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Lietuva ir 
kosmosas

mes ne vieni? nsOYra žmonių, kuriems nekyla jokių abejonių – mes tikrai ne vieni Visatoje. 
Mus stebi, lanko, galbūt net naktimis pagrobia protingos būtybės iš 
kosmoso. O danguje nuolat sušmėžuojantys šviesuliai yra ateivių laivai...
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Ž
monių, besidominčių ateiviais – ufologų – yra ir Lietuvoje, pa-
kanka pasidomėti lietuviškais interneto tinklalapiais apie NSO 
(vienas NSO.lt lankytojas, pasivadinęs Inkognito, netgi ypač 

smulkiai aprašė savo neva išgyventą ateivių pagrobimo istoriją). 

Gal kitiems ateivių pagrobimo istorijos skamba juokingai, tačiau 
pripažinkime, kad jų egzistavimo galimybės negalima ir net privalo-
ma neatmesti, nes kartais mes pernelyg tikime dalykais, kurie mums 
matomi ir aiškūs. Jei nebetikėtume – danguje matomus objektus va-
dintume moksliškais apibūdinimais, nebekurtume „X-failų“ tipo fil-
mų ir sėdėdami fotelyje šypsotumėmės: „Mes esame vieninteliai ir 
nepakartojami“. Nesame, todėl ir privalome neapsiriboti tuo, kas ži-
noma, nes už nežinomybės audeklo slypi milijonas naujų atradimų. 

Lygiai taip pat neįmanomas daugeliui atrodo derinys „Lietuva ir 
kosmosas“, tačiau verslininkas, technikos mokslų daktaras, inova-
cijų ir kosmoso entuziastas Vladas Lašas teigia, kad tam tikrose sri-
tyse Lietuva jau gali bendradarbiauti su NASA. Ir ne tik teigia, bet ir 
pats daug prisideda prie kosmonautikos plėtros tiek Lietuvoje, tiek 
pasaulyje.

Ufologas Lukas Devita mums papasakojo, kaip grupuojami ateiviai, 
tačiau mes manome, kad išvaizda – ne vienintelis kriterijus. Kartais 
ateiviais galima vadinti ir žmones, kurių protas bei sugebėjimai nea-
titinka žemiškų standartų: kaip kad Denisas Kolomyckis, kuriam vos 
19 metų, tačiau jo pasiekimai didžiuliai: jis jau spėjo pasimokyti bale-
to, studijuoti šiuolaikinį šokį Londone, dėstyti ir mokyti, šokti Lietu-
vos, Prancūzijos, Amerikos (ir ne tik) scenose, dirbti modeliu, krims-
ti kino meną... Ar neskamba tiesiog... kosmiškai?

Panašiai ufonautiškas mums atrodo ir britas Karlas Pilkingtonas, 
kurio kelionių ciklo „Idiotas užsienyje“ (angl. An Idiot Abroad) re-
portažai užduoda klausimą: kas jis iš tiesų – genijus ar idiotas?

apie ateivius galėtume kalbėti ir rašyti be galo ir be krašto. Kaip tei-
gė Nso.lt rasta tyrinėtojo a. Chaineko mintis: „atvirai sakant, mes 
iki šiol nežinome, ar jie atvyksta iš toli, ar yra mums artimi, ar jie, 

tiesą sakant, tėra mūsų proto produktas“.

ReDAKcijOs ŽODisPristatome jums atsinaujinusį ir 
didesnį sausio mėnesio Laikas.lt 
žurnalo numerį, kurio pagrindinė 
tema – ateiviai.
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zy“, „Show Makers“ šokių akademija, „Pink Milk sha-
ke“, „Pasaka“, iSM, VGTu, TVM,  ViKO, VPu, Vu, 
MRu, VVTA, VDK, VDA, „Crustum“, PC „Ozas“,  „Sushi 
express“, „Sushi House“, „inDay Sushi“ Vilniuje, „Ta-
ke Way“, „Milkshake Bar“, „People Bar“, „Guru“, „li-
vin“, „Kibin inn“, „Wok to Walk“, „Skalvija“, „B bar“, 
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„Balti drambliai“, „Coco“, „Būsi trečias“, „Soul Box“, 
„Bix“, „Artistai“, „X club shop“, viešbučiai „Congress” 
ir „Adelita”, Kongresų rūmai, Menų spaustuvė, „Ha-
vana social club“, užupio kavinės terasa, „SPA Vil-
nius DiA“, „Vero Cafe“, „Šviežia kava“, Daiktų viešbu-
tis, „Mint vinetu“, „Beer barell“, „Park inn“, „Brande-
vino“, „Pitstoppizza“, „RawRaw“, „Žėrutis“, „Gaudos 
SPA namai“, „Alaus namai“, „Muskatas“, „Puntukas“, 
„jalta“, „Salon Plus“, „Figaro“.

KAune: verslo centruose, „Mambo Pizza“, „Bravari-
ja“, „Coffee inn“, „Sandija“, „Ramzis ii“, VDu, KTu, 
„Blue orange“, „Mio Cafe“, „Presto“, „Supremo“ ka-
vos namai, „City Cafe“, „Bella italia“, „Boun Giorno“, 
„Pas Stanley“, „Sushi express“, „Coffe inn“, „Vero Ca-
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ViSOje lieTuVOje – „SPA Vilnius SAnA“.
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LietuvOje: mes ne

Yra žmonių, kuriems nekyla jokių abejonių, – mes tikrai visatoje ne 
vieni. mus stebi, lanko, galbūt net naktimis pagrobia protingos būtybės 
iš kosmoso. O danguje nuolat sušmėžuojantys šviesuliai yra ateivių 
laivai... tokiais dalykais tikinčių žmonių yra daugiau, nei gali pasirodyti – 
pakanka pasidomėti lietuviškais interneto tinklalapiais apie nsO.

numeRiO temA

nsO
4
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martynas Gedvila
martynas@laikas.lt

1999 m. ufologas 
Lukas Devi-
ta ir lietuviš-

ko interneto pradininkas Jonas 
Skendelis įkūrė tinklalapį NSO.
lt, skirtą įvairių neatpažintų 
objektų fiksavimui, mįslingų 
reiškinių Lietuvoje aptarimui. 
Kaip pasakoja L. Devita, jo lais-
valaikio užsiėmimas – ufologi-
ja – yra ne tik dangaus stebėji-
mas, anomalijų ieškojimas, bet 
ir informacijos apžvalga, kaupi-
mas, tyrinėjimas. Šiandien šio-
je srityje jau surinkta ypač daug 
tekstinės, vaizdinės ir kitokios 
medžiagos, ir viską galima ras-
ti internete.

NSO.lt medžiagos taip pat 
gausu. Kaip pasakoja svetai-
nės autoriai, žmonės jiems 
siunčia pasakojimus ir nuo-
traukas su įvairiausiais švy-
tinčiais objektais – cigaro, 
kapsulės, žvaigždės, šešia-
kampio arba trikampio for-
mos ir t. t.  Jie neretai gauna 
medžiagos, kurioje NSO už-
fiksuoti netoli buvusių ar esa-
mų karinių bazių, pavyzdžiui, 
Šiauliuose arba pajūryje. Daž-
nai pranešama apie trikam-
pius objektus, skriejančius be 
garso, tačiau ypatingai ma-
nevringus.

„Manau, kad dalis praneši-
mų apie ateivius tėra fanta-

LietuvOje: mes ne

zijos, neidentifikuoti ar ne-
žinomi gamtos reiškiniai ar-
ba įprastos skraidymo prie-
monės. Tačiau yra ir kita da-
lis, kuriai gali priklausyti ir ti-
krai nežinomų civilizacijų, ir 
paralelinių pasaulių ar para-
normalių reiškinių apraiškos 
ir t. t.“, –  savo požiūrį į tinkla-

lapyje publikuojamą medžia-
gą dėstė jo administratorius J. 
Skendelis.

Paklaustas apie įdomes-
nes ateivių kilmės teorijas, J. 
Skendelis susiejo jas su astro-
archeologija – mokslu, tirian-
čiu senovės žmonių požiūrį į 

dangų ir jo reiškinius, su tuo 
susijusius piešinius, raižinius 
uolose, mitus ir t. t. Bene visos 
civilizacijos yra kaip nors at-
vaizdavusios nežemiškas bū-
tybes. Kolegai paantrino ir L. 
Devita, priminęs teoriją, tei-
giančią, kad ateiviai Žemė-
je apsilankė senovėje, o mes 

v1eni?

GARGŽDAi. nSO.lt nuotr.
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– bent iš dalies jų palikuonys. 
„Žmonijos ištakų vis vien rei-
kėtų ieškoti kosmose. Tei-
giama, kad gyvybės vystyma-
sis neturi pradžios ar pabai-
gos, o ištisos civilizacijos ga-
li keliauti iš planetos į plane-
tą“, – L. Devita pristatė paleo-
vizitų teoriją, kurią XX a. sep-
tintajame dešimtmetyje išpo-
puliarino šveicaras E. von Da-
nikenas.

Jonas Skendelis, vieno pir-
mųjų lietuviškų elektroni-
nių žurnalų „Vartiklis“ auto-
rius, nesistebi, kad pasakoji-
mai apie ateivius ar NSO vi-
suomenėje ir mokslo pasauly-
je sutinkami skeptiškai. „Ar-
ba ateiviai yra labai atsargūs 
ir tiria mus slapta, arba jie dar 
pas mus nepasirodė. O galbūt 
jie čia lankėsi gilioje senovė-
je. Daugiausia įrodymų gali-

ma rasti ieškant ateivių apsi-
lankymo pėdsakų istorijos tė-
kmėje, bet juos interpretuoti 
galima nevienareikšmiškai“, – 
sakė J. Skendelis.

Nors, pasak NSO.lt admi-
nistratoriaus, mūsų šalyje nė-
ra organizuoto NSO stebėto-
jų judėjimo, o daugiau mėgė-
jiškos iniciatyvos, tai nereiš-
kia, kad tarp pavienių pasa-
kojimų nepasitaiko išties įsi-

numeRiO temA

mintinų. Antai vienas NSO.
lt lankytojas, pasivadinęs In-
kognito, ypač smulkiai aprašė 
savo neva išgyventą pagrobi-
mo istoriją, apsilankymą atei-
vių erdvėlaivyje ir planetoje 
p-3. Ateivių, sąmokslų, para-
normalių reiškinių gerbėjams 
jo pasakojimas turėtų būti iš-
ties įdomus. 

Šių dviejų entuziastų, L. De-
vitos ir J. Skendelio, pamėg-

 „Žemė [ateiviams] reika-
linga kaip planeta su sa-
vo išvystyta infrastruktū-
ra, nes ir robotus kažkas 
turi gaminti, juos reikia ir 
aptarnauti, remontuoti, – 
būtent tokį darbą ir dirba 
kasyklose pagrobtieji žmo-
nės. Jiems yra aktuali de-
mografinė problema, nes 
pas juos gyvenama viduti-
niškai 600 metų (kai kurie 
sulaukia ir 1000), o tiek 
sulaukus jų moterys atro-
do daug geriau nei mūsų 
trisdešimtmetė. Ir gyven-
ti jie mėgsta lengvai ir pa-
togiai. Tokios kaip p-3 pla-
neta yra apgyvendinamos 
(užkrečiamos) panašia į 
žmonių rase (tai padaro 
robotizuoti fabrikai), ir pa-
liekamos ramybėje, kol ta 
rasė murkdydamasi mėšle 
išvysto tokią planetą, su-
kuria visą jos infrastruktū-
rą, o paskui į ją ateinama 
kaip į bičių avilį ir paima-
ma visa, kas geriausia. 

(…) Žemė [yra] viena iš 
penkių planetų, kurią sten-
giamasi kolonizuoti arti-
miausiu laiku. Mūsų žmo-
nija – jų fabrikų vaisius, 
tad jie įsitikinę, jog turi tei-
sę į mus, mat laiko savo 
daržu.” 

(Ištrauka iš vartotojo 
Inkognito pasakojimo 
tinklalapyje NSO.lt).

6

laikas_2012-01_[01].indd   6 2011.12.29   12:31:29



„neretai gauna-
ma medžiagos, 
kurioje nSO už-
fiksuoti netoli 

buvusių ar esa-
mų karinių ba-
zių, pavyzdžiui, 
Šiauliuose arba 

pajūryje.“

ta sritis nėra visiškai nepaiso-
ma moksle. Vis dažnėja pra-
nešimai apie planetas, kuriose 
esančios sąlygos primena Že-
mės, tad jose galėtų egzistuo-
ti gyvybė. Visai neseniai at-
rasta planeta Kepler-22b, ku-
ri sukasi aplink į Saulę pana-
šią žvaigždę gyvybės atsiradi-
mui palankiu atstumu. NSO.lt 
tinklalapio autoriai neatme-
ta galimybės, kad egzistuoja ir 
kitokios gyvybės formos, – ki-

tuose matavimuose arba aps-
kritai mums nepažįstamo pa-
vidalo.

NSO.lt publikuojamas turi-
nys audrina vaizduotę: pasa-
kojimai apie nežemiškas civi-
lizacijas, paralelias visatas ir 
kitas mokslui iššūkį metan-
čias teorijas kartais kelia juo-
ką, o kartais verčia susimąs-
tyti. Kiek mes iš tiesų žinome 
apie mus supantį pasaulį? „Vi-

sata per didelė, kad kas ga-
lėtų pagrįstai neigti kitų pa-
saulių buvimą. Būtų kaip tik 
kvailiau ir netgi baisiau ma-
nyti, kad esame joje vienui 
vieni. Kaip yra pastebėjęs 
žinomas astronomas ir as-
trobiologas Carlas Saganas, 
„Jei mes vieni Visatoje, tai 
nesuvokiamas erdvės eikvo-
jimas“, – apie gyvybę kitose 
planetose samprotavo Lu-
kas Devita.

D.Bakšio ir nSO.lt nuotr.
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 „nORiu 
KOsmOnAutiKą 
PRiARtinti 
PRie LietuvOs“

vLADAs 
LAšAs: 

mOKsLAs8
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verslininkas, technikos mokslų daktaras, 
inovacijų ir kosmoso entuziastas vladas 
Lašas juokauja, kad valdyti erdvėlaivį yra 
panašu į vairavimą ar lėktuvo pilotavimą: „tai 
tiesiog daug greitesnis keliavimo būdas kitokia 
transporto priemone“. erdvėlaivio valdymas 
nėra neįgyvendinama fantastika, mat pasaulyje 
sparčiai vystomi skrydžių į kosmosą projektai, 
keli – su v. Lašo pagalba. 

ina Peseckienė
ina@laikas.lt

interviu LaiKas.Lt versli-
ninkas tikina, kad Lietuva 
neatsilieka kosmoso pažini-
mo varžybose, mūsų šalies 
technologiniai pasiekimai 
itin vertinami kosmoso pro-
gramų iniciatorių.

iš kur atsirado Jūsų aistra 
kosmosui?
Penktojo gimtadienio proga iš 
tėvų gavau knygą „Į kitas pla-
netas“. Įdomu tai, kad ją ge-
rai atsimenu ne tik aš: reng-
damasis neseniai Vilniuje vy-
kusiai kosmoso konferencijai, 
parodžiau knygą keliems ben-
draamžiams, paaiškėjo, kad 
šią 1961 m. išleistą 10 tūkst. ti-
ražu knygutę puikiai atsime-
na ir lazerius kuriančiai kom-
panijai vadovaujantis profe-
sorius, ir keletas kitų, daug sa-
vo profesinėje srityje pasieku-
sių žmonių.

Mano kartos susidomėji-
mą kosmosu lėmė ir „Apollo“ 
programa. Atsimenu pirmą-
sias transliacijas: daugelis pa-
kerėti stebėjo pirmąjį žmo-
gaus nusileidimą Mėnulyje. 
Nemažai garsių šių dienų iš-
radėjų, technologijų kompa-
nijų vadovų vaikystėje ar pa-
auglystėje buvo susidomėję 
kosmosu ir vėliau savo gyve-
nimą susiejo su ateities tech-
nologijomis, nors tiesiogiai 
nesusijusiomis su kosmosu. 
Tai juos paskatino išrasti ir 
sukurti vertingus dalykus, ku-
rie pakeitė ne tik jų, bet ir viso 
pasaulio gyvenimą. 

Kosmodrome naujojoje Meksikoje, prie „Virgin Galactic 
SpaceShipTwo“ erdvėlaivio nešėjo „WhiteKnightTwo“.

„Pastaruoju 
metu man įdo-

mu priartin-
ti visą kosmo-
nautikos sritį 

prie lietuvos“.
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„Žmogus kos-
moso nenugali 
ir neužkariau-
ja, tik praple-

čia savo žinoji-
mo ir galimybių 

ribas“.

Manau, pastaraisiais metais 
kosmonautika buvo šiek tiek 
užmiršta, dėl įvairių priežas-
čių mus labiau domino žemiš-
ki dalykai. Tačiau visiems – o 
ypač vaikams – būtina kiek at-
siplėšti nuo žemės – ar Ha-
rio Poterio burtų pagalba, ar 
susipažįstant su šiuolaikinė-
mis technologijomis, gamtos 
mokslais, kosmosu.

ar tikite ateiviais?
Nesu sutikęs nei vieno. Tačiau 
negalime paneigti, kad visato-
je nėra kitokios gyvybės for-
mos. Galbūt ji šiek tiek kito-
kia nei piešiame vaizduotėje 
ar matome fantastiniuose fil-
muose. Pasaulis daug įvaires-
nis nei mes manome.

Kosmosas beribis. Kas Jus 
jame domina labiausiai?
Yra daug įdomių dalykų. Pas-
taruoju metu man įdomu pri-
artinti visą kosmonautikos 
sritį prie Lietuvos – jos jauni-
mo, visuomenės, verslo ir val-
džios. Siekiu skleisti supra-
timą, kad šioje srityje gali-
ma daug nuveikti ir turėti iš 
to naudos.

Kauno technologijos uni-
versitetas, kurį baigiau ir ku-
riame dirbau, priklauso Lie-
tuvos kosmoso asociacijai, ku-
rios iniciatyva Vilniuje jau an-
trąkart organizavome tarp-
tautinę konferenciją „Kosmo-
so ekonomika daugiapolia-
me pasaulyje 2011“. Pasida-
linti savo iniciatyvomis ir pro-
jektais suvažiavo daug įdo-

Su legendiniu „Apollo 11“ astronautu 
Buzzu Aldrinu, vienu iš dviejų pirmųjų  

žmonių, išsilaipinusių Mėnulyje.

mOKsLAs10
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mių žmonių, kompanijų at-
stovų. Atrodė, kad mūsų šaly-
je nedaug kas vyksta, o pasi-
rodė, kad Lietuva ir aplinki-
nės šalys, kurios ilgą laiką ne-
tikėjo, kad gali kažką nuveik-
ti kosmoso srityje, imasi įvai-
rių projektų.

Pavyzdžiui, lapkričio pabai-
goje Kenedžio kosmodrome 
teko stebėti, kaip paleidžiama 
į Marsą NASA mokslinių ty-
rimų laboratorija. Kuriant šį 
2,5 mlrd. JAV dolerių kaina-
vusį savaeigį aparatą dalyva-
vo ne tik amerikiečiai, bet ir 
danai, prancūzai, rusai, ispa-
nai. Akivaizdu, kad tam tikro-
se srityse Lietuva jau gali ben-
dradarbiauti su NASA. Turi-
me mokslo, inžinerijos, tech-
nologijų srities profesionalų, 
galinčių įnešti reikšmingą in-
dėlį realizuojant didelio mąs-
to projektus.

Vadinasi, turime potencia-
lą užkariauti kosmosą?
Kosmosas kaip kalnai. Alpi-
nistas Vladas Vitkauskas sa-
ko, kad įkopdamas į kalną jo 
nenugali. Taip ir kosmosas: 
žmogus jo nenugali ir neužka-
riauja, tik praplečia savo žino-
jimo ir galimybių ribas.

Jei nedidelės įmonės pajė-
gios veikti kosmoso srity-
je, tai valstybių veržimosi į 
kosmosą varžybos nebeak-
tualios?

Tiesiog jos tampa įdomes-
nės ir labiau „demokratiškos“ 
– daugiau dalyvių, ne tik di-
džiosios valstybės ar kompa-
nijos. Apie tai kalba ir autori-
tetingiausi šios srities leidi-
niai: kaip prieš kelias savaites 
buvo rašoma žurnale „Aviati-
onWeek & SpaceTechnology“, 
kosmoso technologijos šian-
dien JAV vystosi ne tik NASA 
lėšomis bei pastangomis, grei-
čiau jau – net be jų. Pastebi-
ma labai daug privataus kapi-
talo iniciatyvos dalyvauti kos-
minėse programose. Matau 
nemažai tos iniciatyvos vai-
sių, dalyvaudamas tiek speci-
alizuotose, tiek bendro pobū-
džio konferencijose, tokiose 
kaip TED (V. Lašas yra TED 
konferencijos rėmėjas – LAI-
kAs.Lt pastaba).

Pats esate vieno savaran-
kiško kosminio turizmo 
projekto „Copenhagen su-
borbitals“ rėmėjas. Kas tai 
per projektas?
Dviem gabiems ir entuzias-

tingiems danams pavyko su-
burti grupę profesionalų, kad 
įgyvendintų pirmąjį Danijos 
kosminį projektą: planuoja-
ma sukurti suborbitinį kos-
minį laivą, kuriuo žmogus ga-
lėtų pakilti į kosmosą trum-
pam suborbitiniam skrydžiui. 
Ne pelno siekiantis projektas, 
negaunantis nei valstybės, nei 
didelių kompanijų paramos, 
rengiamas individualių ir en-
tuziastingų rėmėjų lėšomis. 
Dirbantys su šiuo projektu 
negauna jokio atlyginimo. 

ne paslaptis, kad bendra-
darbiaujate ir su „Virgin-
Group“ įkūrėju seru Ri-
chardu Bransonu. ar Jus 
sieja tik projektai, ar ir pa-
našus požiūris į verslą?
Apie panašumus spręs-
ti ne man. Bendrauti su 
R.Bransonu malonu, turime 
daug bendrų dominančių te-
mų, panašūs mūsų požiūriai 
ir patirtis, tačiau skiriasi kul-
tūrinis patyrimas, tad bendra-
vimas išties įdomus. Dažnai 

mLRD. jAv 
DOLeRių KAinAvęs 
sAvAeiGis APARAtAs 

lapkričio pabaigoje 
Kenedžio kosmo- 
drome paleistas  
į Marsą.

2,5

mes linkę manyti, kad būda-
mi iš Lietuvos negalime nie-
ko įdomaus papasakoti kole-
goms ar draugams, kurie dau-
giau pasiekę Vakaruose. Iš tie-
sų turime ypatingo patyrimo, 
kurio neturi jie, o tai suteikia 
papildomo imlumo ir įgūdžių. 

R. Bransonas yra labai dė-
mesingas pašnekovas, ne tik 
pasidalinantis savo patirtimi, 
bet ir išklausantis, ir sugeban-
tis iš to pasisemti daug idėjų. 
Sakyčiau, tai viena iš jo feno-
menalios sėkmės priežasčių.

Ką galėtumėte atsakyti 
skeptikams, kurie teigia, 
kad nėra ko veržtis aukš-
tyn, jei žemėje tiek visko 
neišbandyta?
Vieni užsidegę lipa į kalnus, 
kiti sako, kad ir lygumose yra 
ką veikti: arti, sėti. Žemė taip 
pat yra kosmosas: dangaus 
kūnas, kuriame – taip jau nu-
tiko – esame mes. Man visada 
įdomu ką nors naują pamaty-
ti, sužinoti ar nuveikti. 

Su Robertu Bigelowu, kompanijos „Bigelow Aerospace“, kuriančios naujos kartos 
orbitines stotis, viešbučius, įkūrėju, vadovu ir savininku jų stende konferencijoje iSPCS.
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DenisO 
KOLOmYcKiO 
DARbų

Goda Raibytė 
goda@laikas.lt

Deniso Kolomyckio var-
dą vis dažniau kartoja lie-
tuviai, laužyta kalba moko-
si tarti prancūzai ir ameri-
kiečiai. 
Denisui vos 19 metų, tačiau 
jis jau spėjo pasimokyti bale-
to Nacionalinėje M. K. Čiur-
lionio menų gimnazijoje, stu-
dijuoti šiuolaikinį šokį Lon-
done, dėstyti ir mokyti šokio 
Vilniaus dailės akademijoje, 
Misisipės universitete (JAV), 
šokti Lietuvos, Prancūzijos, 
Amerikos (ir ne tik) scenose, 
dirbti modeliu, krimsti kino 
meną... Sąrašas atrodo nesi-
baigiantis, kai prie viso to dar 
pridėsime planuojamą Deni-
so režisuoto spektaklio prem-
jerą, pamokas Paryžiuje... Žo-
džiu, 100 įkvepiančių ir be ga-
lo žavinčių darbų.

Denisas šiuo metu stažuoja-
si Amerikoje ir sutiko pasikal-
bėti apie motyvacijas, Lietuvą, 
keliones, chaosą galvoje ir, ži-
noma, ateivius.

Papasakok, ką dabar darai?
Hm... Šoku, mokau šokti, daug 
skaitau, piešiu, žiūriu filmus, 
vaikštau į spektaklius...

esi sakęs, kad šokis tau yra 
arčiausiai širdies. Kada jis 
atėjo į tavo gyvenimą?
Taip atsitiko, kad nuėjau į pa-
ruošiamuosius kursus, stojan-
tiesiems į Lietuvos muzikos 
ir teatro akademiją (į aktori-
nį ir režisūrą). Ir mane ten la-
bai maloniai priėmė, nors ta-
da buvau gal 11 metų. Dėsty-
tojai po paskaitų ateidavo pas 
mus ir be jokių išlygų dirbda-
vo tarsi su studentais. Kur-
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„Denisas vienu 
metu daro tiek 

daug darbų, 
kad sunku pati-
kėti, jog jis šios 

planetos gy-
ventojas.“
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suose duodavo tą patį, ką gau-
davo tikras studentas. 

Viena dėstytoja turėjo du sū-
nus, kurie baigė baleto moky-
klą. Kartą ji man pasakė: „De-
nisai, aktorius turi mokėti vis-
ką: dainuoti, šokti ir taip to-
liau“. Na, man nepatinka idė-
ja „šokantis ir dainuojantis ak-
torius“, esu klasikinės vaidy-
bos gerbėjas. Turiu omeny – 
šokantis aktorius man yra įdo-
mu, bet šokantis, dainuojantis 
aktorius man jau nebepatinka.

Ir taip kilo mintis pabandy-
ti šokti. Kadangi visada būda-
vau Nacionaliniame dramos 
teatre, tiek režisieriai, tiek ak-
toriai nuolatos kartodavo, kad 
aktorius turi mokėti viską. Jie 
manęs klausinėdavo, ką veik-

siu, kuo būsiu užaugęs. Nela-
bai žinodavau, tai atsakyda-
vau: ,,Būsiu klajoklis”. Aš, aiš-
ku, jau tada žinojau, kad no-
riu būti režisieriumi... Bet kai 
kokiam režisieriui tai pasaky-
davau, girdėdavau: „Na, žinai, 
Denisai, tau reikia to ir to, ir 
to, ir to, ir to to”. Prasidėdavo 
pamokslai (šypsosi).

Kaip atsidūrei m. K. Čiur-
lionio menų gimnazijoje, 
Baleto skyriuje?
Mintyse vis aktyviau galvojau 

apie šokį, bet apie tai niekam 
garsiai nesakydavau. Tada la-
bai nedrąsiai prasitariau vie-
nai draugei, ji mane nusivedė į 
M. K. Čiurlionio menų gimna-
ziją, prie mokytojų kambario 
ir liepė belstis į duris. Išėjo 3 
mokytojos ir tariau joms: „Aš 
norėčiau išmokti šokti”. Mo-
kytojos nusivedė mane į salę, 
pradėjo groti ir liepė improvi-
zuoti. Tada buvau matęs tikrai 
nedaug baleto, todėl ėmiau 
šaržiškai kartoti judesius, stri-
kinėti... Nieko nesupratau, ką 
reikia daryti ( juokiasi). Jos 
pasakė, kad aš labai artistiškas 
ir priėmė į Baleto skyrių. 

Mokiausi 3 metus Lietuvoje. 
Tada išvažiavau į Angliją mo-
kytis aktorystės meno ir kaip 
neakivaizdinį dalyką pasirin-

kau šiuolaikinį šokį. Iš viso, iš-
ėjo 4 metai.

Ką pasiėmei iš klasikinio 
šokio?
Gavau patį šokio pagrindą, 
naują išraišką, kalbą, kaip 
aš galiu pranešti ar išreikš-
ti tam tikrus dalykus. Kūno 
kalba man yra daug artimes-
nė. Būtent kūno, mimikos, ju-
desių, trajektorijų... Tai yra be 
galo svarbu. Pavyzdžiui, jei-
gu skauda, žinau, ką skauda ir 
kaip tai pagydyti. 

Pradėjai nuo klasikinio šo-
kio (baleto), o dabar panirai 
į šiuolaikinį šokį, kuris daž-
niausiai laužo visus klasikos 
rėmus... Kodėl peršokai?
Natūrali metamorfozė. Iš ti-
krųjų, bet kokiame dalyke kla-
sika yra labai svarbi. Juk ir 
piešime reikia gerai mokė-
ti akademinį piešimą tam, kad 
padarytum genialų šiuolaiki-
nį kūrinį. Išmokęs klasiką, ga-
li matyti bendrą perspekty-
vą nūdienoje ir galbūt netgi 
ateityje.

Baletas man davė fizinį kū-
no paruošimą, ko dauguma 
Lietuvos šiuolaikinių šokėjų 
neturi. Jie perteikia daugybę 
dalykų, bet kartais atrodo ti-
krai neestetiškai. Pavyzdžiui, 
jeigu judesys yra tyčia neuž-

baigiamas iki galo, šokėjas at-
rodo labai gražiai ir plastiškai. 
O kai norima padaryti iki galo, 
bet padaroma iki pusės, atro-
do... Taip... Neišdirbta.

tavęs klausantis ir žinant, 
kiek visko jau padarei, sun-
ku patikėti, kad tau tik 19 
metų. ar nėra tekę meluoti 
apie savo amžių?
Vaikystėje labai bijojau sa-
vo amžiaus, nes visur būda-
vau mažiausias. Net minėtuo-
se kursuose jausdavau nuver-

tinimą ir sugrupavimą: tu esi 
vaikas, vadinasi, tuoj bus pa-
auglystė, o aš žinau, kaip bū-
na paauglystėje... Atrodydavo, 
kad apie žmogų viskas turi bū-
ti pasakyta jo amžiumi. Dėl to 
aš retsykiais nutylėdavau arba 
sakydavau, kad esu vyresnis.

Dabar, kai jau pradėjau su-
augti (šypsosi), ėmiau garsiai 
kalbėti apie savo metus. Nors 
net ir dabar jaučiuosi nuverti-
namas... Atseit, kad dar jaunas 
ir man dar reikia pasimoky-
ti. Brandą parodo ne amžius, o 
padaryti darbai. 

ar Lietuva yra tinkama 
terpė menininkui augti ir 
judėti į priekį?
Keliaudamas supratau, kad 
daug žmonių išvažiuoja ieško-

dami vidinės ramybės ir lai-
mės. Tačiau visa tai galima 
rasti ten, kur pats esi. Kitur 
nuvažiavęs nerasi šių dalykų 
padėtų dėžutėje. 

Pirmiausia, reikia susitvar-
kyti kiekvieną kvadratinį 
centimetrą galvoje, išsivaly-
ti šiukšlyną, nuvalyti dulkes... 
Tiesiog viską sustyguoti vidu-
je. Tada atsiranda ramybė ir 
vidinė perspektyva.

Koks tavo pasiekimas pa-
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čiam yra pats pats malo-
niausias?
Labai faina, kai į pasirody-
mus ateina vyresnio amžiaus 
žmonės. Būtent iš jų susilau-
kiu tokių nuoširdžių laiškų... 
Ašarų... Tai mane sugraudi-
na ir priverčia atsargiau vis-
ką daryti. 

Šiuo metu stažuojiesi ame-
rikoje, tai jau ne pirmas 
kartas. Kas tave ten nu-
vedė?
Mane pakvietė Jonas Mekas. 
Jis prieš 2 metus buvo viena-
me mano pasirodyme. Tuo-
met šokau gatvėje, už ką ma-
ne išvežė policija ir surašė 
nuostabią dokumentaciją, – 
„plastiniais judesiais regulia-
vo eismą” 
(juokiasi).

Ką veiki amerikoje?
Noriu įgauti daugiau akade-
minių žinių apie tai, ką da-
rau. Sužinoti daugiau apie pa-
tį performanso reiškinį ir ki-
nematografi ją.

Vedu šokio dirbtuves uni-
versitete. Be to, 4 kartus pa-
sirodysiu Niujorko galerijo-
se. Bandysiu parodyti erdvės 
ir kūno santykį: kaip kūnas 
išnyksta erdvėje arba kaip 
erdvė tampa plastiška kar-
tu su kūnu. Dar fi lmuosiuosi 
fi lme pagal A. Škėmos „Baltą 
drobulę”. Ten būsiu choreo-
grafas ir šokėjas. Ir dar norė-
čiau ką nors nuveikti 
(šypsosi).

ar grįši į Lietuvą?
Taip, kovo mėnesį, bet tada iš 
karto išvažiuoju į Prancūzi-
ją vesti paskaitos. Grįžęs no-
rėčiau pagaliau pristatyti savo 
režisuotą šokio spektaklį. Kas 
jame bus – tebūnie paslaptis, 
bet surinkau pačius pačius ge-
riausius.

tu tiek visko darai, kad sun-
ku patikėti, jog esi šios pla-
netos gyventojas. ar nebūna 
taip, kad jautiesi ateiviu?
Labiau jaučiuosi šizofreniku, 
o ne ateiviu ( juokiasi). 

Daugiau sužinoti apie Deniso veiklą ir 
keliones, galite apsilankę 

Facebook.com/denisas-kolomyckis arba 
Denisaskolomyckis.wordpress.com.

eglės jociūtės nuotr.
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tiPAi: 
Lukas Devita   
starseedbox@gmail.com

ufologijoje ateivių „portre-
tai“ sukurti remiantis liudi-
ninkų parodymais (mačiu-
sių juos iš toli ar net kontak-
tavusių), išskiriant tipų sa-
vybes pagal objektyvią pasa-
kojimų daugumą, o taip pat 
ir pranešimų patikimumą. 
Kontaktų atveju, beveik visi 
ateiviai, kaip teigiama, geba 
naudoti telepatinį ryšį, min-
čių perdavimą, kas leidžia 
pranokti kalbos barjerus. 

čiuPAKAbROs, 
mALDininKAi iR 
Kt. būtYbės
Žmonija nuo seno susiduria su būtybėmis iš kito pasaulio, 
tad nenuostabu, kad jų įvairovė yra tikrai gausi. 
Pristatome ateivių tipus, kuriuos Laikas.lt iliustravo 
Dovydas bakšys. 

Ateivių

1 Pirmiausia mūsų akira-
tyje atsidurtų bene žino-
miausi ateiviai-žvaigž-

dės, vadinami „pilkieji“ (angl. 
greys), beje, klaidingai spalvos 
atžvilgiu skeptikų praminti 
„žaliaisiais žmogeliukais“ (ki-
ta vertus, tai tapo pašiepia-
mas „ateivio“ apibūdinimas). 
Taip pat jie vadinami zetos, 
pagal vietą iš kur, kaip teigia-
ma, yra atvykę – Zeta Reticu-
lis žvaigždyną. 

Tai apie metro su puse ūgio 
būtybės, trapaus ištįsusio kū-

no sudėjimo, dažniausiai 
pilkšvos ar sidabrinės spalvos, 
didele galva, platėjančia į vir-
šų, ir nepamainomomis juo-
domis, kaip anglis pailgomis 
akimis, užtikrinančiomis hi-
pnotizuojantį žvilgsnį. Akys 
be vyzdžių, arba, kaip teigia-
ma, tai gali iš vis būti kažkas 
panašaus į lęšius. „Pilkieji“ 
daugeliui tapo tiesiog ateivio 
archetipu ir atstovautų bene 
gausiausiai pastebėtų  kosmi-
nių svečių tipui visoje ufolo-
gijoje iki šių dienų. Su jais sie-
jami įvairiapusiški kontaktai, 

16

laikas_2012-01_[01].indd   16 2011.12.29   12:31:51



taip pat tai dažniausi vadina-
mųjų „žmonių pagrobimų“ is-
torijų kaltininkai. 

Panašūs pagal išvaizdą į pil-
kuosius, kiek rečiau minimi 
yra aukštesnio ūgio „zetos“,  
tik, pasak liudijimų, jie pasižy-
mi tamsiai mėlyna akių spalva 
(taip pat be vyzdžių). Neretai 
teigiama, kad tai „tikrieji“ Ze-
ta Reticulis civilizacijos atsto-
vai. Teigiama, kad jie naudoja 
keistą portatyvinę įrangą, lei-
džiančią, žmogaus akimis žiū-
rint, daryti stebuklus.

2 Antras tipas pagal popu-
liarumą būtų taip pat pro-
humanoidinis, ir kur kas 

labiau atitiktų  homo sapiens, 
kartais tiek panašiai, kad, kaip 
teigiama, kai kurie jų galėtų įsi-
maišyti į gatvės minią ir likti 
neatpažinti. Ši grupė vadinama 
„šiauriečiais“ (nordics) dėl 
savo panašumo į Skandinavi-
jos gyventojus ar arijus – švie-
sių plaukų (dažnai ilgų), mė-
lynų (kartais migdolo formos) 
akių vyrus ir moteris, atletiš-
kus, aukštus, kartais iki dviejų 
metrų ūgio ir aukštesnius.

Tokio tipo ateiviai piešiami 
pirmųjų XX a. kontaktuoto-
jų (kaip kad George Adamski), 
ypač daug ir tiesioginių susi-
dūrimų su šiais ateiviais mini-
ma nuo šeštojo dešimtmečio 
tiek Amerikoje, tiek Europoje. 
Vėlesniais dešimtmečiais, tie-
sa, jų pasirodymų ėmė mažė-
ti ir ypač Ameriką tiesiog „už-
valdė“ „pilkieji“.

„Šiauriečiai“ taip pat žino-
mi „žmonių pagrobimo“ atve-
juose, bet dažniausiai tai pozi-
tyvūs, labiau panašūs į pavėži-

Gal ir keis-
ta, bet taip pat 

ateiviais yra lai-
komi ir „juodu-
mos žmonės“ 
(men in black 

arba MiB)

1 
pilkieji
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nimą ekskursijon, lyginant su 
„pilkųjų“ medicininiais ekspe-
rimentais, nors ir čia yra išim-
čių. Išskirtiniais atvejais liu-
dininkai (teigiantys apsilan-
kę ateivių erdvėlaiviuose) mi-
ni humanoidinio tipo ateivius 
veikiant kartu su „pilkaisiais“.

3 Dar viena ateivių grupė – 
reptoidai ( reptoids ), pa-
vadinti pagal savybes, sie-

tinas su reptilijomis ir dažnai 
apibūdinami kaip žmogaus 
dydžio driežai, vaikščiojan-
tys ant dviejų kojų, arba miš-
rių humanoidinių bei reptoi-
dinių savybių būtybės. Teigia-
ma, kad jie priklauso labai iš-
sivysčiusių lygiui, pasirody-
davo Žemėje nuo senų laikų, 
atvyko iš  žvaigždyno Alpha 
Draconis ir gal būt yra susieti 

su daugelio pasaulio tautų mi-
tais apie drakonus. Manoma, 
kad nėra ypač draugiškai nu-
siteikę žmonių atžvilgiu, arba 
kad net slapta dalyvauja žmo-
nijos valdyme.

4 Ateiviai, atrodantys lyg 
didžiuliai (iki 2 metrų) 
vabzdžiai-maldininkai 

(praying mantis), neabejoti-
nai galėtų nušiurpinti, tačiau, 
kaip teigiama, yra neutralūs ir 
grėsmės nekelia. Pailgo, siau-
ro veido, didelėmis „žiogo“ 
akimis, ir vabzdžių tipo kūno, 
todėl lyginami su maldinin-
ku. Liudininkai tvirtina, kad 
ši būtybė geranoriška, aiškiai 
protinga, šiek tiek trūkčiojan-
čių judesių. Kūnas šviesiai pil-
kos, tamsesnės ar net aukso 
spalvos. Manoma, kad jie grei-

čiausiai neminta kaip žemiš-
ki vabzdžiai, bet yra išsivys-
tę tiek, kad gali gyventi mai-
tindamiesi tiesiogiai šviesos 
energija. Kaip ir vabzdžiai-
maldininkai, jie turi sparnus, 
bet, sakoma, nenaudoja kelia-
vimo tikslais, o  kartais skrai-
do meditacijai.

5 Čiupakabros (chupaca-
bras) būtų dar vienas daž-
nas „svečias“ ypač Pietų 

Amerikos ufologijoje ir, gali-
ma sakyti, atėję tiesiai iš mi-
tologijojos, nes pagal savybes 
primintų tipišką šėtonišką 
būtybę su vampyrizmo pries-
koniais. Kažkiek turintys rep-
tilijų savybių, čiupakabros ti-
kriausiai užimtų agresyviau-
sių neatpažintų būtybių ka-
tegoriją. 

3 
reptoidai

2 
šiauriečiai

4
vabzdžiai

5
čiupakabros

„Vabzdžiai-
maldininkai tu-
ri sparnus, ku-

riais kartais 
skraido medi-

tuodami“.

įDOmu18
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Dovydo Bakšio iliustr.

6 Pakankamai dažnos, ir 
jau ne humanoidinių 
ateivių tipo, būtų skrai-

dančios ar plūduriuojan-
čios sferos (nuo kamuoliu-
ko dydžio ir didesnės), liudi-
ninkų teigimu, aiškiai sąmo-
ningos, apibūdinamos ir kaip 
„žvalgai-robotai“, taip pat 
kaip savotiški „psichotroni-
niai žaislai“ tokiais atvejais, 
kai apsireiškia vaikų pasauly-
je, kad ir naktį miegamajame 
kambaryje. 

7 Gal ir keista, bet taip pat 
ateiviais yra laikomi ir 
„juodumos žmonės“ 

(men in black arba MIB). Be 
abejo sunku patikėti, kad tai 
gali būti ne filmų, o kasdieni-
nės tikrovės herojai, bet bū-
tent taip praneša nemažai liu-

dininkų. „Juodumos žmo-
nės“ dažniausiai prisistato po 
NSO pasirodymo ar nusilei-
dimo, pas tuos, kurie tai ma-
tė, ar buvo arti objekto. Daž-
nai jie mandagiai įspėja ar pa-
grasina neskleisti nieko apie 
regėtą įvykį.

„Juodumos žmonės“ ne-
sivaiko madų ir klasikinis jų 
įvaizdis, – sunkiai apibrėžia-
mo amžiaus, vidutinio ūgio ir 
juodai apsirengę vyrai (kos-
tiumais, sezono metu – liet-
palčiais ar paltais). Dažniau-
siai ir su juoda skrybėle, tam-
siais akiniais. Sakoma, kad 
jų veido oda šviesiai pilkšva 
ir plaukai rusvi ar visai švie-
sūs. Liudytojai apibūdina 
juos kaip mechaninės elgse-
nos, monotoniško balso tem-

bro, primenančius robotus ar 
androidus. Taip pat jie, atro-
do, yra jautrus šviesai. Kartais 
prisistato kaip pardavėjai, te-
lefono komunikacijų meistrai, 
kitų oficialių ar neoficialių or-
ganizacijų atstovai. Ir atvyks-
ta jie prabangiais juodais li-
muzinais, dažniausiai be mar-
kiruočių.

4
vabzdžiai

5
čiupakabros

6
sferos

7
mib

Visų (ne)egzistuojančių ateivių rūšių nesuminėjome, pa-
galiau, ateivių pilna ir aplink mus, ir nebūtinai jie iš kitų 
pasaulių – tai tiesiog kitokie žmonės, neatitinkantys Že-

mės standartų ir sukurtų normų.
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– KAiP tA uŽ uODeGOs 
nePAGAunAmA GYvAtė

 „Avaspo“ pirmą kartą viešai 
pasirodė prieš ketverius metus. 
buvome tame koncerte ir matėme, 
kaip aplinkui į kosmosą išskridinėjo 
klausytojai (žinoma, perkeltine 
prasme) ir grįžę nelabai galėjo 
suprasti, kas įvyko.

„AvAsPO“
20
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– KAiP tA uŽ uODeGOs 
nePAGAunAmA GYvAtė

„AvAsPO“
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Goda Raibytė
goda@laikas.lt

Nuo tada tą nežemišką jausmą patirti veržėsi įvairiausi klau-
sytojai, kuriuos „avaspo“ pamažu brandino ir nuteikinėjo 
pokyčiams. Nors grupės muzika ir taip buvo nenuspėjama, 
ir visada pilna staigmenų, praeitą gruodį jie viešai pareiš-
kė apie radikalius pokyčius. iš 8 matomų ir nematomų gru-
pės narių liko 2.5 – gabrielė, vladas ir kartais vaizdus rodan-
tis simas.  Nieko nelaukusi LaiKas.Lt komanda pasibeldė į 
„avaspo“ namų duris ir, jaukiai sugulę ant balto pūkuoto ki-
limo, pasikalbėjo apie pokyčius, muzikinius formatus ir rez-
gamus naujo EP planus.

Kodėl nusprendėte pasi-
keisti?
vladas: Tiesiog pasikeitė-
me. Netgi ne tai, kad pasikei-
tėme, tiesiog atsidūrėme ki-
toje situacijoje. Dabar esa-
me duetas.  

gabrielė: Taip, vietoj to, kai 
prieš tai buvome 8 žmonės, 
iš jų 5 ant scenos ir 3 ne vi-
sada matomi (turiu omeny, 
vaizdo menininką, garso re-
žisierių ir vadybininkę), da-
bar ant scenos likome dvie-
se – Vladas ir aš. Visiškai mi-
nimali muzikinė sudėtis, bet, 
tikiuosi, tokia pat įdomi. Taip 
pat kartais prie mūsų prisi-
jungs vaizdo menininkas – 
Simas Gineika ir keletas ki-
tų nematomų žmonių, „ange-
lų globėjų“, padedančių gru-
pei „AVaspo“.

esate sakę, kad kiekvienas 
„aVaspo“ narys yra labai 
svarbus ir grupės visumą 
užpildo skirtingomis spal-
vomis ir skoniais. ar ne-
sunku tą visumą dabar iš-
pildyti dviese?
vladas: Mes visai nebando-
me atkartoti buvusių muziki-
nių idėjų, o ieškome naujų, ir 
tikslingai apsiribojame mū-
sų duetu.

gabrielė: … Bet nereiškia, 
kad taip liks visada.

vladas: Taip, paliekame er-
dvės muzikantams, kurie ga-
lėtų prisijungti ekstra atveju. 

gabrielė: Kadaise grupės (o 
ne projekto) idėja kilo bū-
tent mums dviems. Taigi at-
sidūrėme toje pačioje linijo-
je, taip pat neliko takoskyros 
tarp manęs kaip tekstų kū-
rėjos ir kompozitoriaus Vla-
do. Dabar esame lygiaverčiai 
muzikiniai partneriai, tačiau 
su visai skirtingais rezulta-
tais, patirtimi, išsikristaliza-
vusiu požiūriu į muziką ir į 
tai, kas galėtų būti „AVaspo“.  

Kristalizavotės, kristali-
zavotės ir išsikristalizavo-
te iki, Gabrielė man nese-
niai minėjo, „grynos elek-

„AVaspo“ 
niekada 
neturėjo 

stilistinės 
krypties ar 
stilistinio 

vientisumo.“

muziKA22

la
im

os
 St

as
iul

ion
ytė

s n
uo

tr.

laikas_2012-01_[01].indd   22 2011.12.29   12:32:04



tronikos“?
vladas: Na, žodis „išsikris-
talizavo“ nebūtų pats tinka-
miausias, nes nuo elektroni-
kos mes niekur nenutolome. 
Jau nuo tada, kai pradėjome 
kurti, elektronika buvo pa-
ti pirminė „Avaspo“ platfor-
ma, ant kurios pradėjome sa-
vo kūrybines paieškas. Tad 
praėjus 4 metams, atsidūrė-
me ant tos pačios platformos, 
bet nesakyčiau, kad ant to pa-
ties laiptelio. 

gabrielė: Labai įdomus da-
lykas, bet aš nesuvokiu elek-
tronikos kaip esminio pagrin-
do, į kurį mes gilinamės ir to-
buliname. Man svarbiausia 
yra pati idėja, o ne apsiriboji-
mas vienu konkrečiu muziki-
niu stiliumi. „AVaspo“ suvo-
kiu kaip grupę, kuri kaip tik 
nepasiduoda jokiems rėmams 
ir visą laiką kinta. „AVaspo“ 
yra kaip ta už uodegos nepa-
gaunama gyvatė. 

ar galėtumėte apibūdinti 
„aVaspo“ stilių?
vladas: „AVaspo“ nieka-
da neturėjo stilistinės kryp-
ties ar stilistinio vientisumo. 
Pas mus dažniausiai vyrau-
davo tokia stichiška eklekti-
ka, kurioje klausytojas suge-
bėdavo atsirinkti sau įdomius 
dalykus.

gabrielė: Apskritai šiuolaiki-
nėje kultūroje, pavyzdžiui, te-
atre, suvokimą formuoja jau 

ne aktorius, ne režisierius, o 
pats žiūrovas, kuris turi sau 
susidėlioti reikšmes, susigal-
voti, ką tuo veiksmu buvo no-
rėta pasakyti. Galbūt todėl vi-
sai nekeista, kad ir „AVaspo“ 
eina koja kojon su šio amžiaus 
reiškiniais. Nepateikiu to kaip 
nuopelno, bet iš tiesų pats 
klausytojas susidėlioja sau ak-
centus ir tai, ką jis gali atrasti 
iš muzikinės arba tekstinės ži-
nutės, arba iš jų simbiozės. 

Gabriele, esi minėjusi, kad 
tau geriausiai rašosi skren-
dant lėktuvu. ar atsinauji-
nusi „aVaspo“ kūryba reiš-
kia, kad daug skraidei?
gabrielė: (Juokiasi) Kūrybi-
nis procesas yra labai įdomus 
dalykas. Todėl, kad sunku nu-
spėti, kur apims įkvėpimas, 
nes poezija, priešingai negu 
dramaturgija [Gabrielė nese-
niai skaitymuose pristatė savo 
pjesę, – aut. past.], reikalau-
ja ne kruopštaus kasdieninio 

darbo (gal su manimi ir nesu-
tiks kai kurie poetai), o įkvė-
pimo, būsenos ar pan. Bent 
jau mano atveju poezija gims-
ta visiškai spontaniškai. O 
tam įkvėpimo momentui yra 
kelios tinkamos erdvės: kelio-
nės (kas be ko), nepažįstamos 
vietos, miestai, megapoliai, 
kuriuose tiršta žmonių, ju-
dančių kaip skruzdėlyne, bet 
tuo pačiu taip vieniša, nes esi 
nepažįstamoje erdvėje. Na, o 
lėktuvais skrendant virš debe-

sų, manau, bet kuriam žmo-
gui gali kilti didelis įkvėpimas. 
Šiuo atveju, ir aš ne išimtis. O 
skraidyti tenka gan dažnai.

Jūs kaip kūrėjai esate labai 
skirtingi. Kiek jums pade-
da skirtumai ir kaip sekasi 
kartu kurti?
gabrielė: Labai geras ir pa-
slaptingas klausimas net 
mums patiems. Bet tai nėra 
paslaptis, kurią norisi įminti, 
o paslaptis, kuria galima tie-
siog mėgautis. Nėra sąmonin-
go bandymo ką nors apjung-
ti, tuomet turbūt nebūtų or-
ganikos ir mielo chaoso. Iš ti-
krųjų, nieko nėra tobulo, vis-
ką galima puoselėti, ieškoti 
naujų formų, jas gryninti ar-
ba priešingai – apvelti mažo-
mis garso ir teksto šiukšlytė-
mis. Todėl ir yra įdomus mūsų 
skirtingas pradas.  Tarp mūsų 
yra aiškus pasidalinimas: kie-
kvienas turime savo nišą. Aš 
esu atsakinga už tekstą ir idė-

jinį konceptą, o Vladas – už 
kompoziciją, muzikinę raišką, 
bendrą garsą.

vladas: Skirtingumas dažnai 
padeda ir dažnai trukdo. Neį-
vardinčiau to nei kaip didžiu-
lio pliuso, nei kaip minuso, tai 
yra tik tam tikra duotybė, ku-
rioje mes atsidūrėme ir ban-
dome su ja gyventi. 

Papasakokite apie savo 
ateities ambicijas?

„Praėjus 
4 metams, 
atsidūrėme 
ant tos pačios 
platformos, bet 
nesakyčiau, 
kad ant 
to paties 
laiptelio.“

Gabrielė: Grupės planų yra 
daug. Kaip visada, turime įvai-
riausių ambicijų arba tiesiog 
svajonių. Gerai, kad pavyks-
ta didžiąją dalį įgyvendinti, o 
kurių nepavyksta – transfor-
muojasi į kažką kitą. Žadu iš-
vykti keliems mėnesiams į 
praktiką Londone, nes studi-
juoju teatrologijos doktoran-
tūroje. Bet tuo metu „AVaspo“ 
reikalai vietoje nestovės. Tu-
rime kelis didelius sumany-
mus: EP užbaigimas ir klipo 
„O kas?“ pristatymas. Be to, 
jau numatytas vasaros turas, 
kurio dabar negaliu išduoti, 
bet laikui bėgant pasidalinsi-
me savo džiaugsmais ir atra-
dimais. Šiaip esminis dalykas 
yra kurti, burti, nesustoti. 

Šio mėnesio LaiKas.Lt 
žurnalo tema – „ateiviai“, 
tai sakykite, ar tikite atei-
viais?
vladas: Tikiu.

gabrielė: Mus buvo pagrobę 
ateiviai. Atsimeni?

vladas: Ne.

gabrielė: Tai todėl, kad tau 
tada išoperavo smegenis.

vladas: Ne, man išopera-
vo širdį.
(Abu juokiasi)

Apie viską  
išsamiau –  

LAikAs.Lt  
video reportaže

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

laikas_2012-01_[01].indd   23 2011.12.29   12:32:05



Dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt

tarp šių dviejų, pavadinkime, 
psichinių būsenų riba jau be ga-
lo daug kartų aptarta. tiksliau, 
jos nebuvimas. ypač kalbant 
apie žymius žmones. tad šį kar-
tą bus bandoma apsistoti ties 
idioto sąvoka.

KinAs

Karlas Pilkingtonas (39) vienų laikomas 
juokingiausiu Didžiosios britanijos (o gal net 
pasaulio) žmogumi, o kitų – tiesiog kvailiu, kuriam 
pasisekė gauti galimybę pakeliauti. Žiūrint jo 
kelionių ciklo „idiotas užsienyje“ (angl. An idiot 
Abroad) reportažą po reportažo, norisi suprasti, 
kas jis iš tiesų – genijus ar idiotas?

iDiOtišKOs KARLO PiLKinGtOnO 
KeLiOnės

Prieš rengiant straipsnį, pa-
klausus keleto žmonių nuo-
monės apie Karlą Pilkingto-
ną, susilaukta: „Ai tas durnius, 
geras“, „Jo, žinau, nesveikas 
bičas“ – ir pan. replikų. Kas 
žino šį veikėją, ko gero, ma-
tė ne vieną ir tikrai ne dešimt 
jo laidų ar jų ištraukų (lega-
liai, naudojantis „Youtube“), o 
kas nežino, turi galimybę da-

24
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iDiOtišKOs KARLO PiLKinGtOnO 
KeLiOnės

bar susipažinti su juo iš ar-
čiau. Garantuotai perskaitę šį 
straipsnį, įsijungsite kompiu-
terį, jei to dar nepadarėte...

______________________________
Keliaudamas K. Pilkingto-

nas dėka savo draugų komi-
kų R. Gervaiso ir S. Merchan-
to pakliūna į keisčiausias situ-

acijas, kuriose kitas žmogus, 
galimas daiktas, nebūtų toks 
juokingas. Kultūriniai skirtu-
mai, žinoma, taip pat prideda 
savo. Žodžiu, pamačius, kaip 
nuplikęs britas Egipte ban-
do šokti pilvo šokį su profesi-
onalia šokėja, moko senus ki-
nus tarti savo vardą, mėgi-
na atsistoti ant galvos su ap-
sirūkiusiu, nuogu jogu Indi-

jos gatvėje, yra atplukdomas 
į kanibalų salą ir čia palieka-
mas, norisi įsijungti sekantį 
vaizdelį, o peržiūrėtu pasida-
linti su pažįstamais. Nesvar-
bu, tai juokinga ar tik stebi-
na, o gal, atvirkščiai, kelia gai-
lestį, bet kuriuo atveju K. Pil-
kingtonas sugeba tapti valan-
dos, dienos, kelių savaičių dė-
mesio objektu.

Viskas prasidėjo 2010 m. 
komikams Ricky Gervaisui ir 
Stepheno Merchantui sugal-
vojus savo radijo laidos kole-
gą – Karlą Pilkingtoną – iš-
siųsti aplankyti septynių pa-
saulio stebuklų. Žinoma, jis 
nežinojo, kur tiksliai važiuo-
ja, ir ką ten veiks, kaip ir apie 
būsimą laidos pavadinimą – 
„Idiotas užsienyje“. Tiesiog 
buvo filmuojamos jo reakci-
jos, o kartais iškrečiamas ir 
vienas kitas pokštas. Pavyz-
džiui, viename iš naujų sep-
tynių pasaulio stebuklu lai-
komame Jordanijos mieste 
Petra, K. Pilkingtonas „ne-
tyčia“ pasiklysta (kaip spėja-
ma, yra paklaidinamas savo 
draugų) ir atsiduria pas dy-
kumų žmones beduinus. O 
čia jau reikia pamatyti, kaip 
jis bando susipažinti su eu-
ropiečiams visiškai netra-
dicinėmis gyvenimo sąlygo-
mis palapinėje, kaip reaguoja 
į vakarienei verdamą kupra-
nugario galvą ir pan.

Baigus filmuoti K. Pilking-
tono septynis stebuklus, R. 
Gervaisas ir S. Merchantas 
pradėjo vystyti antrojo sezo-
no idėją – „Tai, ką privalai pa-
daryti iki mirties“. Čia K. Pil-
kingtonas padiktavo savo są-
lygas: „Tų dalykų sąrašą su-
darysiu aš pats, arba nebus 
jokių kelionių ir jokių filma-
vimų“. Buvusių laidų kūrė-
jams neliko nieko kito, kaip 
pasakyti „ok“. Tačiau ir tada 

„Keliaudamas 
K. Pilkingto- 
nas pakliūna 
į keisčiausias 
situacijas, 
kuriose kitas 
žmogus 
nebūtų toks 
juokingas“.
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jie nesiliovė krėtę įvairiausių 
pokštų savo draugui, tad su-
sitarimas buvo įvykdytas, ta-
čiau laida specifikos ir žiū-
rovų srauto neprarado. Kie-
kvieną naują, per Didžiosios 
Britanijos kanalą „Sky1“ pa-
rodytą „Idioto užsienyje“ lai-
dą, peržiūrėdavo daugiau nei 
milijonas žmonių. Tad apie 
šio veikėjo populiarumą, 
bent jau didžiojoje saloje, kal-
bėti neverta.

Kur keliauti ir ką beprotiško 
nuveikti sumanė K. Pilking-
tonas, gavęs „televizinę“ lais-
vę? Jis nuvyko į Afriką, kur 
apsilankė begemotą laikan-
čių žmonių namuose, nuskri-
do į Rusiją susitikti su „Žmo-

gumi Magnetu“ – savo kūnu 
traukiančiu visus aplink sa-
ve esančius geležinius daik-
tus ir t. t. 

„Nors taip dažnai nebe-
reikėdavo krūpčioti dėl šil-
tai Anglijoje sėdinčių bičiu-
lių krečiamų pokštų, vis vien 
antrojo sezono kelionės buvo 
daug sunkesnės. Viską dariau 
vienas, tai reiškia prisigalvo-
davau dar daugiau nesąmo-
nių“, – žurnalistams pasako-
jo „Idioto užsienyje“ žvaigž-
dė. Stebėdamas banginius 
Aliaskoje jis sužinojo, kas yra 
jūrligė, o lūšnynuose paban-
dęs susiręsti namelį, supra-
to, kad mąstymas „koks skir-
tumas vienu nameliu čia dau-

giau ar mažiau“ yra tikrai ne-
teisingas, ir panašūs įvykiai 
lydėjo visas antrojo, kaip, be-
je, ir pirmojo sezono laidas.

______________________________
Na, žiūrint ne kartą norisi 

garsiai pasakyti: „Koks idiotas 
gali sugalvoti plikomis ranko-
mis vykti į džiungles, kur pil-
na gorilų?“ Tačiau neabejoti-
nai, tokie K. Pilkingtono po-
elgiai, lydimi intelekto nepa-
liesto veido išraiškos, ir pel-
nė jam populiarumą, o laidai – 
milijonines peržiūras.

Beje, savo tėvams K. Pil-
kingtonas iki šiol sako, kad jo 
laida vadinasi „Septyni pa-

KinAs

„idiotas 
užsienyje“ 

žvaigždė iki 
šiol tėvams 
sako, kad jo 

laida vadinasi 
„Septyni 
pasaulio 

stebuklai“.

26

laikas_2012-01_[01].indd   26 2011.12.29   12:32:10



saulio stebuklai“. O savo ilga-
metei draugei nepasakoja vi-
sų kelionių smulkmenų, ka-
dangi jie neturi namie kabe-
linės, todėl tiesą nuslėpti dar 
lengviau. Paskutinis inciden-
tas su šeima K. Pilkingtonui 
įvyko, kai jis savo penkiame-
čiui sūnėnui parodė Kinijoje 
valgyto šuns nuotraukas. Dėl 
panašių dalykų jis nusprendė 
niekada netapti tėvu.

Praėjusiais metais pasirodė jo paties parašyta knyga „idio-
tas užsienyje: karlo Pilkingtono kelionių dienoraščiai“ (an-

gl. An Idiot Abroad: The Travel Diaries of Karl Pilkington). 
tai jau ketvirta daugelio tiesiog trenktu vyruku laikomo 

autoriaus knyga. Laukiame trečiojo sezono.
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ieva blaževičiūtė
ieva.souchi@gmail.com

Prisiminėme mūsų „talentų banko“ narę ievą Blaževičiū-
tę, pasirašinėjančią jyudeidei slapyvardžiu ( ją galima rasti 
www.jyudeidei.com). Šiuo metu mergina Londone studijuoja 
grafinį dizainą ir mielai sutiko atlikti paprastų marškinėlių 
ir suknelės kosminę odisėją. 

PAsiDARYK PAts – 
KOsminiAi DRAbuŽiAi
Kad atrodytumėt originaliai ir išsiskiriančiai dažnai 
tenka ne pakratyti piniginę, o vaizduotę ir originalumą. 
šį kartą pasukome galvą, kaip patiems pasigaminti 
kažką... kosmiškai gražaus.
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PAsiDARYK PAts – 
KOsminiAi DRAbuŽiAi
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Kartono lakštą ar plastikinį 
maišelį patieskite drabužio vi-
duje, kad baliklis nepersiger-
tų ir neišblukintų kitos dra-
bužio pusės.

Kartoną patarčiau naudoti, jei 
norite išgauti aiškų „žvaigž-
džių“ piešinį, nes įdėjus di-
desnį kartono lakštą kartu iš-
tiesinsite ir pačią medžiagą. 
Jei norite labiau išsiliejusio 
ir neaiškaus piešinio, patar-

čiau naudoti plastikinį mai-
šelį, nes daug kartų drėkinant 
medžiagą plastikas neišsi-
leis ir suteiks „lamdyto“ audi-
nio efektą.

Į vandens purkštuką pripylę 
vandeniu skiesto baliklio, pa-
purkškite juo ant audinio.

tirpalas: 1 dalis baliklio, 4 
dalys vandens, tačiau tikslu-
mas nebūtinas. Kuo stipres-

nis tirpalas, tuo šviesiau iš-
bluks audinys. Norint išgau-
ti išsiliejusio ir gilesnio dan-
gaus efektą, patarčiau purkš-
ti kelis kartus naudojant skir-
tingo stiprumo tirpalus. Ant 
marškinėlių taip pat dėjau 
neskiestame baliklyje išmir-
kytus audinio gabaliukus, 
drėkinau paprastu vandeniu 
ir glamžiau medžiagą, šitaip 
išgaudama netvarkingą bali-
nimo dėmę.

kosminis ProcesAs:

tamsaus drabužio

truputėlio baliklio

vandens purkštuko

Plaukų džiovintuvo

Kartono arba plastikinio maišelio perdangai

Papildomų detalių (odos, sagų ar pan.) dekoravimui

marškinėliai
kartonas

purškimas

prieš džiovinimą
glamžymas

džiovinimas
raštas

padžiovinus

baliklis

mADA

„Kiekviena 
medžiaga blunka 
šiek tiek kitaip, 
tad gauta spalva 
gali svyruoti nuo 
švelniai oranžinės 
iki gana ryškiai 
raudonos.“

30
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tamsaus drabužio

truputėlio baliklio

vandens purkštuko

Plaukų džiovintuvo

Kartono arba plastikinio maišelio perdangai

Papildomų detalių (odos, sagų ar pan.) dekoravimui

marškinėliai
kartonas

purškimas

prieš džiovinimą
glamžymas

džiovinimas
raštas

padžiovinus

baliklis
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po džiovinimo

oda

odos karpymas
odos nupurškimas

prisiūti antpečiai

antpečiai

Kai esate patenkinti esamu 
piešiniu, palikite audinį iš-
džiūti arba išdžiovinkite plau-
kų džiovintuvu. Plaukų džio-
vintuvas paryškins raudo-
nas išblukintas audinio vie-
tas. Kiekviena medžiaga blun-
ka šiek tiek kitaip, tad gauta 
spalva gali svyruoti nuo švel-
niai oranžinės iki gana ryškiai 
raudonos.

Audiniui išdžiūvus, patarčiau 
drabužį kelis kartus perska-
lauti drungnu vandeniu, nes 
baliklis vis dėlto turi specifinį 
kvapą. Dėl tos pačios priežas-
ties patarčiau dirbti arba lau-
ke, arba gerai vėdinamoje pa-
talpoje.

Jau išbalintą drabužį dar gali-
te keisti, pridėdami įvairių de-

talių. Aš pasirinkau šiuo me-
tu itin madingus ir popu-
liarius odinius karpinius ir 
keletą sagų, kurias prisiu-
vau marškinėlių viršuje kaip 
antpečius. Kadangi tam-
sią odą prisiuvus prie juodų 
marškinėlių antpečių nela-
bai matėsi, odos karpinių ga-
liukus nupurškiau sidabri-
niais dažais. 

mADA32
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po džiovinimo

oda

odos karpymas
odos nupurškimas

prisiūti antpečiai

antpečiai

DAuGiAu lAiKAS.lT 
TAlenTų BAnKe

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi
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uRbAnistinis
buRiAvimAs – 
eKstRemALu 
iR nAujA
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Urbanistinis buriavimas – tai 
važinėjimas mieste specialio-
mis vėjo varomomis riedlen-
tėmis dideliais ratukais, pade-
dant burlenčių sporte naudo-
jamoms burėms. Šio sporto, 
kaip ir buriavimo, esmė – tin-
kamas vėjas (geriausias – pie-
tryčių, nepastovaus 5–10 m/s). 

Naująją sporto rūšį propa-
guojantiems ekstremalaus 
sporto klubo nariams idėja gi-
mė netikėtai, jų žodžiais ta-
riant, pakako kūrybiškai pa-
žvelgti į tradicinę sporto šaką. 
Buriuojant mieste tenka su-
sidurti su kliūtimis, manev-
ruoti, trasos – ne monotoniš-
kos, o išgyvenimai – ekstre-
malesni.

„Buriuotojai“ važinėjasi 
Baltuoju tiltu, Neries krantais 
ir riedlenčių parke. „Čia po-

jūčiai buvo tiesiog neįtikėtini. 
Plaukiant burlente vandeniu 
ar važinėjant lyguma, praktiš-
kai nesutinki jokių kliūčių, o 
čia jos specialiai sukonstruo-
tos tam, kad šuolis būtų aukš-
tesnis ar greitis didesnis. Tai 
buvo labai įdomu ir netikė-
ta. Nekantrauju kuo greičiau 
vėl sulaukti tinkamų sąlygos. 
Nuotykį būtinai kartosime”, 
– pasakojo komandos narys 
Artūras.

Pasak urbanistinio buria-
vimo instruktoriaus Tomo, 
žmonės gatvėje į juos reagavo 
gan keistai, o ir susidomėju-
siųjų netrūksta iki šiol. 

„Beje, nuo šio sporto galima 
pradėti mokytis buriuoti ir 
vandenyje, nes ant asfalto tai 
daryti daug lengviau nei ant 
vandens“, – pridūrė Tomas.

šis ruduo ir bent jau žiemos pradžia 
nebuvo dosni sniegu, tad kai 
pasiilgusieji ekstremalių pramogų 
negali išsitraukti savo slidžių ar 
snieglenčių, o vandens pramogų 
sezonas taip pat dar toli, urbanistinis 
buriavimas – puiki išeitis.

ernesto Brendelo nuotr.
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AR esAte 
mAtę 
Ateivių?

Ar esate sutikę ateivius?  
O gal jie gyvena jūsų 

kaimynystėje? „Goodlife 
photography“ pasivaikščiojo 

po įvairias vilniaus vietas 
ir šiuos klausimus uždavė 

sutiktiems žmonėms.

nuotr. ir tekstas „Goodlife photography“
info@goodlife.lt

mykolas  
egzistuoja, bet ne Žemėje. Yra kažkur toli, kitose galaktikose.

mieste36
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Lina egzistuoja, buvau sutikusi.  
Kur – nepamenu,  nes ištrynė atmintį.

Gailė  
Ateiviai egzistuoja kažkur toli, susidurti neteko.

mykolas  
egzistuoja, bet ne Žemėje. Yra kažkur toli, kitose galaktikose.

Karolis  
jie  egzistuoja kažkur toli.

Lukas
Mes esame ufonautai, jų čia pilna.
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monika  
egzistuoja kažkur. Susidurti kol  kas neteko.

Aušra Ateiviai egzistuoja,  nori žmonėms 
padėti, jie yra geri, bendrauja neverbaliniu 
būdu. Sutikusi buvau. Kur? nesvarbu.

Aušra 
ne, ateiviai neegzistuoja.

vytenė  Ateiviai egzistuoja,  mes ne vieni 
visatoje. Augustė egzistuoja, gal net ir yra 
šioje planetoje.

nikki  (Olandija) 
no aliens.

Kamilė ir Aura 
Tiki, kad egzistuoja, nematė.

Arūnas ir ernestas (mergina prisistatė Arūnu) 
egzistuoja, kaip samanos, tai nežemiškos butybės,  gali buti įvairios 
gyvybės formos. jėzus taip pat galėjo būti ateiviu.

mieste38
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Aušra 
ne, ateiviai neegzistuoja.

Kamilė ir Aura 
Tiki, kad egzistuoja, nematė.

Daša (Rusija). Tikrai kažkur yra, gal net ir buvo Žemėje , nes kaip kitaip 
paaiškinti piramidžių atsiradimą?

Pavel 
Gal ir yra, bet nematė.

Arūnas ir ernestas (mergina prisistatė Arūnu) 
egzistuoja, kaip samanos, tai nežemiškos butybės,  gali buti įvairios 
gyvybės formos. jėzus taip pat galėjo būti ateiviu.

Reda ir Afrika (šuniukas) egzistuoja, sutikti neteko. 
sigita ne, jų nėra.

šarūnas egzistuoja, matė bažnyčioje. 
Alvydas egzistuoja, bet  nesutiko.
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grupė Lietuvos publikai su-
rengs du koncertus – vasa-
rio 18 d. vilniaus „siemens“ 
arenoje ir vasario 19 d. Pane-
vėžio „Cido“ arenoje. 

Į koncertą susirinkusius žiū-
rovus grupės vaikinai ža-
da nudžiuginti puikiai žino-
mais ir laiko patikrintais kū-
riniais, kurių tarpe neabe-
jotinai bus „Red Red Wine“, 
„Can‘t Help Falling in Love“, 

ReGi muziKOs 
PiOnieRiAi – LietuvOje!

Kitų metų pradžioje pirmą kartą į Lietuvą 
atvyks Didžiosios britanijos žvaigždės ir regi 
muzikos pradininkai „ub40“.

„I Got You Babe“ bei dauge-
lis kitų.

„UB40“ – regi muzikos tė-
vai, legendinės senosios re-
gi mokyklos atstovai, atliekan-
tys taip vadinamą meilės ir tai-
kos muziką, kuri puikiai tinka 
tiek norintiems atsipalaiduoti 
ir paskęsti muzikos garsuose, 
tiek ir nusiteikusiems links-
miau pašėlti.

Nemažos sėkmės vyrų kolek-
tyvas sulaukė ne tik gimtojo-

je Didžiojoje Britanijoje, bet 
ir už jos ribų. „UB40“ laiko-
ma viena daugiausiai albumų 
pardavusių grupių pasauly-
je. Iki šiol jie pardavė jau dau-
giau nei 70 mln. įrašų, sukūrė 
50 singlų, kurie laikėsi aukš-
čiausiose topų vietose. 2006 
metais „UB40“ albumas „Who 
You Fighting For“ buvo nomi-
nuotas „Grammy“ apdovano-
jimui. Per daugiau nei tris de-
šimtmečius trunkančią muzi-
kinę karjerą grupė skleidė re-
gi muziką ne tik gimtojoje D. 

Britanijoje, regi gimtinėje Ja-
maikoje, bet ir Rusijoje, Pietų 
Afrikoje, Amerikoje, Naujojo-
je Zelandijoje ir daugelyje Eu-
ropos valstybių. 

Įdomu ir tai, jog nuo susibūri-
mo 1978 metais per visus sa-
vo gyvavimo metus iki 2008 
metų, grupėje nepasikeitė nei 
vienas iš 8 narių. 

2012 02 18 „siemens“ arena, vilnius
2012 02 19 „cido“ arena, panevėžys

renginių gidas  

Bilietai
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Yves sAint 
LAuRent. 
bePROtišKA 
meiLė
(L’AmOuR FOu)

Režisierius: Pierre Thoretton
operatorius: Leo HinstinKompozitorius: Côme Aguiar
montažas: Dominique Auvray
Prodiuseriai: Kristina Larsen, Hugues Charbonneau
Gamintojai: Les Films du Lendemain, Les Films de Pierre, 
France 3 Cinéma
Prancūzija, 2010, 98 min.

Juha Jokela (g. 1970) – vie-
nas ryškiausių šiuolaikinių 
suomių dramaturgų. Jo pje-
sės populiarios ne tik Suomi-
joje, bet ir kitose Skandinavi-
jos šalyse. Jokela rašo teatrui 
ir televizijai, visos jo pjesės ir 
scenarijai pelnė garbingus ap-
dovanojimus Suomijoje ir už 
jos ribų. Jokela renkasi aštrias 
nūdienos temas ir sugeba į 
jas pažvelgti kitaip negu dau-
guma šiuolaikinių dramatur-
gų. Jo kūrybai būdingas doku-
mentinio tikroviškumo ir fik-
cijos derinys. Į skausmingas 
problemas jis sugeba pažvelg-
ti su nuostaba ir humoru. 

Pirmoji Jokelos pjesė „Mo-
bilus siaubas“ (2003 m.) apie 
mobilių telefonų kompani-

jų įtaką žmonių gyvenimams 
pelnė neregėtą kritikos pripa-
žinimą Suomijoje ir tapo vie-
na sėkmingiausių pjesių viso-
je šalies istorijoje. Pjesė bu-
vo pastatyta Vokietijoje, Liuk-
semburge, Čekijoje. Kita Jo-
kelos pjesė „Fundamentalis-
tai“ (2006 m.), kontroversiš-
kai analizuojanti religijos įta-
ką šiuolaikinių žmonių gyveni-
mams, taip pat sulaukė didelio 
populiarumo ir 2008 metais 
pelnė geriausios Šiaurės ša-
lių metų pjesės apdovanojimą. 
Vertinimo komisijos sprendi-
me rašoma: „Pjesė padeda su-
prasti, kad fundamentalizmas 
yra daugiau negu ribotos žmo-
nių su turbanais idėjos, ir su-
teikia žiūrovui galimybę per-
prasti fundamentalistinį mąs-
tymą užuot jį smerkus. Pjesės 
tekstas giliai paliečia esminius 
žmonijos klausimus“.

Lietuvos nacionalinis  
dramos teatras, vilnius
Sausio 12, 14, 17, 18 d.

kinas

teatras
t. Dorst, u. ehler 
„nusiaubta šalis“ 
Rež. Gintaras VaRnas

j. jokela „Fundamentalistai“ 
Rež. Jonas VaitKUs 
FUNDAMENTALISTAI
Iš suomių kalbos vertė Kristina VAIKUTYTĖ
Dviejų dalių spektaklis, trukmė – 2 val. 30 min.

renginių gidas  

Feniksas, vis atgimstantis 
iš pelenų – taip atrodo „Nu-
siaubta šalis“, sukurta pagal 
vieną garsiausių Tankredo 
Dorsto pjesių „Merlinas“. Pje-
sė remiasi Viduramžių legen-
domis apie burtininką Merli-
ną, karalių Artūrą, Apvaliojo 
stalo riterių broliją, šventojo 
Gralio paieškas. Tai milžiniš-
ka epopėja apie utopijos su-
kūrimą ir jos žlugimą.

Lietuvos nacionalinis  
dramos teatras, vilnius
Sausio 20 d. 17 val.

42
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siškai ne tokia. Ir jie bus tei-
sūs. Nes ten, svetur, yra tūks-
tančiai realybių ir kiekviena 
ji – individuali. Aš pasirinkau 
ir domėjausi pačiomis drama-
tiškiausiomis.“

Lietuvos nacionalinis  
dramos teatras, vilnius
Vasario 4 d. 18.30 val.   

XX a. mados metraščiuo-
se nedaug esama tokių iški-
lių figūrų kaip yves’as saint 
Laurent’as. vos sulaukęs pil-
nametystės, jis tapo „dior“ 
mados namų vadovu, o pra-
bėgus dar keleriems me-
tams, kai buvo skandalingai 
iš jų išmestas, pradėjo kurti 
savo drabužių liniją. 

Dešimtmečius jo vardas įkū-
nijo prabangą, jis rengė di-
džiausias garsenybes ir nenu-
sileido joms nesaikingumu. 
Poetiškai montuodamas sa-
vo pirmojo dokumentinio fil-
mo kadrus videomeninin-
kas Pierre’as Thorettonas ku-
ria pasakojimą apie įspūdin-
go ir audringo šio garsaus ma-
dos kūrėjo gyvenimo vingius, 
pradedant dvasiniu sukrėti-
mu ir depresija, kai 1960-ai-
siais vykstant Alžyro nepri-
klausomybės karui buvo pa-
šauktas į Prancūzijos kariuo-
menę, ir pamažu pereinant 

prie kertinių kūrybos momen-
tų, visam laikui įrašiusių jo 
vardą į pasaulio mados istori-
ją: tai jis, įkvėptas P. Mondria-
no tapybos, sukūrė garsiąsias 
sukneles, įkūnijančias popme-
no eleganciją ir prašmatnu-
mą, dievino moters grožį ir sa-
vo mūzas Catherine Deneuve 
bei Iman, pagaliau žengė svar-
bų žingsnį mados demokrati-
zacijos link – savo aukštosios 
mados namuose pradėjo kur-
ti platesnėms masėms įkan-
damas prêt-à-porter drabužių 
kolekcijas. Jis dirbo kaip ap-
sėstas, su ne mažesniu įkarš-
čiu linksminosi ir legendinė-
je kokaino ir prabangos oazė-
je – klube „Studio 54“. Vis dėl-
to šiame filme režisierius lei-
džia mums pažvelgti anapus 
skambiausių antraščių, gre-
ta audringo profesinio gyve-
nimo ne mažiau dėmesio skir-
damas Y. Saint Laurent’o ir jo 
verslo bei gyvenimo partne-
rio Pierre’o Bergé santykiams. 
Nugrimzdamas į kartu nugy-

Pagrindiniai festivaliai
Tarptautinis San Sebastiano filmų festivalis, Ispanija, 2010 
Tarptautinis Rio de Žaneiro filmų festivalis, Brazilija, 2010 
Tarptautinis San Paulo filmų festivalis, Brazilija, 2010 
Tarptautinis Honkongo filmų festivalis, Kinija, 2011 
Tarptautinis San Fransisko filmų festivalis, JAV, 2011 

Pierre thoretton
Prancūzijoje gimęs videomenininkas Pierre’as Thorettonas yra 
surengęs personalinių parodų Prancūzijoje ir Vokietijoje. „Be-
protiška meilė“ – jo pirmasis filmas. „Apie madą nieko neišma-
nau, man rūpi žmonės. Man tai filmas apie meilę“, – sako meni-
ninkas. Jis asmeniškai pažinojo Yves’ą Saint Laurent’ą nuo tada, 
kai dar buvo aktorės Chiaros Mastroianni, Marcello Mastroian-
ni ir dizainerio mūzos Catherine Deneuve dukters, vyras.

marius ivaškevičius:
„Pjesė „Išvarymas“ yra para-
šyta „emigrantiškų“ istori-
jų – lietuvių ir kitų rytų euro-
piečių pasakojimų, kuriuos 
man pavyko išgirsti Londo-
ne, pagrindu. Tačiau pjesė ne-
pasakoja ir nedokumentuo-
ja emigracijos, savo šalies, sa-
vo terpės palikimo ir mėgi-
nimų įsitvirtinti svetur. Tie-
sa, šios temos sklendžia per 
tekstą, jį spalvina. Tačiau pje-
sės pagrindu laikyčiau ban-
dymą žvelgti ir nagrinėti tai, 
ką mes vadiname tapatybe. 
Kas ją sudaro, kaip ji funkcio-
nuoja žmoguje, kaip glaudžiai 
ji siejasi su kiekvienu iš mū-
sų. Geriausiai ji išryškėja ki-
tų, mums svetimų tapatybių, 
fone, o toks metropolis kaip 

džiui. Nes ta tikroji emigran-
tų realybė, kurią išgirdau, iš-
vydau ir atskleidžiau pjesėje, 
yra mažai kam žinoma. Įsiti-
kinau, kad ji visiškai nežino-
ma net vietiniams londonie-
čiams britams. Jie tokio Lon-
dono nepažįsta ir net neįtaria 
jį egzistuojant. Mes, gyvenan-
tieji Lietuvoje – juo labiau. 
Jau dabar galiu įsivaizduoti, 
kad spektaklį išvydę lietuviai 
tvirtins, kad jų ar jiems arti-
mų žmonių realybė ten yra vi-

vento pusamžio prisiminimus, 
P. Bergé atsisveikina su nesu-
grąžinama praeitimi, vadina-
majame „amžiaus aukcione“ 
parduodamas dalį poros kartu 
užgyvento turto. Žiūrovai tu-
ri jaudinančią progą dirstelė-
ti į ištaigingus jų namus Ma-
roke ir Prancūzijoje (vieni jų 
– duoklė M. Proustui) ir įspū-
dingą meno kolekciją, kurioje 
tarp senovės Egipto meno kū-

rinių puikuojasi ir A. Warho-
lo bei H. Matisse’o darbai. Šis 
filmas – tai meilės viskam, kas 
gražu, istorija.

„skalvijos“  
kino centras, vilnius
Nuo sausio 6 d.

m. ivaškevičiaus „išvarymas“ 
Rež. oskaras KoRŠUnoVas 
MARIUS IVAŠKEVIČIUS
IŠVARYMAS
Premjera – 2011 m. gruodžio 22 d.

t. Dorst, u. ehler 
„nusiaubta šalis“ 
Rež. Gintaras VaRnas

Londonas – idealiausia šio 
reiškinio stebėjimo vieta. 

Pjesės tema gimė neatsi-
tiktinai. Iš tiesų ši idėja – tai 
jungtinis mano, Lietuvos na-
cionalinio dramos teatro ir 
Lietuvos kultūros atašė Lon-
done Daivos Parulskienės 
projektas. Realizuoti šią idėją 
sutikau ilgai nesvarstęs, man 
patiko pati tematika, be to, 
supratau, kad šio „kūrybinio“ 
tyrimo metu galiu stipriai 
praplėsti savo paties akiratį. 
Taip, beje, ir atsitiko. 

Naujajame sezone Lietu-
vos nacionalinis dramos te-
atras kviečia atrasti tikro-
vę. Manau, kad „Išvarymas“ 
į šį moto įsilieja tiesiog pažo-

Bilietai

Bilietai
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renginių gidas  

BBL: Šiaulių „Šiauliai” -  
Utenos „Juventus” 
2012-01-09
18 val.
Šiaulių arena, Šiauliai

LKF ii-ojo etapo atsakomosios krep-
šinio rungtynės: Šiaulių „Šiauliai” - 
Klaipėdos „neptūnas” 
2012-01-11
18 val.
Šiaulių arena, Šiauliai

VtB rungtynės: Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - maskvos CsKa 
2012-01-11
19 val.
„Siemens“ arena, Vilnius

BBL: Panevėžio „techasas“ - talino 
„ttU“ 
2012-01-13
19 val.
„Cido” arena, Panevėžys

BBL: Panevėžio „techasas“ - Raplos 
„Rapla Bs“ 
2012-01-14
17 val.
„Cido” arena, Panevėžys

BBL: Utenos „Juventus“ - tartu 
„University of tartu“ 
2012-01-14
17 val.
Utenos sporto ir pramogų arena,  
Utena

BBL: Utenos „Juventus“ - talino „Ka-
lev/Cramo“ 
2012-01-15
17 val.
Utenos sporto ir pramogų arena, Utena

Pasaulio rankinio čempionatas  
Lietuva - Šveicarija 
2012-01-15
18.45 val.
„Siemens“ arena, Vilnius

LKL: Panevėžio „techasas“ - Klaipė-
dos „neptūnas“ 
2012-01-21
17 val.
„Cido” arena, Panevėžys

LKL: Šiaulių „Šiauliai” - Pasvalio 
„Pieno žvaigždės” 
2012-01-21
17 val.
Šiaulių arena, Šiauliai

LKL: Utenos „Juventus“ -  
Kauno „Baltai“ 
2012-01-21
17 val.
Utenos sporto ir pramogų arena,
Utena 

BBL: Utenos „Juventus“ -  
Prienų „Rūdupis“ 
2012-01-24
18.30 val.
Utenos sporto ir pramogų arena, Utena

LKL: Utenos „Juventus“ -  
Kauno „naglis“ 
2012-02-04
17 val.
Utenos sporto ir pramogų arena, Utena

VtB rungtynės:  
Vilniaus „Lietuvos rytas“ -  
Krasnojarsko „Jenisej“ 
2012-02-04
19 val.
„Siemens“ arena, Vilnius

sPOrtas

Vasario 4 d. krepšio klubas 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ su-
sikaus jau trečiojoje kovoje su 
viena iš Rusijos krepšinio ko-
mandų, šį kartą kelią į pergalę 
jiems bandys pastoti  Krasno-
jarsko miesto „Jenisej“ krep-
šinio komanda.

Ateik palaikyti „Lietuvos ry-
to“ komandos ir  parodykim 
rusams kur vėžiai žiemoja!

2012-02-04  
19 val.  
„Siemens” arena, Vilnius

vilniaus 
 „Lietuvos rytas“ – 
Krasnojarsko 
 „jenisej“

tvarkaraštis

Bilietai
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renginių gidas  

Amerikiečių trupės kuria-
mame šou pasakojama my-
limiausių ir populiariausių 
„Disney“ pasaulio princesių 
ir jų didvyriais tapusių prin-
cų istorija. Neseniai prie „Dis-
ney“ pasaulio prisijungusi 
princesė Auksarankė atsklei-
džia klasika tapusias pasakas: 
„Undinėlė“, „Gražuolė ir pa-
baisa“, „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“, „Pelenė“, „Aladi-
nas“, „Miegančioji gražuolė“. 

Ledo šou „Princesės ir hero-
jai“ nepamirštamu daro ne tik 
nuostabūs kostiumai, prie ku-
rių dirbo per 60 žmonių, už-
burianti talentingo kompozi-
toriaus Jerry Biliko muzika, 
įspūdinga olimpiniams čem-
pionams šokio kompozicijas 
kūrusios Cindy Stuart chore-
ografija, tobulas „Emmy“ lai-
mėtojo Peter Morse apšvieti-
mas, bet ir spindintis ledas. 

sPeKtAKLiAi – 
DuRYs į PAsAKų 
iR stebuKLų 
KARALYstę
2012 metų pavasarį į Lietuvą atvyks 
užburiantis šou – kovo 3-4 dienomis vilniaus 
„siemens“ arenoje svečiuosis pasaulinę 
šlovę pelniusi „Disney On ice“ trupė, kuri 
pristatys naujausią visai šeimai skirtą 
spektaklį ant ledo „Princesės ir herojai“.

Spektaklis ypatingas ir tuo, 
jog čia ne tik tarsi ką tik iš 
knygos puslapių išnirę hero-
jai, bet ir pasakos atmosferą 
kuriančios įspūdingos deko-
racijos: milžiniškas krioklys, 
didžiulė daugiau nei 2 tūkst. 
lempučių išpuošta Pelenės 
karieta, 11,5 metrų aukščio ir 
30 metrų ilgio ugnimi spjau-
dantis drakonas.

Mačiusieji „Disney On Ice“ 
ledo šou vienbalsiai sutinka, 
jog jis priverčia pasijusti tar-
si būtum patekęs į animaci-
nį filmuką, o laikas, praleistas 
drauge su mylimiausiais „Dis-
ney“ draugais tampa neišdil-
domų įspūdžių ir gerų emoci-
jų šaltiniu.

 „DisneY 
On ice“ 

2012 03 03-04 „siemens“ arena, vilnius

Bilietai

laikas_2012-01_[01].indd   45 2011.12.29   12:34:03



Ateinančių metų kovo 23 diena hip-hop muzikos mylėtojams įsirėš į atmintį 
visam gyvenimui. visą pasaulį apsukęs ratu, po ilgų derybų Lietuvos sostinę 
sutiko aplankyti gyva hip-hop legenda iš jAv, šios muzikos pasaulyje tėvas 
„Grandmaster Flash“. Aukščiausios prabos repo muzikos autoritetas savo 
pasirodymą surengs vilniuje menų fabrike „Loftas“.

laisvalaikio gidas

GRAnDmAsteR 
FLAsH. HiP-HOP 
muziKOs iKOnA 
AtvYKstA 
į Lietuvą

Hip-hopo pionierius  
nuo 1974-ųjų.
Yra sukurta begalės istorijų 
apie džiazo gimimą bei roken-
rolo pradžią, tačiau hip-ho-
pas turi tėvus atradėjus: vie-
nas iš jų „Grandmaster Flash” 
(tikrasisi vardas Joseph 
Saddler). Nuo pat paauglystės 
jis eksperimentavo su savo tė-
vo plokštelėmis. Geras muzi-
kinės įrangos išmanymas lei-
do „Grandmaster Flash“ pa-
siekti revoliuciją muzikinia-
me pasaulyje - patefonas tapo 
jo muzikos instrumentu.

„Grandmaster Flash“ kar-
jera prasidėjo Niujorko pieti-
niame Bronkso rajone. Iš es-
mės šie vakarėliai ir tapo hip-
hopo pradžia – šio muzikinio 
žanro aušra. Jis buvo pirma-
sis DJ pradėjęs manipuliuo-
ti viniline plokštele sukiojant 
ją atgal, į priekį, ar  prieš lai-
krodžio rodyklę. Įdėmiai ste-
bėjęs to meto didžėjavimo sti-
lius ir technikas, jis sugalvo-

2012 03 23 22:00 menų fabrikas „Loftas“, vilnius

jo kelias muzikos miksavimo 
teorijas, radikaliai patobuli-
no lig tol buvusias ir iškėlė jas 
į naujas aukštumas taip padė-
damas visus pamatus tam, ką 
diskžokėjai išdarinėja dabar. 
Visa kas šiais laikais vadina-
ma DJ - sukūrė „Grandmas-
ter Flash“.

1970-ųjų pabaigoje papra-
šęs savo draugų parepuo-
ti grojant jo ritmams, „Gran-
dmaster Flash“ pasaulyje už-
kuria naują madą tapusią 
hip-hopo arkliuku. Netrukus 
„Grandmaster Flash“ kar-
tu su penkiais vaikinais su-
kuria pirmąją pasaulyje repo 
grupę „Grand Master Flash 
& The Furious 5“. Sumai-
šius jų dainas su „Grandmas-
ter Flash“ neįtikėtinais gabu-
mais ir akrobatiniais pasiro-
dymais: sukinėti ir „skrečuo-
ti“ vinilą pirštais, alkunėmis 
ir bet kuria kita rankos vieta, 
buvo pelnytas pasaulinis pri-
pažinimas ir šlovė.

Kūriniai tapę klasika.
,,Grandmaster Flash & The 
Furious 5“ singlas „The Mes-
sage“  tapo platininiu. Tuo 
tarpu singlas „The Adventu-
res of Grandmaster Flash on 
the Wheels of Steel“ repre-
zentavo didžėjavimą daug di-
desnei auditorijai negu jis bu-
vo žinomas prieš tai. Kūri-
nys tapo pirmąja pasaulyje di-
džėjaus įrašyta kompozici-
ja. Šlovė milžiniškais tempais 
augo kartu su tokiais kūri-
niais kaip „Superappin“, „Fre-
edom“ „Larry’s Dance The-
me“ ir „You Know What Ti-
me It Is“.

Viena naktis Vilniuje.
„Grandmaster Flash“ priklau-
so aukščiausiai muzikos pa-
saulio lygai. Jo kūriniai tapo 
įkvėpimo šaltiniu ir kelrodžiu 
daugybei jaunesnės kartos 
muzikantų, atlikėjų, diskžo-
kėjų. Savo audringais pasiro-
dymais drebinantis didžiau-
sias pasaulio sales, žymiau-

sius stadionus, klubus ir fes-
tivalius, scenos mochikanas 
„Grandmaster Flash“ vienam 
vakarui atvyksta į Vilnių.

Kitų metų kovo 23 d. naujo-
sios ir senosios hip-hopo eros 
mylėtojams bus atviros menų 
fabriko „Loftas“ durys. Bilietų 
vos tūkstantis. Legendinį atli-
kėją apšildys lietuviškos hip-
hopo scenos lyderiai „G&G 
Sindikatas“.

Kaina nuo 40 Lt

atlikėjo puslapis: 
www.grandmasterflash.com

RenGiniO „uPCODe“
nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 

telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

46

laikas_2012-01_[01].indd   46 2011.12.29   12:34:06



2012 02 06 20:00 „Žalgirio“ arena, Kaunas

Daugelis buvusių koncerte 
Vilniuje 2010 m. kovo mėn. 
dar ir šiandien drąsiai pasa-
kys, kad įspūdingesnio šou 
Lietuvoje ko gero nėra bu-
vę. Tačiau laukti liko nedaug, 
jau 2012 vasario 6 d. garsiau-
sia pasaulyje Vokietijos grupė 
RAMMSTEIN savo naują ge-
riausių dainų albumą MADE 
IN GERMANY 1995 – 2011 
pristatys ŽALGIRIO ARENO-
JE Kaune. Visą koncertui rei-
kalingą techniką - sceną, įgar-
sinimą, apšvietimą ir didžiulį 
pirotechnikos kiekį grupė at-
siveš su savim. Tai bus visiškai 
naujas šou su naujom scenos 
dekoracijom , naujais kostiu-
mais ir naujais spec efektais.

RAMMSTEIN – grupė susi-
kūrė 1993 metais rytų Vokie-
tijoje. Jos pavadinimas yra ki-
lęs iš vietovės pavadinimo 
(Ramstein). 1988 rugpjūčio 
28 d. oro uoste, kuris įkurtas 
Ramšteino mieste, vyko paro-
domieji skrydžiai, kurio metu 

jie suGRįŽtA! 
DAR DAuGiAu 
GARsO iR 
DAR DAuGiAu 
uGnies!

susidūrė trys Italijos oro pajė-
gų reaktyviniai lėktuvai. Apie 
40 žiūrovų žuvo įvykio me-
tu ir keli šimtai buvo sužeisti. 
Po dviejų mėnesių aukų skai-
čius išaugo iki 69. Ramstei-
no miesto pavadinimas mir-
gėjo visoje spaudoje ir tas pa-
vadinimas įstrigo jų galvoje. 
Jie pakeitė pavadinimą Rams-
tein (su viena M) į Rammstein 
(dvi M raidės). Tai nėra vokiš-
kas žodis, bet literatūroje gali-
ma rasti sąvoką „Ram-stone“. 
Jie pasirinko tokį pavadini-
mą, kaip provokaciją ir to žo-
džio reikšmė tinka jų muzikai. 
O jų pirmoji daina „Ramms-
tein“ kaip tik ir buvo apie tą 
tragediją.

Pirmasis grupės albumas 
„Herzeleid“ 1995m. (liet. siel-
vartas) juos iš karto išpopu-
liarino. Šio albumo dainos Vo-
kietijos topuose laikėsi iki 
pat jų antrojo albumo išleidi-
mo 1997m. Su savo pirmuo-
ju albumu jie išgarsėjo ne tik 

Vokietijoje bet ir Austrijo-
je bei Šveicarijoje. Antrasis 
Rammstein albumas "Sehn-
sucht" (liet. Ilgesys) išpopu-
liarėjo akimirksniu ir Vokie-
tijoje pakilo į pirmąją vie-
tą. Grupė visada koncertuo-
davo gyvai, todėl, pasirodžius 
antrajam albumui, į Ramms-
tein koncertus jau ateidavo 
nuo 10000 iki 30000 gerbėjų. 
Netrukus ši grupė jau grūmė-
si „Eurochart’uose“ dėl vietos 
pirmajame dešimtuke su to-
kiomis grupėmis, kaip „Pro-
digy“, „Radiohead“ bei „The 
Rolling Stones“.

Vėliau pasirodę albumai gru-
pės sėkmės nė kiek nesumaži-
no, netgi atvirkščiai - ją dar la-
biau padidino. Šiuo metu gru-
pė yra išleidusi 8 albumus ir 
net 26 singlus. Naujausias, ge-
riausių dainų, albumas MA-
DE IN GERMANY 1995 - 2011 
pasirodys š.m. lapkričio mėn. 
ir po kurio RAMMSTEIN iš-
keliaus į pasaulinis turą, o 
2012 m. vasario 6 d. aplankys 
Kauną.

Kaina nuo 158 Lt

Renginio organizatorius:  
MEDUSA CONCERT.

RenGiniO „uPCODe“
nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 

telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi
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atlikėjai :
JONAS SAKALAUSKAS (baritonas) ir 
naujasis styginių kvartetas

Programa: Georgo Geršvino dainos  
ir kt. kūriniai.

„Aš klausydavau muzikos ne tik ausi-
mis, bet ir nervais, protu ir širdimi, klau-
sydavausi su tokiu malonumu – aš jo-
je gyvenau. Grįžęs namo aš sėsdavau prie 
fortepijono ir ją atkartodavau“. Tai – vie-
no žymiausių XX a. amerikiečių kompo-
zitorių Dž. Geršvino žodžiai.

Dainininko Jono Sakalausko bei nau-
jojo styginių kvarteto atliekamuose G. 
Gershwino kūriniuose išgirsime kom-
pozitoriaus išgyventus, dainose išlietus 
jausmus, atlikėjų perteikiamus netikėto-
je interpretacijoje. Netradicinį styginių 
kvartetą sudaro Agnė Doveikaitė – Rubi-
nė (smuikas), Dovilė Juozapaitienė (al-
tas), Jurgis Juozapaitis (altas) ir Danielis 
Rubinas (kontrabosas).

Tik šiame koncerte Užutrakio dva-
ro svečiai turės galimybę išgirsti origina-
liojo kvarteto skambesį kartu su solistu 
ir be jo. Jaunieji muzikantai yra Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos absolven-
tai, daugelio respublikinių ir tarptauti-
nių konkursų laureatai, aktyviai dalyvau-
jantys muzikiniuose projektuose Lietu-
voje ir užsienyje. Charizmatiškasis J. Sa-
kalauskas nuolat stažuojasi pas Lietuvos 
bei užsienio pedagogus, yra paruošęs ne-
mažai vaidmenų įvairiose operose,  miu-
zikluose. Jis yra ne tik dainininkas, bet ir 
kompozitorius, už monospektaklį-operą 
„Izadora“ su kūrybine grupe apdovano-
tas Auksiniu scenos kryžiumi. 
 

 
Kaina nuo 32,40 Lt

2012 01 06 18:00 2012 01 07 18:00 2012 01 08 18:00

užutrakio dvaro sodyba, trakai

  muziKinis-LiteRAtūRinis PROjeKtAs
„menu AKimiRKą ŽAvinGą“

atlikėjai:
LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)
VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ (skaitovė)
VIRGINIJA UNGURAITYTĖ (fortepijonas)

Programa: P. Čaikovskio, M. Musorgs-
kio, S. Rachmaninovo, A. Feto, A. Alek-
sandrovo, B. Šeremetjevo kūriniai, A. 
Puškino, A. Achmatovos eilės.

Aktorė V. Kochanskytė teigia: „Sie-
kiame, kad atėję į koncertą žmonės 
visų pirma apsvaigtų nuo emocijų 
srauto, o jam pasibaigus, norėtų gy-
venti gražiau...“.

Tad lyrika užlies Užutrakio dvaro 
rūmus: nuostabiausius rusų roman-
sus atliks žymusis jaunosios kartos 
bosas, tarptautinių konkursų laurea-
tas, LRT projekto „Triumfo arka“ pir-
mosios vietos laimėtojas Liudas Mi-
kalauskas. A. Puškino, A. Achmato-
vos ir kitų poetų lyriką lietuvių kal-
ba skaitys aktorė Virginija Kochans-
kytė, akompanuos bei fortepijoninius 
kūrinius atliks pianistė Virginija Un-
guraitytė.

Charizmatiškų, originalių meninin-
kų sukurta ekspresyvi rusų klasikos 
programa įtrauks publiką į literatū-
ros ir muzikos dialogą, tam tikrą im-
provizaciją. 

Dramatiško, sodraus balso daininin-
kas, gilaus vidinio temperamento ak-
torė ir jaunatviško polėkio sklidinas 
pianistės muzikavimas kūrinių inter-
pretacijai suteiks įspūdingo raiškumo, 
o žiūrovams dovanos kerintį aistros, 
meilės ilgesio persmelktą vakarą.

 
Kaina nuo 32,40 Lt

   KOnceRtAs
„GRAŽiAusi DuetAi“

atlikėjai:
JOVITA VAŠKEVIČIŪTĖ (mecosopranas)
RAMŪNAS URBIETIS (baritonas)
BIRUTĖ ASEVIČIŪTĖ (fortepijonas)

Programa: C. Saint-Saens, F. Lehar,  
I. Kalman.

Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto 
teatro solistai Jovita Vaškevičiūtė ir Ra-
mūnas Urbietis kviečia į neužmirštamą 
koncertą, kur skambės gražiausi duetai iš 
operų ir operečių bei solinės dainos.

Pastaruoju metu Jovita Vaškevičiūtė ne 
tik itin daug dainuoja Lietuvos koncertų sa-
lėse, Nacionalinio operos ir baleto teatro 
scenoje bei žymiuosiuose Lietuvos valstybi-
nio simfoninio orkestro operų pastatymuo-
se (ji – publikos numylėtinės „Bohemie-
čių“ trupės narė), bet ir išplaukė į plačiuo-
sius vandenis. Solistė kviečiama dainuoti 
garsiuose Europos operos teatruose: „Ope-
ra Cologne“ (Kelne), „Vanemuine“ (Tartu), 
„Opera National du Rhin“ (kitaip dar vadi-
namame „teatras trims miestams“ – Stras-
būrui, Mulhauzui, Colmarui), kur debiuta-
vo Domingos vaidmeniu P. Eötvos operoje 
„Meilė ir kiti Demonai“ bei dainavo G. Ver-
di operoje „Aida“. Šį rudenį solistė kviečia-
ma dalyvauti G. Verdi „Requiem“ pastaty-
me Vokietijoje. Ramūnas Urbietis – bari-
tonas, turintis stiprų balsą, dalyvavęs LRT 
konkurse „Triumfo arka“. Solistas 2007 m. 
išrinktas „Metų operos viltimi“, jam įteiktas 
garbingas „Švyturio“ apdovanojimas. R. Ur-
bietis yra sukūręs daugelį vaidmenų operos 
scenoje, koncertuoja Lietuvoje bei užsieny-
je. J. Vaškevičiūtė ir R. Urbietis šįkart žada 
atlikti ne tik itin gražių ir jausmingų kūri-
nių, bet ir šmaikščių, smagių duetų. 

 
Kaina nuo 28,40 Lt

   KOnceRtAs 
„neuŽmiRštAmAs GeRšvinAs“

Koncerto partneris: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.  Renginio nuoroda: www.unitedvoices.lt

laisvalaikio gidas

RenGiniO „uPCODe“
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KOmeDijA 
 „LAisvA meiLė“

rygos „dinamo“ – maskvos 
„spartakas“ (reguliari lyga) 
Ke.05.01.2012 – 19:30 
Rygos arena, Ryga, Latvija 
32.50 – 91.50 Lt

muzikinis-literatūrinis 
projektas „menu akimirką 
žavingą“ 
Pn.06.01.2012 – 18:00 
Užutrakio dvaro sodyba, 
Trakai, Lietuva 
32.40 – 40.00 Lt

the smilers ja shanon 
Pn.06.01.2012 – 21:00 
„Rock Cafe“, Talinas, Estija 
31.00 Lt

Koncertas „Karalių dovanos“ 
Še.07.01.2012 – 16:00 
Taikomosios dailės muziejus, 
Vilnius, Lietuva 
15.00 – 20.00 Lt

rygos „dinamo“ – sankt 
Peterburgo „sKa“  
(reguliari lyga) 
Še.07.01.2012 – 17:00 
Rygos arena, Ryga, Latvija 
32.50 – 91.50 Lt

Koncertas „gražiausi duetai“ 
Še.07.01.2012 – 18:00 
Užutrakio dvaro sodyba, 
Trakai, Lietuva 
28.40 – 35.00 Lt

Leslie da Bass Live + support 
Še.07.01.2012 – 21:00 
„Rock Cafe“, Talinas,  
Estija 
27.50 Lt

Koncertas  
„Neužmirštamas geršvinas“ 
Se.08.01.2012 – 18:00 
Užutrakio dvaro sodyba, 
Trakai, Lietuva 
32.40 – 40.00 Lt

rygos „dinamo“ – maskvos 
„dinamo" (reguliari lyga) 
Pi.09.01.2012 – 19:30 
Rygos arena, Ryga, Latvija 
32.50 – 91.50 Lt

Komedija „Laisva mEiLĖ“ 
An.10.01.2012 – 19:00 
Tr.25.01.2012 – 19:00 
Klubas „New York", Vilnius, 
Lietuva 
33.00 – 53.00 Lt 

ott Lepland 
Pn.13.01.2012 – 21:00 
„Rock Cafe", Talinas,  
Estija 
27.50 Lt

„traviata“  
Se.15.01.2012 – 17:00 
Nacionalinis operos teatras, 
Talinas, Estija 
31.00 – 79.00 Lt

Elena vaenga 
Ke.19.01.2012 – 19:00 
Daugpilio kultūros rūmai, 
Daugpilis, Latvija 
77.00 – 200.00 Lt

„traviata“ 
Ke.19.01.2012 – 19:00 
Nacionalinis operos teatras, 
Talinas, Estija 
27.50 – 72.50 Lt

KHL „all star game 2012“ 
Še.21.01.2012 – 16:00 
Rygos arena, Ryga, Latvija 
52.00 – 298.00 Lt

sõpruse Puiestee + support 
Še.21.01.2012 – 21:00 
„Rock Cafe", Talinas, Estija 
27.50 Lt

rygos „dinamo“ – Žemutinio 
Naujamiesčio „torpedo“ 
(reguliari lyga) 
An.24.01.2012 – 19:30 
Rygos arena, Ryga, Latvija 
32.50 – 91.50 Lt

trumpasis asmeninio 
tobulėjimo seminaras 
„menas būti kartu“
An.24.01.2012 - 19:00
Viešbutis „Park Inn“, Kaunas
Lietuva
33.00 Lt

Jäääär 21.sünnipäev 
Pn.27.01.2012 – 21:00 
„Rock Cafe“, Talinas, Estija 
31.00 Lt

rygos „dinamo“ – maskvos 
„CsKa“ (KHL reguliari lyga) 
 Še.28.01.2012 – 17:00 
Rygos arena, Ryga, Latvija 
32.50 – 91.50 Lt

Koit toome ja ines 
Še.28.01.2012 – 21:00 
„Rock Cafe“, Talinas, Estija 
31.00 Lt

Jedward (irL) – victory tour 
Se.29.01.2012 – 14:00 
Se.29.01.2012 – 18:30 
„Rock Cafe“, Talinas, Estija 
65.50 Lt

tarja (ex-Nightwish) (FiN) 
An.31.01.2012 – 19:00 
„Rock Cafe“, Talinas, Estija 
82.50 – 110.50 Lt

„Laisva meilė“ – komedija, sukurta pagal žymaus 
italų dramaturgo, Nobelio premijos laureato Dario 
Fo pjesę. Vien tai, kad autorius parašė šią pjesę kar-
tu su savo žmona Franka Ramme, gali tapti įtikina-
mu argumentu, jog šiame spektaklyje atvirumo ir 
tiesos rasime daugiau nei teatrališkumo. Situacija 
paprasta, bet neprasta - vyras ir žmona atvirai deda 
kortas ant stalo ir išpažįsta savasias nuodėmes. Nuo-
dėmes, dėl kurių gailisi, tačiau labiausiai tas nuo-
dėmes, dėl kurių ne... Net ir spektaklio žiūrovus į 
veiksmą įtraukianti dviejų žmonių atvirumo valan-
dėlė, išvirsta į savotiškai stačiokišką psichologinį se-
ansą, kurio metu, provokuodami vienas kitą, sutuok-
tiniai ieško atsakymų į klausimą, kodėl jų šeimyni-
nis gyvenimas tapo toks "suvartotas". 

Kaina nuo 33 Lt 
renginio trukmė 2 val. (su pertrauka)

2012 01 10
2012 01 25

19:00
19:00

Klubas „new York“, vilnius daugiau renginių

RenGiniO „uPCODe“
nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 

telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi
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renginių gidas  2012 01 27 21:30   „tAmstA“ klubas, vilnius

Amy Winehouse 
tribute – projektas, 
nustebinęs net pačius 
grupės narius. 

Grupės sudėtis: vokalas – Aistė, gi-
tara – Paulius, bosinė gitara – Dona-
tas, būgnai – Adas, pučiamieji – Si-
monas, pianinas – Gediminas (ta-
čiau nuolat su šiuo projektu dir-
ba bene dešimt žmonių). Ką tik de-
biutavęs projektas publikos buvo 
įvertintas labai teigiamai, palydė-
tas šūksniais, plojimais ir prašymais 
pakartoti, kad ir kaip pompastiš-
kai tai beskambėtų. Taigi, amy Wi-
nehouse tribute – back to black or 
come back Amy.

Daugiau informacijos: 
www.tamstaclub.lt

AmY 
WineHOuse 
tRibute
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Avinas
Po drakono ženklu gimę avi-
nai dažnai pasižymi gera iš-
vaizda. Jie yra labai aktyvūs ir 
mėgsta leisti laiką su draugais. 
Tokie avinai dažniausiai gau-
na tai, ko siekia.

svarstyklės
Svarstyklės, gimusios drakono 
metais, yra išsilavinusios ir la-
bai kultūringos. Charizma yra 
galingiausias jų įrankis, todėl 
juos labai mėgsta žmonės.

jautis
Po šiuo ženklu gimę drako-
nai yra realistai ir retai kada 
skraido padebesiais, todėl pa-
sižymi stiprybe ir ištverme. 
Toks drakonas dirbs sunkiai 
tol, kol pasieks savo išsikeltus 
aukštus standartus.

skorpionas
Skorpionai, gimę drakono 
metais, yra ekscentriški ir eg-
zotiški. Tokie žmonės yra ga-
lingi, pasižymintys entuziaz-
mu, susidomėjimu ir yra ne-
įtikėtinai aistringi. Jie visiš-

kai atsiduoda, kad ir ką beda-
rytų. Jeigu tokie drakonai įsi-
myli – tai yra amžina ir tikra, 
todėl jie to pačio tikisi ir iš sa-
vo partnerio.

Dvyniai
Tokie drakonai yra tikri artis-
tai, didžiausią malonumą gau-
nantys iš pasirodymo sceno-
je. Jie gali puikiai atlikti kelias 
užduotis vienu metu. Jie ne-
laiko pykčio, tačiau labai grei-
tai susierzina.

šaulys
Tokie drakonai yra atviri ir 
tiesmuki. Jie padarys viską, 
kad apgintų savo ar artimųjų 
garbę. Tokie šauliai yra puikūs 
vadybininkai ir pardavėjai.

vėžys
Drakono metais gimę vėžiai, 
taip pat, yra artistai. Artistais 
jie būna net buityje – tokio vė-
žio namai bus bohemiški ir 
jaukūs. Šie drakonai yra švel-
niausi iš visų kitų: mieli, rū-
pestingi individai. Jiems šei-
ma – didžiausias prioritetas.

Ožiaragis
Drakono metais gimę ožia-
ragiai yra pragmatiški, kiek 
arogantiški ir produktyviai 
siekiantys savo tikslo. 
Jeigu prireiks, jie gali sėdėti 
kelias valandas vien tam, kad 
padarytų mažytį postūmį į 
priekį. Jie mėgsta praban-
gą, o darbas – prioritetas. Ro-
mantika ir meilė – tik antro-
je vietoje.

Liūtas
Liūtas – karalius, o pagal ki-
nų horoskopą – imperatorius. 
Po liūto ženklu gimę drako-
nai yra tikri lyderiai. Jie kar-
tais atrodo pasipūtę, tačiau iš 
tiesų yra pasišventę ir kilnūs 
žmonės.

vandenis
Drakono metais gimusiems 
vandeniams naujovės – di-
džiausia aistra. Jie kartais 
būna nepraktiški, tačiau pa-
sižymi intelektu, atviru po-
žiūriu ir originalumu. Šie 
vandeniai yra labai gerbiami 
žmonių.

mergelė
Po mergelės ženklu gimu-
siems drakonams labai svar-
bios pareigos – jie daug dirba, 
kad galėtų didžiuotis, pavyz-
džiui, direktoriaus pareigo-
mis. Tačiau vadovais jie tampa 
ne veltui: jie pasižymi organi-
zuotumu ir produktyvumu.

Žuvys
Žuvys, gimusios drakono me-
tais, yra labai tvirto charak-
terio, energingos asmeny-
bės. Kartais atrodo, kad tokie 
žmonės išsiblaškę, tačiau ga-
liausiai visi supranta, kad, ne-
paisant to, tikslas pasiekia-
mas greitai.

KOKie YRA DRAKOnO 
metAis Gimę ŽmOnės?
Pagal kinų kalendorių, 2012 metai – drakono metai. Drakono 
ženklas simbolizuoja sėkmę, laimę ir stiprybę. Kokie yra 
drakonai pagal visus horoskopo ženklus?
apie drakonus bendrai
Visi žmonės, gimę drakono metais, pasižymi tam tikromis ben-
dromis savybėmis. Jie yra išradingi, siekiantys naujovių, pasiti-
kintys savimi, drąsūs, aistringi, charizmatiški, kartais gana aro-
gantiški ir karštakošiai. Drakonai turi laisvą kūrybingą sielą ir 
visada sugeba užkurti ugnį sieloje (tiek sau, tiek kitiems).

Tokios asmenybės visada pasižymi spalvingumu ir atsparu-
mu aplinkinių įtakai, siekiant savo tikslo. Nesuklyskite – dra-
konai tokie yra iš prigimties, o ne todėl, kad nori kažką parody-
ti kitiems. Visos šios savybės padeda drakonui atlaikyti visus iš-
šūkius ir pasiekti tikslą: kad ir kuo jie užsiimtų, visada pasiekia 
viršūnę.

Drakonai yra linkę rizikuoti, todėl dažnai turi sveikatos pro-
blemų, sukeltų streso. Žinoma, jie galėtų išvengti tų problemų, 
jeigu sugebėtų išlikti ramesni. Todėl visiems drakonams yra itin 

rekomenduojama joga, sportas ar kiti užsiėmimai, padedantys 
pasiekti vidinę harmoniją ir išvengti streso.

Drakonai mėgsta būti lauke, gamtoje ir mėgautis grynu oru. 
Jie yra tikri gamtą mylintys ekstravertai. Todėl jų namuose la-
bai reikalinga erdvė – jie dažnai gyvena neapsikrovę daiktais.

Meilėje drakonai yra visiškai atsidavę kitam ir dėl mylimo 
žmogaus gali, tikrąją to žodžio prasme, pereiti kalnus.
Kiti drakono metai 2024 
Laimingi skaičiai: 3, 4, 5, 6, 15, 21, 34, 35, 36, 45  
Geriausiai sutaria su: gyvate, žiurke, tigru 
Blogiausiai sutaria su šunimi 
idealus darbas: vadybininkas, pardavėjas, aktorius, daininin-
kas, prodiuseris, ministras pirmininkas arba prezidentas, žur-
nalistas (ypač fotožurnalistas), architektas, astronautas, karo 
korespondentas.

DrAkonAi PAgAL visus zoDiAko ženkLus

renginių gidas  2012 01 27 21:30   „tAmstA“ klubas, vilnius

Amy Winehouse 
tribute – projektas, 
nustebinęs net pačius 
grupės narius. 

Grupės sudėtis: vokalas – Aistė, gi-
tara – Paulius, bosinė gitara – Dona-
tas, būgnai – Adas, pučiamieji – Si-
monas, pianinas – Gediminas (ta-
čiau nuolat su šiuo projektu dir-
ba bene dešimt žmonių). Ką tik de-
biutavęs projektas publikos buvo 
įvertintas labai teigiamai, palydė-
tas šūksniais, plojimais ir prašymais 
pakartoti, kad ir kaip pompastiš-
kai tai beskambėtų. Taigi, amy Wi-
nehouse tribute – back to black or 
come back Amy.

Daugiau informacijos: 
www.tamstaclub.lt

AmY 
WineHOuse 
tRibute

HOROSKOPO  

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi
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Kaip ir kiekviename žurnalo numeryje 
pristatome įdomiausius portalo  
Laikas.lt talentus. šį mėnesį jums 
siūlome susipažinti su grafikos 
dizaineriu Dovydu bakšiu ir  
šimtadarbiu tadu bujanausku.

Dovydas arba iChiaz/Chiaotzu nuo vaikystės turi priklausomy-
bę kūrybai, ypač piešimui, tai pastūmėjo baigti menų studijas. 
„Dabar esu laisvai samdomas iliustratorius, dirbu su įvairiau-
siomis iliustracijos formomis: nuo knygų iki botanikos, nuo ma-
dos iki žaidimų iliustravimo. Piešimas mane atveda prie durų, 

už kurių slypi kažkokia nenusakoma jėga, mistinė ir keista er-
dvė, tokia nuostabi ir tokia galinga, prieš kurią nublanksta val-
džia ir pinigai. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu žiūrėti į tas duris“, – 
teigia Dovydas.  
Su juo galite susisiekti el. paštu dovydas@iliustracija.lt. 

ir tu gali patekti į laikas.lt žurnalo puslapius – siųsk savo 
talentą redakcija@laikas.lt papulk į šio portalo „Talentų 

banką“ ir įdomiausius talentus pristatysime žurnale.

tALentų 
bAnKAs

iliustratorius Dovydas

ekscentriškasis tadas
„Aš – Tadas Bujanauskas iš Panemunės rajono.  Mano meną 
sunku apibūdinti.  Pats jį vadinu antimoderniuoju menu arba 
german new wave. Dažnai piešiu ir makaluojuosi.  Dabar gyve-
nu sąlyginai štilišką gyvenimą, sėsliai ir nenuobodžiaudamas. 
Anksčiau lankiau dailės mokyklą, po to antikristų buvau pavog-
tas į JAV. Dabar vėl grįžau į Lietuvą ir vakar apsikirpau. Mėgstu 

keliauti, dainuoti, šokti ir katytes. Ne itin patinka žiema, nes vi-
si tingi eiti alaus su manimi, todėl einu vienas arba visai neinu. 
Ai, dar rašau eilėraščius ir su draugais pradėjom leisti žurnalą 
„Meilė, meilė ir žatem.“
Tadą rasite Pillowsvslegs.weebly.com, o kontaktavimui  
kukuriu@gmail.com

DAuGiAu lAiKAS.lT 
TAlenTų BAnKe
nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi
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