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„Bunte Gans”, „Gringo“ , „Balti dram-
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 P ristatome Jums gruodžio Laikas.lt žurnalo numerį, 
kuris daugeliui pasirodys visiškai nešventiškas. 
Nerasite straipsnių, ką dovanoti Kalėdoms, kokį 

makiažą pasidaryti per Naujuosius metus, o imbierinių 
sausainių receptai nepuoš SKANU rubrikos.  

Kodėl visi aplink taip peikia tą didelę priešventinę 
maniją, kuri prasideda lapkričio pabaigoje? Nepatinka 
blizgučiai prekybos centruose, nepatinka, kad Kalėdos tapo 
komercine švente... Nepatinka, tačiau visi ir toliau apie jas 
rašo, fotografuoja ir perka. O mes šį kartą nusprendėme 
nieko nepirkti ir nepapirkinėti, o... mainytis. 

Juk kiekvienas iš mūsų namie tikrai rastų daiktų, kurių 
nenaudoja: perskaitytos knygos, DVD filmas, senas telefo-
nas, atsibodę drabužiai. Kodėl gi per prieš šventes neapsi-
mainius nereikalingais daiktais su draugais arba mainų 
portaluose? 

Jei per šventes keliausite pas gimines – nepulkite prieš 
dvi savaites užsisakinėti autobusų bilietų ar nesijaudin-
kite, kad paskutinę akimirką suges mašina – tiesiog „Face-
book'e“ ar kitame puslapyje susiraskite tuos, kurie ir taip 
turi laisvos vietos mašinoje. Mainais už keletą lakūnų gau-
site puikią kompaniją ir gerai praleisite laiką.

Tačiau savotiška mainų forma – „torrentai“, vienus džiu-
gina, kitus siutina bei neleidžia ramiai miegoti autorinių 
teisių gynėjams. A.Mamontovo albumą „Elektroninį Die-
vas“ jau  atsisiuntė virš 60 tūkst. žmonių. „Tai ir džiugina, 
ir liūdina, nes supranti, kad daug metų kažkas buvo apgau-
dinėjamas“, – Laikas.lt teigia muzikantas. 

Tuo tarpu lietuviškas „torrentų“ puslapis „Linkoma-
nija”  kukliai ginasi, kad ji tik suteikia galimybę varto-
tojams keistis informacija, už kurios turinį ji neatsako. 
Tad kaltų kaip ir nėra ir teisingai Laikas.lt teigė sociolo-
gas Z. Baumanas, kad norime daryti viską greitai, inves-
tuoti į technologijas, tačiau nekontroliuojame iš jų kylan-
čių socialinių procesų, todėl ir atsiranda tokie reiškiniai, 
kuriems mes nesame pasirengę.

Įkvėpimui siūlome paskaityti straipsnį apie menininkę, 
kuri metus laiko eksperimentavo ir nešiojo vien tik savo 
pasiūtus drabužius. Natalie Purschwitz teigia, kad didžiau-
sias iššūkis jai buvo pasigaminti batus. O mainų entuzi-
asto Miciaus mintis apie mainymąsi geriausiai reziumuoja 
žurnalo temą: „Daugiausia, ką tu gauni mainydamasis 
arba atiduodamas savo „intelektinę nuosavybę“ (pavadin-
kime ją šiuo bjauriu vardu), savo proto produktą, yra „res-
pektas nuo hebros“. Tai turbūt yra vienintelis ir pagrin-
dinis motyvas.“

P.S. Ačiū „Ponui Balionui“ už šaunią eglutę iš balionių, 
kuri vis dar puošia Laikas.lt redakciją.

Naujas numeris išeis sausio 2 dieną.

Mainai

Komiksą piešė Alina Kvekšaitė
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Mainai -  
nauja  
vartojimo  
forma

Nuotr. Lijanos Venckevičiutės

1996 metais vokietė psichote-
rapeutė Heidemarie Schwermer 
(beje, gimė Klaipėdoje) išdalino 
visą savo turtą ir iki šiol gyvena be... 
pinigų. Viską ji gauna mainų būdu ir 
netgi įkūrė portalą, kuriame galima 
mainyti paslaugą už paslaugą: 
pataisysi man automobilį, nuplau-
siu tau langus. Taip ši 69 metų 
vokietė gyvena jau trylika metų. 

TemanumeRio Tema 4
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 Heidemarie 
Schwermer 
gyvenimo 
istorija 
daug kam 
skamba uto-
piškai, daug 
kam bepro-
tiškai, bet 
šiais laikais, 
kai tiesiog 
nebespė-
jame uždirbti 
pinigų 
visiems savo 

poreikiams patenkinti, vokietės idėjos vis 
labiau tampa panašesnės į realybę. Jei ne į 
visišką, tai bent į mažytę realybę, kuri egzis-
tuoja ir Lietuvoje.

AR įmANomA NeVARtoti? 
Tiek užsienyje, tiek Lietuvoje sparčiai plinta 

„žaliojo vartotojiškumo“ idėja (ang. green con-
sumerism), kuri sako: vartoju, bet prasmin-
gai, pavyzdžiui, galiu pirkti šešias sukneles 
iš parduotuvių arba galiu jas išmainyti į tai, 

ko nenešioju. Galiu pirkti šviežias daržoves 
didžiuosiuose prekybos centruose, bet galiu ir 
netoliese esančiame turgelyje, kuriame salotos 
ir pomidorai bus ne tik vizualiai, bet ir idėjiškai 
švieži. Vartokime tai, kas yra aplink mus, nešio-
kime drabužius, o ne juos kaupkime ateities 
kartoms, išmainykime supamą kėdę į hamaką 
ir ne tik Jūsų butas, bet ir emocijos bus švarios, 
ekologiškos ir neteršiančios pasaulio.

Mes tikrai nesiūlome Jums tapti H. Schwer-
mer, mes siūlome bent dalelę jos (ir kitų 
panašių idėjų skleidėjų) turėti tiek galvoje, 
tiek širdyje. Ir Lietuva nėra per maža mai-
nams, straipsnyje minimi pavyzdžiai tai pui-
kiai parodys.

DAiKtų mAiNAi: Nuo DRAbužių...
Kiekvienas iš mūsų namie tikrai rastų daiktų, 
kurių nenaudoja: perskaitytos knygos, DVD 
filmas, senas telefonas, atsibodę drabu-
žiai. Vieni pirmųjų viešas mainų idėjas pra-
dėjo skatinti 2008 metais sukurti portalai 
mainyk.lt ir manodrabuziai.lt. Mainyk.lt tapo 
vieta, kur žmonės galėjo keistis viskuo: pra-
dedant drabužiais, baigiant baldais ar netgi 
mašinomis. Atstumas ar geografija ne kliūtis 

TemanumeRio Tema 6

VokIetė psIchoterapeutė h.schwermer 
jau trylIka metų gyVena be pInIgų.

– norimą daiktą vartotojas kitam gali tiesiog 
išsiųsti paštu.

„Mainyk.lt pasiūlė naują idėją, ir man vis 
dar smagu, kai susimąstau, kad ir šiandien 
kažkur Lietuvoje apsikeisti daiktais susitiks 
gal trisdešimt, o gal ir penkiasdešimt žmo-
nių“, – teigė Mainyk.lt įkūrėjas M. Mikšys. 
Po keleto metų atsinaujinęs portalas išėjo ir 
už interneto ribų: Mainyk.lt knygų lentynas 
galite rasti septyniose sostinės kavinių tinklo 

„Coffee Inn“ kavinėse ir kino teatre „Pasaka“.
manodrabužiai.lt autorių teigimu, porta-

las skirtas visiems, siekiantiems prasmingai 
panaudoti nebenešiojamus drabužius. Viena 
iš iniciatyvos iniciatorių Milda Mitkutė tei-
gia, kad reikia vartoti tiek, kiek žmogui iš 
tikrųjų yra reikalinga. Šiuo metu portalas vie-
nija beveik 100 000 mainų entuziastų, kurie 
siūlo beveik 0,5 mln. drabužių. Manodrabu-
ziai.lt galima parduoti ar mainytis tik drabu-
žiais, aksesuarais ir kosmetika, tačiau portale 
esančiame forume galima keistis, pardavi-
nėti viską: nuo knygų iki baldų, jauniesiems 
kūrėjams portalas yra puiki platforma rekla-
muoti savo kūrybą ir ją pardavinėti. Taip pat 
nuolat organizuojamos „Mainų spintos“ akci-
jos, kurių metu galima keistis nereikalingais 
drabužiais gyvai. Iš pradžių tiek Mainyk.lt, 
tiek Manodrabuziai.lt skyrėsi savo siūlomu 
asortimentu (viskas/tik drabužiai) ir pinigi-
niu požiūriu (tik mainytis/mainytis ir parda-
vinėti). Dabar abiejuose portaluose galima ir 
mainytis, ir pardavinėti.

...iKi KNygų
Lietuvoje yra keletas specializuotų mainų pus-
lapių ir vietų, kuriose mainomasi/prekiaujama 
perskaitytomis knygomis. Puslapyje Sena.lt 
galite prekiauti tiek senomis, tiek naujomis, 
vos kartą skaitytomis knygomis, albumais etc. 

Vilniuje, Šv. Ignoto gatvėje, 2010 metais įsi-
kūrė „Mint Vinetu“ – skaitytų knygų knygy-
nas, kuriame galite pigiau įsigyti populiarias, 
kitų rekomenduotas knygas, skaityti gurkš-
nodami mėtų ar cinamono arbatą, naudotis 
bevieliu interneto ryšiu. „Mint Vinetu“ galite 
ne tik pirkti, bet ir patys atnešti nebereikalin-
gas knygas, kurioms daroma tam tikra atranka. 
Atneštas leidinys įvertinamas nuo 1 iki 5 litų, o 
likusi suma išmokama specialiais taškais, už 
kuriuos čia pat galima įsigyti kitų knygų. 

Kitame skaitytų knygų knygyne ant Tauro 
kalno – „Knygos namuose“, skaitytas knygas 
galite įsigyti ir internetinėje erdvėje – tinkla-
pyje Knygosnamai.lt. „Knygų namai“ taip pat 

neapsiriboja uždara veikla – vasarą ten buvo 
organizuota „Skaitytų knygų mugė“, kurioje 
visi norintys galėjo ne tik pardavinėti, bet ir 
išmainyti turimas senas knygas.

VeRSLo pASLAugų mAiNAi
Mainų idėja persikelia ir į verslo pasaulį – 
verslomainai.lt. Kaip teigia projekto iniciato-
riai, tai vieningas verslo pasiūlymų portalas, 
kuris skirtas bendrovėms ar pavieniams 
asmenims, siekiantiems natūrinių mainų 
pagalba keistis prekėmis ar paslaugomis, 
pirkti ar parduoti verslą, rasti investuotojus, 
partnerius bendrai veiklai vykdyti... 

„Pirmieji pateikti pasiūlymai natūriniams 
mainams rodo, kad įmonės nori keistis įvai-
riomis prekėmis ir paslaugomis. Pasiūlymai 
skirtingi ir kartais netgi intriguojantys, pavyz-
džiui, gamybos įmonė pasidalintų atgauta 
skola ir pridėtų dėžutę saldainių“, – viename 
interviu sakė portalo įkūrėjas Karolis Baleiša. 
Nors kai kurie portale esantys pasiūlymai 
pakankamai migloti, kaip kad „keičiame nor-
vegiškas paveikslų reprodukcijas“, idėja svei-
kintina ir portalas visada pilnas skelbimų.

NAKVyNėS mAiNAi
Lovų arba nakvynės vietos mainai – viena 
iš populiariausių mainų formų. Populia-
riausi tinklai: CouchSurfing (CS) ir Hospitali-
tyclub.org, bet yra ir įvairesnių, kuriuos rasite 
įvedę interneto paieškos laukelyje hospita-
lity clubs. Šiuo metu CS yra didžiausias apsi-
keitimo svetingumu tinklas pasaulyje, kuris 
turi 3 mln. užsiregistravusių narių iš daugiau 
nei 200 šalių. Idėja sukurti CS svečiavimosi 
turizmo tinklą kilo amerikiečiui studentui 
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tRumpAi Apie įDomiAuSiuS  
užSieNio pRojeKtuS
Landshare.net. Tai internetinė svetainė, skirta 
žemės savininkams bei žemės ploto ieškan-
tiems ūkininkams. Pirmieji turi nepanaudotą 
žemės sklypą, kurį norėtų efektyviai panau-
doti, o antrieji yra ūkininkai, neturintys savo 
nuosavybės, bet norintys ekologiškai auginti 
daržoves, vaisius. 

drivemycarrentals.com. Šis projektas skir-
tas tiems, kurie turi mašinas, bet jomis nesi-
naudoja 24 valandas per parą. Automobilių 
savininkai internetinėje svetainėje nurodo, 
kuriomis dienomis ir valandomis būna lais-
vos jų mašinos, portalo administratoriai 
sudaro grafiką, kada mašina yra „laisva“ 
kitiems svetainės vartotojams ir įvertina, 
kiek tokios mašinos nuoma galėtų kainuoti 
(kaina dažniausiai simbolinė).

timebanking. Ši internetinė svetainė vienija 
įvairius žmones: santechnikus, kompiute-
rių taisytojus, kirpėjus, stilistus, aukles ir pan. 
Projekto veikimo principas yra toks: žmo-
gus suteikia paslaugas kitam žmogui ir už tai 
neima pinigų. Jis tiesiog įsivertina sugaištą 
laiką padėdamas kitam ir ateityje savo 

„sugaišto laiko kreditus“ galės panaudoti kitų 
žmonių siūlomoms paslaugoms užsisakyti. 

Tad mainytis Lietuvoje išties galima, o ir 
straipsnyje nesuminėjome kitų mainymosi 
formų, kaip kad mainymasis paslaugomis – 
internete galite rasti skelbimų, siūlančių už 
lietuvių kalbos pamokas pamokyti ispaniš-
kai ar už grojimo gitara pamokas keičiančių 
į obuolių pyragus. Taigi, siūlome peržvelgti 
savo nebenaudojamus daiktus ar sugebėji-
mus ir rimtai apsvarstyti galimybę iš jų gauti 
šiek tiek naudos. 

O pabaigai – ištrauka iš Laikas.lt redakci-
jos jau ne kartą rekomenduotos Henry David 
Thoreau knygos „Voldenas, arba gyvenimas 
miške“, kurioje filosofas H. D. Thoreau aprašo 
savo gyvenimą mažoje trobelėje, prie Voldeno 
tvenkinio, kurioje praleido dvejus metus:

„Užsidirbk pragyvenimui ne verslu, ne prekiau-
damas, o žaisdamas. Mėgaukis žeme, bet neval-
dyk jos. Dėl sumanumo ir tikėjimo stokos žmo-
nės nedaro pažangos – jie tik perka ir parduoda, 
ir praleidžia savo gyvenimus kaip vergai.“ 

Parengė Rasa Barčaitė
– už pavežimą vairuotojas gauna pašne-
kovą. Tačiau ne visada norisi ar išeina tran-
zuoti, kartais tenka keliauti su keletu sunkių 
nešulių suplanuotu laiku. Autobusai ar trau-
kiniai nebe išeitis, nes bilietų kainos nebe-
studijuojantiems žmonėms – išties labai 
didelės. Puiki išeitis – prieš keletą metų išpo-
puliarėję dalijimosi mašina projektai. Idėja 
paprastai geniali: kam važiuoti į kitą miestą 
tuščioje mašinoje, jei gali į ją surinkti kitus 
keliautojus, kurie ne tik prisidės degalams, 
bet ir nevažiuos kitu transportu, – bus sutau-
poma gamtos sąskaita. Principas papras-
tas: eini į vieną iš daugelio grupių puslapių 
socia liniame tinkle „Facebook“ ar kitur, skai-
tai skelbimus, rašai žinutę vežančiajam ir vis-
kas. Privalumai: galima susitarti, kad nuveš 
nuo durų iki durų, nedidelė kaina (nuo Vil-
niaus iki Klaipėdos kainuoja 25–30 Lt), puiki 
kompanija ir nepastebimai pralėkęs laikas. 
Tokiais būdais gali keliauti ir užsienyje.

puslapiai „Facebook'e“: „Važiuoju iš miesto 
A į miestą B, galiu pavežti!“, „važiuoju/vežu“, 

„Pavesiu.lt“, „Vaziuoju iš miesto A į miestą B 
/ Krovinių vežimas / Pervežimas“, „Netran-
zuok“ ir kt. Populiariausios iš jų – „Važiuoju iš 
miesto A į miestą B“ , kuri turi apie 39 tūkst. 
fanų ir „Važiuoju/vežu“ grupė, kuri turi virš 
13000 fanų. interneto puslapiai: netranzuok.lt, 
skelbimaistudentui.lt, varau.lt ir kt.

Casey Fentonui, kuris 2000 metais gavo pigų 
bilietą į Islandiją ir vietoj to, kad kelionės 
metu apsistotų viešbučiuose, jis išsiuntė apie 
1500 elektroninių laiškų Islandijos universi-
teto studentams kreipdamasis dėl nakvynės 
ir sulaukė kelių dešimčių kvietimų. 

Tačiau nereikia svetingumo klubų laikyti 
nemokamos nakvynės vieta. Jei norite nemo-
kamos nakvynės – keliaukite pas giminaičius, 
nes svetingumo klubų pagrindinis principas – 
aš tau miegojimo vietą, tu man – savo kompa-
niją, istorijas, patirtį ir kultūrą. Kaip pasakoja 
CS narė Saulė, jai teko susidurti ir su visiš-
kai kritiniais CS nariais, kuriems klubas netgi 
tapo gyvenimo būdu: „Pamenu, buvau apsi-
stojusi Romoje pas vaikiną, kuris savo apar-
tamentuose vasarą per savaitę priimdavo 
daugiau nei 20 keliautojų. Jis net nespėdavo 
visų vardų prisiminti; estą keisdavo amerikie-
tis, ispanę rusas. Italas turėjo taisyklę – priim-
davo tik po vieną keliaujančius žmones, tačiau 
pats keliaudamas ne visada apsistodavo pas 
kitus CS, nes, pasak jo, ne visada turėdavo 
jėgų bendrauti. Nes CS – bendravimo klubas, 
kuriame dalyvauja ir turtingi, ir studentai, 
ištroškę kitas šalis pažinti ne tik muziejuose 
ar senamiesčio gatvėse“, – reziumuoja Saulė.

tiNgi „tRANzuoti“?
Taip, autostopas yra nereali mainų forma 
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Interviu herojus Micius mainosi ir taip daryti įkvepia kitus. Pavyzdži ui, visai neseniai jis sukūrė atvirą interneto puslapių kūrimo 
programą „Walrus“ ir paleido ją į internetą naudotis visiems, jo gru pės „SC“ dainas gali laisvai atsisiųsti visi norintys, o kur dar 
Miciaus vedamos naminio alaus dirbtuvės, idėjos ir atviras požiūris  į pasaulį...

ŽMONĖSžmonĖs 10

Micius: „Pasidalinęs ž mogus neturi mažiau“
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 L aikas.lt pakvietė Micių 
pasikalbėti apie mainus, 
motyvaciją, internetą, 
naujus atvirus judėji-
mus ir mirštančią muzi-
kos industriją. 
 
Kuo tu mainaisi?
Na, kaip čia geriau 
suformuluoti... Daugiau-
siai mainausi sugebė-
jimais ir žiniomis – ne 

fiziškais objektais, nes nelabai jų ir turiu.

Žinau, kad neseniai sukūrei kompiuterinę 
programą „Walrus“, su „SC“ parašėt krūvą 
puikių dainų ir viską draugiškai paleidai 
į internetą kitiems. Dažniausia priežastis, 
kodėl žmonės nesimaino – jiems gaila laiko, 
investicijų ir pan. Ar tau nebuvo gaila?
Ne, nes atiduoti yra vienintelis būdas mano 
sukurtiems dalykams gyventi. O jeigu nutar-
čiau, pavyzdžiui, neatiduoti dainų? Kokia 
tada prasmė iš jų?

Šiais laikais muzikos pirkimas baigėsi. Vis-
kas, muzikos industrija pasikeitė iš esmės ir 
negrįžtamai. Ir tai, ką bando padaryti muzi-
kos firmos, labai gerai gyvenusios paskutinį 
pusšimtį metų, yra lavono galvanizavimas.

Kaip manai, koks bus tolesnis žings-
nis – kur dings visa muzikos industrija?
Industrija „atpuvo“, todėl ir miršta. Muzikos 
yra daug, bet geros visada buvo ir yra mažai. 
Jeigu tu esi muzikantas, jeigu tau įdomu ir 
norisi daryti muziką, jeigu tu kuri muziką, 
nes tu nori save išreikšti, tai ir reikšk. O jeigu 
tu nori pragyventi ir iš to pasiimti pinigus... 
Na, juk yra ir kitų būdų, kaip tai padaryti. 
Muzikos „darbininkų“ man visiškai negaila.

Yra tokios grupės kaip „Radiohead“, kurios 
suprato, kad sistema jau mirė, todėl jie turi 
kitą planą, kaip toliau gyventi. Iš tikrųjų, visi 
muzikantai pinigus gauna iš radijo ir iš „gyvo 
dalyko“ (koncertų).

Ką tu manai apie taip vadinamus 
skaitmeninius mainus? Kodėl šis 
procesas susilaukia tiek daug nei-
giamos reakcijos ir atsiliepimų?
Todėl, kad yra tokių, kurie gamina produktą 
ir juo masiną vartotoją. O vartotojas jau 
turi kitus būdus kaip jį pasiimti, negu JIE 
yra numatę. O galiu pasakyti, kad JŲ verslo 
modelis jau yra pasenęs ir laikas sugalvoti 
kažką naujo, nes dabar išeina „kova šakėmis 

ŽMONĖSžmonĖs 12
nupasakojanti, kaip tas prietaisas veikia. Ir 
nereikia būti genijumi tam, kad suprastum, 
kaip iš tų dalelių jį surinkti. Tai gali būti sta-
klės, žibintuvėlis, šviestuvas, grotuvas, sau-
lės energija varomas baterijų kroviklis... Ir 
čia vėlgi galime grįžti prie mainų: tu gali iš 
autoriaus pirkti jau pagamintą daiktą, gali 
iš jo nusipirkti rinkinuką ir susirinkti pati, 
o gali ir nieko nepirkti, – gali imti jo brėži-
nius, gali juos patobulinti ir taip pat išplatinti 
internete. Tada brėžinį/daiktą vėl kažkas 
gali paimti ir taip jis gyvena, tobulėja ir kei-
čiasi. Tokių atvirų prietaisų jau yra begalės ir 
jų ateity tik daugės. „Arduino“, „MakerBot“, 

„Hackaday“, „Open Hardware“ – tai raktiniai 
žodžiai, pagal kuriuos galima susirasti dau-
giau. Nuorodos: arduino.cc, hackaday.com, 
makerbot.com, adafruit.com, sparkfun.com.

Gal turėtum dar ką nors pridurti?
Galiu papasakoti labai gražią istoriją. Įsi-
vaizduokime begalinę vienetų ir nulių seką. 
Visiškai atsitiktinę ir didžiulę. Ir ji egzistavo 
visada: nuo pirmo didžiojo sprogimo pirmos 
akimirkos, nuo pirmo kvantinių dalelių virp-
telėjimo, nuo visada... Sekoje yra viskas: visi 
Šekspyro kūriniai, visi žmonių kada nors 
pasakyti žodžiai, visos knygos, kurios buvo 
ir bus parašytos, kiekviena video medžiaga, 
kuri kada nors bus nufilmuota, kiekvienas 
interviu... Ir staiga kažkas sugalvoja, kad 
gabaliukas šitos begalinės skaičių sekos, 
egzistavusios ir egzistuosiančios amžinai, yra 
jo nuosavybė (juokiasi).

Norėdami susisiekti su Miciumi ir paklausti, 
sužinoti daugiau, galite jam rašyti: micius@
wemakethings.net

Kalbino Goda Raibytė 
Nuotr. autorės ir „Goodlife photography“

prieš traukinį“. Kova prieš internetinį pira-
tavimą neturi ateities. JIEMS reikia rasti kitų 
būdų. Ir aš nieko naujo čia nesakau, taip jau 
turbūt 10 metų kalba „kostiumuoti pingvinai“ 
iš industrijos – reikia naujų verslo modelių.

Matai, internetiniai, tiksliau ne fizinių 
objektų, mainai yra senas dalykas. Jie išplito, 
nes pasidalinęs žmogus neturi mažiau, o tiek 
pat arba daugiau, kiek turėjo prieš tai.

Kas tave motyvuoja mainytis?
Daugiausiai, ką tu gauni mainydamasis arba 
atiduodamas savo „intelektinę nuosavybę“ 
(pavadinkime ją šiuo bjauriu vardu), savo 
proto produktą, yra „respektas nuo hebros“. Tai 
turbūt yra vienintelis ir pagrindinis motyvas.

Ir kuo tu daugiau duodi, tuo daugiau darai 
to, ko yra ir ką galima pasiimti. Aš esu už tai, 
kad būtų kuo daugiau daiktų, kuriuos galima 
ne pirkti, o pasiimti. Dėl to aš jaučiuosi daly-
vaująs procese, didesniame už save.

Man terminas „mainai“ apskritai nelabai 
patinka, nes tai skamba labiau kaip sandė-
ris: aš tau duodu tą, o tu man duodi aną. Savo 
galvoje to nejaučiu kaip mainų, o kaip... eterį 
daiktų, kuriuos gali pasiimti.

Sakai, kad jautiesi dalyvaująs pro-
cese, didesniame už save. Ar tu galvoji, 
kad tai yra pakankamai stiprus pro-
cesas, kuris kada nors galėtų išaugti 
iki bendro žmonijos prioriteto?
Niekas nenutuokia koks tas procesas yra 
galingas ir kiek jis jau padarė įtakos – būtent 
jis sukūrė internetą. Internetas yra to ete-
rio kūdikis, nes jis veikia nemokamos ir lais-
vos programinės įrangos pagrindu. Na, gal ne 
visas – yra nišelės firmų, „mikrosoftlėlių“ ir 

„oraklėlių“, kurios sukūrė savo produktėlius 
ir bando juos parduoti. Bet, iš esmės, didžioji 
dalis interneto sukasi nemokamos progra-
minės įrangos dėka, pradedant nuo pačių 
giliausių infrastruktūros dalių iki pačių pavir-
šiškiausių: nuo tinklo protokolų iki serverių, 
iki operacinių sistemų, iki naršyklių, iki atvirų 
standartų, kuriais jie tarpusavyje šnekasi.

Internetą sukūrė mokslininkai, todėl jis 
remiasi į akademinį procesą: kai tu viešai 
paskelbi savo darbą ir jis jau yra akademi-
nės bendruomenės nuosavybė, jis priklauso 
pasauliui. Kitas mokslininkas gali paimti tą 
darbą ir jo rezultatus naudoti savo darbe.

Per pastaruosius metus pradėjo augti nau-
jas judėjimas: atviros įrangos judėjimas. Elek-
tronika – veržlės ir visokios „utelėlės“, kurias 
sulituoji į prietaisus, yra tam tikra kalba, 

Esu už tai, kad būtų 
kuo daugiau daiktų, 
kuriuos galima nE 
pirkti, o pasiimti.
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 A. Mamontovas: 
 „Albumai –  mano  gyvenimo    dienoraštis“
BesiKeičiANti MuziKos įrAšų iNdustrijA priVertė suNeriMti Kurį 
LAiKą sėKMe BesiMėgAVusius VirtuALiosios erdVės pirAtus. MėgstA-
Mos grupės Ar AtLiKėjo NeKANtriAi LAuKtAs ALBuMAs Vis dAžNiAu 
KLAusytojus pAsieKiA eLeKtroNiNiu VAriANtu, už Kurį suMoKi, KieK 
LeidžiA KišeNė ir gerBėjo stAtusAs, ArBA NeMoKi VisAi.

Koncertas Kopenhagoje (nuotr. iš asmeninio archyvo)
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 lietuvos muzikantai 
taip pat metė iššūkį 
piratams, leisdami lega-
liai ir, žinoma, nemoka-
mai atsisiųsti jų kūrybą. 
Andrius Mamontovas – 
vienas iš jų, tokiu būdu 
platinantis jau trečią 
muzikinį albumą. Kal-
bamės su atlikėju apie 

„Elektroninį Dievą“, 
kūrybos kainą, rudeninę 
depresiją, ir kitus  
draugus...

klausantis  
„ElEktroninio diEvo“ 
gaunama ta žinutė, 
kuri žmogujE jau 
yra.

Lapkričio viduryje buvo pristaty-
tas naujas albumas „Elektroninis 
dievas“. Kokios žinutės tikėtis jo klau-
sytojams po pilietišku sąmoningumu 
alsavusio „Geltona. Žalia. Raudona“?
Klausantis „Elektroninio Dievo“ gaunama ta 
žinutė, kuri žmoguje jau yra. Galima siųsti 
kokią nori žinutę, tačiau kiekvienas girdi 
savaip. Elementarus „Laužo šviesos“ pavyz-
dys. Tai daina apie vienatvę, bet daugybė 
žmonių man dėkoja už Lietuvos atgimimo 
dainą apie laisvę, kurią tuo metu taip norėta 
išsikovoti. Rašydamas šią dainą nieko pana-
šaus omenyje neturėjau. Kiekvienas žmo-

gus išgirsta tai, ką nori išgirsti, arba tai, kam 
yra pasiruošęs. Pagal tai, kaip ką suprantame, 
kartais galime apie save šį bei tą nuspręsti.

Aktyviai bendraujate su savo klausyto-
jais svetainėse „Facebook“ ir „Myspace“. 
Jų nuomonė, komentarai daro kaž-
kokią įtaką kuriamai muzikai? 
Taip, tai leidžia gauti tiesioginį kontaktą su 
žmonėmis, kurie klauso tavo muzikos. Retas, 
kuris parašo, kad jam kas nors nepatiko. 
Aišku, buvo atsiliepimų, kad tikėtasi kažko 
kito. Stengiuosi nepasiduoti šiai įtakai. Jei 
prie jos prisirišiu, nebebus jokios kūrybos, o 
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tiesiog bandymas pataikyti į tai, ko kažkas 
tikisi. Būtų gaila gaišti tam laiką.

LNK svetainėje, iš kurios galima nemo-
kamai atsisiųsti jūsų albumą, rašoma, 
kad naujose dainose jums norė-
josi paliesti kai kurias pagoniškas 
temas. Gal galite praplėsti šią mintį?
Mane pastaruoju metu domina ir traukia 
senoji lietuvių kultūra, senasis tikėjimas. Jį 
bandoma išstumti iš mūsų gyvenimo, bet jis 
niekur nedingsta, mes vis dar esame pagonys. 
Tai mūsų identiteto dalis. Žinoma, tas albumas 
tiesiogiai nekalba apie tai. Man visada įdomu 
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juRgio DiDžiuLio KARtu Su žmoNA 
eRicA jeNNiNgS įRAšytAS ALbumAS „the 
bALL & chAiN“ iKi LApKRičio 11 D. tAip pAt 
buVo DALijAmAS iNteRNetiNėje eRDVėje 
NemoKAmAi. juRgio KomeNtARAS Apie 
pASiRiNKtą ALbumo pLAtiNimo būDą, piRA-
tAVimą iR KReipimASiS į KLAuSytojuS:
 

 „dabar esame tokioje kryžkelėje, kur labai sudė-
tinga parduoti muziką. Žmonėms ji yra lengvai ir 
nemokamai prieinama, kad jie dažnai pamiršta, 

kiek pastangų ir resursų reikia įdėti, kad gautum gerą 
gražų rezultatą. Dabartinė situacija šios rinkos segmente 
prilygsta laukiniams vakarams, kur bandai „bet kaip“ 
daryti tai, kas pačiam prie širdies. Žmonių muzikos var-
tojimo tendencijos keičiasi dėl technologinių priežas-
čių; autorinių teisių įstatymuose yra labai daug spragų 
ir neadekvatumo; niekas nesugeba susitvarkyti su pira-
tais. Dėl šių pagrindinių priežasčių ieškome kitokių/
kūrybiškų būdų „platinti“ savo muziką. Dabar dova-
noti gerą, kokybišką albumą dosnių rėmėjų pagalba 
yra racionaliausias sprendimas. Šiuo būdu mes sugebė-
jome bent jau padengti tam tikrus kaštus ir reklamuoti 
šį sumanymą. Norėčiau manyti, kad ateityje susiklostys 
kitokios aplinkybės, leisiančios  sąžiningiau uždirbti iš 
muzikinės kūrybos.

Turiu rimtų priekaištų didelėms leidybinėms kom-
panijoms už tai, kad įpiršo žmonėms CD formatą. Tai 
yra neoptimali muzikinė laikmena (kas turi vinilą ar 
dirba įrašų studijose tai supranta). Jie tikėjosi vėliau 
visus pervilioti geresniu variantu (super audio CD) ir 
tokiu būdu vėl priversti melomanus pakloti pinigus už 
savo mylimiausius įrašus. Dabartinė padėtis yra tra-
giškai juokinga. Tikri melomanai sunkiai gali suvokti, 
kodėl turi mokėti už prastą audio kokybę, o dauguma 
klausytojų jau priprato prie prastų mp3 ir nejaučia 
garso kokybės trūkumų. Ironiškiausia tai, kad pačios 
leidybinės kompanijos yra šios situacijos kaltininkės.

Mes realiai gyvename iš koncertų. Muziką daliname, 
tad galite bent jau ateiti į pasirodymus. Jeigu patiko daina, 
raginkite kitus draugus parsisiųsti ir apsilankyti kon-
certuose. Palaikinkite „Facebook'e“. Jeigu labai patinka 
muzika, galite pasistengti ir nusipirkti albumą. Mes nuo 
to netapsime milijonieriais, bet tikrai būsime dėkingi.“•

įrašę „Laužo šviesą“, jos įrašą davėme visiems 
norintiems persirašyti. Jis plito iš magneto-
fono į magnetofoną, iš kasetės į kasetę, kol 
tapo žinomu kūriniu visoje Lietuvoje. Inter-
netu, žinoma, tai būtų pavykę padaryti grei-
čiau. Jaunos grupės, bandančios parduoti 
savo įrašus, yra pasmerktos. Na, nebent suku-
ria super super dainą, kuri visiems patinka, 
tačiau, bet kuriuo atveju, turi investuoti leis-
damas išgirsti save, leisdamas žmonėms su 
tavimi susipažinti.

Dabar jūsų albumą atsisiuntė virš 
60 tūkst. žmonių. Kaip manote, 
kokie būtų pardavimų skaičiai?
Viskas pasisuko kitaip nei aš planavau. Gal-
vojau, įrašysiu „Elektroninį Dievą“, įkelsiu jį į 
internetą ir nusiųsiu nuorodą visiems pažįs-
tamiems. Tačiau iš draudimo bendrovės 

„draudimas.lt“ sulaukiau pasiūlymo patalpinti 
jį LNK puslapyje. Rezultatas nuostabus, tokio 
tikrai nesitikėjau, tačiau tas skaičius byloja, 
kiek būdavo atsisiunčiama iš piratinių pus-
lapių. Tai ir džiugina, ir liūdina, nes supranti, 
kad daug metų kažkas buvo apgaudinėjamas. 
Manau, kompaktinių diskų dabar būtų par-
duota apie 3 tūkst. vienetų. Beje, labai jaučiasi, 
kad prisidėjo televizija, nes pavasarį įrašytą 
ir niekur nereklamuotą albumą „Visi langai 
žiūri į dangų“ atsisiuntė virš 5 tūkst. žmonių.

muzIka yra oro VIrpesIaI, tad 
daug kam atrodo natūralu 
juos tIesIog pasIImtI...

paklausti žmonių, ką jie galvoja apie tai, kad 
mūsų tradicinis tikėjimas turi netradicinio 
tikėjimo statusą, o svetimas tikėjimas – tra-
dicinio tikėjimo? Kodėl? Kodėl mes tiek metų 
kalbame, kas mes esame, kaip save pristatyti 
pasauliui, koks Lietuvos įvaizdis, bet visa tai 
prasideda nuo paties savęs identifikavimo? 
Visi atsakymai į tokio pobūdžio klausimus 
yra mūsų senojoje kultūroje, mūsų senose iki-
krikščioniškose liaudies dainose, sutartinėse. 
Tai sakau balsu, gal klausant dainų persiskaito 
kažkas kitas... Su tokiom nuotaikom įrašiau 

„Elektroninį Dievą“. Jau kurį laiką mano inte-
resų laukas yra ties šia tema. 

Kodėl paskutinius savo tris albumus lei-
dote atsisiųsti nemokamai? Tai nauja mada 
ar bręstanti muzikos įrašų revoliucija?
Be abejonės kompiuteriai ir internetas 
pakeitė mūsų gyvenimą ir padarė labai sti-
prią įtaką įrašų verslui. Lankydamasis Čika-
goje ar Niujorke buvau įpratęs užsukti į 
mėgstamas įrašų parduotuves įsigyti kom-
paktinių diskų, tačiau vietoj jų dabar 
parduodami drabužiai ar kažkas kita. Pirmau-
jančiose šalyse įrašų pardavimas fiziniu pavi-
dalu gerokai sumažėjęs, pas mus, žinoma, tai 
vyksta lėčiau. Internetas ne tik leidžia žmo-
nėms atsisiųsti muziką, bet ir piratauti. Žmo-
nės siunčiasi naujas dainas nemokamai, o 
piratai už didelį lankytojų skaičių gauna mil-
žiniškas pajamas iš reklamos. Tai elemen-
tari vagystė, tačiau su tuo kovoti labai sunku. 
Daug kas nesuvokia, kad sukurti dainą, para-
šyti knygą – toks pat sunkus darbas kaip 
pastatyti namą ar surinkti automobilio vari-
klį. Muzika yra oro virpesiai, tad daug kam 
atrodo natūralu juos tiesiog pasiimti, nepai-
sant, kad juos kuriant buvo įdėta daug darbo, 
laiko. Įrašęs albumą „Geltona. Žalia. Raudona“ 
sudariau sandėrį su kompanija UAB „Omni-
tel“, kuri nupirko iš manęs tiražą ir išdalijo jį 
nemokamai. Šitas modelis, manau, muzikan-
tams geriausias – rėmėjas gauna reklamą ir 
tuo pačiu pamalonina savo klientus ir atli-
kėjo klausytojus, o tu gauni, jei ne honorarą, 
tai bent jau išlaidų padengimą. Žinoma, džiu-
gina faktas, kad „iTunes“ parduotuvėje žmo-
nės perka „Elektroninį Dievą“, nors jį galima 
atsisiųsti nemokamai.

O ką daryti jauniems atlikėjams, 
kurių vardas nėra gerai žinomas?
Jaunoms grupėms reikia rizikuoti. Su „Foje“ 

„goLDeN pARAzyth“ pAVASARį Ruo-
šiASi išLeiSti tRečiąjį ALbumą. Apie 
jo pLAtiNimą iR LAiSVų KAiNų poLi-
tiKą gRupėS LyDeRiS gieDRiuS:

 „kol kas nemąstėme, kokiu būdu platin-
sime naują įrašą, tačiau, manau, sim-
boliškai keli tūkstančiai kompakti-

nių diskų pasirodys šalies prekyboje. O jei 
žvelgsime į ateitį, manau, prieisime prie 

„digital mp3 free download“ stiliaus. Nors 
antrasis mūsų albumas „All the Truth about 
Blue Monkeys“ buvo sėkmingai parduo-
damas, tačiau iš to uždirbti yra sudėtinga. 
Mini albumo „Shelter“ prekyboje nebuvo, 
bet jį gavo visi, atėjusieji į pristatymus Lie-
tuvos miestuose. 

Kad muzikos kokybė nebūtų šūdina, 
atlikėjai dovanoja geros kokybės mp3 ir 
muzika sklinda neprarasdama kokybės. 
Mano manymu, reiktų ne tik leisti atsi-
siųsti naujus įrašus nemokamai, bet ir 
leisti sumokėti, kiek kas nori, t. y. pada-
ryti tokią laisvos kainos politiką – mokėk 
tiek, kiek mus ir mūsų darbą gerbi; kažkas 
nieko nemoka, kažkas gal 10 Lt... Iš dalies 
tai kova su piratavimu, tačiau jo niekas nie-
kada nesustabdė ir nesustabdys.

Muzikos pirkimo kultūra yra skirtinga, 
pavyzdžiui, Europoje ir už Atlanto, todėl 
gal ir skirtumai ją vertinant yra skirtingi. 
Tačiau pripažinkime faktą, kad tikras melo-
manas, nesvarbu, ar Europoje, ar Didžiojoje 
Britanijoje, ar JAV pirks kokybišką muziką 
kompaktinio disko arba vinilinės plokšte-
lės pavidalu.“•

Albumą įrašinėjote visą vasarą. Gal 
baigus darbus aplankė rudeninė 
depresija? Kaip su ja kovojate? 
Rudeninė depresija yra visada. Nors nedrįs-
čiau to vadinti „depresija“. Tai tiesiog kito-
kių nuotaikų metas. Mes priklausomi nuo 
gamtos ritmo, nors gyvename mieste. Esame 
jo dalis, norime to ar ne. Rudenį viskas eina 
miegoti, kažkas miršta tam, kad pavasarį pri-
sikeltų. Juk seniau, nurinkus derlių, būdavo 
tuštuma, kurią iki pavasario reikėdavo pra-
gyventi. Natūralu, kad tai susiję su filosofi-
nėmis mintimis. Albumą irgi norėjau įrašyti 
rudeninį. Jis mano rudeninis derlius, kurį 
pavasarį sėjau, o vasarą auginau. 

Dovilė Raustytė
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Atsisiųsti ar pirkti?
TTecHnologijos 20

 Ar kada susimąstėte, kad 
šie išvardinti būdai daž-
niausiai yra nelegalūs?

Žinoma, tai mažai 
kam yra naujiena. Visuo-
menėje jau tapo norma 
siųstis filmus, muziką – 

kažkieno ilgai, sunkiai kurtus kūrinius – už 
dyką. Teisinamės įvairiai: per brangu, tin-
gime, taip patogiau, taip daro visi, inter-
netas turi būti laisvas. Žiniasklaidoje vis 
išgirstame, kaip kol kas nelabai sėkmingai 
bandoma nuversti lietuvišką tinklalapį „Lin-
komanija“, kurio vartotojai už dyką platina 
nelegalius duomenis. Lyg avelės visi sekame 
vieni kitiems iš paskos ir patogiai naudoja-
mės esama situacija, per daug į nieką nesigi-
lindami. Bet gal vertėtų?.. Pakalbinome abi 
šiame konflikte įsipainiojusias puses.

žALA miLžiNišKA
Bene atkakliausiai su „Linkomanija“ ir kitais 
panašiais tinklalapiais kovoja Vytas Simanavi-
čius, Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos 
(LANVA) prezidentas. „Žala teisių turėtojams – 
milžiniška. Analizuodami „Linkomanijos“ tin-
klalapį, apskaičiavome, kad vien Lietuvos kino 
platinimo kompanijos patiria dešimčių mili-
jonų litų žalą“, – pašnekovas citavo LR Autorių 
teisių ir gretutinių teisių įstatymu paremtus 
skaičiavimus. „Šiame tinklalapyje yra dau-
giau nei 66 000 „torrent“ bylų; minimaliais 
skaičiavimais, jei laikysime, kad vienas kūri-
nys kainuoja 10 Lt, o vidutiniškai kiekvieną 
kūrinį atsisiunčia 1 000 tinklalapio vartotojų, 
gausime nei daug, nei mažai – 660 mln. litų“, 

– pažeidimų mastus bandė apibrėžti V. Sima-
navičius. Jo teigimu, „Linkomanija“ nemažai 
uždirbo rinkdama iš vartotojų aukas serve-
rio palaikymui ir slėpdama tikrąsias surinktų 
pinigų sumas, todėl šis „verslo modelis“ buvo 
sustabdytas užšaldžius jos sąskaitas.

SuStoti NežADA
LANVA, kaip ir jos vadovas, ginklų sudėti 
nežada. „Dirbame ir toliau, ne tik „Linkomani-
jos“ atžvilgiu, tęsiame tyrimus, jų vis daugės. 
Tęsiame bendradarbiavimą su Informacinės 
visuomenės plėtros komitetu prie Susisie-
kimo ministerijos. Gruodžio pabaigoje Kul-
tūros ministerijoje numatytas susitikimas, 
kuriame dalyvaus visų atsakingų valstybi-
nių institucijų vadovai, autorių ir gretutines 
teises ginančių asociacijų atstovai. Interneto 
paslaugų tiekėjai taip pat turėtų įsijungti į 
šią kovą – jie jau turi nemažai legalaus turi-
nio, tad neteisėti tinklalapiai jiems irgi daro 
nuostolius“, – pasakojo V. Simanavičius, pri-
dūręs, kad jau žengti pirmieji žingsniai link 
bendradarbiavimo su interneto tiekėjais.

„LiNKomANijA“ giNASi
Pati „Linkomanija“ – uždaras, kvietimais 
registraciją vykdantis tinklalapis – kukliai 
ginasi, kad ji tik suteikia galimybę vartoto-
jams keistis informacija, už kurios turinį ji 
neatsako. „Bendradarbiaujame ir triname 
netinkamą informaciją, jeigu mums yra pra-
nešama, kad kažkas pažeidžiančio autori-
nes teises yra mūsų sistemose. Mes neturime 
teisės patys tikrinti duomenų, yra instituci-
jos, kurios gali mums apie tai pranešti“, – aiš-
kino tinklapio atstovas. Jo teigimu, duomenų 
keitimasis internete yra vertinamas įvairiai, 
antai Ispanijoje bylų apsikeitimas asmeni-
niais tikslais yra visiškai teisėtas, nebaudžia-
mas, priešingai nei Lietuvoje.

Baudžiamas ar ne, Lietuvoje piratavimas 
klesti. Jei savo diskų kolekcijoje neturite nei 
vieno, į kurį patys įsirašėte iš kažkur atsi-
siųstą filmą – šaunu. Tačiau vis vien daug 
sako faktas, kad „Linkomanija“ nuolat laikosi 
lankomiausių lietuviškų tinklalapių dešim-
tukuose, o jos lankytojai platina iš esmės 
vien nelegalius duomenis. Kaip bebūtų, situ-

aciją pakomentavo ir Lietuvos Autorių Tei-
sių Gynimo Asociacijos Agentūros (LATGA-A) 
generalinio direktoriaus pavaduotoja Gerda 
Leonavičienė, kurios teigimu, pasaulyje dabar 
kaip tik vyksta bandymai nuspręsti, kaip iš 
tiesų reikėtų skaičiuoti „piratų“ padarytą žalą. 

„Tiek Pasaulinės Intelektinės Nuosavybės 
Organizacijos (WIPO), tiek ES rėmuose rengia-
mos internetinio piratavimo daromos žalos 
apskaičiavimo metodologijos. Tikimės jas pri-
taikyti ir Lietuvoje“, – sakė G. Leonavičienė. 

NeSuVALDomi ReišKiNiAi
Taigi, piratai vengia atsakomybės, anti-pira-
tinės institucijos ieško teisybės, o ką daryti 
visiems kitiems?.. Vytauto Didžiojo univer-
siteto Viešosios komunikacijos katedros 
profesorė Auksė Balčytienė, tyrinėjanti komu-
nikacijos procesus ir interneto žiniasklaidą, 
pasidalino mintimis apie nelegalaus siunti-
mosi vaidmenį visuomenėje. „Tai natūralus 
procesas – dėl naujų technologijų, globalizaci-
jos keičiasi mūsų užmezgami ryšiai su kitais 
žmonėmis, jų formatas. Pavyzdžiui, sociali-
niuose tinkluose galime jungtis į atskiras ben-
druomenes pagal interesų grupes, pasirinkti 
ką palaikyti, diskutuoti apie tai ir patirti tokį 
individualizuotą pasitenkinimą, kylantį iš 
domėjimosi tuo, kas mums artima. Tačiau 
taip populiarėja ne tik teigiami dalykai, bet ir 
nelegalus siuntimasis ir t. t. Užmegzdami ryšį 
su kitais, irgi besisiunčiančiais filmus, disku-
tuodami apie tai, suformuojame atskirą kul-
tūrą, sustipriname šią tendenciją. Manau, 
kad tai sociologo Zigmunto Baumano api-
brėžtos likvidžios modernybės dalis – norime 
daryti viską greitai, investuoti į technologijas, 
tačiau nekontroliuojame iš jų kylančių socia-
linių procesų, todėl ir atsiranda tokie reiški-
niai, kuriems mes nesame pasirengę“, – savo 
požiūrį į šią problemą dėstė prof. A. Balčytienė.

ReiKiA iešKoti KompRomiSų
Apie visuomenės nepasiruošimą kalbėjo 
ir LATGA-A atstovė G. Leonavičienė, pabrė-
žusi, kad reikėtų ne drausti ir bausti, o ieškoti 
kompromisų ir žiūrėti į ateitį: „Didžiau-
sią nerimą kelia tai, kad vaikai auga many-
dami, kad viską internete galima rasti ir 
vartoti nemokamai ir čia nėra nieko blogo. 
Jeigu norime, kad ateityje apskritai kas nors 
žinotų ir suprastų, kas yra tos autorių tei-
sės, jau dabar būtina šviesti ir tėvus, įtraukti 
šiuos dalykus į mokyklose dėstomas informa-
tikos programas. Reikia ieškoti kompleksinio 
sprendimo, sudaryti palankias sąlygas kurtis 

naujoms teisėtoms kūrinių atsisiuntimo pas-
laugoms, kurios būtų patogios vartotojams 
ir nesikandžiotų kainomis. Reikia pripažinti, 
kad dauguma piratauja ne dėl to, kad pikty-
biškai nori tai daryti. Vieni tai daro dėl to, kad 
nesupranta, jog neteisėtai elgiasi, o dauguma 
dėl to, kad negali to paties turinio gauti lega-
liai“, – paaiškino G. Leonavičienė, pasitelkusi 
legalios muzikos pasiklausymo paslaugos 

„Spotify“ pavyzdį, kurios išpopuliarėjimas 
2009 m. sąlygojo muzikos piratavimo lygio 
Švedijoje smukimą net 25 procentais.

Šiame nuomonių, balsų katile išties nėra 
lengva susigaudyti. Nieko nuostabaus – kie-
kviena pusė gins savus interesus, nušvies 
viską sau palankioje šviesoje. Tačiau susikaup-
kite ir pamėginkite sau atsakyti į kelis klau-
simus: kiek verta kompiuterinė/skaitmeninė 
autorinio kūrinio kopija? Ar internete platina-
mas filmas gali būti palygintas su, pavyzdžiui, 
knygynuose pardavinėjamomis knygomis? Ar 
patys sukūrę kažką, kam išleidote milijonus, 
norėtumėte tai platinti nemokamai? Svars-
tykite, rašykite, komentuokite ir nuspręskite. 
Internetas, kaip ir valstybė – mūsų visų.

Martynas Gedvila

kada paskutiNį kartą žiūrėjote filmą Naudodamiesi kompiuteriu? gal galite 
išduoti, iš kur tą filmą gavote? pirkote?.. dauguma jūsų veikiausiai atsa-
kys, kad atsisiuNtė iš vadiNamųjų „torreNt“ tiNklalapių, p2p programų, bylų 
saugyklų („megaupload“), ftp serverių ar iš kitur... 

minimaliais 
skaičiavimais, 
„linkomanijojE“ 
parsisiųstų kūrinių 
vErtė - 660 mln. litų.
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365 dienoskuriant savo spintos turinį

 Sendaikčių krautuvė-
lės, blusturgiai, humanos, 
butikai, antikvariatai, 
komisai ir kitos padė-
vėtų, naudotų daiktų ar 
drabužių pardavimų vie-
tos padeda mums daly-
vauti netiesioginiuose 
mainuose. Kas kartą 
prikeldami ten įsigytą 
objektą naujam gyveni-
mui, prisidedame prie 
ryškėjančios revoliucijos 
prieš vartojimo kultūrą. 
Tačiau, kad ir kaip būtų, 
visiškai nuo jos atsiriboti, 

ypač miesto žmogui, kone neįmanoma...
Drabužių dizainerė iš Kanados Natalie 

purschwitz padarė bandymą – metus laiko, 
tiksliau 365 dienas, ji rengėsi tik tai, ką pasi-
siuvo pati. Taigi prieš 2009 m. rugsėjo 1 d. ji 
atsikratė visų savo turimų drabužių, batų, 
rankinių, kitų aksesuarų, kojinių, kepurių, 
maudymosi kostiumėlių, apatinių drabužių 

– žodžiu visko, ką įmanoma nešioti ir dėvėti. 
Savo projektu, pavadintu „MakeShift“, mote-
ris siekė išsiaiškinti, kokią įtaką jos situacija 
daro stiliui, gyvenimo būdui, kūrybai, apskri-
tai idėjų vystymuisi bei jų generavimui.

Laikas.lt susisiekė su Natalie ir paklausė, 
kaip jai sekėsi visus tuos metus ir kokias 
išvadas ji padarė pasibaigus projektui.

Kaip sako pati drabužių dizainerė, didžiau-
sias iššūkis buvo batai. Pirmąją pasiga-
mintą avalynės porą ji sunešiojo per savaitę, 
tad reikėjo nemažai vargo, kol pavyko pasi-
siūti tvirtesnius batus, atlaikiusius net pus-
metį. Apskritai visas projektas jai buvo labai 
svarbus savęs, kaip menininkės, išbandymas. 
Natalie siūdavosi drabužius ir prieš šį tyrimą, 
tačiau visai kas kita, jos žodžiais tariant, kai 
spintoje kabo dvi suknelės, o tavęs laukia 
svarbus vakaras. 

„Noras nesirengti vis tais pačiais drabužiais 
ir laiko stoka lavina ne tik išradingumą, bet 

projektas dIzaInereI padėjo suprastI, 
kad nereIkIa per daug IšsIskIrtI.
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ir padeda išmokti greičiau siūti“, – pasakojo 
„MakeShift“ sumanytoja. Pasak jos, visada 
buvo smagu susilaukti dėmesio ir pagyrimų 
dėl vilkimo pačios pasisiūto originalaus dra-
bužio. Tačiau, pradėjus rengtis savo gami-
niais nuo galvos iki kojų, to dėmesio buvo 
per daug – dažniau pavykdavo atrodyti keis-
tai nei gražiai: „Šis projektas davė labai daug 
kūrybiškumo mano stiliui, pakeitė jį, nes po 
truputį supratau, kokie drabužiai turi būti, 
kad pernelyg neišsiskirtum ir labiau visiems, 
įskaitant ir save, patiktum.“

Natalie neslepia, kad „MakeShift“ metai 
buvo ypatingai sunkūs. Visas laisvalaikis, 
pasak jos, buvo skirtas naujų drabužių, sti-
liaus detalių kūrimui, trūko fizinės veiklos, 
bendravimo. Per šį laikotarpį merginos gyve-
nime įvyko lūžis, pakeitęs ne tik draugus, bet 
ir kai kuriuos įpročius.

Pasibaigus projektui, viskas, ką ji per tuos 
metus sukūrė, buvo eksponuojama Vanku-
verio meno muziejuje, po to – meno insti-
tute. Ekspozicijas aplankė išskirtinis žmonių 
skaičius. Natalie juokaudama su siaubu pri-
simena tą dieną, kai visą savo garderobą ati-
davė muziejui ir liko tuščia spinta. Dabar, 
kaip ji pati sako, turi vos keletą kitų dizaine-
rių drabužių, nes viską, ką sukuria pati, par-
duoda klientams ir iš to gyvena.

Visą projekto laikotarpį Natalie aktyviai rašė 
virtualų dienoraštį, kuris, kaip ir pati dizainerė, 
susilaukė daug visuomenės, spaudos ir televi-
zijos dėmesio. Moteris internete taip pat pre-
kiauja drabužių linija „Hunt & Gather“.

Dovilė Raustytė

dIdžIausIas IššūkIs buVo bataI.

Visi drabužiai ir aksesuarai, kuriuos Natalie per 365 
dienas sukūrė, tapo muziejaus ekspo  zicija.

Madamada 24
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Ksenija – „Kažkada už obuolių maišą išmokiau draugę plaukti“

Kamilė – „Kartais apsimai-
nome su draugėmis drabu-
žiais, bet tik vienam vakarui“

Malvina – „Mainaus tik 
su sese papuošalais, dra-
bužiais. jurgita – „Mainausi mintimis“

eglė – „Mainausi pyra-
gais, drabužiais, dau-
giausia su sese“

domas – „Vyksta sekso mainai 
, kažkada su pusbroliu mai-
nydavomės triusikais “

Malvina – „Mainaus tik su sese papuošalais, 
drabužiais, tačiau esu nieko prieš paslauga 
už paslaugą, tarkim kalbos kursai“.

dovilė – „Kultūrinai mainai “

Aistė – „Mainais už vaiko 
priežiūrą išviriau skanius 
pietus“
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M ano darbas – pasirūpinti 
Jūsų švente, kad Jums beliktų 
tik atšvęsti. Rengiate gimta-
dienį, sukaktuves, krikštynas, 

ruošiate draugams ar kolegoms vakarėlį, o gal 
jau žinote vestuvių datą? Laužote galvą, kaip 
padaryti šventę ypatingą ir nepamirštamą? 
Palikite šį darbą man – „Ponui Balionui“ – ir vis-
kuo bus pasirūpinta. Man nesvarbi proga, svar-
biausia, kad yra ką švęsti! Neįprastomis balionų 
kompozicijomis dekoruota šventės vieta pakels 
nuotaiką, privers aplinkinius šypsotis vakarėliui 
dar neprasidėjus.... 

Atnešiu spalvų, pripūsiu juoko, jei norė-
site, galėsiu pripūsti ir Jus arba Jūsų naminį 
gyvūną. Galiu išmokyti skraidyti taip, kaip aš. 
Nesijaudinkite, mano draugija Jums pavojaus 
nekelia, nes aš esu „Ponas Balionas“, – garan-
tuoju linksmybes, pokštus ir spalvas.

Norite įsitikinti? šv. Kalėdų proga „ponas 
balionas“ dovanoja galimybę laimėti Kalėdų 
eglę. Spėkite iš ko? Žinoma, iš balionų! Jums 
tereikia atsakyti į klausimą: kiek balionų 
panaudota konstruojant nuotraukoje pavaiz-
duotą šventinį medį. Pas teisingai atsakiusįjį 
linksmuolį atvyks pats „Ponas Balionas“ ir per 
itin trumpą laiką pagamins Kalėdų eglutę.•
+370 677 78758, www.ponasbalionas.lt

svEiki,  
aš esu „ponas balionas“, 
 

besidaužančiomis Baltijos jūros bangomis ar 
tarp kojų girgždančiu smėliu.

O kol laikrodis išmuš vidurnaktį, švęsti galite 
ir Palangoje esančiuose svečių namuose NEO-
NELĖ. Skamba kaip reklama? Taip, nes ir Lai-
kas.lt redakcija ten praleido nuostabią vasaros 
savaitę, todėl rekomenduoja tiek įmonėms, tiek 
draugų ratui šią vietą pasirinkti Naujųjų metų 
sutikimui arba atšvęsti Kalėdas. Taip, ir jas, nes 
ši šventė prie jūros atneš į Jūsų šeimą ar įmonę 
naujų patyrimų.

Svečių namuose NEONELĖ gali ilsėtis ir 
pramogauti iki 25 asmenų. Pirmame aukšte 
yra garinė pirtis su baseinu, banketinė salė. 
Antrame aukšte yra pokylių salė su židiniu, vir-
tuvė, poilsio zona. Trečiame ir ketvirtame 
aukšte yra 8 miegamieji kambariai. 

Kaina? Naujųjų metų nakčiai – 3600 Lt. 
Kalėdų šventėms ar įmonių vakarėliams 
kaina sutartinė.

Šventės ArtėjA –  
kur AtŠvęsti  
naujuosius metus  
ir kalėdas?

 Artėjant kiekvienų metų pabaigai 
dažnai kyla klausimas: kur švęsti 
Naujuosius metus? Standartinis vari-
antas – vakarėlis pas draugus, ne 

toks dažnas – rezervuoti vietą kavinėje ar bare. 
O originaliausi renkasi pajūrį, kuriame atšvęsti 
Naujieji metai įsimins ne tik šampano pursluose 
paskendusiais senaisiais metais, bet ir į ledą 
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kaip įsigyti nekenksmingą kosmetiką?
pataria farmaciNiNkas jAuNius BArKAusKAs

M ūsų oda sugeria apie 60 proc. 
medžiagų, esančių kosmetikos prie-
monėse. Iš vienos pusės tai gerai – 

oda gali gauti papildomai drėgmės, mineralų, 
maitinamųjų medžiagų, vitaminų, iš kitos pusės 
blogai – toli gražu ne viskas, kas patenka ant 
odos yra tinkama mitybai. Begalė kosmetikos 
sudėtyje esančių medžiagų būtų kenksmingos, 
jeigu jas suvalgytume, tai reiškia, kad jos netu-
rėtų patekti ir per odą.

Šimtai toksinų, su kuriais prieš kelis dešim-
tmečius žmogus neturėjo jokio kontakto, dabar 
supa mus kiekvieną dieną, mes jais naudojamės. 
Didelę dalį įvairių medžiagų mūsų oda sugeria. 
Per trumpą laiką dažniausiai nenutinka nieko, o 
jeigu ir atsiranda alergija, kontaktinis dermatitas 

– dažnas tiesiog išmeta ar palieka lentynoje tokį 
produktą kaip netinkamą ir viskas tuo baigiasi. 
Blogiausia, kad ilgą laiką vartojami toksinai gali 
būti įvairių negalavimų priežastis: imuninės sis-
temos sutrikimai, neurologiniai sutrikimai, virš-
kinamojo trakto sutrikimai, hormoniniai sutriki-
mai, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, 
hipersensibilizacija – gali sukelti citotoksinį, 
mutageninį ar kancerogeninį poveikį.

Šiomis dienomis kosmetikai gaminti naudo-
jama virš 10 tūkstančių įvairių cheminių kom-
ponentų, o iš jų ištirta tik apie 10 proc. Iš tirtųjų, 
tik vos keletas ištirti kiek išsamiau. Mokslinin-
kai tyrinėja dažniausiai naudojamų ingredientų 
galimą poveikį žmogaus organizmui, tačiau tyri-
mai nėra išsamūs, ilgalaikiai ir pakankami daryti 
patikimas išvadas, – tiesiog niekas nėra finansiš-
kai tiesiogiai suinteresuotas tą padaryti ir todėl 
trūksta lėšų. Nustatyta, kad parabenai susiję su 
krūties vėžio atsiradimu, bet išsamūs tyrimai, 
ko gero, taip ir nebus atlikti. Parabenai ir toliau 
dideliais kiekiais naudojami kosmetikos gamy-
bai. Nepatvirtintas aiškus mechanizmas leidžia 
apeliuoti į tai, kad neįrodyta.

Ant kosmetikos pakuočių besipuikuojantys 
užrašai „patikrinta dermatologų“, „dermatolo-
gai rekomenduoja“ – deja, bet nieko gero nereiš-
kia. Geriausiu atveju keli dermatologai padalino 
kosmetikos pavyzdžių savo klientams ir paprašė 
informuoti, jeigu kas nutiktų. Didesnioji dalis 
gavusių net ir nepabandė.

Situacija šiandien chaotiška, vartotojui 
pačiam reikia nuspręsti, kuo pasikliauti, o kuo 

ne. Žinoma, geriausias pasirinkimas – natūrali 
kosmetika. Bet čia vėl patenkame į manipuliacijų 
džiungles. Žodžiu „natūralus“ arba dar dažniau 

„natūralios kilmės“ stengiasi pasipuikuoti vos ne 
kiekvienas šių dienų kosmetikos gamintojas. Čia 
ir pasitarnauja ekologiškos kosmetikos privalu-
mai. Sertifikuota ekologiška kosmetika yra kon-
troliuojama nuo žaliavų iki pakavimo, tikrinamas 
galimas užterštumas. Tam tikros erdvės nesąži-
ningiems gamintojams išlieka, bet sertifikuotas 
ekologiškas gaminys nepalyginamai skaidresnis 
už bet kurį kitą kosmetikos gaminį.

Keletas patarimų kaip neapsirikti, neužkibti 
ant apgaulingos reklamos ar skambių etikečių ir 
išsirinkti tinkamus kosmetikos produktus (jeigu 
norite gero produkto):

• RiNKtiS gAmiNtojuS, KuRie gAmiNA 
tiK eKoLogišKuS pRoDuKtuS – jie saugo 
savo reputaciją tarp ekologiškų produktų var-
totojų. Norint sužinoti ekologiškos kosmeti-
kos gamintojus, reikia šiek tiek pasidomėti. 
Jie, ko gero, niekada taip plačiai nesirekla-
muos, kaip sintetinės kosmetikos gigantai, 
nes marketingui lieka daug mažiau lėšų dėl 
5–20 kartų didesnės produktų savikainos.

• RiNKtiS SeRtiFiKuotuS gAmiNiuS. Ser-
tifikavimo ženkliukai: BDIH, Ecocert, Natrue, 
Soil Assotiation – dažniausiai būna ant 
pakuočių. Kilus įtarimams, galima patikrinti 
sertifikuojančios įstaigos interneto svetainėje.

• žViLgteLti į iNci SuDėtį. Svarbiausia 
identifikuoti medžiagas esančias sąrašo pra-
džioje. Dažniausiai (bet nebūtinai) pirmas 
ingredientas sąraše būna vanduo (aqua), nes 
jo sudėtyje daugiausia. Medžiagos visada 
rašomos jų mažėjimo tvarka – kuo toliau 
nuo sąrašo pradžios – tuo mažesnis kiekis 
medžiagos yra panaudotas. Gerai, kai sąrašo 
pradžioje randate augalų pavadinimus. Net 
jei nežinote lotyniškų augalų pavadinimų, vis 
tiek ko gero atskirsite, nes jie skiriasi nuo sin-
tetinių ingredientų. Galima pabandyti sugre-
tinti dviejų panašių pagal paskirtį produktų 
sudėtis, bus lengviau įvertinti. Visi trumpiniai 
didžiosiomis raidėmis vengtini (MEA, DEA, 
PEG, PG, EDTA). Venkite ir skaičių derinių, 
mineralinių aliejų.•

GgRožis 30
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Šis koncertas – tai muzikinė dovana didžiau-
siems melomanams, kuriame solistė Joana 

Gedmintaitė ir „Armonų trio“ savo atliekama 
muzika visus susirinkusius sveikins su šv. Kalė-

domis. Klausytojus džiugins aristokratiška Užu-
trakio dvaro aplinka, šventinė nuotaika, nuostabi 

programa ir puikūs muzikantai. Tai – pirma-
sis bendras keturių žymių menininkų projektas, 

garantuojantis aukščiausią profesionalumą ir 
įdomią kūrinių interpretaciją. Koncerto partne-
ris: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

Bilietų kaina: 42 Lt. 
Renginio nuoroda: Unitedvoices.lt 

Laikas: Gruodžio 27 d., antradienį, 18:30 val.  
Vieta: Užutrakio dvaro sodybos rūmai

Pakilus nuo vaišėmis nukrautų stalų, švęsti Kalėdų su būriu draugų ar linksmai nusiteikusiais 
artimaisiais kviečia energijos visuomet pilna grupė „Saulės Kliošas“. Gruodžio 25-ąją vyksian-
čiam koncertui muzikantai ruošia ypatingos, jaukumo ir artumo nuotaikos kupiną programą. 

Sutikti 2012-uosius „Tamsta“ kviečia skambant gražiausioms Whitney Houston dainoms. Specia-
liame, Naujiesiems metams skirtame renginyje „I Wanna Dance With Somebody“ atėjusiųjų laukia 
net dviejų dalių programa, kurią pertrauks tik šventiniai fejerverkai ir šampano purslai. Dvylikos lai-
krodžio dūžių sulaukti padės sau lygių neturinti vokalistė Girmantė Vaitkutė, artėjant Naujiesiems 
virsianti tikra Whitney Houston. Šios dainininkės muzika, stiprus ir užburiantis balsas užlies kie-
kvieną „Tamstos“ kampelį, pripildydami susirinkusiuosius šventinio jaudulio ir didingumo jausmo.

Nuaidėjus audringiems aplodismentams G. Vaitkutei, ją pakeis ir sceną užims bene geriausias Vil-
niaus diskotekas rengiantis DJ Mamania, kuris privers siausti šokių aikštelėje iki pat aušros.•
Daugiau informacijos: www.tamstaclub.lt

„united voices“ pristato: koncertas  
„kalėdinis pasvEikinimas“

sutik  
gražiausias  

šventes  
„tamstoje“!

 „f
reaks On Floor“ patvirtino, jog nau-
jausias jų darbas skambiu pavadinimu 

„Hello Girls!“ dienos šviesą išvys gruo-
džio 16-ąją dieną.
O gruodžio 17-ąją „Freaks On Floor“ 

surengs svarbiausią ir didžiausią savo gyvo 
garso koncertą menų fabrike LOFTAS.

MAINYK išankstinį bilietą į albumo „Hello 
Girls!“ pristatymo koncertą ir GAUK albumą 

naujo albumo pristatymas LOFte
„frEaks on floor“ Nu
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NEMOKAMAI! 
„Mes tikime naujo albumo sėkme ir nekan-

traujame juo pasidalinti su visais. Manau, jog šis 
albumas pakeis mano ir mūsų visų gyvenimus“, 

– šypsojosi grupės vokalistas ir gitaristas Justi-
nas Jarutis.

Primename, jog debiutinis ir puikiai gerbėjų bei 
kritikų įvertintas grupės albumas „Freaky Won-
der!“  pasirodė dar praėjusių metų birželio 1-ąją.•
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MONTY  
ALEXANDER  
Harlem-Kingston express

12 16, 
19:00

Vilniaus kongresų rūmai, Kaina nuo 75 Lt

 k
ą reikia daryti, kai publika 
rėkia „pakartot“? Kvailas klausi-
mas – žinoma, kartoti. Ir ne sykį. 
Todėl prieš metus Kaunas Jazz 
Metų koncerto publiką pribloškęs 
Jamaikos pianistas Monty Alexan-
deris sugrįžta. Pernai publiką savo 

suburto trio pasirodymu nustebinęs veteranas 
šįkart pristato dar įspūdingesnį projektą – sep-
tynių muzikantų kolektyvą Harlem – Kingston 
Express. Be to, festivalis tiesiog negalėjo atsi-
spirti pasveikinti jį su svarbiu jubiliejumi – šįmet 
Monty mini veiklos scenoje 50 metų sukaktį.

M.Alexanderio biografijoje – daugybė aki-
mirkų, nuo kurių galėjo apsisukti galva. Dar pro-
fesionalios karjeros pradžioje jam komplimentus 
žėrė džiazo legendos Milesas Davisas ir Duke'as 
Ellingtonas – o šie vyrai, kaip žinia, komplimen-
tus be reikalo nedalindavo. Septyniolikos su 
šeima į JAV emigravęs muzikantas kelią skynėsi 
sunkiu darbu – nesuskaičiuojamas valandas iki 
išsekimo grojo nedidelių Niujorko klubų publikai. 
Užtat sulaukęs dvidešimties, kišenėje jau laikė 
sutartį pirmojo solinio albumo įrašui. Šiandien jo 
diskografijoje – jau per 60 albumų. 

Vargu ar galima rasti labiau viliojančią pra-
mogą, lietuviškai žiemai jau įsibėgėjus. Tirp-
dyti sniego ir ledo M.Alexanderis atvyksta antrą 
gruodį iš eilės. Kaip ir prieš metus, jam tai tikrai 
nesudarys jokių sunkumų. 

Daugiau informacijos:  
www.montyalexander.com ,  
Renginio nuoroda: www.kaunasjazz.lt
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 Martyno Levickio 
(akordeonas, Lie-
tuva / Didžioji 
Britanija) – Lon-
dono Karališko-
sios muzikos aka-
demijos studento, 
daugiau nei tris-
dešimties res-
publikinių bei 
tarptautinių akor-
deono konkursų 

laureato solinių koncertų turas po Lietuvą.
Martyno Levickio koncertai vyks gruodžio 22-30 dieno-

mis. Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys – tai miestai, 
kuriuose metus palydėsime su akordeono muzika. Tempe-
ramentingas, muzikalus, užburiantis ir pritraukiantis pil-
nas sales klausytojų akordeonistas Martynas ir jo atliekami 
muzikos klasikų bei šiuolaikinių modernių kompozitorių kūri-
niai akordeonui nepaliks nei vieno abejingo.

Atlikėjas pirmasis iš akordeonistų Lietuvoje tapo Karalie-
nės Mortos premijos laureatu. Taip pat ir pasaulio klaviši-
nio akordeono čempionu, nugalėjęs Pasaulio taurės akordeo-
nistų konkurse „Coupe Mondiale 2010“.

2009-2010 metais Martynas rengė koncertinius turus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 2009 metais jis laimėjo 
net 5 pirmąsias vietas tarptautiniame akordeono konkurse 
(Memphis, JAV).

 Martynas aktyviai užsiima rimtosios muzikos propa-
gavimu ir bendradarbiauja su garsiausiais Anglijos orkes-
trais, tokiais kaip BBC Concert Orchestra, BBC Philharmo-
nic orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra bei 
dirigentais V. Gergiev, Ch. Hazelwood. Dalyvauja meistriš-
kumo kursuose su geriausiais pasaulyje akordeono atlikėjais 
ir pedagogais, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose festiva-
liuose ir projektuose.

 Didelė patirtis įgyta laimėjus Lietuvos talento 2010 titulą, 
tačiau ir toliau kryptingai siekiamas esminis tikslas – pri-
statyti ir supažindinti klausytojus su akordeonu atliekama 
moderniąja bei klasikine muzika.

Koncertų metu girdėsite J. S. Bach, D. Scarlatti, A. Nordheim, 
S. Berinsky, E. Podgaits, A. Piazzolla, G. Hermosa kūrinius.

Daugiau informacijos:  
www.levickis.com, www.accoakademija.lt

martynas  
lEviCkis
Akordeono MuzikA  

tobulAM  
žieMoS vAkArui 

12 22, 
18:00

12 23, 
18:00 12 22 d. 18 val. Panevėžio muzikinis teatras,  

Kaina nuo 22,80 Lt. 
12 23 d. 18 val. Klaipėdos universiteto koncertų salė, 
Kaina nuo 27 Lt. 
12 27 d. 18 val. Šiaulių dramos teatras, Kaina nuo 18,30 Lt. 
12 30 d. 18 val. Kauno kultūros centras "Tautos namai", 
Kaina nuo 30 Lt.

12 27, 
18:00

12 30, 
18:00
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 Yra atlikėjų, kurie atrodo 
per švelnūs ir ramūs didelėms 
salėms ir triukšmingiems kon-
certams. Ir yra tokių, kurie 
atrodo pernelyg audringi, kad 
galėtų koncertuoti tyliai. Mari-
jonas priklauso pastariesiems. 
Išgarsėjęs visuotinai dainuoja-
momis dainomis „Trys milijo-
nai“, „Pasveikinkit vieni kitus“, 

„Velnias, man patinka Kalė-
dos“ jis, rodos, sukurtas masinėms šventėms ir 
svaigulingoms fiestoms. Tačiau geriau su atli-
kėjo kūryba susipažinę klausytojai žino jo dai-
nas, kurias galima tiesiog šnabždėti, nebijant 

M. Mikutavičiaus  
Akustinis kOncertAs

12 23, 
18:00

„Žalgirio“ arena, Kaunas, Kaina nuo 128 Lt

Šių metų gruodžio 31-ją Kaune iškilmingi palydėti senuosius ir sutikti Naujuo-
sius metus publiką kvies net dvi legendos – Kauno „Žalgirio“ arenoje jungtinį 
šventinį koncertą surengs išskirtinio balso savininkė Bonnie Tyler ir auksinis 

„Smokie“ balsas Chris Norman akompanuojant KAUNO MIESTO SIMFONI-
NIAM ORKESTRUI. Šiuo metu jau kuriamos dainų aranžuotės orkestrui, gruo-

džio mėnesį vyks bendros repeticijos ir Naujųjų metų išvakarėse Lietuvos žiūrovai galės 
patys įvertinti šį bendrą britų žvaigždžių ir lietuviško simfoninio orkestro kūrybinį pro-
jektą. Naujametinis dviejų britų roko žvaigždžių koncertas neabejotinai taps geriausia 
šventine dovana ne tik kiekvienam kauniečiui, bet ir visiems miesto svečiams, nes tai 
bus pirmas Naujųjų metų sutikimas naujoje Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Renginio nuoroda: http://medusaconcert.lt/"

Šiaulių arenoje, 
Kaina nuo 85 Lt

O gruodžio 30 – ąją 
Šiauliuose, rengiamas 
papildomas koncertas, 
kuriame pasirodys 
Chris Norman akom-
panuojant KAUNO 
MIESTO SIMFONI-
NIAM ORKESTRUI.

Renginio organiza-
torius:  
UAB „IRG Projektai"

 Chris norman,  
 bonnie tyler  
ir kAunO MiestO siMFOninis OrkestrAs  
nAujAMetiniAMe kOncerte

12 31, 
20:00

12 30, 
19:00

sudrumsti ramybės.
Marijono ir grupės akustinis koncertas bus 

tarsi bandymas didelį garsą priversti kalbėti tyliai. 
Atlikėjas žada, jog koncerte skambės beveik 

visos populiariausios dainos, sukurtos tiek jo 
paties, tiek bendradarbiaujant su kitais auto-
riais. Kai kurias iš jų prireikė rimtai permąstyti, 
norint suteikti kitokį skambėjimą. Marijono ger-
bėjai gyvai galės išgirsti naujojo krepšinio himno 

„Nebetyli sirgaliai“ akustinę versiją. 
Koks turėtų būti šis koncertas? Marijonas sako: 

„Žinot, aš niekada nebuvau labai geras daininin-
kas. Bet viskas, ką visada mokėjau geriausiai, tai 
kitiems primesti savo nuotaiką. Gerą ar blogą… 
Čia jau atleiskite“.•

Koncertų salė „Saulė“, Šiauliuose, Kaina nuo 43 Lt
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Meilės istorija pagal Edith Piaf 
an.06.12.2011 – 18:00  
Koncertų salė „saulė“, šiauliai Lietuva kaina nuo 21 lt

Komedija „LAISVA MEILĖ“ 
tr.07.12.2011 – 19:00  
klubas „New york“, Vilnius Lietuva kaina nuo 33 lt

Grupė „Saulės Broliai“ ke.08.12.2011 – 18:00  
Marijampolės dramos teatras Lietuva kaina nuo 13 lt

Alinos Orlovos koncertas pn.09.12.2011 – 18:00  
Koncertų salė „saulė“, šiauliai Lietuva kaina nuo 30 lt

Grupės „Siela“ vinilo plokštelės  
pristatymo koncertas pn.09.12.2011 – 20:00  

„Brodvėjus“, Vilnius Lietuva kaina nuo 23 lt

„INJEKCIJA“ pn.09.12.2011 – 20:00  
„Kablys“, Vilnius Lietuva kaina nuo 28 lt

Kosto Smorigino autorinis koncertas 
še.10.12.2011 – 17:00  
Koncertų salė „saulė“, šiauliai Lietuva kaina nuo 18. lt

Neda ir Šiaulių Bigbendas tr.14.12.2011 – 19:00  
Koncertų salė „saulė“, šiauliai Lietuva kaina nuo 17 lt

Šeimų Kalėdinių dainų koncertas  
„Man labai patinka Kalėdos“  
pn.16.12.2011 – 17:00  
Koncertų salė „saulė“, šiauliai Lietuva kaina nuo 6 lt

Šv. Kristoforo kamerinio orkestro  
Kalėdinis koncertas pn.16.12.2011 – 18:00  
švyturio menų dokas, Klaipėda Lietuva kaina nuo 47 lt

Koncertas „Sutverta dainuoti“ 
se.18.12.2011 – 15:00  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 32.40 lt

Komedija „LAISVA MEILĖ“ an.20.12.2011 – 19:00  
Kauno laisvalaikio namai ''Nautilus'' Lietuva  
kaina nuo 38 lt

CIRQUE DU SOLEIL „SALTIMBANCO“ 
tr.21.12.2011 – 19:00 ke.22.12.2011 – 19:00  
pn.23.12.2011 – 19:00 se.25.12.2011 – 15:00 ir 19:00  
rygos arena Latvija kaina nuo 37 lt

 Kalėdinis koncertas ke.22.12.2011 – 18:00  
Koncertų salė „saulė“, šiauliai Lietuva kaina nuo 22 lt

 Kalėdinis šou se.25.12.2011 – 17:00  
Kauno sporto halė Lietuva kaina nuo 27.50 lt

Kalėdinis SASHA SONG koncertas  
se.25.12.2011 – 21:00  
Naktinis klubas „rezidencija“, panevėžys Lietuva  
kaina nuo 18 lt

„KAS PRARIJO KALĖDŲ SENELĮ“  
pi.26.12.2011 – 13:00 ir 15:00  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 14 lt

Kalėdos su RADISTAIS (Zip-FM)!!!  
pi.26.12.2011 – 22:00  
Naktinis klubas „rezidencija“, panevėžys Lietuva  
kaina nuo 18 lt

Koncertas „Kalėdinis pasveikinimas“ 
an.27.12.2011 – 18:30  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 34 lt

Koncertas „Gražiausios Kalėdų giesmės“ 
tr.28.12.2011 – 17:00  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 28.40 lt

Šventinė Tarpukario šlagerių programa 
tr.28.12.2011 – 18:00  
Koncertų salė „saulė“, šiauliai Lietuva kaina nuo 28 lt

Koncertas „Gražiausios Kalėdų giesmės“ 
tr.28.12.2011 – 18:30  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 28.40 lt

„MetroNomes“ –  
Teatralizuotas koncertas  
tr.28.12.2011 – 19:00  

„Menų spaustuvė“, Vilnius Lietuva kaina nuo 43 lt

„Kelionės po Viduržemį“ – „July -Veruz“ 
tr.28.12.2011 – 20:00  
graikų restoranas „Liūtų vartai“, Vilnius Lietuva  
kaina nuo 83 lt

Koncertas „Kalėdų samba“  
ke.29.12.2011 – 17:00 ir 18:30  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 34 lt

V.Bareikio premjera „Telefonų knyga“ 
ke.29.12.2011 – 17:30  

„Menų spaustuvė“, Vilnius Lietuva kaina nuo 27 lt

„Stipriai Kitaip“ koncertas  
ke.29.12.2011 – 20:30  

„Menų spaustuvė“, Vilnius Lietuva kaina nuo 22 lt

Koncertas „Naujųjų belaukiant“  
pn.30.12.2011 – 18:00  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 34 lt

Gurmaniška muzikos ir flamenko fiesta  
pn.30.12.2011 – 18:00  
Koncertų salė „saulė“ Lietuva kaina nuo 22 lt

Koncertas „Naujametinis vakaras  
su Virgilijumi Noreika“  
še.31.12.2011 – 16:30 ir 18:30  
užutrakio dvaro sodyba, trakai Lietuva kaina nuo 42 lt

renginiai

P er savo egzistavimo laikotarpį grupė „SEL“ paliko ryškų pėdsaką Lietuvos muzikos 
padangėje, taipogi „SEL“ yra pripažinta kaip viena sėkmingiausių visų laikų Lietuvos šokių 
muzikos grupių. Su išskirtiniu stiliumi, precizišku reiklumu, dideliu dėmesiu vaizdo ir garso 

kokybei „SEL“ vėl grįžta į Šiaulius ir į Kauną. Šį pasirodymą tikrai verta pamatyti!•
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a v i n a s
tam, kad pajudintumėte reikalus iš 
vietos, turite nepalikti jų kitiems. 
tačiau nepersistenkite – neskubė-
kite reikšti savo kategoriškos nuo-
monės, o stenkitės įsiklausyti ir į 
kitus. Būkite dėmesingas artimie-
siems, nebijokite reikšti jausmų. 
gali būti, kad vyksite į kelionę, 
tačiau ne poilsio, o darbo reikalais.
J a u T i s
turbūt jau pats laikas pasirūpinti savo 
sveikata: peržvelkite savo mitybą, 
apsilankykite sporto klube ar tiesiog 
pasivaikščiokite gryname ore. šį 
mėnesį itin norėsis kurti ateities pla-
nus su savo antrąja puse, galbūt imsite 
planuoti dideles romantiškas atosto-
gas. tačiau būkite atsargūs, nes jau-
čiams gruodis ̶ išsiskyrimų mėnuo.
D v y n i a i
šį mėnesį būsite labai emocingi, 
ypač, kai kalba pasisuks apie pini-
gus ir karjerą. tačiau atsiradusi 
emocinė įtampa bus tik jūsų gal-
voje – aplinkiniai vertins jūsų darbą. 
Be to, turėtų sektis su sudėtin-
gomis užduotims. paskutinėmis 
mėnesio dienomis nusiraminsite 
ir pajausite tikrą švenčių dvasią.
v ė ž y s
Vėžiams gruodis – darbingas mėnuo. 
Nors bus sunku susilaikyti nuo 
pokalbių su kolegomis ir ilgesnių 
kavos pertraukėlių, bet galiausiai 
susitvardysite ir atliksite visus dar-
bus. Antroji mėnesio pusė bus skirta 
kultūrai: norėsite lankytis koncer-
tuose, spektakliuose ir parodose.
L i ū T a s
Liūtams gruodis bus tarsi sugrįži-
mas į save. pastaruoju metu jautė-
tės taip, lyg kita veikla atitraukdavo 
dėmesį nuo jūsų vidinio pasaulio. 
gruodį imsite pastebėti, ko jums 
išties nereikia, išryškės jūsų prio-
ritetai. saugokitės traumų – mėne-
sio vidurys bus ypač rizikingas.
M e r g e L ė
Mergelėms gruodis – iššūkių mėnuo. 
Visą mėnesį susidursite su neįpras-
tomis situacijomis, tačiau nesijau-
dinkite – dabar jums nieko nėra 
neįveikiamo. tiesa, prieš dary-
dami išvadas, remkitės patarle: „du 
kartus pamatuok, trečią – pjauk“.

s v a r s T y K L ė s
stenkitės kuo daugiau dėmesio skirti 
šeimai ir artimiesiems. gruodį jums 
ypač norėsis reikšti savo nuomonę ir 
dėl to susilauksite nemažai kritikos. 
jausitės labai energingi, todėl grei-
čiausiai nuspręsite imtis naujos vei-
klos. Be to, šį mėnesį palankus metas 
planuoti atostogas į šiltus kraštus.
s K o r p i o n a s
Nors iš prigimties esate emocingi, 
gruodžio mėnesį stenkitės bent 
minutei susilaikyti prieš veldamiesi 
į bet kokias intrigas. Visą laiką jau-
sitės labai romantiški ir norėsis 
mylimo žmogaus šilumos. pirma 
mėnesio pusė bus itin sėkminga 
dirbantiems kūrybos srityje.
Š a u L y s
gruodžio mėnesį norėsis ramybės ir 
vienatvės, todėl šurmulys ir vakarė-
liai jus šiek tiek nervins. gali būti, kad 
jūsų kažkas prašys paskolos – būkite 
atidūs, nes galite susidėti su nesąži-
ningu žmogumi. itin palankus metas 
investicijoms. Meilės reikaluose 
seksis kaip  niekada, tačiau nesu-
sižavėkite netinkamais partneriais.
o ž i a r a g i s
gruodžio mėnesį būsite tikras lyde-
ris: jums seksis tiek darbe, tiek 
asmeniniame gyvenime. tiesa, 
stenkitės neužriesti nosies – išlikti 
paprastam gali būti labai sunku 
dėl užgriuvusios sėkmės. Mėnesio 
gale gresia apsinuodijimas maistu, 
tad per šventes stenkitės neper-
sivalgyti ir riboti šventines vaišes.
v a n D e n i s
gruodį busite tokie darbingi, kad 
kalėdinę dvasią pajausite tik likus 
vos kelioms dienoms iki jų. jums gali 
pasiūlyti naują darbą, tačiau neskubė-
kite priimti pasiūlymo, išsiaiškinkite, ar 
tikrai to norite. sulauksite dėmesio iš 
senos simpatijos ar buvusio partnerio.
ž u v y s
Norėsis leisti laiką su artimaisiais, 
tačiau nepersistenkite – yra darbų, 
kuriuos būtina atlikti. Būsite puikus 
dovanų konsultantas, nes jausite, kas 
gali nudžiuginti jūsų artimuosius, 
draugus ir kolegas. Mėnesio viduryje 
galite pajausti įtampą darbe, tačiau 
ji truks vos kelias dienas, todėl pasi-
stenkite per daug neišsimušti iš ritmo.



TTalenTų bankas
kaip ir kiekvieName žurNalo Numeryje pristatome įdomiausius portalo  
laikas.lt taleNtus. šį mėNesį jums siūlome susipažiNti su lėlių kūrėja liuci 
mi ir pirmąją savo kNygą išleidusią rašytoją  jurgą tumasoNytę.
ir tu gali patekti į Laikas.lt žurnalą – siųsk savo talentą redakcija@laikas.lt, 
papulk į portalo „talentų banką“ ir įdomiausius talentus pristatysime žurnale. 

 „T alentų bankas“ pristato jauną rašytoją 
Jurgą Tumasonytę, kuri praeitą mėnesį 
išleido savo pirmąją knygą – „Dirbti-

nės muselės“. Štai, taip pati autorė kalba apie 
savo kūrinį: „Tai šiek tiek kičinis žodžių jungi-
nys, kuriuo pavadinau vieną novelę. Klausimas, 
ar skaitytojas susivilios ryškiu jauku ir panorės 
skirti brangaus savo gyvenimo laiko skaitant šią 
knygelę. Galbūt užsikabinęs, patirs kaifą, o gal 
išspjaus sukruvinta burna ir nusikeiks.“ Jurgos 
knygelę „Dirbtinės muselės“ galite laimėti por-
tale Laikas.lt skelbiamame konkurse. •
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Štai, koks nuoširdus lėlių kūrėjos Liuci Mi laiš-
kas pasiekė Laikas.lt redakciją: „Aš Liuci Mi ir aš 
turiu priklausomybę. Kūrybai! Šiuo metu drau-
gauju su lėlėmis. Kuriu ir suaugusias lėles, jos 
rimtesnės, oresnės, bet visos (patys pažiūrė-
kit) šypsosi atsimindamos vaikystę. Tiesą sakant, 
būtent toks ir yra mano tikslas. Savo papuoša-
lais noriu laimėti kai ką labai svarbaus: noriu, kad 
moterys, įsisegusios mano mergytę, ištrauktų 
iš galbūt jau spėjusių apdulkėti širdies stalčiukų 
savo vaikystę, švelnumą, romantiką ir silpnumą. 

Su Liuci Mi galite susisiekti el.paštu:  
LiuciMi.Art@gmail.com •

lėlių kūrėja liuci mi

rašytoja 
jurga tumasoNytė


