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Pažįstu žmogų, kuris šventai tikėjo, kad 44 yra 
laimingas skaičius. Nusibosdavo klausytis jo 
kalbų apie magišką 44. Davatkos bažnyčioje 

netiki Dievu taip, kaip jis tikėjo, kad 44 jam atneš 
laimę.

Nežinau kokių antgamtiškų jėgų ar minčių galia 
jo gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis būtent tu-
omet, kai jam buvo 44-eri. Jis sutiko savo soulmate, 
gyvenimo meilę, ją vedė, jiedu apsigyveno Malibu. 
Dabar belieka kelti pavydo scenas, kai Facebook’o 
sienoje nuolat regiu Malibu paplūdimius, raudonus 
vakarus, delfinų ir palmių vaizdus.

Ar žinote, koks yra atsakymas į svarbiausią iš 
svarbiausių, gyvenimo prasmės, visatos klausimą? 
42. Bent jau taip sugalvojo rašytojas Douglas Adams. 
Supras visi, kurie skaitė jo šiek tiek psichodelinę 
knygą ar matė kino filmą „The Hitchhiker’s Guide 
to the Galaxy“ (Keliautojo autostopu gidas po gal-
aktiką). Pasirodžius šiai istorijai visi moksliukai ir 
atsakymų ieškotojai ėmė nagrinėti, kodėl būtent 42? 
Tai tik skaičius, bet kažkam pasirodė – atsakymų 
atsakymas.

Mūsų gyvenime visur sukasi skaičiai. Skaičiuo-
jame sekundes, minutes, valandas, pinigus, likuči-
us banke, bėgančius metus, dienas. Ir kartais tie 
skaičiai trukdo gyventi. Penkiasdešimties moteris 
linguoja galvą dejuodama, kad „vaikeli, juk nedaug 
man beliko gyventi, nieko man nereikia“. Dvidešim-
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ties merginą tėvai ragina greičiau susirasti jaunikį. 
Šešiasdešimtmetei žinovų tonu paaiškina, kad jos 
amžiuje nederėtų taip nerūpestingai elgtis ir jau tik-
rai ji negali vilktis tokios suknios! Baisi tragedija. 
Trisdešimtmetės klausinėja, kodėl ji dar neištekėjusi 
ir neturi vaikų. Gal jos gyvenimo skaičius - visai 
ne apie vedybas ir mažylius? Man jau netrukus bus 
keturiasdešimt, o kartais atrodo, kad gyvenu kaip 
laisvas elfas, su trupiniais mano amžiaus moterims 
būdingos rutinos. Pati pasirinkau tokį gyvenimą? O 
gal atsitiktinumas? Bet taip susiklostė. Ar dabar turiu 
sielvartauti, jog mano gyvenimo būdas nevisiškai 
įsipaišo į tai, ką rodo metų skaitliukas? Tikrai ne.

Gyvenimas ne visuomet turi suktis aplink skai
čius. 25erių tu gali būti kompanijos CEO, 63ejų 
ap keliauti pasaulį, 44erių sutikti savo gyvenimo 
meilę. Laimė  ne matematika. Tos pačios formulės 
nepritaikysi kiek vienam.

Šiame pasaulyje mes visi - tik vienam kartui. Sa-
vanaudiškai išnaudokime gyvenimą, išsiurbkime 
iš jo viską, kas tik įmanoma gražaus ir gero, kad ir 
koks būtų mūsų metų ar sąskaitos banke skaičius.

Iš galvos išmeskime mintis, ką žmonės pasakys. 
Nes dažniausiai iš nuostabos - jie nepratars nei žodžio.

O  2018ieji – tai tik skaičius. Tebūnie 
laimingas.

Labai dėkojame visiems  
reklamos užsakovams,  
rėmėjams ir draugams

tekstai:  
LAURA SRAZDAITĖ,  
AISTĖ ANUSAITĖ – DAUBARAS,  
DOVILĖ ILEVIČIŪTĖ,  
BRIGITA ADOMAVIČIŪTĖ, 
MONIKA VLAGERYTĖ. 

iliustracija:  
SERGE GANDZUMIAN. 

dizainas:  
LORETA UZDRAITĖ, 
JURGITA JAKAVIČIŪTĖ  
(JOT JOT DESIGN), 
GUODA JURGUTYTĖ (JUODA). 

rubrika stilius: 

SIMONA MUI  
(MAKE ME STYLISH) &  
KRISTIDA PHOTOGRAPHY.

viršelio foto:  
IRINA KHARCHENKO.
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Treji metai Harrods lentynose

Kalėdiniais Lauros žaislais Harrods prekiauja jau 
trečius metus. Po didžiulės sėkmės praėjusį sezoną ji 
gavo užsakymą pagaminti dar daugiau įvairių rūšių 
dekoracijų, kai kuriomis bus prekiaujama tik tam 
tikrą laiką (limited edition).

Lentynose išdygo Lauros nertos morkos, sa-
lierai, prancūziški pyragėliai macaroons, šviesiap-
laukė garbanė slidininkė, rožiniu kombinezonu ir 
balta kepure (JetSet Girl). Tradicinius megztų bur-
bulų raštus papildė modernesnis, geometrinis zig-
zagų motyvas, rožinė bei tamsaus turkio spalvos. 
Praeitų metų herojai briedis, kiškis ir pelė pasipuošė 

DOVILĖ ILEVIČIŪTĖ

KALĖDOS

naujais rūbeliais. „Negaliu palikti praeito sezono 
madų! Tikriausiai tai dizainerės darbo liga, o kli-
entai pripratę laukti kažko naujo. Tikiu, kad išran-
kiems Harrods pirkėjams tai patiks. Jau matau, kad 
šie metai bus dar geresni. Labai tuo džiaugiuosi. Juk 
dvejojau, nepasitikėjau savimi, nenutuokiau, ar ner-
tos, megztos kalėdinės dekoracijos bus mėgiamos 
ir perkamos. Dabar žinau, ko tikėtis ir susitikimų 
metu taip nesijaudinu kaip pirmus metus “, - prisi-
pažįsta L.Theiss.

Harrods Kalėdų Pasaulis (Christmas World) 
duris lankytojams atvėrė jau vasarą. Lietuvė prisi-
mena kaip šeima ir draugai smagiai šaipydavosi, kad 
vasaros metu, kaitinant saulei, ošiant jūrai, pėdas 

„Visus juos myliu tarsi 
vaikus, – sako Laura, 
glėbyje spausdama 
savo žvėriukų būrį.

Harrods – žymiausias ne tik Anglijos, bet ir viso pasaulio prekybos centras. Pažiūrėti šios parduotu
vės kalėdinių vitrinų ir dekoracijų tiek išorėje, tiek viduje traukia londoniečiai ir svečiai iš viso pasaulio. 
Čia siūlomos prekės, paslaugos ir aptarnavimas – tik pačios aukščiausios klasės, geriausios kokybės ir, 
žinoma, didžiausiom kainom. Tad kartais Harrods centre lankomasi tarsi muziejuje.

Lietuvė LAURA THEISS čia jaučiasi tarsi namuose. Pasipuošusi raudona suknele ji veda mane 
pro vis įspūdingesnius parduotuvės skyrius ir beria vieną už kitą įdomesnius faktus. „Apie Harrods rašiau 
studijuodama pirmame kurse Saint Martins meno mokykloje. Tiesiog reikėjo gvildenti kokią nors temą 
kultūrinių studijų ataskaitai. Pasirinkau Harrods, nes jau pirmą kartą atvykus į Londoną iš Kauno ši 
parduotuvė mane labai sužavėjo – ne tik spindesiu, bet ir istorija,“ – prisimena Laura.

Tiesa, tuomet lietuvė namo parsinešė vieną mažą prabangų šokoladuką ir net nenujautė, kad po 
kelių metų jos kūriniai nuguls ant šio ikona laikomo prekybos centro lentynų.

Tad jei keliausite pasižvalgyti į Harrods – būtinai užsukite į antrą aukštą. Gali būti, kad čia įsikūru
sio Kalėdinio pasaulio žaislai jums primins ir gilią lietuvišką žiemą. Jaukiais raštuotais megztiniais ap
rengti zuikiai, elniai, lapės, pelės, nerti kalėdiniai burbulai – visas šias dekoracijas sukūrė tarp Vokietijos 
ir Anglijos gyvenanti nėrinių ir mezginių dizainerė Laura Theiss.
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įmerkusi į švelnų pakrantės smėlį ji jau ruošė ka-
lėdinius žaisliukus. „Jaučiausi lyg Kalėdų senis“, - 
juokiasi Laura.

Nėra abejonių, kad į šios parduotuvės lentynas 
svajoja pakliūti daugybė dizainerių. Pasiūla didžiulė, 
atranka griežta. Kaip pavyko lietuvei? Šią Lauros 
kalėdinių žaislų istoriją siūlau paskaityti kaip įkve-
piančią pasaką. Taip, kartais nutinka laimingi atsitik-
tinumai. Tačiau iki jų žingsnis po žingsnio nukeliavo 
pati dizainerė, dirbdama, kurdama.

„Prieš tris metus, kai mano sūneliui Peter Laurui 
buvo ketveri, puošėm eglutę. Nemažai tradicinių sti-
klinių žaisliukų dužo. Tuomet numezgiau burbulų. 
Kelis pasiėmiau į savo studiją Londone, kur vyko 
atvirų durų diena ir kalėdinis išpardavimas. Mano 
studija yra Cockpit Arts centre, Holborn’e, pastate 
dirba 120 dizainerių. Maniau pasipuošiu savo darbo 
vietą. Vienas susidomėjęs pirkėjas įteikė vizitinę kor-
telę, patikino, kad burbulai turi didelį potencialą 
ir paragino sukurti daugiau įvairių dekoracijų. Tai 
buvo Harrods interjero skyriaus vadovas. Po kelių 

savaičių susitikome ir aptarėme bendradarbiavimo 
planą. Taip ir prasidėjo mano kūryba.

Žvėriukai gimė taip pat atsitiktinai, bevaikštant 
kalėdinėje mugėje. Su šeima stebėjome ant ledo čiuo-
žinėjančius vaikus. Mano mažylis nedrįso stotis ant 
pačiūžų ir staiga pradėjo manęs klausinėti, ar elnias 
moka čiuožinėti ant ledo, o lapė, o zuikis? O pelė irgi? 
Ir jie nebijo?

Tuomet ir numezgiau šių žvėrelių prototipus. Net 
ir pasaką sukūriau. Laukiu, kol knygų leidykla susi-
domės“, - šypsosi dizainerė.

Kaip ir viskas Harrods, taip ir lietuviškais raš-
tais išmargintose dėžutėse gulintys žaislai turi savo 
kainą. Lauros megztas burbulas kainuoja £24, ka-
lėdiniai žvėriukai – po £30. Brangoka? Bet juk tai 
Harrods! Jie nustato kainas. Be to, gaminiai rankų 
darbo, reikalaujantys labai daug laiko ir dėmesio. 

Tarp šioje knygoje aprašomų žymiausių Saarland regiono žmonių atsidūrė ir Laura. Lietuvės istorijai skirti 10 knygos puslapių.

Primegzti žaislų garsiau-
siai pasaulio parduotuvei 
Laura viena nespėtų, ji turi 
padėjėjų Lietuvoje, tačiau 
gyvūnų snukučius dizainerė 
visuomet mezga pati. Net ir 
ant slidininkės kepurės iš-
siuvinėti  akiniai  – kruopš-
tus Lauros rankų darbas. 
„Man būtų skaudžiausia iš-
girsti, jog pirkėjas nusivylė 
kokybe, kažkas nutrūko ar 
iširo. Todėl kiekvieną darbą 
apžiūriu šimtus kartų prieš 
pakuodama į dėžutes, - sako 
Laura, glėbyje spausdama savo žvėriukų būrį. - Visus 
juos myliu tarsi vaikus.

Lauros Theiss žvėriukus ir žaislus pirkėjai net 
kolekcionuoja! „Malonu, kai siunčia dekoracijų 
nuotraukas arba jomis dalinasi socialiniuose tin-
kluose. Matau, kad mano darbai jau puošia namus 
ir Kalifornijoje, ir Italijoje, ir Vokietijoje, visame 
pasaulyje.

Kūrybinė kalėdinių žaislų kelionė gan ilga. 
Pirmiausiai mezgami įvairūs raštai iš kurių Harrods 
atstovai išsirenka jiems labiausiai patikusius. Tada 
gaminami pavyzdžiai, tuomet dar kartą su Harrods 
darbuotojais viskas aptariama. Gamyba užtrunka 
apie porą mėnesių. Net lėktuvu žvėriukai keliauja. 
Skraidydama atostogų ar darbo reikalais lietuvė 
siuvinėja jiems snukučius. „Dirbu išnaudodama 

kiekvieną laisvą minutę, kur tik galiu. 
Virtuvėje stalas nuklotas mezginiais. Mano 
šeima taip pat prisideda prie gamybos 
proceso“.

Su verslo gigantais bendrauti kiek sudė-
tinga, pripažįsta Laura. Jie tiksliai žino ko 
nori, kas parduodama, kaip produktas turi 
atrodyti ir būti pristatomas. Beveik jokių 
kompromisų. Tačiau ir be galo įdomu, nes 
daug galima išmokti. „Megztų burbulų ir 
dekoracijų prieš sutikdami mane Harrods 

dar nebuvo pardavinėję ir į tai pažiūrėjo kaip į nau-
jovę. O paskui pamatė, kad puikiai parsiduoda.

Savo sėkme lietuvė iki šiol negali patikėti: „Kai 
pirmą kartą atvažiavau į Londoną prieš trylika metų 
ir lankiausi Harrods net svajoti nesvajojau, kad kada 
nors mano darbai atsidurs būtent šios parduotuvės 
lentynose. Kelias tikrai nebuvo lengvas. Net nedrįstu 
per daug džiaugtis sėkme. Nors jau trečias sezonas, 
vis tiek labai keista savo vardą ir kūrinius čia matyti“.

Kaip Kalėdas sutinka kalėdinių dekoracijų kū-
rėja? L.Theiss dažniausiai renkasi mažą Vokietijos 
miestelį, kur gyvena vyro šeima. Bet Kalėdos būna 
su lietuviškom tradicijom. „Kūčių vakarą sėdame 
prie balta linine staltiese nukloto stalo. Būtinai pa-
ruošiame 12 patiekalų. Nuo pačio ryto sukuosi vir-
tuvėje. Gaminu kelias mišraines, silkę, žuvį. Būtinai 

Su buvusia Italijos Vogue redak-
tore, stiliaus ikona Anna Dello Russo 
Paryžiaus Mados Savaitėje 2017.

Harrods Laura jaučiasi kaip namuose.
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padengiame stalą taip, kad viena vieta visuomet liktų 
tuščia - jei kas netikėtai ateitų arba tiems, kurie išėjo. 
Kūčios man - tai daugiau nei tik vakarienė, tai - 
šeimos tradicijos. Dovanos visų laukia po eglute, 
tačiau bandau jų nesureikšminti. Smagiausia klau-
sytis kaip vaikai traukia dainas, kalbėtis, bendrauti. 
Vakarojame gana ilgai“.

Garsina ne tik Lietuvą

Lietuvoje Laura Theiss vardas 
nėra labai žinomas, tačiau di-
zainerė – gerbiama ir pripa-
žinta menininkė Vokietijoje. 
Skyrius apie lietuvę netgi 
puikuojasi šiuo metu 
Saarlando istorijos mu-
ziejuje veikiančioje par-
odoje (iki gegužės 13 d., 
2018) apie žymius šio re-
giono žmones. Parodoje 
pristatomi darbai ar as-
meniniai daiktai 113 nu-
sipelniusių asmenybių iš 
politikos, mokslo, kultūros, 
astronomijos, sporto pasau-
lių. Nuo grafienės Elisabeth 
von Lothringen 13 amžiaus 
raštų iki Nicole, kuri laimėjo 
Euroviziją 1982 metais. Lauros isto-
rija aprašyta ir specialiai parodai išleistoje 
knygoje, kuri dovanojama kaip šalies reprezenta-
cinis suvenyras.

„Esu viena iš jauniausių dalyvių. Parodai ruo-
šiausi porą savaičių, rinkau tinkamus manekenus, 
pirkau jiems batus, perukus, masčiau, kokiais drabu-
žiais apvilkti. Parodoje demonstruojami mano dar-
bai nuo Saint Martins studijų baigimo iki 2017-ųjų 
rudens/žiemos kolekcijos. Buvau be galo nustebinta 
kvietimu dalyvauti parodoje. Tai didelė garbė. Esu 
vienintelė užsienietė tarp dalyvių“.

Laura sulaukė ir dar labiau stebinančio pasiū-
lymo: tapti Saarland regiono garbės ambasadore. 
„Šią naujieną sužinojau visai neseniai. Mąsčiau ar 
priimti tokią garbę, ar aš to nusipelniau, ko iš manęs 
tikimąsi? Jeigu atsisakyčiau šio pasiūlymo, būtų 
tekę rašyti oficialų raštą ir išdėstyti, kodėl. Gerai 
pagalvojusi sutikau, be galo džiaugiuosi, kad mano 

nuopelnais ir kūryba didžiuojamasi“. Netrukus 
Saarland krašto ministrė pirmininkė lietuvei ofici-
aliai įteiks raštą, skelbiantį, kad ji yra Saarland re-
giono garbės ambasadorė. 

„Su vyru juokauju, sakau, gal šis įvykis - tai jau 
ypatingas nuopelnas ir galėsiu turėti dvigubą pilie-
tybę. Man kartais taip liūdna, kad Lietuvoje dviguba 

pilietybė neva suteikiama tik išskirtiniams 
asmenims, už ypatingus nuopelnus. 

Krepšininkams  taip, o pa-
prasta dizainerė tai jau kažkuo 

blogesnė? - svarsto Laura. 
– Nenoriu atiduoti lietu-

viško paso, tempiu iki pa-
skutinės minutės, esu 
Lietuvos patriotė. Tačiau 
kartais sunku, ypatingai 
kai šeima yra pusiau 
vokiška“. 

Laura mobiliojo ekrane varto nuotraukas iš par-
odos. Ant didžiulio plakato vienoje jų didžiulėmis 
raidėmis užrašyta Kaunas (Litauen). „Na tai ar aš 
negarsinu Lietuvos? Esu vienintelė ne vokietė paro-
doje ir knygoje? Kodėl man reikia atiduoti lietuvišką 
pasą“, - atsidūsta dizainerė ir išskuba: rytoj laukia 
kelionė į Paryžių, kur jos naujausias kolekcijas apžiū-
rės Paryžiaus mados savaitės lankytojai. Tad virbalų 
paleisti iš rankų lietuvei nėra kada.

www. lauratheiss.com
Instagram: @laura_theiss_christmas

Harrods lentynose šiais metais išdygo Lauros nertos 
morkos, salierai, prancūziški pyragėliai macaroons.

 1. Harrods įkūrėjas Charles Henry Harrod 1834 me-
tais verslą pradėjo nuo mažytės parduotuvės vieno kambario 
bute, Rytų Londone, Stepney rajone, kurioje prekiavo arbata. 
1851-aisiais parduotuvė persikėlė į Knightsbrige rajoną. Sūnus 
Charles Digby Harrods išplėtojo verslą iki vaistų, kvepalų, raš-
tinės reikmenų, vaisių ir daržovių skyrių.

2. Nuo seno Harrods garsėja inovacijomis. 1898-ai-
siais čia įrengti pirmieji „judantys laiptai“, eskalatoriai 
Anglijoje. Vien tik pasivažinėti šiais laiptais būdavo didžiulė 
atrakcija. Pirmieji lankytojai viršuje buvo sutikti su brendžio 
taure, kad nuraminti nervus. 

3. Lygiai po šimto metų Harrods duris atvėrė egip-
tietiško stiliaus įkvėpta Egipto salė (Egyptian Hall) ir egip-
tietiški eskalatoriai (Egyptian Escalators). Dizainerio William 
George Mitchell sukurtas šedevras įtrauktas į Anglijos pa-
veldo (English Heritage) sąrašą: jo kūrinio negalima keisti, 
geriausiu atveju tik restauruoti.

4. Lankytojams rekomen-
duojama eskalatoriumi kilti iš apa-
čios (kur yra paminklas princesei 
Dianai ir jos mylimajam egiptie-
čiui Dodi Fayedu) į viršų ir pasigrožėti didingais Egipto 
simboliais: faraonais, mumijomis, piramidėmis, sfinksais. 
Pakelkite akis – viršuje išvysite žvaigždes nakties danguje, 
kosmine tvarka sudėliotus zodiako ženklus (įkvėpimo sem-
tasi iš garsios Denderos šventyklos) ir Oriono žvaigždyną 
(didžiosios Gizos piramidės atkartoja tris Oriono žvaigž-
dyno žvaigždes). Šiuos vaizdus įrėmina dekoratyvinės pal-
mių šakos, kurios suteikia mistikos ir tarsi atrodo, kad mes 
visi esame tie senovės žmonės, žvelgiantys į dangų ir pa-
slaptingą kitą pasaulį.

5. Antrojo pasaulinio karo metu parduotuvė rekons-
truota į fabriką, kuriame buvo gaminama parašiutai, unifor-
mos bei legendinio bombonešio „Lankasteris“ (Lancaster) 
dalys.

6. Harrods konkurento, Selfridges prekybos centro sa-
vininkas Harry Gordon Selfridge susilažino su Harrods gene-
raliniu direktoriumi, kurios parduotuvės pelnas 1917-aisiais 
bus didesnis. Harrods laimėjo ir Selfridge teko pagaminti 
sidabrinę konkurentų repliką, kurią ir šiandien rasite žemu-
tiniame Harrods aukšte.

7. Šiais laikais Harrods šmirinėja tik homo sapiens. 
Tačiau seniau centras buvo dar ir mažas zoologijos sodas. 
Menama, kad dramaturgas Noel Coward čia nusipirko aliga-
torių Kalėdoms. Nuodingai kobrai teko atlikti sargo funkciją - 
ji saugojo porą itin brangių sandalų, puoštų deimantais ir 
safyrais, kurių vertė siekė £62 000 svarų. 1967-aisiais Harrods 
pardavė drambliuką, kuris buvo įteiktas Ronaldui Reaganui. 
1917-aisiais parduotuvėje buvo laikomi viščiukai ir ožkos, 
vėliau ir egzotiniai gyvūnai. Linksmesnė istorija apie pasakos 
gyvūnus: rašytojas A.A. Milnas Harrods centre nupirko meš-
kiuką savo sūnui Christopheriui Robinui – meškiukas tapo 
vienu žymiausiu visų laikų pasakų herojumi Mike Pūkuotuku 
(Vinnie the Pooh).

8. Londono Knightsbrige rajone įsikūrusi prabangi 
parduotuvė skaičiuoja apie 200 metų istoriją ir garsėja kaip 
uždraustos meilės liudininkė: buvęs savininkas Mohamedas 
Al-Fajedas yra per autoavariją kartu su princese Diana žu-
vusio Dodi Al-Fajedo tėvas. Jis šį verslą pardavė Qatar 
Investment Authority už 1,5 milijardus svarų. Tačiau bron-
zinis paminklas Dodi ir Dianai išliko, tad Harrods – dar ir vie-
nintelė parduotuvė pasaulyje, kurios viduje stovi paminklas.

KALĖDOS

8 faktai 
      apie

Liūdna, kad Lietuvoje 
dviguba pilietybė 

neva suteikiama tik 
išskirtiniams asmenims, 
už ypatingus nuopelnus. 

Krepšininkams taip,  
o paprasta dizainerė  

tai jau kažkuo blogesnė?  

 

Nėrinių ir mezginių  
dizainerė Laura Theiss.  
Foto: Jennifer Weyland.
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šypsantis – pastebimas skirtumas. Pagrindinis es-
tetinio plombavimo privalumas – kaina, trūku-
mas – ilgaamžiškumas. Net ir tinkamai rūpinantis 
burnos ertme, vidutinė plombos tarnavimo trukmė 
5–7 metai. Ilgainiui šiuo būdu restauruoti dantys 
pakeičia atspalvį, plomba pradeda trupėti. 

Mini protezavimas (laminatės)

Kaip ir bet kurioje kitoje srityje, taip ir odon-
tologijoje vyrauja tam tikros tendencijos. Kažkada 
populiariausias pasirinkimas buvo estetinis plom-
bavimas, šiandien – laminatės.  

Jos, kaip ir plombos, skirtos nedidelių bei vidu-
tinių defektų koregavimui. Tačiau privalumų turi 
kur kas daugiau. Skirtingai nei plombos, laminatės 
ilgainiui nekeičia spalvos bei netrupa.

Dantų paviršius padengtas laminatėmis atrodo 
itin natūraliai, o jų tarnavimo laikas kur kas ilgesnis 
nei estetinio plombavimo. 

Protezavimas

Protezavimas ant dantų atliekamas tuomet, kai 
jie yra pažeisti tiek, kad jų nebeįmanoma patikimai 
atkurti plombinėmis medžiagomis ar laminatėmis, 
bet dar galima išsaugoti nuosavus dantis. Protezai 
(vainikėliai), kaip ir laminatės, gaminami laborato-
rijoje, kiekvienam pacientui individualiai, sukuriant 
reikiamą formą bei parenkant tinkamą atspalvį. MIR 
klinikos dantų laboratorijoje vainikėliai gaminami 
tik iš cirkonio keramikos tam, kad būtų pasiektas 
geriausias galutinis rezultatas. Cirkonio keramika, 
beje, labiausiai vertinama protezavimo medžiaga, 
kuri pasižymi ypatingu tvirtumu, ilgaamžiškumu 
bei nepriekaištingu estetiniu vaizdu. 

Gydymo trukmė: 2 savaitės

Nepriklausomai nuo to, kurį iš minėtų būdų pa-
cientas pasirinks, visų dantų gydymas bei estetinio 
vaizdo atkūrimas užtruks apie dvi savaites. Retais 
atvejais, kai reikalingas papildomos endodontinės 
procedūros, gydymo trukmė gali prailgėti iki trijų 
savaičių. Tiksli gydymo trukmė, vizitų skaičius, rei-
kalingos procedūros bei kainos numatomos kon-
sultacijos metu gydymo plane, kuris sudaromas 
kiekvienam pacientui individualiai.  

Konsultacija nuotoliniu būdu:  
Skype bei elektroniniu paštu

MIR klinikos pacientai, kuriems dėl tam tikrų 
priežasčių nepatogu atvykti konsultacijai į kliniką, 
preliminarią gydymo eigą gali aptarti nuotoliniu 
būdu - bendraudami Skype programa ar elektroni-
niu paštu. Tam, kad pirminė konsultacija būtų kuo 
tikslesnė, rekomenduojame turėti panoraminę bur-
nos nuotrauką, darytą vienerių metų laikotarpyje. Ji 
padės gydytojams detaliau įvertinti esamą situaciją 
bei tiksliau numatyti reikalingas procedūras, vizitų 
skaičių, gydymo kainą ir trukmę. 

Ideali šypsena –  
lengvai išpildomas noras 

Per pastaruosius 20 metų odontologijoje įvyko 
esminiai pokyčiai. Keitėsi ne tik gydymo me-
todai, bet ir pacientų poreikiai. Jei seniau 

apsilankius pas odontologą skausmas būdavo neiš-
vengiamas, šiandien ideali šypsena - lengvai išpil-
domas noras.

Pasak Tarptautinio implantologijos centro MIR 
gydytojų, daugelį pacientų nuo gražių permainų vis 
dar atitolina nepagrįsta baimė ir išankstinės nuos-
tatos. Vieni nerimauja dėl galimo ilgo ir sudėtingo 
gydymo, kiti - dėl išlaidų, o treti tiesiog drovisi su-
sidariusios situacijos. Tačiau delsdami problemų 
neišsprendžiame, tik padidiname jas. Juolab kad 
šiandien rezultatu pacientas gali džiaugtis vos po 
vienos savaitės intensyvaus gydymo.

Nuosavų dantų estetinio vaizdo atkūrimas – viena 
iš dažniausiai atliekamų odontologinių procedūrų, 

teigia MIR klinikos gydytoja Jolita Ruginienė. Dantų 
problemų pasitaiko įvairių, tačiau tikrai nėra tokių, 
kurių nebūtų galima išspręsti. Estetinis plombavi-
mas, mini protezavimas (laminatės) bei proteza-
vimas – pagrindiniai nuosavų dantų restauravimo 
būdai, kurių pagalba galima atkurti ėduonies pažeis-
tus, nudilusius bei nuskilusius dantis, pakoreguoti 
jų formą, spalvą ar dydį. Ką pasirinkti?

Estetinis plombavimas

Priešingai nei dauguma mano, estetinis plom-
bavimas atliekamas ne tik priekinių dantų sri-
tyje. Kiekvienas dantis, nepriklausomai nuo jo 
vietos burnoje, privalo būti atkuriamas išlaikant 
tam tikrą formą bei parenkant tinkamą spalvą, 
kad kramtant nebūtų juntamas diskomfortas, o 

Tarptautinis  
implantologijos centras MIR 

Adresas: Kalvarijų g. 272A, 08339 Vilnius
Mobilus telefonas: +370 611 55512

Telefonas: +370 5 2195971
Elektroninis paštas: info@mirklinika.lt

Tinklalapis: www.mirklinika.lt
Facebook paskyra: MIR Tarptautinis 

Implantologijos Centras
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Britų žurnalo HJ 2015 metais išrinkta geriausia vestuvinių šukuosenų 
meistre, Jūratė Tiškaitė - plaukų stilistė bei proginių šukuosenų žinovė, 
grožio industrijoje dirbanti daugiau nei dvidešimt metų. Puikiai įval-
džiusi įvairias kirpimo formas bei plaukų dažymo subtilybes, ji išklauso, 
pataria ir padeda atrasti tai, kas labiausiai tinka klientui. Didžiausia 
Jūratės aistra – įvaizdžio kūrimas atrandant tobuliausią sprendimą 
asmeniškai Jums.

YURATĖ HAIR

www.yurate.co.uk I t. 07867962513 I e. jtiskaite@gmail.com I www.facebook.com/yurate.london

Salonas Pelenė
112 Silvertown Way
E16 1EA
Metro: Canning Town

Salonas Eleven
11 Blenheim Street
W1S 1LL
Metro: Bond Street

WINNER 2015

ražūs plaukai visiems  
gyvenimo atvejams

SVEIKATA

Megztinis „Agnes“ www.robi-agnes.com
Nemokamas siuntimas į Didžiąją Britaniją.
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Anglijoje sklando posakis, kad už kiekvieno sėkmingo verslo slypi geras buhalteris. Lietuvė 
DIANA HURTA, vienos iš pirmaujančių Jungti nėje Karalystėje buhalterinės ir konsultacinės 
daugiakalbės įmonės DH Accounts & Legal Ltd (DHAL*) įkūrėja pritariamai linkčioja 
galvą. „Buhalterija yra labai svarbi verslo dalis, nes verslininkas, remdamasis finansine ataskaita, 
kuria strateginius planus, gali priimti geresnius sprendimus, kurie sumažina riziką ir padeda verslui 
augti“,  įsitikinusi ji.

Prieš kelis metus praradusi ir darbą, ir sveikatą 
šiandien Diana – sėkmingos buhalterinės įmonės 
savininkė. Jau trečius metus iš eilės DHAL patenka 
į prestižinių industrijos apdovanojimų The British 
Accountancy Awards finalą, o praėjusiais metais 
atsidūrė pirmajame trejetuke, kaip viena geriausių 
buhalterinių kompanijų Londone. Organizatorius 
sužavėjo įkūrėjos energija, ryžtas. Dianai šie net paš-
nabždėjo, jog nei viena nauja kompanija dar nebuvo 
patekusi tarp geriausių. „Augame išties labai greitai. 
Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad vos per metus 
tiek pasieksime. Pradėjusi verslą vienui viena šian-
dien jau turiu šešis darbuotojus“, - sėkme džiaugiasi 
lietuvė.

Šiuo metu kai tiek daug kalbama apie vyrų ir mo-
terų lygybę, lietuvė sukasi vyrų dominuojamo finan-
sinio pasaulio aplinkoje. Tačiau tik šypteli paklausta, 
ar teko patirti nemalonių incidentų vien todėl, kad 
ji - moteris? „Taip, aš daugiausiai dirbu su vyrais 
verslininkais, verslo susitikimuose irgi dažniausiai 
dalyvauja vyrai, net studijuodama universitete buvau 
apsupta vien vyrų – niekada jokių problemų man 
neiškilo. Moteris pirmiausia turi rodyti pagarbą sau, 
taip pat ir kitiems, tai jaučiasi ir matosi. Tiek vyrai, 
tiek moterys tai įvertina“, - šypsosi verslininkė.

Nei darbo, nei sveikatos

Mus užklupusios nelaimės, praradimai, ligos kar-
tais yra gyvenimo dovanos. Sunkiausios akimirkos la-
biausiai padeda susidėlioti prioritetus, kitaip pažvelgti 
į savo aplinką, suprasti, kas iš tikrųjų yra svarbiausia, 
o kas – mūsų pačių sukurti bereikalingi rūpesčiai. 
Tuomet sustojame, įkvepiame ir tarsi pradedame gy-
venti iš naujo. „Aš netgi savotiškai esu dėkinga už už-
klupusius sunkumus. Tai man padėjo sukurti tai, ką 
turiu šiandien“, - pasakojimą pradeda Diana.

2009-aisiais lietuvė buhaltere pradėjo darbuotis 
tarptautinėje programinės įrangos kompanijoje, įsi-
kūrusioje visai šalia Westminster parlamento rūmų. 
„Man patiko multikultūrinė aplinka ir tai, kad galė-
jau mokytis iš geriausių srities profesionalų. Labai 
gaila, kad po trijų metų kompanija nusprendė už-
verti Londono ofiso duris“.

Žinote, kaip kartais atrodo, kad visos gyvenimo 
negandos užklumpa vienu metu? Praradusi darbą 
lietuvė po kelių mėnesių neteko ir sveikatos. „Tapau 
bedarbe ir varsčiau Jobcentre (D. Britanijos darbo 

biržos) duris. Netrukus visiškai pašlijo sveikata, ne-
galėjau vaikščioti, prasidėjo kojų, vėliau nugaros 
skausmai, o dar po dviejų metų skausmas pakirto 
visą kūną. Dar ir Jobcentre nepratęsė biuletenio, 
o man neliko jėgų su jais aiškintis, nors praktiškai 
buvau invalidė“.

Rasti naują darbą nesėkmingai bandžiusi Diana 
suprato, kad ji atrodo nedarbinga kitų akyse. 
Kenčianti skausmus, beveik prikaustyta prie lovos 
moteris nepasidavė ir apgalvojusi visas galimybes su-
vokė, kad ji vis tiek gali panaudoti savo žinias, patirtį 
ir padėti draugams, pažįstamiems spręsti klausimus, 
susijusius su finansais, mokesčiais, verslo teisėmis. 
„Vietoje to, kad ieškočiau kas mane įdarbintų, pati 
susikūriau darbo vietą. Turėdama buhalterinių, fi-
nansinių, teisinių žinių galėjau darbuotis ir iš namų“.

Pirmais metais ne viskas ėjosi kaip sviestu pa-
tepta. Trūko klientų, įsivažiuoti buvo nelengva. 
Tačiau Dianos pastangos nenuėjo perniek, o ledai 
ypač pajudėjo kai DHAL atsidūrė tarp finalistų 
The British Accountancy Awards for Accountancy 
Practice Start-Up apdovanojimuose. „Žinojimas, 
kad geriausi industrijos ekspertai atkreipė į mus dė-
mesį ir įvertino pastangas suteikė pasitikėjimo ir 
patvirtino, kad esu teisingame kelyje“.

Dianos vyras taip pat prisijungė prie mylimo-
sios sumanyto verslo. Iš Čekijos kilęs Petr įgijo 
meno ir dizaino bei viešųjų ryšių ir marketingo 
studijų dip lomus, yra Marketingo instituto narys 
(Chartered Institute of Marketing). Pasak lietuvės, 
ji yra finansinė kompanijos pusė, o Petr – kūrybinė. 
„Manau tai didelė privilegija dirbti kartu, nes kas 
jau kitas paprotins darbe. Dažnai manęs klausia, 
kaip mes galime kartu dirbti kaip vyras ir žmona. 
Labai paprastai: viskam yra savas laikas, yra laikas 
dirbti, yra laikas šeimai, yra laikas poilsiui. Mes 
gerbiame vienas kito autoritetą: vyras yra galva 
šeimoje, o aš – versle“.

DH Accounts & Legal Ltd įkurta vos daugiau nei 
prieš metus, o pasiekimų ir planų daugybė. „Mūsų 
įmonė teikia paslaugas pradedantiesiems, smulkes-
niems ar jau tvirtai ant kojų atsistojusiems versli-
ninkams, norintiems pradėti verslą arba jį tobulinti 
ir plėsti JK. Netvarkome jokių pašalpų, rezidento 
kortelių ir panašiai. Dirbame su įvairiais finansų 
specialistais – marketingo, vadybos, teisės. Taip pat 
organizuojame kursus startuoliams, verslo kontaktų 
užmezgimo renginius“, - pasakoja D. Hurta.

Savotiškai esu dėkin  ga  
už užklupusius sun kumus. 
Tai man pa dėjo sukurti 
tai, ką turiu šiandien“, - 
pasakojimą pradeda  
Diana Hurta. Foto: Tosu 
Web Photography.

Per kančias –  

DOVILĖ ILEVIČIŪTĖ
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 Geriausias vaistas

Kokia ta paslaptingoji liga netikėtai užklupusi 
Dianą? Lietuvei atliktas ne vienas magnetinio re-
zonanso (MRI) ir kiti tyrimai, tačiau konkrečios di-
agnozės ir gydymo plano taip niekas ir nepateikė. 
Neurologai tai įvardijo kaip lėtinį skausmą, reumato-
logų diagnozė - lėtinis skeleto ir raumenų skausmas. 
Vaistus išrašė tik nuskausminamuosius, kurie ne itin 
gelbėjo. „Tiesą pasakius, pavargau varstyti NHS gy-
dytojų kabinetų duris. Supratau, kad nesvarbu kuo 
sergu, svarbu kažko imtis, juk kūnui reikia gydymo, 
kuris veikia, tai koks skirtumas kokia diagnozė. 
Privačių specialistų skirti vaistai per pusę sumažino 
skausmus. Pasitaiko dienų ir šiandien, kada neatsike-
liu iš lovos, bet vis rečiau ir rečiau. Pas fizioterapiautą 
lankausi kartą į savaitę, taip pat pas chiropraktiką“.

Netikėta ir neaiški Dianos liga sunkiu išban-
dymu tapo ne tik jai, bet ir jos vyrui. „Pasitaikė visko. 
Žmonių, kurie netgi bandė pasipelnyti iš beviltiškos 
situacijos, nusisukusių draugų. Bėdoje pažinome 
tikrus draugus ir atradome naujų. Santuokoje net 
lėkštės skraidė, nes mano nervai sunkiausiu metu 
buvo visai pakrikę, skausmams užėjus negalėdavau 
kontroliuoti savęs. Tačiau dabar su vyru esame ne-
išskiriami draugai ir prisiminę skraidančius indus 
abu juokiamės. Tikrai yra ką prisiminti. Vyrui irgi 
teko daug ko dėl manęs atsisakyti ir kurį laiką turėjo 
mane prižiūrėti“.

Kūno skausmai atima labai daug jėgų. Dianos 
sveikatos būklė iki šiol diktuoja gyvenimą ir nie-
kada negali žinoti, kada užklups negalavimai. „Jei 
neklausau savo kūno, tai paskui gailiuosi, - pasakoja 

ji. – Pakeičiau mitybą, rytais valgau salotas, užkan-
džiams renkuosi įvairius riešutus, džiovintus vaisius. 
Kadangi negaliu ilgai stovėti, susiradau receptų, ką 
galima greitai ir, žinoma, sveikai pagaminti pietums. 
Mėsos valgau mažai, į racioną įtraukiau kruopas, 
prieskonius, kurie stiprina imunitetą. Kai pritrūksta 
fantazijos su vyru užsisakome specialias produktų 
dėžes į namus ir gaminame pagal kartu su jomis 
pateiktą receptą. Vyras taip netgi pamėgo gaminti! 
Geriu labai daug arbatos, ypatingai žalios ar pries-
koninių žolelių. Rytais sportuoju, darau tempimo ir 
raumenų stiprinimo pratimus, kuriuos man reko-
mendavo fizioterapiautas ir chiropraktikas. Mėgstu 
aerobiką. Man lengva dirbti su kūnu, nes šokius 
lankiau jau nuo šešių metukų ir netgi tapau profesi-
onalia šokėja. Kartais po darbo tiesiog įsijungiu mu-
ziką ir šoku. Mėgstu rock’n’roll’ą, salsą ir džiazą. Be 
galo svarbus ir poilsis, vakare atsipalaiduoju, prak-
tiškai niekas man neprisiskambina nuo 18 valan-
dos. Laikytis rutinos nėra lengva, tačiau mokausi 
rasti balansą visumoje. Pozityvumas, manau, pats 
geriausias vaistas nuo ligų“.

 Diplomas – iš V. Landsbergio rankų

Daugelis šiais laikais sėkmingais verslininkais 
nori tapti per dieną. Žinoma, pasitaiko vadinamųjų 
overnight millionaire istorijų, tačiau tik viena kita. 
O iš tikrųjų, niekas nenukrenta niekam iš dangaus: 
reikia mokytis ir dirbti. 2004-aisiais įmonių valdymo 
ir bendrovių apskaitos bakalauro diplomą Dianai 
įteikė pats profesorius Vytautas Landsbergis. Kelis 
metus ji Vilniaus Gedimino Technikos universitete 

Diana su vyru Petr. „Mes gerbiame vienas kito autoritetą: vyras yra galva šeimoje, o aš – versle“, - sako DHAL įkūrėja.

Niekas niekam nenukrenta iš dangaus: reikia mokytis 
ir dirbti. Įmonių valdymo ir kompanijų finansų 

bakalauro diplomą Dianai įteikė pats profesorius 
Vytautas Landsbergis. Kelis metus ji Vilniaus Gedimino 
Technikos universitete įnirtingai kalė skaičius, lenteles, 
teisės ir finansų aspektus. Baigiamajam darbui Diana 

išnagrinėjo visą Lietuvos elektrinės struktūrą, valdymą, 
susitiko su elektrinės finansų specialistais ir paruošė 

Lietuvos elektrinės finansinę analizę.

įnirtingai kalė skaičius, lenteles, teisės ir finansų as-
pektus. Baigiamajam darbui Diana išnagrinėjo visą 
Lietuvos elektrinės (Lietuvos VRE) struktūrą, val-
dymą, susitiko su elektrinės finansų specialistais ir 
paruošė Lietuvos elektrinės finansinę analizę.

„Nuo vaikystės buvau labai aktyvi, organizuoda-
vau įvairias viktorinas, žaidimus, stovyklas ir labai 

mėgau mokytis. Lankiau Elektrėnų Versmės gimna-
ziją, kur tokie dalykai kaip matematika, fizika, geome-
trija buvo mano mėgstamiausi ir tiesiog puikiai sekėsi. 
Taip pat visuomet patiko istorija. Iki šiol mėgstu na-
grinėti istorinius faktus, skaityti istorines knygas“.

Ties universitetu lietuvės žinių siekimas nesi-
baigė. Ji priklauso JK smulkaus verslo federacijai 
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(Federation of Small Business (FSB)), Direktorių ins-
titutui (Institute of Directors (IOD)), Vadovų insti-
tutui (Chartered Management Institute (CMI)). Šiuo 
metu Diana ruošiasi  Mokesčių instituto (Chartered 
Institute of Taxation (CIOT)) egzaminui.

„Ar mokslai reikalingi sėkmingam verslui? 
Priklauso nuo tipo. Bet ar jūs eitumėte pas juristą, 
daktarą, kuris yra savamokslis? – svarsto D. Hurta. - 
Mano verslo sritis - ne išimtis. Kaip aš galėčiau 
konsultuoti apie verslą, buhalteriją, mokesčius ne-
turėdama išsilavinimo? Kiekvienais metais vaikštau 
į seminarus, papildomai laikau reikiamas kvalifikaci-
jas, juk aplinkybės ir įstatymai keičiasi. Mano žodžiai 
turi turėti pagrindą. Nekvalifikuoto buhalterio pata-
rimai verslininkui atneša daugiau žalos nei naudos“.

Geram buhalteriui vien mokslų, vis dėlto, ne-
užtenka. Pasak Dianos, būtinas ir paprasčiausias su-
pratingumas. „Įsijausti į verslininko kailį. Svarbiausia 
pagalvoti, kaip verslininkas gali panaudoti buhal-
terio pateiktą informaciją, kuo jam tai naudinga. 
Taip pat svarbus palaikymas ir pastiprinimas kriti-
niu metu. Buhalteriją galima tvarkyti ir patiems, mes 
klientams visada duodame pasirinkti, jei reikia, ap-
mokome dirbti su buhalterinės apskaitos programa 
Sage One. Tačiau ruošti galutines finansines ataskai-
tas patarčiau perduoti specialistui, t.y buhalteriui. 
Paruošti jas teisingai ir tvarkingai jau reikia žinių, 
pavyzdžiui, kokios išlaidos yra leistinos, žinių dėl 
PVM, nes jis skiriasi priklausomai nuo paslaugos ar 
prekės. Metinės ataskaitos turi atitikti FRS (Financial 
Reporting Standards) reikalavimus, o deklaracijos - 
HM Revenue & Customs (Jos Didenybės mokesčių 
ir muitų inspekcijos) reikalavimus“, - pataria Diana.

CREDO
Niekada nepasiduoti ir išlikti pozityviai.

KNYGA
Richard Branson „Screw it, let’s do it“.

DIENA
Keliuosi anksti, apie 7 val. Sportuoju 15-30 min. 

kol vyras ruošia pusryčius. Visada pusryčiams ge-
riame žalios arbatos. Kavą geriame tik kai susirenka 
visa komanda. Didžioji mūsų kompanijos veiklos 
dalis - internete, tad ir ofisą savo patogumui įsikūrėme 
namuose. Taip sutaupome laiko, nereikia keliauti į ir 

iš darbo. Nuo 8 iki 9 aptariame verslo dienos ir savai-
tės planus. 15 minučių skiriu kompanijos buhalterijai 
peržiūrėti. Vėliau planus aptariame su visa DHAL ko-
manda. Pirmą dienos pusę dirbu su komanda, o an-
trąja pasilieku savo darbams. Kiekviena mano diena 
yra suplanuota ir tam tikros dienos savaitėje turi savo 
užduotis. Netgi telefoninius skambučius planuoju. 
Jei pietaujame namuose, dažniausiai gaminu itališ-
kus patiekalus. Taip pat mėgstu kepti pyragus, tad 
savo komandą kartais palepinu pačios keptais ska-
nėstais. Darbą baigiame apie 17 val. Apžvelgiame 
nuveiktus darbus ir suplanuojame kitą dieną, savaitę 
ar net mėnesį. Vakare su vyru atliekame namų ruo-
šos darbus planuojame atostogas, atsipalaiduojame. 
Labai mėgstu kryžiažodžius, nerti. Penktadieniais 
vakarus leidžiame vietiniuose baruose ar restora-
nuose - Rytų Londone, Leytonstone, jų yra daugybė, 
nes per paskutiniuosius kelis metus šis rajonas virto 
itin madingu.

LONDONAS
Man labai patinka Covent Garden, ypatingai 

spalvingasis Neal’s Yard kiemas, įsikūręs netoli Seven 
Dials sankryžos, kurioje susikerta septynios gatvės.

KELIONĖS
Kartą per metus su vyru keliaujame į Tor-

qu ay  – kurortinį pajūrio miestą, įsikūrusį pie-
tvakarių Anglijoje, Devone. Klimatas čia beveik 
kaip tropikuose, fantastiški saulėti paplūdimiai. 
Apsigyvename bute su vaizdu į jūrą, netoli miesto 
centro, kur išsidėstę daugybė restoranų, gyvos mu-
zikos barai, ledų parduotuvės. Labai patiko iš čia 
laivu plaukti į Dartmouth ir grįžti atgal garvežiu.

STILIUS
Man sunku rasti tinkamų drabužių parduotuvėse, 

nes esu smėlio laikrodžio figūros ir labai mėgstu retro 
stilių. Daugiausiai apdarų esu susikūrusi pati, o idėjas 
įgyvendina mano mama, kuri yra profesionali siu-
vėja ir turi savo siuvykla Londone Audrey Tailoring 
Ltd. Ji pasiuvo ir mūsų su vyru vestuvinius apdarus.

LIETUVA
Gimiau Zarasuose, tačiau kai buvau trejų me-

tukų tėvai išsikraustė į Elektrėnus. Tad su jaunes-
nėmis dvynėmis seserimis augome Elektrėnuose. 
Ateities planų su Lietuva nesieju. Visų pirma todėl, 

kad ištekėjau už čekų tautybės vyro. Antra, visą 
gyvenimą susikūrėme Jungtinėje Karalystėje. Mes 
mielai Lietuvoje laiką leidžiame atostogų metų, ap-
lankome šeimą, draugus. Tiek man, tiek vyrui labai 
patinka Nida, Palanga, Klaipėda, Trakai, Vilnius, 
Druskininkai ir Birštonas. Žinoma, atostogų dalis 
tenka ir mano vyro gimtinei Čekijai. Tai nuos-
tabi šalis, apsupta istoriniais miestais, pilimis, kal-
nais ir miškais.

ANGLIJA
Baigusi universitetą norėjau pertraukos  nuo 

mokslų. Agentūra Lietuvoje surado darbą JK viešbu-
tyje. Nežinojau net kur važiuoju. Atsidūriau mažame 
Exford miestelyje, Somerset’e. Įsimylėjau tiek šią 
vietą, tiek gyventojus. Patiko anglų kultūra, kaimai, 
gamta, senoviniai miesteliai. Be abejo, tai atrodė ir 
kaip galimybių šalis. Po trijų mėnesių nusprendžiau 
tobulinti anglų kalbą, toliau mokytis buhalterijos, 
ieškoti darbo finansų srityje ir pasilikti Anglijoje. 
Žinoma, ilgėjausi Lietuvos. 2006-aisiais apsigyvenau 
Londone. Susiradau čia gyvuojančią lietuvių - rusų 

bendruomenę, kurie tapo mano draugais. Šioje ben-
druomenėje sutikau ir savo vyrą: nors jo gimtoji 
kalba čekų, gyvendamas Londone jis pramoko rusų. 
Susipažinome teminiame Back To School vakarėlyje. 
Kadangi vakarėlio tema buvo susijusi su pamokomis, 
manęs paprašė vadovauti šokių pamokai. Mokiau 
visus šokti retro stiliaus linijinį, angliškai - stroll (line 
dance). Kartais juokauju, kad mano vyras tikriausiai 
įsimylėjo mano kojas. Petr man pasipiršo ant žymiojo 
Karolio (Charles) tilto Prahoje.

 
*DHAL yra profesionali įmonė, teikianti konsulta

cines, buhalterinės apskaitos, mokesčių ir teisines pa
slaugas mažoms įmonėms, įskaitant startuolius visoje 
Anglijoje, anglų, lietuvių, rusų, čekų, slovakų ir lenkų 
kalbomis. Tinklapyje rasite Dianos straipsnius įvai
riomis verslininkams naudingomis temomis lietuvių 
kalba. Ji netgi yra prašiusi mini eknygą tiems, kas 
vykdo savarankišką veiklą (selfemployed), kurią ga
lima atsisiųsti nemokamai. Daugiau informacijos:  
dh@dhaccountslegal.com arba www.dhaccountslegal.
com, facebook.com/dhaccountslegal.
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Kai susipažinsiu su tavo siela, 
nutapysiu tavo akis / Amedeo Modigliani

PRIE MENO

Nepaprastai įspūdingas Amedeo Modigliani gyvenimas – tokie ir jo kūriniai. Tate Modern 
parodoje išvysite net 12 žymiųjų ir skandalus sukėlusių Modigliani nuogų moterų paveikslų. 
Taip pat susipažinsite su mažiau žinomomis skulptūromis bei jo draugų, meilužių ir rėmėjų  
(Pablo Picasso, Constantin Brancusi, jo partnerės Jeanne Hébuterne ir kt.) portretais. Parengė 
Brigita Adomavičiūtė.
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Kaip gera turėti draugų prie meno. Gyvenant 
Londone, kur išsirikiavę garsiausi ir įspūdin-
giausi pasaulio muziejai, į juos neužsukti būtų 

didžiulė nuodėmė! Tačiau, tokioje renginių, parodų 
ir ekspozicijų gausybėje, kartais sunku susigaudyti 
ir išsirinkti. Tuomet, lyg nujausdama, paskambina 
draugė ir pasiūlo nueiti į vieną ar kitą parodą.

Kai Londone pamačiau išklijuotus plakatus, kad 
Tate Modern galerijoje bus eksponuojami italų-žydų 
kilmės tapytojo ir skulptoriaus Amedeo Modigliani 
portretai, iškart pagalvojau apie savo draugę. Juk tik 
jos dėka žinau, kas išvis yra tas Modigliani, ji visuo-
met gėrėdavosi jo tapytomis moterimis ilgais kaklais. 
O, kai lankiausi svečiuose Niujorke, miegamajame ant 
sienos į mane žvelgė Modigliani stiliaus moteris: aukso 
spalvos plaukais, geidulingomis akimis, ilgu kaklu.

Su ta pačia drauge turime išsireiškimą – suffe
ring artist (kenčiantis menininkas), kurį dažniau-
siai naudojame apibūdinti išsibalansavusius ir laimės 
vis ieškančius vyrus. Apibūdinimas suffering artist 
Modigliani labai tinka. Pasinėręs į alkoholio, nar-
kotikų, nuogų moterų viliones jis savo trumpą ir 
tragišką gyvenimą praleido įlindęs į skolas ir ligas. 
Skolos ir ligos, atrodo, seniau būdavo menininkų pa-
lydovai. Net nežinau, ar kas pasiekė tokį finansinį 

lygį kaip šiandien, pavyzdžiui, milijonieriai Damien 
Hirst, Antony Gormley, Jeff Koons ir kiti. Dauguma 
jų pripažinimo sulaukdavo tik po mirties ir tik šian-
dien jų paveikslai, skulptūros, darbai perkami už 
milijonus. Prieš dvejus metus Modigliani paveiks-
las „Apsinuoginusi gulinti moteris“ parduotas už 
170,4 mln. JAV dolerių. Jei tik jis žinotų!

Klajojantis legendinis menininkas – Amedeo 
Modigliani ir 5 intriguojantys faktai apie jo asme-
nybę, gyvenimą ir kūrybą.

1. Tragiška baigtis
Po ilgo mūšio su tuberkulioze, Amedeo Modig-

liani mirė sulaukęs 35-erių. Praėjus dienai nusižudė 
jo sužadėtinė Jeanne Hébuterne, besilaukdama an-
trojo jų vaikelio. Likusi gyva poros pirmoji duktė 
Jeanne Modigliani išleido biografinę knygą pava-
dinimu „Modigliani: Man and Myth“. Jo išskirtinis 
bohemiško gyvenimo būdas, dramatiškumas, trapi 
sveikata, besaikis svaiginimasis ir seksualinis gyve-
nimas taip pat įkvėpė skirtingus režisierius sukurti 
filmus apie Modiglianį.

2. Daug triukšmo dėl nuogybių
Pirmoji ir vienintelė Modigliani solo paroda 

įvyko Paryžiuje. Nuogų figūrų tapybos darbai pri-
traukė minias žmonių, o tai atkreipė policijos pa-
reigūno dėmesį. Policininką šokiravo ne tiek pats 
nuogumas, kiek viešai vaizduojamas moterų plau-
kuotumas, ir paveikslus liepta nedelsiant nukabinti. 
Paroda truko vos kelias valandas, o Modigliani 

visuomenėje nuskambėjo kaip skandalingasis play
boy’us. Kita vertus, savimi pasitikinčių nuogų mo-
terų paveikslai po menininko mirties tapo žymūs 
visame pasaulyje – jie sukėlė revoliuciją tapyboje. 
Amedeo Modigliani pavaizduotos modernios mo-
terys dabar simbolizuoja seksualumą ir moterų galią 
būti savo kūno ir pragyvenimo šeimininkėmis.

3. Meilė poezijai
Nemanau, kad kada nors esu sutikusi tapytoją, 

kuris taip mylėtų poeziją (Ilya Ehrenburg). Modigliani 
kišenėje visur nešiojosi savo mėgiamiausią poezi-
jos kūrinį „Les Chants de Maldoror“ (Maldororo 
giesmės), autorius Comte de Lautréamont (Isidore-
Lucien Ducasse), kurį taip pat labai mėgo ir Salvador 
Dali bei René Magritte. Modigliani gyveno tarsi 
apsėstas Ducasse, nes pats save su juo tapatino – 
Ducasse buvo vadinamas sergančiu genijumi ir 
atsiskyrėliu. Nietzsche turėjo įtakos besiformuo-
jančiai Modigliani filosofijai, kad vienintelis kelias 
į tikrąją kūrybą yra per nepasitenkinimą ir sutri-
kimą. Šiandien pasaulis cituoja poetiškus Modigliani 
žodžius: When I know your soul, I will paint your eyes 
(Kai susipažinsiu su tavo siela, nutapysiu tavo akis).

4. Modi ir Dedo vilionės
Paryžiečiai Modigliani praminė Modi, nuo pran-

cūziško žodžio maudit, kurio reikšmė - prakeik-
tas. Šeima ir draugai, tarp jų garsusis Pablo Picasso, 
Amedeo vadino Dedo. Dailiai nuaugusio menininko 
sugulovėmis tapdavo beveik visos jam pozavusios 

Menininko meilužėmis tapdavo beveik visos jam po-
zavusios moterys. Žiūrint į jo darbus, atrodo, kad jis 
dievino moteris, tačiau kasdienybė labiau panašėjo 
į muštynes ir skandalus su partnerėmis. Tarsi tų laikų 
Instagram’as – gražūs paveikslėliai, o kas iš tikrųjų už 
jų?

moterys ir merginos. Santykiai ilgai nesitęsdavo. 
Šiandien, žiūrint į jo tapytus darbus, atrodo, kad 
jis dievino moteris, tačiau, sakoma, jog kasdienybė 
labiau panašėjo į muštynes ir skandalus su partne-
rėmis. Tarsi tų laikų Instagram’as – gražūs paveiks-
lėliai, o kas iš tikrųjų už jų?

5. Grafikos gimnastas ir vogto akmens 
skulptorius
Modigliani nuolat piešė iš gyvenimo ir pra-

gyvenimui. Gatvėje bei kavinėse jis išsitraukdavo 
popierių ir pieštuką tokiais judesiais, kad buvo va-
dinamas grafikos gimnastu. Prispaustas neprite-
kliaus, menininkas savo darbus mainydavo į maistą. 
Ironiška, kad prieš dvejus metus meno kolekcio-
nierius iš Kinijos Modigliani nutapytą nuogos mo-
ters figūrą nusipirko aukcione net už 170 milijonų 
dolerių. Keletą metų Modigliani buvo apleidęs ta-
pybą ir koncentravosi į skulptūrą. Biografai stebisi, 
kaip menininkas, neturėdamas pinigų, galėjo įsigyti 
medžiagos lipdyti skulptūrai. Monparnasas buvo 
renovuojamas Paryžiaus rajonas, o prie pastatų pa-
liekama daug klinties. Čia gyveno Modigliani ir, 
galbūt, tik sutapimas, kad menininko skulptūrų se-
rija „Galvos“ yra pagamintos iš tos pačios klinties.

Paroda „Modigliani“, Tate Modern galerijoje vyks 
iki balandžio 2 d., 2018, Standartiniai bilietai suau
gusiems £19.70.

Daugiau laisvalaikio naujienų –  
www.londoniete.com

PRIE MENO
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Kokia yra gyvenimo prasmė?
Atlikti savo pareigas, kurias mums skiria likimas – 
prieš žmones, kurie nuo mūsų priklausomi.

Laiko mašina: jei galėtumėte nukeliauti į pra
eitį – kokį patarimą duotumėte sau, šešiolikme
čiam paaugliui?
Mažiau kreipti dėmesio į tai, ką aiškina kiti žmonės 
(jie nežino, ką šneka, ir daugumas jų patarimų buvo 
nesąmonės), ypač tėvai. Labiau pasitikėti savo jėgo-
mis. Ir žinoti, kad 80% problemų išsisprendžia pačios.

Kada labiausiai jaučiatės laimingu?
Seniai nebesijaučiu, tiesą pasakius. Kai išmokstu 
ką nors naujo arba kai kas nors mane sudomina 
ar sujaudina. Seniai to nebebuvo. Gal tai amžiaus 
požymis. 

Kas svarbiau – ar būti gerbiamu, ar surinkti dau
giau like?
Vienodai nesvarbu. Nežinau, kada aš esu gerbia-
mas. Galbūt pagarba yra skaitymasis su žmogumi? 
Man svarbiausia, kad į mane kreiptų dėmesį, ir kad 
man būtų neabejingi. Nėra baisesnio dalyko, negu 

būti tuščia vieta. Todėl, kai labiausiai noriu ką nors 
įskaudinti, sakau jiems, kad jie man yra tuščia vieta.

Kada paskutinį kartą melavote? Ar dėl to jautėtės 
kaltas?
Ne taip seniai ir taip, jaučiuosi kaltas, žinoma, nes 
meluoti negerai. Meluoju, kai mane įspraudžia į 
kampą, ir kai turiu atsiskaitinėti kitiems dėl savo 
nuomonių ar minčių, ir nesijaučiu turįs tokią pa-
reigą. Tada meluoju.
 
Ką manote apie tobulo gyvenimo įvaizdį sociali
niuose tinkluose?
Tai spektaklis, kurį reikia vaidinti. Man nesunku šį 
vaizdą kurti. Blogai yra tiems, kas tai priima rimtai.

Dėl ko paskutinį kartą verkėte?
Nebeprisimenu, bet manau, kad buvo kažko labai 
gaila. Ne dėl savęs, dėl kažko kito.

Ar tikite likimu? 
Žinoma. Kaip juo galima netikėti? Visiems aki-
vaizdu, kad atsitinka tai, kas turi atsitikti, ir kad 
žmonių pastangos nieko nepakeičia.

ANDRIUS 
UŽKALNIS

Dievinu visus patiekalus su kiaušiniais.

Labiausiai bijau kad niekam neberūpėsiu.

Nemėgstu niurzgiančių ir negatyvių žmonių. 

Norėčiau turėti šuniuką.

Svajoju, kad išsipildys (arba aš ją išpildy
siu) dabartinė mano svajonė – gyventi 
Kalifornijoje bent jau pusę viso laiko.

Labiausiai nusivyliau nenorėčiau kalbėti 
apie nusivylimus, bet jie visi būdavo susiję 
su artimiausiais žmonėmis ir su lūkesčiais, 
kuriuos su jais siejau. Nereikia turėti lūkes
čių. Jų reikia saugotis.

Negaliu atsikratyti įpročio viską skaičiuoti. 
Laip telius, vagonus, namų aukštus, prava
žiuojančius automobilius. Tiesą sakant, net 
ir nebandau atsikratyti.

Į egzistencinius Londonietės klausimus atsako  
garsiausi Lietuvos vyrai.

Foto: Algis Kriščiūnas.

 
O ar tikite Dievu? Ateiviais? Dvasiomis?
Taip, visais tikiu, manau, kad aplink yra labai daug 
to, ko neįmanoma suprasti.

Kokią gyvenimo pamoką sunkiausiai išmokote?
Aš niekaip neišmokstu mažiau pasitikėti kitais žmo-
nėmis ir daugiau pasitikėti savimi. Pasitikėdamas 
kitais, kažko iš jų laukdamas, nuolatos nusiviliu ir 
nudegu. Kai man jau 47 metai, gal jau metas būtų 
išmokti. Yra angliškas pasakymas „Hell is other pe-
ople“ (pragaras yra kiti žmonės), ir jis labai teisingas.
 
Ką labiausiai norėtumėte sužinoti?
Dažnai galvoju, kaip buvo pastatytos Egipto pira-
midės, nes tai neturėtų būti įmanoma. Vienoje pi-
ramidėje 2 mln. luitų. Jei per dieną, kiekvieną dieną, 
sudėtų po dešimt luitų, vienos piramidės statyba 
užimtų 550 metų. Tik net šių dienų darbininkai, su 
visa technika, vargu ar sudėtų dešimt luitų per dieną. 
Kaip tai darė senovėje, aš nežinau.

Ką labiausiai norėtumėte mokėti?
Norėčiau mokėti pilotuoti lėktuvą.

Ko niekaip negalite suprasti?
Negaliu suprasti, kaip žmonės gali nesišlykštėdami 
gerti puoduke užpilamą kavą arba valgyti karpį. 

Įsimintiniausia knyga, kurią neseniai perskaitėte?
Tikrai nieko įsimintino neperskaičiau, o išsigalvoti 
nenorėčiau.

Kokia būtų jūsų paskutinė vakarienė?
Jei žinočiau, kad ji paskutinė, nenorėčiau jos valgyti. 
Tikrai.

Ar bijote mirties ir kaip manote, ar egzistuoja po
mirtinis gyvenimas? Ar mirtimi viskas ir baigiasi?
Labai bijau, kad po mirties persikūnysiu į ką nors 
kitą, pavyzdžiui, kokį nors Indijos varguolį arba ka-
linį Šiaurės Korėjoje. Tai būtų nesmagu.

Kaip norėtumėte, kad jus prisimintų?
Jei mane prisimintų, kaip nešusį kitiems džiaugsmą, 
būtų labai puiku. Jei nors mažytė dalis mano tekstų 
gyventų po manęs, tai būtų tikroji amžinybė.

Filosofai vienai dienai
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paršas. Saviškiai neišduotų. Išduotų kaimynai,  
todėl liftu atvažiuotų policininkai ir mane užd-
arytų į daboklę. 

Ar bijote mirties ir kaip manote, ar egzistuo
ja pomirtinis gyvenimas? Ar mirtimi viskas ir 
baigiasi?
Manau, kad baigiasi. Bet norėčiau, kad būtų ki-
taip. 

Kaip norėtumėte, kad jus prisimintų?
Marka buvo geras, nors kartais užknisdavo.

MARIJONAS 
MIKUTAVIČIUS

Kokia yra gyvenimo prasmė?
Jos nėra. Tame nėra tikslo. Tik linksmesnis ar nela-
bai procesas.

Laiko mašina: jei galėtumėte nukeliauti į praei
tį – kokį patarimą duotumėte sau, šešiolikmečiam 
paaugliui?
Mokykla yra niekai, palyginus su tuo, kas dar bus.

Kada labiausiai jaučiatės laimingu?
Pabaigęs pastangų pareikalavusį darbą ir ilsintis su 
svarbiausiais žmonėmis. 

Kas svarbiau – ar būti gerbiamu, ar surinkti dau
giau like?
Svarbiausia būti žmogumi, o ne šikniumi. Žmogus 
atsirado anksčiau, nei atsirado like. 

Kada paskutinį kartą melavote? Ar dėl to jautėtės 
kaltas?
Šiandien. Kaltas nesijaučiu. Melavau, nes tiesa 
žmo gų būtų žeidusi, o aš prarasčiau gerą pažįsta-
mą. Kam to reikia.

Ką manote apie tobulo gyvenimo įvaizdį social
iniuose tinkluose?
Žmonės įvairūs. Vieniems sekasi ir jie mano, 
kad dėl to visas pasaulis turi apsimyžti iš laimės. 
Kiti slepia, koks jų gyvenimas sumautas ir gal ta 
netikra pasaka, kurią kuria socialiniam tinkle, juos 
kažkaip guodžia. Čia kaip netikros krūtys – laimės 
negarantuoja, bet gal pralinksmina. Bet kuriuo 
atveju, pastaruosius aš dar suprantu. Pirmųjų – ne.

Dėl ko paskutinį kartą verkėte?
Žiūrėjau Sorrentino filmą Jaunystė. Nežinau, kas 
tiksliai, bet graudino.

Ar tikite likimu?
Netikiu. Tai graži literatūrinė išmonė kaip drakonai 
ar elfai. Aš tikiu sėkme, atsitiktinumais ir aplinky-
bėmis.

O ar tikite Dievu? Ateiviais? Dvasiomis?
Labai postmoderniška į vieną gretą pastatyti Dievą 
ir ateivius. Netikiu, bet darau prielaidą, kad jų eg-
zistencija įmanoma.

Kokią gyvenimo pamoką sunkiausiai išmokote?
Kaip išmokti džiaugtis savimi ir gyvenimu. Vis dar 
mokausi. 

Ką labiausiai norėtumėte sužinoti?
Ar yra kas nors po mirties. Gal kažkada įminsiu.

Ką labiausiai norėtumėte mokėti?
Norėčiau skraidyti ir pasidaryt nematomas. 

Ko niekaip negalite suprasti?
Kodėl žmonės taip pykstasi dėl Lukiškių aikštės.  
Niekaip nesuprantu,  kodėl suaugę protingi žmonės 
nesutaria, su kurio kibirėliu statys pilis smėlio 
dėžėj. 

Įsimintiniausia knyga, kurią neseniai pers kai
tėte?
Giunterio Graso Svogūno Lupimas. Negaliu sakyt, 
kad įsimintiniausia, bet ją dar prisimenu. 

Kokia būtų jūsų paskutinė vakarienė?
Dešinėje sėdėtų mano Ieva ir sūnus. Kairėje Linas, 
Gytis, Marčius, Vytautas, Vytaras, Rolas, dar du Li-
nai, Gidonas, Marius, Dainius, Nerijus, Kęstas, dar 
Rolas ir dar kažkas. Grotų AC/DC. Gertume viskį. 
Kai kurie rūkytų.  Tarp kojų vaikštinėtų deglas 

Foto: TV3.

Dievinu blynus.

Labiausiai bijau kai filmuose kapoja pirš
tus.
Nemėgstu kiaušinių.

Norėčiau turėti nuosavą kosminę stotį.

Svajoju, kad Lietuvos futbolo rinktinė žais 
Europos čempionate man dar nespėjus 
mirti.

Labiausiai nusivyliau saldžiais grybukais, 
kur vakar pirkau. Jie buvo seni ir sukietėję.

Negaliu atsikratyti įpročio skaityti val gy
damas. 
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Jei manęs paklaustų, koks Londono rajonas at-
rodo angliškiausias, net nesumirksėjus atsaky-
čiau, kad Hampstead’as. Su kuo man asocijuojasi 

Anglija? Su sienomis lipančiais vijokliais, rudais 
plytiniais namai, juodomis durimis, neveikiančiais 
kaminais, išpuoselėtais sodais ir savaime supran-
tama – arbata. Būtent tai ir rasite atvykę į Londono 
šiaurėje esantį Hampstead Village*. Tik 20 minu-
čių šiaurine (juoda) linija nuo centro. Pagreitintas 
kaimo variantas ir aukščiausia Londono vieta. 
Užlipus ant Parliament Hill kalvos galima miestu 
grožėtis visais rakursais.

Kažkada buvęs mažas kaimelis, dabar jis gi-
gantiško miesto dalis. Tai šešta pagal namų 
brangumą vieta Anglijoje. Kainos gali siekti iki 
100 milijonų.

Kaimo atmosfera, keičiantis laikams, niekur ne-
dingo. Siauros gatvelės, senoviniai namai, pub’ai, 
židiniai ir daug žalumos.

Pamenu aš ten netyčia atsidūriau vos tik atsikraus-
čiusi į Londoną, kai ieškojau buto. Tuomet per klaidą 
sumaišiau adresą ir, teko nusivilti, nes tikrai tuomet 
negalėjau sau leisti tokios prabangos. Bet šiuo rajonu 
taip susižavėjau, kad nuolatos grįžtu bent pasivaikš-
čioti. Hampstead Heath ir Golders Hill yra mano 
mėgstamiausi parkai (Hampstead Heath parkas yra 

LAURA STRAZDAITĖ 
BLOGO DOLCE VITA BY LAURA AUTORĖ

Prabangiausias  
LONDONO 
KAIMAS
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didžiausia žalia erdvė į kurią galima pabėgti neišvy-
kus iš miesto). O Kenwood House toks jaukus, kad 
norisi tiesiog visą dieną ten skaityti knygą.

Beje, tikriausiai nedaugelis žino, kad Ham-
psteadas XVII amžiuje buvo reklamuojamas kaip 
SPA miestas, dėl savo mineralais prisotintų vandenų. 
Deja, populiarumu nepralenkė kitų madingų SPA 
miestų (Bath ir Tunbridge Wells) ir greit jo reputacija 
užgeso. Bet čia vis dar galima atrasti nuo 1882 išlikusį 
vandens fontaną Chalybeate Well, esantį Well Walk.

Šioje miesto dalyje keliaujama ne tik erdve (iš 
miesto į kaimą), bet ir laiku - į XIX amžiaus gatves ir 

būtent St. John-at-Hampstead kapinėse, kuriose 
vyksta novelės veiksmo dalis. Jose palaidotas ir žy-
musis britų dailininkas John Constable kartu su 
šeima. Gali būti, kad senieji gyventojai paliko da-
lelę savo sielos miesto sienose, o gal dar vis apsi-
lanko dvasių pavidalu. Šiais laikais vyrai cilindrines 
skrybėles iškeitė į sportbačius, bet viskas išlikę dau-
gmaž kaip ankščiau. Apsidairius aplink ne tiek jau 
ir daug XXI amžiaus požymių.

Hampstead Heath rajono gatvėse galima pra-
silenkti su Stingu, Jeremy Irons, Ridley Scott ir 
Benedict Cumberbatch. Gal reikėtų čia vežti turistus 
autobusais, kaip kokiam Holivude ir rodyti įžymybių 
duris?  Kalbama, jog Kate Moss atvažiuoja ieškoti 
retro perliukų Exclusivo Designer dėvėtų drabužių 
parduotuvėje (esančioje Flask Walk).

Įdomus faktas – Hampstead’o metro stotis yra 
giliausiai po žeme esanti stotis Londone.

Hampstead Heath atradimai

PARKAI

Žaliasis Hampstead turi ką pasiūlyti įvai-
riems  skoniams: norintiems nuo kalvos gėrėtis 
miesto vaizdais, mėgstantiems miškus ar maudytis 
ežere (tiksliau tvenkinyje). Hampstead Heath parke 
yra trys tvenkiniai: moterų, vyrų ir bendras. Vanduo 
labai šaltas, dugnas dumblėtas ir žolėtas, bet šiaip ar 
taip maudymosi gamtoje patirtis. Teoriškai reikia 
nusipirkti bilietą įmetant pinigų į dėžutę, praktiš-
kai nebūtina.

Visai šalia kitas parkas - Golders Hill, su rožy-
nais, bijūnais bei Monet paveikslus truputėlį prime-
nančiu sodu, puoštu mažais tvenkinukais. Yra netgi 
drugelių ferma. Net daugelis londoniečių nežino, 
kad be kitų grožybių čia galima rasti ir didžiulę pa-
vėsinę (pergola), aplink kurią pavasarį/vasarą raitosi 

istorijas. Jose tebeklajoja buvusių gyventojų vaiduo-
kliai. Čia gyveno daug rašytojų, gimė ne vienas ap-
sakymas ir eilėraštis, liejosi poezija. Psichoanalitikas 
Zigmundas  Froidas, poetas John  Keats, rašy-
toja  Agatha Christie tik keli iš žymesnių vardų. 
Populiarioji detektyvų rašytoja įsikūrė tais laikais 
itin moderniame daugiabutyje Isokon Building. Jos 
kaimynai buvo rusų šnipai. Dabar jį galima apžiūrėti 
per rudenį vykstančias Londono Atvirų Durų dienas 
(Open House London).

Senovinės kapinės taip pat ūkauja prisiminimais. 
Manoma, kad Drakulos autorius sėmėsi įkvėpimo 

PASIVAIKŠČIOJIMAI

Hampstead Heath Pergola
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rožės, raganės, visterijos, vynuogės, o rudenį ro-
mantiškai ir melancholiškai puošia rudens lapai. 
800 pėdų ilgio pavėsinę pastatė muilo magnatas 
William Lever, kurio dėka 1930 metais įkurta dabar 
visame pasaulyje garsi Unilever kompanija.

NAMAI MUZIEJAI

Kenwood House – aristokratiškas ir labai jau-
kus, esantis Hampstead Heath parke. Viduje daug 
gražių paveikslų, įskaitant Rembrantą. 2013 metų 
filme Belle veiksmas vyksta šiame name, nors jis ir 
filmuotas kitur. Rožių sode yra kavinė, kur galima 
pasimėgauti cream tea ir pyragėliais. Kažkuomet šis 
aristokratams priklausęs didingas pastatas šiandien 

įtrauktas į Anglijos paveldo (English Heritage) są-
rašą. Įėjimas nemokamas.

Froido muziejus – buvę žinomo psichoanalitiko, 
aistringo antikvaro kolekcionierius namai, kuriuose 
galima pajausti kaip gyveno jų savininkas. Muziejaus 
vinis - žymioji sofa ant kurios širdis atvėrė daugybė 
pacientų. Kartais čia vyksta laikinos parodos, kurios 
taip pat vertos dėmesio. Įėjimas £7.

Fenton House – priklausęs turtingam XVII am-
žiaus pirkliui, o vėliau pakeitęs ne vieną savininką. 
Paskutinė iš jų buvo Lady Binning. Įspūdingas se-
novinis namas su didžiuliu sodu. Rugsėjo pabaigoje 
organizuojama Obuolių diena, kurios metu galima 
įsigyti vaisių iš vietinio obelyno. Viduje gausi muzi-
kinių instrumentų kolekcija. Įėjimas £6.50.

Keats House Museum – žymaus anglų rašytojo 
ir poeto buvę namai. Nors jis čia gyveno tik dvejus 
metus, bet pasisėmė įkvėpimo tokioms poemoms 
kaip Odė Lakštingalai (Ode to a Nightingale). Jame 
organizuojami poezijos vakarai. Nors įėjimas į namą 
yra mokamas (£6.50), galima už dyką pasivaikš-
čioti po nedidelį soda, kuris vasarą kartais tampa 
piknikų vieta.

Burgh House – pastatytas karalienės Annos 
valdymo laikotarpiu XVIII amžiuje. Tais laikais 
Hampstead’o SPA pasiekė populiarumo viršūnę. 
Pirmasis namo gyventojas buvo SPA vadovas ir fizi-
oterapeutas William Gibbons. Vėliau nekilnojamas 
turtas keliavo per įvairių savininkų rankas. Viduje 
daug didingų paveikslų, taip pat mažas Hampstead’o 
istorijos muziejus. Išorėje - labai jaukus prancūziško 
stiliaus sodas arbatos pertraukai. Tai labai populiari 
vestuvių vieta. Įėjimas nemokamas.

 2 Willow Road – netradicinis architekto Erno 
Goldfinger namas, kuriame rasite gausią modernaus 
meno kolekciją. Turint omenyje, kad architektas su-
kūrė tokius statinius kaip baisusis Trellic Tower, jo 
namuose tikrai įdomu pašniukštinėti. Įėjimas £6.

KAVAI AR ŠAMPANUI

Hampstead’e yra nerealiausia laike užstrigusi 
vengriška kepykla  Louis  Patisserie, kur galima 
rasti ne tik žymųjį šokoladinį tortą, bet ir pagerintą 
Napoleono versiją. Visi kas pasiilgot močiutės ke-
pinius primenančių pyragų, skubėkit tenai. Jie pa-
tiekiami lėkštėse, dekoruotose rausvomis rožėmis, 
o arbata - porcelianiniuose puodeliuose.

Church Row yra geriausiai išlikusi Georgian 
Houses (Karaliaus Jurgio laikų) stiliaus gatvė 
Londone. Čia rasite tikriausiai daugiausiai lentelių 
ant namų sienų, informuojančių apie juose gyve-
nusius įžymius asmenis. Štai pavyzdžiui 26 name 
gyveno poetas lordas Alfred Douglas, kuris žymus 
dar ir tuo, kad buvo Oscaro Wilde meilužis.

Rajono širdis yra siaura alėja Flask Walk, pri-
pildyta mažų kavinių, antikvarinių parduotuvių ir 
pub’ų. 

Daunt Books – nepriklausomas senovinis kny-
gynas prie parko.

Pusryčiams: maža šeimos kavinė Ginger and 
White arba izraelietiško stiliaus Roni’s, kur galite 
paskanauti tradiciniu shakshuka, kiaušiniais su ta-
hini, alyvuogėmis ir beigeliais.

Pietums: Karma Bread Bakehouse, La Creperie 
vagonėlis prie kurio visuomet nusidriekusios eilės 

(tačiau laukti verta) ir visos žvaigždės netgi stovi ei-
lėse, kad gauti tų blynų, Spielburger bei Gourmet 
& Craft. Arbatos galima atsigerti Burgh House 
sodelyje.

Vakarienei: neįmantrus  sushi  restoranas  Jin 
Kichi, L’antica picerija, kuri visuomet patenka į 
top 3 picų sąrašą mieste, puikus itališkas restora-
nas Mimmo La Bufala. Norintiems prabangos Villa 
Bianca arba La Cage Imaginaire.

Pubai: 1643-ais metais buvusiose arklidėse įkur-
tas Holly Bush Pub ir Spaniard Inn (su židiniais 
ir dideliu sodu). Beje naktinis gyvenimas čia tikrai 
neverda, todėl apart kelių pub’ų kažką daugiau nela-
bai rasit. Geriausia traukti į šalimais esantį Camden 
Town.

 
*Neapsigaukite: jei Londono rajonas pavadinamas 

kaimu (village), tai dar nereiškia, kad ten rasite bulvėmis 
užsodintus laukus. Anaiptol, village dažniausiai yra brangi, 
prabangi ir prestižinė vieta.



MENAS GY VENTI MENAS GY VENTI

LONDONIETĖ 201734 LONDONIETĖ 201735

KALĖDOS KALĖDOSSTIL IUS VAŽIUOJAMKAVA IR ŠAMPANAS

Jei į Google paiešką įvesite most romantic res
taurant in London – Clos Maggiore svyrančios 
žydinčių vyšnių kekės, žėrinčios girliandos, 

baltomis staltiesėmis nukloti stalai ir rusenantis 
židinys iššoks jūsų kompiuterio ekrane tarsi vaizdas 
iš Narnijos kronikų.

Šis Provanso ir Toskanos regionių įkvėptas 
restoranas laimėjo daugybę apdovanojimų kaip 
romantiškiausias ne tik Londone, bet ir visame 
pasaulyje.

Iš karto nuliūdinsiu visus tikinčius stebuklais – 
jų, deja, nebūna. Teks sėdėti dirbtinių žiedų pavėsyje. 
O pasėdėti po jais yra tiek norinčių, kad užsisakyti 

stalą turite prieš 4 – 5 mėnesius. Mano istorija tokia: 
užsirezervavau vakarienę, apsidžiaugiau, kad ne taip 
jau ilgai teks laukti -  vos porą savaičių. Tik dieną 
prieš pasiteiravau – ar tikrai sėdėsiu po tomis vyš-
niomis konservatorijoje? Pasirodo, čia tėra aštuoni 
stalai, kurie užsakyti gerokai į priekį, jei noriu 
konservatorijos - laisvas staliukas yra pirmadienį. Po 
keturių mėnesių. What? Na, bet laukiantiems – žie-
dai. Jei jau keliauju į romantiškiausią Londono res-
toraną, noriu ir sėdėti romantiškiausioje jo vietoje.

Žinote tokius gyvenimo momentus kai labai 
kažko laukiate, mintyse piešiate kaip viskas bus 
gražu, nepriekaištinga, kaip įvyks tas grand entrance 
ir dažniausiai būna atvirkščiai. Taip ir aš: įsivaizda-
vau kaip vilkėsiu gražiausią suknelę, atrodysiu nuos-
tabiai, tačiau trijų draugių gimtadieniai dieną prieš, 
daugybė darbų – ir beveik pamiršau, kad vizito į 
Clos Maggiore laukiu jau kelis mėnesius.

Dar kelis kartus pasiteiravau administratorės, ar 
tikrai staliukas konservatorijoje? Nes Google prisi-
skaičiau nepatenkintų porų verksmų, kaip jie laukė 
vakarienės, o teko sėdėti ne ten, kur jie įsivaizdavo.

Į romantiškiausią restoraną, įsikūrusi Covent 
Garden, kur visuomet zuja minios turistų, keliavau 
pavargusi ir neromantiškai nusiteikusi. Įžengus 
pasitiko žydinčių hiacintų kvapas – jų čia daugybė 
ir visi tikri. Kvepia pavasariu.

Staliuką dviems gavome tokį, kad prie jo pa-
prastame restorane susodintų kokius šešis žmones 
ir dar įspraustų septintą. Erdvės ir komforto jaus-
mas – 10 balų. Jei jau čia gavote vietą – tikrai ne-
reikės klausytis svetimų pašnekesių ir alkūnėmis 
liestis su kitais svečiais. Konservatorija nedidukė, 
kaip minėjau, tik aštuoni stalai, tačiau veidrodinės 
sienos optiškai padidina šį restorano kambarį. Tik 
atsisėdus paslaugus padavėjas prisistatė su dviem 
šampano taurėmis: vaišinam!

Vyno meniu – tarsi senovinė stora knyga. Tokio 
didumo, kad viena ranka sunku buvo jį ir pakelti. 
100 puslapių su 2 500 skirtingų vynų rūšių! Tikri 
vynų žinovai ir mėgėjai galėtų šnekučiuotis su 
paslaugiu sommelier ir vartyti tą knygą tarsi Bibliją. 

Netikiu, kad taip sakau, bet patiekalų porcijos 
netgi galėtų būti mažesnės. Suvalgiusi omarų sriubos 
(super sriuba, gaivi ir labai skani, tikrai rekomen-
duoju) jau jaučiausi pavakarieniavusi, o dar laukė 
antrasis patiekalas. Mano kolegė taip pat sočiai šyp-
sojosi suvalgiusi pirmąjį triušienos patiekalą. O dar 
nei iš šio, nei iš to padavėjas atkeliavo su middle 
gardėsiu, specialiai tą vakarą siūlomu kaip dovana 
nuo šefo – kiaulienos nugarinė su daržovių tyre. 
Buvo taip skanu, kad trumpam pamiršau, jog dar 
atkeliaus main course. Tiek aš, tiek kolegė pajėgėme 
suvalgyti vos pusę mūsų išsirinktų žuvies patiekalų. 

Tikriausiai tai pirmas kartas restorane, kai viskas itin 
gardu, tačiau palikti teko beveik pilną lėkštę. Apie 
desertus tik pasvajojome.

Staliuku galėjome džiaugtis nuo 7pm iki 9pm, 
tačiau prasėdėjome šiek tiek ilgiau, niekas nekan-
triai šluostėmis nemosikavo ir nedavė suprasti, kad 
pavalgėt ir marš nuo stalo.

Mano patarimas – jei keliausite į šį restoraną tie-
siog skaniai pavalgyti, tuomet nesvarbu, kur sėdėsite. 
Tačiau, jei norėtumėte ypatingos aplinkos – planuo-
kite vizitą iš anksto ir būtinai pabrėžkite, kad sta-
liuko norite konservatorijoje – jums pasiūlys pirmas 
datas, kada yra laisvų vietų.

Sakoma, jog šiame restorane įvyksta labai daug 
piršlybų. Belaukiant staliuko visko gali nutikti ir gal-
būt ten sėdėsite visiškai su kitokiu žmogumi, nei pla-
navote. Bet tokia jau gyvenimo romantika: niekada 
nežinosi su kuo vakarieniausi romantiškiausiame 
pasaulio restorane, jei laukti teks penkis mėnesius.

LONDONIETĖ

Clos Maggiore
33 King St

Londonas WC2E 8JD
www.closmaggiore.com

KAVA IR ŠAMPANAS

Daugiau fotografijų iš mūsų vakarienės Clos Maggiore, taip pat ir kitų restoranų apžvalgas rasite  
londoniete.com/laisvalaikis/kavairšampanas.

Ką mes valgėme?
Fragrant Native Lobster & Langoustine Bisque 
£10.80
‘Marcellin’s Heritage’ Shoulder of Loire Valley 
Rabbit 13.90
Slow Cooked Line Caught Scottish Cod £22.50
Pan Roasted Organic Irish Sea Trout £22.50
Triple Cooked Chips £4.90
Wilted Spinach £5.50 

Ką gėrėme?
Casali Maniago Pinot grigio 2014 £39
Arbata ir dar viena taurė vyno (net nežinau 
kokio, paprašėme, kad išrinktų skanų, bet ne 
brangiausią).
Dviem šampano taurėmis vaišino nemokamai.

Kiek kainavo?
Su 12.5% aptarnavimo mokesčiu ši romantiška 
vakarienė kainavo £152.89.
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DOVANOS

GITANA BALIUTAVIČIENĖ IR RENATA JAKIMAVIČIENĖ

KĄ PADOVANOTI.LT DOVANŲ FĖJOS

Daug kalbama apie daiktiškumą, kad daiktų tu
rime per daug, kad dovanos tik sukuria bereikalingą 
stresą. Tikriausiai taip nebūtų, jeigu sveikintume tik 
tuos žmones, kuriems savo dovana norime dar sykį 
priminti apie savo meilę ir kad jie mums brangūs. 
Jeigu dažniau prisimintume, kad galime dovanoti ne 
tik daiktą, bet ir patirtis, laiką kartu. Jeigu į kiekvieną 
dovaną įdėtume dalelę savo širdies. O ką daryti, kai 
širdies dėti nesinori? Braukite tą žmogų iš sąrašo.

Taigi, prieš puldami į parduotuves  pagalvo
kite: kas jus sieja, kuo ypatingas, kas jį ar ją džiu
gina, domina, gal neseniai atrado kokį hobį, kažką 
kolekcionuoja, gal prasitarė apie ką svajoja, ko jam 
trūksta  tai bus puiki užuomina. Be to, Kalėdos puiki 
proga geriems žodžiams  priminti ir užrašyti, kodėl 
kažkas yra mums brangus. 

1. 

Autorinis antspaudas. Šiemetinis mūsų 
dovanų topas. Asmeniška, išieškota, es-
tetiška, o taip pat ir praktiška dovana. Tiks 
knygų mėgėjui, žmogui dirbančiam mo-
kytoju, teisininku, gydytoju, rankdarbių 
kūrėjai, turtingos bibliotekos savininkui - 
ekslibris.lt.

ĮVAIRIOS DOVANOS

2. 

Kvietimas į renginį. Kartu nueiti į koncertą, 
degustaciją ar kūrybines dirbtuves. Juk 
kaip bežiūrėsi, visko, ko reikia, dauguma 
mes turime. O jeigu kažko neturime - tai 
tuomet dar didesnė tikimybė, kad tokius 
renginius sau retai leidžiame. Toks kvieti-
mas - ir dovana, ir laikas praleistas kartu - 
kas gali būti geriau. Kvietimą galima 
gražiai įpakuoti, papildyti šventiniu svei-
kinimu su šiltais žodžiais ar pridėti gardėsį.

3.
Stilingas pirkinių krepšys. Stu dentei, 
mamai, paauglei, draugei. Galima ne-
šiotis vietoj rankinės arba įsimesti į ją 
kaip papildomą krepšį. Tuomet jau nie-
kada parduotuvėje tai damai neprireiks 
neekologiško ir nestilingo parduotuvės 
maišelio. Mums patiko Loqi - neblunka 
net antrus metus naudojamas ir skal-
biamas. Tiks ir pirkiniams, ir bibliote-
kos knygoms susidėti, įsimesti vaikų 
žaislus į kelionę, o vasarą - į paplūdimį. 
Bus mėgstamas ir naudojamas kasdien. 
Pravers ir vyrui (ypač tempiančiam į 
namus plastikinius maišelius).

ĮK VĖPIMUI

40 1 idėja ir
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4. 
Kvietimas į restoraną. Apsilankyti resto-
rane, kuriame dar nebuvote, paragauti 
ko nors egzotiško arba tiesiog linksmai 
pokštauti prie kokteilio, vyno taurės ar po-
piečio arbatos. Ir dovanos ieškoti iš anksto 
nereikės, tik rezervuoti staliuką. Tinklapyje 
bookatable.co.uk ne tik rasite garsiausius 
Londono restoranus, bet ir puikių nuo-
laidų bei pasiūlymų. Lietuvoje restorano 
ieškokite wolt.com. O jeigu labai norite 
kažką supakuoti - įteikite kvietimą su atvi-
ruku ir maža jaukia smulkmena.

5. 

Fotosąsiuvinys. Apie bendras jūsų aki-
mirkas. Puiki dovana seneliams, drau-
gei, vyrui, sesei, dukterėčiai ar sūnėnui 
ir kitiems šeimos nariams ar brangiems 
draugams. Juk retas dėl savęs knisasi fo-
toarchyve - taip malonu, kai tai padaro 
kiti. O jeigu įteikti dovaną per sudėtinga 
arba artimasis per toli - galima nusiųsti 
suasmenintą atviruką: su savo miesto 
vaizdu, savimi ir asmenišku palinkėjimu. 
Rekomenduojame photobox.co.uk ar  
zoombook.lt.

6. 

Dvylikos laiškų prenumerata. Norintiems 
sudėti dėmesį, o ne daiktus, kad dovana 
būtų itin asmeniška ir kupina minčių - dvy-
likos laiškų prenumerata. Įsipareigojimas 
kiekvieno mėnesio tam tikrą dieną iš-
siųsti po laišką. Pirmame laiške iškart gali 
būti ir temos, apie kurias rašysite - pvz. 
Meilė, Baimė, Svajonės, Nuotykis, Šimtas 
dalykų, kurie man tavyje patinka, ir kt. 
Paprastesnis variantas - skrynelė (mason 
jar) su smulkiomis dovanomis ir dvylika 
susuktų ritinėlių: dvylika dalykų, kurie man 
tavyje labiausiai patinka.

Girlianda. Labai šventiška, daili ir ilgai grojanti dovana, kuri papuoš ne tik šias ir kitas 
Kalėdas, bet ir vakarojant nušvies terasą ar sodą, o gal balkoną pavers stebuklinga 
vieta. Mums patinka thewhitecompany.com ir berrylights.lt.

9.. 

Kvietimas kartu kažką išmokti. Pasigaminti 
sušių, šokoladinių saldainių, kibinų, šim-
talapio, natūralaus kremo, auskarus, su-
siplakti kokteilį ar dar kokių įdomybių, 
žodžiu, dovanoti patirtį. Tiks tiems, kurie 
„ir taip viską turi“. Įvairių idėjų rasite gera-
dovana.lt/patirtis. Londone rekomenduo-
jame makabriškas kokteilių gaminimo 
klases The Last Tuesday Society klube 
bei Įdomybių, meno ir gamtos istorijos 
muziejuje (The Viktor Wynd Museum of 
Curiosities, Fine Art & Natural History) - 
thelasttuesdaysociety.org.

10. 

Svajonės. Užsidirbkite daugybę karmos 
taškų ir prisijunkite prie gerumo akcijų. 
Padėkite vienišiems, ligotiems ir likimo 
nuskriaustiems seneliams, kurie negali sa-
vimi pasirūpinti. Aukoti galite internetu - 
redcross.lt. Kita prasminga dovana ir 
jausmas, kad išpildei, kad ir mažą svajonę 
ir bent truputį prisidėjai prie gražesnės 
šventės vaiko, kuriam kitu atveju jos gal-
būt visai nebūtų - www.vaikusvajones.lt.

11. 

Prenumerata. Jeigu nepavyksta atlėkti į 
Lietuvą, siuntinį išsiųsti pavėlavote, bet 
pasveikinti norisi – užsakykite prenume-
ratą (sodininkui – apie sodą, smalsiam - 
Iliustruotoji Istorija, stileivai – mados 
žurnalą ir pan.). Kas mėnesį pašto dėžutėje 
rasdami mėgstamo leidinio numerį, jus dar 
ilgai minės geru žodžiu - prenumerata.lt 
ar magazinesdirect.com.

12.
Kelionių žemėlapis. Mėgstančiam keliauti 
vyrui, draugui, draugei – nutrinamas že-
mėlapis (Scratch map): aplankyti ir nutrinti 
kuo daugiau šalių ir jų vėliavų. Daug geriau 
nei nutrinami loterijos bilietai.

Turbūt jau praėjo tie laikai, kai užsieniečiai manydavo, kad Lietuvoje 
gyvena baltos meškos ir klausdavo, ar mes turime televiziją. Bet vis dar 
nemažai jų mano, kad mūsų sostinė Ryga ir kad kalbame rusiškai, o 
apie turtingą mūsų istoriją ir šaknis nėra girdėję. Kalėdos – puiki proga 
ne tik pasveikinti artimus žmones, o gal kolegas – bet ir smagiai paro
dyti mūsų kulinarinį paveldą, unikalumą, estetiką. Juk kaip smagu, kai 
mylimasis, meilužis, kolega ar bičiulis atranda mūsų gimtinės stebuklus 
ir grožį. PS. Daug kūrinių iš Lietuvos – asmeninių, rankų darbo, unika
lių – galite rasti etsy.com, įvedę parduotuvės šalį.

13. 
.Žolynų smilkalai. Lietuva - žolynų ir gam-
tos kraštas, tad vietiniai smilkalai, kuriuose 
susipina kvapusis pelynas, kadagys, padės 
užuosti šalį, iš kurio esate kilę - facebook.
com/Lietuviški-smilkalai.

14. 
Sutartinės. Į Unesco nematerialaus pa-
veldo sąrašą įtrauktos polifoninės dainos, 
sutartinės, galbūt ir nebus klausomos kas 
vakarą, bet tikrai nustebins savo skambe-
siu, o gal jums ir patiems ši muzika taps 
atradimu. Turime net baltiškos muzikos 
leidyklą (dangus.net). Mums patiko: Trys 
Keturiose „Bitela“, kur sutartinės skamba 
autentiškai bei šiuolaikiškai aranžuotas 
Girių dvasios „Ratu“ albumas.

15.
 Rūtusėliai. Padėkliukai kavai ar arbatai, su 
senąja lietuvių simbolika. Galima surasti 
tinkamą jums pagal skonį, temą, santykį su 
žmogumi, kurį sveikinate - etnodesign.eu. 

16. 

Meduoliniai grybukai. Šis gardėsis 
įtrauktas į Lietuvos kulinarinio paveldo 
sąrašą. Be to, žaismingai atrodo, tad nu-
džiugins ir turinčius vaikų, ir šiaip smali-
žius - gileskromelis.lt.

17. 
Lietuviškas vynas. O taip, ne tik prancū-
zai gali riesti nosis ir didžiuotis savo vy-
nais. Lietuviški dar įdomesni, gaminami iš 
uogų ir vaisių, tad vyno mėgėjams tokia 
dovana taps įdomia patirtimi. Juodųjų 
serbentų vynas Voruta – autentiškas, 
sertifikuotas Lietuvos tautinio paveldo ir 
Europos kulinarinio paveldo tinklo pro-
duktas. Pusiau saldus, derinamas su de-
sertais. Taip pat rekomenduojame Gintaro 
Sino vynus, kurie gaminami iš natūralių, 
kruopščiai atrinktų vaisių ir uogų. Naujovė 
– aronijų vyas: intensyvios, mėlynai rau-
donos spalvos ir galingo saldžių uogų 
aromato. Sodrus, kompleksiškas, švelniai 
salstelėjęs, gerai subalansuotas ir turintis 
ilgą vaisišką poskonį. Ypatingai gerai dera 
prie grilyje keptos įvairios mėsos ir puikiai 
tinka prie uogų pagrindu ruoštų desertų. 
Beje, karu su vynu galite dovanoti ir išskir-
tinę privačią degustacija Zarazų rajone 
įsiskūrusioje vynynėje - gintarosino.eu.

LIETUVIŠKOS DOVANOS

ĮK VĖPIMUIĮK VĖPIMUI

8. 

Vėliavų girlianda. Tiks mamoms, nes jas 
iškabinus, lengva nuskaidrinti vaikų kam-
barį ir nuotaiką, o vėliau, užuot ilgam nu-
gulusi į stalčius, lauks gimtadienio, rugsėjo 
pirmosios, mokslo metų pabaigtuvių ar 
kitų švenčių. Mums patiko jumatamade.
com. Beje, etsy.com suvedus parduotuvės 
šalį Lithuania, atrasite ir daug kitų nuosta-
bių kūrinių iš gimtinės.

7. 



MENAS GY VENTI MENAS GY VENTI

LONDONIETĖ 201740 LONDONIETĖ 201741

Šakotis. Jeigu dar nesate parvežę šio ska-
nėsto lauktuvėms - pats laikas. Kadaise 
mano bičiulis iš Olandijos buvo taip su-
žavėtas šio, kaip jis pavadino, space cake 
pyrago, kad stebėjosi, kodėl dar mes jo ne-
eksportuojame į Olandiją ir visą pasaulį - 
skoniotradicija.lt.

20. 
Saldainiai. Tokių dovanų geriau mažiau, 
bet įdomesnių, nekasdieninių. Gardžių 
grožybių rasite šokoladinėse AJ šokola-
das (kurio yra ir Beckton’e įsikūrusiame 
Knygnešio knygyne), Šokolado meistrai, 
Vilniaus šokoladinėje Obromine arba 
Chocolate Naive. Gal ir yra nemėgstančių 
šokolado, bet mes tokį žmogų pažįstame 
vos vieną.

21. 
Marškinėliai su autentiška baltų simbo-
lika. Net jeigu ši kultūra mažai rūpi, bus 
proga truputį papasakoti apie gilias mūsų 
šaknis. O ir tie simboliai tokie išieškoti, gra-
žūs – ezoterika.lt. Arba rinkitės papuoša-
lus, sukurtus pagal archeologinių radinių 
pavyzdžius - lietis.lt.

 

22. 

Kristinos Sabaliauskaitės knyga apie Vilnių. 
Nemažai emigrantų apsidžiaugė, kai atsi-
rado patraukliai parašyta angliška knyga 
apie Vilnių - gal tai bus subtili užuomina 
jūsų kolegai ar naujam širdies draugui 
suplanuoti kelionę į Lietuvą - knygnesys.
co.uk.

23. 
Lietuviški receptai angliškai. Pridėkite prie 
dovanos savo antrai DIY atvirukus su šal-
tibarščių receptu, ir kas žino, gal vieną 
dieną išdidus britas, kreivai žiūrintis į roži-
nes sriubas, nustebins jus pietums paga-
minęs šaltibarščių - theenvelope.lt. Beatos 
„Taste Lithuania“ taip pat padės pažinti lie-
tuviškas kulinarines tradicijas.

24. 
Proud of Lithuania. Svarbiam verslo par-
tneriui arba savo meilei, estetiškai ir šil-
tai išleista knyga, padedanti prisiliesti prie 
mūsų šaknų, prisiminti tai, kas svarbu – 
amazon.co.uk.
 

25. 
Lietuviškas midus. Tautinio paveldo pro-
duktą įdomu degustuoti - juk tai nėra 
įprastas gėrimas. Tradicinis midus nesti-
prus, tačiau jau penkiasdešimt metų gami-
namas Žalgiris - neregėto stiprumo. Sykį, 
kai vienas bičiulis (beje, alkoholio varto-
jantis itin retai) paklaustas, ko parvežti 
lauktuvių - paprašė „gal Džiugo sūrio ir to 
gėrimo, kurio man neleido į lėktuvo sa-
loną įsinešti, pavadinę Molotovo kokteiliu“. 
Nenuostabu, kad neleido - juk jo stipru-
mas 75 laipsniai. Lauktuvėms, jeigu drau-
gai nėra abstinentai, visada padaro įspūdį.  

26. 
AromaLab žvakė. Žvakės gal ir įprasta do-
vana Kalėdoms, bet ši - labai miela ir su-
asmeninta. Galima užrašyti savo norimą 
tekstą. Varėnos miškų apsuptyje gimstan-
tys kvapnūs kūriniai ragina stabtelėt - o 
juk to ir ilgimės šventiniame šurmulyje. 
Be to, pagirtina, kad savo pinigais kvapų 
kūrėjai dalinasi su Dzūkijos miško žvėre-
liais - aromalab.co.uk.

27. 
Smells like Spells namų kvapai. Jau ir į 
D.Britanijos rinką kelią numynę lietu-
viai. Kalėdos savaime kvepia burtais, tad 
aromaterapijos žvakė puikiai tiks kaip 
palinkėjimas apsaugoti namus nuo pyk-
čio - smellslikespells.com.

29. 

Medus. Su valgomomis dovanomis lengva 
pataikyti į dešimtuką. Britams, mėgstan-
tiems gardžiuotis arbata, puikiai į dovanų 
arsenalą tiks medus. Mums patinka sti-
lingai įpakuotas Šerkšno medus. Taip pat 
rekomenduojame Uzdrų bityną - Aloyzo 
Uzdro ir jo sūnų, Remigijaus ir Mindaugo, 
prižiūrimas bičių ūkis, kuris pradėjo veiklą 
1960 m., dar arklio tempiamomis rogė-
mis parsivežus pirmą Aloyzo Uzdro krikšto 
mamos dovanotą bičių šeimą - facebook.
com/uzdrubitynas.

30. 
Lininės dovanos. Nes Lietuva garsėja lino 
dirbiniais, o ir gražių dalykų turime, stilingų 
ir modernių - linentales.com.

31.
Ledinukai. Maža dovanėlė kolegoms 
arba šiaip mažiesiems smaližiams, rankų 
darbo, o be to, tokie dailūs - ir be jokių ten 
priedų – tutu.lt.

Tikime, kad žaislų gausoje iš
sirinksite tą, apie ką svajoja vai
kas. Tikriausiai, jų jau paprašė 
savo laiške Kalėdų seneliui. O 
mes norėtume pakalbėti ne apie 
žaislus – o galbūt tai, ką galėtu
mėte po eglute pridėti prie jų ar 
net vietoj jų (jei užtenka drąsos). 
Nors iš pradžių džiugesys tikriau
siai nebus toks, kaip radus eilinę 
Lego pakuotę, ponį ar Barbę, bet 
tos dovanos padės atžaloms geriau 
pažinti savo šaknis.

33. 
Bumerangas. O gal kaip tas bumerangas, 
vieną dieną sugrįšite į Lietuvą? Tuo tarpu 
pasipraktikuoti galima mėtant bume-
rangą. Smagus ir įtraukiantis užsiėmimas. 
Neseniai vieno septynmečio gimtadie-
nyje bumerangas buvo įvertintas kaip to-
pinė dovana - bumerangai.lt.

34. 
Knyga „10 litų“. Nedaug teturime lietu-
viškų komiksų, o ši istorija apie jau išny-
kusią mūsų valiutą ir apie lakūnus Darių 
ir Girėną, skaniai susiskaitys ir didelio, ir 
mažo skaitytojo. Daug naujo sužinosite ir 
patys - ona.com.

28. 
DriuBeauty makiažo šepetėlių valiklis. 
Pravers draugei ar kolegei, kuriai rūpi grožis 
ir besirūpinančiai, kad viskas tviskėtų švara, 
net ir makiažo įrankiai - driubeauty.lt.

LIETUVIŠKOS  
DOVANOS  
VAIKAMS

ĮK VĖPIMUIĮK VĖPIMUI

18. 

19. 
Žolelių arbatos ar prieskoniai. Švarioje 
Lietuvos gamtoje auga kvapnios žolelės, 
tiksiančios ir auginantiems vaikus tėvams, 
ir kaip dovana kolegai, kuris paminės jus 
geru žodžiu arbatos pertraukėlės metu. 
Mėgstantiems gaminti patiks prieskoninės 
žolelės - etnoprieskoniai.lt.

32.
Natūralaus vaško žvakės. Gimtadienio tor-
tui, estetiškos, stilingai įpakuotos, su spal-
votais dagčiais - ovothings.com.
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35. 

Apranga su lietuviška simbolika. Kalbame 
ne apie tuos suvenyrinius drabužius su 
trispalve, o apie skoningą, lietuvaičių siūtą 
aprangą su įvairiais mums svarbiais sim-
boliais. Pvz. kepurės su Vyčiu. Šios dar ir 
tampa atšvaitu tamsoje. Arba marškinė-
liai su baltų simbolika - tiks ir dideliems 
vaikams - e-kanape.lt.

36. 

Istorinės spalvinimo knygos. Leidyklos 
Aukso Žuvys spalvinimo knygutės. 
Smagiai parašytos knygos istorine tema-
tika, kurias galima spalvinti. Apie Barborą 
Radvilaitę, viduramžių Kernavę, apie par-
tizanus ar Žalgirio mūšį – auksozuvys.lt.

37.
Samčio burtai. Lengvų patiekalų receptai, 
kuriuos lengvai galės pagaminti ir mažieji. 
Puikiai tiks pradinukams, paskatinant juos 
grįžus iš mokyklos savarankiškai pasiga-
minti lengvų patiekalų - knyguklubas.lt.

38. 

Stebuklinės lietuviškos pasakos. Tenka iš-
girsti karts nuo karto piktinantis, kokios 
baisios ir žiaurios lietuviškos pasakos. 
Taip manančioms, praverstų paskaityti 
„Bėgančios su vilkais“ ten labai gražiai ap-
rašoma, kuo svarbūs pasakoje tie kaulų ar 
kiti mus šiurpinantys archetipai. Beje, vai-
kystėje tos vietos visai kitaip persiskaito ir 
užsifiksuoja. Pasakos mus moko, pasakos 
perteikia tautos išmintį, be to, jų yra ir ti-
krai gražiai iliustruotų. Mums patiko „Trys 
laimės“ - niekorimto.lt.

39.
Žaidimas „Baltų žemės“. Patiks mėgstan-
čioms stalo žaidimus šeimoms. Istorinis 
edukacinis vaidmenų stalo žaidimas 9-13 
a. baltų genčių tema. Kito tokio žaidimo, 
kuris mokytų pažinti mūsų senąją kultūrą 
nežinome, ir vien dėl to jau verta juo pa-
sidomėti - rikis.lt.

40.
„Ačiū, Lietuva“ užrašinė. Su faktais, už ką 
mes dėkingi Lietuvai, tiks paauglei, jau 
mėgstančiai rašytis savo mintis ir užrašus. 
Kai klaus vaiko, iš kokio jis ten užkampio - 
bus pasikaustęs faktais, kuriais mes galime 
didžiuotis - aciulietuva.lt.

41.
 Dovanokite laiką. Galvodami apie tai, kuo 
nudžiuginsite brangų žmogų, su meile 
pakuodami jam skirtą dovaną (nesvarbu, 
mažą, didelę, patirtį, daiktą), išbandy-
dami kartu vaikui dovanotą žaidimą, ei-
dami drauge į spektaklį, neskubėdami su 
kolega gardžiuodamiesi kava bei paties 
iškeptu pyragu ar kikendami prie koktei-
lio su mylima drauge. Nes šiame daiktų ir 
pertekliaus pasaulyje dovanos yra svar-
bios tiek, kiek į juos sudedame savo šilu-
mos ir meilės.
 

Daugiau dovanų idėjų visoms progoms rasite – 
www.kapadovanoti.lt

ĮK VĖPIMUI

Produktai  
iš gamtos!

Bitininkai  
Aloyzas, Remigijus, Mindaugas Uzdrai
Anykščių rajonas

+370 699 83533, +370 634 30327 
uzdru.bitynas@gmail.com
www.uzdrubitynas.mozello.lt
     Uzdrų bitynas
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Kaip atrodo jūsų rutina? Kasdien, nuskam
bėjus žadintuvui, spaudžiate snooze ir 
mėgaujatės minutėmis, už kurias atiduo

tumėte visas banko santaupas  tokios jos atrodo 
neįkainojamos. Iššliaužiate iš lovos, valotės dantis, 
geriate kavą, važiuojate į darbą, pakeliui namo 
užsukate į prekybos centrą, į pirkinių krepšį kaip 
ir praėjusį pirmadienį, įsimetate pieno, duonos, 
kiaušinių. Tarsi kino filme „Švilpiko diena“ tas 
pats kartojasi ir kartojasi iš naujo. Visą klausimų 
rezervą kodėl yra taip, o ne kitaip, paliekame 
vaikystėje ir nebesukame galvos dėl kasdienių da
lykų: jei jau taip yra, vadinasi taip ir turi būti.

Ir yra tik vienetai. Tie amžinai klausiantys, 
ieškantys, pastebintys, sprendžiantys prob
lemas, pro kurias įprastai praeiname pro šalį. 
Mokslininkai, išradėjai, ateities dizaineriai, 
keičiantys pasaulį ir neleidžiantys miegoti. Nes, 
galbūt, žmogaus gyvenimo prasmė – tobulėti.

Dalis ateities priklauso ir Solveigai 
Pakštaitei: jos išrastos išmaniosios maisto 
produktų galiojimo laiką nustatančios etiketės 
Mimica Touch (dar žinomos kaip Bump Mark) 
ne tik sumažins išmetamo maisto kiekį, taupys 
pinigus pirkėjams ir prekybos centrams, bet apie 
produktų šviežumą informuos ir sutrikusios regos 

žmones. Anglijos lietuvei dar tik 25eri, o ji jau 
yra formules šioms etiketėms kuriančios kompani
jos Mimica CEO (generalinė direktorė). Į susiti
kimus ją kviečia tokie verslo gigantai kaip Coca 
Cola bei didžiausi Anglijos prekybos centrai: Asda, 
Sainsbury’s, Marks and Spencer. Lietuvės išradimu 
domisi verslo, technologijos, inžinerijos, gamto
saugos pasaulių atstovai ir rankose ji laiko kelis 
prestižinius apdovanojimus.

Su Solveiga susitinkame  Mimica ofise White 
City rajone Londone. Lietuvoje ji niekada nėra 
gyvenusi. „Todėl ne itin gerai kalbu lietuviškai, 
dažnai man pritrūksta žodžių, kai kur įterpiu 
angliškų“,  iškart atsiprašo ji. Ak tas lietuviškas 
kuklumas! Lietuviškai ji kalba  netgi geriau už 
kai kuriuos vos kelis metus užsienyje praleidusius 
emigrantus, tad visas mūsų pokalbis vyksta lietu
vių kalba. 

Mimica Touch etiketės gaminamos labora
torijoje Šiaurės Anglijoje. Tačiau pavyzdžių, 
demonstruojančių kaip veikia išradimas, Solveiga 
atsineša ir į mūsų susitikimą: želatinos pagrindu 
sukurtą indikatorių informuojantį, kada maisto 
produktų galiojimo laikas baiginėjasi. Terei
kia paliesti ir pajausti – jei paviršius visiškai 
lygus  produktą galima vartoti, jei ant paviršiaus 

DOVILĖ ILEVIČIŪTĖ

Jaunoji išradėja Solveiga Pakštaitė. 
Foto: Jurgita Jakavičiūtė (Jot Jot Design).
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užčiuopiame nelygumus, produkto patariama 
nebevartoti. Kuo didesni nelygumai, tuo labiau 
sugedęs produktas. „Ši etiketė jaučia viską, ką 
jaučia maistas,  aiškina išradėja. – Tai yra daug 
tikslesnis biologinis sprendimas, nei užrašytas 
galiojimo laikas: juk dažniausiai mes nesame tikri, 
ar tikrai produkto nebegalima vartoti ir žiūrime 
tik į datą ant pakuotės“.

Brunelio universitete Pramoninį dizainą ir 
technologijas studijavusi S.Pakštaitė pasuko nev
isiškai savo pasirinktos profesijos keliu. „Manau, 
kad norint judėti į priekį, progresuoti žmogus turi 
išmanyti kelias disciplinas, ne tik vieną. O dar 
geriau, jei skirtingų industrijų profesionalai dirba 
drauge. Su šiuo projektu norėjau peržengti ribas, 
atrodo, tikrai pasukau ten, kur man nepriklausė: 
pramoninis dizainas  tai yra studijos apie daiktų 
gamybą, o aš atsidūriau mokslo pasaulyje. Bet tik 
taip įmanoma progresuoti“,  įsitikinusi ji.

 Lietuvoje jūs net nesate gyvenusi, bet lietu
viškai kalbate išties gerai. Ar dažnai aplankote?

- Taip, kiekvienais metais apsilankau. Mano visa 
giminė Lietuvoje, visi keturi seneliai. Mama kilusi 
iš Alytaus, tėtis – iš Kauno. Tad svečiuotis tenka ab-
iejuose kraštuose.

 Prisiskaičiau apie jus straipsnių angliškoje 
spaudoje – didžiausi šalies dienraščiai rašė apie 
jūsų išradimą Bump Mark, dabar pavadintą 
Mimica Touch. Kada nutiko tas Eureka momentas?

- Praktikos metu šešis mėnesius teko dirbti su 
The Guide Dogs for the Blind Association (Šunų 
vedlių akliesiems asociacija). Reikėjo surasti prob-
lemas, su kuriomis aklieji susiduria viešajame trans-
porte ir pagalvoti, kaip technologijos galėtų padėti 
jas išspręsti. Tuos šešis mėnesius tarsi gyvenau ak-
lųjų pasaulyje, jų vis klausinėdavau kaip jūs ruošiate 
arbatą, kaip apsirengiate. Vienas iš klausimų buvo: 
kaip žinote, kada baigiasi produktų galiojimo laikas? 
Atsakymas: nežinome. Mane labai sudomino būtent 
ši problema. Sužinojau, kad dėl prastos mitybos 
labai daug aklųjų kenčia nuo viršsvorio, diabeto. 
Jie neperka šviežių produktų, nes šie greitai genda, 
o jie nemato. Ėmiau galvoti kaip tai galima pakeisti. 
Brailio raštas ne išeitis, nes jį sunku išmokti, daugelis 
sutrikusio regėjimo žmonių jo jau nebenaudoja, jį 
keičia naujas išradimas screen reading. Be to, preky-
bos centrams būtų per brangu įdiegti brailio raštą 
ant pakuočių.

Eureka momentas atėjo tada, kai pamačiau seną, 
rudą, taškuotą bananą. Jo išvaizda man iškart sakė, 
kad jis nėra šviežias. Tuomet pagalvojau, kodėl pa-
kuotės negali taip pat pranešti, kad produktas genda. 
Pakalbėjau su universiteto profesoriais. Vienas iš jų ir 
pasiūlė pabandyti želatiną. Žinoma, pradžioje ją nau-
dojau visai kitaip, išbandžiau daugybę būdų, prireikė 
daugybės laiko, tyrimų, įvairių sričių mokslininkų 
pagalbos, kol produktas įgavo dabartinį, dviejų slu-
oksnių pagrindą, kuris kopijuoja maisto būseną. 
Tokios etiketės naudingos ne tik akliesiems, bet ir 
visiems vartotojams bei maisto pramonei. Ypatingai 
Anglijoje maisto išmetama labai daug. Su savo išrad-
imu galiu ne tik padėti sutrikusio regėjimo žmonėms, 
bet ir sumažinti išmetamo gero maisto kiekį.

 Iškart tikėjote, kad tokia etiketė – ateities 
išradimas? 

- Maniau, kad tai tiesiog įdomi idėja.

 Kai gimė Bump Mark jums tebuvo 21eri. Ar 
jaunos merginos išradimą rimtai priėmė mokslo 
pasaulis,  rimtų, solidžių, patyrusių srities asų 
bendruomenės? 

- Pamenu, vienas profesorius iš dizaino fakulteto, 
pas kurį atėjau pasikonsultuoti, man skyrė apie 
dvidešimt minučių vien tam, kad pasakytų, jog 
mano idėja yra visiškai nesąmoningas projektas ir 
jei jis būtų projekto vadovas niekada neleistų man 
jos įgyvendinti, nes aš esu dizainerė, o čia jau susiję 
su mokslu. Ir ne tik iš vieno profesoriaus išgirdau 
panašių komentarų. Bet mano kurso vadovas įtikino, 
kad tai labai įdomi idėja ir paskatino judėti toliau. 
Juk tai darbas universitetui. Anot jo: basically, this is 
the last chance you have to really fuck something up 
and still get an A (turi paskutinį šansą kažką suknisti 
ir vistiek gauti 10 balų). Įsidarbinusi kompanijoje jau 
nebegalėčiau taip žaisti, nes apie nesėkme galinčius 
pasibaigti projektus net nebūtų kalbos. Go and make 
a mess of this – pasakė jis man.

 Tiesiog paskatino bandyti, net jei ir nieko iš 
to nebus?

- Taip. Nes tam ir yra universitetas – bandymams 
ir naujoms idėjoms. Jis man išties labai padėjo. Bet 
tuomet tai vis vien atrodė tik kaip universitetinis 
projektas. Pasibaigus semestrui, šios inovacijos dėka 
laimėjau prestižinę išradėjo ir verslininko James’o 

Dyson’o stipendiją - 1000 svarų. Iš viso dizaino 
kurso, 120 pateiktų projektų buvo atrinkti šeši. 

 Kur panaudojote 1000 svarų?
- Prabėgus metams dar juos turėjau. Gavus 

stipendiją išgirdau daug komentarų, kad nieko 
panašaus iki šiol nėra sukurta. Tad man kilo 
mintis savo išradimą užpatentuoti. Pareiškimas 
patentui kainavo tik  £30, bet labai daug reikėjo 
dirbti ir konsultuotis su teisininkais, advokatais, 
kurie paruošia patento aprašymą – sukuria api-
brėžimą sukurtam išradimui. Dokumentas labai 
svarbus, nes jis būtų naudojamas, jei kažkas ban-
dytų kopijuoti mano produktą. Jis turi būti parašy-
tas be priekaištų, su visais teisiniais terminais ir 
detalėmis. Savaitę laiko pati rašiau patento teksto 
planą, skaičiau kitus patentus, ieškojau pavyzdžių. 
Buvo labai neįdomu, bet reikėjo. Toliau teko kon-
sultuotis su teisininkais. Pasisamdžiau advokatą 
valandai laiko, kad patikrintų ir pakoreguotų 
aprašymą. Valanda kainavo £600. Likusius £400 
išleidau atostogoms Kroatijoje.

 Tad Mimica Touch išradimas jau patentuotas?
- Šiuo metu esame patikros (examination) pro-

cese, bet tikrai bus užpatentuotas, nes atsakymas at-
keliavo teigiamas, tereikia pataisyti kelis gramatinius 
punktus, kad prašymas būtų legalus ir tinkamas.

Asmeninio albumo nuotr.

Išmaniosios maisto produktų 
galiojimo laiką nustatančios 
etiketės Mimica Touch ne tik 
sumažins išmetamo maisto 
kiekį, taupys pinigus pirkėjams 
ir prekybos centrams, bet apie 
produktų šviežumą informuos 
ir sutrikusios regos žmones.
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 Jūs gavote ne tik garsaus britų išradėjo ir vers
lininko James Dyson’o stipendiją, bet ir jo apdova
nojimą. O praėjusiais metais tapote ir prestižinio 
JK mokslo ir inžinerijos pasaulio Hawley Award 
apdovanojimo laimėtoja.

- Kai gavau James Dyson apdovanojimą atlik-
inėjau praktiką. Antrą praktikos darbo savaitę man 
paskambino ir pranešė, kad laimėjau. Kitą dieną 
turėjau susitikti su žurnalistais iš didžiausių Anglijos 
dienraščių, daviau interviu BBC World Service, BBC 
radio 4. Mano veidas ir balsas tądien buvo beveik 
visur. Praktiką atlikau prekybos ateities tendencijas 
nagrinėjančioje kompanijoje, kurie būtent domėjosi 
šia sritimi. Kolegos iškart pastebėjo ir klausinėjo, 
kaip čia dabar jų praktikantė atsidūrė žiniasklaidos 
pirmuosiuose puslapiuose.

Idėja įkurti savo įmonę gimė tada, kai žurnalistai 
ėmė domėtis – kada šį išradimą matysime prekybos 
centruose? 

 Tikriausiai gyvenimas apsivertė aukštyn 
kojomis gavus tiek apdovanojimų ir sulaukus 
pripažinimo ir palaikymo iš mokslo, verslo, in
žinerijos ir technologijų pasaulio profesionalų?

- Šie apdovanojimai mane parodė pasauliui. Kai 
laimėjau James Dyson apdovanojimą pirma įmonė 
pakvietusi mane pokalbiui buvo Coca Cola. Per savo 
praktikos darbą, pietų pertraukų metu, bėgdavau į 
pokalbius su Coca Cola atstovais. Kai gavau šį pirmą 
solidų kvietimą net išsigandau. Labiau bijojau nei 
džiaugiausi. Juk tokia gigantiška kompanija. Paskui į 
verslo susitikimus pradėjo kviesti Asda, Sainsbury’s, 
Marks and Spencer. Baigusi praktiką, net neturėjau 
laiko darbo paieškoms, nes vaikščiojau į pokalbius su 
didžiausių Anglijos prekybos centrų vadovais, mano 
kalendorius buvo ištisai išmargintas susitikimais. 

 Didžiųjų kompanijų susidomėjimas išradimu 
tikriausiai įdiegė daugiau pasitikėjimo savimi?

- Žinoma. Studijuodama galvojau, kad baigusi 
universitetą, gausiu normalų darbą ir tiek. Bet pri-
pažinimas įtikino su savo idėja keliauti toliau. Ir man, 
ir mano tėvams buvo šiek tiek baisu. Mūsų šeimoje 
niekas neturi savo verslo, visi dirba samdomus darbus. 

 Ar jūsų tėvai taip pat darbuojasi dizaino 
pasaulyje?

- Ir mama, ir tėtis, jie abu yra akademikai, dėsto 
kompiuterių mokslus Anglijos universitete.

 Svajojote susirasti gerą darbą, gyventi ramų 
gyvenimą. O dabar jums 25eri ir esate kompani
jos CEO. Daugelis tikriausiai skaito ir galvoja, 
kad tai yra jėga. Bet tikriausiai ir labai sunku – 
juk mėnesio gale niekas atlyginimo nesumoka, 
viskas jūsų rankose.

- Atlyginimą turiu pati užsidirbti ir dar kitiems 
sumokėti. Tik praeitų metų pavasarį, po dviejų su 
puse metų darbo, pagaliau pradėjau sau mokėti nor-
malią algą. Prieš tai, kad užsidirbčiau pragyvenimui, 
imdavausi laisvai samdomų darbų (freelance). Tikrai 
buvo sunku. Tačiau, turint savo verslą, sunkesnis už 
pinigų trūkumą yra vienišumo jausmas: už visus 
sprendimus esi atsakingas tik tu pats, niekas dau-
giau. Tėvai nežino, ką patarti. Draugai, nors labai 
susidomėję mano verslu, ką pasakyti ar patarti nela-
bai žino. Kartais jaučiu, kad aš net neturiu teisės 
pasiskųsti. Versle - the heights are really high, but 
the lows are really low. Dažniausiai pastebimi tik the 
hights, bet net neįsivaizduojama, kiek reikia dirbti 
ir dėti pastangų. Atrodo, kad gyvenu labai exciting 
gyvenimą, bet už tai turiu ir dirbti be sustojimo. 
Kartais pasidaro labai baisu, pagalvojus, kad kitą 
mėnesį turiu mokėti algą ne tik sau, bet dar šešiems 
žmonėms. Jei kažkas atsitiks, juk bus mano kaltė. 

 Londonietė ir Mimica Touch įkūrėja.  
Foto: Jurgita Jakavičiūtė (Jot Jot Design).

Nebandau slėpti, kad kai kuriems sprendimams 
neturiu pakankamai patirties ar kažko nežinau, 
atvirkščiai, prašau pagalbos, patarimų iš srities pro-
fesionalų, jei matau, kad reikia. Jei neprašyčiau jok-
ios pagalbos ir apsimesčiau, kad viską žinau, įmonė 
taip toli nebūtų nukeliavusi. 

 Kada Mimica laboratorijoje sukurtas etiketes 
išvysime Anglijos prekybos centruose?

- Jau labai greitai. Ruošiamės jas leisti į Anglijos 
rinką 2018-ųjų pradžioje. Kol kas dar negaliu sakyti, 
kuriame prekybos centre jos pasirodys pirmiausiai. 
Galiu tik atskleisti, kad pirmiausiai jos bus dedamos 
ant kumpio pakuočių.
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 Kodėl pirmiausiai ant kumpio, o ne, tarkim, 
ant jogurto, pieno?

- Mimica išradimas padės vartotojams, tačiau už 
tai mokės prekybos centrai. Prekybos centrai neimtų 
mūsų produkto jei finansiškai jiems neapsimokėtų. 
Tiesiog paskaičiavome, kokių produktų parduotuvės 
išmeta daugiausiai ir neparduoda. Anglijoje kumpio 
išmetama labai daug. Pieno dar daugiau, bet kumpio 
pakuotė yra vertingesnė. Kumpio galiojimo laikas 
trumpas, o pratęsti bijoma, nors galbūt jis dar tinka-
mas vartoti. Produktai keliauja iš šalies į šalį, niekas 
nežino kas jiems nutinka pakeliui. Su mūsų etikete 
prekybos centrai galės ramiai parduoti produktus, 
kol jie tinkami vartojimui, o ne tik, kol pasibaigia 
užrašyta galiojimo data. 

 Kai gimė etikečių idėja, ar tuomet svajojote 
pasaulį padaryti gražesniu ir geresniu, ar tiesiog 
norėjote pelningo verslo?

- Viskas  būtent ir prasidėjo nuo to, kad norėjau 
pasaulį padaryti geresne vieta gyventi. Žinoma, galbūt 
šnekant apie pasaulio gelbėjimą kiti neitų kalbėti su 
tokiom korporacijom kaip Coca Cola ar Asda. Bet aš 
nusprendžiau, kad tokia galimybė pasitaiko tik kartą 
gyvenime. Ir jei, jų dėka, aš galėsiu kurti produktus 
ir dirbti ties sritimi, kuri man įdomi, kodėl gi ne? 

 Šiuo metu Mimica komandą sudaro septyni 
žmonės. Tikriausiai ne vien dizaineriai?

- Komandoje esu aš, trys mokslininkės, taip pat 
turime finansininką, pakavimo industrijos special-
istą, administratorę. 

 Kaip atrodo jūsų darbo diena?
- Ofiso duris praveriu apie 8 val. Paprastai dirbu 

iki šeštos, bet jei yra kažkokių reikalų, susitikimų, 
darbas tęsiasi ir iki vėlaus vakaro. Visų pirma 
peržiūriu e-laiškus. Su vienu iš darbuotojų šiandien 
aptarsime trijų mėnesių darbus. Taip pat turiu ke-
liauti į susitikimą dėl nemokamų patalpų ofisui 
Londono centre. 16 val. su komanda apžvelgsime 
dienos darbus. O paskui važiuosiu namo, nes reikia 
krautis lagaminą: ryte skrendu į Paryžių atsiimti labai 
gražų apdovanojimą: patekau į MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) 35 išradėjų, iki 35-erių metų, 
sąrašą. MIT, galima sakyti, yra geriausias pasaulyje 
technologijų universitetas, tad labai džiaugiuosi. 
Iš Paryžiaus skrisiu tiesiai į pakuočių konferenciją 
Švedijoje. 

 Ar lieka laiko laisvalaikiui?
- Laiko sau turiu mažai, bet kartais lieka. Šiuo 

metu mokausi Swing, Lindy hop šokių. Labai smagu, 
su draugu lankome pamokas kiekvieną pirmadienį. 
Taip pat mėgstu susitikti su draugais, patinka pub 
quiz ir dievinu keliones. 

 Kalbant apie lietuvišką kilmę, lietuvišką vardą 
– ar niekada nekilo noras tapti, pavyzdžiui, Sol 
Paks, kad būtų paprasčiau ištarti angliakalbiams? 
O gal atvirkščiai – didžiuojatės lietuvišku vardu?

- Aišku didžiuojuosi. Man atrodo, kad Anglija yra 
itin daugiakultūrinė šalis ir mano vardas net nėra 
pats keisčiausias ar sunkiausias. Visiškai nejaučiu 
poreikio keisti vardą. Esu kas esu. Niekam net ne-
leidžiu manęs vadinti Sol, visuomet pataisau, kad 
mano vardas Solveiga. Šiek tiek atlaidžiau žiūriu, 
jei ne visai teisingai ištaria mano pavardę. Iš tiesų, 
būtų labai gaila, jei gėdinčiausi, slėpčiau savo kilmę. 

 Ar daug klausimų sulaukiate apie Lietuvą?
- Taip, daug kas paklausia. Jei ateinu į susitikimą 

visuomet būtinai pakalbėsime apie tai iš kur aš esu. 

 Ar pasitaikė keistų, nepatogių klausimų 
susijusių su jūsų kilme? 

- Nepatogių, keistų komentarų ar klausimų su-
laukiu ne todėl, kad esu lietuvė, o todėl, kad esu jauna 
moteris. Kartais jaučiu, kad pirmų susitikimų metu 
trečdalį laiko praleidžiu stengdamasi įrodyti, kad aš 
turiu teisę ir smegenų būti tame susitikime. Teko iš-
girsti panašių komentarų kaip, „Aaaa, so you are quite 
smart, aren’t you?“ (Aaaa, tai esate gan protinga, ar 
ne?). Neįsivaizduoju ar mano amžiaus vyrui kažkas 
taip pasakytų. Pasitaikė ir atvejų, kai, apsilankę mūsų 
tinklapyje, pamatę komandą, rašo e-laiškus adresuo-
tus vieninteliam komandos vyrui, nors kalbėti iš tiesų 
turi su manimi – kompanijos CEO. 

 Kai jūs renkatės darbuotojus, ar daugiau 
dėmesio skiriate moterims?

- Komandai renkuosi geriausius specialistus, o ne lytį. 

 Kokią įsivaizduojate Mimica produktų ateitį?
- Norėčiau, kad mūsų išradimai taptų nauju 

standartu maisto pramonėje. Dabartinės produktų 
galiojimo laiką rodančios etiketės pradėtos naudoti 
šešiasdešimtaisiais ir per tiek metų nepasikeitė. 
Manau pats metas žengti į priekį. 

Asmeninio albumo nuotr.

Turint savo verslą,  
sunkesnis už pinigų trūkumą 

yra vienišumo jausmas.

Nepatogių komentarų sulaukiu todėl, kad esu 
moteris. Kartais jaučiu, kad pirmų susitikimų metu 
trečdalį laiko praleidžiu stengdamasi įrodyti, kad aš 

turiu teisę ir smegenų būti tame susitikime.

VIRŠELIO ISTORIJA PAŽINTISPAŽINTIS
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Stilius: Make Me Stylish  
{facebook.com/makemestylish2017}
Foto: Kristida Photography  
{kristida.com}
Modeliai: Roxana & Danielle
Vieta: Champions Wharf Play Beach, 
Twickenham

Krito lapai, kaip žvaigždės,
Užklodami tamsias gatves.
Jų gyvenimo prasmę lengva nuspėti –
tiesiog, trumpam pabūti.

Klostuotas sijonas iš mamos spintos, 
vintažinis močiutės švarkas. Apsisuko 
gyvenimo ratas. Kas pamiršta atgim-
sta, kas išėjo kažkuomet iš mados – 
šiandien sugrįžta, moderniai esamuo
ju laiku.

STIL IUS

rudens/ž iemos
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GROŽIS GROŽISMENAS GY VENTISTIL IUSHigh fashion su charakteriu 
megztinis Zara
sijonas H&M
kojinaitės Simona Mui design
batai H&M
paltas French Connection

STIL IUS
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STIL IUS

Patogiam skrydžiui
palaidinė Zara
džinsai H&M
kailiniai Zara
batai Zara
skėtis Primark

Būties lengvumas 
cami palaidinė H&M
kelnės Top Shop
kimono Top Shop
batai Zara

STIL IUS
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VAŽIUOJAMTime Out
kostiumėlis Massimo Dutti
batai Mango
rankinė Zara

Išėjau pietų
megztinis Massimo Dutti
kelnės Marks & Spencer
bateliai Top Shop
paltas Massimo Dutti
auskarai H&M

STIL IUS



MENAS GY VENTI MENAS GY VENTI

LONDONIETĖ 201760 LONDONIETĖ 201761

3. Išrinkite kambario centrą
Tai nebūtinai turi būti geometrinis erdvės vi-

durys. Veikiau tai zona, kurią norite paryškinti 
labiausiai. Valgomajame tai greičiausiai bus sta-
las, virtuvėje – sala, pusryčių stalas arba pagrin-
dinė maisto gaminimo erdvė. Šiuos objektus galima 

INTERJERAI

Elmo Light kompanijos atstovas Lukas Mickus 
pataria, kaip namuose susikurti tinkamiausią 
apšvietimą.

1. Sukonkretinkite kambario funkciją
Taip, tai svetainė ar miegamasis, bet galbūt jame 

darote dar ką nors? Galbūt turite mėgstamą krėslą, 
kuriame skaitote knygas? Tai reikia įvertinti kuriant 
funkcionalų apšvietimą.

Geras apšvietimas namuose – ne prabanga, 
o būtinybė.  Mokslininkai teigia, kad nuo 
šviesos esame priklausomi kur kas labiau 

nei galvojame: apšvietimo intensyvumas, ryškumas 
ir kokybė įtakoja mūsų aktyvumą ir nuotaikų kaitą.

Visi turime įgimtą instinktą reaguoti į šviesą ir 
intuityviai jaučiame, koks jos dažnis palankiausias 
veiklai, o koks – atsipalaidavimui. Tam tikra šviesa 
gali sukelti liūdesį ar net depresiją arba priešingai – 
laimę ir džiaugsmą. Taip yra todėl, kad žmonės pagal 
šviesą pasąmoningai nustato paros laiką, kuris ir at-
skleidžia: jau metas nurimti bei eiti miegoti, ar dar 
galima užsiimti kažkokia veikla. Ilgėjančios dienos 
mums sufleruoja apie vasaros sezoną, kurio metu 
būname aktyvesni bei dažniau linksminamės, o 
ilgėjančios naktys ragina daugiau ilsėtis ir labiau 
susikaupti.

Apšvietimo prietaisų namų interjero salonuose 
yra tiek daug, jog lengvai apsisuka galva. Kurį išsi-
rinkti? Dažniausiai apsisprendžiame pažvelgę į di-
zainą: gražu, ko daugiau reikia? Žinoma, grožis ir 
dizainas labai svarbu – namai turi būti jaukūs, o 
šviesos šaltiniai privalo darniai įsilieti į namų er-
dves, pritapti prie skirtingo stiliaus. Tačiau interjero 
dermė dar ne viskas – norėdami jaustis komfortiškai, 
turite užtikrinti būtiną šviesos srautą.

2. Apšvietimas kambaryje  
negali būti vienodas

Kambario interjeras atrodys kur kas gražiau, jei 
skirtingos zonos bus apšviestos skirtingo ryškumo 
šviesa. Koks nors kampas gali būti apšviestas blau-
siau, o pagrindinė funkcinė zona – ryškiau.

4. Virtuvei reikalingas tikslinis 
apšvietimas

 Tikriausiai pastebėjote, kad virtuvės centre pra-
leidžiate nedaug laiko. Ypač dažna klaida planuojant 
apšvietimą – nepakankamai apšviečiamas maisto 
ruošimo paviršius. Jei pasikliausite vien lubų vi-
duryje pakabintu šviestuvu, ant spintelių kris ne-
malonus šešėlis. Reikalingas tikslinis darbinis 
apšvietimas, kurį galima įrengti po pakabinamo-
mis spintelėmis, lubose palei kambario perimetrą 
ar tiesiai virš virtuvės salos, jei tokia jūsų namuose 
yra.  Virtuvėje, sandėliuke ar garaže reikalingas aiš-
kus, ryškus apšvietimas. Pasirinkus dienos šviesos ar 
„šaltos“ baltos apšvietimą, virtuvėje sukursite švaros 
įvaizdį bei išvengsite nemalonaus gelsvo atspalvio.

paryškinti įvairiai. Pavyzdžiui, virš valgomojo stalo 
galima pakabinti prabangų sietyną, virš virtuvės 
salos – modernų šviestuvą, o ant darbo stalo galima 
pastatyti ne vieną, o net dvi stalines lempas, kurios 
ne tik išskirtinai atrodys, bet ir suteiks patogumo.
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5. Dėmesys valgomajam
Valgomasis – unikali erdvė, 

todėl jai reikia labai daug dėmesio. 
Prisiminkite, kad šviestuvas turi ka-
bėti tiesiai virš stalo, apšviesdamas 
visus jo kraštus, bet netrukdydamas 
žmonėms matyti vienas kitą. Vos tik 
svečiai užeis į kambarį, jie būtinai 
pastebės šviestuvą, todėl išsirinkite 
kokybišką, modernų, iš įdomių me-

džiagų pagamintą įrenginį. Galiausiai, būtinai įsigy-
kite ir šviesos intensyvumo reguliatorių – nustebsite 
pastebėję, kaip dažnai juo naudositės.6. Miegamajame - dviejų tipų 

apšvietimas
 Nors miegamasis siejamas su poilsiu, reiktų ne-

pamiršti, kad jame taip pat prasideda ir mūsų rytas. 
Miegamajame rekomenduotina derinti dviejų tipų 

7. Vonios kambario šviestuvai
Vonios kambaryje šviestuvus būtina montuoti 

prie veidrodžio. Jei pasikliausite tik lubose sumon-
tuotais šviestuvais, jūsų veidą nuolatos dengs še-
šėliai ir veidrodžiu naudotis bus labai nepatogu. 
Vonios apšvietimas labai priklauso nuo jūsų asme-
ninių įpročių. Paprastai vonioje rekomenduotinas 
dienos šviesos ar „šaltesnis“ apšvietimas, skirtas su-
kurti švaros įspūdį. Dienos šviesos lempos taip pat 
naudingos, jei naudojate kosmetiką. Esant tokiam 
apšvietimui geriausiai suprasite, kaip atrodysite na-
tūralioje dienos šviesoje. Tačiau neretai vonioje no-
rima ir atsipalaiduoti, sukurti jaukią, šiltą atmosferą. 
O tam geriausia tiks „šiltos“ baltos atspalviai. Tad 
pagalvokite, galbūt verta ir vonioje įrengti dviejų 
atspalvių apšvietimą.

9. Kiek įmanoma labiau  
išnaudokite natūralią 
šviesą

Dirbtinis apšvietimas yra 
fun kcionalus, gali pagyvinti ir 
papuošti namų erdvę. Tačiau nie-
kas neatstos natūralios šviesos. 
Privalote ją kiek įmanoma labiau 
išnaudoti. Kabinkite tik lengvas 
dienines užuolaidas arba jų visai 
atsisakykite. Jei turite tokią gali-
mybę, įsirenkite didesnius langus 
ir pagrindines darbo ir poilsio er-
dves orientuokite būtent į jas. Bus 
daug smagiau dirbti, jei jūsų veidą 
glostys saulė, o ir maistą ruošite su 
didesniu polėkiu, jei virtuvė bus 
užpildyta natūralia šviesa. Nepamirškite, kad ir vo-
nios kambarys gali būti apšviestas natūraliai – langų 

8. 
Minimalistiniams stiliui -  
inovatyvios LED technologijos

LED technologijos atvėrė stulbinančias 
galimybes kurti netikėčiausius šviečiančius 
paviršius, lanksčias šviestuvų formas, o jų 
dydis yra toks mažas, tarsi tai tebūtų papras-
čiausia interjero dekoracija, nupirkta jaukių 
mažmožių parduotuvėje. Bet neapsigaukite! 
Tai tikrasis aukštųjų technologijų šedevras, 
vieno mygtuko spustelėjimu nušviečiantis 
aplinką jaukia ir šilta namų šviesa.

INTERJERAI

Sukurti gerą, kokybišką namų apšvietimą tikrai 
nėra lengva. Jei nenorite suklysti, susisiekite su Elmo 
Light atstovais, atsiųskite klausimus ar patalpų planą 
ir profesionalai jums paskaičiuos reikalingą šviestuvų 
skaičių, atliks apšvietimo projektą, papasakos naujau-
sias apšvietimo tendencijas bei kokius šviestuvus kur 
būtų galima panaudoti. Nemokamas konsultacijas ra-

site internete www.elmo.lt.

apšvietimą. „Šiltą“ baltą šviesą naudokite vakare ir, 
netikėtai prabudus, pasišviesti naktį. „Šaltos“ baltos 
apšvietimą įjunkite keliantis ryte. Toks pasirinkimas 
leis jums ramiai ilsėtis naktį ir žvaliai prabusti ryte.

nebūtina aklinai uždengti siekiant privatumo. Tam 
pakanka lengvos širmos.

Mėgaukitės namų 
jaukumo kūri mu –  

taip apšvietimas džiugins 
ne vienerius metus.
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Kiekvieno šeimininko svajonė – jaukūs, šilti ir svarbiausia šviesūs namai, kuriuose būtų gera gyventi. 
Elmo Light apšvietimo profesionalai suprojektuos apšvietimą su pažangiausiomis LED technologijomis, 
pasiūlys išskirtinio dizaino šviestuvus, kurie ne tik skleis šviesą, bet bus išskirtinė interjero detalė.

01 Klasikinio stiliaus 
pakabinamas 
šviestuvas PRINCESS 
ELSA, 650 Eur

02 Modernus 
pakabinamas 
šviestuvas ASTROMET, 
243 Eur

03 Vonios kambario 
apšvietimas. 
Veidrodžių šviestuvai 
nuo 15 Eur

04 Svetainės, miegamojo 
kambario apšvietimas. 
Toršerai nuo 45 Eur, 
pakabinami šviestuvai 
nuo 15 Eur

05 Apšvietimas virtuvei, 
valgomajam. LED 
panelės, lubiniai 
šviestuvai nuo 5 Eur

06 Lauko apšvietimas. 
Lauko šviestuvai ir 
prožektoriai nuo  
24 Eur

07 Nemokamai 
konsultuojame, 
atliekame apšvietimo 
projektavimą, 
siunčiame į Angliją

01 

04 

06 07 

03 

05 

02 

Modernius ir išskirtinius šviestuvus rasite

+370 683 28383 | info@elmo.lt

www.elmo.lt
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At Wedding Code, we specialise in hair 
and make-up styling for weddings and 

special occasions.

Led by award-winning professional sty lists 
Jurate and Jolita, our team offers bespoke 
hair styling and make-up artistry to create 

timeless looks, enhancing your natural 
beauty and uniqueness.

We have a passion for what we do –   
leave your beauty in our hands.

WINNER 2015

t. +44 7867 962513 I t. +44 7886 602685 I e. info@weddingcode.co.uk 
www.weddingcode.co.uk I facebook.com/weddingcodeuk I instagram @weddingcode_uk



MENAS GY VENTI MENAS GY VENTI

LONDONIETĖ 201766 LONDONIETĖ 201767

FROM MY BOOKSHELF

A social cup of tea in Royal Automobile Club.

From the top of the shelf
The Consequences of Love
by Sandra Howard
Nothing like a biased review on 

Amazon of the book you have devou-
red and enjoyed enormously triggers 
ones urge to set a record straight. So 
what was initially planned as a social 
cup of tea in Royal Automobile Club 
with the charming Sandra Howard, 
turned into a light-hearted informal 
interview and an inspiring chat about 
her latest novel.

In my view, people who lead in-
teresting lives, inevitably write in-
teresting books. So first of all, a quick word of 
introduction.

Sandra Howard is a former model, her face ador-
ned several Vogue covers on both sides of Atlantic 
in the 60’s, she was photographed by such industry 
giants as David Bailey and Norman Parkinson and 
is still in high demand as a model, frequently fea-
turing in Daily Mail fashion spreads and gracing 
pages of Marks and Spencer catalogues. During 2005 
General Elections Sandra was again on a spot-light, 
when her (fourth) husband Michael Howard led the 
Conservative party against Tony Blair’s campaign 
with an admirable pose and professionalism.

Oh, and did I mention that she is actually styled 
as Sandra Howard, Baroness Howard of Lympne. 
However, you would seldomly meet a more down-
to-earth and humble person titled or otherwise. So 
no wonder, that her warmth, affability and most ge-
nuine kindness so evidently reflects in her books. No 
matter how controversial or socially inadmissible 

Confessions of the self-proclaimed 
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the issue, there is not even a grain 
of judgement nor condemnation.

Her latest book, a touching love 
story between an English woman 
and a Muslim journalist, who had 

to flee the country because of his heroic involve-
ment in the fight with terrorism, is in fact vastly 
topical. Exploring the inner depths of human emo-
tions, Sandra is contemplating on such poignant 
matters, as whether all love affairs are condemnable, 
or how do you help an addict who is unwilling to 
help himself, or are all Muslims a threat? Wrapping 
these serious issues into a griping story and a dulcet 
narration, Sandra does not offer any ready answers 
just merely shows her readers that there is always 
two sides of every story.

I could not summarise any better the essence of 
this novel, than the author herself: „The Consequence 
of Love is a story about the dilemmas of the heart, 
the pulls of loyalty and emotion sacrifices that so-
metimes have to be made“.

This is Sandra Howard’s sixth novel, and is out in 
hardback, e-book and paperback, therefore whiche-
ver is your preferred format, I genuinely recommend 
it!
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For social history buffs
The Husband Hunters.
Social climbing in London 
and New York.
by Anne de Courcy
A very well researched and beautifully written, 

this informative yet entertaining read is, in my view, 
one of the best that Anne de Courcy has produced so 
far. And you thought that modern day gold-diggers 
are ruthless. This tale of scheming and plotting, in 
most cases by socially ambitious mothers, will make 
you think again. Be it as it may, thanks to the bo-
ttomless dowries of those poor American heiresses, 
most of the grandest stately homes in England are 
still standing in their full splendour even though 
quite a few of the arranged marriages crumbled ra-
ther prematurely.

Dusted off
Gentlemen Prefer Blondes
by Anita Loos 
From time to time I like returning to my favourite 

oldies. As all classic creations, like a well cut black 
jacket, always remain that. Classic.

And if you, like Yours Truly, tend to feel the strain 
of the holidays season somewhat overwhelming at 
times, there is nothing like a good laugh to aid you 
in releasing some steem. This one is my absolute 
favourite. Witty in a very blond way and tremen-
dously, side-splitting and certain garment-wetting 
funny. Just a word of warning. If you would opt for 
it as your morning-commute read, be prepared to 
buff-off puzzled stares of the fellow passengers, as 
your uncontrollable giggling might suggest that you 
are not on a way to work, but returning from a very 
long and a very merry office party. But heed not, as 
it‘s that time of the year after all.

Foto: Kristida Photography
Stilius: Make Me Stylish

Parašykite mums apie savo mėgstamus skaiti-
nius, apie kokias knygas norėtumėte sužinoti, su kokiais 
autoriais susipažinti. Įdomiausių e-laiškų autoriams pa-
dovanosime Sandros Howard The Consequences of Love ir 
Valdo Papievio Žiebtuvėliai Anarchistai knygas. Laukiame 
jūsų e-laiškų EDITOR@LONDONIETE.COM.

Nuo lietuviškų perliukų 
lentynos
Žiebtuvėliai Anarchistai
autorius Valdas Papievis
Man Valdo Papievio vardas - tarsi Paryžiaus sino-

nimas. Kokios giminingos jų esybės ir sielos. Niekada 
neišvykstu iš šio miesto nesusitikusi su geru bičiuliu ir 
tikru rašytinio žodžio virtuozu. Pagurkšnojam vyną 
gatvės kavinėse, pasivaikštom Senos krantinėmis, 
paliežuvaujam ir intelektualiom temom pašnekam. 

Tačiau visada sunku išpešti, o ką gi naujo jis tuo-
met rašo. Prietaringas. Bet užtat visuomet maloni 
staigmena, kai pasirodo jo nauja knyga, kurią man 
visada nuperka tėtis ir pirmas ją perskaitęs pateikia 
trumpą recenziją.

„Džiazas“, - pasakė apie šį apsakymų rinkinį. Iš 
tiesų, tas papieviškas, kiek vangokas bet begalo tur-
tingas, beveik donelaitiška maniera besirutuliojan-
tis pasakojimo ritmas skamba kaip muzika. „Kaip 
aprašyti kas vyksta, kai nieko nevyksta“, pats savęs 
klausia autorius. Ogi tereikia būti pastabiam, juk kas-
dienišką poeziją rasti gali visur: ir šaižiam kiro krykš-
tavime, ir po pavasarinės audros nuo medžio lapo 
ašarojančiame lietaus laše, ir Paryžiaus skersgatvių 
labirintuose.

Iš tiesų kaip dažnai mes lekiam į telefono ekraną 
įbestom nosim, o „gyvenimas - tarsi sekmadienis: 
toks ilgas iš ryto, kai dar nesugalvojęs ką veiksi, o 
štai jo nebėra“. Auksiniai žodžiai. Ir tikrai nebijokite, 
jog lyriška poetiškos prozos melodija jus užliūliuos 
į tingų, estetinio pasitenkinimo snaudulį. Visi trys 
apsakymai dosniai nusagstyti gyvenimiškos išminties 
perliukais, pamąstymais apie laiko tėkmę, žmonių 
santykius bei egzistencinę prasmę. 

Taigi, jei ieškosite kur pasislėpti nuo iki koktumo 
įgrisusių banalių Kalėdinių dainuškų ir prieššventi-
nio šurmulio tuštybės  tikrai nerasite tinkamesnės 
užuovėjos.

For the little bookwormies
Winnie-the-Pooh
by A. A. Milne
For many a release of a heartwarming film Goodbye Christopher Robin, (about 

A. A. Milne’s son, who became a prototype for one of the most famous children 
in literature in his father’s series of world-renowned Winnie-the-Pooh nursery 
books) might serve as an incentive to revisit ones childhood. But regardless whe-
ther you have already seen the film, or not, this quintessential childrens’ classic 
will make an ideal stocking filler and then a perfect bedtime read. After all, you 
don‘t instill the love of reading in your little ones from the books. You lead them 
by example.



MENAS GY VENTI MENAS GY VENTI

LONDONIETĖ 201770 LONDONIETĖ 201771

Foto: Algis Kriščiūnas.
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Pirties ritualai
Vilniaus oro uoste mane pasitiko bičiulės. 

Užsiplepėjus net nepastebėjau, kad jau įsukame į 
Margio kiemą: viešbutis nuo Vilniaus įsikūręs apie 40 
minučių kelio automobiliu, 7 km nuo Trakų ir garsios 
pilies, kurią, jei jau atvyksite su svečiais iš Anglijos, 
būtinai turėsite parodyti. Gera žinia ta, kad Margio 
kolektyvas ne tik jumis pasirūpins viešbučio terito-
rijoje, bet, pageidaujant, suorganizuos ekskursijas į 
Vilnių, Trakus ir visur kur tik reikia, jau nekalbant 
apie pasitikimus ir nuvežimus iki oro uosto. Išvis, jei 
kas niurzga, kad Lietuvoje aptarnavimo kokybė tai 
jau ne lygis – patikėkite, tokio malonaus, paslaugaus 
ir draugiško kolektyvo seniai neteko matyti.

Londonietes ir vilnietes sutikusi Aušra pakvietė 
jaustis kaip namuose. Mane, poemų ir kitų sweet no
things mėgėją, sužavėjo, jog tik įžengę į viešbučio 
priimamąjį svečiai gali išsitraukti kiekvienas jam 
skirtą novelę, specialiai sukurtą rašytojo pozityvisto 
Jeronimo Lauciaus. Mano vadinosi „Vienatvės sosto 
kambarys“. „Kiek daug tau nereikalingų daiktų, be-
reikšmių smulkmenų, kiek daug vardų, nevertų nei 
tavo dėmesio, nei širdies. O tu tam skyrei ir savo min-
tis, ir jausmus, viskam netaikydama principo, dovano-
jančio laisvę ir gyvenimo laiką: kur galima nuskristi, 
ten neverta važiuoti, kur galima nuvažiuoti, nereikia 
eiti. Nusišypsojusi sau, dar patobulini dabar jau at-
rastą, teikiantį džiaugsmą dėsnį – o gal ir eiti nebū-
tina, gal paprasčiau pasikviesti“. Argi nesimboliška?

 DOVILĖ ILEVIČIŪTĖ

Numetusios lagaminus kambaryje ir atsispyru-
sios baltų patalų vilionėms (nors po maratono ir 
kelionės taip norėjosi kristi į lovą ir iš jos nesikelti 
kelias paras) pajudėjome link pirmos lepinimosi 
vietos – pirties. Pirtis yra dar vienas objektas, kurio 
ilgimės mes, svečiose šalyse namus sukūrę. O pir-
tis ant ežero kranto – svajonių viršūnė. Ir tai supras 
tik Anglijos lietuviai, nes nieko panašaus čia ne-
randame. Taip, yra prabangūs viešbučiai, SPA, eže-
rai (kuriuose dažniausiai net negalima maudytis, o 
jais tik pasigrožėti), bet nieko panašaus į tas pirtis. 
Netgi viena iš populiariausių Londonietės tinklapio 
forumo temų – „Ar yra Londone pirtis“? Tikrai to-
kios nėra. Nes nėra ežero, nėra tradicijų, nėra me-
dinio liepto, ant kurio gera prisėsti ir įmerkti kojas 
į tyvuliuojantį vandenį. 

Margyje pirtį galima išsinuomoti pagal porei-
kius – kelioms valandoms ar visam vakarui. Lauko 
pirties nameliai, įsikūrę šiek tiek toliau nuo pagrin-
dinio viešbučio, tad norintiems privatumo geriau 
nebūna: ramybės niekas nedrums, o jei kažko pri-
reiks – tereikia paskambinti telefonu ir Margio ko-
lektyvas išpildys jūsų norus. Išsipėrėm beržinėmis 
vantomis, karštyje palikome visas miesto dulkes ir 
taip įkaitome, kad net įsidrąsinome įlįsti į ledinį 
ežero vandenį. Grilyje keptos vaišės laukė čia pat 
esančioje pirties salėje. 

Nesu didžiulė pirčių mėgėja, tačiau kalbama apie 
jų gydomąją ir atpailaiduojančią galią, tad tikrai kar-
tais verta pasikaitinti. Norintiems sužinoti daugiau 
apie pirčių kultūrą, tradicijas, medaus, druskų, vantų 
vanojimo procedūras, žolelių arbatų gėrimo cere-
monijas Margio kolektyvas parūpins profesionalų 
pirtininką. Yra ir angliškai kalbančių pirtininkų, tad 
tikrai ne bėda, jei planuojate beržine vanta gerai iš-
vanoti draugą angliakalbį ir dar prie viso to supa-
žindinti su lietuviškais pirčių ritualais.

Per penkiolika Londone praleistų metų sutikau 
daugybę Anglijoje gyvenančių lietuvių ir iš-
klausiau šimtus istorijų. Dažnai pati sulaukiu 

ir užduodu klausimą: ko labiausiai ilgitės iš Lietuvos? 
Mamos, tėčio, artimųjų, draugų, cepelinų. Bet yra dar 
vienas itin išsiilgtas objektas, kurio, deja, nepasikviesi 
į svečius, neparsiveši lagamine ir neparagausi užsu-
kęs į Bernelių Užeigą sostinės rytuose. Tai lietuviškas 
ežeras. Mes taip ilgimės ežerų veidrodinės ramybės, 
vandenyje atsispindinčių saulėlydžių, piknikų gam-
toje ir maudynių lėtame ežero vandenyje.

Sakoma, kad už gyvenimo pasiekimus save ne tik 

reikia, bet ir būtina apdovanoti. Kaip jums pasieki-
mas – per valandą ir 56 minutes nubėgti šiek tiek 
daugiau nei 21 kilometrą? Taip, rudenį dalyvavau 
pirmajame savo gyvenime pusės maratono bėgime. 
O kitą rytą mėgavausi lietuviško ežero ramybe ne-
toli Trakų įsikūrusiame Margio viešbutyje. Kone 
teleportacija: šeštadienis praleistas lietuje ir šaltyje 
Windsor’o bėgimo trasoje, o sekmadienis jau lietu-
viškoje pirtyje ant ežero kranto. Sakot, ką ten veikti 
žiemai artėjant, kai šalta, drėgna, lyja? Aš tikiu, kad 
gyvenime nereikia laukti trijų dalykų: laimėto mi-
lijono, laimingai pasibaigusios meilės ir gero oro.

ATRADIMAI IR REKOMENDACIJOS ATRADIMAI IR REKOMENDACIJOS

„Pirtis yra dar vienas objek-
tas, kurio ilgimės mes, sve-
čiose šalyse namus sukūrę. 
O pirtis ant ežero kranto – 
svajonių viršūnė. Ir tai su-
pras tik Anglijos lietuviai, 
nes nieko panašaus čia 
nerandame.“

Gyvenime nereikia laukti trijų dalykų: laimėto milijono, laimingai pa-
sibaigusios meilės ir gero oro.
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restorano virtuvėje kiek įmanoma naudojami vieti-
niai produktai, rūpinamasi, kad maistas būtų svei-
kas ir natūralus, jam pagardinti naudojami vietoje 
išauginti žalumynai ir prieskoniai. 

ATRADIMAI IR REKOMENDACIJOS ATRADIMAI IR REKOMENDACIJOS

Vasara Margio teritorijoje vyksta Anglijos karalienės nu-
mylėtinių valų korgių paroda. Veislė juk karališka, tad į 
šią šventę tiek dalyviai, tiek žiūrovai atvyksta pasitempę, 
moterys pasipuošusios skrybėlaitėmis.

Gurmaniški 
malonumai

Margio viešbutį supa ne tik ežeras, bet ir ramybė, 
privatumas, gaivus pušyno oras. Čia galima išsinuo-
moti ir viešbučio kambarius, ir atskiras dviaukš-
tes vilas, su didelėmis terasomis: įsivaizduoju kaip 
fantastiška juose vasaros vakarais, įsisupus į pledą 
gurkšnoti žolelių arbatą ir mėgautis lietuviško ežero 
ir pušyno kraštovaizdžiu. 

Viešbutis svečius priima ir su gyvūnais. Tad jūsų 
numylėtam šuniukui nebereikės liūdnomis akimis 
žiūrėti pro virtuvės langą ir laukti, kada grįš šeimi-
ninkai. Jis turi galimybę atostogauti drauge su jumis 
(žinoma, reikės laikytis švaros ir tvarkos taisyklių). 
Beje, vasara Margio teritorijoje vyksta Anglijos ka-
ralienės numylėtinių valų korgių paroda. Veislė juk 
karališka, tad į šią šventę tiek dalyviai, tiek žiūro-
vai atvyksta pasitempę, moterys pasipuošusios 
skrybėlaitėmis. 

Renginių ir veiklos Margyje netrūksta bet kokiu 
metų laiku: mėgstantiems aktyvų poilsį čia įreng-
tos teniso, tinklinio, krepšinio aikštės. Galima išsi-
nuomoti valtis, leisti į žvejybą. Pavasarį mažiesiems 
gamtos mėgėjams organizuojama inkilų šventė, 
rudenį – moliūgų. Margio ežerą apklojus storam 
ledo sluoksniui atsidaro čiuožykla po atviru 
dangumi. Paruošiamas ledas, vakare jis gra-
žiai apšviečiamas, lauke groja lengva muzika. 
Visai šalia ežero esančioje salėje vyksta 
prekyba karštu šokoladu, vynu, gar-
džiais kibinais. Vietoje nuo-
mojamos pačiūžos. Šaltuko 
sukandžioti čiuožikai vi-
suomet gali sušilti vidaus 

70 vietų restoranas yra pirmajame  viešbučio 
aukšte, iš kurio atsiveria panoraminis vaizdas į 
Margio ežerą, o vasarą pietauti ar vakarieniauti ga-
lima kvėpuojant gaiviu pušyno oru lauko terasoje.

saunoje, garinėje pirtelėje ar vienoje iš lauko pirčių 
ant ežero kranto. 

Aktyvaus poilsio, nubėgus pusmaratonį, man 
šįkart nesinorėjo. Aktyviausia ką nuveikiau per tris 
čia praleistas dienas - paplaukiojau baseine. O toliau 
tiesiog lepinau pavargusius raumenis šalia baseino 
esančiose saunose, sūkurinėje vonioje ir SPA kam-
bariuose. Labai patiko viso kūno atpalaiduojantis 
masažas: po procedūros net veidas atrodė skaistes-
nis, jaučiausi tarsi po saldaus popietės miego. 

Žinau, kad skambės keistai, tačiau dar vieno 
dalyko nepamiršiu iš viešnagės Margyje: avienos 
sriubos. Paplaukiojus baseine ir išalkus tai buvo 
geriausia, ko galėjau tikėtis: gaivus sultinys, švelnus 
skonis, sultinga mėsa. Anglai turi tokį žodį – craving 
(t.y. kažko labai stipriai užsinorėti). Tai ši sriuba - 
patiekalas, kurio craving’siu ne kartą.

Geras poilsis neatsiejamas nuo gero maisto. Visi 
patiekalai, kuriuos spėjau paragauti restorane išties 
labai patiko. Prisiminiau kelis garsaus britų kuli-
naro Gordon Ramsay TV šou  epizodus: jis visuo-

met akcentuoja, kad meniu turi būti trumpas, 
aiškus, o restorano vinis – kokybiš-
kas, šviežias, gardus maistas. Ne veltui 
booking.com tinklapyje ir kitur atsi-
liepimus paliekantys klientai liaupsina 

Margio maistą, nes šių nerašytų gero 
restorano taisyklių čia išties laikomasi. 

Manau Gordon Ramsay liktų patenkintas: 
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Viskas imanoma
Kartais pagalvoju, kaip lengvai mes susikuriame 

nereikalingų rūpesčių, problemų, kaip jaudinamės 
dėl mažmožių. Bet kurioje vietoje juk galima rasti 
netobulumų. O ir tai, kas vienam nepatinka, kitam 
– būtent tai ko reikia. Baseino vanduo kažkam per 
šaltas, kitam – vėsus ir gaivus. Aptarnavimas – kaž-
kam dėmesingas, kažkam – įkyrus. 

Kurioziškų, netobulų, netikėtų situacijų gyve-
nime pasitaiko visiems ir visur. Tad paprasčiausia 
taisyklė nesugadinti sau (paskui ir kitiems) nuotai-
kos – kalbėtis, paklausti, pasakyti, paprašyti. Jau de-
vynerius metus Margyje dirbanti pardavimų vadovė 
Aušra Deveikienė taip pat įsitikinusi, kad problemų 
dažniausiai net nėra – yra tik maži ar didesni iššūkiai. 
„Kartą net vestuves per vieną naktį teko suorgani-
zuoti, va čia tai buvo iššūkis“, - šypsosi ji, prisimi-
nusi. Istorija trumpa: jaunavedžių pora tik paskutinę 
minutę sužinojo, kad jų rezervuota kaimo sodyba 
išnuomota kitiems. „Kone verkdama man paskam-
bino nuotakos mama. Iškarto net nepatikėjau, kad 
taip nutiko! Buvo liūdna ir gaila į keblią situaciją 
patekusių žmonių. Visa komanda plušo per naktį, 
ruošėme dekoracijas, vaišes, klojom stalus. Nesvarbu 
kiek turime laiko – viską stengiamės atlikti idealiai. 
Jaunoji siūlėsi į pagalbą, bet liepėm jai keliauti namo 
ir ilsėtis prieš šventę – juk mes čia visi ir esame tam, 
kad padėtume įgyvendinti norus, o kartais ir svajo-
nes“, - pasakoja Aušra.

Virš 500 vestuvių, asmeninių švenčių, konfe-
rencijų ir įmonių renginių su komanda suorgani-
zavusi Aušra pasirengusi bet kokiems iššūkiams. 

„Margyje gimsta vienos iš gražiau-
sių gyvenimo akimirkų. Čia susituo-
kusios poros grįžta krikštynoms su 
pirmu, antru, trečiu mažyliu, šven-
čia sukaktuves, vestuvių metines. 
Margis tampa tarsi šeimos tradicija, 
ypatinga vieta“.

„Net nebesuskaičiuoju, - atsidūsta šypsodamasi. - 
Svečiai mane dažnai painioja su vestuvių planuotoja. 
Beveik ja ir esu. Per tiek metų sukaupiau milžinišką 
patirtį, dirbame su patikimiausiais, laiko patikrin-
tais partneriais, žinome, kur ieškoti dekoracijų, fo-
tografų, atlikėjų, transporto, kaip paruošti gražią, 
smagią ir įsimintiną šventę. Su džiaugsmu dalinuosi 
patirtimi, taip užsakovai sutaupo savo laiką, šventės 
biudžetą – juk visada yra paprasčiau ir finansiškai 
geriau viską užsakyti iš vienų rankų“. 

Smalsu sužinoti, ar Margyje dažnai tuokiasi 
užsienio lietuviai? Aušra pastebi, kad išties gausu, 
ypatingai mišrių santuokų. Viešbutyje atšoktos 
vokiškos, itališkos, ispaniškos, angliškos vestuvės. 
Kartą net jai pačiai teko vilktis indišką sarį (jaunųjų 
dovaną): pirma vestuvių diena vyko pagal indiškas 
tradicijas, su indiškomis dekoracijomis, indų virtu-
vės patiekalais. Antra - visiška priešingybė: tautiš-
kos lietuviškos vestuvės ant ežero kranto esančioje 
salėje. „Jei vestuvės vyksta dvi dienas svečiams vi-
suomet siūlome oficialią dalį švęsti pagrindiniame 
viešbučio pastate, o antrai dienai persikelti į ežero 
salę – atmosfera čia labiau atpalaiduojanti, gamtoje 
ant grilio kepamos vaišės, galima užsisakyti vandens 
pramogas. Jeigu yra sveikatos ir noro – vestuvinin-
kai gali sužaisti krepšinį ar tinklinį. Man atrodo, 
kad nieko nėra neįmanomo, svarbu pasikalbėti su 
pora ir, sužinojus jų norus bei lūkesčius, išpildyti. 
Šiais technologijų laikais tai itin paprasta, net jei 
jaunavedžiai gyvena svečioje šalyje: Skype ar Viber 
pagalba galime ne tik pabendrauti, bet ir išsirinkti 

Žiema Margyje.

dekoracijas, spalvas, gėles, staltieses, taures, lėkštes 
ir visus kitus vestuvėms reikalingus dalykus“, - ren-
ginių planavimo patirtimi dalinasi Aušra.

Mišrios vestuvės dažnai tampa ne tik švente 
jauniesiems, bet ir pažintine išvyka po Lietuvą vi-
siems naujos šeimos nariams.  Margio kolektyvas 
apie viską pagalvoja ir net yra sudarę specialius že-
mėlapius su kelionėmis, organizuoja ekskursijas po 
Trakus, Vilnių, žymiausias ir gražiausias Lietuvos 
vietas. 

Trakų pašonėje jau vienuolika metų gyvuo-
jančiame viešbutyje, pasak Aušros, svečiai ne tik 
praleidžia vieną ar kelias naktis, bet ir išsiveža neį-
kainojamų prisiminimų.  „Iš tiesų be galo malonu 
žinoti, kad čia gimsta vienos iš gražiausių gyve-
nimo akimirkų. Dažnai matau šeimų, susituokusių 

Margyje, augančius vaikus: poros grįžta krikštynoms 
su pirmu, antru, trečiu mažyliu, švenčia sukaktuves, 
vestuvių metines. Margis tampa tarsi šeimos tradi-
cija, ypatinga vieta“.

Viešbutis Margis
Ežero g. 39,  

Penkininkų kaimas, Trakų rajonas

E: vadyba@margis.lt
T. + 370 685 35303

www.margis.lt
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Redemption  - nuodėmėms išpirkti
Sakoma, jog žmogus geriausiai jaučiasi, kai vyrau-
ja balansas ir harmonija. Dažnam iš mūsų po 
švenčių norisi gyventi šiek tiek saikingiau, lengvi-
au. Kai po vieno iš vakarėlių maratono, atsisakiau 
eiti su drauge pietų, kad išvengčiau eilinės vyno 
taurės, ji mane pasikvietė išpirkti savo nuodėmių į 
Redemption barą-restoraną. Šio baro koncepcija  - 
paprasta: jokio alkoholio, cukraus ir miltų, dau-
guma patiekalų pritaikyti ne tik vegetarams, bet 
ir veganams. Tiesą sakant, ši idėja nesužavėjo, bet 
draugė spaudė, kol galiausiai įkalbėjo. Baro įkūrė-
jos ne viename interviu yra juokavusios, kad pats 
sunkiausias sprendimas - ateiti į šią vietą. Jų šūkis: 
spoil yourself without spoiling yourself - lepink save 
nekenkdamas sau. Panašu, jog konceptas veikia al-
ternatyvesnio, sveikesnio maisto bei gėrimų, pasiil-
gusių tarpe. Kažkas atsiliepimuose šią vietą pavadi-
no gerų intencijų šventove. Ir visiškai pelnytai. Po 
skonio receptorių šokį sukėlusios Frocoritos (koko-
so vandens, laimo ir beržų sirupo Margaritos), dar 
poros inovatyvių nealkoholinių kokteilių sesijos, 
ir neapkraunančių, puikiai subalansuotus skonius 
transliuojančių, jackfruit (stambusis duonmedis) ir 
kokosų pieno kario pietų - išėjome su fantastišku 

MONIKA VLAGERY TĖ

Nuo pirmadienio  
{sausio 1} – viskas kitaip

lengvumo pojūčiu. Kitą rytą dėkojau sau 
ir Redemption - diena be maudžiančios 
galvos. Ir net pati susiplakiau vitaminų 
kupiną kokteilį. Ar ilgam? Bet kokiu atve-
ju - į sveikatą! 6 Chepstow Road, Notting 
Hill,  W2 5BH ir 320 Old Street, Shoreditch,  
EC1V 9DR, www.redemptionbar.co.uk.

Paslaptingieji 1920-ųjų pop-up vakarėliai
Jei švenčių maratonas buvo ne itin siautulingas, 
o galbūt norisi išsklaidyti pošventinį slogumo 
jausmą  - The Candlelight Club kviečia pasinerti 
į 1920-ųjų speakeasy (kalbėk tyliai) dvasią. Pro-
hibicijos laikus atkartojantis vakarėlis, kurio tikslią 
lokaciją bei slaptažodį (be kurio nepateksite į vidų) 
sužinosite tik likus porai dienų iki rengi nio - pasit-
inka šimtų žvakių šviesoje. Ir tik jų. Vos vieną ar du 
kartus per mėnesį. Tad kažkur užtikusi šio pop-up’o 
nuotraukas, pirkau bilietus ir rezgiau pasimatymo 
idėjas. Nors visiškai neplanuotai, turint galvoje, 
jog visiškai tos dienos nesureikšminame - bilietus 
gavome Valentino dienai. Ironiška, bet, pasirodo - 
romantika turi tendenciją pati tave surasti. Vien 
pasiruošimas šiam vakarui suteikė malonumą: 
paieškos retro suknelės, ilgų, juodų pirštinių, tuo 
laikotarpiu populiaraus cigaretės kandiklio bei 
plaukų aksesuarų. Kažkas labai žavaus visame 
tame laukime, savotiškame žaidime. Velniškai 
smagu įsikūnyti į kitokį amplua. Šarmingas būdas 
pabėgti nuo rutinos, tiesa? Elegantiškas kokteilių 
meniu, putojantis vynas ir, jei panorėsite, gardi va-
karienė, skambant gyvai džiazo melodijai - sukuria 
unikalią, bet neįpareigojančią atmosferą. Nors 

teko lankytis ne viename 
speakeasy vakarėlyje, tači-
au šis autentiškai atkurtas 
vakaras  - stiprus favoritas, 
instinktyviai, per akimirk-
snį, įtraukęs į savo žaidimą. 
Pasipuošus vintažine flap
per stiliaus suknele, pasidažius gaivališkai raud-
onai lūpas ir įsielektrinus atmosferai - itin lengva 
pamiršti už durų paliktą pasaulį. Ir bent vakarui 
atsiduoti teatrališkumui, visą kūną užliejančiai 
muzikai ir lengvam siautuliui. Likome tik mes, ret-
ro stiliaus taurėse dūkstantys šampano burbulai ir 
šokis. O daugiau viskas - ten, už durų. Ar tai būtų 
pasimatymas, girls night out, ar vakaras su draugų 
kompanija - rekomenduoju. Bilietai: nuo £25. Vi
eta: pranešama elektroniniu laišku likus porai dienų. 
Aprangos kodas: XX amžiaus 3iojo dešimtmetis, 
vintažas, Great Gatsby. I: www.thecandlelightclub.
com.

Naujųjų metų pradžioje leiskime sau: atsipūsti, sulėtinti tempą ir mėgautis. 
2018ieji žada įdomią pradžią su jaukiais vakarais žvakių šviesoje, virgin 
kokteiliais ar intelektualiais pokalbiais BFI kino teatre. 5 idėjos įkvėpimui.

IDĖ JOS IDĖ JOS

Peggy Porschen Parlour: 
rožinė dangiškų desertų 
karalystė 

Turbūt vieni atviriausių pokalbių Londone vyksta 
susėdus prie afternoon tea puodelio: laikas lėtiems 
pasimatymams su draugėmis. Išbandykite pas-
telinę, rožinę kavinę Belgrave rajone. Kaip ją pa-
vadino mano šešių metukų dukterėčia –princesių 
kavinė! Ne tik Kate Moss, Gwyneth Paltrow, Ma-
donna giria Peggy Porchen desertus. Peggy Porch
en Parlour - tai Londono kavinių sensacija Insta-
gram’e. Pati įkūrėja rekomenduoja paragauti jos 
žymiojo juodojo šokolado ir Griottine vyšnių Black 
Forest pyragėlio, su puodeliu karamelinės arbatos, 
papuoštos rožės žiedlapiais. So sweet! Galbūt ne 
kiekvieno skoniui ir tiek saldumas, tiek kainos 
gerokai perlenkia lazdą – bet išbandyti galima. 
116  Ebury St, Belgravia, SW1W 9QQ. I: www.
peggyporschen.com.

Vakarienė ir kinas BFI Southbank
Londonas - vienas iš pirmųjų miestų, kurį pa-
siekia naujausių filmų premjeros, festivaliai, 
susitikimai ir diskusijos su žymiausiais režisie-
riais bei kūrėjais. Tai viena iš priežasčių, kodėl 
BFI Southbank, keturių kino salių teatras - vi-
ena mėgstamiausių vietų praleisti vėsius žie-

mos vakarus. Prieš ar po filmo smagu pasimėgauti 
kava, taure vyno ar vakariene viename iš dviejų The 
Riverfront ar BFI Bar & Kitchen kavinių. Jaunimas 
iki 25-erių metų gali žiūrėti visus filmus tik už £3. 
2018-ųjų sezonas žada intriguojančią programą. 
Sausio 10 dieną vyks susitikimas ir filmo apie vieno 
žymiausio visų laikų gitaristo Eric Clapton aptari-
mas, kuriame dalyvaus ir pats muzikantas. Belvedere 
Rd, South Bank, London SE1 8XT. I: www.bfi.org.uk.

Šventiškiausias Anglijos baras
Žiemos šventes pabaikime šventiškiausiame 
Anglijos bare. The Churchill Arms pub’as žvilgsnį 
patraukia iš tolo: vasarą jis pasipuošia gėlių gausy-
be, o žiemą pasidabina eglutėmis ir daugybe gir-
liandų. Nenuostabu, kad šis baras vadinamas 
šventiškiausiu visoje Anglijoje. Iš išorės girliandų 
spindėjime ir eglučių gausybėje skęstantis The 
Churchill Arms lankytojų nepaliauja stebinęs ir vi-
duje. Pradžioje atrodo, kad patekai į eilinį pub‘ą, 
kuriame numalšinti alkį geriausiu atveju galėsi fish 
and chips patiekalu. Tačiau randi gardžių tailand-
ietiškų patiekalų, kurių dosni porcija kainuoja 
apie £8. Ar galima rasti pigiau viename brangi-
ausių Londono rajonų - Notting Hill‘e? Žinoma, 
kulinarinių šedevrų nesitikėkite, bet palyginus su 
kitų barų maistu - šiame tikrai skanu ir nebrangu. 
The Churchill Arms, 119 Kensington Church Street, 
Kensington, Londonas W8 7LN.
Daugiau įkvėpimų ir idėjų – www.londoniete.com

Nuo pirmadienio – viskas kitaip.
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Clayton Hartley nuotr.
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Ko tik nėra matęs ir girdėjęs garsusis Londono 
Savoy viešbutis. Viename iš jo apartamentų iki šiol 
visuomet pamerkiama dvylika rožių – visai taip, 
kaip reikalaudavo aktorė Marlene Dietrich. Čia 
lankydavosi Marilyn Monroe, o Čarlis Čaplinas 
šventė įšventinimą į riterius. Savoy ir šiandien di-
džiuojasi prabangiais vakarais ir ypatingais sve-
čiais, kurių sėkmę saugo juodo katino Kasparo 
statula. Į šio istorinio viešbučio pokylių salėje or-
ganizuojamą labdaros pokylį lapkričio vakarą rin-
kosi verslo, politikos, meno atstovai iš Lietuvos ir 
Jungtinės Karalystės. 

Į pokylį JK sostinėje tautiečius tradiciškai 
sukvietė Lietuvos komercijos rūmai Jungtinėje 
Karalystėje (LCCUK) – šio renginio iniciatoriai 
kiekvienų metų rudenį į iškilmingą vakarienę su-
buria tuos, kurie nori bei gali aukoti Lietuvoje vei-
kiantiems labdaros fondams.

Šiemet labdaros pokylio renginio metu surink-
tos lėšos paaukotos Vilniaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikų filialo vaikų ligoninei, kurioje gy-
domi įvairiausiomis sunkiomis ligomis sergan-
tys Lietuvos vaikai, atliekamos sudėtingiausios 
operacijos, tarp jų – ir organų transplantacijos. 
Vaikų ligoninės paramos fondo direktorės Olgos 
Zimanaitės teigimu, jau nuspręsta, kad šiųmetės 
labdaros pokylio lėšos bus skirtos Vaikų onkohe-
matologijos skyriaus Kaulų čiulpų 
transplantacijos poskyriui, įsigyti 
baldams su specialiu antibakteriniu 
paviršiumi. Tai – gyvybiškai svarbi 
įranga.

Lietuvos ambasadoriaus Jung-
tinėje Karalystėje Renato Norkaus 
globojamame renginyje netrūko 
gerai žinomų veidų: Londono Sičio 
meras Peter Estlin, ambasadorius JK 
Vygaudas Ušackas, o labdaros po-
kylį vedė garsus žurnalistas Andrius 
Tapinas, vakaro metu savo pasiro-
dymą surengė Lietuvos tenoras 

Merūnas Vitulskis ir džiazo grupė The Cannaries. 
Neatlygintinai dirbusios Lietuvos garsenybės savo 
atsidavimu, nuoširdumu ir profesionaliu darbu 
tiesiog sužavėjo publiką. 

Daugiausiai dėmesio pokylio metu tradiciškai 
sulaukė aukcionas, kurio metu dalyviai varžėsi dėl 
įvairių meno kūrinių bei rėmėjų įsteigtų prizų. 
Už menininko Ben Mitchell paveikslą „How’s 
My Hair aukcione sumokėta 5535 eurų, Viktoro 
Tunkevičiaus bronzinę skulptūrą „Angelas sar-
gas“ – 3875 eurų, o skulptoriaus Remigijaus Kriuko 
stiklo kūrinys „Ledo gėlė“ įsigyta už 3430 eurų.

Aukciono metu iš viso surinkta rekordiškai di-
delė suma – 31 100 eurų. Visi renginio dalyviai ir 
kitaip aukojo bei prisidėjo prie vaikų sveikata be-
sirūpinančios įstaigos gerovės. Bendra paramos 
suma siekė beveik 40 000 eurų. 

Labdaros pokylis The Savoy

Alderman Peter Estlin 
su žmona Lindy.

Dr. Olga Zymanaitė, dr. A. Liubšys, 
dr. Ema Kavaliūnaitė.

Izabela Niewiadomska, 
Alan Bolton, Diana Skolaitė.

Stasys ir Abigail 
Mitchell

Viktorija ir Andrius 
Nikitinai.

LCCUK narė  
Vaida Filmanavičiūtė  
su drauge.

Andrius ir Monika 
Milašiai.

BLYKSTĖ BLYKSTĖ

Rasa ir Stefan 
Apostol.

P. Robin Apicella,  
Raymond Krisst,  
Phillis Connors.Dalia Asanavičiūtė  

su drauge.

Reda ir Gintaras Gudžiūnai  
su svečiais.

Nedas Jakimavičius  
su drauge.

Modesta Salemi ir 
John Caudwell.

Jonas ir Živilė Garbaravičiai.

 Foto: erik ERXON
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Tituluočiausia visų laikų Lietuvos komanda 
Kauno Žalgiris rudenį žaidė Jungtinės Karalystės 
lietuvių akivaizdoje – Londone jėgas išmėgino su 
viena iš pajėgiausių Lenkijos komandų – ambicinga 
Torūnės Polski Cukier ekipa. Rungtynės baigėsi 
Lietuvos čempionų pergale. Beveik sausakimšoje 
Copper Box arenoje Žalgiriečiai nugalėjo Lenkijos 
vicečempionus. Rungtynes organizavusių Limestar 
Promotions teigimu, itin pavykęs renginys įkvepia 
ateities darbams. „Sergu krepšiniu. Mudu su vyru 
einame pažiūrėti ir vietinių lygų rungtynes, mė-
gėjų ir profesionalų. Modestas Rimkus, Limestar 
Promotions direktorius, pats žaidžia krepšinį ir turi 
komandą Medelynas. Kadangi visi mylime krepšinį 
nutarėme, kad užtenka laukti, kol krepšinis taps 
populiaresnis JK, turime patys imtis veiksmų. Nuo 
to viskas ir prasidėjo. Mums pasisekė, kad idėja pa-
tikėjo Paulius Motiejūnas, kuris pasiūlė žaisti su 
lenkų komanda. Kai turėjome komandas ir areną, 
buvome užtikrinti, kad svajonės virsta realybe 
ir belieka tik dirbti!“ - Lodonietei sakė Limestar 
Promotions atstovė Jūratė Coote. Foto Londonietės 
ir organizatorių. {Londonietė laukia kvietimų į ren-
ginius editor@londoniete.com}

Draugiškos rungtynės:  
Kauno Žalgiris   

Torunės Polski Cukier

LONDONIETĖ 201783

BLYKSTĖ

Lina Bard ir  
Silvija Armonaitė.

Nadia Gencas.

LCCUK prezidentas  
Egonas Jakimavičius  
su dukra Monika.

Vygaudas  ir Loreta Ušackai ir  
Dovilė ir Daumantas Mockai.

Egonas ir Aira Jakimavičiai, 
Merūnas ir Erika Vitulskiai, 
Ambasadorius. Renatas  
Norkus su žmona Sandra.

Nadia Kravchuk  
ir Karolis Rosickas.

Modestas ir Aušra Kuzai  
ir Timm ir Jūratė Hobbs.

Beatričė Paurytė ir savanorių komanda.

Jūratė East su draugu  
Paul Diamond.

BLYKSTĖ

Elžbieta Lukesnkaitė, 
Justas Belevičius.

LONDONIETĖ 201782
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I seriously toed with an idea of writing an obi-
tuary of a Christmas card... however, realised 
that it will make very glum read for this festive 

issue (but please, do post a few so they don’t become 
completely extinct).

Better let’s talk about something more cheerful. 
Say, parties, for instance. Or rather certain unsa-
voury types that one inevitably encounters during 
this frantic circuit of the obligatory get-togethers.

Most noteworthy breeds are Snobs, Bores, and 
English Eccentrics, je pense.

Neither are as scary as they seem (perhaps for-
mer two only are best to be avoided, but the 
latter should be eagerly embraced). In 
any case, if you have some backgro-
und knowledge (and that’s were I 
come in, mes amies), it will be 
just a plain sailing... or rather 
skating (considering the sea-
son) to tackle either of them.

Where was I? Oh, yes... 
let’s start with the Snobs. In 
my view, they should be pi-
tted rather that feared, se-
eing that they all suffer from 
CSED (Chronic Self-Esteem 
Deficit). So you see, by intimi-
dating others, the Snobs try to 
elevate their own social superi-
ority. They might claim to be the 
guardians of civilisation and ‘le bon 
ton’, but judging someone merely by 
their post-code, accent, schooling or where 
they went on holiday, in my humble opinion, is 
nothing of the sort. Trust me, they are not worth 
your effort, because, if you don’t fit into their no-
tional bracket, nothing will alter their disdain and 
they will remain moored at the port of so called 
“Social Standards” tenaciously blind to your per-
sonal charms, bright and engaging personality and 
exquisite sense of humour (which most of them evi-
dently lack). Just remember, that the snobbier the 
person, the more socially insecure he is. So, with a 
polite nod, leave them bask in the rays of their own 
self-importance, and move on.

Alors, just try not to stumble upon one of those 
Bore-types. However, it is easier said than done, 
as SD (Social Dullness) is a virus widely spread 
amongst certain professional individuals. I suppose, 

Madame Marchand’s

Ili
us

tr
ac

ija
: S

er
ge

 G
an

dz
um

ia
n.

 

Party navigation advice

Madame Marchand ‘s guidance and 
instructions have been depicted by our 

columnist Aistè Anusaitè-Daubaras. 

Bon courage et Joyeux Noël!

they spend all their time in front of a computer 
screen, so their world-outlook squares down to 
1024x768. Quelle dommage. Well, if you find your-
self cornered by one of those, let me give you a few 
tips of how to escape. You can always try to park 
them with some other unsuspecting victim (but in 
my opinion it is a very uncharitable behaviour), or 
excuse yourself to get a drink, or start stomping aro-
und hinting at your desperate need “to powder your 
nose”. However, my favourite and most amusing way 
to tackle them is to interrupt abruptly with an artis-
tic glee of “Oh, how fascinating, it reminds me of a 

very similar story/occurrence/incident”.... 
and start waffling on a completely un-

related, fist-chewing-boring su-
bject. Mark my word, give them 

less than two minutes and they 
themselves will declare to be 
dying from thirst or plead a 
loo emergency.

And so, as not waist 
anymore time, go and roam 
the room for some jolly 
Eccentrics. They are usu-
ally easy to spot, and not 
only by the flamboyant or 

dandyish appearance, but by 
their radiant individualism, 

delicious nonconformity and 
a touch of mysterious feyness. 

It would be befitting to mention 
here, that England has a rich history 

of “breeding” eccentrics. You see, in old 
days, being a dullard was considered a much graver 
crime than being an eccentric. [....]

Sadly, in these times of imagination killing 
smartphones and individuality crushing political 
correctness, society perceives eccentricity as some-
thing bordering on a mental illness. Big mistake, 
huge! Aside from nurturing individuality, unle-
ashing ones hidden-eccentricity, is the best way to 
put both the Bores and the Snobs into their place! 

England has a rich 
history of “breeding” 

eccentrics. You 
see, in old days, 

being a dullard was 
considered a much 
graver crime than 
being an eccentric.

LONDONIETĖ 201785
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Aušra su dukryte 
Elze ir vyru Linu. 
Foto: Roberta B 
Photography

Beauty by Aušra  
Facebook’e ir Instagram’e
www.facebook.com/MakeupbyAusra
www.instagram.com/beautybyausra

Mano kosmetikos  
kerpšelyje rastumëte
Becca skystą makiažo pagrindą Aqua Luminous Perfecting 
Foundation, Nars maskuoklį Radiant Creamy Concealer, 
Clinique High Impact tušą, Shu Uemura blakstienų rie-
tiklį, Tom Ford Shade and Illuminate kontūravimo pa-
letę, Charlotte Tilbury lūpdažį Pillow Talk.

vizažistė, Beauty By Aušra įkūrėja

Pasipuošusi natūraliu makiažu, sportiniais bateliais, 
suknute bei odiniu švarkeliu. 

  

Plaukams. Miela, kai primenu Elsą iš Frozen filmuko.

Interviu su Aušra,  
jos makiažo patarimų ir  
rekomendacijų ieškokite  
www.londoniete.com.

Jau kurį laiką plaukams naudoju tik Nashi firmos pro-
duktus, esu jais labai patenkinta. Odos priežiūrai ren-
kuosi La Roche Posay, Kiehl’s bei The Ordinary kremus, 
serumus bei prausiklius.

Vita Liberata savaiminio įdegio putos, spalvą išlaikan-
čios 2-3 savaites. Man, visiškai baltaodei, kuriai visi 
savaiminio įdegiai atrodo oranžiniai, tai fantastiškas 
atradimas.

Geriausias patarimas  
kokį esu gavusi
Gyvenime gali pasiekti ką tik nori, tereikia labai 
norėti bei įdėti begalę pastangų.

Pasilepinti SPA procedūromis. Dievinu nugaros, gal-
vos masažą, grožio procedūras. Labai norėčiau turėti 
daugiau laiko sau, kad galėčiau paskaityti knygą ar 
žurnalą, tačiau turint 2 metukų dukrytę bei savo ver-
slą - tai kol kas sudėtinga.

Mëgstamas posakis
Niekas nenutinka be priežasties - everything 
happens for a reason.

RANKINUKAS RANKINUKAS
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ANONSAS

63-ejų metų Irena metė darbą Londone 
ir vienui viena leidosi į mėnesio kelionę 
po Aziją. Jos įkvepiančius nuotykius ra-
site Londonietės pavasario žurnale.

Jei kitame numeryje norite matyti  
savo verslo reklamą ar papasakoti  

įkvepiančią istoriją, rašykite   
EDITOR@LONDONIETE.COM

Pavasaris – 
ne už kalnų!



MENAS GY VENTI

LONDONIETĖ 201790


