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P
rieš keletą mėnesių nusprendėme imtis saugoti rau-
donplaukius, kurie, pasak mokslininkų, visai greitai ga-
li išnykti. Kodėl būtent ši ugninė spalva? Atsakymų es-

ti įvairiausių. Vienas iš jų – „Laikas.lt“ logotipas irgi „ry-
žas“. Kitas variantas – mums tiesiog gražūs raudonplaukiai 
žmonės, nes jiems, galima sakyti, pasisekė: nereikia net 
dažytis ar labai puoštis, kad išsiskirtum iš minios. Ir ne-
svarbu, kad vaikystėje strazdanos ir raudonas plaukas bu-
vo ne visai malonus dėmesys. Tačiau juk panašiai išskirda-
vo ir nemėgdavo visų, kitaip atrodančių... O žurnale rasite 
tik dalį raudonplaukių, kurių fotografas Tadas Černiauskas 
užfiksavo per 70!

Su grožiu mums labai asocijuojasi ir indėnai, nes jų puoš-
nūs apdarai bei gyvenimo filosofija itin atitinka numerio 
idėją. Be to, palietėme išties skaudžią temą apie žmones, 
nenorinčius turėti vaikų. Kaip tai susiję su grožiu? Ne tik 
dėl to, kad kai kurios moterys vaikų nenori baimindamo-
si prarasti dailias kūno formas, bet ir dėl to, kad gyvenimas 
yra gražus visiems skirtingai. O linksmiausia žurnalo dalis 
– „Pasidaryk pats“ puslapis, kuriame auksarankė Lina pa-
mokys kaip papimpinti veidrodį gražiomis ausytėmis.  

redAkcIjoS žodISSavo rankose laikote turbūt gražiausią „Laikas.
lt“ žurnalo numerį. Ir ne tik dėl gausybės 
fotografijų, esančių žurnalo viduje. Numeris 
gražus, nes tokia jo tema – viskas apie grožį, 
bet kitu kampu.
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UAB „Baltic Net Media“,  
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius

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, „Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee Inn“, 
„sandija“, „Ramzis II“, VDu, KTu, „Blue orange“, „Mio Cafe“, „Presto“, 
„supremo“ kavos namai, „City Cafe“, „Bella Italia“, „Boun Giorno“, „Pas 
stanley“, „sushi express“, „Coffe inn“, „Vero Cafe“, „Buon Giorno Taver-
na“, „Groovy“, alaus pub’as-krautuvėlė „Gyvas“, „Pjazz Oldtown“, „Cho-
colaterie“, YZYbar, kavinė „Kultūra“, Kauno kamerinis teatras, „Radha-
rane“, „101 Kepyklėlė“, „Pas Romano Paolo“, „Jums“, „Flamenco Cafe 
& Vino“ ir kt.

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

VIsa lIeTuVa – „sPa Vilnius sana“.

 Naujas numeris pasirodys gegužės 7 dieną.

žurnalų rasite šiose vietose
VIlnIus: verslo centrai, „ Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee Inn“, „submarinas“, „Pi-
ca ir Kava“, „Bermudai“, „Tamsta,“ „Briusly“, „sotas“ „Paparazzi“, „Bambalynė“, „Orgaz-
mus“, „Du drakonai“, „Cozy“, „show Makers“ šokių akademija, „Pink Milk shake“, „Pa-
saka“, IsM, VGTu, TVM, VIKO, VPu, Vu, MRu, VVTa, VDK, VDa, mokykla elC, „Crus-
tum“ PC „Ozas“, „sushi express“, „sushi House“, „InDay sushi“, „Take Way“, „Milksha-
ke Bar“, „People Bar“, „Guru“, „livin“, „Kibin Inn“, „Wok to Walk“, „skalvija“, „B bar“, 
užupio picerija, „Prie angelo“, „Domino” teatras, Jaunimo teatras, Itališka vyninė, 
„Bunte Gans”, „Gringo“, „Balti drambliai“, „Coco“, „Būsi trečias“, „soul Box“, „Bix“, „ar-
tistai“, „X club shop“, viešbučiai „Congress” ir „adelita”, Kongresų rūmai, Menų spaus-
tuvė, užupio kavinės terasa, „sPa Vilnius DIa“, „Vero Cafe“, vyninė „Vinchenzo mimo-
za“, „Šviežia kava“, Daiktų viešbutis, „Mint vinetu“, „Beer barell“, „Park Inn“, „Brande-
vino“, „Pitstoppizza“, „RawRaw“, „Žėrutis“, „Gaudos sPa namai“, „alaus namai“, „Mus-
katas“, „Puntukas“, „Jalta“, grožio salonai: „salon Plus“, „Figaro“, „Bolero“, „eslauda“, 
„Performa“, „Perla“, „art of Beauty“, „Šilkinė banga“, „Grožio ekspertas“, kinų masažo 
centras QI anMO, „Gorky Bar“, „studio 9“, „The Room“, „Meat lovers Pub“.



uGNINIS
NumerIo temA

raudonplaukiai sudaro 
vos 2 proc. pasaulio 
gyventojų ir, mokslininkų 
prognozėmis, iki 
2060 m. gali visiškai 
išnykti. kadangi 
recesyvinis kaštoninių 
plaukų, strazdanų ir 
blyškios odos genas 
yra nustelbiamas 
dominuojančių genų, tai 
net ir raudonplaukės 
poros vaikas gali 
būti šatenas, o ne 
raudonplaukis.

4



uGNINIS
Ina Peseckienė
ina@laikas.lt

Kai nusprendėme išsaugoti ir 
įamžinti Lietuvos raudonplau-
kius nacionalinėje fotosesijoje, 
nesitikėjome tokios laiškų gau-
sos. Jų sulaukėme per 200, o gy-
vai susitikome su 80 raudon-
plaukių – tiek dalyvių pozavo 
prieš fotografo Tado Černiaus-
ko objektyvą. Tai 13 raudon-
plaukių vyrų ir 70 moterų nuo 
10 iki 50 metų. Fotosesija vyko 
dviem etapais: pirmą kartą su-
sitikome „Coffee Inn“, antrąjį – 
Tado Černiausko studijoje „Ta-
daocern“.

Raudonplaukius fotografa-
vęs Tadas Černiauskas prisi-
pažino, kad slapta visada norė-
jo būti vienas iš jų. „Visada jau-
čiau didelę simpatiją raudon-
plaukiams. Pasitaikius progai 
juos fotografuoti, net nesudve-
jojau, nes šie žmonės atrodo la-
bai charizmatiški ir fotogeniški. 
Fotosesijos prabėgo puikiai, nes 

mėgstu būti tarp gražių žmonių. 
Vyravo tikrai gera atmosfera“, – 
pasakojo fotografas.

Grožis.  
Ir raudonplaukių grožis
Ar T. Černiauskas gali apibrėž-
ti, kas jam yra „gražūs“ žmonės? 
„Mano darbo ir viso gyvenimo 
tikslas turbūt ir yra surasti at-
sakymą į klausimą „Kas yra gra-
žu?“ Šiandien neturiu kuo pasi-
dalyti su Jumis, nes paieškos tik 
prasideda.“ 

Tačiau fotografas sutinka, 
kad Lietuvoje yra grožio stan-
dartų, bet, priešingai nei Va-
karuose, bijome juos laužy-
ti. „Grožio samprata tiek čia, 
tiek ten turi bendrų sąlyčio taš-
kų ir tai, kas gražu, pavyzdžiui, 
už Atlanto, nesunkiai rastų sa-
vo auditoriją ir Lietuvoje. Gal 
tik skirtųsi proporcijos tarp to, 
kas populiaru ir kas ne“, – sa-
kė Tadas Černiauskas, neretai į 
Lietuvą „parsivežantis“ fotoa-
paratu užfiksuotų kelionių aki-
mirkų.  

rAudoNPLAukIų GrožIS – 
Pro objektyvą

T. Černiauskas ne tik nuotraukose užfiksavo 80 raudonplaukių, bet 
ir keletą iš jų pakvietė įsiamžinti. Jūsų vartomo „Laikas.lt“ žurna-
lo viršelyje. Nors, kaip pripažįsta T.Černiauskas, išsirinkti buvo sun-
koka, jis vertino ne tik grožį, bet ir charizmą. Liepsnojančios plau-
kų spalvos ir ugningo temperamento Dinara, Dalia ir Vaidas buvo 
tie trys laimingieji, o galutiniu verdiktu ant viršelio pateko Dinara, o 
Dalios ir Vaido portretai taip pat papuošė žurnalo puslapius. 

VIsĄ InTeRVIu su  
T.ČeRnIausKu RasITe ČIa

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



NumerIo temA

Kaip pasakoja viršelio veidas Dinara (18), kuri 
į fotosesiją net du kartus atvyko iš Ventos (pir-
mąjį kartą su tokiu pat ugniaplaukiu broliu), su-
žinojusi, jog pozuos „Laikas.lt“ viršeliui, labai 
apsidžiaugė. 

„Kokia buvo pirmoji mintis? Kad nereikės ruoštis 
penktadienio anglų kalbos pamokai: mokytoja bu-
vo mums negailestinga. O vėliau, aišku, džiaugiau-
si, jog buvau atrinkta iš tokio būrio žmonių“, – pa-
sakojo mergina. 

Ar visada didžiavaisi plaukų spalva, ar vaikys-
tėje neteko dėl to nukentėti? Ar turėjai pra-
vardę?
Vaikystėje tikrai nesidžiaugiau savo plaukais. Kai 
žmonės liesdavo mano plaukus ir kartodavo, ko-
kie jie nuostabūs, aš galvodavau: „Kas tiems žmo-
nėms?“ Netikėjau mamos žodžiais, jog kada nors 
suprasiu, kokią dovaną turiu. Bet štai atėjo tas lai-
kas, kai džiaugiuosi savo plaukų spalva. Nuo drau-
gų nukentėti neteko niekada, bet, aišku, netrū-
ko tokių vaikų, kurie nepraleisdavo progos mes-
telti kokią nors repliką. Turbūt būtent dėl jų ir 
nemėgstu žodžio ,,ryža“. Vaikystėje visa tai labai 
ėmiau į širdį, net plaukų palaidų nenešiojau! O da-
bar net nuotaika būna ne ta, kai plaukai surišti. 
Kalbant apie pravardes, vaikystėje labai neorigi-
naliai buvau vadinama ryža, o dabar draugės mane 
vadina Padėjėju Bobu (tai personažas iš ,,Simpso-
nų“ su lygiai tokia pačia ševeliūra) ir Džindžarela.

Gal yra nutikę įdomių istorijų, susijusių su 
plaukų spalva?
Dėl plaukų spalvos – ne. Bet niekada nepamir-
šiu, kaip pusbrolis nukirpo mano garbanas, sudė-
jo jas į maišelį ir pasakė: ,,Va, tau baba (taip mes 
vadiname savo močiutę) megztinį numegs.“ At-
rodžiau kaip apipešiotas viščiukas. Kai tėvai ma-
ne tokią pamatė, nesuprato, kas stovi prieš juos – 
brolis ar aš. 

Ar teko sulaukti pasiūlymų padirbėti mode-
liu?
Ne, ir nemanau, kad būčiau tam tinkama. Tačiau 
teko dalyvauti vienoje fotosesijoje, taip pat filma-
vausi reklamoje. Filmavimas vyko Ispanijoje, tai-
gi turėjau galimybę pabuvoti šioje šalyje. Ir žinau, 
kad jei ne mano plaukai, šių pasiūlymų tikrai ne-
būčiau sulaukusi.

uGNINIų 
PLAukų 
IStorIjoS
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Ar vaikystėje teko nuken-
tėti dėl plaukų spalvos? 
Ar turėjote pravardę?
Vaikystėje mano plaukai bu-
vo šiek tiek šviesesni, bet dėl 
to niekada neteko kentėti. 
Žinoma, pasitaikydavo, kad 
pavadindavo „ryžike“, bet 
manęs tai visai neskaudin-
davo. Pravardė taip ir nepri-
lipo. Gal nebent kas už akių 
vadino, bet „oficialios“ lyg ir 
neturėjau.

Gal yra nutikę įdomių is-
torijų, susijusių su plau-
kų spalva?
Buvo nutikusi. Ir ne viena. 
Tačiau labiausiai įsiminė 
nutikimas Maskvoje. Buvau 
studentė ir vienos kelionės 
metu Maskvoje, viešbutyje, 
mane apgyvendino viena-
me kambaryje su vidutinio 
amžiaus moterimi. Iš kur ji 
buvo atvykusi, jau nebepa-
menu, tačiau mes su ja la-
bai draugiškai bendravome. 
Vieną vakarą, kai grįžau iš 
miesto, ji priėjo ir mane ap-
sikabinusi pabučiavo į kak-
tą bei padėkojo, kad aš jai 
grąžinau ramybę ir praras-
tą meilę. Ji buvo susitiku-

si su savo buvusiu sužadė-
tiniu ir jų santykiai vėl įsi-
plieskė nauja liepsna. To 
priežastimi ji laikė mano 
plaukus – sėkmę jai atnešu-
sį ženklą. Man tai buvo la-
bai keista ir netikėta, bet 
ir malonu, kad pirmą kar-
tą matomam žmogui atne-
šiau sėkmę.

Ar plaukai turi įtakos Jū-
sų gyvenimo būdui?
Tik tiek, kiek reikia laiko 
jiems „sutramdyti“. Nieka-
da nedžiovinu jų džiovintu-
vu, nes tada šukuoseną gali-
ma būtų pavadinti „Sprogi-
mas makaronų fabrike“. O 
tam, kad išdžiūtų natūraliai, 
reikia ne mažiau nei 3–4 va-
landų. Kartais pavydžiu plo-
nų plaukų savininkėms, ku-
rios ryte gali greitai palindu-
sios po dušu išsiplauti galvą. 
Bet nepaisant to, kad plau-
kai ilgai džiūsta, juos pri-
žiūrėti paprasta – kirpyklo-
je paskutinį kartą buvau, kai 
mokiausi universitete, tre-
čiame kurse. Tik baseine, 
deja, mažiau laiko galiu skir-
ti pramogoms, nes reikia iš-
sidžiovinti plaukus.

Tuo metu kita finalinės fotosesijos dalyvių Dalia dėl sa-
vo plaukų spalvos, ilgio bei garbanų nuolat sulaukia ap-
linkinių pagyrimų. „Visada savo plaukais didžiavausi ir 
didžiuojuosi. Iš dalies už tai, kad juos turiu tokius ilgus, 
esu dėkinga savo vyrui, kuris per visą mūsų 18 metų ben-
drą gyvenimą neleido jų kirpti. Net trumpinant galiukus, 
tekdavo „kariauti“ dėl kiekvieno centimetro“, – džiaugia-
si moteris. 

Dalia:  
„Visada savo 

plaukais 
didžiavausi ir 
didžiuojuosi“



žmoNėS

Vaidas:  
„Už plaukų spalva pasauliui daromą 

„žalą“ sulaukdavau smurto“

NumerIo temA



Trys raudonplaukių istorijos – tik dalis mūsų di-
džiulio nuotraukų archyvo, kurį siūlome pavartyti 
ir Jums. O ką darysime su šiomis nuotraukomis? 
Greitai sužinosite ir išgirsite!

Kitas finalinės fotosesi-
jos dalyvis istorikas Vai-
das, sužinojęs, jog dar 
kartą fotografuosis pas 
T.Černiauską, ne iš kar-
to apsidžiaugė. „Bet išsi-
miegojęs supratau, kad tu-
riu puikiausią pateisinamą 
priežastį vėl neiti į kirpy-
klą. Galiausiai pamaniau, 
kad draugai apsidžiaugs, 
galėdami besti į mane pirš-
tu žurnale ir sakyti: „Ši-
tą urodą pažįstu.“ O tada ir 
vėl pasikartojo pirma min-
tis“, – šmaikščiai aiškino 
Vaidas, kuris dar ir savo jė-
gomis leidžia istorinį žur-
nalą „Senos naujienos“.

Ar visada didžiavaisi 
plaukų spalva? O gal vai-
kystėje teko dėl to nuken-
tėti? Ar turėjai pravardę?
Nei aš seniau didžiavausi, 
nei dabar didžiuojuosi. Juk 
čia tik plaukų spalva, o ne 
koks nors didis nuopelnas 
Tėvynei. Man tiesiog gražu. 
Pravardę turėjau, nuskilo. 
Visuotiniu sprendimu bu-
vau vadinamas Rudžiu, bet 
šį žodį drąsiai ir visada var-
tojo tik gerokai už mane vy-
resni kiemo draugai, visi kiti 
taip vadindavo tik iškilus ki-
virčui. Labai daug nukentė-
ti neteko, bet retkarčiais su-
laukdavau smurto už plau-
kų spalva pasauliui daro-
mą „žalą“. Žinoma, savotiš-
ką moralinę priespaudą vi-
sada jaučiau, bet čia gal la-
biau mano paties, o ne ma-
no plaukų bėdos.

Gal yra nutikę įdomių is-
torijų, susijusių su plau-
kų spalva?
Žiūrint, kas kam yra įdomu. 
Man pačiam įdomių isto-
rijų nėra nutikę. Bet vienai 
merginai turėjo būti tikrai 
gan įdomu. Pamačiusi ma-
ne ji nevalingai ėmė trin-
ti delnus, kad, anot prieta-
rų, praturtėtų. Nutariau jai 
padėti ir daviau litą. Tai bu-
vo geriausiai išleistas litas 
per visą mano gyvenimą, 
nors jau kitą dieną man to 
lito pritrūko, kai pirkau ci-
garetes.
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AktuALu

Bevaikiai savo noru
Terminas „childfree“, api-
būdinantis savanorišką pa-
sirinkimą neturėti palikuo-
nių, anglų kalboje atsirado 
dar XX a. ir susiformavo į iš-
tisą judėjimą. 

Pradžioje „childfree“ buvo 
vadinami „childless“. Tačiau 
judėjimo šalininkai užpro-

Ne kartą girdėjome, kad vaikai – 
gyvenimo gėlės. tačiau dažnai ir 
patys, būdami pačiame žydėjime, 
nė nesiruošiame krauti pumpurų. 
Apskritai „apsipumpuruoti“ – nebe 
prioritetas, nes praktika rodo, kad 
gyvenimas gražus ir be vaikų.

„chILdfree“, 
    ArbA reNkuoSI GyveNImą be vAIkų

testavo: „childless“ skamba 
taip, tarsi ko nors trūktų ar 
neužtektų, o „childfree“ (pa-
brėžiant žodį „free“) simbo-
lizuoja laisvę ir asmeninį pa-
sirinkimą. 

Pastaraisiais metais 
„childfree“ judėjimas susi-
laukė ypatingo dėmesio. Ži-
niasklaidoje vyko tikras 

„už“ ir „prieš“ karas. Disku-
tuojama, ar motinystė (tė-
vystė) gali būti sąmoningas 
žmogaus pasirinkimas ir ar 
„childfree“ filosofijos pliti-
mas – neišvengiamas XXI a. 
žmogaus mąstymo pokytis. 
Aktyviausi „childfree“ judė-
jimo priešininkai – tikintie-
ji ir konservatyvių pažiūrų 
žmonės.

Vienas populiaresnių 
„childfree“ oponentų argu-
mentų – „jūs gi taip pat bu-
vote vaikas“. „Na taip, bu-
vau, neturėjau kito pasirin-
kimo, nes mane gimdyti bu-
vo mamos sprendimas. Ji 
vaikų norėjo, todėl susilaukė 
net trijų, – atremia viena iš 
„childfree“ atstovių Violeta. 
– Kaip jausčiausi, jeigu ma-
ma taip pat būtų nuspren-
dusi manęs negimdyti? Nie-
kaip, nes manęs paprasčiau-
siai nebūtų, o, kaip žinia, ne-
būtis dar nė vieno jausmų 
neužgavo.“

„Childfree“ dažnai pai-
niojamas su „child-haters“ 
– pastarojo judėjimo šali-
ninkai atvirai rodo neapy-
kantą vaikams. Tiesa, pačių 

Ina Peseckienė
Goda raibytė
redakcija@laikas.lt
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„chILdfree“, 
    ArbA reNkuoSI GyveNImą be vAIkų

„childfree“ reputaciją gadi-
na kai kurių atstovų agresi-
ja ir tai, kad jie tėvus dažnai 
niekinamai vadina „veisli-
ninkais“. Tačiau, kita vertus, 
puolimas dažnai yra natūra-
lus atsakas į nuolatinį visuo-
menės spaudimą ir kritiką. 

„Nesureikšminu savo gy-
venimo filosofijos, bet ne-
suprantu, kodėl žmonės 
vis mėgina savo nuomo-
nę per prievartą brukti ki-
tiems. Man asmeniškai vi-
sai netrukdo, kad kiti žmo-
nės augina po tris vaikus, 
yra vegetarai, homoseksua-
lūs ar mėgsta lošti. Nejaugi 
kam nors skauda širdį dėl to, 
kad būsiu bevaikė?“ – klau-
sia Violeta.

Gali, bet neprivalo
Kodėl žmonės renkasi bū-
ti „childfree“? Štai legendi-
nis kūrėjas Karlas Lagerfel-
das tėvystės atsisakė neno-
rėdamas priklausyti „kartų 
tinklui“ – būti tėvu ir seneliu 
reiškia pripažinti savo laiki-
numą. „Kodėl neturiu vai-
kų? Nes neturiu ką perduoti, 
– sakė jis viename interviu. 

– Viskas, kas man nutiko, 
ką mačiau, ko išmokau, liko 
praeityje, o dabar pasaulis 
pasikeitė. Manau, kiekvie-
nas turi rasti savo kelią.“ 

Poros, kurios gyvena be 
vaikų, dažniausiai apibūdi-
namos kaip „išsilavinę žmo-
nės, dirbantys atsakingus 
darbus ir gaunantys gerus 

atlyginimus, todėl galintys 
išgyventi mieste, nereligingi, 
nepaisantys tradicinių lyčių 
vaidmenų“. Be to, specialis-
tų teigimu, kuo aukštesnį iš-
silavinimą moteris įgyja, tuo 
mažesnė tikimybė, kad ji nu-
spręs turėti vaikų.

„Sutinku, kad tarp išsilavi-
nimo, pajamų ir pasirinkimo 
tapti „childfree“ yra glaudus 
ryšys, – sako Violeta. – Tiek 
aš, tiek visos mano pažįsta-
mos moterys, pasirinkusios 
gyvenimą be vaikų, yra išsi-
lavinusios, užima atsakingas 
pareigas bei yra materialiai 
apsirūpinusios. Kuo labiau 
žmogus išprusęs, tuo jo pa-
saulėžiūra platesnė. Tuomet 
gyvenime atsiranda daugy-
bė kitų tikslų, siekių ir mo-
tinystė tampa ne vieninte-
liu savęs realizavimo būdu, 
o dar vienu daug jėgų ir lai-
ko reikalaujančiu, labai at-
sakingu bei ilgalaikiu darbu. 
Tuomet renkiesi, kuriuos iš 
jų dirbti nori labiau.“

Dažniausiai „childfree“ at-
stovai orientuojasi į karje-
rą, nenori papildomų rūpes-
čių ar mano, kad neturi vai-
kui auginti reikalingų pa-
pildomų finansinių išteklių. 
Kartais motinystės (tėvys-
tės) atsisakoma dėl egoistiš-
kų paskatų, baimės įsiparei-
goti. Dar vienos „childfree“ 
atstovės Agnės teigimu, ji 
nenorinti gyventi dėl kažko 
kito: „Vaikai man asocijuoja-
si su laiko trūkumu, laisvės 
apribojimu ir nervų gadini-
mu. Jie niekada nekeldavo 
man jokio susižavėjimo, tik 
erzino.“

Pasak Violetos, ji ne kartą 
dėl savo apsisprendimo ne-
turėti vaikų buvo pavadin-
ta egoiste. „Bet ar tikrai taip 
yra? Sakyčiau, labiau egois-
tiška susilaukti vaikų tik to-
dėl, kad jautiesi vieniša, su 
baime galvoji apie senatvę 

Man visai ne-
trukdo, kad ki-
ti žmonės augi-
na po tris vai-
kus, yra vege-

tarai, homosek-
sualūs ar mėgs-
ta lošti. nejaugi 
kam nors skau-
da širdį dėl to, 
kad būsiu be-

vaikė?
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ar tiesiog nori „suvystyti“ 
vyriškį. Pasaulis perpildy-
tas žmonių, Žemei sunku iš-
maitinti tokį jų skaičių. Sa-
vanaudiška yra jį didinti tik 
todėl, kad taip įprasta mū-
sų visuomenėje. Moterys, 
nusprendžiančios būti be-
vaikės, padeda Žemei nesu-
sprogti nuo jos pačios svo-
rio“, – teigia Violeta.. 

Psichologės Rūtos 
Kęstutienės 
komentaras
Kiekvienas žmogus yra uni-
kalus, turi sukauptą skir-
tingą gyvenimo patirtį. Ir 
tai atsispindi jo asmeninia-
me gyvenime. Vienam vai-
kai – trukdis pasiekti tam 
tikrų gyvenimo tikslų, ki-
tas, atvirkščiai, sutelkia vi-
są savo dėmesį ir energiją 
tik į vaikus ir gyvena ne sa-
vo, o vaikų gyvenimą, tre-
tiems vaikai – jų pratęsimas 
ir tam tikra prasme kelias į 
nemirtingumą.

Yra žmonių, kurie renka-
si neturėti vaikų. Priežasčių 
gali būti įvairiausių. Daž-
niausiai tai psichologinės 
priežastys, nulemtos vai-
kystės patirties. Įprastai to-
kie žmonės turi daug bai-
mių, susijusių su dar negi-
musiu kūdikiu. Jie iš anks-
to bijo, kad jų būsimas vai-
kas patirs tokių neigiamų 
išgyvenimų, kokių jiems pa-
tiems teko patirti vaikystė-
je. Šios baimės dažnai yra 
neįsisąmonintos. 

Vaikų gimimas – tikrai ne-
lengvas etapas žmogaus gy-
venime. Tai ne tik džiaugs-
mas, bet ir atsakomybė bei 
įsipareigojimai. Nenoras tu-
rėti vaikų gali būti susijęs su 
bandymu to išvengti. Tačiau 
įsipareigojimų ir atsakomy-
bės vengimas būdingas ne-
brandiems žmonėms.

Be abejo, prie viso to pri-
sideda ir pati visuomenė – 
laikotarpis, kuriuo mes gy-
vename. Tarp vertybių pa-
siklydusiai mūsų visuome-
nei būdinga garbinti kūno 
grožį, fizinę jėgą ir t. t. Dėl 
žiniasklaidos poveikio dau-
gelis jaunų žmonių nukrei-
pia visą savo energiją į kū-
no tobulinimą, siekia įsi-
vaizduojamai svarbaus to-
bulumo. Tokios moterys bi-
jo susilaukti vaikų, nes bi-
jo, kad pasikeis jų kūnas. 
Taip bandoma atitolinti se-
nėjimą, senatvę ar net pa-
čią mirtį.

„Į klausimus apie senatvę 
atsakau labai paprastai: ka-
dangi vaikų neturėsiu, su-
taupysiu labai nemažai pini-
gų geriems senelių namams, 
kuriuose malonios slaugės 
man atneš maisto su puo-
deliu arbatos tris kartus per 
dieną ir padės jį su padėklu 
man ant kelių. Ar esate įsiti-
kinę, kad jūsų vaikai rūpin-
sis jumis taip pat gerai? Jei-
gu po šio atsakymo dar seka 
bauginimas, kad būsiu labai 
vieniša ir niekam nereikalin-

ga, visuomet primenu, kad 
senelių namuose bus puikių 
džentelmenų ir damų, su ku-
riais maloniai leisiu savo die-
nas“, – sako Violeta. 

Kol vieni renka vaikams 
vardus, kiti renkasi niekada 
jų nerinkti. Būtų puiku, jei 
abi pusės klausytųsi katino 
Leopoldo ir gyventų drau-
giškai. Nes, kad ir kaip ten 
būtų, gyvenimo gėlėmis bu-
vome visi, svarbu užaugus 
netapti piktžolėmis.

Sveikatos būklė taip pat gali 
lemti apsisprendimą neturė-
ti vaikų: žmonės galvoja, kad 
yra per seni susilaukti pali-
kuonių, arba bijo, kad vai-
kas gali gimti neįgalus. Ne-
retos baimės dėl svorio, kū-
no pokyčių, laikino seksua-
linio gyvenimo nutraukimo. 
Kūno kultas ne vieną moterį 
atgraso tapti motina: noras 
likti patrauklia nepavaldus 
jokiam motinystės instink-
tui. Pagaliau kai kurie tiesiog 
nemėgsta vaikų.

Vaikai neužtikrina 
orios senatvės
Išgirdęs žodį „tėvystė“ re-
tas įsivaizduoja bemieges 
naktis, vystyklus ar paauglių 
maištą, greičiau rožiniais 
apmušalais ištapetuotą kam-
barį, pirmuosius žingsnelius 
ar šeimos savaitgalius. Ir bū-
tinai – epine tapusią stiklinę 
vandens, kurią vaikas turė-
tų atnešti senatvėje. „Childf-
ree“ senatvė be stiklinės ne-
baugina.  

Išgirdęs žodį 
„tėvystė“ daž-
nas įsivaizduo-
ja epine tapu-

sią stiklinę van-
dens, kurią vai-
kas turėtų at-

nešti senatvėje.
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Ilgais blizgančiais 
spalvotomis 
plunksnomis papuoštais 
plaukais, tamsaus gymio, 
atletiškas, drąsus, 
kilnus... – dažniausiai 
toks yra stereotipinis 
indėno paveikslas.

NykStANčIoS 
tAutoS 
dėmeSyS 
IšvAIzdAI

NykStANčIoS 
tAutoS 
dėmeSyS 
IšvAIzdAI
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dovilė raustytė
dovile@laikas.lt

Esate laikotarpio, ka-
da džinsus gauti buvo 
taip pat sudėtinga, kaip 
ir apelsinų, žmogus. Ar ir 
tuomet sugebėdavote iš-
siskirti?
Žinoma. Mada tada iš tie-
sų klestėjo. Žmonės, norė-
dami atrodyti originaliai ir 
neturėdami tam sąlygų, pa-
tys kurdavo drabužius. Įvai-
riausiais lopais margindavo-
me senus džinsus, kareiviš-
kus batus persidarydavome į 
suvarstomus kerzinius, kirp-
davomės ežiuku ar kaip Bil-
ly Idolas. Vėliau plaukai ilgė-
jo, buvo rišami į kasas, spal-
vų mažėjo – liko džinsai ir 
odinės striukės. Natūralu, 
kad ir aš taip atrodžiau. Be-
je, visada buvo muzikinis go-
dulys, daręs didelę įtaką iš-
vaizdai.

O susidomėjimas indė-
nais? Jie su muzika lyg ir 
nesisieja...
Skaitėme labai daug knygų. 
Žinoma, didžioji dalis jų bu-
vo apie indėnus. Tais laikais 
knygos, kaip ir kino filmai, 
turint tris kanalus ir nespal-
votą televizorių, buvo savo-
tiškas vaizduotės variklis. 
Vėliau, kai atsirado interne-
tas, o knygynuose – daugiau 
knygų apie kitas tautas, pra-

sidėjo kruopšti indėnų gen-
čių antropologinė studija.

Indėnas daugelyje vyrų iš-
nyksta kartu su noru žais-
ti. Jums šis, pavadinkime, 
žaidimas užsitęsė ir net-
gi padeda išgyventi. Kaip 
manote, kodėl?
Kiekvienam – savo. Ši tauta 
nyksta, gal tai mane labiau-
siai ir sudomino. Nuo XVI 
a., kai į Ameriką įžengė pir-
mieji kolonistai, išmirė mili-
jonai žmonių. Ilgainiui ma-
no išvaizdoje taip pat atsira-
do indėniškų puošybos ele-
mentų. Manau, normalu, jog 
antropologas supanašėja su 
tyrinėjamu objektu, ypač jei 
yra rimtai juo susidomėjęs.

Sutelkiau didžiąją dėme-
sio dalį į jų materialinę kul-
tūrą ir ėmiau gaminti įvai-
riausius indėniškos tema-
tikos daiktus – drabužius, 
mokasinus, gyvenamosios 
aplinkos detales ar net pa-
tį būstą. Kas, kaip sakėte, lei-
džia man išgyventi.

Nešiojate indėnišką kaklo 
papuošalą čiokerį. Kiek 
jis svarbus indėnų kultū-
roje?
Taip, tai kone svarbiausia jų 
puošybos detalė. Dažniau-

Donatas Dubauskas, dar žinomas Miegančio Jaučio vardu, 
kadaise pankuojantis paauglys, vėliau metalistas, laipsniškai 
tapo panašus į tyrinėjamos nykstančios tautos atstovą ir da-
bar praeivių vadinamas tiesiog indėnu. Prašome Donato pa-
sidalyti sukauptomis žiniomis apie tai, kokie tie indėnai iš ti-
krųjų. Paskaitykite – gal ir Jūs užsimanysite vienetinių ran-
kų darbo mokasinų?

normalu, jog 
antropologas 
supanašėja 
su tyrinėjamu 
objektu.
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siai jis daromas iš kaulinių 
detalių, karoliukų, stiklo ar 
akmens. Tokius kaklo pa-
puošalus gaminu pats.

Daugelis jūsų kuriamų 
daiktų yra papuošti orna-
mentais, kurie siuvinė-
ti karoliukais arba piešti. 
Visi jie priklauso skirtin-
goms indėnų gentims?
Savo mene ne visada siekiu 
atspindėti tik indėnų kultū-
rą – tai man, kaip meninin-
kui, šiek tiek per siaura. Ma-
no vizitinė kortelė – tai, kad 
mano darbai niekada nesi-
kartoja. Žinoma, esu sukau-
pęs daug informacijos apie 
skirtingų genčių ir laiko-

tarpių ornamentiką, bet la-
bai dažnai sugalvoju ir savitą 
raštą. Indėnai, beje, daryda-
vo tą patį – siuvinėdami or-
namentus dygliagėlės spy-
gliais ar karoliukais, išreikš-
davo įvairiausius dalykus. 
Tas naujų formų ieškojimas 
neleidžia stovėti vietoje.

Indėnams puoštis buvo la-
bai svarbu. Kartais vyrai, 
ruošdamiesi šventei, už-
trukdavo netgi porą va-
landų. Ką jie tiek laiko da-
rydavo?
Labai ryškūs yra prerijų in-
dėnai. Per šventes, minėda-
mi svarbius įvykius, grįžę iš 
karinio žygio, juolab su per-

gale, jie užsidėdavo plunks-
nų karūnas, įsiverdavo dau-
gybę auskarų, avėdavo ge-
riausius mokasinus. Žino-
ma, visus puošybos elemen-
tus ir jų kiekį lemdavo ran-
gas ar padėtis. Viskas buvo 
daroma iš eilės, gerai apgal-
vojant kiekvieną detalę – iš-
šukuojami plaukai, į juos įpi-
nami amuletai, dygliagėlės 
spygliai, supinamos kaselės, 
išmarginami veidai... Jie ne-
turėjo kur skubėti.

Kuo labiau indėnas pasi-
puošęs, tuo jo balsas gen-
tyje svarbesnis?
Ne visai. Daiktų arba išsiu-
vinėtų ornamentų gausa 

reikšdavo, jog žmogus tur-
tingas. Kuo daugiau jis tu-
ri arklių ar rakandų, – tuo jo 
statusas aukštesnis. Tačiau 
joks vadas negalėjo kitiems 
įsakinėti, ką daryti, – tik pa-
tarti ar pasiūlyti. Jis nega-
lėjo su kitais elgtis akiplė-
šiškai, antraip už išreikštą 
nepagarbą grėsdavo fizinės 
bausmės.

Indėnės moterys taip pat 
puošdavosi?
Tai buvo svarbu tiek mote-
rims, tiek vyrams. Jos nešio-
davo ilgas sukneles ar sijo-
nus, kuriuos gausiai puošda-
vo karoliukais, kriauklėmis, 
dantimis. Iš džiovintų sėklų, 

Puošdavosi 
tiek indėnų 
vyrai, tiek 
moterys.
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kaulinių detalių gamindavo-
si vėrinius, auskarus, į plau-
kus segdavosi karoliukais 
siuvinėtas rozetes. Kai ku-
riose gentyse moterų balsas 
buvo lemiamas. 

Tatuiruotės, kaip ir dau-
guma detalių, buvo ski-
riamasis genčių ženklas. 
Pats taip pat turite ne vie-
ną jų. Ar ant savo kūno 
dažniausiai įamžinate in-
dėniškus simbolius?
Ne. Domiuosi ne tik šia tau-
ta. Mane traukia Naujosios 
Zelandijos maorių gentis, 
Polinezijos gyventojai, ma-
ginė fantastika. Niekas ma-
nęs neįtikins, kad Kalėdų 
Senelio nėra, miške negyve-
na nykštukai, o Norvegijoje 
– troliai. Ant odos įamžinu 
personažus, kurie man svar-
būs, atspindi mano vidų.

Žinau, kad vasarą su ben-
draminčiais renkatės 
miškuose, kur vyksta in-
dėniško gyvenimo rekons-

trukcijos. Ką tiksliau vei-
kiate tokiose stovyklose?
Atkartojame to laikotarpio 
buitį, aprangą, žaidžiame 
įvairius žaidimus, siuvinėja-
me bei gaminame papuoša-
lus, grojame ir šokame. Ži-
noma, nemedžiojame, mais-
to atsivežame patys.

O daug mūsų šalyje indė-
nų kultūra besidominčių 
žmonių?
Į stovyklas susirenka kelios 
dešimtys, tačiau besidomin-
čių šia kultūra yra dar dau-
giau. Žinau vyrų, kuriems 
per 50 metų ir kurie vadi-
na save indėnais, nors dir-
ba bankuose, tarptautinė-
se kompanijose. Yra žmonių, 
kurie jodinėja arkliais, šaudo 
iš lankų. Kai kurie iš jų pra-
šo manęs rekomenduoti ge-
rą filmą ar knygą apie indė-
nus, kai kam organizuoju in-
dėniškos tematikos šventes. 
Tad galiu teigti, jog indėnų 
mūsų šalyje yra koks  tūks-
tantis. 



techNoLoGIjoS

mAdoS dIzAINerIAI  
AtrANdA NAujAS  
AutomobILIų GrožIo formAS
„Gucci“, „chanel“, „versace“, „diesel“, „diane von furstenberg“, „Lacoste“, „hermes“ 
ir „calvin klein“ vardus vienija drabužių kūrimas ir... solidžios sumos ant jų 
kūrinių etikečių. šių mados namų dizaineriai dirba su tais pačiais modeliais, o jų 
pristatymuose pirmosiose eilėse dažniausiai galima išvysti tuos pačius veidus. 
taip, savaime aišku, kad tai drabužių dizaineriai. tačiau visi šie vardai turi dar vieną 
bendrumą – jų logotipai puošia bent vieną automobilio modelį.
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mAdoS dIzAINerIAI  
AtrANdA NAujAS  
AutomobILIų GrožIo formAS

reda krušinskaitė
reda@laikas.lt

juoda ir balta spalvomis, o 
jų kūrybos direktorė Frida 
Giannini teigia, kad ją įkvė-
pė „neoklasikinis nespal-
votas kinas“. Jeigu pastara-
sis ir apsiėjo be papildomų 
spalvų, tai „Gucci“ nepralei-
do progos per visą mašinos 
ilgį „ištempti“ jų vizitine 
kortele tapusią žaliai rau-
doną juostą. Logotipų ver-
gai taip pat nebuvo pamirš-
ti – ratlankius ir statramstį 
puošia dviguba G. 

Kiti italai, „Diesel“, pa-
sirinko kuklesnį to paties 
„Fiat 500“ dizainą. Drabu-
žių jaunimui kūrėjai, garsė-
jantys ne tik savo idėjinėmis 

FIAT 500: „Gucci“, „Diesel“

Natūralu, kad Italijos ma-
dos namai „Gucci“ bei „Die-
sel“ pasirinko bendradar-
biavimą su italų koncernu 
„Fiat“ – abeji mados namai 
sukūrė „Fiat 500“ markės 
automobilių dizainą. „Guc-
ci“ savo „Fiat‘us“ nudažė 

reklamomis, bet visų pirma 
džinsais, nenustebino ka-
brioletą nuspalvindami tam-
siai mėlynai. Nuleidžiamas 
rusvai žalsvos spalvos stogas 

bei sėdynių apdaila, prime-
nanti nuskalbtus, storomis 
lino siūlėmis persiūtus džin-
sus, tik pabrėžė įprastą „Die-
sel“ stilių. 

Vieno iš prabangiausių pre-
kių ženklų „Hermès“ kūrė-
jai, mados gerbėjams pažįs-
tami savo itin aukštos kla-
sės odos bei šilko gaminiais, 
bendradarbiaudami su „Bu-
gatti“ sukūrė automobilio 
modelį, įvertintą 2,3 mili-
jono dolerių (apie 6 milijo-
nai litų). Aptakus dizainas 

ir aukščiausios kokybės odi-
nis salonas puikiai papildė 
„Hermès“ kūrinių kolekci-
ją ir, jeigu „Hermès“ pieštu-
kas už 85 dolerius (kiek dau-
giau nei 200 litų) daugeliui 
sukelia juoką, tai prabanga 
spinduliuojančio automobi-
lio kaina atrodo kiek logiš-
kesnė.   

„Hermes Bugatti Veyron“
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„Lacoste“ krokodiliukas 
dažniausiai žvelgia iš po-
lo marškinėlių ar patogios 
avalynės, tad sportiško ke-
turviečio automobilio deri-
nys su „Citroen“ puikiai pa-
pildė šį prekės ženklą. Ne-
didelis, įperkamas automo-
biliukas skirtas sudėtinges-
niems keliams, tad yra pui-
kiai pritaikytas laisvalai-
kiui. Įdomu, kad tai vienas 
iš nedaugelio modelių, kurį 
kurdami drabužių dizaine-
riai nepamiršo ir ekologijos. 
„Lacoste“ kūrėjų teigimu, jų 
konceptualus modelis „at-
sipalaidavęs ir optimistiš-
kas“, o kitiems automobilių 

kūrėjams derėtų pamirš-
ti visiems įgrisusią „visada 
tik daugiau“ mantrą ir grįžti 
prie paprastumo. 

Ganėtinai paprastas buvo ir 
„Citroen“ kartu su dizaineriu 
Yves Saint Laurentu (YSL) 
kurtas DS3. Šiais modeliais 
VIP personos bei žurnalistai 
buvo vežami į YSL darbų par-
odą Paryžiuje. Įprastas mo-
delis buvo nudažytas dviem 
spalvomis su ant stogo išpai-
šytu lengvai atpažįstamu ma-
dos namų logotipu iš įkūrė-
jo inicialų – toks sprendimas 
puikiai atspindėjo „Citroen“, 
tačiau nenusižengė ir YSL 
puoselėjamai klasikai. 

CITROEN: YSL „ Lacoste“

Smagieji britų „Mini“ au-
tomobiliukai visiems pui-
kiai žinomi iš filmų apie po-
ną Byną – juokingą, keisto-
mis mimikomis pasižymin-
tį nevėkšlą. Tikėtina, kad 
mėgstanti spalvas, novato-
riška ir visada besišypsanti 
Diane von Furstenberg , ku-
ri dėl meilės nepabūgo išsi-
skirti su princu ir emigruoti 
į JAV, nieko prieš poną Byną 
neturi, tačiau solidieji „Cal-
vin Klein“ mados namai su 
šiuo personažu ne itin de-
ra. Kita vertus, matinis, tam-
siai pilkas „Calvin Klein Mi-
ni“ dizainas nuostabiai derė-
tų su klasikiniais amerikie-
čių dizainerės draubužiais. 
DVF liko ištikima savo brai-
žui ir nuspalvinusi savo mo-
delį raudonai jį išpuošė dru-

geliais, kurie sutinkami ir 
ant populiarios moters kur-
tos juodos ir baltos spalvų 
suknelės. 

Dizainerių kurti automo-
biliai dažniausiai vertina-
mi gan prieštaringai – auto-
mobilių gerbėjai garsiai rė-
kia, kad tokias kolaboraci-
jas reikėtų uždrausti, o ma-
dos pasaulis į tokį bendra-
darbiavimą dažniausiai ne-
kreipia dėmesio ir tiesiog 
laukia naujų drabužių kolek-
cijų. Karlas Lagerfeldas, šiuo 
metu kuriantis vilas Saudo 
Arabijoje, lakoniškai tarste-
lėjo: „O kodėl gi ne? Niekada 
nesu to daręs ir man įdomu. 
Jeigu vienintelė namo vertė 
bus mano vardas, vadinasi, 
aš savo gyvenime puikiai pa-
sidarbavau.“ 

MINI: „Calvin Klein“,  
„Diane von Furstenberg“

techNoLoGIjoS



Nekalbama, ar mados kai-
zeris Karlas Lagerfeldas as-
meniškai įvertino„Chanel“ 
konceptualaus automobi-
lio modelio kūrimą, tačiau 
galime neabejoti, kad Jiny-
oung Jo, studentės iš Šiaurės 
Korėjos, modelis jam pati-
ko. Mados gerbėjams puikiai 
žinoma, kad Karl pamišęs 
dėl technikos naujovių, tu-
ri tūkstančius „iPod‘ų“ ir tei-
gia, jog „technikos naujovės 

tobulos, kol jos naujos, jose 
nėra nė vieno neigiamo as-
pekto“. Futuristinis modelis 
„Chanel Fiole“ turi itin že-
mai nuleistą stogą, iki pusės 
paslėptus galinius ratus bei 
aptakiai išlietą korpusą taip 
siekiant sumažinti oro pasi-
priešinimą. Tiesa, šiandien 
kaizeris „Chanel Fiole“ ga-
li džiaugtis tik pažangiomis 
technologijomis sukurtuose 
piešiniuose.  

Konceptualus modelis  
„Chanel Fiole“

„Versace“, laikomo vienu iš 
seksualiausių prekių ženklų, 
bei jaunystės, sėkmės ir grei-
čio simboliu tapusio „Lam-
borghini“ kolaboraciją ga-
lima laikyti visiškai natūra-
liu žingsniu. Sėdynių atlo-
šai papuošti įprastu Itali-
jos mados namams vadina-
mojo graikų rakto ornamen-
tu, kurį taip pat galima ras-
ti ir ant vairuotojams sukur-
tų pirštinių, batų, džinsų, ke-

purių bei lagaminų rinki-
nio. Vienas „Versace“ vadovų 
Giancarlo Di Risio bendra-
darbiavimą su „Lamborghi-
ni“ vadina tobulybės evoliu-
cija, o automobilių koncer-
no direktorius Stephanas 
Winkelmannas nesiskuklin-
damas teigia, kad tai buvo 
„nuostabus patyrimas ir pui-
kus „Lamborghini“ praban-
gos prekių kūrimo strategi-
jos pavyzdys“. 

„Versace“ ir „Lamborghini“



muzIkA

Kaip žinia, vyrų krepšinio 
olimpinė komanda buvo tik 
suformuota ir praktiškai ne-
turėjo jokio valstybinio fi-
nansavimo. Rinktinei pačiai 
teko ieškotis paramos sie-
kiant vykti į užsienio valsty-
bes ir ten žaisti. 

Laimei, Šarūnas Marčiu-
lionis jau tuomet turėjo pa-
tirties ir ryšių Jungtinėse 
Valstijose, o jau žaisdamas 
ir pasižymėjęs „Golden Sta-
te Warriors“ klube,  akty-
viai ėmėsi ieškoti, kas galėtų 
paremti Lietuvos krepšinio 
rinktinės dalyvavimą 1992 
m. olimpiadoje Barselonoje. 

Na, o visa kita, kaip sako-
ma, jau istorija. Ir šiuolai-
kinė legenda, kurios deta-
les tikriausiai patikslins do-
kumentinė kino juosta „Ki-
ta svajonių komanda“ (an-
gl. The Other Dream Te-
am, 2012), šių metų sausio 
21 d. debiutavusi ir ovacijo-
mis pasitikta prestižiniame 
„Sundance“ filmų festivaly-
je. Filmo režisierius – Ma-
rius Markevičius, išaugęs 

Ir LIetuvoS krePšINIo  
rINktINėS NemAtomAS ryšyS

roko muzika pasižymi keisčiausiomis kombinacijomis 
su nemuzikinės kultūros sritimis. tačiau mažai kas 
galėjo nuspėti tokį kuriozišką derinį, kaip legendinė jAv 
psichodelinio roko grupė „Grateful dead“ ir 1992 m. Lietuvos 
nacionalinė krepšinio rinktinė. o būtent taip ir įvyko, kai 
grupės, simbolizuojančios Amerikos kontrkultūros ištakas, 
nariai tapo tuomet visai jaunos nepriklausomos valstybės 
krepšinio rinktinės rėmėjais ir, tiktų pasakyti, dar daugiau 
– rinktinės draugais.Lukas devita   

starseedbox@gmail.com

„GrAtefuL deAd“

lietuvių išeivių šeimoje Los 
Andžele. 

Grupės „Grateful Dead“ 
ryšis su Lietuva ir jos krep-
šinio rinktine – tai tarpu-
savyje lyg ir nelabai susiju-
sių žmonių geros valios ak-
tas, kaip buvo madinga sa-
kyti 9 dešimtmetyje, taip 
pat draugiškumo, atviro nu-
siteikimo bei atjautos deri-
nys. Į šią mozaiką įrašytas 
ir tuometis „Grateful Dead“ 
techninio personalo vado-
vas bei krepšinio sirgalius 
Ramas Rodas, visuotinai 
gerbiamas Lietuvos krepši-
nio komandos trenerio pa-
dėjėjas Donas Nelsonas, bu-
vusi NBA žvaigždė ir prisie-
kęs „Grateful Dead“ gerbė-
jas Bilas Valtonas, dėl savo 
ūgio žinomas ir kaip aukš-
čiausias pasaulyje „deadhe-
adas“ (taip vadinami gru-
pės gerbėjai). Patys „Grate-
ful Dead“ nariai, ypač Bo-
bas Veiras bei Mikis Har-
tas, stebėjo politinius 1990–
1991 m. įvykius Lietuvoje, 
sekė ir krepšinio naujienas. 
Kaip prisimenama, Šarūnas 

Marčiulionis su Donu Nel-
sonu buvo pakviesti į gru-
pės koncertą, kur pastara-
sis, kaip geras grupės bičiu-
lis, ir pristatė muzikantams 
krepšininką iš Lietuvos, vė-
liau užsiminusį ir apie pa-
galbą rinktinei. 

Grupė „Grateful Dead“ 
nuo 1983 m. buvo įkūru-
si „Rex Foundation“ – fon-
dą, skirtą pagelbėti vai-
kams, prisidėti prie jų glo-
bos bei ugdymo, ir, nors Ša-
rūno Marčiulionio kreipi-
masis lyg ir visai neatitiko 

fondo paskirties, grupė nu-
tarė, kad šis atvejis yra iš-
skirtinis, tad Lietuvos krep-
šininkams yra būtina padė-
ti taip palaikant ir visą ša-
lį, kurios taikiu išsivadavimu 
jie žavėjosi. Taigi grupė fon-
do vardu skyrė grynųjų pi-
nigų, bet dar labiau sužavė-
jo tai, jog „Grateful Dead“ 
leido naudoti Lietuvos rink-
tinės aprangai papuošti sa-
vo grupės atributiką – dėme-
sį prikaustančius griaučius 
psichodelinių spalvų fone. 
Batika margintus marškinė-
lius su žymiuoju „Skulma-

lou Capozzola nuotr.

24



„Gratful dead“ 
žavėjosi taikiu 

lietuvos 
išsivadavimu.

Ir LIetuvoS krePšINIo  
rINktINėS NemAtomAS ryšyS

nu“ (angl. Skull Man), ryž-
tingai dedančiu į krepšį, su-
kūrė dailininkas bei dizaine-
ris Gregas Speirsas, savo pel-
ną, kai marškinėliai tapo po-
puliarūs ir jų paklausa visa-
me pasaulyje ėmė stulbina-
mai augti, taip pat paskyręs 
rinktinei bei Lietuvos vaikų 
paramos fondui. 

Akį traukiantys marškinė-
liai  nebuvo oficialia žaidy-
nių apranga, tačiau Lietu-
vos rinktinė pademonstravo 
ją žiūrimiausiu ir labiausiai 
jaudinančiu metu – per pa-

čią apdovanojimų įteikimo 
ceremoniją, garbingai išėjusi 
atsiimti pergalės medalių. 

Taip krepšinio rinktinė iš-
reiškė grupei „Grateful De-
ad“ padėką už geranoriš-
kumą. 

Galima numanyti, kad 
konservatyvesnių pažiū-
rų tautiečiai, tiek vietiniai, 
tiek išeivijos, pavyzdžiui, 
nemažai vyresnės kartos 
JAV dipukų, pasitiko tokią 
roko grupės ir nacionali-
nės krepšinio komandos są-

jungą ne itin džiugiai. Gru-
pė „Grateful Dead“, dažnai 
laikytina privilegijuotųjų 
sluoksnio priešprieša, dau-
geliui galėjo asocijuotis su 
„žolės“ dūmeliu ir tvarkin-
gosios visuomenės dalies 
nepritapėliais, kurių istori-
ja prasideda laisvamanybės 
kvartalo komunoje Haight-
Ashbury kvartale. Be to, 
tautinės Lietuvos vėliavos 
spalvos, psichodeliškai iš-
plaukusios ir derinamos su 
„Skulmano“ stilistika, galė-
jo pasirodyti mažų mažiau-
siai nepagarbi interpretaci-
ja. Dabar tai atrodytų nai-
vu ir juokinga, ypač prisimi-
nus Lietuvos komandos ko-
mercinės atributikos 2011 
m. pasaulio krepšinio čem-
pionate bumą – nuo „šama-
nistinių“ žvėriukų iki tauti-
nių šlepečių.

Bet tuomet, 1992 m., nela-
bai žinomos Lietuvoje gru-
pės „Grateful Dead“ įvaiz-
dis galėjo sukelti abejonių 
– griaučiai, pasišokėję prie 
krepšio, nors ir taikliam 
metimui, visgi iš pirmo 
žvilgsnio kėlė šiurpuliuką. 

Tačiau gal viską paaiškin-
ti galėtų dailininko Gre-
go Speirso bei „Grateful De-
ad“ sumanymas, kad „Skul-
manas“ simbolizuoja sunkų, 
galbūt paskutinių jėgų reika-
laujantį, veržimąsi link tiks-
lo, kuris svarbus kaip pats 
gyvenimas. Įveikę sunkiau-
sią kelio dalį, nenutildyti, 
nesugniuždyti, tarsi prisi-
kėlę iš mirusiųjų, lyg magiš-
ki griaučiai žaidėjai pakyla į 
pergalę. 

Čia derėtų ir grupės „Gra-
teful Dead“ socialinė simbo-
likos esmė, kurią būtų gali-
ma palyginti su Lietuvos – 
tiek rinktinės, tiek valstybės 
– tuomečiu proveržiu bei iš-
sivadavimu. „Grateful Dead“ 
priklausė maištininkams, 
nepaklusniesiems, novato-
riams, dvasios ieškotojams 
ir bekompromisiams kovo-
tojams už savo laisvę (visuo-
menine prasme), o Lietuva 
tuomet primintų taikią, bet 
nepasiduodančią šalį, kuri 
privalėjo peržengti „didžio-
sios valdžios“ nustatytas ri-
bas bei pažeisti žaidimo tai-
sykles. 

už marškinėlių 
atvaizdus dėkojame 
dailininkui Gregui 
speirsui.
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Lina Sabaitytė
lina@laikas.lt

Veidrodėli 
veidrodėli, 
pasakyk, kas 
pasaulyje 
gražiausias?.. 

kad ne taip sunku būtų ieškoti grožio 
pažvelgus į veidrodį, galima į tai žiūrėti šiek 

tiek linksmiau. Pasigaminkime veidrodėlį 
linksmai paveizėti. veidrodis su zuikio 

ausytėmis atsakys į visus grožio klausimus – 
juk besišypsantys žmonės patys gražiausi.

MUMS 
REIKėS:
• veidrodėlio su rankena (šiuo atve-
ju tinka ir vaikiškas ar senas aptrin-
tas veidrodis, nes viską paslėpsime)
• balto lapo popieriaus ir nedidelio 
kartono lapo
• pieštuko ar kitos rašymo prie-
monės
• žirklių 
• paltinės medžiagos (neyrančiais 
kraštais)
• šilkinio kaspino (nelabai plataus)
• dekoratyvinės juostelės 
• „Moment“ klijų
• labai plono valo siuvinėjimui 
(permatomo siūlo) ir adatos.



PASIdAryk PAtS

Pirmiausia, turimą veidrodėlį apsibrėžkime baltame popie-
riaus lape, palikdami šiek tiek daugiau vietos į plotį (apie 
1cm, kaip parodyta nuotraukoje), pripieškime ausytes (zui-
kio, meškino, lapės ar kt.). 

Pasidarę popierinę iškarpą persipaišykime ją ant medžiagos 
ir išsikirpkime du vienodus egzempliorius. 

Dar vieną iškarpą ausims pasidarykime iš kartoninio popie-
riaus – ji bus skirta dviem ausų pakietinimams iš kartoni-
nio popieriaus. Nuotraukoje matyti, kur įdedamas kartoninis 
kietinimas (dedame į abi ausis).

Tada imame adatą su siūlu ir susiuvame abi „aprangos“ dalis. 
Pirmiausia apsiuvame ausytes, kad visa forma sutvirtėtų ir 
galėtume lengviau dirbti toliau. Taip pat, kaip darėme iškar-
pas, išsikirpkime ir norimo dydžio veidrodėlio (be rėmelių) 
kontūrą. Tada ant vienos iš medžiaginių iškarpų, išvirkštinė-
je pusėje  perbraižykime norimą veidrodėlio apskritimą – tai 
bus mūsų veidrodėlio „aprangos“ priekinė dalis (veidukas). 

Apsiuvę daugiau nei pusę veidrodėlio „aprangos“, likusio 
apskritimo kraštelių vidinę pusę patepame „Moment“ klijais 
ir įkišame veidrodėlį į vidų. Šiek tiek paspaudžiame kontū-
rus, kad geriau priliptų. Baigiame siūti. 

KūRYBINIS PROCESAS

28



Liko dekoravimo dalis. Imame dekoratyvinę juostelę, lenkia-
me ją per pusę išilgai ir apsiuvame veidrodėlio „aprangos“ 
kraštus. „Veidrodėlis-zuikis“ įgauna tvirtesnę formą ir kon-
tūrus. Jei  norite, galima prisiūti ir karoliukų ar kitokių pa-
gražinimų. 

Toliau, naudodami šilkinę juostelę surišame dailų kaspinė-
lį (dydį ir formą galime rinktis savo nuožiūra). Sutvirtiname 
kaspinėlį ir prisiuvame „zuikiui“ po kaklu. Siuvame iš blogo-
sios kaspinėlio pusės, kad nesimatytų siūlių. 

Štai ir turime linksmą ir gražų savo atvaizdo „atspindėtoją“ – 
„veidrodėlį-zuikį“. 

Malonių įspūdžių!



SveIkAtA

švIečIANtI 

PLIkė – 
daugeliui moterų ir net vyrų keistai ir net juokingai atrodo, kai anksti pradėję 
plikti stipriosios lyties atstovai šviečiančias plikes stengiasi paslėpti po 
sušukuotų ant šono ilgų plaukų sruogomis. Nors tokių vyrų dar pasitaiko, 
dauguma pliktelėjusių vyrų puikiausiai prisitaikė gyventi ir be plaukų. 

vyrIškumo 
įrodymAS?!
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Lina jurgaitienė
redakcija@laikas.lt 

Visuomenėje solidūs, bran-
gius kostiumus vilkintys 
ir prabangius automobi-
lius vairuojantys plikiai net-
gi asocijuojasi su praban-
ga ir gerove. Tačiau ir turin-
tys vešlią ševeliūrą, ir prapli-
kę nors kartą gyvenime su-
simąsto, ar visgi galima su-
stabdyti plaukų slinkimą, 
ar ankstyvas vyriškasis pli-
kimas užprogramuotas ge-
nuose.

Dažniausia vyrų nuplikimo 
priežastis – androgeninė vy-
rų alopecija. Dėl to nuplin-
ka apie 95 proc. žmonių. Vy-
riškas plikimas gali prasidėti 
bet kada po brendimo. Retė-
jantys plaukai smilkiniuose 
ir silpnėjantys viršugalvyje – 
pirmieji plikimo požymiai. 

„Androgeniniam vyrų nu-
plikimui didžiausią įtaką da-
ro genai, amžius ir stimu-
liuojamasis vyriškųjų hor-
monų androgenų poveikis. 

Genetiškai paveldėti plau-
kų folikulai traukiasi, pama-
žu plaukai tampa plonesni, 
greičiau iškrinta arba nusto-
ja augti“, – teigė gydytoja en-
dokrinologė, andrologė Bi-
rutė Žilaitienė.

Pasaulyje atlikti tyrimai 
rodo, jog dažniausiai nupli-
kimas susijęs su genų, kurie 
atsakingi už androgenų re-
ceptorių veiklą, anomalijo-
mis. Kadangi tas genas ap-
tinkamas chromosomoje X, 
kuri paveldima iš motinos, 
tai vyras nuplinka ne dėl to, 
kad jo tėvas be plaukų, o dėl 
to, kad nuplikęs yra jo sene-
lis iš motinos pusės.

Paprastai vyrai prade-
da plikti sulaukę 18–20 me-
tų, o piką pasiekia iki 35 me-
tų. Paveldimas plikimas pa-
veikia apytikriai 50–80 proc. 
europiečių vyrų. Paprastai 
nuplinka apie 30 proc. tris-
dešimtmečių, apie 40 proc. 

keturiasdešimtmečių ir apie 
80 proc. aštuoniasdešim-
tmečių vyrų.

Istorija
Paveldimas plikimas (lot. 
Alopecia Androgenetica) yra 
žmonijos istorijos dalis, mi-
nima senuose rankraščiuo-
se. Šio tipo plikimas yra la-
biausiai tarp vyrų paplitusi 
plaukų netekimo forma. 

Paveldimo plikimo pro-
blema vienas iš pirmųjų 
pradėjo labiau domėtis ir ją 
aprašė medicinos tėvas Hi-
pokratas, kuris pats tapo 
ankstyvo plikimo auka. Jis 
ir suteikė nuplikimui termi-
ną Alopecia (lot. alopex – la-
pė; šiems gyvūnams yra bū-
dinga prarasti savo kailį di-
deliais lopais dėl kasmečio 
šėrimosi). 

XX a. viduryje medicinos 
daktaras Jamesas Hamil-
tonas nustatė, kad vyro nu-

Paprastai vyrai 
pradeda plikti 
sulaukę 18–

20 metų, o piką 
pasiekia iki 35 

metų.



SveIkAtA

plikimui įtakos turi vyriško 
hormono testosterono per-
teklius jo organizme. Beje, 
didelis jo kiekis stimuliuoja 
vyrų lytinę veiklą. 

Nuplikimas – ne bėda
Tuo metu žinomas Lietuvos 
vyrų gydytojas, Lietuvos 

sveikatos mokslų universi-
teto Urologijos klinikos va-
dovas prof. Mindaugas Jie-
valtas, spręsdamas savo pa-
cientų vyrų sveikatos pro-
blemas, savo paties anksty-
vo nuplikimo nesureikšmi-
na. Kad teks susitaikyti su 
plikio dalia, M. Jievaltas su-

prato grįžęs iš tarnybos so-
vietinėje armijoje. Tačiau 
net ir nuplikęs gydytojas dėl 
to nė kiek nesijaučia blogiau 
už tuos, kurie turi vešlių 
plaukų kupetą. Priešingai, 
čia jis įžvelgia ir gerųjų pu-
sių: tik kas tris dienas ten-
ka skustis galvą, nebereikia 
šukuotis, kas mėnesį lanky-
tis kirpykloje, plaukų prie-
žiūros priemonėms leisti pi-
nigų. Be to, savo vyriškumą 
galima pabrėžti rūpestingai 
prižiūrima barzdele.

„Vyro savivertei nupliki-
mas neturėtų turėti dide-
lės reikšmės, nes yra kur kas 
svarbesnių dalykų nei pli-
kės problema. Tai ir sociali-
nė padėtis, ir uždarbis, rūpi-
nimasis savo šeima, – sakė 
vyrų gydytojas M. Jievaltas. 
– Pirmiausia vyrai turėtų su-
prasti, kaip jie jaučiasi ne-
tekdami dalies plaukų. Svar-
bu suvokti, kad plaukų slin-
kimas – natūralus procesas. 
Geriau nesistenkite praretė-
jusių plaukų plotų slėpti po 
peruku ar likusiais plaukais, 
o palikite juos ramybėje ar-
ba nusiskuskite plikai. Jei 
vis dėlto nusprendėte pra-

rastus plaukus susigrąžinti, 
reikia nepamiršti, jog šiuo-
laikiniai plaukų atauginimo 
metodai pareikalaus ne tik 
laiko ir kantrybės, bet ir fi-
nansinių investicijų.“ 

Pasak gydytojos B. Žilai-
tienės, labai dažnai plinkan-
tys vyrai, kurį laiką dėję pa-
stangas įvairiais būdais ko-
voti su sparčiai retėjančiais 
plaukais, vieną dieną pra-
randa kantrybę ir viską me-
ta – nusiskuta plikai arba la-
bai retais atvejais užside-
da peruką. Žinant, jog pavel-
dimas plikimas neišgydo-
mas jokiais vaistais, kosme-
tikos priemonėmis ir žolelė-
mis, o plaukų folikulų perso-
dinimo operacijos yra bran-
gios, tai gali būti paprasčiau-
sia priemonė jaustis patogiai 
ir be plaukų.

Visuomet pravartu žino-
ti, jog ankstyvas plikimas yra 
susijęs su vyriškais hormo-
nais, dėl kurių stipriosios ly-
ties atstovai yra tokie vyriš-
ki. Šiuo atveju kur kas labiau 
reikėtų susirūpinti tiems, 
kurie turi vešlius plaukus, 
bet menkai želiančią barzdą. 
Tai rodo vyriško hormono 
testosterono trūkumą, kuris 
gali būti susijęs su silpnesne 
lytine funkcija. Taigi, mie-
los moterys, nusižiūrėjusios 
simpatišką vyriškį, visuomet 
atkreipkite dėmesį ne tik į 
vyro plikę, bet ir į tai, ar vy-
ras turi barzdą!

Kur kas 
labiau reikėtų 

susirūpinti tiems, 
kurie turi vešlius 

plaukus, bet 
menkai želiančią 

barzdą.

„Tamsta Worldwide“ pristato – balandžio 20 
dieną BENNY SINGS (Niederlandai).  
Daugiau informacijos www.tamstaclub.lt 

BENNY 
SINGS
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Nauja, sertifikuota ekologiškos kūno priežiūros linija.
„Nordic Birch“ serija, tai meilės gamtai prisipažinimas. Meilės gerai Jūsų savijautai ir veikliosioms žolelėms, kurių veikimu pagrįsti 

šie produktai. „Ecocert“ sertifikuoti „Nordic Birch“ serijos produktai skirti kūno, plaukų ir veido priežiūrai. 

Sukurti „Nordic Birch“ seriją įkvėpė Šiaurės beržų miškai ir subtilus rugiagėlių kvapas. Gamybai augalai surinkti nuosavame eko-
logiškame vaistažolių sode prie Mariagerio, Danijoje. „Nordic Birch“ produktų stiprybė – ekologiški beržo lapai, kurie, kaip gro-

žio puoselėjimo priemonės, naudojami jau nuo neatmenamų laikų. Efektyvus beržo lapų ekstraktas suteikia Jūsų odai ir plaukams 
drėgmės bei jėgos. Tai galimybė perduoti gamtos jėgas Jums.

Kvapas savaime yra istorija. Pirmą kartą pasirinktas taip, kad kvapas atskleistų papildomus potyrius ir savybes. Patyręs aromatų 
specialistas sukūrė kvapą iš eterinių aliejų ir natūralių aromatų kaip Šiaurietiškų inspiracijos šaltinių koncepcijos tąsą.

Urtekram aistra - paprasti, sąžiningi kūno priežiūros produktai. Sertifikuoti kaip ekologiški, veganiški ir be  
nereikalingų cheminių medžiagų, tokių kaip parabenai ar kiti sintetiniai konservantai.  

Gamta ir jos veiklieji augalai yra visų Urtekram produktų pagrindas. Ir taip yra jau nuo 1972-ųjų.

NorDIc BIrch
(Šiaurės Beržas)

Leiskite beržui apgaubti jūsų kūną

NorDIc BIrch
· Sertifikuoti ekologiški kūno priežiūros produktai kurių efektyvumas patvirtintas. Sudėtimi ženkliai skiriasi nuo kitų produktų.
· Šiaurietiškas įkvėpimas. Beržų ekstraktas – esminis visos serijos pagrindas.
· Su specialiai šiai serijai sukurtu kvapu iš eterinių aliejų ir natūralių aromatų.

NORDIC BIRCH serijoje 
13 produktų skirtų kūno, 
plaukų ir veido priežiūrai.

Ekologiškų ir biodinaminių produktų parduotuvėse HOLOS Vilniuje: V. Gerulaičio g.1 ir Užupio g.4 bei Kaune: A. Mickevičiaus g.29 (priešais „Sodrą“).  
Interneto parduotuvėje www.tik-ekologiski.lt
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NAujAI 
„IškePtAS“ 
oLImPIetIS 
 – juozAS 
berNotAS
Sveiki visi, 
adrenalino 
kraujo broliai 
ir seserys. 
Prabėgo mėnuo, 
ir pavasaris jau 
beldžiasi į duris 
ir langus. dirbti 
darosi vis sunkiau 
ir vis labiau 
traukia laigyti 
laukais. jus irgi?

Šį kartą „Adrenalinas“ 
Jums pasakos apie jauną ir 
žavų naujai „iškeptą“ olim-
pietį, buriuotoją Juozą Ber-
notą. Jis šiuo metu intensy-
viai ruošiasi svarbiausioms 

savo gyvenimo varžyboms, 
todėl tikrai didžiuojamės, 

kad rado valandėlę pasikal-
bėti su mumis. 

Malonių įspūdžių!

Peace 

 „Adrenalino“ komanda
Visi esame girdėję tokias pa-
vardes, kaip Virgilijus Ale-
kna, Austra Skujytė, Simona 
Krupeckaitė, Gintarė Volun-
gevičiūtė-Scheidt. Norėda-
mi patekti į šį sąrašą, kai ku-
rie sportininkai paaukoja vi-
są savo gyvenimą ir atiduo-
da visas jėgas. Patekti į olim-
pines žaidynes – kiekvieno 
rimtai sportuojančio atleto 
svajonė. Kas ketverius me-
tus, be senbuvių sąrašo, atsi-
randa naujų, jaunų ir niekam 
negirdėtų sportininkų var-
dų. Šį mėnesį „Adrenalinas“ 
savo rubrikoje pristato vieną 
iš ekstremaliausių olimpinių 
disciplinų, kuriai olimpinėse 
žaidynėse atstovaus pirma-
sis Lietuvos burlentininkas 
Juozas Bernotas.

Su Juozu susipažinome 
2008 m. rudenį, po jo lem-
tingojo plaukimo, po ku-
rio jis liko geriausias tarp 
tų, kurie nepateko į Pekino 
olimpiadą. Buvo eilinis jau-
kus vakaras Monciškėse prie 
Šventosios, kur vėją „gaudo“ 
ne tokie profesionalūs jė-
gos aitvarų ir burlenčių ais-
truoliai. Prie laužo visi ta-
da šnibždėjosi, kad štai „mū-
sų olimpinė viltis“. Man tuo-
met pasirodė, kad jaunuolis, 
kuriam visiškai nedaug pri-
trūko iki sportininko svajo-
nės išsipildymo, – per daug 
paprastas. Tada dar nežino-
jau, kiek darbo ir pasiaukoji-
mo reikalauja šios svajonės 
įgyvendinimas. Dabar Juo-
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zas – jau olimpinėje valtelė-
je, tačiau nė per nago juody-
mą nepasikeitęs – paprastas 
ir visuomet besišypsantis. 

Juozai, trumpai papasa-
kok, ką tau reiškia bur-
lentė. Kodėl pasirinkai šį 
sportą ir kuo jis toks ypa-
tingas, kad net 15 metų jis 
yra tavo gyvenimas?
Pradėjau buriuoti būdamas 
8-erių, nes ieškojau grei-
to, dinamiško ir ekstrema-
laus pomėgio. Mano tėtis 
tuo metu plaukiojo burlen-
te, taigi aš irgi pabandžiau. 
Užsikabinau. Ir likau. Ma-
nau, daugelis „vėjo medžio-
tojų“, nesvarbu, kokią prie-
monę jie renkasi, jėgos ai-
tvarą ar burlentę, man pri-
tars – tai ypatingas jaus-
mas. Pažiūri pro langą, pa-
matai nuo vėjo linkstan-
čias medžių viršūnes ir dau-
giau niekas neberūpi. Atsi-
dūręs vandenyje pajunti to-
kį laisvės pojūtį, kurio nepa-
lyginsi su niekuo. Tačiau tai 
– ne tik laisvė. Kaskart atsi-
dūręs ant bangų žinai, kad li-
kai vienas su stichija. Būtent 
„su“, o ne „prieš“. Kuo la-
biau ją pažinsi, išmoksi susi-
draugauti, tuo daugiau ji tau 
duos. Manau, šis jausmas ir 
pavertė burlentę mano gyve-
nimo būdu. 

Tiesa, šis sportas niekada 
nebūna nuobodus. Kiekvie-
na diena ant vandens – vis 
kitokia. Atsižvelgęs į sąlygas 
renkiesi ne tik vietą, kurio-
je plauksi, inventorių, bet ir 
stilių. Pavyzdžiui, plaukimas 

olimpine „Neil Pryde RS:X“ 
burlente yra visiškai kitoks, 
negu įšokus į audringą jūrą.

Po tokio įkvepiančio atsa-
kymo, Juozai, manau, visa 
Lietuva ėmė už Tave sirg-
ti. Pasakyk, kokias oro są-
lygas tau užsakyti olim-
pinėse žaidynėse, kad pa-
siektum patį geriausią re-
zultatą?
Porą kartų esu buriavęs to-
je vietoje, kur vyks olimpi-
nės varžybos – per jaunimo 
ir per pasaulio čempionatus. 
Tai uosto ekvatorija. Čia dėl 
aplinkinių statinių vėjas su-
sispaudžia ir būna nelygus, 
dažnai lyja. Aš, kaip buriuo-
tojas atletas, esu sunkus, to-
dėl man labiausiai tinka sil-
pnas arba labai stiprus vė-
jas. Tuomet įgyju pranašu-
mą prieš varžovus, nes galiu 
smarkiai „pumpuoti“ arba 
tiesiog laisviau valdyti burę. 
Kai pučia vidutinio stipru-
mo vėjas, lengvasvorius var-
žovus neša vėjas, o man ten-
ka sunkiai dirbti. Taigi, la-
bai tikiuosi, kad Anglija bus 
man palanki.

Man (tikiu, kad ir dau-
geliui mūsų skaityto-
jų) smalsu, ar per olimpi-
nes žaidynes žiūrovai tu-
ri galimybę patogiai ste-
bėti burlenčių varžybas? 
Ar plaukdami girdite pa-
laikymo šūksnius nuo 
kranto?
Kaip tiksliai bus galima ste-
bėti varžybas Londone, – ne-
žinau. Galbūt krante, o gal-
būt bus laivas žiūrovams. 

Buvusiame ISAF pasaulio 
čempionate mūsų distanci-
ja buvo prie pat kranto, fi-
nišas – beveik paplūdimyje. 
Visi norintieji galėjo stebė-
ti varžybas, buvo net tribū-
nos padarytos. Dabar visose 
didelėse varžybose plaukia-
me su GPS’ais, todėl tiesiogi-
nę transliaciją galima stebė-
ti internetu. Manau, olimpi-
adoje bus sudarytos itin pa-
lankios sąlygos žiūrovams 
ir reginys turėtų būti labai 
įdomus.

Balandžio mėnesį „Adre-
nalinas“ rekomenduoja 
aplankyti
Balandžio 14–15 d. Elektrė-
nų „Blusų turgų“. Tai ne tik 
naujos ir senos buriavimo 
bei kaitavimo įrangos išpar-
davimas, bet ir pirmasis šių 
ekstremalių sporto šakų ais-

 Balandžio 14–15 d. Elektrėnų „Blusų turgų“. Tai ne tik nau-
jos ir senos buriavimo bei kaitavimo įrangos išpardavimas, 
bet ir pirmasis šių ekstremalių sporto šakų aistruolių susibū-
rimas ir galbūt, priklausomai nuo oro sąlygų, sezono atidary-
mas. Apsirenkite taip, kad netektų bijoti vėjo. Daugiau infor-
macijos vejasgalvoje.lt/index.php?option=com_content&task=
view&id=272&Itemid=1.

 Balandžio 28 d. „Red Bull BC One Baltic Cypher“ Vilniu-
je, „Forum Palace“. Tai atranka į vieną svarbiausių pasaulio 
„break dance“ renginių. Tik vienas šokė-
jas iš Estijos, Latvijos arba Lietuvos va-
žiuos ginti Baltijos šalių garbės. Pernai 
tai buvo latvis. Šiemet visi sergame už 
ženkliai patobulėjusius lietuviškuosius 
„B-boy’jus“. Daugiau informacijos red-
bullbcone.com/home. 

balandžio mėnesį „Adrenalinas“ rekomenduoja aplankyti

truolių susibūrimas ir gal-
būt, priklausomai nuo oro 
sąlygų, sezono atidarymas. 
Apsirenkite taip, kad netek-
tų bijoti vėjo. Daugiau infor-
macijos vejasgalvoje.lt/in-
dex.php?option=com_cont
ent&task=view&id=272&It
emid=1.

Balandžio 28 d. „Red Bull 
BC One Baltic Cypher“ Vil-
niuje, „Forum Palace“. Tai 
atranka į vieną svarbiau-
sių pasaulio „break dance“ 
renginių. Tik vienas šokė-
jas iš Estijos, Latvijos arba 
Lietuvos važiuos ginti Bal-
tijos šalių garbės. Pernai tai 
buvo latvis. Šiemet visi ser-
game už ženkliai patobulė-
jusius lietuviškuosius „B-
boy’jus“. Daugiau informa-
cijos redbullbcone.com/
home.
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Pilvo šokis – menas, skaičiuojantis ne pirmą tūkstantmetį. o jo 
pavadinimas atsirado dar drausmingosios viktorijos epochos 
laikais. Iki šiol jo grožį, šokančiosios skleidžiamą moteriškumą 
visapusiškai pajusti trukdo įsišaknijusi visuomenės nuomonė – 
neva pilvo šokis tolygus striptizui. 

PILvo  
šokIS –  
Ne vIeN tIk PILvo
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„Galbūt striptizas tapatina-
mas su pilvo šokiu todėl, kad 
pastarasis – labai moteriškas 
ir egzotiškas, o tai audrina 
vaizduotę, bet jie tikrai ne-
turi nieko bendro. Žinoma, 
šiek tiek viliokiškumo, žais-
mingumo yra, bet pilvo šo-
kio tikslas nėra gundyti vy-
rus“, – sako „Dovilės rytie-
tiškų šokių studijos“ moky-
toja Dovilė ir priduria, kad 
tarp vyrų taip pat yra puikių 
pilvo šokėjų. 

Iš šventyklų – ant 
scenos
Pilvo šokio šaknys, mano-
ma, ritualinės – tai šventy-
klų šokis, kuris perėjo į liau-
dies kultūrą, vėliau įgavo va-
karietiškų bruožų, buvo net 
erotizuojamas, kol galiausiai 
profesionalių šokėjų perkel-
tas ant scenos. Autentiškas 
pilvo šokis Vakarus pasiekė 
XIX a. pabaigoje. Nuo to lai-
ko jis keitėsi, maišėsi su va-
karietiška kultūra, keitėsi ir 
dabar tebesikeičia.

Į Lietuvą pilvo šokis atke-
liavo maždaug prieš dešim-
tmetį. Pirmąją profesionalią 
pilvo šokio studiją „Orienta-
lija“ įkūrė dabar jau dvide-
šimties metų šio rytietiško 
šokio patirtį turinti moky-
toja Irina. Pasak jos, Libane 
ar Egipte, kur ji ir pati sėmė-
si žinių, pilvo šokis labai po-
puliarus, tačiau vietiniai ne-
turi šio šokio mokyklų: „Pil-
vo šokio studijos ten skirtos 
tik turistams, beje, kaip ir di-
džiuliai festivaliai. Vietinius 
šokti paprastai moko kokia 
nors pažįstama mokytoja.“ 

Nors rytietiški šokiai Lie-
tuvoje populiarėja, plinta iš 
didžiųjų miestų į mažesnius, 
šokių mokytojos nuogąstau-
ja, kad jie kol kas tik mėgė-
jiško lygio, tad ir šios tema-
tikos festivalių organizuoti 
neapsimoka. 

dovilė raustytė
Ina Peseckienė
redakcija@laikas.lt

PILvo  
šokIS –  
Ne vIeN tIk PILvo
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„Kaimyninėse šalyse pilvo 
šokis – populiaresnis, todėl 
su entuziastėmis dažnai va-
žiuojame į Latviją, kur vyks-
ta festivaliai, konkursai, mo-
kymai“, – pasakojo puikiai 
„Lietuvos talentų“ žiūro-
vams jau pažįstama Dovilė.

Mokinės – ir savo 
noru, ir dėl sveikatos
Moterys dažniausiai šį šo-
kį pasirenka norėdamos pa-
dailinti kūno formas, būti 
grakštesnės, galiausiai tam, 
kad smagiai praleistų laiką. 

Visgi, pasak VšĮ Deivių 
klubo „Gervės plunksna“ šo-
kių mokytojos Ingos, pilvo 
šokį dažnai renkasi ir svei-
katos problemų turinčios 
moterys. 

„Šis šokis turi tūkstantme-
tes tradicijas, yra patikrin-
tas laiko, labiausiai pritaiky-
tas moters organizmui. Jį at-
liekant būtina laikytis kele-
to reikalavimų, kurie pade-
da tausoti sąnarius, kelius, 
stuburą. Neįsivaizduoju ge-
resnių pratimų visam stubu-
rui, dubens organams, du-
bens dugno raiščiams ir rau-
menims, – sako mokytoja In-
ga. – Dvejus metus mokiau 
pilvo šokio sveikatos sutri-
kimų turinčius žmones: neį-

galiuosius, neregius, moteris 
su pakeistais klubų sąnariais, 
prikaustytas prie vežimėlio. 
Pasiekėme puikių rezultatų. 
Džiaugiuosi, kad mūsų medi-
kai pradeda pripažinti šių šo-
kių naudą – į mano pamokas 
siunčiamos moterys, turin-
čios stuburo problemų, gine-
kologinių sutrikimų, net nu-
kreipiamos psichologų.“

Psichologinį pilvo šokio 
poveikį pastebi ir mokyto-
ja Irina. Jos teigimu, šokda-
mos moterys atsiskleidžia, 
suvokia savo moteriškumą 
ir ima jį vertinti, nepaisant 
to, kad šiam šokiui nereikia 
partnerio ir šokama daž-

niausiai tik moterų kolekty-
ve.  Norint pradėti mokytis 
pilvo šokio, specialus pasi-
rengimas nebūtinas. Treni-
ruotės pradedamos nuo ne-
sudėtingų judesių, palaips-
niui jie intensyvėja. Be to, 
treniruočių metu atlieka-

mi įvairūs pratimai raume-
nims stiprinti, lankstumui 
lavinti. 

„Žinoma, geros fizinės 
formos, sportuojančioms ar 
kitokių šokių išmėginusioms 
moterims bus lengviau, bet 

Pilvo šokio 
tikslas nėra 

gundyti vyrus.
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Profesionali rytietiškų šokių studija ORIENTALIJA 
Rytietiškų šokių  pamokos jaukioje studijoje Vilniaus centre 
(VCUPe). Siulome įvairių lygių užsiemimus grupėse bei individu-
aliai. Pilvo šokio pasirodymai įvairių švenčių proga - profesiona-
lios šokėjos  sukuria tikrą rytų pasaką. 

KONTAKTAI:
info@orientalija.com, tel. 8 612 04 742, www.orientalija.com

„Dovilės rytietiškų šokių studija“ kviečia visas merginas, moteris, 
norinčias išmokti egzotinių, paslaptingų rytietiškų šokių, su gali-
mybe dalyvauti įvairiuose koncertuose, vakarėliuose, festivaliuo-
se, televizijos filmavimuose bei šokti rytietiškame restorane.
  
Pasinaudokite šia galimybe! 
www.dovilesstudija.lt
Kontaktai: 
„Dovilės rytietiškų šokių studija“       Tel.nr. +370 674 03 206
Savanorių pr. 66-245, Kaunas         E-mail: diliuke@gmail.com

tai visai nebūtina“, – dar pri-
duria Dovilė.

Pasak mokytojų, pirmie-
ji rezultatai pastebimi gan 
greitai, tačiau, kaip ir visa-
da, viskas priklauso nuo ga-
bumų ir įdėto darbo: vienas 
mokines jau po 3–4 mėne-
sių galima leisti į sceną, ki-
tos ir po kelerių metų lie-
ka susikausčiusios. Nema-
žai pilvo šokėjų iš savo stu-
dijos išlydėjusi Irina nesle-
pia, kad įvaldžiusiosios pil-
vo šokį neapsiriboja šoki-
mu savo vyrui, draugų kom-
panijai, komerciniuose pro-
jektuose ar renginiuose, bet 
ir užsimano pačios moky-
ti šio šokio. Tačiau tai, pa-
sak jos, ne taip lengva pada-
ryti, mat neužtenka būti po-
puliaria ir gera šokėja, pri-
valus specialus išsilavini-
mas, pasirengimas, gebėji-
mas teisingai perduoti su-
kauptas žinias, būtina įdėti 
daug pastangų.

Vargai dėl pilvuko
„Dažniausiai pasitaikan-
ti klaida – galvoti, kad no-
rint atlikti šymį – drebėji-
mo judesį (egiptiečiai jį va-
dina elektra) – reikia turėti 
lašinukų. Jei viskas atlieka-
ma taisyklingai, pilvas virpa 
net ir be jų, – toliau griauna 
mitus Inga. – Vis dėlto tarp 
specialistų vyrauja nuomo-
nė, kad moteris neturi atro-
dyti kaip mašina – kampuo-
tų judesių ir išryškintų rau-
menų.“ 
Mokytojų teigimu, pilvo šokį 
galima puikiausiai šokti tiek 
turint visiškai plokščią, tiek 
apvalesnį pilvuką. 

„Apskritai pilvo šokiai 
su pilvuko turėjimu ar ne-
turėjimu nesusiję. Pilvo 
šokio metu juda visas kū-
nas – galva, rankos, krūti-
nė, pilvas, klubai, kojos, ir 
svarbu yra bendras šokio 
pojūtis, plastika. Kai ku-
rie judesiai turint pilvuką 
geriau matomi, tačiau, jei 
jis bus per didelis, – „pra-
dings“ kiti“, – paslaptimis 
dalijasi Dovilė.

Pilvo presas – ne vienin-
telis klaustukas pilvo šokio 
istorijoje. Kai kurias prade-
dančias šokėjas atbaido ryš-
kus makiažas, atviri apdarai 
ar pernelyg įdegusi oda.

Profesionalų teigimu, 
priešingai vyraujančiam 
stereotipui, pilvo šokiai ne-
reikalauja šokoladinės odos 
spalvos ar blizgančio aus-
karo bamboje – tai šokėjos 
skonio reikalas. Užtat būti-
ni įvairūs rytietiškų šokių 
kostiumai. Šokamas ne tik 
lietuvių akiai įprastas pilvo 
šokis, bet ir įvairūs folklo-
riniai šokiai, reikalaujan-
tys prie jų derančio kostiu-
mo. Jis dažniausiai siuvinė-
jamas karoliukais, puošia-
mas kristalais. Pasak šokių 
mokytojų, galima šokti ir 
mūvint džinsus, tačiau žiū-
rovams patrauklu žėrintis, 
akį traukiantis kostiumas, 
be to, taip paryškinamas šo-
kis, geriau matomi kai kurie 
judesiai.

Ne vien moterų šokis
Sporto klube išvydusios vy-
rą net aerobikos treniruotė-
je moterys sutrinka: stereo-
tipai mūsų galvose jau įleidę 
šaknis. O ką jau kalbėti apie 
pilvo šokį šokančius vyrus? 
Bet tokių yra nemažai. 

Tradiciniai folkloriniai 
rytietiški šokiai, kaip ir visų 
tautų, šokami tiek vyrų, tiek 
moterų – skiriasi tik manie-
ra. Tačiau vyrai šoka ne tik 
folklorinius, bet ir šiuolai-
kinį pilvo šokį, kurį šokant 
įprastai matome moteris. 
Žymiausias Egipto sceninių 
folklorinių šokių kūrėjas ir 
populiarintojas buvo būtent 
vyras Mahmoud Reda. Be to, 
yra nemažai pilvo šokio šo-
kėjų, instruktorių ir choreo-
grafų vyrų – tikrų žvaigždžių 
rytietiškų šokių pasaulyje.

Kad ir kaip ten būtų, Lie-
tuvoje pilvo šokis – vis dar 
moterų prerogatyva ir būdas 
atskleisti vidinį grožį šokant: 
savo kūnu transformuojant 
ir įkūnijant muziką.



Žvakės variacija (sanskr. 
Sarvangasana). Fizinis po-
veikis: smakras prisispau-
džia prie gerklės taip skatin-
damas kraujotaką, skydliau-
kė masažuojama ir nukrei-
piama tinkama veiklos kryp-
timi, centralizuojamas krau-
jo tekėjimas stuburu ir stipri-
nama nugara išlaikant ją sti-
prią ir elastingą. Kadangi di-
džioji kūno dalis apverčiama, 
tai sustabdo kraujo užsisto-
vėjimą galūnėse ir skatina jo 
cirkuliaciją, atpalaiduojamos 
išsiplėtusios venos, skatina-
ma giliai kvėpuoti pilvu, ma-
sažuojama širdis ir plaučių 
sritis. Poveikis protui: suma-
žina mieguistumą, apatiją, 
protinį tingumą, nerangumą, 
inertiškumą, padeda gydy-
ti nemigą ir depresiją. Pranos 
nauda: pagrindinis dėmesys 
ir poveikis psichinės veiklos 
centrui, kuris yra gerklės sri-
tyje, be to, stimuliuojamas 
pranos tekėjimas į skrandį, 
plonąją žarną, šlapimo ir tul-
žies pūslę.

*Prana – jogos sistema ją aiškina kaip pir-
minę visur prasiskverbiančią kosminę energi-
ją, nematomą ir neapčiuopiamą gyvybinę jėgą, 
esančią maiste, vandenyje, saulės šviesoje, me-
džiuose, ore bei atmosferoje. Ji — viso gyveni-
mo ir judėjimo pagrindas. 

SPortAS

Jogos centro „Shanti“ va-
dovas ir meistras Aurelijus 
Šarka rekomenduoja keletą 
asanų ir aiškina apie jų fi-
zinį poveikį, teigiamą įtaką 
protui bei pranos* naudą.

Karys (sanskr. Virabhadra-
sana). Asanos fizinis povei-
kis: tonizuoja viso kūno rau-
menis, lavina pusiausvyros 
pojūtį, suteikia daug jėgų, 
plečia krūtinės ląstą, tirpi-
na riebalinį sluoksnį ant klu-
bų, stiprina kojas ir rankas, 
didina kaklo bei pečių judru-
mą. Poveikis protui: sutei-
kia pasitikėjimo, gerina kon-
centraciją, ištvermę. Pranos 
poveikis: stimuliuoja pra-
nos tekėjimą į stuburą, plau-
čius, širdį.  

Erelis (sanskr. Garudasa-
na). Asanos fizinis poveikis: 
stiprina kojas, nugarą, ran-
kas, stipriai veikia dauge-
lį sąnarių – čiurnas, kelius, 
klubus, pečius, alkūnes, rie-
šus, tonizuoja kojų raume-
nis ir šalina įtampą, lavina 
fizinę pusiausvyrą. Poveikis 
protui: išlaisvina proto kon-
centracijos galią ir minties 
vienakryptiškumą iki aukš-
čiausiojo lygio. Pranos po-
veikis: padeda nusistovėti 
energijai.

joGoS 
ASANoS Ir jų įtAkA mumS

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

Trikampio variacija 
(sanskr. Trikonasana). Fi-
zinis poveikis: tonizuoja 
nugaros raumenis ir ner-
vus, liemens sritį, gerina 
žarnyno darbą, sužadina 
apetitą ir palengvina virš-
kinimą, didina klubų, stu-
buro ir kojų lankstumą. 
Poveikis protui: sumaži-
na nerimą, hipocahondri-
ją bei protinę įtampą. Pra-
nos poveikis: stimuliuoja 
pranos tėkmę į blužnį, ke-
penis, storąją žarną, tul-
žies pūslę, plonąją žarną 
ir širdį. 

Stuburo sukimas (sans-
kr. Ardha matsyendrasana). 
Fizinis poveikis: padeda iš-
laikyti stuburą elastingą, 
sumažinti nugaros ir klubų 
raumenų skausmus, atpa-
laiduoja reumatizmo sukel-
tas sąnarių sandūras, suak-
tyvina sąnarius, tonizuo-
ja nugaros nervų šakneles 
ir simpatinę nervų sistemą, 
aprūpina krauju, masažuo-
ja pilvo raumenis, sumaži-
na virškinimo problemas, 
saugo tulžies pūslę, blužnį, 
inkstus, kepenis ir žarny-
ną. Poveikis protui: pade-
da stabilizuoti nervų siste-
mą, suteikia ramybės pojū-
tį. Pranos poveikis: kelia vi-
dinę energiją.

Lankas (sanskr. Dhanura-
sana). Fizinis poveikis: ma-
sažuoja ir stiprina vidaus or-
ganus, ypač virškinimo orga-
nų, pilvo ir nugaros raume-
nis, plečia krūtinės ląstą, pa-
deda kenčiantiems nuo as-
tmos ir turintiems kitų kvėpa-
vimo problemų, gerina nuga-
ros lankstumą. Poveikis pro-
tui: reguliarus atlikimas ugdo 
vidinį balansą ir harmoniją, 
stiprina koncentraciją ir vidi-
nį ryžtingumą. Pranos povei-
kis: žmogus, reguliariai daran-
tis Lanką, niekada nebus tin-
gus, džiaugsis energija ir gy-
vybingumu, be to, pratimas 
stimuliuoja plaučius, plonąją 
žarną, skrandį, kepenis, šlapi-
mo pūslę.

Ratas (sanskr. Chakrasana). 
Fizinis poveikis: stiprina pil-
vo, šlaunų, sėdmenų ir pe-
čių raumenis, didina stuburo 
elastingumą, masažuoja vi-
sus nugaros raumenis bei ge-
rina kraujotaką, padeda akty-
vinti skydliaukės ir antinks-
čių veiklą. Poveikis protui: 
ugdo vidinę pusiausvyrą ir 
harmoniją, stiprina koncen-
traciją ir ryžtingumą, gerina 
atmintį. Pranos poveikis: sti-
muliuoja pranos tekėjimą į 
plaučius (trachėją, gerklas), 
plonąją žarną, skrandį, kepe-
nis, šlapimo pūslę. 
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vASAroS feStIvALIAI

Likus mažiau nei pusme-
čiui iki Zaraso saloje vyk-
siančio festivalio „Galapa-
gai/Roko naktys 2012“, or-
ganizatoriai ima traukti 
pirmąsias kortas iš atlikėjų 
sąrašo kaladės. Savo daly-
vavimą festivalyje patvirti-
no industrinio metalo trio 
OOMPH!, kritikų vadina-
mas viena revoliucingiau-
sių figūrų Vokietijos alter-
natyviojo roko scenoje.

„10 metų jubiliejų švęsian-
tį festivalį „Galapagai/Ro-
ko naktys“ pasveikins dvigu-
bai vyresni roko monstrai iš 
Vokietijos OOMPH!, šiemet 
minintys 20 metų veiklos 
sukaktį. Šia proga Vokieti-
jos trijulė intensyviai dirba 
prie balandį pasirodysian-
čio naujo albumo. Grandiozi-
nis jo pristatymo turas Euro-
poje vyks vasarą ir rudenį, o į 
Zaraso salą OOMPH! atvyks 
tiesiai iš vieno didžiausių ro-
ko festivalių „Wacken Open 
Air“. OOMPH! – pirmieji, bet 
tikrai ne vieninteliai žinomi 
užsienio atlikėjai, pasirody-
siantys festivalio dešimtme-
čio fiestoje“, – sakė „Galapa-
gų / Roko naktų“ prodiuseris 
Algirdas Barniškis-Blėka. 

Rugpjūčio 3–4 d. Zara-
so saloje vyksiančio festiva-
lio scenoje svečiai iš Vokieti-
jos ne tik pristatys naują al-
bumą, bet ir atliks geriausius 
visų laikų savo kūrinius. 

OOMPH! savo karjeros 
pradžia laiko 1992-uosius, 
kai pasirodė pirmasis elec-

oomPh! – PIrmASIS 
„GALAPAGų/roko NAktų“ 

AkordAS Iš užSIeNIo

tro stiliumi įrašytas darbas 
„Ich bin Du“ (liet. „Aš esu 
Tu“), šovęs į Vokietijos ne-
priklausomos muzikos dai-
nų dešimtuką. Nepaisyda-
mi šio kūrinio ir 1992 m. pa-
sirodžiusio pirmojo albu-
mo OOMPH! sėkmės, Dero 
(vokalas, būgnai), Crap (gi-
tara, klavišiniai) ir Flux (gi-
tara, programavimas) pani-
ro į naujų muzikinių hori-
zontų paieškas. Iš elektroni-
nės muzikos pasukusi „me-
taliniu“ keliu, OOMPH! ta-
po viena pirmųjų grupių, sė-
kmingai sulydžiusių elektro-
ninius ritmus su šaižiais gi-
taros rifais.

Toks industrinio meta-
lo skambesys paskutinia-
jame XX a. dešimtmety-
je OOMPH! ne tik dovano-

jo kritikų liaupsių, bet ir pa-
dėjo pelnyti skirtingų muzi-
kos stovyklų – metalo, goti-
kinio roko, electro stiliaus – 
gerbėjų simpatijas. Būtent 
OOMPH! išrastas metalo ir 
electro lydinys įkvėpė tokių 
grupių, kaip „Rammstein“, 
„Megaherz“, „Eisbrecher“, 
kūrybą. 

„Mūsų koncertuose neiš-
vysite sprogimų ir fejerver-
kų – išpažįstame autentišką, 
dirbtiniais prieskoniais ne-
pagardintą roką. Koncertuo-
se mūsų trijulę papildo bo-
sistas ir būgnininkas, o svar-
biausias pasirodymo akcen-
tas – nenutrūkstamai pul-
suojanti gyvybingos muzi-
kos energija ir kartu su žiū-
rovais kuriamas industri-
nio roko vakarėlis. Koncerte 

negali būti jokių sienų tarp 
mūsų ir žiūrovų“, – teigia 
OOMPH! gitaristas Flux.

Jubiliejiniame 10-ajame 
„Galapagų / Roko naktų“ fes-
tivalyje vyksiantis OOMPH! 
koncertas – kol kas vieninte-
lis numatomas grupės pasi-
rodymas Baltijos šalyse. Per 
dvi festivalio dienas iš viso 
planuojama sulaukti apie 40 
atlikėjų pasirodymų. 

Festivalio organizato-
riai rūpinasi ne tik kokybiš-
ka muzikine programa, bet 
ir festivalio svečių patogu-
mu bei skiria didelį dėme-
sį atvyksiančioms šeimoms 
su vaikais. Įsigiję šeimos bi-
lietą, festivalio svečiai ga-
lės įsikurti atskiroje specia-
liai šeimoms paruoštoje te-
ritorijoje, dalyvauti pramo-
gose, skirtose ne tik suaugu-
siesiems, bet ir įvairaus am-
žiaus vaikams.  

Patogumo bilietas skirtas 
mėgstantiems pramogauti ir 
poilsiauti patogiai, nesukant 
galvos dėl palapinės, mie-
gmaišio ir kitų dažnai pasi-
taikančių klausimų vykstant į 
festivalį. Įsigiję patogumo bi-
lietą, savo transporto prie-
mones festivalio dalyviai ga-
li statyti specialioje aikštelė-
je, o įsikurti – specialioje teri-
torijoje įrengtose palapinėse. 
Turintieji patogumo bilietą 
yra vaišinami ypatingais fes-
tivalio gėrimais, gali nemo-
kamai dalyvauti išskirtinėse 
festivalio pramogose bei do-
vanų gauna festivalio marš-
kinėlius.



koNkurSAI

„Seserų pasikeitimo akcija 
su MOSAIC“ startavo prieš 
gerą mėnesį ir jau turime 
pirmąjį rezultatą – naują 
pavasarišką kauniečių Vil-
mos ir Benetos įvaizdį.

„Mums abiem per 30. 
Aš jau šešerius metus 
mėgaujuosi gražiu šeiminiu 
gyvenimu, todėl, kai vis-
kas jau daugmaž įprasta ir 
pažįstama, labai norėtųsi 
šiek tiek atsinaujinti. Se-
suo Beneta vis dar ne-

 „SeSerų PASIkeItImo 
AkcIjoS Su moSAIc“ 
rezuLtAtAI

Portalas „Laikas.lt“ nuolat rengia įvairias pasikeitimo 
akcijas, o šį kartą siūlo ne šiaip tradicinį, bet seserų 
pasikeitimą! jis rengiamas kartu su drabužių parduotuve 
moSAIc ir nuolatiniais parteriais: „femina bona mokymų 
centras“ bei jų plaukų stiliste ir įvaizdžio konsultante 
džiuljeta Petruliene. 

sutiko savo princo, nors, 
reikia pripažinti, riterių, 
siekiančių užkariauti jos 
širdį, buvo nemažai. Būtų 
be galo smagu, kad pagaliau 
atsirastų šalia jos tas „vi-
enintelis“, – savo laiške 
pasikeitimų akcijos orga-
nizatoriams rašė seserys, ir 
joms pasisekė – buvo atrink-
tos kaip nugalėtojos.

Kaip pasakojo „Femi-
na Bona“ stilistė Džiuljeta 
Petrulienė, abi seserys 

– labai jaunatviškos ir 
simpatiškos, tad iš esmės 
tereikėjo truputį paryškinti 
plaukų spalvas, suteikti 
pavasariško šėlsmo, spalvų 
žaismo. 

„Vilmos plaukai buvo 
šviesūs, kare kirpimo. Šviesi 
spalva visada platina veido 
formą, tad spalvai suteikėme 
šiek tiek gyvumo. Vilma 
– vasariško tipo, jai tinka 
šaltos spalvos. Tad rinkomės 
sniego baltumo, kakavos 

ir švelnią rausvą spalvas. 
Jos suteikė žaismingumo, 
jaunatviškumo. Kirpimą 
šiek tiek pakoregavome, kad 
optiškai susiaurintume vei-
do formą. Makiažui taip 
pat rinkausi ryškias, šaltas, 
jaunatviškas spalvas: žydrą, 
rausvą, baltą perlo. Manau, 
Vilma atrodė valiūkiškai, 
linksmai“, – komentavo 
stilistė Džiuljeta.

Kalbėdama apie Benetą, 
„Femina Bona“ specialistė 
teigė: „Beneta – pavasario ti-
po, tad jai tinka šiltos spal-
vos. Jos plaukams suteiki-
au ryškumo – vario ir aukso 
spindesio – bei pakoregavau 
kirpimą, suteikdama plau-
kams tūrio. Suformavome 
„linksmas“ garbanėles ir 
ištaršėme jas plaukų vašku, 
tartum būtų suvėlęs pavasa-
rio vėjelis. Benetos makiažas 
šiltų spalvų – žalsvos, gels-
vos, perlo, persiko. Visos 
pavasarinės pievų spalvos. Ji 
atrodė tarsi pats pavasaris: 
šiltas, jaukus, linksmas...“

Kaip į naują pasikeitimą 
reagavo seserys? Mergin-
os teigė, kad naujas įvaizdis 
joms patinka, nors ir yra 
neįprastas. Abi ilgai žvelgė 
į veidrodį kaip į svetimus 
žmones.

„Neįprastas makiažas, 
neįprastos šukuosenos... 
Tačiau net pavargusios sesės 
šypsojosi ir sakė „ačiū“. Re-
ziumuodama šį pasikeitimą 
pavadinčiau pavasario 
šėlsmu, prabudimu“, – links-
mai užbaigė Džiuljeta. 
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Vilnius: VCUP, Konstitucijos pr. 16 |PC „Akropolis“, Ozo g. 25 | PC „Panorama“, Saltoniškių g. 9  
Kaunas: PC „Akropolis“, Karaliaus Mindaugo pr.49 | PC „Hyper Maxima“, Savanorių pr. 255 | PC  
„Mega“, Islandijos pl. 32 | PC „Molas“, Baršausko g. 66A 
Klaipėda: Kulių vartų g. 5 | PC „Akropolis“, Taikos pr. 61 
Šiauliai: PC „Akropolis“, Aido g. 8 | PC „Saulės Miestas“, Tilžės g. 109 
Panevėžys: PC „Babilonas“, Savitiškio g. 61

Gražiausios 
pasikeitimų 
akcijos akimirkos – 
fotografės Kristinos 
Sabaliauskaitės 
fotosesijoje.

MOsaIC  
parduotuves rasite: VIsĄ PasIKeITIMų aKCIJOs nuOTRauKų  

GaleRIJĄ RasITe „laIKas.lT“ PORTale
 

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



reNGINIAI
Jurgio Didžiulio ir Ericos 
Jennings duetas „The Ball 
& Chain“ nusprendė atlais-
vinti savo pančius ir kartu 
su gerbėjais bei ypatingais 
šio muzikinio turo svečiais 
balandžio 19–28 dienomis 
gerai pašėlti.

Į šį savo pirmąjį siautulin-
gą turą duetas su grupe ir 
svečiais leisis iškart po savo 
atostogų Kolumbijoje.

Erica išsileis plaukus, Jur-
gis atsilaisvins kaklaraištį. 
„Tai bus diskotekinis turas – 
tikrų tikriausias reivas ir vi-
siška priešingybė tam, ką da-
rėme žiemą „Dviejų dviem“ 
ture“, – teigia ir vietoje ne-
nustygsta Jurgis, mat jis jau 
seniai norėjo gerai pašėlti 
su savo gerbėjais visoje Lie-
tuvoje. 

Balandžio 19 d.
Menų fabrikas LOFTAS, 
Vilnius
Balandžio 21 d.
GARGARAS, Kaunas
Balandžio 27 d.
„Švyturio menų dokas“, 
Klaipėda
Balandžio 28 d.
koncertų salė SAULĖ,  
Šiauliai

bAd ASS retro vAkArėLIAI Su  
 „the bALL & chAIN“

Praėjo ne vieneri me-
tai, kai buvę hipiai Tomas 
(J.Broadbentas) ir Džeri 
(Ruth Sheen) ėmė žilti. Da-
bar jie gražiai kartu senstan-
ti sutuoktinių pora, kuri gy-
vena ramiai, derindamiesi 
prie metų laikų tėkmės. Grį-
žę iš darbų, Tomas ir Džeri 
kartu vakarieniauja, krapš-
tosi darže ir mielai į svečius 
kviečiasi senus, dažniausiai 
vienišus draugus. Nereikš-
mingi pokalbiai prie sta-
lo vienišiams suteikia lai-
mės ir artumo jausmą, o To-
mas ir Džeri priima juos su 
meile ir atlaidumu. Kartais 
juos aplanko nevalyvas hi-
pių laikų draugas Kenas (Pe-
teris Wightas). Ne vienerius 
metus prie šios šeimos židi-

„dAr vIeNerI metAI“ 
 „ANother yeAr“

nio šildosi jaunatviška, bet 
nervinga Merė (Lesley Man-
ville). Ji įtiki, kad Tomas ir 
Džeri yra jos šeima, ir ima 
naudotis poros svetingumu. 
Tačiau užsitęsusi Merės lai-
mės iliuzija vieną dieną išsi-
sklaido. 

Juosta „Dar vieneri me-
tai“ 2010 m. Kanų kino fes-
tivalyje dėl Auksinės palmės 
šakelės rungėsi su filmais 
„Melancholija“ (rež. Lars 
von Trier) ir „Gyvenimo 
medis“ (rež. Terrence Ma-
lick). Režisierius M. Leigh 
šiame festivalyje pelnė spe-
cialų Ekumeninės žiuri pa-
minėjimą. 2011 m. filmo 
scenarijus buvo nominuo-
tas „Oskarui“.

Režisierius Mike’as Leighas
Vaidina: Jimas Broadbentas, Lesley  
Manville, Ruth Sheen, Oliver Maltman, Imelda Staunton 
(Drama, Didžioji Britanija, 2010) 
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Esate sakęs, jog grupė yra 
lyg šeima. Kaip atrodo Jū-
sų dienos koncertinio tu-
ro metu?
Mes išties esame kaip šeima 
ir, kaip kiekvienoje šeimo-
je, taip ir pas mus, gyveni-
mas priklauso nuo kiekvie-
no iš mūsų pakilimų ir kri-
timų. Šiaip visos dienos yra 
skirtingos: skirtingi viešbu-
čiai, skirtingos vietovės, oro 
uostai, autobusai. Tai nė-
ra daugeliui įprastas gyveni-
mo būdas, todėl stengiamės, 
kad kiekvienam jis būtų kuo 
lengvesnis ir patogesnis. Ga-
liausiai juk viskas daroma 
dėl muzikos. Taigi, mes sten-
giamės, kad kiekvienas va-
karas būtų šeštadienio vaka-
ras ir visur „atsivežame“ ge-
rą vakarėlį. Niekuomet ne-

 „ub40“ įkūrėjAS brIANAS trAverSAS: 
kIekvIeNAS vAkArAS mumS  
yrA šeštAdIeNIo vAkArAS

atvažiuojame į koncerto vie-
tą tikėdamiesi, kad vakarėlis 
čia jau lauks mūsų.

Ar turite kokių nors ritu-
alų prieš koncertą?
Ne, tiesiog pasitikriname 
instrumentus, persirengia-
me ir išgeriame po taurę 
raudonojo vyno. Tai ne ritu-
alas, tiesiog mes taip mėgs-
tame daryti.

Ką žinote apie Lietuvą?
Mes čia dar niekada nebuvo-
me. 1986 metais esame su-
rengę nemažai koncertų bu-
vusioje SSRS. Žinome, jog 
Vilnius yra vienas iš gražiau-
sių pasaulio miestų, todėl 
nekantraujame jį aplanky-
ti. Apskritai viešnagės metu 
Lietuvoje norime rasti drau-

gų ir sužinoti daugiau apie 
Jūsų šalį. Labai tikimės, jog 
Jūs mums padėsite.

Kokios reakcijos tikitės iš 
Lietuvos publikos?
Atliksime pasaulyje jau iš-
populiarėjusių kūrinių, taip 
pat keletą naujų dainų. Mū-
sų tikslas visuomet yra tas 
pats – geras vakarėlis, todėl 
dviejų valandų trukmės kon-
certe neabejotinai išgirsite 
ir pamatysite tai, ką turime 
geriausio. 

Kaip manote, kodėl žmo-
nės klausosi Jūsų muzi-
kos, perka albumus ir bi-
lietus į koncertus?
Mes visuomet kartojame, 
jog muzika – tai pasirinki-
mo laisvė. Niekas nepriva-
lo pirkti albumo ar bilieto, 
jei jam ta muzika nepatinka. 
Niekas nėra verčiamas mū-
sų garbinti ar tiesiog mėgti, 
bet jei taip yra, vadinasi, mū-
sų muzika žmonėms patin-
ka. Manau, visa paslaptis yra 
tikėti tuo, ką darai, būti sąži-

ningam pačiam sau ir atlie-
kamai muzikai, nes audito-
rija nėra kvaila – ji supras, 
jei tavo atliekama daina tau 
nieko nereiškia.

Jeigu galėtumėte atsukti 
laiką ir grįžti į 1978 metus, 
kai grupė buvo įkurta, ką 
norėtumėte pakeisti?
Nieko! Padarytos klaidos yra 
pamokos, iš kurių mes mo-
komės. Kuo anksčiau jų pa-
darai, tuo anksčiau jų atsi-
randa tavo gyvenime. Jos 
lieka su tavimi ir taip tu iš-
moksti jų nebekartoti. Tu 
su tomis klaidomis net susi-
draugauji...

Ačiū už pokalbį.
 
Gegužės 18 d. 20 val.
„Cido“ arena, Panevėžys
Gegužės 19 d. 19 val. 
„Siemens“ arena, Vilnius 
Kaina 79–150 Lt

žiemą turėję įvykti britų regio muzikos grupės „ub40“ koncertai Lietuvoje  
dėl vokalisto duncano campbello patirtos traumos – sulaužytų šonkaulių –  
buvo nukelti į pavasario pabaigą.

Gegužės 18 dieną „UB40“ vyrukai pasirodys Panevėžio 
„Cido“ arenoje, o 19 dieną audringą koncertą dovanos Vil-
niaus „Siemens“ arenoje susirinkusiai publikai. O kol D. 
Campbellas sveiksta, keletą klausimų uždavėme grupės 
įkūrėjui, saksofonininkui ir dainų autoriui Brianui Tra-
versui.
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žAdA NePAmIrštAmą koNcertą

Bilietai

kanados muzikos legenda bryanas Adamsas nepamiršo 
vilniaus ir po penkerių metų čia grįžta tam, kad liepos 3 d. 
vilniaus „Siemens“ arenoje surengtų koncertą su savo grupe. 

Koncertas, žadama, bus nepamirštamas, o jame skam-
bės ne tik visame pasaulyje žinomos dainos, bet ir keletas 
naujausių atlikėjo kūrinių, tarp kurių Lietuvos radijų po-
puliariausiųjų sąrašų viršūnėse karaliaujantis „Tonight in 
Babylon“.

Unikalaus balso savinin-
kas, talentingas kompozito-
rius, atsidavęs gitaristas ir ro-
ko muzikos ikona Bryanas 
Adamsas savo solinę karjerą 
pradėjo 1980 metais. Nuo to 
laiko žvaigždės karjera spar-
čiai kilo aukštyn, o vardas po-
puliarėjo visame pasaulyje. 

Puikiai pažįstamomis ir at-
pažįstamomis dainomis ta-
po daugybė jo kūrinių: vi-
zitine kortele tapusi filmui 
„Robinas Hudas – vagių ka-
ralius“ sukurta „Everything 

I do I do it for you“, „Sum-
mer of 69“, „Please forgive 
me“, filmo „Trys muškieti-
ninkai“ šedevras „All for lo-
ve“, Johnny Deppo ir Mar-
lono Brando kino juostai su-
kurta „Have you ever really 
loved a woman“ ir, be abejo, 
vienas geriausių visų laikų 
garso takelis, sukurtas ani-
maciniam filmui „Simarono 
žirgas“, su populiariąja „He-
re I am“ priešakyje. 

Prikimęs balsas, tembru 
primenantis jaunąjį Ro-

dą Stewartą, dainų kūrė-
jo talentas, šaunaus vaiki-
no iš gretimos gatvės įvaiz-
dis – toks Bryanas Adamsas 
išliko iki šiol. Per visą karje-
rą jo scenos partneriai bu-
vo daugelis ryškiausių muzi-
kos legendų. Dainininkas – 
daugybės įvairiausių apdo-
vanojimų ir nominacijų sa-
vininkas: 15 kartų buvo no-
minuotas ir 4 kartus atsiėmė 
„Grammy“ apdovanojimą, 
už filmams sukurtas dainas 
jam priklauso keletas „Auk-
sinių gaublių“ ir „Oskarų“, 
jo trofėjų sąraše – MTV, AS-
CAP, Amerikos muzikos ap-
dovanojimų statulėlės. 

Praėjusių metų kovą Holi-
vudo šlovės alėjoje B. Adam-
sui buvo atidengta žvaigždė. 

Atlikėjas taip pat turį žvaigž-
dę gimtosios Kanados šlovės 
alėjoje, yra įrašytas į Kana-
dos muzikos šlovės muziejų, 
o 2008 m. pakilo į 38-ą visų 
laikų geriausių atlikėjų sąra-
šo vietą. 

Per savo solinę karjerą B. 
Adamsas išleido 22 albumus, 
11 iš jų – studijiniai. Šiuo 
metu atlikėjas ruošia naują 
albumą, kuris, planuojama, 
pasirodys dar šiemet. 

Liepos 3 d. 20 val. 
„Siemens“ arena, Vilnius 
Bilietai„Tiketa“ (logo)
Kaina 149–219 Lt 
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Kelis klausimus uždavė-
me „Tele bim-bam“ ge-
nerolei ir gerajai Boružei 
Neringai Čereškevičienei. 

Jau kurį laiką vyksta pa-
siruošimas „Voro vestu-
vių“ koncertiniam turui 
per Lietuvą. Kaip verti-
nate pirmąją pasiruoši-
mo pusę?
Nemaža dalis šios „Voro ves-
tuvių“ koncerto komandos 
jau turi patirties kuriant vai-
dmenis „Voro vestuvėse“ ir 
atliekant jų kūrinius. Tai-
gi, kalbant apie dainavimą, 
dauguma savus tekstus jau 
mokėjo – tereikėjo juos pri-
siminti ir, be abejo, suside-
rinti tarpusavyje, pajusti vi-
są komandą. Nors sekasi ne-
blogai ir rezultatu, kurį šiuo 
metu matau, esu patenkinta, 
mes vis dar dirbame su skir-
tingais atlikėjais ir repetici-
jos tęsis iki pat koncertinio 
turo pradžios.

Antroji koncerto dalis – 
choreografija. Jai šiemet 

 „voro veStuvIų“ SvItA  
ruošIASI keLIoNeI Per LIetuvą
Spalvinga „voro 
vestuvių“ svita 
ruošiasi didžiulei, 
beveik mėnesį 
truksiančiai ke-
lionei per Lietuvą. 
koncertinio turo 
metu Neringos 
čereškevičienės 
vadovaujama ko-
manda lankysis 
utenoje, Alytuje, 
kaune, šiauliuose, 
Panevėžyje, klai-
pėdoje ir vilniuje.

bus skiriamas ypač didelis 
dėmesys, kadangi koncer-
tų metu scenoje beveik ne-
bus dekoracijų. Choreogra-
fiją mums kurs žymus latvių 
choreografas Agris Danile-
vič. Intensyvias choreografi-
nes repeticijas su juo pradė-
sime kovo pabaigoje. 

Šiemet „Voro vestuvė-
se“ turite naujoką – akto-
rių Dominyką Vaitiekū-
ną. Kaip jis atsirado Voro 
svitoje?
Dominykas buvo mano mo-
kinys. Pernai pasirašiau jam 
įskaitą. Dabar juokaujame, 
kad įskaitą jis gavo esant są-
lygai, jog prisijungs prie „Vo-
ro vestuvių“ komandos ir at-
liks nedorėlio Vabalo be ūsų 
vaidmenį septyniuose kon-
certuose. Dominykas labai 
stropus, kruopštus, darbš-

tus. Toks jis buvo būdamas 
mano studentas, tokį pat jį 
matau ir dabar. Taigi, su Va-
balu be ūsų problemų netu-
rime, nebent tik vieną – teks 
persiūti kostiumą, nes Do-
minykas iki koncertinio tu-
ro pradžios turbūt paaug-
ti kelias dešimtis centime-
trų nespės. 

Šalia tokių scenos grandų, 
kaip aktorius Andrius Ka-
niava, operos solistas Ra-
failas Karpis, šou verslo 
ryklys Algis Ramanauskas 
Greitai, aktorius Eimutis 
Kvoščiauskas, scenoje pa-
sirodys būrys „Tele bim-
bam“ vaikų. Kaip juos at-
rinkote?
„Voro vestuvėse“ dalyvaus 
22 „Tele bim-bam“ vaikai, 
kurių mažiausiajam vos ke-
tveri. Gaila tik, kad keičia-

si komandos sudėtis, kadan-
gi dalis anksčiau „Voro ves-
tuvėse“ dalyvavusių vaikų 
jau užaugo. Tačiau kartu ir 
labai džiaugiuosi, jog turiu 
jiems puikią pamainą. Aps-
kritai atrinkti vaikus ir jiems 
paskirstyti vaidmenis nėra 
sudėtinga – pamatau vaiką 
ir jau žinau, kokiam vaidme-
niui jis geriausiai tinka. 

„Voro vestuvės“ bus rodo-
mos ne pirmą kartą. Kuo 
šios vestuvės skirsis nuo 
ankstesnių?
Tai bus didžiulis koncertas, 
kurio metu daugiau kaip 50 
artistų atliks 17 linksmų ir 
gerai pažįstamų kūrinių, pa-
pasakos „Voro vestuvių“ siu-
žetą. Nors mes visi vilkėsi-
me tokius pat ryškiaspalvius 
kostiumus, ženkliai skir-
sis scenografija. Ji bus labai 
moderni – spalvinga anima-
cija bus rodoma vaizdo pro-
jekcijose. Be to, tai bus tur-
būt pirmas kartas, kai toks 
didžiulis ir visai šeimai skir-
tas šou atkeliaus ne tik į di-
džiuosius, bet ir į mažesnius 
Lietuvos miestus.

Ačiū už pokalbį.  

Balandžio 15 d. 17 val.  
Utenos arena, Utena
Balandžio 20 d. 19 val.  
Alytaus arena, Alytus
Balandžio 22 d. 16 val. 
„Žalgirio“ arena, Kaunas
Balandžio 27 d. 19 val. 
Šiaulių arena, Šiauliai
Balandžio 29 d. 16 val. 
„Cido“ arena, Panevėžys
Gegužės 4 d. 19 val. 
Klaipėdos arena, Klaipėda
Gegužės 6 d. 16 val. 
„Siemens“ arena, Vilnius
Kaina 27–77 Lt

kuLtINIS AtLIkėjAS bryANAS AdAmSAS 
žAdA NePAmIrštAmą koNcertą
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19 val.
Vilnius

Koncertų ir teatro salė MINI
(BMW klubo įėjimas, „Siemens“ arena)

MARIJA ARONOVA,
OLEG MAKAROV,

o taip pat
TATJANA SUMČENKO 
ir SOFJA SISEJ

Teatro Vachtangovo 
aktoriai:

ГАСТРОЛЬНОЕ 
искромётная театральная комедия d.

    "Gastrolių tango" - komedija, spektklis spektaklyje, kuriame telpa 
viskas, ką taip vertina žiūrovas. Ir pirmoje vietoje čia, žinoma, meilės 
intriga!

     Kas teatre gali būti juokingiau nei aktorių pasakojimai apie 
nesibaigiančias komiškas situacijas, kurios įvyksta jiems vaidinant 
scenoje ir jau seniai tapo jų gyvenimo dalimi? Tik galimybė išvysti tai 
savo akimis ir kartu su jais išgyventi šiuos momentus!

    Spektaklis "Gastrolių tango" - tai unikali galimybė pažvelgti į 
teatrą iš vidaus! Pilnai suprasti ir pajausti visą sceninio veiksmo 
komiškumą!
Ji - žinoma aktorė Antonina Rastopčina ( Nusipelniusi Rusijos 
Federacijos aktorė Marija Aronova). Svajinga moteris. Išvykdama 
gastrolių, ji dar traukinyje pastebi, kad partnerio vagone nėra! Jis 
neatėjo!

        Vietoj jo kupėje pasirodo toks Alik (Oleg Makarov), kuris tikina, 
kad jį siuntė verslininkas ir jis moka vaidmenį. Įvesti naują partnerį į 
spektaklį tiesiai traukinyje? Arba siųsti viską po velnių ir atšaukti 
gastroles? Visi aktoriai linkę į avantiūras, tačiau ar verta visiškai 
atsižadėti sveiko proto!..
Mūsų herojai turi tik vieną naktį, kad apsispręstų, ar dėkingi 
provincijos miestelio žiūrovai išvys pjesę "Šlubas Pelikanas".

    Marija Aronova vaidina įnoringą sostinės aktorę ir pavergia salę 
savo energetika. Ir, žinoma, spektaklyje bus "�rminis" Marijos 
Aronovos špagatas ir aistringas tango!

     Oleg Makarov - puikus B. V. Ščiukino vardo teatro mokyklos 
absolventas, jo sąskaitoje - 12 teatro vaidmenų ir daugiau nei 14 - 
kine. Ir, beje, argentinietišką tango jis šoka neprasčiau nei Al Pačino, 
apie kurį svajoja spektaklio veikėja!

pristato

BilietaiSiemens arena, Vilnius
Kaina 79 – 169 Lt
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šokių ansamblis „Žuvėdra“ 
pradėjo formuotis dar tuo-
met (1965–1967 m.), kai Lie-
tuvoje pramoginiai šokiai 
nebuvo masinis reiškinys. 
Tačiau Klaipėdoje buvo jais 
susižavėjusių žmonių. Ir vie-
ni jų – Skaistė ir Romaldas 
Idzelevičiai, dideli šių šokių 
entuziastai bei propaguoto-
jai. Tuo metu Skaistė Idze-
levičienė buvo pakviesta va-
dovauti Klaipėdos kultūros 
namų tautinių šokių ansam-
bliui. Į respublikinių dai-
nų ir šokių konkursų reper-
tuarus būdavo įtraukiami 
ir Lietuvoje sukurti pramo-
giniai šokiai „Rylio“, „Ban-
ga“. Ir tai jau būdavo ansam-
blinis šokimas. Greta priva-
lomų dainų švenčių šokių 
buvo treniruojamasi ir ge-
rai įvaldyti Lotynų Ameri-
kos šokius. 

Balandžio 19 d. 19 val. 
„Siemens“ arena, Vilnius 
Kaina 46–106 Lt 
Balandžio 20 d. 19 val. 
„Cido“ arena, Panevėžys
Kaina 36–86 Lt

Bilietai

Bilietai

Šį kartą vilniečiai ir panevėžiečiai yra kviečiami į išskir-
tinį susitikimą su 7 kartus Europos bei pasaulio čempio-
nu tituluotu Klaipėdos universiteto sportinių šokių kolek-
tyvu „Žuvėdra“. Geriausias pasaulyje sportinių šokių an-
samblis neeiliniame renginyje GRAND ŠOU žada nuste-
binti net ir daug mačiusius. 

  ANSAmbLIo  
„žuvėdrA“ GrANd šou

„Žuvėdros“ pasirodymai vi-
suomet kerintys, nugludin-
ti iki tobulumo, tad pamaty-
ti atnaujintą pasaulio čem-
pionų šou programą trokšta 
kiekvienas. Nenuostabu, kad 
„Žuvėdros“ soliniai koncer-
tai jau ne kartą buvo organi-
zuoti ir Čikagoje (JAV), kur 
ansamblio pasisekimą įrodė 
sausakimšos žiūrovų salės“, 
– rašė viename dienraštyje 
Rita Bočelytė prieš pat Nau-
jųjų metų „Žuvėdros“ pasi-
rodymą Vilniuje.

Pasaulinė šlovė „Žuvėdros“ 
kolektyvą lydi nuo 1999 m., 
kai jis pirmą kartą tapo Eu-
ropos ir pasaulio čempionu. 
2012 metų statistika jau ki-
tokia. Klaipėdos universite-
to sportinių šokių kolekty-
vas „Žuvėdra“ pergales pel-
nė įvairiose pasaulio šokių 
aikštelėse. „Žuvėdra“ net 7 
kartus yra tapusi pasaulio ir 
tiek pat kartų Europos čem-
pione. Išsikovotos pozicijos 
Europos ir pasaulio čempi-
onatuose tiesiog įpareigoja 
nenuleisti kartelės. 

Daugkartinis pasaulio ir 
Europos čempionas Klaipė-
dos universiteto sportinių 

Pirmą kartą Lietuvos baleto istorijoje per vieną vakarą žiū-
rovai galės išvysti net tris įspūdingus baleto pastatymus: 
„Šecherezadą“, „Fauno popietę“ ir „Poloviečių šokius“.

 „šImtmečIo bALetAI“ Su 
ryškIAuSIomIS mASkvoS 
dIdžIojo teAtro žvAIGždėmIS

Brangiausio visų laikų Mas-
kvos didžiojo teatro spek-
taklio „Korsaras“ gastrolių 
rengėjai pristato naują ne 
mažiau įspūdingą projektą. 
Šį kartą į Lietuvą Maskvos 
didžiojo teatro žvaigždės at-
vyksta su Kremliaus baletu 
ir trimis įspūdingais pasta-
tymais, kuriuos žiūrovai iš-
vys per vieną vakarą.

„Tai spektakliai, kuriems 
stovėdami plojo išlepinti ba-
leto gerbėjai – nuo Paryžiaus 
iki Niujorko. Projektas uni-
kalus tuo, kad žiūrovai mo-
ka už vieną bilietą, o pamato 
įspūdingiausius trijų spekta-
klių fragmentus“, – kalbėjo 
projekto rengėjai.

„Šecherezada“, „Fauno po-
pietė“ ir „Poloviečių šokiai“ 
– retai Lietuvos teatrų sce-
noje rodomi spektakliai. 

„Tai unikali galimybė išvys-
ti šiuos klasikinio baleto še-
devrus. Ir dar per vieną va-
karą“, – sakė ilgametė Lie-
tuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro baleto meno 
vadovė Tatjana Sedunova.

Dar niekada Lietuvos are-
nose nėra pasirodžiusios 
ryškiausios pasaulio baleto 
žvaigždės. Vien Nikolajaus 
Ciskaridzės vardas yra savo-
tiškas kokybės ženklas. Tai 
baleto artistas, kurio vardas 
jau seniai tapo talento, gebė-
jimų ir profesionalumo si-
nonimu. 

Balandžio 21 d. 19 val. 
„Žalgirio“ arena, Kaunas
Kaina 88–189 Lt

renginių gidas  22balandžio 
19 val.
Vilnius

Koncertų ir teatro salė MINI
(BMW klubo įėjimas, „Siemens“ arena)

MARIJA ARONOVA,
OLEG MAKAROV,

o taip pat
TATJANA SUMČENKO 
ir SOFJA SISEJ

Teatro Vachtangovo 
aktoriai:

ГАСТРОЛЬНОЕ 
искромётная театральная комедия d.

    "Gastrolių tango" - komedija, spektklis spektaklyje, kuriame telpa 
viskas, ką taip vertina žiūrovas. Ir pirmoje vietoje čia, žinoma, meilės 
intriga!

     Kas teatre gali būti juokingiau nei aktorių pasakojimai apie 
nesibaigiančias komiškas situacijas, kurios įvyksta jiems vaidinant 
scenoje ir jau seniai tapo jų gyvenimo dalimi? Tik galimybė išvysti tai 
savo akimis ir kartu su jais išgyventi šiuos momentus!

    Spektaklis "Gastrolių tango" - tai unikali galimybė pažvelgti į 
teatrą iš vidaus! Pilnai suprasti ir pajausti visą sceninio veiksmo 
komiškumą!
Ji - žinoma aktorė Antonina Rastopčina ( Nusipelniusi Rusijos 
Federacijos aktorė Marija Aronova). Svajinga moteris. Išvykdama 
gastrolių, ji dar traukinyje pastebi, kad partnerio vagone nėra! Jis 
neatėjo!

        Vietoj jo kupėje pasirodo toks Alik (Oleg Makarov), kuris tikina, 
kad jį siuntė verslininkas ir jis moka vaidmenį. Įvesti naują partnerį į 
spektaklį tiesiai traukinyje? Arba siųsti viską po velnių ir atšaukti 
gastroles? Visi aktoriai linkę į avantiūras, tačiau ar verta visiškai 
atsižadėti sveiko proto!..
Mūsų herojai turi tik vieną naktį, kad apsispręstų, ar dėkingi 
provincijos miestelio žiūrovai išvys pjesę "Šlubas Pelikanas".

    Marija Aronova vaidina įnoringą sostinės aktorę ir pavergia salę 
savo energetika. Ir, žinoma, spektaklyje bus "�rminis" Marijos 
Aronovos špagatas ir aistringas tango!

     Oleg Makarov - puikus B. V. Ščiukino vardo teatro mokyklos 
absolventas, jo sąskaitoje - 12 teatro vaidmenų ir daugiau nei 14 - 
kine. Ir, beje, argentinietišką tango jis šoka neprasčiau nei Al Pačino, 
apie kurį svajoja spektaklio veikėja!

pristato



bALANdžIo mėNeSIo AStroLoGINėS ProGNozėS

Astrologė 
daiva markauskienė
redakcija@laikas.lt

šį mėnesį norėsis gaivių, vaiskių 
spalvų, trauks jaunatviškas 
įvaizdis. ypač svarbus grožis 
taps paskutiniąją mėnesio 
dekadą. balandžio 21 dieną, kai 
jaunatis jaučio zodiako ženkle, 
globojamame veneros, galite 
suformuoti visų metų grožio, 
harmonijos, gerovės pagrindus. 
bent jau tą dieną (o dar geriau – ir 
keletą dienų po to) pasistenkite 
atsiverti pasaulio grožiui, 
harmonijai, kreipkite dėmesį 
į tai, kas gražu, harmoninga. 
Pamatykite, kiek daug grožio 
mus supa, ir leiskite sau pajusti 
dėkingumą už tai – didelė tikimybė, 
kad tada jis panorės jus lydėti 
visus metus.

Avino privalumai – ga-
na aukštas ūgis, sportiš-
ka išvaizda, garbanoti plau-
kai, vyrai dažnai „pasipuo-
šę“ randais. Avinai neskiria 
daug laiko gražinimosi pro-
cedūroms, jiems artimesnis 
sportinis ar net karinis sti-
lius. Mėgsta ryškias spalvas, 
metalines detales. Balandis 
– puikus metas įvaizdžiui at-
naujinti, sportuoti. 

jautis pasižymi proporcin-
ga išvaizda, paprastai tu-
ri gražią, lygią odą, moka ją 
prižiūrėti. Tai grožio, jo puo-
selėjimo ekspertai. Mėgs-
ta sodrias gamtos spalvas 
– ypač žalią, rausvą. Balan-
dį labai svarbu pasirūpin-

ti savo kūnu, tinkama mity-
ba, pakankamai judėti. Mė-
nesio pabaigoje ypač parūps 
išvaizda, pagrindinis rūpes-
tis – antsvoris. Puikiai padės 
masažai, mankšta. 

dvynių privalumai – jauna-
tviška išvaizda, ilgos galū-
nės, liekna figūra. Jiems tin-
ka jaunatviškas ar sportinis 
stilius, vaiskios spalvos. Do-
misi ir išbando įvairias gra-
žinimosi procedūras, tačiau 
atsibosta nuosekliai tai da-
ryti. Visgi balandis ypač tin-
kamas pasirūpinti savo iš-
vaizda. 

vėžiui noras gražintis ir rū-
pintis savo išvaizda priklau-

GROžIS
Visiems geriausios dienos pasirūpinti grožiu: balandžio 1 (vi-
soms, ypač vandens, procedūroms), 2 (pradėti laikytis die-
tos), 3 (visoms grožio, įvaizdžio formavimo procedūroms), 4 
(pirčiai), 7 (menams, sportui), 9 (fizioterapijai, sportui, įvaiz-
džio atnaujinimo procedūroms), 11 (kirptis, eiti į pirtį), 15 
(kosmetinėms procedūroms, masažams), 16 (vandens pro-
cedūroms, menams), 18 (vandens procedūroms, masažui, 
odos valymo procedūroms, drabužiams pirkti), 19 (organiz-
mui valyti), 21–22 (pirkiniams, visoms grožio procedūroms), 
23 (sportui), 24 (sveikatingumo procedūroms, sportui), 26 
(vandens procedūroms), 29 ( jauninimo, vandens procedū-
roms – iki 12 val.), 30 (įvaizdžio formavimo procedūroms).
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„laIKas.lT“ DIenOs HOROsKOPas

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

bALANdžIo mėNeSIo AStroLoGINėS ProGNozėS

KVIeČIu MOKYTIs PaŽInTI saVe „GYVOsIOs asTROlOGIJOs“ KuRsuOse VIlnIuJe, Kaune, KlaIPėDOJe.
I kursas „Gimimo horoskopo analizė“
II kursas „Prognozavimo pradmenys, suderinamumas“
Vilniuje ir Kaune kursai vyks kartą per savaitę: Kaune trečiadieniais, Vilniuje savaitgaliais. Iš viso 10 mokymų po 
4 valandas. Klaipėdoje kursai vyks kartą per mėnesį, savaitgaliais, – 5 pamokos po 8 valandas. 
Būtina išankstinė registracija adresu daiva@udumbara.lt. Kursus veda Daiva Makauskienė.  
Išsamesnė informacija www.dharma.lt, tel. 8 612  96 007.

so nuo nuotaikos: kartais jie 
išsipuošia net būdami na-
muose, o viešumoje gali visai 
tam, rodos, neskirti dėme-
sio. Mėgsta įvairius mėlynus, 
žalsvus atspalvius, neblo-
gai tinka ir balta. Šis mėnuo 
tinkamas ilsėtis, apsilankyti 
SPA centruose.

Liūto privalumai – atletiš-
ka figūra, platūs pečiai, tie-
si laikysena, vešlūs banguo-

ti plaukai, rudos akys. Gro-
žį supranta kaip įspūdingu-
mą, ryškumą, orią laikyseną. 
Mėgsta sodrias šiltas spal-
vas, įvairius geltonos, raudo-
nos atspalvius. Balandį pa-
lanku formuoti savo įvaizdį, 
skirti laiko meninei veiklai.

mergelė neišsiskiria ypa-
tinga išvaizda: vidutinio 
ūgio, šviesių ar rusvų plaukų, 
pilkšvų akių. Jos privalumai 

– lieknumas, jaunatviškas 
veidas, figūra, smulkūs veido 
bruožai. Nemėgsta švaisty-
ti laiko ir pinigų brangioms 
grožio priemonėms, tačiau 
puikiai išmano natūralias, 
ranka pasiekiamas. Balan-
dį nepasikuklinkite atskleis-
ti turimų žinių apie medici-
ną, sveikatą – galite išgarsė-
ti, sėkmingai pradėti naują 
veiklą, pelnyti aplinkinių pa-
garbą, dėkingumą.

Svarstyklės pasižymi 
įgimta elegancija, grožio pa-
slapčių išmanymu. Mote-
rys niekada neišeis į gatvę 
be makiažo ar šukuosenos. 
Pasižymi iš prigimties gra-
žia oda, taisyklingomis pro-
porcijomis, maloniomis ma-
nieromis. Renkasi pastelines 
spalvas arba juodos ir baltos 
derinį. Jūsų jėga šiuo metu 
– santūrumo ir žavesio mi-
šinys. Gegužės viduryje Jūs 
diktuosite, kas yra tikrasis 
žavesys ir puikus stilius.

Skorpionas grožį supran-
ta kaip aistrą, užkariavimo 
priemonę. Paprastai viduti-
nio ūgio, kresnas, grubokų 
veido bruožų, kumpos no-
sies jis žavi savo paslaptin-
gumo jėga: „akmenine“ vei-
do išraiška, skvarbiu tamsių 
akių žvilgsniu. Dievina rau-
donos ir juodos spalvų deri-
nį. Balandį ypač trauks bū-
tent toks provokuojantis 
grožis – pasistenkite, jo ieš-
kodami, neįsitraukti į svai-
galus ir orgijas.

šaulys – sportinės išvaiz-
dos, tačiau bėgant metams 
įgyja svorio (visomis pras-
mėmis). Vyrai neabejin-

gi moterų grožiui, stengia-
si padaryti įspūdį, tačiau va-
landas sukinėtis apie veidro-
dį ar klaidžioti po drabužių 
parduotuves – ne jų charak-
terio bruožas. Vis dėlto ba-
landis ypač palankus pasi-
rūpinti savo išvaizda, įvaiz-
džiu.

ožiaragiai bėgant metams 
tik gražėja. Jaunystėje atro-
dę pilki, sausoki, palaipsniui 
jie įgyja žavesio ir, sulaukę 
brandaus amžiaus, stebina 
jaunatviška išvaizda. Mėgsta 
griežtoką, solidų, adminis-
tracinį stilių, baltos ir juo-
dos spalvų derinius. Balan-
dį Jums grožis bus neatsie-
jamas nuo geros savijautos – 
pasirūpinkite sveikata, mė-
nesio pabaigoje dažniau il-
sėkitės.

vandenio grožio sampra-
ta gali būti keistoka, net eks-
centriška. Rengiasi kiek at-
sainiai, bet visada origina-
liai, mėgsta keistus spalvų 
derinius. Balandis – palan-
kus meninei kūrybai, grožio 
eksperimentams.

žuvys, nepaisant palyginti 
mažo ūgio, apvalios figūros, 
pasižymi paslaptingu žave-
siu, kurį suteikia subtilūs 
bruožai, mažos pėdos, švie-
sūs plaukai ir tarytum per-
lamutriniai akių baltymai. 
Tai menininkai iš prigimties, 
subtilaus grožio meistrai, ta-
čiau balandį labai svarbu gi-
liai ieškant to tobulo grožio 
nepanirti į svaigalus, nusivy-
limą šiuo pasauliu.



kaip ir kiekviename žurnalo 
numeryje pristatome įdomiausius 
portalo Laikas.lt talentus.

Tu gali patekti į „laikas.lt“ žurnalo puslapius – siųsk istoriją 
apie savo talentą redakcija@laikas.lt, papulk į šio portalo 

„Talentų banką“ ir įdomiausius talentus pristatysime žurnale.

tALeNtų 
bANkAS

DauGIau PORTalO „laIKas.lT“ 
TalenTų RasITe ČIa
nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

PASIPuošęS okIIko duetAS

Papuošalų kūrimas paskutiniu metu 
stipriai pretenduoja apimti visą mūsų 
gyvenimą, ne vien tik veiklą po pagrin-
dinių darbų. O viskas prasidėjo nuo no-
ro atsiplėšti nuo popieriaus ir pereiti 
prie apčiuopiamų dalykų. Norėjosi kaž-
ko šviežio, išeiti ir susipažinti su pasau-
liu, nes iki tol sėdėjome savo urveliuose 
– aš reklamos agentūroje, Eivaras – ar-
chitektų biure.

Kaip pasidalijate kūrybinius darbus? 
Eivaras labai kruopštus, tad jis rūpinasi 

techniniais sprendimais. Aš gana 
chaotiška – darau eskizus, ieškau naujų 
idėjų, medžiagų. Mūsų kūrybinis pro-
cesas nenuoseklus ir labai chaotiškas: 
braižome, siuvame, karpome... Ri-
bos tarp asmeninio gyvenimo ir darbo 
ištrintos, jų tiesiog nėra. Net mūsų šuo 
sąžiningai kiekvieną dieną eina kartu į 
studiją ir priima klientus. 

Jūsų papuošalai išskirtiniai vien 
dėl to, kad juose stipriai jaučiama 
grafikos, architektūros įtaka (bent 

jau paskutinėse kolekcijose). Iš kur 
semiatės įkvėpimo?
Aš visada buvau architektūros gerbėja, 
Eivaru irgi susižavėjau dėl jo darbų. 
Bet mane įkvepia viskas – architektūra, 
dizainas, mada ir labai dažnai tai, ko 
trūksta, tai, kas per sudėtinga, tai, ką 
norėtųsi supaprastinti. Visgi svarbiau-
sia užduotis ir inspiracija – viską su-
paprastinti, nes manome, kad žmonės 
linkę viską komplikuoti. 

Kur galima įsigyti Jūsų papuošalų?
Visuomet galite aplankyti mūsų 
studiją-dirbtuvę, taip pat turime 
ekspoziciją „Daiktų viešbutyje“, 
Ševčenkos gatvėje (Vilniuje). Jau 
baigiame atnaujinti „OkiikO“ in-
terneto puslapį, kuriame bus ir el. 
parduotuvė.

OKIIKO – tai šeiminis grafikės Lauros Tulaitės ir jos vyro – architekto Eivaro 
Rastausko – duetas, kuris papuošalus kartu pradėjo kurti prieš kokius 4 metus. 
Menininkų kuriami darbai išsiskiria architektūrinėmis ir netradicinėmis for-
momis. Apie kūrybą ir menininkų kasdienybę kalbamės su šio dueto kūrėja Lau-
ra Tulaite.Nuo ko viskas prasidėjo?


