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FANATIZMAS.  
Patyrei?
NEMOKAMAS PRAMOGINIS LEIDINYS „LAIKAS.LT“          Nr. 28 (2012 m. spalio 1–lapkričio 5 d.)

Savižala 
dėl tikėjimo

Wild  „Ausies“ 
istorija



RedAkcIjoS žodIS

Šio numerio fanatikai:
žalojantieji save dėl religijos 
internautai, valandomis žiūrintys kačių vaizdelius „YouTube“
stilingus žmones medžiojantis D. Ščiuka
mes, gyvenantys be lietuviško muzikinio leidinio, arba AUSIES istorija
piligrimai, pėsčiomis įveikę daugiau nei 800 kilometrų 
20 metų sapnus kolekcionuojantis Aleks 
chuliganų etiketę nusiplėšti bandantys „Ultros“ 
fantastikos žinovas fantastiškasis Videokaukas/R. Maskoliūnas

Kai atšalus orams žmonės prisiminė turintys nosis, mes užsimanėme pakalbėti apie kiek kitokią ligą nei peršalimas. Fanatiz-
mu persirgę esate visi. O gal sergate dabar arba dar sirgsite. Taip, mes tai teigiame. Tik tos ligos formos būna skirtingos – vie-
niems lengvesnės, kitiems padedančios pelnyti masinį dėmesį. Šias ir užrašėme spalio mėnesio numeryje. Šį kartą labiau nei 
paprastai norėjosi, kad žurnalas būtų bent perpus storesnis. Toks tas fanatiškas noras rašyti apie fanatikus. Beje, jei jaučiate 
ką nors panašaus – dalyvaukite esė konkurse, apie kurį jau labai greitai daugiau info www.laikas.lt

Antras „Beje“: viršelyje – bušido kovotojas Matas, neturintis jokių rasistinių nusiskundimų. Mes taip pat labai mylime visas 
tautas ir lytis, tad viršelis (apsidraudžiame) tikrai neneša joms jokios žalingos informacijos. 

Nepaslyskite skaitydami ant lapų
Dovilė
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KAUNE: baruose BO, „Groovy“, „Gyvas“, „YZYbar“, „Džem’pub“, ka-
vinėse „Coffee Inn“, „Mio Cafe“, „Presto“, „Supremo“, „City Cafe“, 
„Boun Giorno“, „Pas  Stanley“, „Vero Cafe“, „Kultūra“, restoranuo-
se „Bravarija“, „Sandija“, „Ramzis II“, „Bella Italia“, „Sushi Express“, 
„Buon Giorno Taverna“, „Pjazz Oldtown“, „Chocolaterie“, „Radhara-
ne“, „Jums“, „Flamenco Cafe & Vino“, „Piano Piano“, picerijose „Či-
li pica“, „Mambo Pizza“, „Pas Romano Paolo“, universitetuose VDU, 
KTU, verslo centruose, kepyklėlėje „101 Kepyklėlė“, Kauno kameri-
niame teatre, SPA namuose „Femina Bona“, grožio salone „Tovera“, 
muzikos prekių parduotuvėje „Tamsta“, boulingo ir biliardo klube 
„Undinė“, „Ryšių kiemelyje 837“

ŠIAULIUOSE: „Centro šokoladinėje“, „Coffee Inn“.

VISOJE LIETUVOJE – „SPA Vilnius Sana“.

 Naujas numeris pasirodys lapkričio 5 dieną.

žurnalą rasite šiose vietose:
VILNIUJE: baruose „Briusly“, „Cafe de Paris“, „Marsas“, „Bukowski“ „Cozy“, „Grin-
go“, „Būsi trečias“, „Soul Box“, „Bix“, „Artistai“, „Alaus namai“, „Studio 9“, „Meat lo-
vers Pub“, „Vasaros terasa“, „Vienuolyno kiemas“, „Bambalynė“, „Orgazmus Loun-
ge“, „B bar“, „Pink Milk Shake“, „Wok to Walk“, kavinėse „Coffee Inn“, „Prie ange-
lo“, „Balti drambliai“, „Vero Cafe“, „Šviežia kava“, „Puntukas“, Užupio kavinės tera-
soje, klube „Tamsta“, picerijose „Čili pica“, „Mambo Pizza“, „Submarinas“, „Pica ir Ka-
va“, Užupio picerijoje, „Pitstoppizza“, „Focus Pizza“, restoranuose „Bravarija“, „Sus-
hi Express“, „Sushi House“, „TakeWay“, „Guru“, „Livin“, „Bunte Gans“, „Coco“, „Bran-
devino“, „RawRaw“, „Žėrutis“, „Muskatas“, „Jalta“, „The Room“, kepyklėlėse „Sotas“, 
„Crustum“, „Kibin Inn“, vyninėse „Vinchenzo Mimoza“, „Itališka Vyninė“, šokių akade-
mijoje „Show Makers“, šokių studijose „Orientalija“, „Dovilės rytietiškų šokių studija“, 
kino teatruose „Pasaka“ ir „Skalvija“, universitetuose ir kolegijose ISM, VGTU, TVM, 
VIKO, LEU, VU, MRU, VDK, VDA, mokykloje ELC, parduotuvėse „X club shop“ ir „Be-
er Barell“, viešbučiuose „Adelita“ ir „Park Inn“, Menų spaustuvėje, verslo centruose, 
SPA paslaugų centruose „SPA Vilnius DIA“ ir „Gaudos SPA namai“, kinų masažo cen-
tre Qi Animo, jogos centre „Shanti“, grožio salonuose „Salon Plus“, „Figaro“, „Bolero“, 
„Eslauda“, „Performa“, „Perla“, „Art of Beauty“, „Šilkinė banga“, „Grožio ekspertas“, 
knygyne „Mint Vinetu“.

Fotografas Dainius Ščiuka
Fotografo asistentas Lukas Kazakevičius
Stilius: Kristina Mikalauskaitė (Stilingamuse.lt) ir Lina Sabaitytė
Drabužiai KOVALDAS
Vizažistė Eglė Inokaitytė
Modelis Matas Stebuliauskas
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Aleksandras Rimdžius
aleksandras.rimdzius@gmail.com

Iki kraujo save plakantys 
flagelantai, kardus ryjan-
tys ir kitaip save žalojantys 
Puketo (Tailandas) vegeta-
rų festivalio dalyviai, Kar-
baloje (Irakas) vykstan-
čios kankinio Imamo Hu-
seino gerbimo apeigos, per 
kurias vyrai kardais persi-
skelia galvas, o krūtines su-
sipjausto skutimosi peiliu-
kais, savanoriškai prie kry-
žių prisikalantys filipinie-
čiai, savo valia gyvi mumifi-
kavęsi budistų vienuoliai – 
pasaulyje sunku rasti krau-
ju ar skausmu nepažen-
klintos religijos ar net kul-
tūros, juk galų gale piligri-
mai, pasninkautojai, nakti-
niai budėtojai ir kiti pana-
šūs atvejai taip pat priski-
riami „šventojo skausmo“ 
sričiai.

Savęs žalojimas – moksli-
nių tyrinėjimų objektas

Į pagalbą pasitelkus Vašing-
tone įsikūrusio Džordžtau-
no universiteto teologijos 
profesoriaus Ariel Glucklich 
knygą „Šventasis skausmas“ 
(angl. Sacred pain), pradėjo 
aiškėti šio fenomeno loginiai 
kontūrai.

A. Glucklich knyga tikrai 
nėra kokia nors šokiruojan-
čių faktų enciklopedija – 
greičiau bandymas moksliš-
kai sunormuoti iš pažiūros 
tokį destruktyvų fenomeną, 
kaip savižala religiniu kon-
tekstu, žinoma, ir atrasti tei-
giamus šio reiškinio bruožus 
bei atskirti tai nuo papras-

Praėjusiais metais turbūt viso 
pasaulio gyventojus nuste-

bino plačiai pasklidusi vieno 
induistų šventiko istorija. 

Nežinia, kaip Sadhui Amar Bha-
rati sekasi dabar, bet prieš 
metus jis teigė jau 38 metus 

nenuleidžiantis dievybės Šivos 
garbei iškeltos rankos. Tai ne 
tik titaniškų valios pastangų 

reikalaujantis veiksmas – 
skausmas, kurį jis savanoriškai 

patyrė, daugeliui mūsų turbūt 
tiesiog neįsivaizduojamas. 

Tačiau jis liovėsi visiškai atro-
favusis rankai. Teigiama, kad 

šitoks pavyzdys įkvėpė ir kitus 
sadhus iškėlus ranką siekti 

harmonijos ir gėrio pasaulyje.



čiausios patologijos. Kny-
goje gausiai minimus moks-
linius tyrinėjimus papras-
ta kalba galima apibendrin-
ti taip: kuo daugiau skausmą 
keliančio dirginimo patiria 
kūnas, tuo silpnesnius reak-
cijos signalus generuoja ner-
vų sistema. 

Remdamasis neuromokslo 
žiniomis ponas A. Glucklich 
teigia, kad tam tikras skaus-
mo lygis gali turėti skaus-
mą malšinančių vaistų po-
veikio ir net sukelti eufori-
ją. Dėl šių būsenų kalti sme-
genų išskiriami endogeni-
niai opioidai (endorfinai) bei 
kitos biocheminės reakci-
jos, dėl kurių tokios skaus-
mingos religinės praktikos, 
kaip įvairūs perėjimo ritu-
alai, tampa ne tik toleruoti-
nais ar net geidžiamais poty-
riais, bet ir mokslinių tyrinė-
jimų objektu.

Galbūt mums, europie-
čiams, artimesnis būtų į 
krikščioniškojo misticiz-
mo gelmes panirti trošku-
sios XX a. pirmosios pusės 
prancūzų filosofės Simo-
ne Weil pavyzdys. Šios mo-
ters gyvenimas buvo tiesiog 
persmelktas skausmo ir au-
kojimosi. Būdama vos šeše-
rių, ji atsisakė vartoti cukrų, 
nes sužinojo, kad fronte ko-
vojantys kareiviai negali juo 
pasisaldinti savo rupios da-
lios. Antrojo pasaulinio karo 
metu ji nuėjo dar toliau – įsi-
vaizduodama, jog dėl jos ša-
lies laisvės kovojantys vyrai 
gyvena pusbadžiu, pati vos 
nemirė nuo nepakankamos 
mitybos. 

Akivaizdu, kad šios patir-
tys turėjo įtakos mąstytojos 
idėjoms, tarp kurių svarbią 
vietą užima skausmo pro-
blematika. S. Weil įsitikini-
mu, tik retos sielos žmonės 
geba patirti tikrąją kančią – 
būtent tos sielos, kurios ma-
žiausiai nusipelnė kentė-
ti. Ji buvo įsitikusi, kad nė-
ra nieko blogiau už tave iš iš-
orės griaunantį skausmą to-
dėl, kad tuomet jau nebe-
galime to padaryti sau pa-

tys. A. Glucklich nagrinėja-
moje knygoje pateikia pui-
kiai šias mintis iliustruojan-
tį atvejį. Paprašyta surašyti 
savižalos priežastis, seksua-
linę prievartą patyrusi paau-
glė Jane išvardijo bent tris-
dešimt ją taip elgtis skati-
nančių veiksnių, tačiau pa-
čiomis įvairiausiomis for-
momis popieriaus lape do-
minavo galios (angl. power) 
terminas: „Kai kažkas ban-
do man kažką blogo padaryti 
– aš tai padarau sau pati. Tai 
tartum sako, jog tik aš galiu 
save žaloti.“

NEABEJOJAME, KAD DAR 
TURITE KLAUSIMų IR 
ABEJONIų, TODėL PA-
TEIKIAME TRUMPą IN-
TERVIU SU ŠIOS SRITIES 
MOKSLINIų TYRINėJI-
Mų PIONIERIUMI ARIEL 
GLUcKLIch, KURIAM 
ESAME LABAI DėKINGI 
Už SKIRTą LAIKą.

Tikriausiai kiekvienam 
skaitytojui kyla klausi-
mas, kodėl žmonės turėtų 
ką nors panašaus sau da-
ryti? Ką jiems tai duoda? 
Ar tai pažadina kokias 
nors užslėptas jėgas?
A. Glucklich: Religinė sa-
vižala generuoja psicholo-
ginius potyrius, kurie, sa-
vo ruožtu, transformuoja-
mi į labai galingus religi-
nius jausmus. Tai priklau-
symas religinei bendruo-
menei, Dievo artumo paju-
timas ir savojo ego susilpni-
nimas dėl kitų bendruome-
nės narių.

Viename Nacionalinės 
geografijos kanalo „Tabu“ 
serialo epizode teigiate, 
kad ritualinių (savi)žalo-
jimų praktikų pažinimas 
yra geriausias būdas su-
prasti religijas.
A. Glucklich: Turbūt tai 
skamba kaip kraštutinu-
mas, bet aš turėjau omenyje 
tai, jog ritualinis žalojimas 
yra turbūt universalus, vi-
sišką atsidavimą religinėms 
idėjoms rodantis fenome-
nas. Jei kas nors aukojimo-
si pavidalu siekia savo kū-
nu patirti išpažįstamo tikė-
jimo idealus – tai aukščiau-
sias religinių jausmų įrody-
mo lygis. Galiausiai skaus-
mas turi tendenciją išaukš-
tinti šiuos jausmus.

Savo knygoje „Šventa-
sis skausmas“ Jūs taip 
pat analizuojate saviža-
lą pasaulietinio gyvenimo 
kontekste. Kokie panašu-
mai ir skirtumai lyginant 
tai su religinėmis prakti-
komis?
A. Glucklich: Tai dariau 
greičiau epizodiškai. Są-
lyčio taškai būtų tokie: sa-

Kuo daugiau 
skausmą 
keliančio 
dirginimo 

patiria kūnas, 
tuo silpnesnius 

reakcijos 
signalus 

generuoja nervų 
sistema
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ve pjaustančių žmonių atve-
ju taip pat esti skausmą grei-
čiau į teigiamą nei neigia-
mą potyrį transformuojantis 
mechanizmas. Nors vienas 
kalba apie Dievą (ar kokią 
nors kitą sakralią realybę), o 
kitas ne, abu jie – tiek dėl ti-
kėjimo besižalojantis tikin-
tis žmogus, tiek ir dėl asme-
ninių priežasčių save pjaus-
tantis asmuo – per savo ri-
tualizuotą veiksmą jaučia-
si įgavę tam tikrą galią. Vis-
gi ieškoti pernelyg daug pa-
našumų tarp šių atvejų būtų 
didelė klaida.

Mes vis labiau vengiame 
liesti ir net matyti savo 
mirusių artimųjų kūnus, 
atsisakome iniciacijos, 
perėjimo ritualų, gyvena-
me visko pertekę ir retas 
kuris praktikuoja tokius 
dalykus, kaip pasninka-
vimas. Jūsų nuomone, ar 
mūsų visuomenė dėl to ne-
praranda kažko esminio?
A. Glucklich: Nemanau, 
kad net ir praktikuojami šie 
ritualai išlaikytų savo bu-
vusią svarbą. Per pastaruo-
sius 150 metų mūsų požiūris 
į kūną, skausmą ir visuome-

nę pasikeitė taip drastiškai, 
jog tai, ką aš vadinu „šven-
tuoju skausmu“, praktiškai 
nebeegzistuoja. Šioks toks 
„šventasis skausmas“ dar 
yra sportas, karinės organi-
zacijos ir tam tikros pana-
šiomis praktikomis dėl psi-
chologinių priežasčių besi-
verčiančios subkultūros: kū-
no modifikacijos, tatuiruo-
tės ir t. t. Kaip esminis reli-
ginis įrankis panašios prak-
tikos vis dar egzistuoja įvai-
riose tradicinėse kultūrose, 
tačiau ir čia jų laukia išnyki-
mo perspektyva.

Esate parašęs knygą apie 
stebuklus religijose „Ma-
gijos pabaiga“. Gal galė-
tumėte ją apibūdinti? Ar 
stebuklų vis dar įvyksta 
šiais laikais?
A. Glucklich: Ši knyga yra 
apie gydymą magija ir bur-
tininkystę Varanasyje (In-
dija). Knygoje bandau pa-
aiškinti, kodėl žmonės ne-
nustoja praktikuoti „magiš-
kų“ ritualų ir ką tai sako apie 
magiją apskritai. Šis darbas 
pateikia ritualų metu pati-
riamų pojūčių psichologinį 
aspektą.

Pasaulyje sunku 
rasti krauju 
ar skausmu 

nepaženklintos 
religijos ar net 

kultūros
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Rugpjūčio pabaiga Mineapolyje. Prie įėjimo į Walker meno centrą – vieną svar-
biausių šiuolaikinio meno vietų Amerikoje – išsirikiavusi ilga eilė žmonių, kačių 
ir keletas vardan ironijos atvestų šunų. Netrukus čia prasidės „Internet cat 
Video Film Festival“ – pirmasis pasaulyje kačių vaizdo klipų festivalis. orga-
nizatoriai tikėjosi sulaukti 5 tūkst. žiūrovų – atėjo 10 tūkst. jiems buvo paro-
dyti 79 klipai. Festivaliui pasibaigus, kilo tik vienas klausimas – kodėl tokio 
įvykio idėja niekam nekilo anksčiau?
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karolis Vyšniauskas
karolis@laikas.lt

„Internetas buvo sukurtas katėms. Tai yra faktas.“, – por-
talui „PC World“ rimtu veidu sako Chrisas Torresas, žmo-
gus, sukūręs „Nyan Cat“ – vaizdo klipą, kuriame, skambant 
japonų pop dainai „Nyanyanyanyanyanyanya“, animuota 
katė skrenda kosmosu ir po savęs palieka vaivorykštę. Tris 
su puse minutės trunkantis vaizdo klipas „YouTube“ per-
žiūrėtas 85 mln. kartų. „Tai yra įrodymas, kad pasaulis ei-
na į pabaigą“, – prieš 16 minučių kažkas paliko komenta-
rą po juo.

„YouTube“ – 2 
milijonai kačių klipų
Į „YouTube“ vaizdo klipų 
paieškos lauką įvedus žodį 
„cat“, gaunama 1,5 mln. re-
zultatų, „kitty“ prideda dar 
300 tūkst., „kitten“ – 250 
tūkst. Iš viso – per du mili-
jonus kačių klipų. Populia-
riausieji peržiūrėti iki 80 
milijonų kartų. Juose katės 
miega, murkia, žaidžia , ty-
ko ir daro kitus katiniškus 
dalykus.

Šių klipų niekas nerežisuo-
ja, dauguma jų yra žemos 
kokybės, nufilmuoti telefo-
nais. Tai pačių vartotojų su-
kurtas turinys. žmonės fil-
muoja savo gyvūnus ir ke-
lia medžiagą į internetą ži-
nodami, kad už kompiuterio 
ekrano yra milijoninė audi-
torija, pasiryžusi visus savo 
darbus atidėti į šalį, kad tą 
klipą pamatytų.

Kai kurios katės taip tapo 
tarptautinėmis žvaigždėmis. 
Pavyzdžiui, Maru. Japoni-
joje auginama katė turi ats-
kirą „YouTube“ kanalą „mu-
gumogu“, kuris pagal prenu-

meratorių skaičių yra sep-
tintas šioje inovacijų šalyje. 
Klipuose Maru bando įlįs-
ti į už ją mažesnes dėžutes, 
įstringa šiukšliadėžėje, lie-
čia savo atvaizdą veidrodyje. 
Kiekvienas Maru klipas per-
žiūrimas vidutiniškai 100 
tūkst. kartų. Šiai katei išpo-
puliarėjus internete, ją savo 
reklamose pradėjo naudoti 
įvairios Japonijos ir Vakarų 
kompanijos.

Greta klipų „YouTube“, in-
ternetas pilnas kačių memų, 
GIF’ų ( judančių paveiksliu-
kų), „LOLcats“ nuotraukų 
ir kito katiniško turinio. Kas 
lemia šią beprotybę?

Paaiškinti viską vien mie-
lumu būtų pernelyg papras-
ta. Taip, kelių mėnesių pū-
kuota katytė, gaudanti žais-
liuką, kuris staiga, šeiminin-
kui patraukus, dingsta jai iš 
akių (tokia, kaip klipe „Fluf-
fy Kitten Is confused“), yra 
mieliausias gyvis visatoje, 
bet juk mieli gali būti ir šu-
nys ar, sakykime, pandos. 
Šunų sėkmės istorijų inter-
nete taip pat yra – vien ko 

chriso žodžiuose yra tie-
sos. Jei 2002-aisiais buvo 
juokaujama, kad interne-
tas yra skirtas pornografi-
jai (tai nėra mitas – tyrimo 
duomenimis, vidutiniškai 
30 proc. pasaulio interne-

to srauto kiekvieną sekun-
dę naudojama pornografi-
niams klipams žiūrėti), tai 
„Facebook“ ir „YouTube“ 
sukėlus „Web 2.0.“ revoliu-
ciją, internetas atiteko ka-
tėms.



verta kalbanti haskė Miška 
( jos kanalas – youtube.com/
gardea23). Tačiau šunims, 
papūgoms ar žiurkėnams 
reikia nuveikti ką nors virš 
jų galimybių ribų, kad inter-
netas į juos atkreiptų dėme-
sį. Tuo tarpu katei užten-
ka tiesiog miegoti. O jeigu 
besnausdama ji dar užsiden-
gia letenomis akis, milijonas 
peržiūrų ir šimtai palaikan-
čių komentarų – jūsų.

Kodėl internete žmonės pa-
metė galvas dėl kačių – klau-
simas tik iš pirmo žvilgs-
nio juokingas. Į jį yra gilinę-
si tiek interneto tyrėjai, tiek 
sociologai, kultūrologai ar 
netgi biologai. Visi turi sa-
vų argumentų. Pabandyki-
me juos surinkti į vieną vie-
tą – galbūt priartėsime prie 
atsakymo.

Filmavimas kaip 
kerštas
„žmonės ir gyvūnai visa-
da buvo glaudžiai susiję. Dar 
gyvendami urvuose žmonės 
medžiojo gyvūnus, galvoda-
mi: „OK, aš dabar tave nu-
dursiu, suvalgysiu tavo mė-
są, o odą išmainysiu į ką nors 
vertingo.“ Tada atėjo agri-
kultūros metas, gyvūnai bu-
vo įdarbinti ūkyje. Dabar gy-
vename moderniame am-
žiuje, bet žmonių ir gyvūnų 
ryšys niekur nedingo – turi-
me augintinių savo butuose, 
perkame jiems maistą gyvū-
nų maisto parduotuvėse, ei-
name į gyvūnų parodas. At-
siradus internetui, žmonių 
ir gyvūnų santykis įgavo vi-
siškai naują terpę pasireikš-
ti. Kačių vaizdo klipai yra to 
rezultatas“, – per 200 tūkst. 
metų žmonijos istoriją vienu 

įkvėpimu perbėga Patrickas 
Davisonas.

Konferencijoje „Login“ 
šiemet kalbintas niujorkietis 
prisideda prie interneto me-
mus kaupiančio tinklalapio 

„Know Your Meme“ kūrimo 
ir šiuo metu rašo knygą bū-
tent apie gyvūnų vaizdo kli-
pų reiškinį internete.

Bet vis dėlto kodėl katės? 
Šunys juk irgi lydėjo žmones 
evoliucijos keliu. „Taip, bet 
šunys dažnai yra buki. Jie 
juokingi, bet juoką sukelia 
dėl savo kvailumo. Tuo tar-
pu katės juokingos dėl daug 
įvairesnių priežasčių“, – ma-
no pašnekovas.

Anot požiūrio, kurio lai-
kosi „Play him Off, Keybo-
ard cat“ – kito itin popu-
liaraus klipo, kuriame katė 

groja sintezatoriumi, auto-
rius Bradas O’Farrellis, prie-
žastys slepiasi paties žmo-
gaus menkume. Jei šuns šei-
mininkas dažnai gali jaustis 
protingesnis už savo augin-
tinį, katė vien savo žvilgsniu 
gali pastatyti žmogų į kam-
pą. Katės, kaip paslaptingo 
ir pavojingo gyvūno įvaizdis, 
nėra iš piršto laužtas. Katės 
šeimininkus su pasimėgavi-
mu ignoruoja ir netgi jiems 
kenkia suvalgydamos mais-
tą, perdrėksdamos megztinį 
ar nuversdamos daiktus nuo 
spintos. Šeimininkus tai siu-
tina, tačiau šie nieko nega-
li padaryti. Dėl to, kad ir kaip 
apgailėtinai žmonių atžvil-

giu tai skambėtų, gyvūnėlių 
filmavimas juokingose situ-
acijose ir jų rodymas visam 
pasauliui dažnai veikia kaip 
šeimininkų kerštas už blo-
gus šių darbus.

Kita vertus, kačių nereikė-
tų pervertinti. Kaip inter-
neto naujienų tinklaraščiui 
„Mashable“ pažymi marke-
tingo agentūros „The Viral 
Factory“ direktorius Mattas 
Smithas, katės savyje įkūni-
ja tai, kas internetą žavi la-
biausiai: absoliučią meilę 
sau, aroganciją ir pompas-
tiką, kuri nedingsta net ir 
kvailiausiose situacijose. Su-

5 į „YouTube“ istoriją 
įeisiantys kačių klipai:

 NORA: Practice Makes Purr-fect
 Standing cat
 Two Talking cats
 Dramatic cat
 The OMG cat
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jungus tai su įgimtu kačių 
žavesiu, gaunamas neprie-
kaištingas derinys.

žengiant dar toliau, iš socia-
linio lygmens galima perei-
ti į biologinį. žmogaus sme-
genis tyrinėjantys moksli-
ninkai yra priėję prie išva-
dos, kad katės labiau nei ki-
ti gyvūnai sukelia žmonėms 
tėviškus jausmus. Matyda-
mi mažą kačiuką su didelė-
mis akimis ir gležnomis lete-
nomis, mes jį suvokiame pa-
našiai, kaip suvokiame kūdi-
kį. Na o kas yra kitas popu-
liariausias interneto klipų 
herojus? Būtent, mažas jū-
sų vaikas.

Internetas 
– tik didelis 
kačių socialinis 
eksperimentas 
žmonijai valdyti
Yra ir daug pragmatiškes-
nių kačių fenomeno inter-
nete aiškinimų. Galbūt pan-
dų klipai tikrai varžytųsi su 
katėmis peržiūrų skaičiu-
mi, tik problema, kad pan-
dą nufilmuoti ne taip pa-
prasta. Amerikoje augina-
ma 86 milijonai kačių – bent 
po vieną kas trečiuose na-
muose. žmonės jas filmuo-
ja, nes, priešingai nei dau-
gelis kitų gyvūnų, jos visada 
yra šalia.

Šunų amerikiečiai taip pat 
turi pakankamai – iš viso 78 
milijonus. Tačiau šunų šei-
mininkams nebūtina fil-
muoti savo augintinių, kad 
šie būtų pamatyti. Jie tu-

ri parkus, kuriuose gali šu-
nis vedžioti ir susitikti su ki-
tais šeimininkais. O kaip sa-
vo gyvūnėlio žavesį parody-
ti turintiems kates? Iki in-
terneto, jie apsiribojo drau-
gų vizitais į namus. Su „You-
Tube“ jie įgavo nors ir vir-
tualų, bet pasaulinio dydžio 
šunų vedžiojimo parko ati-
tikmenį.

žinoma, negalima atmes-
ti versijos, kad kačių popu-
liarumas internete tėra jų 
bandymas užvaldyti žmo-
niją. Kaip juokauja M. Smi-
tas, „pagrindinė didžiulio ir 
vis dar augančio kačių popu-

liarumo internete priežastis 
yra ta, jog iš tikro interne-
tas yra milžiniškas sociali-
nis eksperimentas, kuriame 
mes, žmonės, esame tik be-
jėgiai pėstininkai.“ Matant, 
kiek laiko kai kurie žmo-
nės praleidžia naršydami ka-
čių klipus ar nuotraukas in-
ternete, ši versija neskamba 
kaip per daug nutolusi nuo 
realybės.

Vis dėlto konspiracijos te-
orijas palikę Keanu Reeve-
sui ir jo memui „conspiracy 
Keanu“, turinčiam ir atskirą 
klausimą apie kates (išver-
tus į lietuvių kalbą: „O kas, 
jeigu katės turi savo inter-

netą ir jis pilnas mūsų nuo-
traukų?“), dauguma kačių 
fenomeno internete tyrėjų 
galiausiai prieina prie pana-
šios išvados: mes žiūrime į 
kates, nes... norime būti kaip 
jos. Kaip „Mashable“ pati-
kino fortepijonu grojančios 
katės Noros šeimininkas 
61-erių Burnellas Yow, „ka-
tės atrodo visiškai patenkin-
tos būdamos tokios, kokios 
yra. Jos gyvena šia akimirka. 
Mes, žmonės, esame praradę 
gebėjimą būti tokios palai-
mos būsenos ir (žiūrėdami 
kačių vaizdo klipus – K. V.) 
bandome ją susigrąžinti.“ 

Štai taip.

Šunims, papūgoms 
ar žiurkėnams 
reikia nuveikti 
ką nors virš jų 

galimybių ribų, kad 
internetas į juos 

atkreiptų dėmesį. 
Katei užtenka 
tiesiog miegoti
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Naujausias jaunosios kar-
tos lietuvių fotomeninin-
kų atradimas Dainius Ščiu-
ka šią vasarą padovanojo 
visą puokštę stilingų Lietu-
vos gyventojų fotografijų. 
O prasidėjo viskas nuo di-
džiulio entuziazmo daryti. 
Fotografas savo pasiekimų 
„spintoje“ jau turi pasidė-
jęs tris apdovanojimus, yra 
dalyvavęs daugiau nei tuzi-
ne parodų, o visai neseniai 
surengė dar vieną asmeni-
nę parodą Kaune, „Romu-
vos“ kino teatre. Pamoja-
vęs rankute, vėl išskrido 
užjūrin toliau studijuoti fo-
tografijos. Taigi, veikėme 
operatyviai ir dar spėjome 
jį pakalbinti.

Ar galėtum pavadinti sa-
ve fotografijos fanatiku? 
Jei taip, kodėl, jei ne, ir-
gi kodėl?
Galėčiau, fotoaparato su sa-
vimi neturiu labai retais 
atvejais, galvoju tik apie fo-
tografiją ir idėjas, kurias ga-
lėčiau įgyvendinti pasitelk-
damas ją. Gyvenimas ir fo-
tografija – man tai lyg vie-
nas žodis.

Ar pirmą kartą tenka fo-
tografuoti žurnalo virše-
liui? 
Taip. Jaudinuosi.

Jauti skirtumą tarp ruo-
šimosi fotografuoti vir-
šeliui ir kitokios fotose-
sijos?
Iš dalies jaučiu, iš dalies ne. 
Viršelio fotografija reikalau-
ja daugiau atsakomybės. 

Lina Sabaitytė
lina@laikas.lt

dainių Ščiuką (21) drą-
siai galime pavadinti 

fotografijos fanatiku 
visų pirma dėl to, kad 

jis pats su tuo sutinka. 
o apie visų antrą – suži-

nosite vėliau. Šiandien 
vienas iš jo šedevrų 
puikuojasi ant mūsų 

žurnalo viršelio. 



Stilinga moteris 
pagal Dainių 

Ščiuką:„Laisva, 
besisukanti 

vėjyje, mažai 
makiažo, šlakelis 
skanių kvepalų, 
palaidi plaukai. 

Ir nesiaukite 
aukštakulnių, jei 
nemokate su jais 

vaikščioti.“

Kaip vyksta kūrybinis bei 
idėjinis fotosesijos proce-
sas? Kas Tave inspiruoja?
Atsigulu ant lovos, žiūriu į 
lubas ir galvoju apie įvairias 
kompozicijas, idėjas, kaip jas 
įgyvendinti, pateikti, ir ga-
liausiai atėjus fotosesijos 
dienai viską padarau visiškai 
kitaip, nei norėjau, matyt, 
dar nesubrendau iki aukš-
tesnio lygio, kai viskas vyks-
ta pagal planą. 

Ar gyvenime Dainius 
Ščiuka domisi mada tik 
dėl fotografijos meno?
Stengiuosi suderinti batus 
su drabužiais, bet tik tiek. 
Naujomis tendencijomis ne-
labai domiuosi, žiūrinėju 
tinklaraščius, mados foto-
grafijas, bet labiau iš fotogra-
finės pusės. Esu visapusiškai 
pasinėręs į fotografiją, o sti-
listai ir madistai man pade-
da sukurti fotosesijos stilių. 
Ne visada, bet dažnai. 

Visada ir visur nešiojie-
si fotoaparatą? Ar namuo-
se turi daugiau negu vieną 
kamerą?
Stengiuosi jį su savimi tu-
rėti visada. Kartais pafoto-
grafuoju su juostiniu apara-
tu, bet kuo toliau, tuo rečiau, 
nors studijų metu dažnai tai 
darydavau, nes buvo daugiau 
laiko ir galimybių ryškinti 
juostas, eksperimentuoti. 

Kas tave įkvepia labiau-
siai? Ar turi savo mūzų?

Mane įkvepia supantis pa-
saulis, žmonės, muzika, 
miestas, vėjas... Mūzos atei-
na ir išeina. 

Kas fotografijoje tau atro-
do banalu? 
Manau, kad visi, pradėję fo-
tografuoti, išgyvena visas ba-
nalybes, vienodas kompozi-
cijas, plokščią studijinę fo-
tografiją, paukštukų, peiza-
žų fotografiją, žinoma, aš čia 
nekalbu apie profesionalius 
gamtos fotografus.

Ko niekada neišdrįstum 
fotografuoti? 
Nežinau, gal neįgalaus, ken-
čiančio žmogaus, kuris ne-
norėtų būti fotografuoja-
mas.

Stilinga moteris pagal 
Dainių Ščiuką? Ar galė-
tum ją apibūdinti ne vaiz-
du, o žodžiais?
Labai mėgstu minimalizmą, 
„neapkrautas“ merginas, 
laisvas, besisukančias vėjyje. 
Mažai makiažo, šlakelis ska-

nių kvepalų ir palaidi plau-
kai. Ir nesiaukite aukšta-
kulnių, jei nemokate su jais 
vaikščioti.

Koks Tavo požiūris į šiuo 
metų klestinčią, stilingą 
subkultūrą hipsterius? Ar 
galima būtų tai pavadinti 
savotišku fanatizmu? 
Dabar žmonės labai sureikš-
mina šią subkultūrą ir, pa-
matę truputį kitaip atrodan-
tį žmogų, vadina jį hipsteriu. 
Jų buvo ir anksčiau, tik kiti 
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nemokėjo jų apibūdinti. ži-
noma, dabar šis stilius labai 
paplito, ypač tarp jaunimo. 
Galima net sakyti, kad iki fa-
natizmo lygio. Bet tai nėra 
blogai. Smagiau matyti jau-
nimą gražų ir spalvingą, nei 
piktą ir tamsų su sportine 
apranga. 

Ar žmogus yra vienintelis 
tavo fotografijų objektas? 
Kokį jį dažniausiai ma-
tai per fotoaparato objek-
tyvą?

Taip, kol kas žmogus yra vie-
nintelis mano fotografijų 
objektas. Šiuo metu domina 
tik jis. žinoma, fotografuo-
ju ir gavęs užsakymą: inter-
jerą, daiktus, bet tai nėra sri-
tis, kurią fotografuoju lais-
valaikiu. žmogų vaizduoju 
visokį, kaip šauna į galvą. Pa-
skutiniu metu renkuosi na-
tūralų grožį.

Žmonės. Bijai, mėgsti, 
gerbi, erzina ar...?
Visada skirtingai, bet esu 
lyg ir laisvai bendraujantis, 
žmonių nebijau. Stengiuosi 
gerbti. Kiekvienas veiksmas 
turi atoveiksmį. Jei mane 
gerbia, aš irgi gerbiu, jei er-
zina, stengiuosi vengti.

Tau tenka daug bendrau-
ti, kalbinti žmones ga-

tvėje – ar naudoji kokius 
nors įdomesnius triukus 
tam?
Ne, viskas labai elementa-
ru. Prieinu, pasisveikinu, pa-
klausiu, ar sutiktų nusifoto-
grafuoti, paskatinu.

Noriu patenkinti merginų 
smalsumą. Ar fotografuo-
damas stilingąsias gatvių 
praeives kartais vadovau-
jiesi asmeninėmis simpa-
tijomis?
Tai žinoma. Kad ir kaip bū-

tų, esu vyras ir, jei mergina 
yra ne tik stilingai apsiren-
gusi, bet ir labai žavinga, ne-
praleidžiu progos užkalbinti 
ir nufotografuoti. Bet kokiu 
atveju vadovaujuosi asme-
nine simpatija ir nuomone 
apie žmogų, kurį sutikęs ga-
tvėje noriu fotografuoti.

Šią vasarą padarei dide-
lį šuolį Lietuvoje fotogra-
fuodamas įvairių miestų 
gatvių stilių. Kaip kilo to-
kia mintis? 
Pabandyti fotografuoti ga-
tvės stilių įkvėpė filmas apie 
Billą cunninghamą, kuris 
fotografuoja Niujorko gatvė-
se. Kai vasarą grįžau į Lie-
tuvą, pradėjau fotografuo-
ti tai Lietuvos gatvėse, Kau-
ne. Beveik niekas to nedarė 
iki manęs, turiu galvoje, pro-

fesionalius fotografus. No-
rėjau padaryti kokybiškų ga-
tvės stiliaus fotografijų Lie-
tuvos miestuose. Tikiuosi, 
man pavyko.

Beje, kaip galėtum pako-
mentuoti lietuvaičių sti-
liaus pojūtį? Ir apskritai, 
ar pastebėjai kokių išskir-
tinumų arba, atvirkščiai – 
šabloniškumų, vyraujan-
čių jų aprangoje? Gal ga-
li palyginti su užsienio ša-
limis?

Lietuvoje pastebėjau labai 
daug šabloniškumo: vienodi 
drabužiai, daug pilkų spalvų. 
žinoma, taip pat nemažai iš-
skirtinių asmenybių su be-
protiškai gražiu, savitu sti-
liumi ir mąstymu. Jaunimas 
užsienyje ir Lietuvoje ren-
giasi labai panašiai. žinoma, 
Lietuvoje nėra tokio didelio 
drabužių pasirinkimo arba 
jie yra brangūs, dėl to reikia 
daugiau kūrybiškumo, nepa-
bijoti nueiti į komisą. Tačiau 
vyresnioji karta labai skiria-
si nuo užsienio – dauguma 
pilki, niūrūs, negalvojantys 
apie savo išvaizdą.

Kokios, tavo manymu, tu-
rėtų būti gero fotografo 
savybės?
Maksimalizmas, noras vi-
sada nufotografuoti geriau. 

Bendravimas – reikia mokė-
ti bendrauti su žmonėmis, 
su kuriais dirbi, kad jie ga-
lėtų atsipalaiduoti prieš ta-
vo objektyvą. Niekada ne-
pamiršiu fotomenininko A. 
Macijausko žodžių: „Geras 
fotografas turi būti Sanča 
Pansa ir Don Kichotas vie-
name.“ 

Fotografijos žanrai – spe-
cializuojiesi viename ar 
esi linkęs eksperimen-
tuoti?



Stengiuosi išbandyti kuo 
daugiau fotografijos žan-
rų, kad galėčiau atras-
ti būtent tą savąjį. Kol kas 
apsistojau ties portreto 
ir mados fotografija, ma-
nau, pasiliksiu prie jo dar 
ilgokai.

Kas geriausiai tau padė-
jo išmokti (ir mokytis) fo-
tografijos – studijos, prak-
tika, kitų fotografų darbų 
stebėjimas ar...?
Daug kas. Atsimenu, kaip 
būdamas mokinukas nedrą-
siai atėjau į KTU fotostudi-

ją, į fotografijos entuziastų 
bendruomenę, kurioje su-
sipažinau su analogine fo-
tografija, pirmų juostų ryš-
kinimu, pirmų nuotraukų 
spaudimu. Po pamokų pra-
leistos dienos tamsoje, švie-
čiant raudonai lempai, da-

vė tikrai daug. Po to prak-
tika su skaitmenine tech-
nika, galiausiai po moky-
klos bandymai fotografuo-
ti renginius, fotosesijas. Ta-
da pirmieji fotografijos stu-
dijų metai Jungtinėje Kara-
lystėje.

...norėjau 
padaryti 

kokybiškų 
gatvės stiliaus 

fotografijų 
Lietuvos 

miestuose. 
Tikiuosi, man 

pavyko...
Nu

otr
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Su kokiais sunkumais su-
siduri fotografuodamas? 
Ar tokių iš viso nėra?
Kokie gali būti sunkumai, 
kai darai tai, ką mėgsti? 

Ką veiktum, jei nefotogra-
fuotum?
Būčiau virėjas, kadangi mo-
kykloje mokslai sekėsi pras-
tokai, norėjau eiti mokytis 
kulinarijos.

Ar laikaisi fotografijos 
kompozicijos taisyklių, 
pjaustai visokius „aukso 
pjūvius“? 
Laikausi taisyklių, bet kar-
tais jas palaužau. 

Kokie senieji fotografai 
klasikai tave žavi, impo-
nuoja? 
Lietuvoje turime labai daug 
gerų fotografų: A. Macijaus-
kas, R. Dichavičius. Negali-
ma nepaminėti protu nesu-

vokiamos drąsos turinčio R. 
Vikšraičio. žinoma, Didžio-
sios Britanijos mados foto-
grafijos ikonos David Bailey. 
Mane žavi daug fotografų.

Esi surengęs savo asme-
ninių fotografijos paro-
dų. Ką jos tau reiškia? 
Deja, seniai ir netyčia esu 
surengęs asmeninę paro-
dą, kurios darbų dabar ne-
drįsčiau rodyti viešai. Vi-
sai neseniai, rugsėjo mėne-
sį, gavau galimybę pasirodyti 
Kaune, „Romuvos“ kino tea-
tro erdvėse.

Visada malonu parodyti 
savo darbus realiose erdvė-
se, fotografija, kokia ir turi 
būti, – ant popieriaus. 

Ką veiki Didžiojoje Brita-
nijoje?
Gyvenu prie jūros, fotogra-
fuoju ir studijuoju fotogra-
fiją. 



Dovilė Raustytė

dovile@laikas.lt
Visi vaizdai iš žurnalo „Ausis“

18



Spėjusieji gimti iki 9 dešimt. pabaigos turėtų 
prisiminti tuomečių muzikos žvaigždžių nuo-
traukomis išmargintą žurnalą „Ausis“. 1995–
2000 m. internetas buvo dar gana  paslaptin-
gas, tad populiariosios muzikos gerbėjai mūsų 
šalyje šį leidinį turėjo kaip kone vienintelę 
prieigą prie savo dievukų. žinoma, atmetus lai-
kraščius, tačiau jie grupių ar atlikėjų plakatų 
tikrai nespausdino. 

žuRNALo „AuSIS“ 
RedAkToRIuS: 
 „TAI BuVo 
LAukINė 
TVARkA IR 
TAISykLėS“

dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt



Nieko keisto, jei tokio leidi-
nio apskritai nesate vartę, 
juk tiražas nesiekė nė 20 
tūkst. O gal tada jums at-
rodė, kad bent jau lietuviš-
ka muzika nėra verta ja do-
mėtis? Nesvarbu, prisimin-
ti „Ausį“ norisi vien todėl, 
kad žvelgiant pro dabarti-
nių spaustuvių ir redakcijų 
langus į tuometę leidybos 
virtuvę daug kas skamba 
kaip liaudies pasakos.

Nemažiau įdomu pakalbėti 
apie tai, kodėl šiandien tarp 
gausybės moterims skir-
tų žurnalų neatsiranda vie-
tos muzikiniam leidiniui ar-
ba kodėl tos vietos, jei ji yra, 
niekas nenori užpildyti. Tai-
gi, tikslai yra, beliko išsiaiš-
kinti, kas buvo „Ausies“ re-
daktorius, ir jį pakviesti ka-
vos... 

Gediminas Juškys, iki 
„Ausies“ vertėjavęs vieno-
je iš dviejų mūsų šalies nau-
jienų agentūrų, netikėtai at-
sidūrė reikiamu laiku ir rei-
kiamoje vietoje, o tiksliau, 
gavo pasiūlymą rengti mu-
zikinį žurnalą. žodžiu, pi-
nigų yra, leidinio pavadini-
mas yra, tereikia patalpų, 
darbuotojų, na, dar logoti-
po... Viskas kaip per sviestą? 
„Buvau laimingas, kad vis-
kas taip susiklostė, ieško-
jau įdomesnio darbo, tik da-
bar ausys rausta, kad nebu-
vo iki galo apsitarta, ką mes 
darysime, į kokią auditori-
ją orientuosimės. Muzikinis 
žurnalas ir viskas“, – pokalbį 
pradėjo Gediminas. Tik kiek 
vėliau „Ausies“ komanda, iš-
analizavusi žurnalo parda-
vimo rodiklius, gaunamus 
skaitytojų laiškus, nuspren-
dė, kad rašo 14–16 m. jau-
nuoliams. 

žurnalas „Ausis“ buvo 
muzikos leidybos ir platini-
mo įmonės UAB „Bomba“ 
projektas. Taip, tos pačios, iš 
kurios pirkdavome kasetes 
ir kompaktinius diskus. Iš 
karto aišku, kam šiai leidy-
binei kompanijai buvo rei-
kalingas muzikinis žurnalas. 

Tik galime įsivaizduoti, kaip 
turėjo būti suvaržytas turi-
nys, pavyzdžiui, angažuotos 
albumų apžvalgos. Ar tikrai? 
Pasak „Ausies“ redaktoriaus, 
pačioje pradžioje jautėsi sti-
presnė „Bombos“ ranka, ta-
čiau vėliau prie jų kūrybinės 
komandos prisijungus kate-
goriškajam apžvalgų rašy-
tojui Sauliui Drungai-Smal-

kei (filmo „Anarchija žirmū-
nuose“ režisierius) atsirado 
aštri rubrika, pakeitusi situ-
aciją ir sukeldavusi kas mė-
nesį vis daugiau purslų. Da-
bar, ko gero, neįmanoma įsi-
vaizduoti, kaip vadovai nesi-
kiša į savo produkciją rekla-
muojančios priemonės tu-
rinį. Situaciją puikiai ilius-
truoja Gedimino pateiktas 

pavyzdys: „hiperbolės“ al-
bumas, kurį išleido būtent 
„Bomba Records“, buvo su-
maišytas su žemėmis, o kitai 
leidybinei kompanijai pri-
klausantys grupės „Vairas“ 
įrašai susilaukė teigiamų 
įvertinimų. Piktinosi mu-
zikantai, tačiau vadovai ty-
lėjo. „Mes buvome sąžinin-
gi ir tyri, o tai iš dalies ir nu-
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rius nuotaikingai prisime-
na, kaip paauglys, atsiver-
tęs „Ausį“, rasdavo didžiu-
lę cigarečių ar degtinės re-
klamą: „Tikrai buvo gana 
daug laukinių vakarų taisy-
klių. Tada tai, žinoma, nie-
ko neglumino.“ Deja, rekla-
ma nepadengdavo visų lei-
dybos sąnaudų. Tam, Gedi-
mino teigimu, reikia milži-
niško tiražo ir kaip pavyz-
dį jis pateikia vokišką žur-
nalą „Popcorn“, kuris ga-
li gyventi tik iš pardavimo. 
„Mažos valstybės rinko-
je nėra masto ekonomikos, 
tad ir toks žurnalas kaip 
„Ausis“ nelabai gali gyvuo-
ti, – apie ekonomines prie-
žastis kalba Gediminas, pri-
durdamas, kad vis dėlto 
rimtesnė žlugimo po 5 me-
tų priežastis buvo neaiškus 
žinojimas, kam tu esu skir-
tas, ką tu darai, orientavi-
masis į labai masinį pro-
duktą. – Gal reikėjo būti 
mažesniam, siauresnės ap-
imties?“

Grįžkime prie minė-
tų laukinių taisyklių. Lei-
džiant „Ausį“ pasitaikyda-
vo ir šiokių tokių, pavadin-
kime, vagysčių. Kaip pasa-
kojo aprašomo žurnalo re-
daktorius, internete patei-
kiamos informacijos sto-
ka priversdavo šį bei tą „pa-
siskolinti“ ir iš užsienyje 
žurnalus leidžiančių kole-
gų: „Niekas dėl to proble-
mos nedarydavo.“ Arba – 
žurnalą spausdindavo Esti-
jos mieste Tartu, nes už im-
portuojamą popierių būda-
vo taikomas PVM mokestis, 
o už periodiką – ne. Juokin-
ga, bet papildomų mokes-
čių buvo įmanoma išveng-
ti vežant išspausdintą žur-
nalą iš užsienio. Pasakoda-
mas apie dabar komiškai 
atrodančią leidybinę buitį, 
Gediminas prisimena, kaip 
reikėdavo vaikščioti į paštą 
pasiimti šūsnies skaitytojų 
laiškų, kurių apžvalgos kas 
mėnesį atsidurdavo „Ausy-
je“, ir keliauti atgal su dar 
didesne krūva prizų, pa-

Kolegos Luko 
Devitos sudarytas 
lietuviškų muzikos 
žurnalų sąrašas:
„Melomanas“ 1989–1990 m.
MIX 1990–1991 m.
„Tango“ 1990–2002 m.
MES! 1991–1994 m. pasirodydavo 
su „Lietuvos rytu“ kaip jo priedas
„Ausis“ 1995–2000 m.
ORE 1998–2002 m.

Popieriniam 
muzikiniam 

žurnalui kažin 
ar apskritai 

lemta gyvuoti, 
nes nėra tiek 

daug jį norinčių 
skaityti

lėmė nelaimingą žurnalo li-
kimą. Vadovavausi grynąja 
žurnalistine etika, kuria per-
sismelkiau dirbdamas nau-
jienų agentūroje, kad nieko 
negali būti perkama ar par-
duodama“, – projekto žlugi-
mo priežastis pradeda var-
dyti Gediminas. 

Šioje vietoje būtų tikslin-
ga pakalbėti apie ekonomi-
nę nuotaiką „Ausies“ gyva-
vimo metais. Pirmuosius 3 
metus žurnalo tiražas augo 
ir bent 90 proc. jo būdavo iš-
platinama. Gediminas pri-
simena, kad kone visą „Au-
sies“ tiražą, 18 tūkst. viene-
tų, padėjo parduoti viršelis 
ne su kuo nors kitu, o su gru-
pe SEL. 1998 m. prasidėjo 
krizė Rusijoje, smarkiai pa-
lietusi kasečių ir kompakti-
nių plokštelių leidybą, vėliau 
ją, pasibaigus prenumeratų 

laikui, pajuto ir „Ausis“: par-
davimas dramatiškai ėmė 
mažėti.

Dabar pats reklamos sri-
tyje jau dešimt metų dirban-
tis Gediminas, paklaustas 
apie tuometę jos rinką, sako, 
kad ji nebuvo labai brandi, 
tačiau „Ausis“ negalėjo skųs-
tis. Buvęs žurnalo redakto-
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ruoštų siųsti, arba laukti ei-
lėje norint užsiprenumeruo-
ti užsienio leidinių. Dabar 
mums, kasdien naršantie-
siems internete, sunku įsi-
vaizduoti, kad klientas, no-
rintis suderinti užsakymą, 
ateina į mūsų darbo vietą, 
sėda prie mūsų kompiuterio 
ir atlieka taisymus. Aišku, 
būna visko, tačiau prieš 12 ir 
daugiau metų buvo norma-
lu leisti žvaigždę prie kom-
piuterio perskaityti apie sa-
ve straipsnį, prieš jam atsi-
duriant spaudoje.

„Viskas buvo labai wild. 
Buvo nuostabūs 5 metai. 
žlugus projektui tikrai liū-
dėjome. Dabar iš brandes-
nio amžiaus perspektyvos 
žiūrint daug kas, ką darė-
me, atrodo paviršutiniška. 
Bet tai buvo gana bohemiš-

Trumpai apie ORE
Mindaugas: Mėnraš-
tį ORE leido VšĮ „Detona-
torius“. Pirmas nespalvo-
tas 8 puslapių numeris lai-
kraščio formatu su Giedre 
(grupės „Empti“ vokalis-
te) pirmame puslapyje pa-
sirodė 1998 m. Buvo pri-
statytas pankų klube „Ka-
blys“. Tiražas – 1000 vnt. 
Paskutinis ORE jau spalvo-
to žurnalo numeris pasiro-
dė 2002 m. balandį. Jei ne-
apgauna atmintis, – 64 psl. 
Kaina – 2,5 Lt: tuometis ci-
garečių „Bond“ pakelis, 
alaus bokalas ar daugiau 
nei litras benzino.

Jonas: žurnalas nebuvo 
orientuotas į jokį auditorijos 
segmentą. Mes jį kūrėme! 
Norėjome įkvėpti žmones! 
ORE buvo time changing, 
orientuotas į mus pačius, be-
sikeičiančius. 

Pagrindinės priežastys, 
paskatinusios sustabdyti 
leidybą?
Jonas: Mes nebuvome su-
siję su leidybinėmis grupė-

mis. Tada buvo kiti laikai, 
kai dar galvojome, kad už 
kokybę reikia imti pinigus iš 
skaitytojų, ne iš užsakomųjų 
straipsnių. 
Mindaugas: Skaitomas 
ORE žlugo dėl mano (asme-
niškai šį akmenį metu tik 
sau) nenoro komercializuo-
ti, nes tada, maniau, kad idė-
ja yra viskas. Visi, pridėję 
ranką prie šio projekto, tai 
darė veltui, nes pinigų ne-
buvo, buvo tik idėja ir aura 
žmonių, kūrusių ORE. Buvo 
keletas „akimirkų“, kada lei-
dinys pradėjo lyg ir „parduo-
ti“ save, tačiau tai tik aki-
mirkos, visa kita – asmeni-
nės mano lėšos, kurias už-
dirbdavau iš ORE renginių ir 
panaudodavau leidinio lei-
dybai.

Jei dabar būtų leidžia-
mas muzikinis žurnalas, 
pirktumėte jį kas mėnesį? 
Apskritai mums reikalin-
gas popierinis tokio leidi-
nio variantas ar užtenka 
interneto?
Jonas: Gal. Šią vasarą ap-

silankiau Čekijoje ir Balta-
rusijoje, ten leidžiami kaž-
kokie žurnalai. Na, jie išei-
na kas ketvirtį, parduodami 
kokiose nors meno galeri-
jose. Tačiau ten gyvena apie 
10 mln. žmonių. Tad klausi-
mas turėtų būti toks – jei su-
rengtume nuostabų muzikos 
renginį, ar lietuvis / lietuvė 
pirktų jo katalogą? Mes pra-
dėjome nuo žurnalo „Tan-
go“, o dabar aš vienintelę 
„muzikos kritikos“ viltį ma-
tau tokiuose projektuose, 
kaip www.modus-radio.com 
(internetinis naujosios mu-
zikos žurnalas – aut. past.).

Nekyla minčių atgaivin-
ti ORE kaip virtualų žur-
nalą?
Jonas: Nekyla, nes dar per 
mažai žmonių turi planše-
tinius kompiuterius. Bet jei 
po rinkimų Lietuvos švie-
timo ir mokslo ministeri-
ja vaikams dalys juos, kodėl 
gi ne? Kitas dalykas, ne pir-
mus metus yra mintis per-
leisti geriausius straipsnius 
kaip e. knygą.

ka, įdomu, smagu, sutikda-
vome įvairiaspalvių asme-
nybių ir dirbti tikrai nebuvo 
pragariškai sunku“, – „Au-
sies“ veiklą apibendrina jos 
redaktorius.

Ar pasimokius iš savo 
klaidų nesinorėjo bandyti 
dar kartą? Gediminas sako, 
kad ne ir dėl to džiaugiasi, 
nes būdamas old school’inis 
žmogus būtų nesugebėjęs 
įžvelgti galimybės pereiti 
nuo popierinio prie elektro-
ninio formato, o tai, pasak jo, 
vėl reikštų žlugimą. 

„Popieriniam muzikiniam 
žurnalui kažin ar apskritai 
lemta gyvuoti, nes nėra tiek 
daug jį norinčių skaityti. Jei 
10 žmonių domisi muzika, 
tik 2 iš jų – iki kaulų smege-
nų. Pas mus nėra taip, kaip 

Didžiojoje Britanijoje, kai 
žmogus gyvena su mėgstama 
muzika iki senatvės, domi-
si ja, perka žurnalus ir juos 
skaito“, – pabaigoje kultūri-
nę mūsų šalies situaciją ap-
žvelgia Gediminas.

Savikritikos nepagailėjęs 
Gediminas Juškys pokalbio 
metu užsiminė, kad buvo pa-
vydu žurnalui ORE princi-
pinio konteksto. Kaip sako 
jo leidėjai Mindaugas Di-
glys ir Jonas Oškinis, ORE 
buvo nepriklausomas kultū-
ros gidas, kurio šūkis „ORE 
esame subjektyvūs“. De-
ja, ir šis muzikos mylėto-
jų liaupsintas leidinys nuti-
lo. Po 4 metų amžiams (gal 
ne?)... Trumpas pokalbis su 
jų kūrėjais. Galėsite palygin-
ti visiškai skirtingų projektų 
žlugimo priežastis. 



PILIgRIMų 
keLIAS, 
PARVedęS į... 
LIeTuVą!

PILIgRIMų 
keLIAS, 
PARVedęS į... 
LIeTuVą!
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Koks stebuklas turi nutik-
ti, kad kelionė priverstų 
palikti kelerius metų kurtą 
gyvenimą svečioje šalyje? 
Kita vertus, tik būdamas 
bent šiek tiek avantiūristas 
patogias atostogas, sakyki-
me, Turkijos viešbutyje ga-
li iškeisti į kulniavimą pės-
čiomis pasaulio piligrimų 
pramintu Camino de San-
tiago keliu. Jūsų dėmesiui 
– pokalbis su ėjimo fanati-
kais Mantu ir Daiva.

 

Kaip kilo šios kelionės 
idėja? Juk ne kiekvieną 
dieną sugalvoji nupėdinti 
kelis šimtus kilometrų...
Mantas: Kažkada perskai-
čiau Poelo coelho knygą „Pi-
ligrimas“, kuri mane labai 
„užkabino“, galvojau, kaip 
būtų šaunu tai padaryti. Pra-
ėjo keleri metai, susipaži-
nau su Daiva. Ji, pradžioje 
dar kiek skeptiškai nusitei-
kusi, papasakojo, kaip vienas 
jos draugas nuėjo šį kelią. 
Matyt, buvome ištroškę ko-
kių nors nuotykių, potyrių, 
norėjosi išbandyti save, kur 
nors kartu iškeliauti.

Kaip ruošėtės keliui? Ar 
daug laiko prireikė?
Daiva: Ruoštis pradėjome 
nuo visiško nulio: neturėjo-
me nei daug informacijos, 
nei jokio reikalingo invento-
riaus. Viskas prasidėjo nuo 
išlaidų planavimo, taupy-
mo. Tiesa, tuomet gyvenome 
Olandijoje, todėl taupyti bu-
vo kiek lengviau. Labai daug 
skaitėme, ieškojome infor-
macijos internete.

Mantas: Tas pasiruošimas 
buvo labai malonus. Kasdien 
susidarydavau vis naują ke-
lionės daiktų sąrašą, visiems 
rodydavau būsimą maršrutą. 
Ruošėmės maždaug mėnesį, 
bet apmąstymas, svajojimas 
– irgi pasiruošimo dalis. Nuo 
idėjos keliauti iki išvykimo 
praėjo 3–4 mėnesiai.

25 dienos, daugiau nei 800 
kilometrų, apie 10 kilogramų 

ant nugaros, šimtai sutiktų 
žmonių, keletas batų 

pritrintų pūslių ir kalnas 
įspūdžių – tokia piligrimų 
keliu žygiavusių Manto ir 

daivos kelionės matematika. 
Tiesa, šis tarp lietuvių vis 

populiarėjantis maršrutas, 
besidriekiantis per visą 

šiaurinę Ispanijos dalį nuo 
Prancūzijos iki Apaštalo 

jokūbo kapo Santjage, jiems 
tapo ne tik vienu didžiausių 

gyvenimo nuotykių, bet ir 
parviliojo iš emigracijos 

atgal į Lietuvą. 

eglė kirliauskaitė
egle@laikas.lt



Kaip prasidėjo Jūsų ke-
lionė?
Daiva: Traukiniu nuvyko-
me į Paryžių, o vakare au-
tobusu į Saint Jean de Pied 
Port miestelį – pradinį pili-
grimų kelio tašką. Pradžio-
je kiek pasiklydę, iš žmonių 
minios supratome, jog tikrai 
jau esame reikiamoje vieto-
je. Susiradome punktą, kur 
išduoda specialius piligrimų 
pasus, ir ankstų kitos dienos 
rytą iškeliavome į trasą. 

Mantas: Vienintelis pra-
dinis mokestis – keli eurai 
už minėtuosius pasus, ku-
rie mus lydėjo visą kelio-
nę. Su jais galėjome apsisto-
ti piligrimams pritaikytuo-
se nakvynės namuose, vi-
suose punktuose į juos dėda-
vo antspaudus. Netgi baruo-
se – tokių turime beveik iš 
kiekvieno kaimelio ( juokia-
si). Pasiklysti praktiškai neį-
manoma: trasa žymima gel-
tonomis rodyklėmis, o kartu 
eina minia žmonių su kupri-
nėmis ir lazdomis. 

Kokie buvo patys pirmie-
ji įspūdžiai? Nebuvo min-
ties: „Velnias, kur mes įsi-
vėlėme?“? 
Daiva: Per pirmąsias dienas 
išvarvėjo turbūt du kibirai 
prakaito, nes trasa kilo į kal-
nus – 27 kilometrus lipome 
iki aukščiausio taško. Nusi-
leidus labai nepatiko pirma-
sis miestelis, todėl išgėrėme 
po bokalą alaus ir nuėjome 
toliau – taigi, per pirmąją die-
ną įveikėme apie 35 kilome-
trus. Nakvynės namuose su-
gulėme į atskiras lovas – bu-
vau šiek tiek „užsiparinusi“, o 
Mantas su manimi nebenorė-
jo turėti reikalų (juokiasi).

Mantas: Nes lova buvo siau-
ra... Kitą dieną nuotaikos 
pasitaisė. Aš pats jaučiausi 
kaip koks „explorer’is“, man 
taip viskas įdomu buvo, taip 
didžiavausi būdamas su ta 
kuprine, toks keliautojas...

Daiva: O aš persilaužiau į 
antrąją kelionės pusę, tuo-
met norėjau tik eiti ir eiti. 
Pradžia buvo sunki: ir kupri-
nę tempti nelengva, ir batai 
pritrynė – netgi buvo minčių 
pačiai nebetęsti kelio. 
 
Kaip atrodė standartinė 
Jūsų diena?
Daiva: Dažniausiai atsibus-
davome nuo šiurenimo, nes 
nakvodavome su kokiais 
500 žmonių: vienas knar-
kia iš pašonės, kitas kelia-
si trečią ryto... Visi ten iške-
liaudavo labai anksti – pra-
busdavome apie 5–7 valan-
dą ryto. Ilgiau miegodavo-
me tik palapinėse, nes ne-
būdavo to bandos jausmo. 
Beje, palapinę verta pasi-
imti, čia praleidome pačius 
įspūdingiausius vakarus: po 
medžiais, prie kalnų upelio 
ir su buteliu vyno...

Mantas: Ryte išgerdavome 
kavos, papusryčiaudavome 
ir išeidavome. Stojome kur 
tik norėjome, niekur labai 
neskubėjome. Turėdavome 
preliminarų dienos maršru-
tą, o ėjimą baigdavome apie 
3–4 valandą dienos, nes vė-
liau jau sunkiai rastum vie-
tą nakvynės namuose. Tuo-
met eidavome apžiūrėti kai-
melio, pavalgyti, su kuo nors 
pabendrauti, tiesiog „pači-
linti“. Man dažnai net būda-
vo nuobodoka – norėjosi to-
liau eiti.

PATARIMAI
INVENTORIUS: svarbu nusipirkti gerą, Jūsų nu-
garai tinkančią kuprinę. Straipsnio herojams labai 
pravertė kelioninė dujinė viryklėlė, skalbinių vir-
vė, kepurės nuo saulės. Tikrai nebūtina neštis ly-
gintuvo, plaukų džiovintuvo ar ko nors panašaus – 
pasiimti tik tai, ko tikrai reikia. Ko nors pritrūkus, 
visada galima nusipirkti: kaimeliai labai pritaiky-

ti keliautojams, o pečiai padėkos už kiekvieną su-
taupytą gramą.
APRANGA IR AVALYNė: drabužių keliauninkai pa-
taria pasiimti minimaliai ir kuo lengvesnių bei grei-
tai džiūstančių. Daiva ir Mantas pėdino su kelio-
ninėmis basutėmis – jokių kalnų batų ar ilgam ėji-
mui nepritaikytų sportbačių.

PINIGAI: nors pats keliavimas nieko nekainuo-
ja, jam pasitaupyti reikia. Mūsų piligrimams vi-
sa kelionė, įskaitant ir reikalingos amunicijos iš-
laidas, atsiėjo apie 7 000 litų. Pačiame kely-
je vienam žmogui reikia maždaug 1200–1700 li-
tų. Į šią sumą neįeina bilietai iki kelio pradžios ir 
atgal į namus.
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ir dvasinė kelionė. Aš iki šiol 
jaučiu pėdsaką, kurį ji man 
paliko. Dalis žmonių tik dėl 
to ir eina – ne visiems reikia 
bendravimo ar vyno. 

Keliavote dviese. Gal eiti 
vienam būtų geriau?
Mantas: Sunku pasakyti, 
kaip geriau, nes tai – du skir-
tingi dalykai. Kartais buvo 
minčių, kad gal geriau bū-
čiau keliavęs vienas, bet... 
Labai džiaugiuosi tuo, ką 

tai davė mums, ko išmoko-
me kaip pora. Tai – labai ver-
tinga. 

Daiva: Aš pamačiau, kad ga-
lėčiau eiti ir viena. Yra ben-
druomenė, žmonės draugiš-
ki – prireikus tikrai sulauk-
tum pagalbos. 

Tai laiko apmąstymams, 
esmių / prasmių ieško-
jimams ir svarbiems 
sprendimams pakako? 
Daiva: Eini, grožiesi gam-
ta, nežinai, kas lauks už ki-
to posūkio. O kai už tų gra-
žių vietų kelias kokį 100 ki-
lometrų driekiasi šalia au-
tostrados, nebesidairai per 
daug, susitelki į save. Sako, 
jog netgi negerai eiti dviem 
draugėms, nes jos per daug 
energijos, kurios reikia ke-
lyje, išnaudoja savo plepa-
lams. Su Mantu mes tai-
pogi daug nesikalbėdavo-

me. Daug galvojau. Vienu me-
tu pradėjau matyti tik Lietuvą, 
Vilnių, na ir va – grįžau.

Koks užplūdo jausmas, kai 
kelias baigėsi?
Daiva: žiauriai liūdna... Kai at-
ėjau į galutinį tašką, verkiau: 
atrodo, dar noriu eiti, dar nie-
ko nepadariau. Per tas 25 die-
nas tai tapo savotiška rutina, 
gyvenimo būdu. Sustojome nu-
sifotografuoti prie Santiago de 
compostela katedros, užsuko-
me į mišias.

Mantas: ėjome pasiimti pas-
kutiniųjų antspaudų, nueito 
kelio diplomų. Taip šaltai at-
spaudė, užrašė vardus ir viskas 
– tokia visai nereikšminga, ne-
atitinkanti nueito kelio svarbos 
pabaiga.

Daiva: Panašu kaip mokyklo-
je gaunant atestatą. Bet ko-
kiu atveju, tai buvo vienas įdo-
miausių gyvenimo nuotykių.

Ar ryžtumėtės dar kartą 
leistis į piligrimų kelią?
Mantas: Be kalbų – jei tik būtų 
galimybių. Gal net rinktumė-
mės sunkesnį kelią. Egzistuo-
ja daug variantų: gali eiti iš Por-
tugalijos, Prancūzijos, Ispani-
jos vidurio. Visais atvejais galu-
tinis maršruto taškas bus San-
tjagas.

Kaip manote, ar visi gali ke-
liauti?
Mantas: Tikrai beveik visi – 
nuo jauno iki seno. Visiems šį 
kelią rekomenduočiau.

Daiva: Kelionė tikrai nėra to-
kia sunki, kaip atrodo iš pirmo 
žvilgsnio: niekas tavęs nesku-
bina, gali pasirinkti savo tem-
pą. Netgi sutikome šeimą, ku-
ri vežimėlyje stūmė kūdikį. ži-
noma, nerekomenduočiau ieš-
kantiems didelio komforto – jo 
čia nerasite. Visgi labiau išlepu-
siems būtų sunkiau, bet tikrai 
įmanoma.

Mantas: Reikia tiesiog pasi-
ryžti nuotykiui. Kuo daugiau 
atsiduosi keliui, tuo bus sma-
giau ir geriau, tuo daugiau iš jo 
pasiimsi.

Ar kelyje sutikote kokių 
nors įdomių žmonių? Gal 
išgirdote įsimenančių jų 
istorijų?
Daiva: Prisiklausėme daug 
įvairių istorijų, kodėl žmo-
nės ten atsidūrė. Čia mūsiš-
kė tokia neįkvepianti... Vie-
nuose nakvynės namuose 
susipažinome su senyvo am-
žiaus pora: vyras nuo pat na-
mų Prancūzijoje, prie dvira-
čio prisikabinęs invalido ve-
žimėlį, jame vežė savo žmo-

ną. Pasakojo, jog į kelią lei-
dosi tikėdamiesi, kad page-
rės moters sveikata. Ben-
dravome su buvusiu narko-
manu, šizofreniku iš Dani-
jos, išgirdusiu šiuo keliu eiti 
liepiantį vidinį balsą. Ame-
rikietis Rajenas ėjo vien tik 
dėl sportinio intereso: jis, 
niekada nebuvęs Europoje, 
paliko namuose savo drau-
gę ir atvažiavo čia damų pa-
sidairyti.

Tai visgi tiesa, kad ši ke-
lionė yra ne tik piligrimi-
nė, bet ir pramoginė?
Mantas: Na, ji katalikiš-
ka tradicija vadinama pili-
grimine, bet tendencija to-
kia, kad tikrai mažai kas eina 
tik aplankyti šventos vietos. 
Kelionė dabar labai „supop-
sinta“. Esmė ta, jog šiuo me-
tu ten viskas sukurta keliau-
tojams, visi vietiniai iš to tik 
ir gyvena. Visgi kartu tai yra 
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Aleksandras Rimdžius
aleksandras.rimdzius@gmail.com

Alejandro (arba tiesiog Aleks) 
Blumentalis turi daugiau 
nei 30 metų darbo patirties 
su įvairiais socialinės 
gerovės projektais veik 
visuose pasaulio žemynuose. 
Pastaruosius 20 metų jis kas 
rytą vietoje kavos puodelio 
čiumpa į rankas rašiklį ir 
užsirašinėja kiekvieną sapną. 
kodėl? Atsakymai į šį ir kitus 
klausimus apie netikėtą 
požiūrį į kasdienias visuomenės 
problemas ir jų sprendimo 
būdus – pokalbyje su Aleks.

Gal galėtumėte prisistaty-
ti mūsų skaitytojams? Pa-
pasakokite apie aplinky-
bes, privertusias pradė-
ti giliau domėtis sapnais. 
Gimėte Venesuelos sosti-
nėje Karakase, tačiau da-
bar reziduojate Rygoje – 
neabejoju, kad Jūsų gyve-
nimas vertas Holivudo fil-
mo scenarijaus. 

Norėčiau save pristaty-
ti greičiau kaip organizacinį 
konsultantą ir tyrinėtoją nei 

kaip psichologą. Labiausiai 
mane dominanti sritis – sa-
vęs pažinimas. Jau gerus 20 
metų pagrindinės mano dar-
bo gairės yra savojo tikslo 
atradimo, darbo ir gyvenimo 
kokybės tiek kiekvienam in-
dividui atskirai, tiek ir žmo-
nių grupėms gerinimas.

Mano domėjimąsi sapnais 
paskatino poreikis pačiam 
suvokti savo elgesį. Po de-
šimties verslo konsultavimo 
srityje praleistų metų puo-
liau į asmeninės krizės  

“



Sapnai padeda 
išpainioti 
savąsias 

paslaptis bei 
duoda pagrindą 

naujai, konkrečią 
problemą 

įveiksiančiai 
tapatybei

liūną. Tai pamažu atvėrė 
man akis ir pradėjau suvokti, 
kad žmonių grupės ir orga-
nizacijos išgyvena panašius 
procesus, ir tai buvo pagrin-
dinis mano darbo pastaruo-
sius 20 metų leitmotyvas.

Nemanau, kad Ryga – pa-
skutinė mano stotelė. Kai 
žiūriu atgalios, suprantu, jog 
kiekvienas mano etapas buvo 
tarsi pasirengimas kažkam 
kitam. Ryga reprezentuoja 
sugrįžimą prie savo šaknų – 
iš ten mano tėvai – bei oku-
pacijų ir karų palikimą. Tai 
mano subjektyvus konteks-
tas, kurio negaliu ignoruoti. 

Sakote, kad Jums itin 
svarbu atrasti sapnų ša-
blonus. Kaip suprasti patį 
terminą ir kokie būtų pa-
grindiniai šablonai?
Paprastai kalbant, apdoro-
jant patirtį ir generuojant 
naujas reakcijas, sapnai yra 
esminis veiksnys. Susigau-
džius savo emocijų, jausmų 
ir intelekto pasauliuose, ga-
lima išvysti aiškų savo pa-
veikslą, įsivaizduoti naujas 
galimybes. Tai ir yra šablonų 
atpažinimo mechanizmas. 

Dauguma net nesuvokia, 
kaip stipriai jų požiūrį ir idė-
jas veikia jų baimės, lūkes-
čiai, emocijos… 

Šablonas – tai pasikarto-
jantis elgesio modelis. Tarki-
me, su ta pačia sudėtinga si-
tuacija susidūrę vadybinin-
kai reaguoja labai panašiai. 
Tartum apsiginklavę mače-
tėmis jie kapoja ar tiesiog 
slepiasi nuo problemų; retas 
iš jų sugeba įsigilinti, atras-
ti šablonus ir suprasti, kaip 
jie apskritai atsidūrė tokio-
je padėtyje.

Ne kitaip ir su atskiro in-
divido asmeniniu gyvenimu. 
Jausmai, prietarai, asmeni-
nis skonis, idėjos, priorite-
tai – visa tai lemia mūsų pri-
imamus sprendimus ir, jei 
tik mūsų neištinka didelė as-
meninė krizė, kartojame sa-
vo elgesį.  

Šias mintis iliustruojančių 
pavyzdžių pilna mūsų kas-
dienybė. Pavyzdžiui, nuola-
tinių nesėkmių lydimi san-
tykiai su priešinga lytimi. 
Deja, šiuo atveju racionalus 
mąstymas, supratimas, kas 
mums yra gražu, geidžiama, 
tinkama ir kodėl mums to 
reikia, dažniausiai yra už-
gožiama tuščių vilčių, susi-
kurtų iliuzijų, klaidingo sa-
vęs ir kito suvokimo… Sa-
pnais galima viską suba-
lansuoti. Sapnuojame visi 

ir sapnai yra tai, kas pade-
da mums išpainioti savąsias 
paslaptis bei duoda pagrin-
dą naujai, konkrečią proble-
mą įveiksiančiai mūsų ta-
patybei. 

Ar sapnai skiriasi lygi-
nant skirtingus kontinen-
tus, kultūras ir eras? Ar 
socialiniai, politiniai, ga-
lų gale, asmeninio gyve-
nimo pokyčiai lemia ne 
tik ką, bet ir kaip mes sa-
pnuojame?
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Taip. Šimtus tūkstančių sa-
pnų ištyrę analitikai ir prak-
tikuojantys psichologai pa-
tvirtintų, kad sapnai skiriasi 
tiek kultūriniu, tiek epochų 
atžvilgiu. 

Tai neatrodo kvaila, jei pa-
žiūrėsime į sapnus iš prisi-
taikymo prie aplinkybių ir 
prasmių kūrimo perspek-
tyvos. 

Ką žmogus turi suprasti ir 
kokį pirmą žingsnį ženg-
ti norėdamas laiminges-
nio ir produktyvesnio gy-
venimo?
Kai žmogus susitaiko su sa-
vo unikaliu gyvenimo tiks-
lu, kai jis išties susitapati-
na su organizacijos, kuriai 
priklauso, vizija, tuomet jis 
mažiau jaudinasi dėl kitų 
norų bei polinkių, taip pat ir 
dėl savo susikurtų iliuzijų.

Šitaip galima „pasidovano-
ti“ kiek daugiau laisvos va-
lios – bent man tai yra svar-
biausias laimės komponen-
tas. O gyvenimo tikslas visa-
da eina po savęs pažinimo. 

Kaip savo sapnų suprati-
mas gali padėti vystytis 
ne tik kiekvienam iš mūsų 
kaip individui, bet ir būti 
naudingas didesnėms so-
cialinėms struktūroms – 
verslui ir net miestams?
Tai pagrindinis mūsų veiklos 
„Dreamverse“ projekte tiks-
las. Turime idėjų, patirties, 
bet dar viskas prieš akis. Jau 
yra ne tik organizacijų, bet 
ir miestų, pasiruošusių daly-
vauti projekte.

Subjektyvia realybe grin-
džiamos vizijos nauda išties 
yra didžiulė. Kai miestas ar 
organizacija, užuot vaikę-
si madų vėjų, įsigilina į savo 
unikalų tikslą, pastebi, kad 
staiga sumažėja jiems būti-
nų resursų poreikis.  

Su „Dreamverse“ daro-
te tai, kas daugumai ga-
li skambėti kaip neįma-
noma beprotybė – renka-
te sapnus nuo 2002 m. iki 

dabar. Kita vertus, neabe-
joju, kad turite labai daug 
ką papasakoti.
Tai ilgalaikis mūsų tikslas. 
Esame įsitikinę, kad surink-
ti dideli informacijos blo-
kai padės pagrindus rastis 
empiriniams duomenims ir 
kartu nubrėš aiškius šablo-
nų kontūrus. 

Asmeniškai man įdomiau-
sias klausimas, kaip tyrinė-
jimus ir vystymąsi padary-
ti efektyvesnius. Kai turime 
vietą, kurioje skirtingi žmo-
nės bando spręsti iš esmės 
tas pačias problemas, tai vi-
sai įmanomas dalykas.  

Kokie Jūsų ateities pla-
nai?
Šiuo metu visuomenė yra 
kritiniame savo vystymo-
si taške. Ekonomika, sveika-
tos apsauga, klimatas, popu-
liacija, darbo rinka, vanduo, 
maistas – krizė apėmė viską 
ir, nors visi kalba apie nau-
jos mąstymo sistemos su-
kūrimą, mes vis dar esame 
šiuos sunkumus sukūrusio 
mąstymo įkaitai. Mus atga-
lios traukia senosios kolek-
tyvinės idėjos ir net naujos 
mokslinės idėjos atsiduotų 
tuo tvaiku.  

Ateinantys du dešimtme-
čiai bus aktyvių naujų pri-
sitaikymo formų paieš-
kos laikotarpis. Šie poky-
čiai kils nebent giliau suvo-
kus kiekvieno mūsų psicho-
loginius procesus. Turime 
atsisakyti daugelio apie sa-
ve susikurtų iliuzijų. Ma-
no planai ir būtų dirbti šio-
je sferoje.

Gal galėtumėte prasitar-
ti, apie ką kalbėsite vie-
no sapno pagrindu pasta-
tytame Vilniuje, tiksliau 
konferencijoje „TeDxVil-
nius“?
Pagrindinė mano pokalbio 
tema konferencijoje bus sa-
pnai kaip adaptavimosi ir 
inovacijų variklis. Kitaip ta-
riant, pasąmoninių faktorių 
nauda sprendžiant sudėtin-
gas problemas.



kAI koMANdA 
AukŠčIAu VISko

„ultros“ – fanatiškai ir išradingai sporto komandą 
palaikantys aistruoliai. Tačiau toks paprastas apibūdinimas 
mažai ką atskleidžia, o ir žodis „aistruoliai“ rodosi per 
silpnas. žodį „fanatai“ norisi pakartoti bent tris kartus. 
Tokį įspūdį susidariau susipažinęs su dviem kauno „žalgirio“ 
„ultrų“ stiliaus grupuotės „green White Boys“ nariais.

kęstutis Neverauskas
kestas.nevera@gmail.com
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kAI koMANdA 
AukŠčIAu VISko

2001-aisiais, kai buvau dar žalias 
paauglys, mano pasaulis sugriuvo. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ Lietuvos 
krepšinio lygos finalo seriją pralai-
mėjo Kauno „Žalgiriui“. Atrodė, kad 
daugiau niekas neegzistuoja ir nie-
kas nebesvarbu.

Kas galėjo pagalvoti, kad 
po 11 metų aš, Vilniuje gi-
męs ir augęs, sėdėsiu sos-
tinės centre su dviem kau-
niečiais ir kalbėsiuosi apie 
jų deklaruojamą meilę 
„žalgiriui“. Tikiu, kad kai 
kurie mano pažįstami tai 

sužinoję gali man ir rankos 
nebespausti.

Kai kurie sporto sirga-
lių principai yra sunkiai su-
vokiami ir paaiškinami su 
šiuo pasauliu nesusijusiems 
žmonėms. Visgi „ultros“, pa-
sirodo, turi dar griežtesnį 
kodeksą. „Laikas.lt“ nutarė 
giliau pažvelgti į tokio pobū-
džio grupuotes. Plačiau apie 
savo veiklą papasakoti suti-
ko du iš „Green White Boys“ 
berniukų. 

Gimė iš  
požiūrio
Vos sutikti šie du krepšinio 
gerbėjai aptraukė „ultrų“ ju-
dėjimą šiokia tokia mistikos 
migla – paprašė neatskleis-
ti jų tikrųjų vardų. Afišuo-
tis jie nelabai nori, sako, kad 
nemėgsta dėmesio. Ką gi, va-
dinsiu juos K. ir ž.

Abiem po 21 metus. Studi-
juojantys vyrukai pasakojo, 
kad savo mėgstamą koman-
dą palaiko jau septynerius 
metus. Iš pradžių jie palaikė 
„žalgirį“ su senųjų aistruo-
lių grupe „Green Death“. Vė-
liau, anot pašnekovų, išsi-
skyrė vyresnių ir jaunesnių 
sirgalių požiūris į komandos 

palaikymą ir taip prieš pen-
kerius metus atsirado „Gre-
en White Boys“ (GWB).

„Norėjome gyvesnės ais-
truolių tribūnos – daugiau 
mojuojamų vėliavų, nau-
jų dainų ir skanduočių, 

Subtilus būdas 
įsiutinti varžovų 

„ultras“ yra 
pagrobti jų 

vėliavą ir iškelti 
ją apverstą savo 

tribūnoje
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dažniau atlikti choreogra-
fijas, kurioms įgyvendinti 
naudojamos milžiniškos pa-
klodės ir kiti elementai. Se-
noji aistruolių karta į tai žiū-
rėjo labai konservatyviai ir 
nesileido į jokias kalbas“, – 
apie atsiskyrimo priežastis 
pasakojo ž. Šiuo metu GWB 
vienija apie 90 narių, kurių 
amžius svyruoja maždaug 
nuo 14 iki 25 metų.

Užbėgdami už akių, K. ir 
ž. patikslino, kad pagal api-
brėžimą „ultromis“ jų gru-
pės vadinti dar negalima. 
„Ultros“ yra tie, kurie ko-
mandą palaiko visur ir visa-
da. Mes kol kas tik einame 
link to. Tačiau kiek įmano-
ma stengiamės keliauti pas-
kui komandą, – sakė ž. – La-
bai įtemptas rungtynių tvar-
karaštis. Finansiškai neįma-
noma visur spėti.“ 

Manijai  
tenka aukoti
Plakatams gaminti ir keliau-
ti paskui komandą, kuri per 
savaitę žaidžia ne vienerias 
rungtynes, reikia daug laiko 
ir pinigų. Klausimas, iš kur 
jų gauna GWB jaunuoliai, 
kurių dauguma – studentai 
ir moksleiviai?

„Aišku, didžiausios paja-
mos iš tėvų. Tačiau kiekvie-
nais metais mūsų daugėja 
– atsiranda vis daugiau stu-
dentų. Stengiamės nusipirk-
ti automobilius, kad būtų pi-
giau važinėti į išvykas, – pa-
sakojo ž. – Aišku, yra ir nela-
bai sveikintinų būdų, bet, kai 
negali gyventi be komandos, 

be išvykų, kai kurie iš mūsų 
pasiima paskolas.“

Kai kurie, pasak vaikinų, 
dėl mylimos komandos bū-
na pasiryžę net ir apsilanky-
ti lombarde, lažybų konto-
rose ir taip prasimanyti lėšų 
kelionėms.

Kelionės – nepigus malo-
numas, tačiau žalios ir baltos 
spalvų marškinėliais vilkin-
čių berniukų užmojai taip pat 
ne ką mažesni. „Toliausia iš-
vyka buvo į Atėnus. Nors dar 
buvome ir Turkijoje, Ispani-
joje, Italijoje, Kroatijoje, Vo-
kietijoje... Praktiškai išmai-
šėme visą Europą“, – vardi-
jo ž. Praėjusį sezoną du GWB 
aistruoliai autostopu pasiekė 
Bambergą, esantį už maždaug 
2 000 kilometrų nuo Kauno. 
Dėl komandos šioje išvykoje 
jie sugaišo beveik savaitę.

Vaikinai neslėpė, kad šis 
fanatiškas pomėgis gali kelti 
nemažai trukdžių. „Tai kaip 
narkotikas – komandos pa-
laikymas taip „veža“, kad kai 
kurie dėl to aukoja ir moks-
lus. žinoma, kai kuriems pa-
vyksta su šia aistra suderinti 
ir mokslus, ir darbus.“

GWB kasmet saviškiams 
išleidžia ziną, kuriame apra-
šomos kelionės ir rungtynės, 
pasakojama, kaip buvo pa-
laikoma komanda. Taip pat 
savo veiklą aprašo interneto 
puslapyje.

 
Priešai lieka  
priešai visur
Dažnai žiniasklaidoje „ul-
tros“ minimi susistumdy-
mų, kurstomo smurto ar 
net neapykantos ir panašia-
me neigiamame kontekste. 

GWB vaikinai tvirtina, kad 
šis stereotipas yra neteisin-
gas ir kyla dėl nesupratimo. 
Vis dėlto jie pripažįsta, kad 
kartais mylimos komandos 
spalvas tenka ginti ir muš-
tynėse.

Atrodytų, „ultrų“ pasaulyje 
santykių tarp besivaržančių 
komandų gerbėjų pavadin-
ti šiltais tikrai negalima. Ta-
čiau, pasirodo, būna įvairių 
situacijų. GWB vaikinai pa-
sakojo, kad nuvykus į Atėnus 
juos svetingai pasitiko visoje 
Europoje itin kovingais lai-
komi „Panathinaikos“ „ul-
tros“. „Jie mūsiškiams pa-
rodė, kur arenoje galima pa-
sikabinti vėliavą. Vietoj ap-
saugos darbuotojų visą are-
ną ten valdo sirgaliai. Mus 
gerbė, bet pasakė, ko nega-
lima daryti. Pavyzdžiui, bu-
vo pasakyta, kad, jeigu patys 
provokuosime, niekas mū-
sų negins ir vargu ar gyvi iš-
eisime iš arenos, – pasakojo 
ž. – Visgi mačo metu kažkas 
iš „Panathinaikos“ aistruo-
lių į mus paleido tuščią bu-
teliuką. Tuomet patys grai-
kai pradėjo rėkti ant to žmo-
gaus, kuris taip padarė.“

Pašnekovai tvirtino, kad 
„ultrų“ pasaulyje galioja 
daug nerašytų taisyklių. Ta-
čiau nė viena jų neįpareigo-

Faktai apie „ultras“
„Ultros“ pirmiausia atsirado futbolo pasaulyje. „Ultromis“ sporto komandos sirgalių organizacijos 
vadinamos tik Europoje. Brazilijoje jos vadinamos torcidomis, Argentinoje – hinčadomis.
Seniausia „ultrų“ grupuote Lietuvoje vadinama „Pietų IV“, kurios nariai palaiko Vilniaus „Žalgirio“ 
futbolo klubą. Grupuotė įkurta 1985 metų spalio 19 dieną.
„Ultroms“ dėl susirėmimų tarpusavyje dažnai klijuojama chuliganų etiketė. Tačiau sporto 
chuliganų „firmos“ yra atskira sritis. Tokios grupuotės varžovų sirgalių puolimą laiko svarbesniu 
už savo komandos palaikymą.
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ja pasirūpinti į svečius atvy-
kusiais sirgaliais. „Jeigu gru-
puotės yra neutralios, o, pa-
vyzdžiui, pas mus atvažiuoja 
„ultros“ iš Italijos ir mums 
įdomu su jais susipažinti, 
taip ir padarome, apsikeičia-
me kontaktais. Tačiau, jei-
gu tu atvažiuoji į priešinin-
ko teritoriją, turi įvertinti si-
tuaciją, nes kitaip gali blogai 
baigtis“, – sakė ž.

Aistringai savo koman-
dų spalvas ginančių sirgalių 
susitikimus prie arenų kar-
tais seka ir muštynės. Vaiki-
nai tvirtino, kad pagal nera-
šytus „ultrų“ įstatymus tai 
yra priimtina, kol nenaudo-
jami ginklai. Subtilus būdas 
įsiutinti varžovų „ultras“ yra 
pagrobti jų vėliavą ir iškel-
ti ją apverstą savo tribūnoje. 
Tai laikoma didelio įžeidimo 
ženklu. Futbolo, iš kur ir kilo 
„ultrų“ judėjimas, gerbėjai 
neretai varžovų vėliavą dar 
ir viešai sudegina. 

Sėklos aistruoliu 
nevadina
Paklausti, kuo „ultros“ ski-
riasi nuo paprastų žiūro-
vų, besilankančių rungtynė-
se, GWB atstovai pasisten-
gė nupiešti savotišką portre-
tą. „Visuomenė visus be iš-
imties rungtynes žiūrinčius 

žmones su savo komandos 
šalikais vadina „fanais“. Ta-
čiau viena yra žiūrėti, o jau 
kita – palaikyti. „Ultrų“ pa-
saulyje žiūrovai, prisipir-
kę atributikos, nepiktai va-
dinami „pižonais“. Prie pa-
grindinių jų atributų gali-
ma priskirti dūdas“, – pasa-
kojo ž. Anot jo, tikrasis pa-
laikymas kuriamas balsais, 
sinchroniškais plojimais, šo-
kinėjimu.

„Mes esame kategoriškai 
prieš Sėklos idėjas“, – nukir-
to ž., paklaustas, kaip tuo-
met vadinti Lietuvoje taip 
garbinamą „Lietuvos krep-
šinio sirgalių nr. 1“. „Tai yra 
žmonės, kurie bando tik 
trumpam atitrūkti nuo savo 
įprasto gyvenimo. Tai nėra 
rimtas palaikymas. Tarp jų 
dauguma vienadienių sirga-
lių, kurie su komanda būna 
tik tol, kol jai sekasi. Jiems 
svetimas įvairesnis palaiky-
mas ir naujovės, palaikymo 
tradicijų kūrimas. Tai tiesiog 
gerų draugų susibūrimas, 
pomėgis išgerti alaus ir pa-
skanduoti. Mes savo veikloje 
įžvelgiame žymiai daugiau“, 
– Sėklos ir jo draugų veiklą 
apibūdino K.

GWB nariai arenose tampa 
pastebimi ne tik dėl šūksnių 
ir originalių plakatų, vadi-
namųjų choreografijų, bet ir 
dėl naudojamos pirotechni-
kos. Dūminius užtaisus are-
noje paleidę aistruoliai su-
silaukia policininkų dėme-
sio. Tačiau, pasak pačių sir-
galių, policijos veiksmai kar-
tais būna nepelnyti. „Jie vi-
sada stengiasi užmegzti po-
kalbį, vaidinti draugus, ieš-
koti kontaktų. Manau, kad 
jie taip daro, nes bijo, jog ne-
suvaldys situacijos, – pasa-
kojo K. – Dažnai pareigūnai 
paleidžia į darbą „bananus“ 
ir kitas priemones net nesu-
prasdami situacijos.“

P. S. „Laikas.lt“ nepalaiko 
jokios sporto komandos ir 
neagituoja imtis veiksmų, 
kurie prieštarautų įstaty-
mams arba drumstų vie-
šąją tvarką.



PokALBIS Su 
VIdeokAuku 
RoLANdu 
MASkoLIūNu

PokALBIS Su 
VIdeokAuku 
RoLANdu 
MASkoLIūNu
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Su daugelyje skirtingų sri-
čių dirbusiu vyru kalba-
mės apie vieną didžiausių 
jo aistrų – kiną. Tarsi šū-
viai taiklios R. Maskoliūno 
pastabos, pagardintos sub-
tilaus humoro gaidomis, 
bei skaitytojams rekomen-
duojamas geriausių matytų 
filmų dešimtukas – kas gali 
būti įdomiau?

 
Kino ir fantastikos mylė-
tojai iki šiol prisimena il-
gus metus Jūsų kurtą lai-
dą „Videokaukas“. Galbūt 
ateityje į kino ekranus 
grįš Jūsų vedama laida 
apie kiną arba ją pakeis 
naujas kino projektas?
Labai abejoju. Pastaraisiais 
metais mano televiziniai ir 
interneto projektai susiję su 
mokslo populiarinimu.

Daugelis keiksnoja šian-
dien Lietuvos kine susi-
klosčiusią situaciją – kal-
tina fiskalinių paskatų 
modelio nebuvimą, idė-
jų ir finansavimo stygių, 
kūrėjų nenorą bendrau-
ti tarpusavyje ir dalytis 
idėjomis, tačiau pamirš-
ta faktą, jog turime pui-
kių kino specialistų, o ša-
lies kino pramonė – itin 
jauna. Kokia Jūsų nuomo-
nė apie šiandienos kino 
padėtį Lietuvoje? Kokias 
tendencijas joje galėtumė-
te išskirti?
Šiandienos kino padėtis Lie-
tuvoje yra bloga. Tačiau gir-

dėjau, kad neseniai įkurtas 
Kino centras, kuriame dirbs 
ir energingoji Liana Ruoky-
tė. Tikiuosi, kad ši instituci-
ja pakeis susiklosčiusią si-
tuaciją. Pavyzdžiui, atsiras 
objektyvus konkursams pa-
teiktų scenarijų vertinimas. 
Kaip pamenate, vienas toks 
konkursas, kur buvo bando-
ma išrinkti istorinio epo sce-
narijų, gėdingai žlugo. Nei 
žalgirio, nei Margirio.

Nuo ko prasidėjo Jūsų su-
sidomėjimas kinu ir ke-
lias kino pramonės link?
Nepamenu, kaip prasidėjo, 
bet jį akivaizdžiai sustiprino 
darbas televizijoje ir „Vide-
okaukas“.

Esate veiklus žmogus, iš-
bandęs save net keliose 
ganėtinai skirtingose sri-
tyse – dėstėte Kauno me-
dicinos universitete, te-
levizijoje rengėte ir vedė-
te laidas „Videokaukas“, 
„Kaukodromas“, „Nega-
li būti“, „Gamtos kodas“, 
dirbote reklamos, rinko-

daros, leidybos ir kituose 
srityse, tačiau niekuomet 
pernelyg nenutolote nuo 
kino. Kokią vietą Jūsų gy-
venime užima kinas?
Kinas man yra svarbi pra-
mogos rūšis greta fantasti-
kos, sporto, vynų degustaci-
jų ir t. t.

Kada Jūsų gyvenime atsi-
rado fantastika?
Fantastiką pradėjau skaity-
ti mokykloje. Tačiau lemtin-
ga akimirka – A. clarke ro-
manas „2001 metų kosmi-
nė odisėja“, kurį vienuolikos 
metų nusipirkau viename 
Ukmergės knygyne. Tai bu-
vo stebuklas, nes tokios kny-
gos anuo metu buvo didžiu-
lis deficitas.

Šiemet Tarptautinio Vil-
niaus kino festivalio „Ki-
no pavasaris“ žiūrovai ne-
mokamai galėjo apsilanky-
ti mokslinių fantastinių ir 
mokslo populiarinimo fil-
mų festivalyje „Eureka“. 
Ar, Jūsų nuomone, Lietu-
vai reikėtų kasmečio fan-
tastinių filmų festivalio ir 
kokios jo prigijimo Lietu-
voje galimybės – ar lietu-
viai mėgsta fantastiką?
Pažįstu lietuvių, kuriems 
fantastika patinka. O jeigu 
nereikia mokėti už bilietus, 
tai tuomet dar daugiau šan-
sų, kad patiks. Ar tokių festi-
valių reikia, negaliu pasaky-
ti, – atlikite apklausą.

Laikai keičiasi, tobulė-
ja informacinės techno-

Turiu vienos 
fantastinės 
komedijos 
su siaubo 

elementais 
idėją...

Amelija Lučinskaitė
amelija.lucinskaite@gmail.com

Nestokojantis veiklos, kupinas 
idėjų ir savo tvirtą nuomonę 
turintis eruditas – būtent taip 
daugelis apibūdina „LRT televizijos“ 
programų direktorių Rolandą 
Maskoliūną, dar ir šiandien kartais 
pavadinamą Videokauku. 
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logijos ir kompiuterinės 
programos, didėja galimy-
bės kine naudoti specia-
liuosius efektus. Kokius 
fantastinio kino pokyčius, 
įvykusius per pastarą-
jį dešimtmetį, galėtumė-
te išskirti? Kokios šian-
dienės fantastikos kūrimo 
tendencijos?
holivude vis daugiau vaiz-
do efektų bei komiksų herojų 
su įvairiaspalvėmis pėdkel-
nėmis ir mažiau gerų idėjų 
bei peno apmąstymams. Gai-
la, nes originalių idėjų litera-
tūroje – nors kastuvu semk. 
Mokslinis fantastinis kinas 
sunyko, nors kartais gali-
ma pamatyti vieną kitą gerą 
juostą. Tokias, kaip „Mėnu-
lis“ arba „9-asis rajonas“.

Ko, Jūsų nuomone, reikia 
gerai fantastikai?
Gero scenarijaus ir talentin-
go režisieriaus, kuriam pini-
gai nėra svarbiausia.

Kokiais kriterijais re-
miantis vertinate filmus?
Idėjos originalumas, perso-
nažų tikroviškumas, auto-
rių sugebėjimas teisingai su-
dėlioti akcentus, veiksmo ri-
tmika, efektą sustiprinantis 
garso takelis ir t. t.

Ar kada nors svajojote su-
kurti savo filmą? Galbūt 
ateityje turėsime galimy-
bę išvysti filmą, sukurtą 
pagal R. Maskoliūno sce-
narijų, arba filmą, įkvėptą 
Jūsų idėjų?
Taip, yra tokių šansų. Turiu 
vienos fantastinės komedi-
jos su siaubo elementais idė-
ją – turiu „treatmentą“, rei-
kia prisėsti prie scenarijaus. 
Kol kas esu sukūręs tik do-
kumentinį filmą „Lietuvos 
genas“, kuriuo nesu labai pa-
tenkintas.

Spalio mėnesio žurnalo 
„Laikas.lt“ numerio tema – 

pristatote dešimties savo 
filmų favoritų sąrašą. Ar 
sunku iš aibės savo maty-
tų juostų išrinkti tik de-
šimt pačių patraukliausių 
ir rekomenduoti jas žiū-
rovui? Kokiais kriterijais 
remdamasis atrinkote bū-
tent šiuos filmus?
Taip, sunku, kadangi filmus 
žiūrint ne vienu metu, o de-
šimtmečiais, kai kurių įspū-
džiai išblėsta, be to, keičiasi 
ir pats vertintojas (šiuo atve-
ju aš). Todėl galiu išvardy-
ti filmus, palikusius man di-
džiausią įspūdį, ir tuos nau-
jesnius, prie kurių norisi su-
grįžti ir pažiūrėti dar ne vie-
ną kartą. Jie labai skirtingi – 
tarp jų yra filosofinis fantas-
tinis epas, absurdo komedi-
ja, olandiška šeimos drama, 
britų dainų miuziklas, saty-
rinė papročių komedija ir 
pan. Visų jų scenarijai prak-
tiškai tobuli, kaip ir režisūra, 
dialogai, operatorių darbas.

Holivude 
vis daugiau 

vaizdo efektų 
bei komiksų 

herojų su 
įvairiaspalvėmis 

pėdkelnėmis 
ir mažiau gerų 
idėjų bei peno 
apmąstymams

Rolando Maskoliūno  
rekomenduojamų filmų dešimtukas10

„Bėgantis skustuvo ašmenimis“  
(Blade Runner, 1982), rež. Ridley Scott.

„Charakteris“ (Karakter, 1997),  
rež. Mike van Diem.

„Modilianis“ (Modigliani, 2004),  
rež. Mick Davis.

„Lengvabūdė marti“ (Easy Virtue, 
1928), rež. Alfred Hitchcock.

„Aplink visatą“ (Across the Univer-
se, 2007), rež. Julie Taymor.

„Pikaso nuotykiai“ (The Adventures of 
Picasso, 1978), rež. Tage Danielsson.

„Memento“ (Memento, 2000),  
rež. Christopher Nolan.

„Laivas, kuris veža“ (The Boat That 
Rocked, 2009), rež. Richard Curtis.

„Amadėjus“ (Amadeus, 1984),  
rež. Milos Forman.

„2001: Kosminė odisėja“ (2001 Space 
Odyssey, 1968), rež. Stanley Kubrick.

fanatizmas. Ar fanatizmas 
egzistuoja kine ir kokiomis 
formomis jis pasireiškia?

Jis tikrai egzistuoja filme 
„Geležinis dangus“, kuriame 
fašistai iš Mėnulio ketina už-
kariauti žemę.

„Laikas.lt“ skaitytojams 
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Kas? Kur? Kada?

PARoVAI, kAS  
TA MeRgINA?
į Lietuvą antrą kartą sugrįžta mylima ir melodinga 
„Parov Stelar Band“. į jos koncertą menų fabrike 
„Loftas“ praeitais metais bilietai buvo išparduoti 
iki paskutiniojo. Šįkart jų jau irgi liko vos trečdalis. 
Taigi, nusimato gera svingo „pekla“.

Su grupės lyderiu Marcu-
su Fürenderiu, pasauly-
je geriau žinomu kaip Pa-
rov Stelar, kalbamės poil-
sio akimirką tarp naujo tu-
ro „The Princess“ koncertų. 
Jau maždaug už mėnesio jis 
savo prašmatniu turo auto-
busu riedės per Lenkiją link 
Vilniaus.

Parovai, smagu Tave vėl 
girdėti. Kaip praėjo tie 
metai, kol nesilankei 

„Lofte“?
Metai praėjo greitai. Turbūt 
vienas svarbiausių dalykų, 
įvykusių per šį laiką, – tėvys-
tė. Tapau tėvu. Be to, „Parov 
Stelar Band“ išleido naują 
albumą „The Princess“.

Kas ta mergina ant naujo-
jo albumo „Princess“ vir-
šelio?
Tai glamūro, prabangos, 
blizgučių simbolis – prak-
tiškai visa tai, su kuo žmo-

nės sieja muzikanto profesi-
ją. Tačiau tuo pat metu toji 
princesė simbolizuoja ir ki-
tą viso to pusę – tamsesnią-
ją. Jos publika dažniausiai 
nemato. Kalbu apie spaudi-
mą būti įstrigusiam tam ti-
kroje sceninėje rolėje, bū-
tinybę įgyvendinti klausy-
tojų lūkesčius ir pan. žmo-
nės apie scenos artistą gal-
voja taip, kaip nori, kaip jie 
patys susikuria jo įvaizdį sa-
vo galvose. 

Tai Tu irgi jauti tą spaudi-
mą iš klausytojų? Juk ne-
gali nuvilti gerbėjų.
Tikrai taip. Savo darbui ir 
sau pačiam esu iškėlęs la-
bai aukštą kartelę. Juk kūrė-
jui svarbiausia būti vienin-
teliam ir nepakartojamam 
– tik tokiu atveju gali iš tie-
sų kam nors būti įdomus. Tai 
reiškia, kad turi daryti tai, ką 
jauti, o ne tai, kas geriau par-
duodama. O mūsų gerbėjų 
lūkesčiai visuomet yra labai 

Spalio 6 d.
Gyvi instrumentai, energingas vokalas, reggae tūsas, daug 
pozityvo ir šiluma – dar trūksta argumentų? Skaityk toliau.
Iš dviejų gerbtinų grupių – „Dubenėliai“ ir „Ministry of 
Echology“ – susibūrė viena galinga kompanija „The Two-
Makers“. „Lofte“ įvyks jų esminis debiutinis koncertas. 
Ta proga iš Maskvos atvyksta vienas labiausiai užsirekomen-
davusių Mc – Steppa Style. Steppa Style Rusijoje jau užsiti-
krino kaip geriausias reggae / dub muzikos atlikėjas. O tarp-
tautiniu lygmeniu jis scena dalijosi su bene visais jungle / 
reggae / dub karaliais.

Vakaro meniu:
Steppa Style (Maskva) meets The TWO–TIMERS 
NO DJs (Jamaica set)
cr-edit aka Doctah Jahngle (LRT Opus)
E-roott (Groove Tribe)
Bilietai renginio dieną:
15 Lt iki 23 val., nuo 23 val. – 20 Lt.
Galima įsigyti išankstinius: 
LOFTE (8 621  99 580) – 15 Lt, 
TRIPe per Rastadienius (ketvirtadieniais) – 15 Lt.

LRT OPUS GYVAI: 
Steppa Style meets 
THE TWO TIMERS
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THE BALL & CHAIN BAD ASS 
RETRO HALLOWEEN su orkestru
Spalio 31 d.
Tai bus neabejotinai didžiausias Helovino vakarėlis 
mieste. „The Ball & chain BAD ASS RETRO“ naktys jau išsi-
kovojo savo vardą tarp tų, kurie mėgsta ne tik barą remti, bet 
ir šokti. Be to, šįkart Jurgio ir Ericos kompanija pristatys savo 
šviežutėlį mini orkestrą, daug šventinės tematikos dekoraci-
jų, siurprizų, heloviniškų bjaurybių. O kur dar „Show Makers 
akademijos“ šokėjai, užvedantys lindihopo profesionalai bei 
daug baisių linksmybių. Trumpiau tariant, bus šventė. 

MĖNESIO RENGINYS

DJ PREMIER (Gang Starr)  
& MC Bumpy Knuckles
Spalio 13 d.
„Diskoholikai“ triukšmingai pristato dar vieną gyvai ir gar-
siai skambančią legendą – iš šlovės spindulių niekaip nesi-
traukiančio hiphopo dueto „Gang Starr“ narį DJ Premier, 
kuris kartu su Mc Bumpy Knuckles judins menų fabri-
ko „Loftas“ sienas. Taip pat: „G&G Sindikatas“, „Dee & Ka-
my“, Mc Messiah, Omerta Alekna.

dideli. Juos pateisinti labai 
nelengvas darbas.

Tavo muzika išties išskir-
tinė – įdomu, kas dedasi 
Tavo galvoje, kai ją kuri?
Kiekviena daina yra kokio 
nors patyrimo, jausmo, nuo-
tykio, naujos pažinties ats-
pindys. Aplink mane vyksta 
tiek daug įdomių ir gerų da-
lykų, kad visa tai tik dar la-
biau motyvuoja kurti ir pro-
diusuoti naujas dainas.

Jūs po Europą keliaujate 
savo specialiu grupės au-
tobusu. Kodėl? Nepatinka 
skristi lėktuvu? Kas nors 
iš jūsų to bijo?
Taip, iš tiesų vengiame 
skraidyti lėktuvais, tačiau ne 
dėl to, kad kas nors iš mū-
sų to bijo. Juk žymiai pato-
giau nepriklausyti nuo jo-
kių grafikų, nereikia lauk-
ti eilėse prie „check-in“, at-
skridus nereikia ir vėl lauk-
ti, kol tau grąžins lagaminus 
(o daiktų mes turime daug), 
nereikia grūsti daiktų į kelis 
mažus lagaminus, juos gali-
me tiesiog laisvai sudėti į au-
tobusą. Ir, žinoma, didžiau-
sias keliavimo ant ratų pri-
valumas – važiuodami mes 
puikiai galime išsimiegoti, 

nes autobuse yra sumontuo-
tos lovos.

Kokie kertiniai gyvenimo 
momentai suformavo Ta-
vo asmenybę – tokią, su 
kokia šiandien kalbuosi?
Šiame versle esu jau daugiau 
nei 15 metų, taigi mano gy-
venime būta visko. Vienas 
kertinių momentų karjeroje, 
žinoma, buvo mano pirmojo 
albumo prodiusavimas, pir-
masis didelis šou, pažintis su 
„Parov Stelar Band“ muzi-
kantais, savo muzikinės lei-
dybinės firmos įkūrimas ir 
galiausiai... tėvystė! Gyveni-
mas šiaip jau yra kupinas tų 
kertinių akimirkų, todėl esu 
įsitikinęs, kad jų bus dar ne 
viena. Labai smalsu, kas ma-
nęs dar laukia (šypsosi).

Taigi gero kelio per Lenki-
ją link Lietuvos. Pasima-
tysime jau kiek daugiau 
nei už mėnesio.
Ačiū tau ir „Loftui“ už palai-
kymą – labai tai vertinu. Iki! 

 
Tuborg Loftas Live: 
PAROV STELAR BAND

Lapkričio 18 d.
Bilietus platina TIKETA

Dress code 
– Halloween 

retro!

REIVŲ REIVAS 
Spalio 19 d. 
STEREO Mcs (DJ set), Bam („Jungle Brothers“), 
MANFREDAS („Metal On Metal“), „Kick Punch 
Gang“, „The Scrambled Eggs“, ThE SNEEKERS feat. 
Justinas Jarutis, Daugvinas (Trip), DJ Eddy NO Djs
„Lofte“ prasideda nauja renginių serija „Reivų Rei-
vas“, skirta išskirtinai šokių muzikai ir šokiams. Gro-
jikų nusimato daug, tačiau laukiamiausi, žinoma, vi-
sad svečiai – šįkart tai legendiniai, jau daugiau 20 me-
tų šokių aikštynų karaliai „Stereo Mcs“. Lyg to būtų 
maža, „Stereo Mcs“ vokalistą Robą Birchą į menų fa-
briką „Loftas“ atlydės geras jo draugas, „Jungle Brot-
hers“ narys – Afrika Baby Bam, taip pat žinomas kaip 
tiesiog Bam. Taigi šok šok ir šok – tai sveika. 

Bilietus platina TIKETA 

LOFTO namai ir naujausia informacija
Nes kur geriausia – žinoti reikia!

www.menufabrikas.lt



Šis spotas pavadintas vie-
no bangų aistruolio gar-
bei. Jis buvo tas, kuriam kilo 
mintis, kad senasis Švento-
sios molas, įlankoje ištekan-
ti upė ir mažasis moliukas 

Labas!
Kas nematė mūsų naujos laidos – eterio chuligano – TV6 
eteryje, gali sau graužti nagus. Mes jau pasakojome tūks-
tantį įdomių dalykų, o kiek dar visko laukia...

Siūlome Jums trumpą, bet įdomų reportažą iš vietos, kur 
susirenka tikri fanatikai. Tai – „Akinio spotas“. Vieta Lie-
tuvoje, kur yra bangų. Rudeniškai atšalus orams, bet paki-
lus vėjui, čia susirenka atsidavę bangų gaudytojai. Nesvar-
bu, ar naudoja burlentes, ar jėgos aitvarus, ar banglentes, 
jiems netrukdo žema oro ir vandens temperatūra ir dažnai 
prakiūrantis dangus... 

Paskaitykite apie bangų fanatikus, o mes susitiksime se-
kmadieniais 12 val.!

 
Peace :)

„Adrenalino“ komanda

NeI ŠALTIS, NeI LIeTuS 
jIeMS – Ne kLIūTyS…
Visi žinome, kad rudenį atšąla orai, pakyla vėjai ir lyja lietūs. 
Sėdėdami miestuose tokį orą keiksnojame ir svajojame apie šiltą 
vasarą…o yra tokių žmonių, kurie šio sezono laukia visą vasarą. 
Tai vėjo „gaudytojai“ ir bangų mėgėjai.

turėtų būti ideali vieta su-
siformuoti tvarkingai ban-
gai. Akinis pats šią vietą ir iš-
bandė… Idėjos pasiteisino ir 
dabar čia yra beveik vienin-
telis bangų spotas Lietuvo-
je. Tiesa, legendinį Akinį ga-

Lietuvoje bangos kyla tik sustiprėjus vėjui. Kitaip tariant, 
jei pučia smarkus vėjas, Baltija banguoja. Taigi, pakilus 
rudeniniams vėjams, bangomis gali džiaugtis Lietuvos 
burlentininkai ir jėgos aitvarų aistruoliai. Nedaug yra to-
kių vietų mūsų jūros pakrantėje, kur ridenasi tvarkingos, 
„raidinti“ tinkamos bangos. Mūsų komanda apsilankė vie-
noje iš žinomiausių – vadinamajame „Akinyje“. 
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Spalio mėnesį „Adrenalinas“  

rekomenduoja aplankyti:

 spalio 23 d. Kauno „žalgirio“ arenoje 

įvyks įspūdingas milžiniškų automobilių 

monstrų „Monster X Tour“ pasirodymas. 

Tai – galingiausiu renginiu pasaulyje titu-

luojamas šou iš Jungtinių Amerikos Valsti-

jų, šiemet pirmą kartą atkeliaujantis į Lie-

tuvą. Šiukštu nepražiopsokit...

 spalio 27 d. aktyvaus laisvalaikio centre 

K.A.B.L.Y.S planuojamos vienos didžiausių 

Lietuvoje „indoor“ riedlen-

čių ir BMX dviračių varžy-

bos. Sklinda gandai, kad pa-

saulyje žymūs atletai nori 

patekti į šias varžybas. Taigi, 

į ką paganyti akis, tikrai bus.

NeI ŠALTIS, NeI LIeTuS 
jIeMS – Ne kLIūTyS…

Tekstas ir nuotr. – Aistės Ridikaitės

lima čia sutikti besitaškan-
tį bangose kas kartą, kai jos 
pakyla.

Kitos burlentininkų legen-
dos pasakoja, kad būtent čia 
Eglė žalčių karalienė sulau-
kė kraujo puta atplaukusio 
žilvino. Po didžiųjų audrų 
šioje vietoje iš upės ištekan-
tis vanduo nusidažo raudo-
na kraujo spalva…

Bet grįžkime prie vandens 
kostiumais apsirengusių vė-
jo ir bangų fanatikų, kuriuos 

čia gali sutikti visą 
rugsėjį, spalį, o kartais 
net lapkritį ir gruodį. 
Jie jums pasakys, kad 
jūra tokiu metu visai ne-
šalta, vėjas galėtų būti ir 
stipresnis, na o saulė ne-
labai ir reikalinga. Nesu-
tinkate? Tiesiog pažiūrė-
kite į jų, po gerų keturių ar 
penkių valandų išlipusių iš 
vandens, veidus. Pamatysi-
te plačiausias šypsenas. Pa-
matysite laimingiausius fa-
natikus. žmones, kuriems 
nieko nebetrūksta.

Bangų fanatikus 
„Akinyje“ gali 

sutikti visą 
rugsėjį, spalį, 
o kartais net 

lapkritį ir 
gruodį...



Geštalt institutų yra be-
veik visose pasaulio šaly-
se, todėl vienu metu galiu 
ir daug keliauti, ir mokytis 
psichologijos – geriau pa-
žinti save ir pasaulį. 

Pavasarį gavau netikėtą pa-
siūlymą iš Rusijos – reng-
ti seminarus Kaukazo regi-
one, Karačiajų Čerkesijos 
Respublikoje, vos už dviejų 
šimtų kilometrų nuo Čečė-
nijos. Draugai ėmė gąsdinti, 
kad važiuoju į karo zoną, kur 
šaudo ir grobia.

Tačiau kelionė buvo nuos-
tabi! Nuotykiai prasidėjo 
tik nusileidus lėktuvui. Ma-
ne pasitiko stovyklos orga-
nizatorius, geštalt psicho-
terapeutas Ilja, senas, su-
rūdijęs automobilis „žigu-

AToSTogoS MokANT 
kITuS PSIchoTeRAPIjoS. 
ŠįkART – kAukAZe
Turiu vieną keistą įprotį – tuomet, kai visi žmonės 
ilsisi atostogaudami paplūdimiuose ar sodybose, aš jau 
aštuonerius metus atostogas praleidžiu besimokydama 
arba mokydama kitus: dalyvauju įvairiuose geštaltinės 
psichoterapijos mokymuose Lietuvoje ir užsienyje arba 
pati vedu mokymus būsimiems psichoterapeutams. 

mobilis iš tiesų nebeužsive-
dė ir teko jį stumti, o atvykus 
į vietą, vairuotojas bandė iš-
kaulyti daug didesnę nei su-
tarta pinigų sumą, priekaiš-
taudamas, kad tai mes sulau-
žėme jo mašiną...

Gyvenvietė Archiz su 
maždaug 200 gyventojų – la-
bai paprasta ir skurdi. žmo-
nės beveik nieko neaugina, 
jie gyvena iš turistų, turgu-
je perkančių vilnones koji-
nes, medų ir uogienes. Visur 
Kaukaze pilna laisvai vaikš-
tinėjančių arklių, kaip kar-
vių Indijoje, ir ten dažnai 
nebūna elektros. Taip pat 
nemačiau nė vieno pririš-
to šuns, tačiau nė vienas ir 
neužpuolė. Gyvenome bu-
vusioje sovietinėje ir kadai-
se prabangioje poilsiavietėje 
su tuos laikus menančia val-
gykla. Todėl apsimečiau ve-
getare. Tačiau maistas, kurį 
gamino vietinės močiutės iš 
lentų sukaltose „kavinėse“, 
buvo fantastiškai skanus. 
Porą dienų ir ten nedrįsau 
nieko ragauti, tačiau išdrįsu-
si nebegalėjau sustoti. 

Regionas, kuriame gyve-
nome, – musulmoniškas, 
kaip ir jų tradicijos. Vestuvės 
čia švenčiamos penkias die-
nas, o gimus vaikui, berniu-
kas svarbesnis už mergaitę. 
Nors moterys ir vyrai šiais 
laikais valgo prie vieno sta-
lo, tačiau mane patikino, kad 
porų, gyvenančių kartu ne-
susituokus, pas juos nebūna.

Aš dešimt dienų ne tik ža-
vėjausi pasakiška laukine 
Kaukazo gamta, bet ir pakei-
čiau požiūrį į tam tikras Va-
karų pasaulio vertybes. Buvo 
gražu stebėti tradicijas, šei-
mą su aiškiai apibrėžtais vai-
dmenimis ir paprastą žmonių 
gyvenimą be pompastikos 
ar nereikalingų daiktų, ku-
rių mes turime pilnus namus. 
Gailėjausi tik vieno – buvau 
šalia Elbruso kalno, tačiau iki 
jo taip ir nenuvažiavau. Ta-
čiau paskutinę dieną pama-
čiau pro mašinos langą...

Brigita kaleckaitė
Vilniaus Geštalt  
instituto dėstytoja

li“ ir už jį dar senesnis vai-
ruotojas – 70 metų bedan-
tis armėnas. Išgirdusi, kad 
važiuosime 300 km, pama-
niau, kad automobilis kelio-

nės metu sulūš, o vairuoto-
jas mirs nuo širdies smūgio 
ar senatvės. Tačiau jis lėkė 
kaip tikras „džigitas“. Tiesa, 
sustojus pusiaukelėje, auto-
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Ekscentriški grupės nariai 
į Vilnių savo specialiu turo 
autobusu atriedės jau lap-
kričio 18 dieną, išsikraus šou 
įrangą ir vakare surengs pa-
siutusį svingo pasirodymą. 

Marcusas Fürenderis, vi-
sam pasauliui žinomas kaip 
Parov Stelar, yra kilęs iš Aus-

Lietuvoje labai mylima ir visame 
pasaulyje vertinama grupė „Parov Stelar 
Band“ sugrįžta į menų fabriką „Loftas“. 

Lietuvoje labai mylima ir 
visame pasaulyje vertina-
ma grupė „Parov Stelar 
Band“ sugrįžta į menų fa-
briką „Loftas“. 

„The Princess“. „Aišku, nu-
skambės ir ankstesnė mūsų 
kūryba“, – viename interviu 
Lietuvai užsimena p. P. Stelar.

Faktai. Iš viso „Parov Ste-
lar Band“ komandą sudaro 
15 žmonių – tiek jų atvyks-
ta ir į „Loftą“. Scenoje stovės 
– šešiese, už scenos ribų prie 
šio pasirodymo dirbs net 9 
žmonės bei visa menų fabri-
ko kompanija.

Koncertas patiks, jei-
gu patinka prieškario Ame-
rikos gangsterių įvaizdis ar 

Bilietai

trijos miesto Linco, vedęs 
kylančią dainininkę Lilją 
Bloom, augina mažą vaikutį, 
penkias kates ir vieną muzi-
kinę kompaniją, pavadinimu 
„Etage Noir Recordings“. 

„Parov Stelar Band“ jau 
nebando įrodyti, kad yra vie-
ni geriausių, jei ne patys ge-
riausi, savo muzikinio žan-
ro pasaulyje, o tiesiog mė-
gaujasi kūryba, koncertais ir 
gerbėjais. 

Į Lietuvą jie atvyksta pri-
statyti savo naujojo albumo 

bent filmai apie juos, lindi-
hopas, skrybėlių kultūra, es-
tetika, esi melomanas, o gal 
tiesiog priekabus garsams, 
išlepintas geros muzikos, 
bet jos tau vis negana, ir, be 
abejo, jei patinka senas geras 
svingas bei modernus elek-
troninis svingas.  

Lapkričio 18 d. 
Kaina – 69–704 Lt 
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Bilietai

 „dISNey oN Ice“ Šou „ŠVeNTė!“ 
– SukuRTAS VAIkAMS, BeT 
įdoMuS IR SuAuguSIeSIeMS
Pirmieji „disney“ pasaulio personažai dienos šviesą išvydo beveik prieš 
šimtmetį ir nuo to laiko sparčiai populiarėjo, užkariavo vis didesnę planetos 
dalį, kol galiausiai turbūt neliko nė vieno vaiko, kuris nemylėtų „disney“ 
herojų. Be to, ir pačių herojų gretos ėmė sparčiai didėti. „disney“ tapo 
amerikiečių sukurtu ir pasauliui padovanotu stebuklu.

Spalvingame spektaklyje pa-
sirodys net 52 „Disney“ he-
rojai iš 16 skirtingų populia-
riausių „Disney“ istorijų, tad 
kiekvienas vaikas „Siemens“ 

arenoje iš arti galės pamaty-
ti savo mylimiausius hero-
jus. Be to, „Disney On Ice“ 
kuriami ledo šou skleidžia 
magiją ir tėveliams ar sene-

liams, kuriems taip pat pra-
vartu susipažinti su tuo, kuo 
gyvena ir apie ką svajoja jų 
vaikai ar anūkai. 

Ne mažiau emocijų suaugu-
siesiems kelia ir galimybė 
prisiliesti prie savos vaikys-
tės – juk daugelis su malo-
nia nostalgija ir šypsena pri-
simena pirmuosius „Disney“ 
personažus iš savo vaikystės 
ar jaunystės: peliuką Mikį su 
drauge Mine, ančiuką Do-
naldą ar šuniuką Plutą...

Nuotaikingame šou „Šven-
tė!“ vaikai bus supažindi-
nami su populiariausio-
mis ir didžiausiomis me-
tų šventėmis bei jų tradici-
jomis. O kadangi ši pažintis 
bus „įvilkta“ į dėmesį pri-
kaustančio ledo šou rūbą, 
labai tikėtina, jog vaikai to-
kią kultūrinę pamoką pri-
simins labai ilgai. Be to, pa-
sak šou kūrėjų, bus ką naujo 
šou metu sužinoti ir suau-
gusiesiems.

Ant ledo gražiausius pasi-
rodymo numerius demons-
truos 32 talentingi dailiojo 
čiuožimo meistrai, į trupę 
suburti iš skirtingų pasaulio 
kampelių. Profesionaliems 
čiuožėjams „Disney“ pasau-
lio personažus įkūnyti pa-
dės ne tik unikalus ryškias-
palvis makiažas, bet ir ne-
priekaištingi kostiumai. Per 
vieną spektaklį žiūrovai ga-
lės pasigrožėti net 155 kos-
tiumų komplektais. Be to, 
kiekvieno numerio, atspin-
dinčio skirtingas šventes, 
metu sceną puoš vis kito-
kios, viena už kitą įspūdin-
gesnės dekoracijos.
 
Sausio 29–30 d. 
Kaina – nuo 82 iki 192 Lt

Jau 2013 metų sausio 29–30 dienomis daugelis šių ma-
žų stebuklų, kasdien džiuginančių mūsų planetos gyven-
tojų akis, susiburs į vieną vietą – Vilniaus „Siemens“ are-
ną. Taigi tam, kad pradžiugintumėte ir pačiu laimingiau-
siu vaiku padarytumėte savo mažylį, nesvarbu ar jam dve-
ji metai, ar dvylika, pakaks apsilankyti nuotaikingame le-
do šou „Šventė!“.
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Bilietai

 Kanados šou giganto trupė 
Vilniaus „Siemens“ areno-
je 2013 metų balandžio 18–
20 dienomis surengs tris 
pasirodymus.

„Alegría“ šiais metais Lon-
done vykusioje viso pasaulio 
renginių organizatorių kon-
ferencijoje buvo išrinktas 
pačiu geriausiu metų šou. 
Tai klasikinis „cirque du So-
leil“ spektaklis, kurį nuo jo 
premjeros 1994 metais visa-
me pasaulyje jau matė dau-
giau nei 10 mln. žiūrovų. 

„Alegría“ – tai iš ispa-
nų kalbos kilęs žodis, reiš-
kiantis pakilią nuotaiką ir 
džiaugsmą. Nepamirštamą 
spektaklį kuria tarptauti-
nė profesionaliausių 55 ar-
tistų ir muzikantų trupė, su-
rinkta iš 15 šalių. „Alegría“ – 
tai barokinio ir operinio sti-
liaus „cirque du Soleil“ kū-
rinys, kuriame neišdildomus 
įspūdžius ir užburiantį vaiz-
dą kuria spalvingi kostiumai, 
originali gyvai atliekama 
muzika ir, svarbiausia, su-
dėtingi unikalūs artistų nu-
meriai, pribloškiantys atle-
tiškumu bei aktoriniu meis-
triškumu. 

Sudėtingi, nežemiškais 
vadinami pasirodymai – tai 
neįtikėtino artistų talento, 

 „cIRque du SoLeIL“ 
į VILNIų gRįžTA Su 
SPekTAkLIu „ALegRíA“

Lietuvių širdis 
praėjusių metų pa-
baigoje spektakliu 
„Saltimbanco“ už-
kariavęs garsiau-
sias ir brangiausias 
pasaulyje šou 
kūrėjas „cirque du 
Soleil“ į Vilnių grįš 
su kitu kritikų ir vi-
so pasaulio žiūrovų 
pripažintu bei vienu 
gražiausių spekta-
kliu „Alegría“.

įgūdžių, jėgos, greičio ir ele-
gancijos derinys. 

2,5 val. trukmės spektakly-
je rodomi kvapą gniaužian-
tys akrobatiniai triukai, tarp 
kurių dramatiškas ir itin su-
dėtingas sinchroninių trape-
cijų numeris bei labai daug 
fizinių jėgų reikalaujantis 
ir artistų gyvybei pavojin-
gas akrobatinis numeris ant 
į daugiau nei 12 metrų aukš-
tį iškeltų strypų. Čia ir ugnies 
peilių šokis, kurio metu du 

vikrūs artistai, pavojingai 
manipuliuodami ugnimi, pu-
blikai pristato autentišką ri-
tualinį Mongolijos šokį. 

Jaunystės gyvybingumas 
atsiskleidžia greito tempo 
specialiame gimnastikos nu-
meryje, kuris yra puikus to-
bulos sinchroninės chore-
ografijos ir akrobatikos ant 
tramplino derinys, o rusiškų 
strypų šou akrobatai šokinė-
ja ir atlieka salto ore kojomis 
nusileisdami vos ant 10 cm 

skersmens kolegų pečių lai-
komų strypų.  Sakoma, kad 
„Alegría“ – tai daugiau nei 
spektaklis... Tai jaudinantis 
ir unikalus išgyvenimas, ku-
ris užburs bet kokio amžiaus 
žiūrovą. 
 
Balandžio 18–20 d. 
Kaina – 137–407 Lt 



Dar prieš pradėdamas turnė po pasaulį, atlikėjas suren-
gė du grandiozinius koncertus prie garsiųjų Holivudo kal-
vų pastatytame didžiausiame JAV amfiteatre „Hollywood 
Bowl“, kur jo paklausyti susirinko daugiau kaip 30 tūkst. 
žmonių.

hITo „LA 
cAMISA NegRA“ 
ATLIkėjAS 
juANeSAS 
LIeTuVIAMS 
žAdA FIeSTą!

Pirmą kartą į Lietuvą jau šį rudenį 
atvyksianti ypatinga Lotynų 
Amerikos žvaigždė atlikėjas juanesas 
jau leidosi į savo akustinių („MTV 
unplugged“) koncertų pasaulines 
gastroles, o lietuviams Vilniaus 
„Siemens“ arenoje pažadėjo surengti 
tikrą kolumbietišką fiestą. 

„Juanesas dar kartą įrodė, 
jog nėra už jį geriau geban-
čio panaikinti atskirtį tarp 
skirtingų kalbų ir kultūrų, 
socialinių sluoksnių ir po-
litikos, meilės ir sielvarto. 
Per jo koncertą išnyko visi 
ten buvusios publikos skir-
tumai... Juanesas savo ger-
bėjams padovanojo be ga-
lo nuoširdų 2,5 val. trukmės 
koncertą, kurio metu atrodė, 
kad pasaulyje nėra geresnės 
vietos nei „hollywood Bowl“ 

amfiteatras“, – apie vieną iš 
koncertų atsiliepė populia-
raus JAV savaitraščio žur-
nalistas.

Pasak Juaneso, muzika – 
tai jungianti jėga, muzika – 
tai kalba, kurią supranta vi-
si, nepriklausomai nuo to, 
kokia kalba ji atliekama. Be 
to, Juaneso koncertai išskir-
tiniai tuo, kad juose skam-
ba ne vien Lotynų Amerikos 
melodijos apie meilę ir iš-

siskyrimą. Juaneso koncer-
to repertuaras atskleidžia jo 
gyvenimo istoriją ir taip pa-
sirodymą paverčia be galo 
intymiu, šiltu ir nuoširdžiu.

Pats Juanesas, duodamas 
išskirtinį interviu jo koncer-
tą Vilniaus „Siemens“ are-
noje „apšildysiančiam“ Jur-
giui Didžiuliui, pabrėžė, jog 
nėra svarbu tai, kad galbūt 
nemaža lietuvių dalis ge-
rai nežino visų jo dainų. Pa-
sak Juaneso, dėl to gerbė-
jų akyse nė kiek nenukentės 
nei koncerto kokybė, nei ten 
tvyranti nuotaika.

„Mes lietuviams parodysi-
me šou. Šou, kuris bus nuos-
tabus. Pagrosime visokios 

muzikos: nuo salsos iki roko, 
regio, nuo šokių dainų iki ba-
ladžių... Koncertas bus akus-
tinis, tačiau tai nereiškia, 
kad žiūrovai bus ramūs ir sė-
dės vienoje vietoje. Priešin-
gai, tai koncertas, kuriame 
bus daug energijos, emocijų. 
Su grupe pradėsime nuo ra-
mesnės, intymesnės muzi-
kos ir judėsime link audrin-
gos kolumbietiškos fiestos“, 
– būsimo pasirodymo deta-
les atskleidžia Juanesas. 

Lapkričio 7 d. 
Kaina – 102–158 Lt 

renginių gidas  
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Pasak „Pasion de Buena Vis-
ta“ atlikėjų, tik mažoje, ka-
merinėje patalpoje galima 
surengti išties kokybišką pa-
sirodymą bei tinkamai per-
teikti ir parodyti turtingą ir 
išraiškingą Kubos muzikinę 

kuBIečIų TRuPė „PASIoN de 
BueNA VISTA“ PASIRodyS 
kAMeRINėje APLINkoje
gruodžio 20–23 dienomis didžiausiuose Lietuvos miestuose 
autentiškus pasirodymus surengs profesionali šokėjų ir muzikantų 
trupė iš kubos „Pasion de Buena Vista“. Trupės pageidavimu į jų 
pasirodymus klaipėdos „Švyturio“, Panevėžio „cido“, kauno „žalgirio“ 
ir Vilniaus „Siemens“ arenose galės patekti tik po 2 tūkst. žiūrovų.

renginių gidas  

kultūrą, kuriai labai svarbus 
intymumas, ore tvyranti ais-
tra ir kubietiškas karštis. 

Į pasaulines gastroles besi-
ruošiantys „Pasion de Bue-
na Vista“ artistai lietuviams 

prieš pat didžiausias me-
tų šventes žada nepamiršta-
mą, unikalią, gyvai atlieka-
mos kubietiškos muzikos ir 
aistringų autentiškų šokių 
fiestą, kurioje Lotynų Ame-
rikos ritmų mėgėjai nesun-
kiai atpažins tokius šokius, 
kaip salsa, rumba, mamba ar 
čia čia čia.

Kubiečių „Pasion de Buena 
Vista“ trupę sudaro geriau-
si Kubos artistai: šeši talen-

tingi šokėjai, du užburian-
čio balso dainininkai – geni-
alieji Pachinas Inocencio ir 
Mariela Stiven, dešimt mu-
zikantų ir trys pritariantie-
ji atlikėjai.
 
Gruodžio 21–23 d. 
Kaina – 40–80 Lt 

Trupė pageidauja, kad jų pasirodymams arenose būtų su-
kurta kamerinė aplinka, todėl arenų erdvės turės būti su-
mažintos iki minimumo. Tokiu būdu bus garantuojamas 
ne tik puikus matomumas bet kur sėdinčiam žiūrovui, bet 
ir sukuriama ypatinga atmosfera.
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„Talentų bankas“ pristato: 

NoISySILeNce

„Odeta „Noisy“ Riškutė ir 
živilė „Silence“ Zablackai-
tė susipažino atsitiktinai – 
Londone, kur Odeta šiemet 
gavo kūrybinių medijų di-
plomą. živilė Vilniuje yra 
baigusi fotografijos studijas 
su video pakraipa. Šią žiemą 
jos ėmėsi realizuoti tai, ko 
išmoko aukštosiose.

„Talentų banke“ dalijamės 
keletu „Noisysilence“ foto-
grafijų, užsimindami, kad jos 
kuria ir vaizdo klipus.

Jos vardu živilė ir Odeta
Fiksuoja judančius ir nejudančius vaizdus
Startavo šią žiemą
Jų portfolio kol kas – pora vaizdo klipų ir kelios fotosesijos
Jų darbus rasite behance.net/noisysilence ir facebook.com/silenceisnoisy

Talentų bankas šį mėnesį surizikuoja ir dėmesį skiria 
šviežiam, savo idėjas dar šlifuojančiam projektui 
„Noisysilence“. „jų „Facebook“ fanų skaičius kol kas 
mažesnis nei jų draugų, o vaizdo klipai „youTube“ dar 
tik laukia pirmojo tūkstančio peržiūrų. Tačiau dėl to 
mums tik įdomiau.

Jų kūrybos filosofija pa-
prasta įvardyti, bet sunki įgy-
vendinti. „Savo nuotrauko-
mis ir vaizdo klipais norime 
pasakyti ką nors gilesnio, tai, 
kas nėra taip akivaizdu. No-
rime parodyti dvilypumą, gal 
netgi veidmainiškumą, su-
kelti emociją, nesvarbu, gerą 
ar blogą. Ir kartu stengiamės, 
kad tiems, kuriems to gilumo 
nereikia, vis tiek būtų bent 
jau gražu pažiūrėti“, – „Lai-
kui“ sako merginos.

Savo darbams realizuo-
ti Odeta ir živilė naudoja se-
ną fotoaparatą „Nikon D80“ 
ir dar senesnius „Zenit-E“, o 
filmuoja kol kas su skolintu 
„canon“ fotoaparatu.

Šiandien „Noisysilence“ 
– viskas priešakyje, bet tu-
rint tokią svajonę, kokią jos 
įvardija, sėkmė neturėtų nu-
sisukti: 

„Svajojame ateityje nepri-
trūkti energijos, fantazijos 
ir ryžto kurti tai, kas patin-

ka, kad ir kas nutiktų. Kar-
tais žmonėms taip gera nu-
grimzti į patogų gyvenimą, 
kai širdies nedrasko jokia 
būtinybė ką nors pasakyti. 
Norime, kad mums taip ne-
nutiktų ir vaizdų srovės mū-
sų galvose nenusloptų. O 
žurnalai, viršeliai, filmai ir 
kita ateis su laiku.“

Laukiame to ir džiaugiamės 
būdami pirmieji, atkreipę dė-
mesį į šias merginas. Neabe-
jojame, kad ne paskutiniai.
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Žurnalo „Laikas.lt“ „Talentų bankas“ laukia, kol galės pranešti 
pasauliui ir apie Jus. Kreipkitės adresu redakcija@laikas.lt, 

pristatykite save, prisekite savo darbus, o mes pasirūpinsime, kad 
jie būtų publikuoti „Laikas.lt“ portale arba žurnale.

DAUGIAU PORTALO „LAIKAS.LT“ 
TALENTų RASITE ČIA
Nemokamą „UpCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi



Švaistyk laiką 
turiningai portale 
www.laikas.lt!
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