi menininkas?
Nemanau, galbūt labiau dailininkas ar 
iliustratorius. Žodis „menininkas“ man 
asocijuojasi su giliu kosmosu, o aš nesi-

stengiu labai giliai kabinti.

Dažnai juokiesi?
Dažnai, bet po linksmybių ateina ir ra-
mesnių, uždaresnių akimirkų.

Mėgsti krėsti pokštus?
Turiu keistą pomėgį – atėjęs į svečius 
uždengiu delnu durų akutę, kad buto 
gyventojai nematytų, kas atėjo.

Papasakok necenzūrinį anekdotą.
Armėnas nusimaudė Baltijos jūroje, iš-
lipo, o jam b***s pro glaudes išlindęs 
ir iki kelių nutįsęs. Sustojo žmonės ir 
žvengia iš jo. Armėnas: 
– Kas čia juokingo, kvailiai? Jūs tokioje 
šaltoje jūroje nusimaudytumėte, jums 
dar ne taip susitrauktų!
Daugiau Tomo darbų rasite –  
tomasmisevicius.weebly.com


