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The alarm clock rings, just like every morning.  
A sluggish hand rises clumsily and pushes the button. 
Turns it off. The body doesn’t listen, the mind is 
resisting... Just another ordinary day.

I snooze for a few minutes, but suddenly I’m 
awakened: What if a day had 25 hours? And what if 
every hour was 2.5 minute longer? What if a week 
had 175 hours instead of 168? What if a month had 
an extra day and a year had an extra month?

What would it be like – a 25-hour day? An additional 
hour in everyday life inspires contemplations, 
thoughts and ideas. It lets you stop for a while and 
rediscover what has always been right there beside 
you, but remained unnoticed. 

With these 25 hours, we invite you to gain a different 
perspective on your day: enjoy meticulously selected 
and fresh roasted coffee in the Old Town of Vilnius in 
the morning, transport yourself to the other side of 
the world at lunchtime, watch a movie you have on 
your wish list in the evening, and explore your dreams 
more closely at night.

We invite you to discover the 25th hour: an 
unrestricted space for your thoughts, ideas, desires 
and reflections. ■

Kaip ir kiekvieną rytą, suskamba žadintuvas. 
Sunki ranka nevikriai pakyla ir spusteli 
mygtuką. Išjungta. Kūnas neklauso, mintys 
priešinasi... Dar viena diena, pilna rutinos.

Užnūstu kelioms minutėms, tačiau staiga 
prabundu. O kas, jei para turėtų 25 valandas? 
Jei kiekviena valanda būtų 2,5 minutės 
ilgesnė? Jei savaitė turėtų ne 168, o 175 
valandas..? Jei mėnesyje atsirastų papildoma 
para, o metuose – dar vienas mėnuo? 

Kaip atrodytų 25 valandų para? Kasdienė 
rutina, įkvėpta papildomos valandos 
apmąstymams, mintims, idėjoms. Valandos, 
leidžiančios stabtelėti ir iš naujo atrasti tai, 
kas visada buvo šalia, tačiau vis likdavo 
nepastebėta.

Šiomis 25 valandomis kviečiame jus pažvelgti 
į savo dieną kitaip – ryte pasimėgauti ką tik 
Vilniaus senamiestyje kruopščiai atrinkta ir 
paskrudinta kava, priešpiet nusikelti į pasaulio 
kraštą, vakare pasižiūrėti seniai į norų sąrašą 
įtrauktą filmą, o naktį iš arčiau pažvelgti į savo 
sapnus. 

Kviečiame atrasti 25-ąją valandą – neribotą 
erdvę jūsų mintims, idėjoms, troškimams ir 
apmąstymams. ■
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Deja, ne visada. Man nepatinka, kai užsivertusi 
darbais namo grįžtu 21 val., griūnu tiesiai į lovą ir 
net nenusipraususi užmiegu. Ne, tada anksti keltis 
aš nemėgstu. Lygiai taip pat, kaip nemėgstu keltis 
grįžusi namo paryčiais po audringai paminėto draugės 
gimtadienio. Tiesą sakant, tokiu atveju keltis man išvis 
nepatinka, ir visiškai nesvarbu, ar tai būtų 5 valanda ryto, 
ar vidurdienis. 

Klausit – o sekmadienį? Nejaugi sekmadienį mėgstu 
keltis anksti?? Būtent sekmadienį aš labiausiai mėgstu 
keltis anksti. Nes tik sekmadienio rytą galiu visiškoje tyloje 
skaityti mėgstamą knygą ir girdėti, kaip perverčiu jos 

Sadly, that’s not always the case. I don’t like it when I come 
home at 9 p.m. burdened with a lot of work, tumble straight 
into bed and fall asleep without even washing up. No, I don’t 
like waking up early then, in the same way I don’t like getting 
up after returning from a friend’s birthday party at dawn. 
Actually, in that case, I don’t like getting up at all, no matter if 
it’s 5 a.m. or noon.

What about Sunday, you ask? Do I like waking up early on 
Sundays too? In truth, Sundays are my favourite days to 
wake up early, because only on Sunday morning I can read 
a beloved book in complete silence and hear myself turn its 

Aš mėgstu keltis anksti. Tada, kai 
rytas dar netrikdomas šurmulio, 
toks tylus ir ramus. Kai namai dar 
nepradeda dundėti nuo kaimyno 
viršuje, kuris nemoka kitaip, tik 
vaikščioti nuo kulnų. Kol už sienos 
nečirškia įkyrūs dešimt kartų 
atidėliojami žadintuvai, o duše 
visas karštas vanduo būna mano 
ir tik mano. Kai nereikia verstis per 
galvą mėginant greitai užsimauti 
kelnes ir kartu sutalpinti į burną 
pusę rytinio sumuštinio. Kai galiu 
sau leisti pasivaikščioti su šunimi 
bent kiek ilgiau, nei trunka apibėgti 
aplink namą, o sutikusi bendramintį 
kaimyną – persimesti keliais žodžiais. 
Man tikrai patinka anksti keltis.

I like waking up early, when the morning 
is still quiet, before the commotion 
begins. Before the house rumbles from 
the stomping of the neighbour upstairs 
who never walks on tiptoes. Before the 
annoying alarm clocks in the adjoining 
rooms start ringing and get snoozed a 
dozen times. It’s when the hot water in the 
shower is all mine and only mine. When 
you don’t have to scramble frantically 
to put your pants on and stuff half a 
sandwich in your mouth at the same time. 
When you have the luxury of walking 
the dog at least a bit longer than what 
it takes to run around the house. When 
you can make small talk with likeminded 
neighbour. I really love waking up early.

Labas rytas/
Good Morn ing

RADVILĖ LIPSKYTĖ 

06:00



puslapius.  Tik sekmadienį galiu ilgai gulėti lovoje, niekur 
neskubėdama gurkšnoti kavą ir būti rami, kad visa diena 
man dar prieš akis. Tik sekmadienį galiu eiti į dušą nors ir 
vidurdienį, o pietums valgyti pusryčius. Tik sekmadienį 
negirdžiu bildančių kaimynų, čaižių žadintuvų ir vanduo 
duše būna karštas. 

Sekmadienis yra ta diena, kai esu nepriklausoma, 
nesuvaržyta, neįpareigota ir neįsprausta į rėmus. 
Sekmadienį aš neprivalau vilkėti kostiumėlio, 8 valandą 
ryto sėdėti darbo vietoje, o 17.30 – kovoti dėl vietos 
autobuse pakeliui namo. Nes tik sekmadienį nėra rutinos. 

Sekmadienį aš keliuosi anksti,  nes tai diena, kurioje telpa 
mano laisvė. Laisvė būti savimi, laisvė kurti, laisvė mąstyti 
ir laisvė veikti – taip, kaip noriu aš. Tai diena, kurią pradedu 
šypsena ir nuoširdžiai tariu „Labas rytas!”  Yra ir dar viena 
tokia diena. Tai diena, turinti 25 valandas. ■

pages. Only on Sunday, I can lie in bed for a long time, leisurely 
sip my coffee, and feel assured that I still have an entire day 
ahead of me. Only on Sunday, I can take a shower even at 
midday and have breakfast for dinner. Only on Sunday, I hear 
no stomping neighbours or loud alarm clocks and the water in 
the shower is hot. 

Sunday is the day when I am independent, unconstrained, 
unobligated and free of any hindrances. On Sunday, I don’t 
have to wear a suit, get to work by 8 a.m. and fight for a bus 
seat at 5.30 p.m. on the way home. Because there’s no routine 
on Sunday.

I wake up early on Sunday because it is a day which allows me 
to enjoy my freedom: freedom to be myself, to create, think 
and act just the way I want to. It is the day which I start with a 
smile and an honest “Good morning!”. 

There is only one more day like Sunday. It is the one that has 

25 hours. ■

TIK SEKMADIENĮ 
GALIU ILGAI GULĖTI 

LOVOJE, NIEKUR 
NESKUBĖDAMA 

GURKŠNOTI KAVĄ IR 

BŪTI RAMI, KAD VISA 

DIENA MAN DAR 
PRIEŠ AKIS

J. Petronio nuotr.



Bėk  už  VDU  /  
R u n  fo r  V M U

Kodėl  ver ta  spor tuot i? 
Žmogus sukurtas judėti, todėl sportas – išganymas 
darbo prie kompiuterio laikais, tikra atgaiva kūnui ir 
sielai. Ypač naudinga sportuoti lauke, įkvėpti šviežio oro, 
tai padeda ne tik geriau atsipalaiduoti, įveikti stresą, bet 
ir stiprinti imunitetą. 

Kodė l  mes  bėgame? 
Jei bėgi vienas, išmoksti geriau įsiklausyti į save, „išvėdini 
galvą“, o juk tada ir gimsta geriausios idėjos. Nuostabios 
idėjos gimsta ir tada, kai bėgi ne vienas. Taigi bėgimas yra 
ir būdas susipažinti su bendraminčiais, palaikyti vienas 
kitą, kartu leisti laisvalaikį, važiuoti į keliones, todėl mes 
taip mėgstame dalyvauti bėgimo renginiuose. Bėgimas 
suvedė ir mus visus. 

Jei nori bėgioti, susirasti draugų, dalytis idėjomis, aktyviai 
leisti laisvalaikį, prisijunk ir TU! Bėgimo renginiuose 
mes bėgame visi už vieną dėl vieno tikslo, už savo 
universitetą – savo VDU! 

Bėk im kar tu  2014-ų jų 
Kauno maratone !
Šių metų birželio 15 d. vyksiančiame 2-ajame Kauno 
maratone mes vėl ruošiamės bėgti. Prie šaunios VDU 
studentų, dėstytojų ir darbuotojų komandos kviečiame 
jungtis ir TAVE, nes šiemet Kauno maratono organizatoriai 
žada apdovanoti ne tik greičiausius kiekvienos rungties 
(5 km, 10 km, 21 km, 42 km) bėgikus, bet ir daugiausia 
kilometrų įveikusią universiteto komandą. Todėl regis-
truokis bėgti pats ir kviesk draugus – surinkime didžiulį 
universiteto atstovų būrį ir VDU 25-mečio proga smagiai 
pabėgiokime kartu. O gal net pavyks laimėti Universiteto 
taurę? Nesvarbu, kiek kilometrų žadi įveikti, nepamiršk 
registruodamasis įrašyti savo komandos – VDU.  ■

Why spor ts? 
Man was made to move, so sports are a saving grace and 
a source of vitality for body and soul in the computer era. 
Exercising is particularly useful outside, in the fresh air, which 
helps to relax, overcome stress and build a stronger immunity.

Why do  we run?
If you’re running alone, you learn to listen to yourself more 
and clear your head, and that’s exactly when the best ideas 
are born! Great ideas are also born when you’re running with 
company. Running is a way to meet like-minded people, 
support each other, spend spare time and travel together, 
and that’s why we love to attend running events. Running has 
brought us all together too!

If you want to run, meet new friends, share ideas and spend 
some active leisure time, join us! In running events, we all run 
for one goal, for our university – our VMU! 

Let ‘s  run  together  in 
the  Kaunas  Marathon 
2014 !
We are preparing to run in the 2nd Kaunas Marathon, which 
will take place on June 15th this year. YOU are welcome to join 
the awesome VMU team of students, lecturers and employees, 
because this year the Kaunas Marathon’s organizers will award 
not only the fastest runners in each category (5 km, 10 km, 
21km, 42 km) but also the university team which will cover the 
most kilometres. So register to run now and invite your friends: 
let’s gather the largest crowd of a university’s community and 
win the University Cup as a present for VMU in celebration of 
its 25th anniversary! Regardless of how many kilometres you 
intend to run, don’t forget to put in ‘VMU’ as your team when 
you register. ■

JONAS VAIČENONIS / NERIJUS JURKONIS / AUDRA BOGUŽINSKIENĖ /  
VILTĖ DRŪLIENĖ / RASA INDRILIŪNAITĖ / IR KITI

07:00



J. Petronio nuotraukos

Registruokis www.kaunasmarathon.lt ir bėk už VDU!
Ieškai bendraminčių? Prisijunk Facebook‘e: VDU BĖGA 

BĖGIMAS –  GERESNĖ SVEIKATA, VIDINĖ RAMYBĖ, ENERGIJA, STIPRESNIS IMUNITETAS, PUIKI NUOTAIKA 

Register at www.kaunasmarathon.lt and run for VMU! / Looking for like-minded people? Join us on Facebook: VDU BĖGA

  

 SVARBU  

KOKYBIŠKI,  PRIE 

PĖDOS TIPO 

PRITAIKYTI 

BĖGIMO  

BATELIAI



Kava su emoc i jomis  / 
Coffee wi th  Emot ions

“Sometimes there is no logical 
explanation of why one or another cup of 
coffee is tasty – it just gives you positive 
emotions and pleasant memories”, VMU 
graduate Emanuelis Ryklys, craftsman 
at Crooked Nose & Coffee Stories, says. 
The enthusiast, who opened his coffee 
manufactory in the Old Town of Vilnius 
several years ago, claims that coffee is the 
most interesting when you start looking 
for what you enjoy about it.

„Kartais nėra logiško paaiškinimo, 
kodėl skani yra būtent viena ar kita 
kava – ji tiesiog suteikia gerų emocijų 
ar sugrąžina malonius prisiminimus“, – 
sako „Crooked Nose & Coffee Stories“  
amatininkas, VDU absolventas 
Emanuelis Ryklys. Prieš kelerius 
metus kavos manufaktūrą Vilniaus 
senamiestyje įkūręs Emanuelis mano, 
kad didžiausias kavos įdomumas 
prasideda tada, kai imi joje ieškoti to, 
kas tau patinka. 

D. Dagienės nuotr.

RADVILĖ LIPSKYTĖ 

KAVA YRA 

KOMPLEKSIŠKIAUSIAS 

AUGALAS SKONIO 

PRASME, SAVYJE 

TURINTIS APIE 1000 

SKONIŲ JUNGINIŲ

08:00



Kokie kavos paruošimo būdai Jums labiausiai 
patinka ir kaip jie padeda atrasti skirtingus 
kavos skonius?

Prieš porą metų labai susižavėjau lėtai ruošiama filtruota 
kava, kuri dar vadinama šilkine, nes yra labai švelni. Tai 
itin natūralus būdas – šitaip ruošiant kavą nedalyvauja 
jokia jėga, išskyrus gravitaciją. Labiausiai atitolęs esu 
nuo espresso, nes tai tarsi kavos sirupas, kurį išgeri ir bėgi 
toliau dirbti. Man šiuo metu priimtiniausias ilgas kavos 
gėrimas, kai pasigamini ir gali gurkšnoti ją net ir pusę 
dienos – teisingai užauginta, gerai paskrudinta kava net ir 
šalta išlieka įspūdinga, atskleidžia visai kitus skonius. Taip 
gerdamas kavą išties pasidarai sau pertraukėlę.

Kaip skiriasi kavos skonis pagal regioną, 
kuriame ji auginta?

Pagrindiniai kavos auginimo regionai yra Centrinė 
ir Pietų Amerika, Afrika bei Azija. Skonio skirtumai 
šiuose regionuose yra labai ryškūs. Pietų Amerikos 
kava daugiausiai turi saldžiųjų natų – šokolado, vanilės, 
saldžių vaisių, pavyzdžiui, papajų. Net jei geriant tokią 
kavą jaučiama rūgštelė, ji yra tarsi džiovintų vaisių skonio. 
Indonezijos kava yra visiškai kitokia, nes ji žemiška, 
sodri, dažnai stipresnė ir juodos spalvos. Afrikos kavos 
išskirtinės tuo, kad primena rūgščias uogas – prinokusius 
serbentus, vyšnias, braškes... 

Kava yra kompleksiškiausias augalas skonio prasme, 
savyje turintis apie 1000 skonių junginių. Tačiau kai kuriais 
atvejais vienas ar kitas skonis būna labai stipriai išreikštas. 
Tai priklauso nuo dirvožemio, kuriame kava augo.  
Svarbiausia, kad skaniai kvepėtų: žmogus gali nesuvokti, 
kuo kvepia, nerasti tinkamo žodžio tam apibūdinti, bet 
kvapas jam turi patikti. O kartais kai kurie kvapai būna 
akivaizdūs. Kavoje yra visko, tiesiog reikia žinoti, ko nori 
ir kur to ieškoti. Nereikia dėti nieko papildomo, net 
cukraus – gerai paruošta kava savaime yra pakankamai 
saldi ir jos natūralūs skoniai yra nepaprasti.

Kaip manote, kodėl kava – ne tik gėrimas, bet 
ir socialinis ritualas?

Visada sakau, kad kava yra su emocijomis, nes ji turi labai 
stiprų socialinį vaidmenį. Nuo tų laikų, kai Etiopijoje buvo 
atrasta kava, išlikęs jos ruošimo ir gėrimo ritualas kaip visos 
šeimos susirinkimas, kur pasidalijama naujienomis. Vėliau, 
kavai pradėjus plisti į Europą, ėmė veikti kavos klubai, 
kuriuose vykdavo diskusijos, buvo sprendžiami politiniai 
klausimai. Kava, kaip ir maistas, visada lydėjo susibūrimus. 
Matyt, maistas savyje turi kažką, kuo smagu dalytis, kava 
turbūt taip pat ne išimtis. Ta pati kava gali būti žymiai 
skanesnė, kai geriama kur nors Italijoje, nors ir ne pačioje 
madingiausioje kavinėje, o aptarnaujantis padavėjas – 
neišsimiegojęs italas, kuris benešdamas kavą dar ir 
pargriūna...  Kita vertus, man patinka kavą gerti ir vienam, 
nes tada gali sustoti, pailsėti, pabūti su savo mintimis. ■

Which methods of coffee preparation do you like 
the most and how do they help while looking for 
different flavours?

Several years ago I became fascinated by slowly prepared filtered 
coffee, which is also known as silk coffee, because it is very gentle. 
It is a very natural method: no force is used in preparation, except 
for gravity. Espresso is my least favourite, because it is like a coffee-
syrup you drink and hurry back to work. Currently I prefer long 
coffee drinking, when you make it and sip it for a half of the day: 
properly grown and roasted coffee is impressive even when cold 
and reveals totally different flavours. That way, when you drink 
coffee, you really give yourself a break.

How do coffee flavours differ depending on the 
region where it was grown?

The main coffee growing regions are Central and South Ame-
ricas, Africa, and Asia. Flavour differences are very sharp in these 
regions. South American coffee is dominated by sweetness: 
chocolate, vanilla, sweet fruits, e.g. papaya, etc. Even if you sense 
some acidity in it, it still tastes like dried fruit. Indonesian coffee is 
completely different, because it is earthly, rich, often strong and 
black. African coffee stands out because it is comparable to sour 
berries: ripe currant, cherries, strawberries, etc.

Coffee is the most complex plant in terms of taste: it has about 
1000 flavour combinations. However, in some cases, a single 
flavour may be prevalent. It depends on the soil where the 
coffee is cultivated. Most importantly, it has to have a tasty 
aroma: you might not understand or find words to describe 
it, but you have to like it. In some cases, however, the aroma is 
unmistakeable. Coffee has everything; you just have to know 
what you want and where to look for it. There’s no need to add 
anything, even sugar: well made coffee is sweet enough by itself 
and its natural flavours are exceptional.   

Coffee has become more than just a drink, it is a 
social ritual. How would you explain this?

I have always said that coffee has emotions, because its social 
function is very important. Ever since the discovery of coffee in 
Ethiopia, its preparation and consumption has remained a ritual 
of family gathering to share the news. Later, when coffee started 
spreading in Europe, many coffee clubs were established where 
discussions took place and political issues were solved. Coffee, 
and food in general, has always gone together with gatherings. 
I suppose food is something we enjoy sharing, and coffee is 
probably no exception. The same coffee can be much more 
delicious if you drink it somewhere in Italy, even if it’s not the 
most fashionable coffee shop and the waiter is a sleepy Italian 
who stumbles and falls with your coffee... On the other hand, 
I do like to drink coffee alone, too, because then you can stop, 
rest and be alone with your thoughts. ■



Pake l iu i  į . . .  /  
On the  Way to . . .

VDU – aplinkai draugiškas ir žaliai 
mąstantis universitetas, todėl 
norime, kad tokie būtumėte ir jūs!  
Pateikiame keletą faktų, padėsiančių 
suvokti, kodėl iš taško A į tašką B 
verta keliauti pėstute ar dviračiu.

VMU is an environment friendly and green-
thinking university, and we want you to 
be like us! Here are some facts to help you 
understand why it pays to go from location 
A to location B on foot or by bicycle.

RADVILĖ LIPSKYTĖ 

ILGESNI PASIVAIKČIOJIMAI  
BEI DVIRAČIO 

MYNIMAS GALI PAGERINTI 
SMEGENŲ VEIKLĄ 

IKI 15 PROC.

L. Motiejūno nuotr.

09:00



1 .  Padės  su taupyt i
Vaikštant ar važinėjant dviračiu, nereikės išlaidauti kasmet 
mokant už automobilio draudimą, pilant degalus, 
keičiant tepalus ar perkant žiemines padangas. Jei šalta – 
važiuokite autobusu!

2 .  Geresnė  nuota ika  garantuota 
Vaikščiojimas, važinėjimas dviračiu ir kitoks fizinis krūvis 
padeda gamintis natūraliam laimės hormonui  –
endorfinui. Tai ne tik pagerins nuotaiką, bet ir padės 
sumažinti įtampą bei stresą.

3 .  Mąstymo ga l ia
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad ilgesni pasivaikščiojimai 
bei dviračio mynimas gali pagerinti smegenų veiklą net iki 
15 proc.! Labiausiai tai veikia smegenų hipokampą – dalį, 
atsakingą už atmintį. Tad vaikščioti ar važinėti dviračiu 
sesijos metu – dvigubai naudingiau!

4 .  Jaunytės  e l i ksyras
Norite išlikti jauni ir žavūs? Reguliarus dviračio 
mynimas gali padėti apsaugoti odą nuo kenksmingos 
UV spinduliuotės ir sulėtinti senėjimą. Tai vyksta todėl, kad 
vaikščiojant ar važiuojant dviračiu gerėja kraujo apytaka, 
odos ląstelės sparčiau aprūpinamos deguonimi bei 
maitinamosiomis medžiagomis.

5 .  Sve ikatos  ša l t in is
Kasdieniai bent 30 minučių pasivaikščiojimai ne tik 
stiprina organizmo imunitetą, bet sumažina ir širdies ligų, 
diabeto ir net vėžinių susirgimų riziką. 

6 .  Švar i  p laneta
Į darbą ar studijas keliaudami pėsčiomis arba dviračiu, 
žymiai sumažintumėte CO2 emisiją į aplinką. Tuo 
rūpinamės ir mes, todėl greta universiteto rūmų įrengėme 
dviračių stovėjimo vietas – kad jūsų transporto priemonės 
būtų saugios.

VDU bendruomenė prie aplinkos bei gamtos išsaugojimo 
gali prisidėti ir kitais būdais. Įvairūs dokumentai paprastai 
prieinami elektroninėmis laikmenomis, keliami į intranetą 
ir internetą – taip galima sumažinti popieriaus sąnaudas 
ir spausdinimo išlaidas, liftą visada gali pakeisti laiptai, 
o jūsų mėgstama kava bus gardesnė ir „draugiškesnė“ 
iš atsineštų daugkartinių puodelių. „Mąstykite žaliai“ ir 
paraginkite savo kolegas, dėstytojus, studentus! ■

1 .  I t  saves  money
If you walk or take a bicycle, you don‘t need to spend money on 
car insurance, gas, motor oil or winter tyres. If it’s cold, take a bus!

2 .  Be t ter  mood is  guaranteed 
Walking, riding a bicycle and other physical activity helps in the 
production of a natural happiness hormone, endorphin. This 
will not only improve your mood, but also reduce pressure and 
stress.

3 .  The  power  of  the  m ind
Scientific research has proved that longer walks and bicycle trips 
can improve brain activity by 15 percent! This has the greatest 
effect on the hippocampus – the part of the brain responsible 
for memory. So walking and cycling is twice as useful when 
you’re preparing for exams! 

4 .  E l i x i r  of  l i fe
Do you want to stay young and charming? Regular bicycle 
pedalling can help protect your skin from harmful UV radiation 
and slow down aging. This happens because as you walk or ride 
a bike, blood circulation improves and skin cells receive oxygen 
and nutrients more quickly.

5 .  Source  of  hea l th
Daily half-hour walks (or longer) not only boost your immunity 
against cold or viruses, but also reduce the risk of heart diseases, 
diabetes and even cancer.

6 .  C lean  p lanet
Simply by going to work or university on foot or by bicycle, you 
would significantly decrease the emissions of carbon dioxide 
into the environment. We care about it too, so we have added 
bicycle parking spaces near the university – to make sure your 
vehicle is safe. 

VMU community can contribute to the preservation of the 
environment and nature in other ways, too. Various documents 
are available online, published on the intranet and internet, 
which can save paper and printing expenses. Stairs are always 
a viable alternative to the elevator and your favourite coffee will 
taste better and “friendlier” in your own non-disposable cup. Go 
green and encourage your colleagues, teachers and students to 
follow your example! ■



. . .Darbą  / . . .Work
Pažiūrėkime, kaip atrodytų 
įprasta jūsų darbo diena.
Here’s what your typical day at work  
would look like.

10:00

Ne tokia jau ir 
puiki ta diena...
This day is not so 
lovely after all...

3.

Tiek darbo...  
Gal juokaujat?

So much to do... You have 
got to be kidding me?

2.
Hm, pietų metas, 

reiktų ko nors 
užkąsti.

Hm, lunchtime, I think I‘ll 
go have a snack.

4.

Šiandien bus 
puiki diena!
And I know it’s

gonna be...  
a lovely day!

1.



Jono Petronio fotoreportažas / Photos by Jonas Petronis

Panika!!!
Panic!!!6.

Nusiramink, giliai įkvėpk... 
Tu susitvarkysi.

Calm down, take a deep 
breath... You can  

handle it.

7.

Valio, darbo diena 
baigta, laikas namo!!!
Yes!! My work day is over, 

I’m off!!!9.

8. O, liko tik 5 minutės  
iki darbo pabaigos!
Oh, the working hours  

end in 5 minutes!

Kaip viską 
suspėti?

How can I possibly 
do it in time?

5.



Pake lk  sparnus  /  
Spread Your  Wings

Prisipažinsiu – vien pagalvojus apie 
keliones po egzotiškus kraštus, mane 
apima nedidelis pavydo jausmas. 
Na gerai, gal ne toks jau ir nedidelis... 
Todėl pokalbis su Jūrate Jucikaite, VDU 
politikos mokslų bakalaure, nuotykių 
ieškančia siela, klajojančia po visą 
pasaulį, buvo šioks toks išbandymas. 
Taip norėjosi tiesiog nusipirkti bilietą 
ir pabėgti ten, kur žmonės gyvena 
moliniuose nameliuose, o gamta ir 
paplūdimiai primena rojų...

I have a confession to make: even just 
thinking about trips to exotic countries 
makes me feel a twinge of envy... OK, 
maybe more than just a twinge... That’s 
why the conversation with adventurous 
world-wanderer Jūratė Jucikaitė, who 
acquired her BA of Political Sciences at 
VMU, was a bit of a challenge. I felt the 
urge to just buy a ticket and get away 
to a place where people live in little clay 
houses while the nature and the beaches 
evoke the paradise...

RADVILĖ LIPSKYTĖ 

11:00

Asmeninio archyvo nuotr.



Keliavai po Keniją, Zambiją, Ugandą ir 
kitas Afrikos šalis – kuo tave patraukė šis 
žemynas?
Afrika visiškai kitokia, palyginti su kitais žemynais – 
vienus gali išgąsdinti, kitus sužavėti. Mane, be abejonės, 
sužavėjo savo gamta, žmonių gyvenimo būdu, 
vertybėmis. Ten tikras rojus – dykumos, džiunglės, 
savana su gausybe laukinių žvėrių, nuostabūs 
paplūdimiai. Mane pakerėjo ir žmonių nuoširdumas, 
išlaikytos vertybės ir mokėjimas džiaugtis kiekviena 
diena. Europoje Afrika dažnai vaizduojama kaip karų 
ir nelaimių žemynas, tačiau tik ten nuvažiavus galima 
suprasti, kad visi šie stereotipai yra netikri. Žmonės 
ten be galo laimingi, svetingi, kūrybingi. Dauguma 
jų gyvena molio nameliuose, be elektros ir jokių 
technologijų, o vandenį tenka nešti keletą kilometrų, 
tačiau jie be galo laimingi. Būdama ten išmokau 
vertinti ir pačius mažiausius džiaugsmus, tapau dar 
didesnė optimistė. Tai nuostabus žemynas.

Kaip susiplanuoti kelionę į tolimą kraštą – 
kuo būtina pasidomėti?
Manau, labai svarbu pasidomėti oro sąlygomis, 
sezonu. Pavyzdžiui, tropiniuose kraštuose liūčių sezonu 
kiekvieną dieną gali taip lyti, kad iš viešbučio nei nosies 
neiškiši. Žinoma, svarbu pasidomėti kainomis ir įvertinti 
savo galimybes. Taip pat prieš kiekvieną kelionę reikėtų 
pasidomėti pačia šalimi, jos kultūra, religija, nes pagal 
tai kartais tenka ir atitinkamus rūbus, daiktus vežtis. 
Aš planuodama kiekvieną kelionę visuomet paskaitau 
tiek Lietuvos, tiek užsienio forumus ir pasižiūriu, ką kiti 
keliautojai apie tą šalį gali papasakoti, kokių problemų 
buvo, kokie lankytini objektai verti dėmesio, o kas tėra 
turistinis burbulas.

Esi aplankiusi daug pasaulio šalių. Kur 
rekomenduotum kiekvienam nukeliauti? 
Kodėl?
Pietų Amerika. Pasaulyje yra labai daug vietų, kurias 
galėčiau rekomenduoti pamatyti kiekvienam, tačiau 
labai daug šalių priklauso nuo keliautojo „skonio“. 
Pietų Amerikoje kiekvienas gali atrasti savo – nuostabi 
gamta, senovės civilizacijos, išvystytas turizmas, be galo 
nuoširdūs žmonės, puikus maistas ir dar puikesnis vynas. 

Koks kitas tavo kelionės tikslas? 
Sunku pasakyti. Labai daug kur norėčiau. Šiuo metu 
mano kelionių sąrašo viršuje yra Etiopija, Gruzija su 
Iranu, Balkanai, tačiau apsispręsti yra labai sunku. Šią 
žiemą dirbu Šveicarijoje ir planuoju vasaros sezonui 
vykti į Ispaniją, neaišku, ar liks laiko ilgesnei kelionei. ■

You’ve travelled around Kenya, Zambia, Uganda 
and other African countries... What attracted you to 
this continent?

Africa is completely different from other continents: it may 
frighten some and fascinate the others. I, of course, was fascinated 
by its nature, the people’s lifestyles and values. It is a true paradise: 
deserts, jungles, savannah with many wild animals, wonderful 
beaches. I was also spellbound by the natives’ honesty, the 
preserved values and the ability to enjoy every day. In Europe, 
Africa is usually portrayed as the land of wars and disasters, but 
once you get there, you realize that all those stereotypes are false. 
The people there are very happy, hospitable and creative. Most 
of them live in small houses made of clay, without electricity or 
any technology, and they have to travel several kilometres to get 
water, but they are immensely happy. While being there, I learned 
to appreciate even the smallest joys and became an even bigger 
optimist. It is a great continent.

How should you plan a trip to a far-away land? What 
should you keep in mind?

I think it is very important to consider the weather conditions 
and the season. For instance, in tropical regions, it might rain so 
hard during the downpour season that you wouldn’t even take a 
peek outside of the hotel. Of course, before every trip, you should 
consider the prices and your capabilities. Also, you should look 
into the country itself, its culture and religion, because sometimes 
this may determine the clothes and possessions you have to 
bring. Every time I plan a new trip, I always read Lithuanian and 
foreign forums to see what other travellers have to say about that 
country, what problems they have had and which hot spots are 
really noteworthy and not overhyped.  

You have visited many countries of the world. What 
region would you recommend for everyone to visit? 
Why?

South America. There are many places in the world that I could 
recommend for everyone to see, but many countries depend on 
the traveller’s preference. In South America, there’s something for 
everyone: amazing nature, ancient civilizations, thriving tourism, 
incredibly honest people, wonderful food and even more 
wonderful wine. 

What’s the destination of your next trip? 

It’s hard to say. There are many places I’d like to visit. Currently, 
Ethiopia, Georgia, Iran and the Balkans are at the top of my travel 
list, but it’s very difficult to make up my mind. I’m working in 
Switzerland this winter and I intend to visit Spain in the summer 
season, but it’s unclear if I’ll have time for a longer trip. ■



P ietūs su draugais  /
Lunch Time

4 mėsa in iams re ikės :
4  hamburgers  requ i re :
500 g jautienos faršo / 500 g of minced beef
Kiaušinio / 1 egg
2 šaukštų džiūvėsėlių / 2 tablespoons of dried breadcrumbs
Druskos / Salt
Pipirų / Pepper
4 riekelių sūrio / 4 slices of cheese
1 didelio pomidoro / 1 large tomato
1 raudonojo svogūno / 1 red onion
2 marinuotų agurkų / 2 pickled cucumbers
Salotų lapų / Salad leaves
4 šaukštų majonezo / 4 tsp of mayonnaise
5 šaukštų garstyčių / 5 tsp of mustard
6 šaukštų pomidorų padažo / 6 tsp of tomato sauce
4 bandelių mėsainiams / 4 burger buns
Jelapenų (nebūtina) / Jalapeños (optional)

Bu lvytėms :
For  potatoe  wedges :
10–12 bulvių / 10–12 potatoes
2 šaukštų alyvuogių aliejaus / 2 tsp of olive oil
Rozmarino / Rosemary
Čiobrelio / Thyme
Druskos / Salt
Pipirų / Pepper

A. Taurinskaitės nuotr.

RADVILĖ LIPSKYTĖ ir  
AGNĖ TAURINSKAITĖ  

BULVES  GALITE  PAGARDINTI  ČILI PIPIRAIS

RAUDONASIS SVOGŪNAS – SALDESNIS IR BEVEIK NEIŠŠAUKIA AŠARŲ

PATOGIAUSIA 

NAUDOTI  JAU 

SURAIKYTĄ 

SŪRĮ

SKANIAUSIOS 

DARŽOVĖS – IŠ 

MAMOS AR 

MOČIUTĖS 

DARŽO 

NAMUOSE 
MARINUOTI 

AGURKAI – DAUG 
GARDESNI UŽ 

PIRKTINIUS

12:00



Nulupkite bulves, supjaustykite ketvirčiais 
ir 8–10 min. virkite sūdytame vandenyje. 
Nupilkite vandenį, bulves sudėkite į 
kepimo skardą, apibarstykite druska, 
pipirais, žolelėmis, apšlakstykite alyvuogių 
aliejumi ir išmaišykite. Kepkite iki 200 
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45 min.

Paruoškite jautieną: faršą pagardinkite 
druska ir pipirais, įmuškite kiaušinį, 
suberkite džiūvėsėlius, įdėkite du 
šaukštus pomidorų padažo ir šaukštą 
garstyčių. Viską gerai išmaišykite, 
rankomis suformuokite 4 paplotėlius ir 
iš abiejų pusių apkepkite juos kaitrioje 
keptuvėje. Mėsa turi būti šiek tiek 
apskrudusi ir iškepusi tik iš išorės, o 
viduje – dar žalia. Sudėkite paplotėlius į 
kepimo skardą ir kepkite iki 200 laipsnių 
įkaitintoje orkaitėje dar apie 10 min. 
Baigiant kepti, ant paplotėlių uždėkite 
po riekelę sūrio, o į atskirą kepimo skardą 
sudėkite bandeles. Pašaukite viską dar 
kelioms minutėms į orkaitę ir palaukite, 
kol sūris išsilydys, o bandelės sušils. 

Daržoves supjaustykite riekelėmis. 
Sumaišykite likusį majonezą, pomidorų 
padažą ir garstyčias ir šiuo padažu 
aptepkite bandeles.  Ant vienos bandelės 
pusės dėkite salotų lapų, mėsos 
paplotėlį, daržovių ir viską uždenkite 
antrąja bandelės puse. Patiekite kartu su 
keptomis bulvytėmis. Skanaus! ■

Peel the potatoes and cut in quarters. Cook 
them in salted water for 8 to 10 minutes. 
Pour out the water and put the potatoes 
in the baking tin. Sprinkle them with salt, 
pepper, herbs and olive oil, mix everything. 
Bake them in the oven at 200o C for about 
45 minutes. 

Prepare the beef: add salt, pepper 
and an egg to the minced meat, pour 
the breadcrumbs on it and add two 
tablespoons of tomato sauce and one 
tablespoon of mustard. Mix everything 
well, make 4 separate patties and cook 
them in a heated pan from both sides. The 
meat has to be a bit crusty and cooked 
only on the outside, but still raw inside. 
After that, put the patties in the baking tin 
and bake them in the oven at 200 degrees 
C for about 10 minutes. Before the cooking 
ends, put a slice of cheese on each of the 
patties. Put the buns in a separate baking 
tin. Put everything in the oven for another 
few minutes and wait for the cheese to 
melt and the buns to get warm. 

Slice the vegetables. Mix the remaining 
mayonnaise, tomato sauce and mustard 
and spread the resulting sauce on the 
buns. Put the salad leaves, the meat patty 
and the vegetables on one half of the bun 
and put the other half on top of everything. 
Serve with potatoe wedges. Bon appétit! ■



Suprast i  meną  /  
Understand ing  Ar t

What is art? Where does it begin and where 
does it end? Or perhaps the limits of its 
definition do not exist at all? “To me, art 
is an activity or its result which is closely 
related to a person’s spiritual, contemplative 
needs and the need for socialization. Art 
has to raise questions. But not to answer 
them, by any means: that would be politics”, 
explained Dr. Virginija Vitkienė, Director of 
Kaunas Biennial and lecturer at VMU Dept. 
of Art History and Criticism. “The concept of 
art is abstract; it’s arbitrary in each particular 
case and cannot be finite, just like the 
concept of truth”.

Kas yra menas? Kur jis prasideda ir kur 
baigiasi? O gal ribos menui apibrėžti 
apskritai neegzistuoja?..  „Man menas – 
tai veikla arba veiklos rezultatai, 
glaudžiai susieti su žmogaus dvasiniais, 
pažinimo bei socializacijos poreikiais. 
Menas turi kelti klausimus. Tik jokiu 
būdu ne atsakyti į juos – tuomet tai 
būtų politika” – taip meną apibūdina 
VšĮ „Kauno bienalė“ vadovė, VDU Menų 
fakulteto Menotyros katedros lektorė 
dr. Virginija Vitkienė.  „Meno sąvoka 
abstrakti, sutartinė kiekvienu konkrečiu 
atveju ir negali būti baigtinė, kaip ir 
sąvoka tiesa”.

RADVILĖ LIPSKYTĖ 

K. Čyžiūtės nuotr.
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Ar būtų galima meną laikyti tam tikra kalba? 
Kodėl?
Be abejonės. Aš suprantu meną kaip kalbą, kalbėjimą 
vaizdu, garsu, tyla, gestu, trenksmu, mimika. Menas yra 
kalbėjimas prasmėmis. Man menas egzistuoja tik tuo, 
kokią žinią jis perteikia. Tačiau meno kūrinys įstabus 
tuo, kad jis suvoktinas begale reikšmių. Reikšmes juk 
sukuriame savo galvose, subjektyviai, neatsietai nuo savos 
patirties.   

Kaip menas gali padėti perteikti laikmečio 
aktualijas?
Tikriausiai laikmečio aktualijas taikliausiai perteikia tie 
kūriniai, kurie tokio tikslo neturėjo. Žmogus yra iš prigimties 
kūrybinga asmenybė. Menininkai skiriasi tik tuo, kad jie 
metodiškai lavina savo kūrybiškumo apraiškas viena 
ar kita forma (groja, tapo, šoka, mąsto, rašo ir pan.). Bet 
menininkai, kaip ir gydytojai, kariūnai ar santechnikai, yra 
laikmečio artefaktai. Visa, ką minėtieji daro, yra laikmečio 
aktualija. Gerai, jeigu menininkas lavina ne tik savo techniką, 
bet ir jautrumą [pa]stebėti reiškinių priežastis ir tuomet 
atranda [neįkyrią] formą jas praskleisti. Tos formos gali būti 
tradicinės, o gali būti neapibrėžiamos materialiu rezultatu. 
Pavyzdžiui, bendruomenių menai, kurių vienas tikslų – 
sudaryti sąlygas kūrybiškam bendruomeniškumui ir net 
socialiniam pasikeitimui, bet ne padiktuotam iš išorės. 

Could art be called a kind of language? Why?

Of course. I see art as a language which speaks in images, 
sounds, silence, signs, smashes and miming. Art speaks in 
meanings. To me, art exists only as the message it conveys. 
But the marvel of art lies in the fact that it can have endless 
perceived meanings. After all, we create the meanings in our 
heads, subjectively, relating it to our own experience.  

How can art be used to reflect the current affairs?

Perhaps contemporary affairs are reflected the most accurately 
by those works of art which did not have that purpose. Man is 
an inherently creative being. Artists differ only in how they are 
methodically improving their creativity in a certain form (playing 
an instrument, painting, dancing, thinking, writing, etc.). But, 
just like doctors, soldiers and plumbers, they are the artefacts of 
their time. Everything they all do is an affair of the time. It’s good 
if the artist educates himself not only in technique, but also in 
sensitivity to observe and notice the causes of phenomena, 
eventually discovering a (non-intrusive) form to reveal them. 
These forms may be traditional, or they may be undefined by 
a material result. For instance, there are community arts, which 
aim to create conditions for creative sociality and even social 
exchange which would not be dictated externally.

ŽMOGUS YRA IŠ 

PRIGIMTIES KŪRYBINGA 

ASMENYBĖ. MENININKAI 

SKIRIASI TIK TUO, KAD 

JIE METODIŠKAI LAVINA 

SAVO KŪRYBIŠKUMO 

APRAIŠKAS VIENA  

AR KITA FORMA

J. Petronio nuotr.



Atrodo, kad menas vis dažniau šokiruoja, kad 
juo siekiama laužyti standartus... Koks yra 
pagrindinis meno tikslas?
Kiek meno pasireiškimų, tiek yra ir jo tikslų. Bet galiu 
pabandyti pafilosofuoti. Jeigu medicina turi tikslą 
pagydyti žmogaus kūną, tai abstrakčiuoju meno tikslu 
būtų galima laikyti žmogaus kūrybingumo skatinimą. 
Menas neturėtų sukurti tokio santykio su žiūrovu, kad 
jis galvotų „aš negalėčiau taip jokiu būdu padaryti” 
(o dažnai pagal tai nusprendžiama, ar tai  „tikras” 
menas). Menas turėtų įkvėpti mąstyti kūrybiškai tomis 
situacijomis, kuriomis gyvename – namie, darbe, šeimoje, 
bendruomenėje. 

It seems as though art keeps setting out to shock, 
it aims to challenge the norms... What is the main 
goal of art?

There are as many goals of art as there are its expressions. But 
I could try to contemplate this. If medicine hasne the goal 
to heal human body, then an abstract goal of art could be 
encouragement of human creativity. Art should not establish 
the kind of relationship with the audience in which they would 
think “I could never do this” (and often this is used to determine 
whether it is “real” art). Art should inspire you to think creatively 
in situations of your life: at home, at work, in the family and in 
the community.

14:00



The 9th Kaunas Biennial ended recently. Why was 
the sub-title “Unitext” chosen this year and what 
does it mean?

We created the concept of “unitext” to define a work of art 
which is sufficiently suggestive and affecting by itself, even 
without any additional, (con)textual information about the 
circumstances of its creation, the portrayed people, objects, or 
the employed techniques and conditions of its making. Modern 
art is dominated by contextual art. In order to understand it, one 
must possess additional knowledge, come into contact with not 
just the work itself, but also a special narrative. We consciously 
highlighted this in the Kaunas Biennial in 2011. But, of course, 
there also are works of art, usually video, audio or object 
installations, that rely on physical and emotional sensations, and 
create a communicative, interactive charge. Extra explanations 
are superfluous to their experience. We called this art unitext, 
i.e. works which contain the text and the meaning within them. 
This concept was not supported or expanded by all of the 
artwork exhibited in the last biennial. But this did not make 
the true unitexts disappear: we do see them and will see them 
again in many exhibitions, not just the Kaunas Biennial. ■

Neseniai vyko 9-oji Kauno bienalė 
„Unitekstas” – kodėl pasirinktas būtent toks 
pavadinimas ir ką jis reiškia?
Sukūrėme „uniteksto” sąvoką apibūdinti meno kūriniui, 
kuris gana įtaigus ir paveikus savaime, net nežinant 
papildomos ([kon]tekstinės) informacijos apie jo sukūrimo 
aplinkybes, vaizduojamus žmones ar objektus, technikas 
ir sukūrimo sąlygas. Šiuolaikiniame mene dominuoja 
kontekstualus menas. Jam suvokti būtinos papildomos 
žinios, būtina susilieti ne tik su pačiu kūriniu, bet ir su 
specialiu pasakojimu – tą sąmoningai išryškinome 
2011-aisiais rengtoje Kauno bienalėje. Tačiau be abejonės 
yra ir tokių kūrinių, dažniausiai fiziniais ir emociniais 
pojūčiais paremtų vaizdo, garso ar objektinių instaliacijų, 
kurios sukuria komunikatyvų, interaktyvų krūvį ir joms 
patirti nebūtini jokie papildomi paaiškinimai. Tokius 
kūrinius pavadinome unitekstais, tai yra, tekstą ir reikšmę 
talpinančiais savyje. Anaiptol ne visi paskutiniojoje 
bienalėje eksponuoti kūriniai  šia sąvoką patvirtino ar 
išplėtė. Bet dėl to tikrieji unitekstai niekur nedingo – 
juos sutinkame ir sutiksime ne vienoje (ir ne tik Kauno 
bienalės) parodoje. ■

SUKŪRĖME  

„UNITEKSTO” SĄVOKĄ 

APIBŪDINTI MENO KŪRINIUI, 

KURIS GANA ĮTAIGUS IR 

PAVEIKUS SAVAIME, NET 

NEŽINANT PAPILDOMOS ([KON]

TEKSTINĖS) INFORMACIJOS APIE 

JO SUKŪRIMO APLINKYBES, 

VAIZDUOJAMUS ŽMONES 

AR OBJEKTUS, TECHNIKAS IR 

SUKŪRIMO SĄLYGAS. 

WE CREATED 
 THE CONCEPT OF “UNITEXT” TO 

DEFINE A WORK OF ART WHICH 

IS SUFFICIENTLY SUGGESTIVE 

AND AFFECTING BY ITSELF, EVEN 

WITHOUT ANY ADDITIONAL, (CON)

TEXTUAL INFORMATION ABOUT THE 

CIRCUMSTANCES OF ITS CREATION, THE 

PORTRAYED PEOPLE, OBJECTS, OR THE 

EMPLOYED TECHNIQUES  
AND CONDITIONS OF 

 ITS MAKING. 

K. Čyžiūtės nuotraukos



Pas idaryk  pats  / 
D o  I t  Yo u r s e l f

DĖMESIO! Šiam šviestuvui patartina naudoti 
fluorescentinę lemputę, nes ji įkaista kur kas mažiau 
nei kaitinamosios lemputės ir nekelia pavojaus, kad 
plastikas ims svilti. Be to, tokios lemputės sunaudoja 
keliskart mažiau energijos ir yra ilgaamžiškesnės. 

ATTENTION! It is recommended to use a fluorescent 
bulb for this lamp, because it heats up much less than 
the incandescent bulbs and prevents the danger of 
burning plastic. Furthermore, such lamps use several 
times less energy and are more durable. 

Kad namai taptų jaukesni, kartais 
pakanka kūrybiškai pažvelgti į 
supančius daiktus. Siūlome idėją, 
kaip neišleidžiant daugybės pinigų 
paversti namų erdvę šiltesne ir 
šviesesne.

Re ikės  /  You wi l l  need :
■ 100–150 vnt. vienkartinių plastikinių puodelių /  
    100–150 disposable plastic cups

■ Segiklio / A stapler

■ 300–400 vnt. sąsagėlių/  
    300–400 staples

■ Fluorescentinės lemputės /  
    Fluorescent light bulbs 

■ Šviestuvo pagrindo su patronu ir laidu /  
    A lamp base with the lamp-holder and cable

Sometimes all it takes to make your home 
more homely is to just look at the things 
around you in a creative way. Here’s an 
idea how to make the home space warmer 
and brighter without putting a lot of 
money into it.

1 .  Įsukite lemputę į šviestuvo pagrindą.
       Insert the bulb into the lamp base.

RADVILĖ LIPSKYTĖ ir  
AGNĖ TAURINSKAITĖ 

15:00



4 .  Uždenkite šviestuvo 
pagrindą pagamintu 
gaubtu.

Cover the lamp base with 
the lampshade you made.

3 .  Susekite visas besiliečiančias 
puodelių sieneles, kaip parodyta 
nuotraukoje, ir po truputį 
formuokite pusrutulį. 

Staple together all adjoining sides 
of the cups as shown in the photo 
and keep forming a hemispherical 
shape. 

2 .  Puodelius dėkite vieną prie kito ir besiliečiančias 
jų sieneles susekite segikliu.  Pirmajai eilei naudokite 
20–25 puodelius, priklausomai nuo to, kokio dydžio 
gaubto norite. Į antrąją eilę susekite 1–3 puodeliais 
mažiau, atitinkamai mažinkite puodelių skaičių 
segdami ir kitas eiles.

Put the cups beside one another and staple the 
adjoining sides together. Use 20–25 cups for the first 
row, depending on the desired size of the lampshade. 
For the second row, use 1–3 cups less. Keep 
decreasing the number of cups for the remaining rows 
accordingly.

J. Petronio nuotr.



K i to  ak im is  /  A View 
from the Outside

Studijos Lietuvoje buvo logiška 
mano ankstesnių studijų nuotykių 
tąsa – prieš tai baigiau praktiką 
Estijoje ir „Erasmus“ studijas bei dar 
vieną praktiką Latvijoje. Žinoma, 
negalėjau pamiršti brangiosios 
Lietuvos. 2012-aisiais pradėjau 
dienines „Žurnalistikos ir medijų 
analizės“ magistrantūros studijas 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Daug jaunuolių iš mano gimtosios 
Olandijos renkasi „studijuoti“ į 
Prancūzijoje ar Ispanijoje. Na, juk 
visi žinome, ką tai reiškia, ar ne? 
Stereotipinis užsienio studentas 
aktyviau studijuoja ne akademinius 
žurnalus, o alaus rūšis – saulės, jūros 
ir paplūdimo fone.

NIENKE BOS,
VDU Žurnalistikos ir medijų analizės studentė

Studying in Lithuania was a logical follow-up 
of my previous study adventures. I completed 
an internship in Estonia and my Erasmus 
exchange and yet another internship in Latvia. 
Of course I couldn’t leave dear Lithuania 
behind. In 2012 I started my full-time Master 
studies in Journalism and Media Analysis at 
Vytautas Magnus University. Many youngsters 
from my home country, the Netherlands, 
would rather decide to head to France and 
Spain in order to ‘study’ there. Well, we all know 
what that means, don’t we? The stereotypical 
foreign student studies beer brands more 
actively than actual academic journals, 
accompanied by the sun, sea and beach. 

Asmeninio archyvo nuotr.
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I’m surely a victim of the modern times, driven by the need to 
be different and stand out from the crowd. The fact that many 
Dutchmen regularly ask me how my studies in Russia, Iceland or 
even Lapland are progressing confirms that I have succeeded 
in my wish to be rather different. People have no idea where 
I’m located and are shocked when I tell them that Lithuania has 
been an EU member state since 2004. Such a pity, because even 
though it might sound cliché, Lithuania definitely conquered a 
place in my heart. It’s a pleasant country to live in. The quality of 
education is wonderful, the dormitory may be small and simplistic 
but actually very cozy, and walking around in Kaunas feels safe. 
The only thing that I, as a Dutch person, could wish for is to buy 
Gouda or “Olandų sūris” (Cheese of the Dutch) which is actually 
made in the Netherlands instead of Poland and to see more 
tolerance shown towards cyclists by pedestrians and car drivers. 

I discovered that, under the layer of general pessimism and 
seemingly non-smiling faces, there is a majority of warm 
hearted people who share honest laughter. The Lithuanians I 
met are incredibly curious, generous and welcoming. I’m always 
amused by their self-criticism when it comes to their excessive 
potato consumption. Some of them, however, especially the 
ones who are unable to speak English, can be confrontationally 
clear about their mood though. It happened more than once: 
people sighed with annoyance when I entered public places 
and revealed that I was a foreigner in need of help by smiling 
and giving a friendly hello.  Apparently not only the Dutch 
people are that straight forward. Maybe my labas (hello), ačiū 
(thank you) and gerai (OK) knowledge is just not sufficient 
enough to please those ones, so I’ll take the blame for that. 

Moving to the Baltic countries was also a true historical eye 
opener. During my childhood in the Netherlands, the history 
books were filled with German-sided stories. The painful Russian 
impact on the Baltics only became crystal clear during my stay 
here. The traces of the still fresh past give Lithuania an attractive 
raw edge though, which is noticeable within architecture and, 
to be honest, in bureaucracy. Still, Lithuania’s ambition to be 
itself, an independent and unique country, shines through 
everywhere in this Vytautas-minded land.  Yes, it seems I have 
something in common with my dear friend, Lithuania. ■
www.airdreams.nl

Aš turbūt esu šių laikų auka, kurią į priekį veda poreikis 
būti kitokiai ir išsiskirti iš minios. Tai, kad daugybė olandų 
manęs nuolat klausinėja, kaip man sekasi studijos 
Rusijoje, Islandijoje arba net Laplandijoje, patvirtina, 
jog man pavyko įgyvendinti norą būti kitokiai. Žmonės 
nė neįsivaizduoja, kur aš esu, ir labai nustemba, kai 
paaiškinu, kad Lietuva yra ES narė dar nuo 2004 m. O 
gaila, nes, nors ir skamba banaliai, Lietuva tikrai užkariavo 
dalelę mano širdies. Tai šalis, kurioje malonu gyventi. 
Švietimo kokybė nuostabi, bendrabutis, nors ir mažas 
bei paprastas, bet išties jaukus, o vaikštinėdama Kaune 
jaučiuosi saugi. Vienintelis dalykas, kurio aš kaip olandė 
norėčiau – nusipirkti Gaudos arba „Olandų“ sūrio, kuris 
tikrai gaminamas Olandijoje, o ne Lenkijoje, bei pamatyti 
daugiau tolerancijos dviratininkams iš pėsčiųjų ir 
vairuotojų.

Atradau, kad po visuotinio pesimizmo ir, regis, 
nesišypsančių veidų sluoksniu slypi geraširdžių, nuoširdžiu 
juoku besidalijančių žmonių dauguma. Lietuviai, su 
kuriais susipažinau, yra be galo smalsūs, dosnūs ir svetingi. 
Mane visuomet pralinksmina jų savikritika kalbant apie 
besaikį bulvių valgymą. Vis dėlto, kai kurie iš jų – ypač tie, 
kurie nekalba angliškai, – gali būti atvirai priešiški. Taip 
jau nutiko ne kartą: man atėjus į viešą vietą, su šypsena 
draugiškai pasisveikinus ir parodžius, kad esu užsienietė, 
kuriai reikia pagalbos, žmonės susierzinę atsidusdavo. 
Pasirodo, ne tik olandai yra tokie tiesmuki. Galbūt mano 
kalbos žinių – „labas“, „ačiū“ ir „gerai“ – nepakanka, kad 
jiems įtikčiau, tad prisiimu kaltę. 

Persikėlusi į Baltijos šalis sužinojau daug naujų istorijos 
dalykų. Mano vaikystės laikais Olandijoje istorijos knygose 
labai daug palankiai pasakota apie vokiečius. Skausminga 
Rusijos įtaka Baltijos šalims tapo visiškai aiški tik man čia 
apsilankius. Tačiau vis dar netolimos praeities pėdsakai 
Lietuvai suteikė patrauklaus šiurkštumo, kuris pastebimas 
architektūroje ir, tiesą sakant, biurokratijoje. Nepaisant 
to, Lietuvos siekis išlikti savimi, nepriklausoma ir unikalia 
šalimi, atsispindi kiekviename šios Vytauto palikuonių 
žemės kampelyje. Taip, regis, mane ir mano brangią 
draugę Lietuvą sieja kažkas bendro. ■
www.airdreams.nl

World Lithuanian University is an initiative inspired by joint efforts 
of Lithuanian and Diaspora scientists that helped to re-establish 
Vytautas Magnus University a quarter-century ago. It became a 
pattern for further collaboration that fosters creative exchange 
between scientists and students from Lithuania and other 
corners of the world, unites the Lithuanian Diaspora and aims 
to attract everyone interested in modern Lithuania, its daily life, 
traditions and culture. 

VDU – Pasaulio lietuvių universitetas. Gimusi bendromis 
Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis prieš 
25-erius metus, ši iniciatyva skatina kūrybiškus mainus 
tarp mokslininkų bei studentų iš Lietuvos ir visų pasaulio 
kampelių. PLU siekia vienyti Lietuvos išeivių bendruomenes 
ir pritraukti visus, besidominčius šiuolaikine Lietuva, jos 
kasdieniu gyvenimu, tradicijomis ir kultūra. 

Daugiau informacijos / More information – www.pasauliolietuviai.lt



Šun išk i 
pas iva ikšč io j ima i  /

Dog Walk  Ta lk

LAPIS, 9 mėn. / months

Valų korgis pembrukas / Pembroke Welsh Corgi

Džiugios sielos, šlapios nosies ir nerimastingų ausų 
savininkas. 

A proud owner of a happy soul, a wet nose and anxious ears.

Agnė Taurinskaitė, VDU Viešosios komunikacijos tarnybos darbuotoja 
/ employee of VMU Public Communications Office

ALFÒNSAS, 1,5 m. / years 

Triušis nulėpausis / Lop-eared rabbit

Tikras smalsuolis, kuris turi viską patikrinti, pauostinėti ir 
paragauti. Kaip ir visi triušiai, mėgsta morkas, tačiau taip 
pat dievina bananus, obuolius, vynuoges, arbūzus ir  ...
popierių.  

A real Nosy Parker who must inspect, scent out and taste 
everything. Being a rabbit, he likes carrots, but also loves 
bananas, apples, grapes, watermelons and… paper. 

Teresė Ringailienė, VDU HMF Anglų filologijos katedros dėstytoja / 
lecturer at the VMU Faculty of Humanities, Dept. of English Philology

AIKA, 4 m. / years

Samojedas / Samoyed 

Greita kaip vėjas, žaisminga, tačiau visai nesargi. Draugiškai 
šypsosi ir be galo myli vaikus.

Quick as the wind and charming, but not watchful at all. Has a 
friendly smile and a lot of love for the children. 

Rita Audronė Petkevičienė, VDU EVF referentė / adviser at VMU Faculty 
of Economics and Management

RADVILĖ LIPSKYTĖ 
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FROIDAS, 6 mėn. / months ir 
PICASSO, 1 m. / year

Nors atrodo, kad toks sugyvenimas sunkiai įmanomas, 
tačiau gana ramiai, taikiai ir filosofiškai į pasaulį žvelgiantis 
katinas tik smalsiai stebi žuviną, netrikdydamas jo ramybės.

This kind of co-existence may seem hardly possible, but the cat 
observes the world peacefully and philosophically, so he only 
watches the fish with curiosity, but without disturbing his peace. 

Sigita Žemaitytė, VDU HMF doktorantė / doctoral student at VMU 
Faculty of Humanities

Zigmas Lydeka, VDU Rektorius / VMU Rector

AMBROZIJA, 2,5 m. /  years

Kornreksas / Cornish Rex

Protinga ir smalsi, labai meili, angeliško būdo katė. Dievina 
dėmesį ir mėgaujasi žmonių draugija.

A smart, curious, very sweet and angelically kind cat. Adores 
attention and enjoys the company of people. 

Rita Vaičiūnienė, VDU EVF referentė / adviser at VMU Faculty of 
Economics and Management

HESAS ir MERAS
Vokiečių aviganiai / German Shepherds

Mano augintiniai patys draugiškiausi ir nevergiškai ištikimi, jie 
neapsimeta, neapgaudinėja, juos suprasti ir pamilti lengviau 
negu žmones. Grįžus namo jie pirmieji atpažįsta mano 
nuotaiką, jei reikia, guodžia švelniu lyžtelėjimu ar nepabrėžtu 
atsitraukimu, leisdami pabūti vienam. Bet kai supranta 
(nežinau, kas jiems pakužda), kad jų buvimas laukiamas, 
prisiartina ir priglaudžia galvą ar padeda ją man ant kelių. 
My pets are very friendly and non-slavishly loyal, they do not 
pretend or lie and they are easier to love and understand than 
people. When I come home, they are the first ones to recognize 
my mood. If needed, they can console me with a gentle lick or 
an unaccented pullback, letting me to be alone for a while. But 
when they understand (I do not know who whispers them this) 
that their presence is desired, they approach me and rest their 
heads on me or on my knees.



Maistas – vienas gyvenimo 
malonumų, kuriam neatsispyrė ir 
VDU Informacijos mokslų magistrė 
Edita Skripkaitė. Prieš 5 metus 
pajutusi  gurmaniškų produktų 
trūkumą, moteris nusprendė 
užpildyti šią nišą ir įkūrė UAB 
„Delikatesai“ bei Vilniuje atvėrė 
„Užupio krautuvės“ duris. 

Edita Skripkaitė, VMU master’s degree 
student of Information Sciences, agrees 
that food is one of life’s pleasures.  Five 
years ago, in reaction to evident dearth of 
gourmet products in Vilnius, she decided 
to fill this niche by establishing a joint-
stock company, Delikatesai, and opening 
her own shop, Užupio Krautuvė.

PATYS SKANIAUSI 

PATIEKALAI YRA 

PAGAMINTI IŠ LABAI 

GEROS KOKYBĖS 

NATŪRALIŲ  

INGREDIENTŲ

Vakaro  de l i katesa i  / 
Gourmet  D inner

A. Bondarenko nuotr.
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Koks buvo didžiausias maisto atradimas per 
tuos penkerius metus?

Sakyčiau, kad didžiausias mano atradimas buvo 
netikėtas suvokimas, jog pats gurmaniškiausias ir 
skaniausias maistas yra tas, kuris natūraliausias. Dažnai 
galvojama, kad, norint pagaminti kažką ištaigingo, 
reikia įdėti labai daug įvairių prieskonių ar kitų priedų 
bei skirti tam daug laiko ir pastangų.  Tačiau patys 
skaniausi patiekalai yra pagaminti iš labai geros 
kokybės natūralių ingredientų. Produktas, kurį laikau 
savo didžiausiu atradimu per krautuvėlės gyvavimo 
laiką, yra trumai – grybai, augantys po žeme. Išties labai 
sudomino ir sužavėjo tiek trumų naudojimas gaminant 
įvairius patiekalus, tiek jau paruošti produktai su šiais 
grybais, tokie kaip aliejus, sviestas, sūris ar saliamis su 
trumais ir dar galybė įvairiausių gaminių....

Kokių produktų, Jūsų manymu, turėtų 
paragauti kiekvienas?

Kiekvienam rekomenduočiau būtinai paragauti 
šviežiai spausto alyvuogių aliejaus. Tai labai sezoninis 
produktas, tačiau be galo skanus, kvapnus ir įdomus – 
kartais net sunku patikėti, kad tai yra alyvuogių aliejus. 
Taip pat kiekvienam reikėtų išmėginti ilgai, 10–15 metų, 
brandinto balzaminio acto. Lašelis tokio acto puikiai 
tinka ir vartojimui po maisto, kaip skatinantis virškinimą 
produktas.

Kaip reikėtų derinti maistą ir, atvirkščiai, 
kaip žinoti, kokie produktai visiškai nedera 
tarpusavyje?

Panašu, kad kuo toliau, tuo labiau derinami patys 
įvairiausi skoniai ir produktai, kurie iš pirmo žvilgnio 
gali pasirodyti visiškai nederantys tarpusavyje.  Manau, 
jog restoranų verslas būtent ta linkme dabar ir eina – 
virtuvės šefai nuolat atranda vis naujų, be galo įdomių 
ir neįprastų derinių.

Jei netikėtai užkluptų svečiai, kuo juos 
pavaišintumėte?

Manau, kad situaciją išgelbėtų makaronai. Tai greitai 
paruošiamas, skanus ir sotus maistas. Visa kita priklauso 
nuo to, kas yra šaldytuve ir spintelėse. Pavyzdžiui, aš 
namuose visada turiu įvairių negendančių maisto 
produktų, tokių kaip tunas, saulėje džiovinti pomidorai, 
avinžirniai ir pan. Šiuos produktus puikiai galima 
panaudoti ir įvairiems užkandžiams ar užtepėlėms 
paruošti. ■

What was your greatest food-related discovery over 
the period of those five years?

I’d say that my greatest discovery was the sudden realization 
that the tastiest and the most gourmet food is one which is 
the most natural. People often think that in order to prepare 
something fancy, you need to add lots of various spices or 
other additives and spend a lot of time and effort. However, 
the most delicious dishes are those which are prepared 
using natural ingredients of very high quality. Meanwhile, a 
product I’d call my greatest discovery made while running 
the shop is truffle, a subterranean fungus. I was truly intrigued 
and fascinated both by the usage of truffles in preparation 
of various meals and by the products that already contained 
these fungi: oil, butter, cheese, salami with truffles, etc.

What food products would you deem necessary for 
everyone to try?

I would recommend everyone to taste fresh olive oil. It is a 
very seasonal product, but it’s very delicious, flavourful and 
interesting: sometimes it’s even hard to believe that it is olive 
oil. Also, everybody should try balsamic vinegar that was 
matured for a long time, i.e. about 10 to 15 years. A drop of this 
vinegar is also useful as a digestive aid consumed after eating.

How should you combine different foods and, 
conversely, how do you know which products are a 
bad match?

It seems like there’s an increasing tendency to combine all 
kinds of flavours and products which at first glance appear 
to be completely incompatible. I think that the restaurant 
business is moving in this direction at the moment: 
kitchen chefs keep discovering new highly interesting and 
unconventional combinations.

What would you serve if you had unexpected 
guests?

I think the situation would be saved by pasta. It is a quickly 
made, delicious and filling meal. Everything else depends on 
what you have in your fridge and cupboards. For instance, at 
home I always have various imperishable food products, e.g. 
tuna, sun-dried tomatoes, chickpeas, etc. These products are 
also perfect for all kinds of snacks and appetizers. ■



Fi lmų  vakaras  /  
M o v i e  N i g h t
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Autor in is  k inas  /  
Auteur  C inema
„Adaptacija“ (Adaptation)

JAV, 2002 m. Rež. Spike’as Jonze’as. 
Nutrūktgalviška Holivudo kritika. Genialusis Charlie 
Kaufmanas autoironiškame scenarijuje aprašė savo 
kančias ekranizuojant „Orchidėjų vagį“.

USA, 2002. Directed by Spike Jonze. 
A madcap Hollywood critique. The genius self-referential script 
describes the pains of bringing The Orchid Thief to the big screen. 

„Didysis Lebovskis“ (The Big Lebowski)

JAV, 1998 m. Rež. Ethanas ir Joelis Coenai. 
Paini ir valiūkiška kultinė komedija, pagerbianti detektyvų 
meistro R. Chandlerio kūrybą. 

USA, 1998. Directed by Ethan Coen and Joel Coen. 
A deliberately confusing cult comedy which pays tribute to the 
master crime writer Raymond Chandler.

„Įsiutęs bulius“ (Raging Bull)

JAV, 1980 m. Rež. Martinas Scorsese. 
Biografinė drama apie boksininką, bet ne apie boksą – 
skaudžiausias pavydo atvaizdavimas kine. Legendinis 
De Niro ir Scorsesės tandemas.

USA, 1980. Directed by Martin Scorsese. 
A biographical drama about the boxer, not the boxing. This is the 
most painful on-screen representation of jealousy.

„Anė Hol“ (Annie Hall)

JAV, 1977 m. Rež. Woody Allenas. 
Nesenstanti, išradinga, intelektuali romantinė komedija. 
Herojus – neurotikas, filmuose mėgdžiojamas jau beveik 
40 metų.

USA, 1977. Directed by Woody Allen. 
A timeless, inventive, intellectual and romantic comedy whose 
neurotic hero has inspired endless imitations.

Ba igėme mokyk lą  / 
Schoo l ’ s  Out
„Gerasis Vilas Hantingas“ (Good Will Hunting)

JAV, 1997 m. Rež. Gusas Van Santas. 
Niekad negali žinoti – gal universiteto valytojas yra 
nežinomas genijus, kuriam lengvai įkandamos sudėtingos 
matematinės užduotys?..

USA, 1997. Directed by Gus Van Sant. 
You never know: what if the university janitor is a secret genius 
who can solve the most complex mathematical problems?

„Vaiduoklių pasaulis“ (Ghost World)

JAV, 2001 m. Rež. Terry Zwigoffas. 
Kandžios cinikės, nusivylusios šiuolaikinės visuomenės 
tuštybe, nežino, ką veikti baigusios mokyklą.

USA, 2001. Directed by Terry Zwigoff. 
Disillusioned about the vain modern society, two cynics Enid and 
Rebecca are looking for ways to kill boredom after graduation.

„Vunderkindai“ (Wonder Boys)

JAV, 2000 m. Rež. Curtisas Hansonas. 
Akademinis pasaulis dėstytojo ir rašytojo akimis: kūrybinės 
kančios, nėščia meilužė ir netikėtos studento išdaigos.

USA, 2000. Directed by Curtis Hanson. 
A day in the life of professor and novelist Grady Tripp: writer’s 
block, a pregnant mistress and complications involving a 
mischievous student. 

MARTYNAS GEDVILA

19:00
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1 1
Fest iva l ių  per la i  /  
Fest iva l  Favour i tes
„Lorė“ (Lore)

Vokietija, Australija, Didžioji Britanija, 2012 m. 
Rež. Cate Shortland. 
Baigiantis II pasauliniam karui, nacių šeimoje augusių 
vaikų gyvenimas ir pasaulio suvokimas apsiverčia aukštyn 
kojomis. 

Germany, Australia, Great Britain, 2012. Directed by Cate Shortland. 
As World War II ends, the lives and mindsets of children raised in a 
Nazi family are turned upside down.

„Tu gyvendamas džiaukis“ (Du, Levande)

Švedija, Vokietija, Prancūzija, 2007 m.  
Rež. Roy Anderssonas. 
Desertas gurmanams – net 50 tragikomiškų vinječių apie 
kasdienybės absurdą. Siužetai it paveikslai persmelkti 
siurrealizmo. 

You, the Living (Du, Levande). Sweden, Germany, France, 2007. 
Directed by Roy Anderssonas. 
A real treat for the cinephiles: 50 tragicomic vignettes about the 
absurdity of our mundane life, all of them as surreal as paintings.

„Gyvenimo sienos“ (Medianeras)

Argentina, 2011 m. Rež. Gustavo’as Taretto’as. 
Skiriama interneto kartai – vienišoms sieloms, žinančioms 
vis daugiau, bet jaučiančioms vis mažiau. Giminingas 
temas ne ką prasčiau nagrinėja ir „Ji“ („Her“).

Sidewalls (Medianeras). Argentina, 2011. Directed by Gustavo Taretto. 
A film for the Internet generation: the lonely souls who know more 
but feel less. For another compelling spin on similar themes, try Her.

„Šventieji motorai“ (Holy Motors)

Prancūzija, Vokietija, 2012 m. Rež. Leosas Caraxas. 
Labai prancūziškas, keistas ir pretenzingas filmas, nepaisantis 
jokių ribų. Fantastiškas, hipnotizuojantis kino rebusas.

France, Germany, 2012. Directed by Leos Carax. 
A very French film: a strange, pretentious and boundary-crossing 
cinema puzzle which will leave you spellbound.

„Sugar Man“ (Searching for Sugar Man)

Švedija, Didžioji Britanija, 2012 m. Rež. Malikas Bendjelloulas. 
Neįtikėtina tikra istorija apie Lotynų Amerikos Bobą 
Dylaną – Sixto Rodriguezą. Pagiriamasis žodis neatrastiems 
talentams.

Sweden, Great Britain, 2012. Directed by Malik Bendjelloul. 
An incredible true story about the Latin American Bob Dylan: 
Sixto Rodriguez. This documentary is an ode to underdogs and 
undiscovered talents.

„Pabaisos iš laukinių pietų“  
(Beasts of the Southern Wild)

JAV, 2012 m. Rež. Benhas Zeitlinas. 
Žvilgsnis vaiko akimis į nepaprastą pasaulį. Mitiniai 
elementai primena „Pano labirintą“.

USA, 2012. Directed by Benh Zeitlin. 
Discover an exciting unfamiliar world through the eyes of a child. 
Mythical elements evoke Pan’s Labyrinth. 

„Dievo miestas“ (Cidade de Deus)

Brazilija, Prancūzija, 2002 m. Rež. Paulo Linsas. 
Pietietiški „Geri vyrukai“: skurdas ir gaujų karai Rio de Žaneire. 
Dinamiškas, žiaurus, vizualiai išradingas filmas.

City of God (Cidade de Deus). Brazil, France, 2002.  Directed by Paulo Lins. 
The Latin Goodfellas: poverty and gang wars in Rio de Janeiro. 
A violent, dynamic and visually inventive film.
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Proto  mankšta  /  
Bra in  Teasers
„Donis Darko“ (Donnie Darko) 

JAV, 2001 m. Rež. Richardas Kelly. 
Šizofreniko paauglio fantazijos ar istorija apie pasaulio 
pabaigą? Kas bendro tarp triušių, smurfų ir 80-ųjų 
mokyklos?

USA, 2001. Directed by Richard Kelly. 
Fantasies of a schizophrenic teenager or a story about the end 
of the world? What’s common between rabbits, Smurfs and 80s 
high school?

„Debesų žemėlapis“ (Cloud Atlas)

Vokietija, JAV, Honkongas, Singapūras, 2012 m.  
Rež. Tomas Tykweris, Andy Wachowskis, Lana Wachowski. 
Fenomenalus, akiplėšiškai drąsus filmas apie 
atstumtuosius ir revoliucionierius. Epinė šešiasluoksnė 
kino mozaika.

Germany, USA, Hong Kong, Singapore, 2012.  
Directed by Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski. 
An outrageously brave and phenomenal film about outsiders and 
revolutionaries. An epic sextet of stories that coalesce into one.

„Pradžiamokslis“ (Primer)

JAV, 2004 m. Rež. Shane’as Carruthas. 
Žiūrėkite įdėmiai. Sudėtingas, žiūrovui nepataikaujantis 
galvosūkis apie vieno išradimo kūrėjus. 

USA, 2004. Directed by Shane Carruth. 
Pay close attention to the screen. This is a complicated, 
uncompromising sci-fi brain-twister about the creators of one 
curious invention.

„Jokūbo kopėčios“ (Jacob’s Ladder)

JAV, 1990 m. Rež. Adrianas Lyne. 
Galvosūkis, kurio nebūtina spręsti – tik įsijausti į herojaus 
emocijas. Vietnamo karo veteraną Jokūbą kamuoja 
haliucinacijos...

USA, 1990. Directed by Adrian Lyne. 
Don’t trouble yourself trying to solve this dark mystery: just put 
yourself in the hero’s shoes. Vietnam veteran Jacob is plagued by 
disturbing hallucinations...
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K las ikų  pa l i k imas  / 
The C lass ics
„Skrydis virš gegutės lizdo“  
(One Flew Over the Cuckoo‘s Nest)

JAV, 1975 m. Rež. Milošas Formanas. 
Patiks maištininkams ir kovotojams su neteisybe. 
Nenaudėlis Makmerfis pakliūna į beprotnamį, kur 
susipažįsta su daktarų engiamais likimo draugais.

USA, 1975. Directed by Miloš Forman. 
A must-see for rebels and fighters against injustice. An anti-
authoritarian criminal finds himself in a mental institution’s ward 
overseen by the despotic Nurse Ratched.

„Svaigulys“ (Vertigo)

JAV, 1958 m. Rež. Alfredas Hitchcockas. 
Vienas geriausių įtampos meistro filmų. Aukščio baimės 
kamuojamas buvęs detektyvas pasamdomas sekti draugo 
žmoną ir ją įsimyli... 

USA, 1958. Directed by Alfred Hitchcock. 
One of the best thrillers by the Master of Suspense. An acrophobic 
ex-police detective is hired to follow his friend’s wife and falls in 
love with her... 

„Aštuoni su puse“ (8 ½)

Italija, Prancūzija, 1963 m. Rež. Federico Fellinis. 
Beveik biografinis šedevras apie meno ir moterų apsėstą 
režisierių. Šiuolaikiškai panašias temas tyrinėja  
„Didis grožis“ („La grande belleza“).

Italy, France, 1963. Directed by Federico Fellini. 
A semi-autobiographical masterpiece about a film director 
obsessed with art and women. See 2013’s La Grande Belleza for a 
modern take on similar topics.

„Monty Python ir Šventasis Gralis“  
(Monty Python and the Holy Grail).

Didžioji Britanija, 1975 m. Rež. Terry Gilliamas, 
Terry Jonesas. Šie britų humoro revoliucionieriai,  
šeši intelektualūs padūkėliai, apvertė komedijos žanro 
taisykles aukštyn kojom.

Great Britain, 1975. Directed by Terry Gilliam and Terry Jones.  
Meet the six British humour revolutionaries whose intellectual 
wackiness changed the rules of comedy forever.

20:00
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Ho l ivudo paž ibos  / 
Ho l lywood H igh l ights
„12 vergovės metų“ (12 Years a Slave)

JAV, 2013 m. Rež. Steve’as McQueenas. 
Netiesioginis „Šindlerio sąrašo“ tęsinys apie dar 
vieną žmonijos juodą dėmę – vergiją. Nepatogus, 
bekompromisis kinas.  

USA, 2013. Directed by Steve McQueen. 
A spiritual successor to The Schindler’s List about yet 
another dark spot in human history: slavery. Hard to 
watch, but everyone should. 

„Lenktynės“ (Rush) 

JAV, 2013 m. Rež. Ronas Howardas. 
Tikrais faktais paremta istorija apie du garsius „Formulės 1“ 
lenktynininkus. Retas atvejis – įtraukiantis, nebanalus 
sporto filmas, kuris patiks ne tik entuziastams. 

USA, 2013. Directed by Ron Howard. 
Based on the true story about two famous Formula 1 
racers. A rare sports film which is involving, original and 
appeals to more than just the enthusiasts.

25
„WALL-E. Šiukšlių princo istorija“ (WALL-E)

JAV, 2008 m. Rež. Andrew Stantonas. 
Išradinga „ekologiška“ animacija ir duoklė Chaplinui. 
Žmonės išskrenda iš užterštos Žemės, ir palieka tik vienišą 
šiukšlių surinkimo robotą WALL-E... 

USA, 2008. Directed by Andrew Stanton. 
An imaginative eco-friendly animated film and an 
homage to Chaplin. People abandon the polluted Earth, 
leaving behind only a lonely waste-collecting robot. ■



Įs ik rauk  @ VDU  /
G e t  C h a r g e d  U p  @  V M U

AVANTI – INTERNATIONAL CHAMBER 
MUSIC FESTIVAL OF YOUNG ARTISTS
DATE 29 March 2014–7 May 2014

LOC ATION Kaunas State Philharmonic (L. Sapiegos Str. 5) / 
Concert Hall (K. Donelaičio Str. 60)

IDEA The motto “Culture for Kaunas” encapsulates the five-
week synthesis of recognised Lithuanian artists and VMU Music 
Academy’s students who will perform masterpieces of the 
professional art. The festival will culminate with a joint concert 
by VMU and Tallinn University symphonic orchestras. 

MORE INFORMATION www.kamerinisorkestras.lt

VMU SPRING FESTIVAL
DATE 15–17 May 2014

LOC ATION VMU and other spaces (to be announced)

IDEA  The city will be full of youthful spirit: for the 13th time 
already, the VMU Student Representative Council will invite 
famous Lithuanian cultural, sports and political figures for 
unconventional meetings, concerts and campaigns. These three 
days will be bursting with ideas, creative solutions and crowds 
of smiling people

MORE INFORMATION www.vdusa.lt

INTERACTIVE PERFORMANCE “25 
HOURS OF VMU“
DATE 22 May 2014 / 8 p.m.

LOC ATION Laisvės av. 60

IDEA with the motto “VMU in the City Streets”, Vytautas 
Magnus University invites you to discover the 25th hour of 
the day. On the same occasion, a new space will be opened: 
Student Square, which will encourage everyone to create, share 
and improve.

The performance will combine sight, sound and motion. This is 
the 25th hour: time to awaken your senses and immerse yourself 
in creativity. 

MORE INFORMATION www.vdu.lt

TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ MENININKŲ 
KAMERINĖS MUZIKOS FESTIVALIS 
„AVANTI”
L AIK AS 2014 03 29–2014 05 07

VIE TA Kauno valstybinė filharmonija (L. Sapiegos g. 5) / 
Koncertų salė (K. Donelaičio g. 60)

IDĖ JA  Kultūra Kaunui – taip įprasminama daugiau nei 
mėnesį truksianti pripažintų Lietuvos atlikėjų ir jaunųjų VDU 
Muzikos akademijos studentų sintezė,  kurios metu skambės 
profesionaliojo meno šedevrai. Festivalį vainikuos bendras VDU ir 
Talino universiteto simfoninių orkestrų koncertas. 

DAUGIAU INFORMACIJOS www.kamerinisorkestras.lt

VDU PAVASARIO FESTIVALIS
L AIK AS  2014 05 15–17

VIE TA  VDU ir kitos erdvės, bus tikslinama

IDĖ JA   Miestas pulsuos jaunatviška dvasia: jau 13-ąjį kartą VDU 
Studentų atstovybė kvies žinomus Lietuvos kultūros, sporto 
ir politikos žmones netradiciniams susitikimams, koncertams, 
akcijoms. Trys dienos, aprėpiančios daugybę naujų idėjų, 
kūrybiškų sprendimų ir būrius besišypsančių žmonių.

DAUGIAU INFORMACIJOS www.vdusa.lt

INTERAKTYVUS PERFORMANSAS 
„DVIDEŠIMT PENKIOS VDU VALANDOS“
L AIK AS 2014 05 22 / 20 val.

VIE TA Laisvės al. 60

IDĖ JA „VDU miesto gatvėse“ – tokiu šūkiu VDU kviečia atrasti 
25-ąją paros valandą.  Kartu atveriama nauja erdvė – Studentų 
skveras, kuri skatins kurti, dalytis, tobulėti.

Šio performanso metu susijungs vaizdas, garsas ir judesys. Tai –  
25-oji valanda, pažadinsianti jusles, įtrauksianti ir kviesianti kūrybai. 

DAUGIAU INFORMACIJOS www.vdu.lt

RADVILĖ LIPSKYTĖ 

21:00



ĮSIKRAUK @ VDU:  
RENGINIAI LAISVAM 

PROTUI IR SIELAI

J. Petronio nuotr.



Je i  ne ima m iegas  /
Insomn ia

NERINGA BUTNORIŪTĖ,
VDU Lietuvių filologijos absolventė

22:00

Tikriausiai nesiginčytume, kad 
literatūra yra palydovė. Ir visai 
nesvarbu, kokiu formatu ar laiku 
mus pasiekianti. Galbūt vienam 
ji atrodys nepaprastai gabi, 
atsinaujinanti. Kitam – tinkama 
įveikti stotelę. Kažkam ji primins 
visuomenės sapną, o gal atsvers 
asmeninio žaidimo, pabėgimo nuo 
tikrovės galimybę. Visais atvejais 
norisi, kad paimta knyga ne tik 
maloniai šlamėtų verčiant puslapį, 
bet ir nesujauktų mūsų vidaus. 
Mano manymu, tokios, kurioms tai 
pavyksta, visada ką nors paslepia, 
tarsi mokydamos nušviečiančios, 
intuityviai suvokiamos kalbos. Todėl 
laisva ir budri 22 valanda paskirta 
grožinei lietuvių literatūrai, kuri 
įvairiomis formomis bei balsais 
kviečia suklusti.

There‘s probably no need to argue that 
literature is a guide, and it doesn’t matter 
how or when it reaches us. One person 
might see it as an incredibly smart and 
constantly changing guide, while another 
one might only use it as a way to pass the 
time on the bus. Literature can also remind 
you of a society’s dream or perhaps open 
up the possibility of a personal game or an 
escape from reality. In any case, you want 
the book you picked up to make pleasant 
crackling sounds as you turn its pages, but 
not to disrupt your inner world. I think the 
books that achieve this are always hiding 
something, as though they are teaching 
you an illuminative language which is 
understood intuitively. For this reason, 
the free, wide-awake hour of 10 pm is 
dedicated to the Lithuanian fiction which 
assumes all kinds of forms and voices while 
beckoning the readers to sit up and listen.



„Pasaulis yra gražus: pokalbiai apie kūrybą“  
(sud. G. Kajėnas; Bernardinai.lt)

Knyga tarsi kvietimas pamiršti numanomybę, net jei 
jie 2006–2013 m. buvo publikuoti internetiniame 
dienraštyje bernardinai.lt. Keturiasdešimt pašnekovų 
per literatūrą, muziką, dailę, scenos meną, fotografiją 
bei kiną skatina pamiršti visus žinomus atsakymus 
apie kūrybą. Knygoje neklausiama apie nuoskaudas, 
nesiekiama nušviesti pasiekimų ar naujausių darbų. 
Tai –  aiškinimosi kelionė mėgstamos profesinės veiklos 
pašaukimo ar gyvenimą įprasminusios srities, rūpesčių, 
kuriais norisi dalytis, link. Taip, kad pašnekovus 
susiejęs pasitikėjimas leidžia sutikti ir atrasti dvasios 
bendrakeleivius. Aktorius Rolandas Kazlas, dailininkė 
Dalia Dokštaitė, poetas Marcelijus Martinaitis, 
dainininkė Veronika Povilionienė, režisierius Šarūnas 
Bartas – tik kelios pavardės, kurios mus atsargiai veda 
prie kūrybos pažinimo. ■

Diana Šarakauskaitė  
„Septyni gailestingumo darbai kūnui“  
(Kauko laiptai)

Išeivė postmodernistė Diana Šarakauskaitė poezijoje 
prabyla skalsiai, neapeidama tautinio identiteto, protėvių 
patirties jutimo. Jos eilėraščiai reprezentuoja stipriai 
išreikštą moters sąmonę, kuri taikstosi su nutikimais 
po karų–po nepriklausomybių–dabar, ir šiuolaikiškai 
perteikia savitą emigracijos patirtį. Tekstų visuma primena 
daugiasluoksnį patirčių lauką, savotišką apytakos ratą, 
kurio aorta yra skausminga tautos istorija ir išsaugota, 
bet egzilyje pamirštama kalba. Pastaroji tampa vertybių 
išlaikymo rezultatu, o „Septyni gailestingumo darbai 
kūnui“ įsimena kaip nedekoratyvus, nebanalus rinkinys, 
turintis galią  „po mūsų oda eiti lažą“.

Laiko siuvėja vėjo sėjėja

Bet jei esu ne ta pati, tai kas gi aš dabar esu? Štai kur 
didžiausias galvosūkis

(Lewis Carroll „Alisa stebuklų šalyje ir veidrodžių 
karalystėje“)

1

tuoj šešta šešta šešta tamsėjanti nežinios valanda

laikrodis tas skubantis zigzagais siuvantis laikrodis
išsilieja palieja mano žodžius neryškiais ploteliais
jie plečiasi trūkšleliais pavasariniais upeliūkščiais
nešas į priekį šauna skubos pašaukti
gurinėliais gurma – – – tik čia buvo saugu tai kodėl
man reikėjo iš ten vakar išeiti
stačia galva per žemės tunelį nugarmėti – – – tas laikrodis
tas laikrodis tas jo tik tik tik tik tik
tiktiksėjimas kaip taikinys kulka strėlė
priminimas skubėti
skubėti reikia skubėti
bijau nepaspėti

ji tikrai pasius jei pavėluosiu
greit šešta
tuoj šešta
bus šešta valanda
surasti tą kuris dalija laiką –  ■

SKATINA 

PAMIRŠTI VISUS 

ŽINOMUS 

ATSAKYMUS 

APIE KŪRYBĄ

ŠIUOLAIKIŠKAI 

PERTEIKIA 

SAVITĄ 

EMIGRANTO 

PATIRTĮ



Aistė Kisarauskaitė „39 salto mortale“ 
(Apostrofa)

Dailininkė, fotografė, apžvalgininkė Aistė Kisarauskaitė 
yra prasitarusi, kad jai norėjosi parašyti knygą, kurią 
būtų galima skaityti troleibuse. Smulkiojoje prozoje 
gali slėptis ne tik miesto, tuštumos vaizdiniai, 
susipynę su santykių peripetijomis, bet ir devyniolika 
filmų, dvi pavardės, kitoje – vyno pavadinimai. 
Noveletės pasižymi išradingu gebėjimu pasakoti 
pasitelkus fragmentišką detalę, vaduojančią iš niūrios 
kasdienybės. Šioje knygoje A. Kisarauskaitei pavyksta 
prasmingai kalbėti apie užsipildantį trūkumą. 

„Kai kada pieštuko apvalkalo gali ir nebūti (visas pieštukas 
kaip vientisa šerdis). Išgrodamas Lukiškių aikštę, katę, vos 
pastebimus rankų susilietimus minkštašerdis grafitas 
įkaista iki baltumo ir sukelia atominę reakciją. O ko mes 
tikimės? Vis tų atominių reakcijų, amžinai besitęsiančių 
atominių reakcijų. Kartais net sprogimai ne pro šalį, jei 
ne Černobylio, ne norvegiški, o tarp kokio Jono, Petro ir 
Lukiškių aikšte praėjusios Anos.“  ■Kęstutis Navakas „Lorelei“ (Kitos knygos)

Ar kada pastebėjote, koks lėtas atrodo paštas, kai 
prireikia nusiųsti atviruką? Gyveni kasdien vokuose 
gaunamų neįpakuotų greitaeigių žinučių laiku, tad 
paprastučio, antspauduoto laiško prailgsta laukti. 
Kęstučio Navako eseistinė epistoliana „Lorelei“ atkeliauja 
voke, kad netektų nekantrauti. Atvėrus jo auselę pabyra 
nedatuoti laiškai mylimajai, ant stalo jie sukrinta visi 
iš karto. Knygos 50 tekstų būtų ne tokie įdomūs, jei 
fikcinis žaidimas su menamąja nebūtų navakiškas (prie 
kiekvieno teksto įterpta ir 50 eilėraščių – naujas, skaitytas 
ir paties verstas „vakaro lyrikos“ pavyzdys), žaidžiantis su 
laiško, užrašyto romantizuoto pašnekesio stereotipu, 
kartais virstančiu kalbėjimu apie meilę literatūrai. 
Skaitant atrodo, kad svarbiau ne vientisa forma, o idėja, 
nes „Lorelei“ atskleidžia mokymąsi būti su ir be mylimųjų. 
Kartais pykstant, klausiant, ilgintis ar mąstant apie aistrą, 
kito netobulumą.

„Jei pasaulyje ima dominti tik vienas žmogus, tai panašu į 
fundamentalizmą, kartais – į paranoją, bet ką jau padarysi, 
jei tik tu man dabar košerinė, tik tu man dabar – akiniai. 

Taip būna, kai tu kažkur toli. Kai šalia, kartais noriu, kad 
nebūtum, tiksliau, vieni smegenų vingiai nori, kad būtum, 
kiti – kad pasiimtum akinius ir išeitum. Nes iškvėpuoji 
mano orą ir mano erdvės ratą apibrėži savo kreida.“  ■

ATSKLEIDŽIA 

MOKYMĄSI 

BŪTI SU IR BE 

MYLIMŲJŲ

50 LAIŠKŲ 
MYLIMAJAI

SMAGU 

SKAITYTI NET 

TROLEIBUSE
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Valdas Gedgaudas „Stiprėjanti juoda“  
(Homo liber)

„Stiprėjanti juoda“ – tai pomirtinė poeto (kadaise 
priklausiusio literatūrinei grupei „Svetimi“), teatro kritiko 
Valdo Gedgaudo poezijos knyga, virtusi atveju, kai 
negatyvumo estetika tampa įsimintinu kalbėjimu. Tekstai 
geba įdrėksti vidiniu tūriu, nors neretai išoriškai lieka 
be išskirtinai rėksmingų žodžių, kuriais tai, kas tamsu, 
mėgstama paryškinti. „Stiprėjančioje juodoje“ itin įtikimas 
V. Gedgaudo kalbos jausmas, atsiskleidęs išraiškingomis 
metaforomis, tarp kurių keletą kartų, tarsi Antanui Garšvai 
paliepus, įsiterpia iš archajinių dainų atsklidę pasakymai. 
Išties įspūdinga, kiek skirtingų veidų poeto kūryboje 
turi nesisklaidantis eižėjimo jausmas, kurio tikruosius 
vardus autorius įslaptina ir palieka įminti skaitytojui. Juos 
perteikiant gebama nesikartoti ir atverti plačius kelius 
„vyriausiajai pavargusių širdžių kapralei“, „išvirkščiajai 
karalystės pusei“.

Baltas mėlyname
Kol pamažu tapsi panašus
į juodrusvį išdegusio švyturio spalvos aitvarą
jau po ėmimo dangun jau po žolinių
mėlynųjų rugpjūčio drakonų padangėje
su kiek tamsėlesne vos vos įžiūrima
mėlynųjų vėjosruvų uodega
viršum balto šaknėto kopagūbrio
nuspurdantį virpantį kristi  ■

Donaldas Kajokas „Lapės gaudymas“ (Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla)

Simpatiškų pastebėjimų rinktinė, kurioje nesunku 
pastebėti kartais į šypsančio „mokytojo“ tonaciją 
pereinančius tekstus-nuostabas apie gerą ir prastesnę 
poeziją, paradoksalų, abejoti skatinantį dabarties pasaulį ir 
dvasios buvimą jame (o gal priešingai – dvasios ir pasaulio 
joje). Knygoje galiausiai visa nukreipiama į Aristotelio 
logiką, teigiančią:  „Mūsų mąstymo išvada dažnai juokinga, 
nes mąstymas pats save paneigia.“

Lapės gaudymą galima suprasti įvairiai (pvz., gretinti 
su katės paieška tamsiame kambaryje), o gal tiesiog 
neaiškinti nieko, nes paprastumo lukšte apsigyvenusi 
prasmė linkusi prasprūsti, bet kartais pamosuoja palei nosį 
pūsta, žavia uodega. 

„Beje, ir knygas skaityti patartina vaikiškai žaidžiant.

Neįtempiant smegenų raukšlelių, nervingai neglamžant 
sąmonės pamušalėlių.

Net pačias „rimčiausias“ (ir kabutėse, ir be).

Nes tai, kas jose rašoma, niekados nebus taip rimta, kaip 
mūsų gebėjimas žaisti.“  ■

SIMPATIŠKŲ 

PASTEBĖJIMŲ 

RINKTINĖ

NEGATYVUMO 

ESTETIKA TAMPA 

ĮSIMINTINU 

KALBĖJIMU



Naktinis gyvenimas  /
Night l ife

„Butas“ – adresu Kęstučio g. 12-2 
pažymėta erdvė. Ne, tai nėra 
gyvenamasis būstas, kaip mums 
įprasta manyti. Greičiau tai vieta, 
kur įgyvendinamos keisčiausios 
idėjos, mintys ir sumanymai. Erdvė 
ir entuziazmas – prireikė tik šių 
dviejų dalykų, kad VDU Menotyros 
studijų programos absolventės 
Agnė Kyguolytė ir Silvija Butkutė 
Kaune atvertų netradicinę 
socialinę erdvę „Butas“.

“The Apartment” (“Butas”) is a place 
located at 12–2 Kęstučio Street. No, it’s 
not anyone’s place of residence, as one 
would be inclined to believe. Instead, it’s 
a place where the strangest ideas and 
plans are put into action. Some space and 
enthusiasm – that was all it took for VMU 
Art History and Criticism graduates Agnė 
Kyguolytė and Silvija Butkutė, who opened 
“The Apartment”, an unconventional social 
space in Kaunas.

„BUTO“ SVEČIAI  IEŠKO ALTERNATYVAUS 
LAISVALAIKIO PRALEIDIMO 

BŪDŲ, BENDRAMINČIŲ, 
ERDVĖS SAVIRAIŠKAI 

ARBA TIESIOG NAMINIO JAUKUMO

J. Petronio nuotr.
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Daugelis laikosi nuomonės, kad namai – 
asmeninė erdvė.  „Butas“ atviras visiems, jame 
lankosi įvairūs žmonės, tarp kurių ko gero 
gausu nepažįstamų – ar nestinga privatumo? O 
gal „Butas“ naudojamas tik renginiams? 
„Buto“ iniciatyva duris atveria tik renginiams, nes erdvė 
nepritaikyta gyvenimui. Išties, čia apsilanko tiek mūsų 
draugai, palaikantys idėją, tiek kultūros alternatyvų 
beieškantys interesantai. Privatumo mums nestinga – 
atvirkščiai: šio projekto idėja ir yra pabrėžti pernelyg 
įsišaknijusio individualumo negatyvias pasekmes ir 
skatinti laiką leisti bendruomeniškai. Atkreipkite dėmesį, 
kokią žmonijos ateitį vaizduoja kino kūrėjai – netrukus bus 
lengviau leistis į romantišką draugystę su operacinėmis 
sistemomis, nei užmegzti ryšį su kitu žmogumi. 
Griaudamos privačios erdvės sienas mes išreiškiame savo 
įsitikinimą apie bedruomeniškumo naudą. Veikla grupėse 
leidžia keistis informacija, gauti naujų įgūdžių, skatina 
socialinį aktyvumą ir, žinoma, augina kūrybiškumą.

Kokio pobūdžio renginiai vyksta „Bute“ ir kodėl 
pasirinkta būtent tokia koncepcija? 
Renginių spektras gana platus, nes mes anonsuojame, 
kad „Butas“ – tai vieta įgyvendinti net keisčiausias idėjas. 
Taigi mūsų pačių ir lankytojų  interesai ir suformavo šios 
erdvės koncepciją.  „Bute“ ne tik vyksta pavieniai „idėjų 
išpildymo aktai“, tradiciniai renginiai, tokie kaip kino filmų 
peržiūros ir blusturgiai, „Butas“ mielai priima ir kitų Kauno 
iniciatyvininkų renginius. Draugaujame su LUNI, Žali.lt, 
Kauno moterų draugija, su giminingo profilio sostinės 
bendruomenėmis.  

Ko ieško „Bute“ besilankantys žmonės? 
Reikėtų paklausti pačių lankytojų, tačiau aišku viena – 
tie, kurie užsuka,  yra kūrybingi, smalsūs, atviri žmonės. 
Galima teigti, kad „Butas“ yra gana unikali iniciatyva Kauno 
mieste, todėl tikėtina, kad čia besirenkanti publika ieško 
alternatyvaus laisvalaikio praleidimo būdų, bendraminčių, 
erdvės saviraiškai arba tiesiog naminio jaukumo. 

Kaip suprantu, įėjimas į „Butą“ nieko 
nekainuoja, tad kyla klausimas, kaip išsilaikote?
Sakoma, kad kiekvienas iš mūsų turi šiek tiek 
savanaudiškumo. Ne išimtis ir mes – „Butą“ sukūrėme iš 
poreikio nevaržomai veikti Kaune kažką kitokio, įdomaus, 
dinamiško, todėl šis projektas labiausiai tuština mūsų pačių 
kišenes. Tačiau tikime, kad tokios iniciatyvos gerina mūsų 
gyvenimo kokybę ir džiaugiamės, kad šis savanaudiškas 
tikslas sutapo su kūrybinių veiklų Kaune spektro plėtra. 
Sunku išmatuoti, kur ši idėja mus nuves. Veikiame, nes 
kitaip negalime, o ir nesinori sustoti, kol šitoje vietoje sofa ir 
kilimas nusėtas laimingomis šypsenomis.  ■

Most people have a notion that home is a personal 
space. However, “The Apartment” is open to everyone, 
all kinds of people visit it, probably including lots 
of strangers – don’t you miss privacy? Or is “The 
Apartment” used only during events?

“The Apartment” opens its doors only during events, because 
this space is not suited for living. Indeed, it is visited by our 
friends, supporters of the idea, and anyone looking for cultural 
alternatives. We don’t miss privacy: on the contrary, the project’s 
idea is to highlight the negative consequences of excessive 
deep-seated individualism and to encourage people to 
socialize. Consider the way the humanity’s future is portrayed 
by filmmakers: soon you will find it easier to develop a romantic 
relationship with an operating system rather than to connect with 
another human being. By tearing down the walls of the private 
sphere, we express our confidence in the benefits of sociality. 
Working in groups allows you to exchange information, learn 
new skills, become more socially active and, of course, develop 
creativity.

What kind of events take place in “The Apartment” and 
why did you choose this kind of concept?

The variety of the events is quite wide, because we have declared 
“The Apartment” to be the place for implementation of even the 
strangest ideas. So, its concept was formed by our own and our 
visitors’ interests. Individual acts of putting ideas into practice, as 
well as traditional events like film screenings and flea markets, 
take place here. “The Apartment” also gladly welcomes events of 
other Kaunas initiatives. We are friends with LUNI, Žali.lt, Kaunas 
Women‘s Society and similar communities in Vilnius.

What are the visitors of “The Apartment” looking for?

You should ask the visitors themselves, but one thing is clear: those 
who come here are creative, curious and honest people. You could 
say that “The Apartment” is a rather unique initiative in Kaunas, so 
it is likely that the attending public is seeking alternative ways of 
spending leisure time, or looking for like-minded peers, a space for 
self-expression, or simply domestic cosiness.

If I understand correctly, the entrance to “The 
Apartment” is free of charge. So, the question arises, 
how do you support yourselves?

They say that every one of us is a bit selfish. We are no exception: we 
created “The Apartment” out of the need to do something different, 
interesting and dynamic in Kaunas without any restrictions. That’s 
why, for this project, we are the ones who have to dip into our 
pockets the most. But we believe that such initiatives improve the 
quality of our lives, so we are glad that this egoistic goal coincided 
with the expansion of variety in creative activities in Kaunas. 
That’s how we support ourselves: every material or intellectual 
contribution by every visitor keeps this idea alive.  It’s difficult to 
predict where this idea will lead us. We do this because we can’t do 
otherwise, and we don’t want to stop as long as the sofa and the 
carpet here are full of happy smiles.   ■
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Muzika Tavo ausims /  

Music to Your Ears 

R Y T I N I A I  AT R A D I M A I
FRESH MORNING SOUNDS

„Disclosure“ – „Settle“
  „F For You“, „Help Me Lose My Mind“

Elektronika, užkrečiantys ritmai ir būrys talentingų 
kviestinių vokalistų. Ne prasčiau už Calviną Harrisą.

Infectious electronic beats flavoured by a crowd of talented 
guest singers. Serious competition for Calvin Harris.

HAIM – „Days Are Gone“ 
  „Falling“, „The Wire“, „Don‘t Save Me“

Genialiai roką ir ritmenbliuzą suderinęs trijų merginų 
ir būgnininko debiutas. Patiks tikrai ne tik Michaelo 
Jacksono ir „Fleetwood Mac“ gerbėjams.

A genius debut album by three sisters and a drummer. This 
exquisite mixture of rock and R&B is sure to appease many, not 
just fans of Michael Jackson and Fleetwood Mac.

„Dub FX“ – „Theory of Harmony“ 
 „In My Head“, „Run“

Visiškai nepriklausomas atlikėjas „Dub FX“ savo beatbox 
magiją kuria iš hip hopo, dubstepo, regio ir dramenbeiso 
elementų.

Completely independent street performer Dub FX creates his 
beatbox-based magic from elements of hip-hop, dubstep, 
reggae, and drum&bass.

R O K O  P O R C I J A  P I E T U M S
ROCK  FOR  DINNER

„Savages“ – „Silence Yourself“ 
 „She Will“,  „City‘s Full“, „Husbands“

Tvirtas argumentas teiginiui, kad roką 2013-aisiais valdė 
moterys. Dar paklausykite grupių „Dead Sara“, „Findlay“, 
„Deap Vally“.

A compelling argument for the suggestion that rock music was 
dominated by women in 2013. If you’re looking for more, try 
Dead Sara, Findlay, and Deap Vally.

„The Black Keys“ – „Rubber Factory“
 „Girl Is on My Mind“, „Just Couldn‘t Tie Me Down“

Vyriškas atsakas iš praeities: viskis, cigaretės ir bliuzas... 
Sielos broliai Lietuvoje – bliuzroko legenda „Kontrabanda“.

This blues-rock LP from 2004 tastes like whiskey and cigarettes.  
Look up Kontrabanda for a Lithuanian counterpart.

„Arctic Monkeys“ – „AM“
  „R U Mine?“, „I Wanna Be Yours“ 

Turbūt brandžiausias šio Sheffieldo indie rock kvarteto 
darbas. Skambesio paletėje – 70-ųjų sunkiojo roko ir net 
hip hopo prieskoniai.

Possibly the most mature record by the famed Sheffield indie rock 
quartet. Sound palette borrows from 70s hard rock and hip-hop.

MARTYNAS GEDVILA  

01:00



P R I E Š  M I E G Ą
FOR A  GOOD NIGHT ’S  SLEEP 

„London Grammar“ – „If You Wait“ 
  „Hey Now“, „Strong“

Pasiduokite melancholijai... Minimalistinis skambesys 
primena „The XX“, vokalas – britę Florence Welch.

Give in to melancholy... The minimalist approach is reminiscent 
of The XX, while the vocals evoke Florence Welch.

Norah Jones – „Come Away With Me“
  „Don‘t Know Why“, „One Flight Down“
Spauskite „Play“. Patogiai įsitaisykite. Pamirškite nerimą – 
pianistė Norah Jones viskuo pasirūpins. 

Push “Play”. Make yourself comfortable. Forget your worries. Let 
the pianist and singer Norah Jones take care of everything.

„Massive Attack“ – „Mezzanine“
  „Teardrop“, „Angel“, „Exchange“

Trip hopo gigantų geriausias albumas. Atmosferiški 
naktiniai ritmai kartais ramina, o kartais skatina nemigą...

The best work of the trip-hop giants. Atmospheric night 
rhythms are relaxing and unsettling in equal measure.

Š O K I Ų   VA K A R A S
PARTY ALL  NIGHT

CHVRCHES – „The Bones of What You Believe“ 
 „The Mother We Share“, „Gun“, „Lies“

Škotiška elektronika, angeliškas vokalas, tobulos pop 
melodijos. Patiko? Pabandykite „Charli XCX“, MS MR ir 
„Tegan and Sara“.

Scottish electronic music infused with angelic vocals and 
impeccable pop melodies. If you liked this, give a listen to Charli 
XCX, MS MR, and Tegan and Sara.

„Pet Shop Boys“ – „Electric“ 
 „Axis“, „Love is a Bourgeois Construct“

Britų synthpop veteranai 2013 m. grįžo su itin sėkmingu 
albumu, sukurtu šokių aikštelei. Jų ilgamečiai kolegos 
OMD taip pat („English Electric“).

British synthpop veterans returned in 2013 with a successful 
album made for the dancefloor. Their longtime colleagues OMD 
released a new interesting LP (“English Electric”) as well.

„Empire of the Sun“ – „Ice on the Dune“
  „Alive“, „Concert Pitch“

Ką gautume sukryžminę „Daft Punk“ ir „Modern Talking“? 
Naujausią šių Australijos futuristų albumą.

What do you get when you cross Daft Punk with Modern 
Talking? The latest album by these Australian futurists.



Re l ig i j a  k i ta ip  / 

Keep the  Fa i th
Krikščionybė ir metalas – keistokas 
derinys, ar ne? Ne visiems. Pasirodo, 
krikščionybė ir sunkioji muzika turi 
nemažai bendro. 1993 m. Lietuvoje 
susikūrė grupė „Rock of Salvation“, 
vėliau persivadinusi „Quest“, o dabar 
gyvuojanti pavadinimu „Quest 
Rising“. Šioje augančioje misijoje 
dalyvauja ir VDU Katalikų teologijos 
fakulteto dekanas Benas Ulevičius.

Christianity and metal: a strange 
combination, isn‘t it? Not to everyone. It 
turns out that Christianity and heavy music 
have quite a lot in common. In 1993, a 
band called Rock of Salvation was founded, 
which was later renamed to Quest and is 
currently known as Quest Rising. One of the 
performers in this expanding mission is the 
Dean of VMU Faculty of Catholic Theology, 
Benas Ulevičius. 

Asmeninio archyvo nuotraukos
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Krikščionybė ir sunkioji muzika – kas bendro?
Abu dalykai yra neformalūs, plaukiantys prieš srovę. 
Krikščionybė savo ištakose buvo šokiruojantis dalykas, 
nesitaikstęs su visuomenėje nusistovėjusiomis normomis, 
tuo pasižymi ir sunkioji muzika. Pamatę metalistus, 
žmonės reaguoja – reakcija gali būti labai teigiama arba 
visiškai negiama, tačiau abejingų nelieka. 

Kas iš tiesų yra krikščioniškasis metalas? 
Iš esmės tai yra tas pats metalas, tik jis skirtas kitai temai 
ir turi kitokią šou elementų, tekstų simboliką. Dažniausiai 
tuo užsiima muzikantai, tapę krikščionimis. Jie tiesiog 
negali nustygti, kad greta savo mėgstamos muzikos 
atrado religiją, todėl sujungia du mylimus dalykus, ir štai 
gauname tokį keistą reiškinį kaip krikščioniškasis metalas. 
Jis keistas ir krikščionims, ir metalistams... Aš paprastai 
sakau taip – stipriai žiniai stipri muzika.

Bet juk metalistai dainuoja apie tamsiąją jėgą?..
Neformalūs žmonės, nebijantys išeiti iš nusistovėjusių 
rėmų ir mąstyti originaliai, dažnai atranda ir religines 
temas. Pastebėjau, kad tokie žmonės dažnai renkasi 
būtent tas temas, kurios konkrečiu laikmečiu plaukia prieš 
įprastą mąstymo srovę. Pavyzdžiui, 80-aisiais tai buvo 
tamsios, mistinės, sakyčiau net „helovininės“, temos. O 
štai šiandieninės metalo grupės dažnai renkasi filosofines 
temas, nes visuomenėje vis mažėja gebėjimas kelti 
intelektualius klausimus apie tikrovę.  

Christianity and heavy music: what’s the connection?

Both of these things are nonconformist, they go against the 
grain. In the beginning, Christianity was a shocking thing. 
It did not pander to the contemporary social norms. Heavy 
music shares the same distinction. People react when they see 
metalheads: the reaction may be very positive or very negative, 
but no one is indifferent.  

So, what is Christian metal? 

Basically it is metal as you know it, only dedicated to a different 
topic and adopting different symbols in concerts and lyrics. 
Usually it is performed by musicians who have become 
Christian. They are simply restless after discovering religion aside 
from the music they love, so they combine the two things and 
the result is a strange phenomenon called Christian metal. It is 
strange to both Christians and metalheads. The way I’d put it, a 
strong message requires strong music.

But metal artists sing about the dark forces?

Nonconformists, who are unafraid to step outside the 
established boundaries and think differently, often discover 
religious topics. I’ve noticed that such people often choose 
topics that are not popular in mainstream society. For instance, 
in the 1980s, it was the dark, mystical, I’d say even Halloween-like 
themes. Meanwhile today’s bands prefer deep topics because 
the public is becoming less and less able to raise intellectual 
questions about reality. 

DAUG MĄSTANTIS  

ŽMOGUS TIKRAI GALI 

IŠSIKRAUSTYTI IŠ PROTO, 

JEI VISA, KĄ JIS SAVYJE 

ATRANDA, NĖRA LABAI 

ŠVIESŪS DALYKAI. TODĖL 

DAUG SVARBIAU PRIEŠ 

PRADEDANT MĄSTYTI 

YRA NURIMTI IR NUSTOTI 

MĄSTYTI

J. Petronio nuotr.



Jei krikščionybe siekiama šokiruoti, laužyti 
standartus, ar būtų galima vadinti tai 
subkultūra?
Lietuvoje išties gana dvilypė situacija. Viena vertus, 
esame įgiję krikščioniškas šaknis, mūsų visas paprotinis 
gyvenimas yra persmelktas krikščionybės, todėl dažnai 
krikščionybė vertinama kaip savaiminė kultūros dalis. 
Kita vertus, matyti labai didelis kartų lūžis. Jaunajai 
kartai netinka atsakymai, paremti tabu – to negalima, 
čia nežiūrėk, šito nedaryk... Manau, kad krikščionybė 
tampa vis labiau asmeninio pasirinkimo dalyku, kaip ir 
turėtų būti. Iš tiesų priartėjome prie panašios situacijos, 
kokia buvo krikščionybės ištakose, kai krikščionys stipriai 
šokiravo romėnišką visuomenę – jie neišmesdavo kūdikių 
(ypač mergaičių) ar neįgaliųjų į gatvę, bet jais rūpindavosi, 
taip pat nebijojo mirties, kas anuomet buvo neįprasta, nes 
mirtis būdavo laikoma užkrečiamu dalyku, o pomirtinio 
gyvenimo vizija buvo miglota. Krikščionys netgi būdavo 
laikomi išdavikais ir ateistais, nes negarbino imperatoriaus 
ir nenaudojo dievų atvaizdų. Šiandien turime kitus 
stabus – daiktus. Bet kuri religija ar gilesnis filosofinis 
ieškojimas ištraukia žmogų iš priklausomybės nuo daiktų 
ir grąžina prie gilesnių dalykų, skatina kelti klausimus ir 
ieškoti atsakymų į juos.

Tačiau sakoma, kad per daug mąstyti ir 
analizuoti yra negerai – neva žmogus taip 
susikuria papildomų problemų.
Labai svarbu, apie ką mąstoma, koks mąstymo kontekstas 
ir kokia žmogaus pasaulėžiūra. Daug mąstantis žmogus 
tikrai gali išsikraustyti iš proto, jei visa, ką jis savyje atranda, 
nėra labai šviesūs dalykai. Todėl daug svarbiau prieš 
pradedant mąstyti yra nurimti ir nustoti mąstyti. Skamba 
paradoksaliai. Bet jei mąstyti pradeda pernelyg į veiklą 
paniręs žmogus, jo mintys būna labai chaotiškos. Šiandien 
didžiausias deficitas turbūt yra gebėjimas palikti minčių 
chaosą nuošalyje, ramiai sustoti ir pabūti su savimi. Kai tai 
pasiekiama, įvyksta tarsi savaiminė minčių higiena, o tada 
jau galima pradėti mąstyti, analizuoti. 

If Christianity seeks to shock and challenge the norms, 
could it be defined as a subculture?

The situation in Lithuania is indeed ambivalent. On the one 
hand, we have acquired Christian roots, our entire customary life 
is grounded in Christianity, and we practice it out of respect. On 
the other hand, a wide generation gap is evident. Taboo-based 
answers, such as “this is prohibited”, “don’t look at this” or “don’t 
do this”, are not applicable to the young generation. I think that 
Christianity is becoming a matter of an increasingly personal 
choice, as it should be. We are indeed close to the situation 
which emerged at the dawn of Christianity, when the Christians 
shocked the Roman society deeply: they didn’t throw girls and 
the disabled into the street, they protected and took care of 
everyone. And they didn’t fear death, which was very unusual in 
those times, because death was considered to be contagious. 
Christians were even seen as traitors and atheists because 
they didn’t use images of gods. We have different idols today: 
possessions. Any religion or a deeper philosophical pursuit pulls 
the man out from this mundane circle and returns him to more 
profound things, encourages him to raise questions and seek 
answers to them.

However, they say that it isn’t good to think or analyze too 
much: supposedly, that way a person creates additional 
problems for himself.

The subject and the context of the thinking, as well as the 
person’s outlook, are highly important. Someone who thinks a 
lot can indeed go insane if everything he finds within himself is 
not very light. So it is much more important to calm down and 
stop your thoughts before you actually start thinking. If a person 
who is too involved in activities starts analyzing, his thoughts 
are very chaotic. Probably the most severe deficiency today is in 
the ability to not think: to pause peacefully and be with yourself. 
When this is achieved, a sort of spontaneous cleanse of the 
mind occurs, and then you can start thinking and analyzing. 
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Kodėl žmogui reikia tikėjimo kažkokia 
aukštesne jėga, tikrove?
Priežastis labai paprasta – nepakenčiama gyventi 
gyvenimą, kuriame nėra prasmės. Jei gyvenimo prasmę 
susikuriame patys, tai jaučiame, kad ta prasmė yra tiek 
pat laikina, kiek esame mes. Mumyse visada veikia 
nuojauta, kad esama aukštesnės prasmės. Jei mes tai 
jaučiame, savaime pradedame tos aukštesnės prasmės 
ieškoti. Jei aukštesnės tikrovės nebūtų, prasmę tikrai 
būtų sunku surasti – materialioms dalelėms nesvarbu, 
ar aš žmoną mušu, ar glostau – tai yra dalelių trintis ir 
tiek. Taip žmogus atranda save labai keistoje situacijoje – 
viena vertus, mes esame gyvūnai, kita vertus, esame 
kamuojami nuojautos, jog yra kažkas daugiau. Yra daug 
mįslių ir slėpinio pačiame žmoguje kaip būtybėje, tad 
manau, jog religija yra labai natūrali žmogui.  ■

Why does a person need to believe in some higher 
power or a higher reality?

The reason is very simple: living a life without meaning is 
unbearable. If we create the meaning of life ourselves, we feel 
that the meaning is as ephemeral as us. We always have the 
feeling that there is some higher meaning. If we feel it, then 
we naturally start looking for that higher meaning. If there 
was no higher reality, meaning would be indeed difficult to 
find: material particles don’t care if I beat my wife or caress her, 
it’s just friction between particles. The person finds oneself in a 
very strange situation: we are animals, but, on the other hand, 
we are plagued by the inkling that there is something more. 
Man himself, as a being, contains many riddles and mysteries, 
so I think that religion is a very natural human activity. ■

JEI GYVENIMO 

PRASMĘ SUSIKURIAME 

PATYS, TAI JAUČIAME, 

KAD TA PRASMĖ YRA 

TIEK PAT LAIKINA, 

KIEK ESAME MES 

Asmeninio archyvo nuotraukos



ATSIGAUK  su  med i tac i ja  /  
Improve  YOUR  LIFE  w i th  Med i tat ion

Kas sieja Abraomą Linkolną, 
Benjaminą Frankliną ir Tomą 
Edisoną? Visos šios trys istorinės 
asmenybės kasdien skirdavo šiek 
tiek laiko savęs reflektavimui. 
Kitaip tariant – visi jie rasdavo laiko 
meditacijai. Tačiau meditacija nėra 
tik išrinktųjų privilegija. Tai – vienas 
iš paprastų, tačiau neprastų būdų, 
padedančių pagerinti tiek fizinę, 
tiek psichologinę savijautą.

What do Abraham Lincoln, Benjamin 
Franklin and Thomas Edison have in 
common? All three of these historical 
figures used to dedicate at least some of 
their time to self-reflection every day. In 
other words, they all meditated. However, 
meditation is not just a privilege of the 
chosen few. It is one of the simple yet 
significant ways to improve one’s physical 
and mental health.

UŽTENKA RASTI RAMIĄ VIETĄ, 
SUSIKONCENTRUOTI 

Į SAVO KVĖPAVIMĄ IR 
STEBĖTI CHAOTIŠKĄ 
MINČIŲ ŪŽESĮ, LYG 

TAI BŪTŲ DANGUJE 
PRAPLAUKIANTYS DEBESYS. J. Petronio nuotr.

DOVILĖ REMEIKAITĖ,  
VDU Viešosios komunikacijos studentė
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Med i tac i ja  pra i lg ina  gyven imą
Kad ir kaip keistai tai skambėtų, dvidešimties minučių 
kasdieniai meditacijos seansai gali mūsų kūnui duoti 
tai, ko nerasime jokiame kremo buteliuke ar vitaminų 
pakuotėje. Jungtinių Amerikos Valstijų Budistų centre 
atlikti tyrimai parodė, kad meditacija padeda pailginti 
apsauginius „dangtelius“, esančius mūsų chromosomų 
galuose – telomeras. Kuo ilgesnės jos – tuo ilgiau 
gyvename ir mes. 

Med i tac i jos  i r  morf i jaus  kovo je 
la imėtų  med i tac i ja 

Morfijus ir kiti skausmą mažinantys medikamentai 
sumažina blogus pojūčius 25 %. 2011 metais išleistame 
neurologijos mokslų žurnale publikuoti tyrimai parodė, 
kad skausmo intensyvumą meditacija gali sumažinti 
40 %, o nemalonius pojūčius – net 57 %. 

Dė l  med i tac i jos  paro je  
ats i randa 25-o j i  va landa
Skamba absurdiškai? 15–20 minučių meditavimo 
kasdien padidina produktyvumą, koncentraciją, darbus 
pavyksta atlikti greičiau, todėl ir laiko lieka daugiau. 
Trumpas meditacijos seansas atgaivina ir sugrąžina 
jėgas ne prasčiau nei geras miegas.

Med i tac i ja  nėra  sus i jus i  su  re l ig i ja
Norint pradėti medituoti, nebūtina būti budistu. Iš 
tiesų, nebūtina išpažinti jokios religijos. Ši praktika nėra 
susijusi su jokiais religiniais įsitikinimais ar sistemomis, 
todėl tuo užsiimti gali ir krikščionys, ir agnostikai, ir 
užkietėję ateistai.

Med i tuot i  nėra  sudėt inga
Nutildyti nuolat šuoliuojančias mintis nėra paprasta, 
tačiau tai meditacijai visiškai nereikalinga. Užtenka 
rasti ramią vietą, susikoncentruoti į savo kvėpavimą 
ir stebėti chaotišką savo minčių ūžesį, lyg tai tebūtų 
debesys, praplaukiantys danguje. Užsiimant meditacija 
reguliariai, tarpai tarp praplaukiančių debesų taps vis 
didesni. Kai kurie gali nusivilti medituodami neišvydę 
ryškių spalvų, vizijų ar neišgirdę angelų choro, tačiau 
tai ir nėra siekiamas rezultatas. Tikrasis poveikis 
atsiskleidžia kasdienybėje, kai pajaučiame ramybę, 
tampame labiau atsipalaidavę, kūrybiškesni, jautresni ir 
laimingesni. ■

Med i tat ion  pro longs  your  l i fe
Strange as it may sound, twenty minutes of daily meditation can 
give your body something you won’t find in any cream bottle or 
vitamin pack. Research conducted at the UCD Center for Mind 
and Brain (California, USA) has shown that meditation can prolong 
the protective “caps” on the ends of our chromosomes, which are 
known as telomeres. The longer they are, the longer we live.

In  a  f ight  between med i tat ion 
and morph ine ,  med i tat ion  wou ld 
come out  on  top
Morphine and other pain relief medicine reduce negative 
sensations by 25 percent. Research published in a scientific 
neurology magazine in 2011 revealed that meditation can 
weaken the intensity of pain by 40 percent and unpleasant 
feelings by 57 percent.

Med i tat ion  g ives  you  the  25 th 

hour  of  the  day
Sounds absurd? 15–20 minutes of daily meditation increases 
productivity, concentration, and helps you complete tasks more 
quickly, which results in more spare time. A short session of 
meditation rejuvenates and breathes life into you no worse than 
good sleep.

Med i tat ion  i s  not  re lated  to 
re l ig ion
In order start meditating, you don’t have to be a Buddhist. 
Actually, you don’t have to follow any religion. This practice is not 
related to any religious beliefs or systems, so it can be adopted by 
anyone, including Christians, agnostics and committed atheists. 

Med i tat ion  i s  not  compl i cated
It’s not easy to silence the thoughts constantly racing through 
your mind, but that is completely unnecessary for meditation. 
You just have to find a quiet place, focus on your breathing, 
and observe the chaotic noise of your thoughts as if they were 
clouds floating in the sky. When you meditate regularly, the 
gaps between the hovering clouds will keep widening. While 
meditating, some may be disappointed when they do not see 
bright colours or visions and do not hear a choir of angels, but 
this is not the desired result anyway. The true effect manifests 
itself in the daily life, when we feel at peace, more relaxed, creative, 
sensitive and happy. ■



Sapnų lab i r inta i  / 
L a b y r i n t h s  o f  D r e a m s

Kas yra sapnai? Kodėl mes sapnuojame arba 
nesapnuojame nieko?
Vieniems sapnai yra miego metu išgyvenami bet kokie 
psichiniai reiškiniai, kitiems – tik reiškiniai, turintys 
siužetą, tačiau su haliucinaciniais ir keistais elementais. 
Treti sapną apibrėžia plačiau – kaip reiškinį, galintį 
atsirasti ne tik dienos metu, bet ir, pvz., medituojant, 
svajojant ar suvartojus cheminių medžiagų.

Miegas skirstomas į lėtojo ir paradoksinio (aktyvaus) 
miego fazes. Sapnai atsiranda paradoksinės miego 
fazės metu. Manoma, kad sapnuojame visi, bet ne visus 
sapnus atsimename. Anot psichoanalizės, mes sapnų 
neatsimename, nes jie neša nepriimtiną mūsų sąmonei 
informaciją, kuri glūdi mūsų pasąmonėje ir užmaskuota 
forma reiškiasi per sapnus. Mes nesąmoningai 
ginamės nuo tos informacijos. Kitaip sakant, mes 
neprisimename to, ko nenorime prisiminti.

Ką sapnai gali pasakyti mums apie mus pačius?

Pasak kai kurių autorių, sapnai yra atsitiktinio smegenų 
aktyvumo išraiška ir todėl negali turėti jokios prasmės 
sapnuojančiajam, kiti autoriai mato sapnus kaip 
asmeniškai svarbios informacijos apie mus, ypač apie 

Vienos dienos pabaigą su 
kitos dienos pradžia sujungia 
sapnai. Kartais ryte pabundame 
šypsodamiesi, kitais kartais 
bandome nuraminti besidaužančią 
širdį ir virpančias rankas. Apie sapnų 
anatomiją kalbamės su Vytauto 
Didžiojo universiteto docentu, 
biomedicinos mokslų daktaru  
Aidu Perminu. 

What is a dream? Why do we dream something or 
not dream anything?

To some, dreams are any mental phenomena experienced during 
sleep. To others, they are only phenomena which have a plot but 
include hallucinatory and strange elements. Yet others define a 
dream more broadly: as a phenomenon which can occur not 
only during the day but, for instance, while meditating, dreaming 
or after consuming chemical substances. 

Sleep is divided into two types of stages: rapid-eye movement 
(REM, also known as paradoxical or active) and non-REM. Dreams 
appear during the paradoxical sleep stage. It is believed that we 
all dream, but not everyone remembers their dreams. According 
to psychoanalysis, we do not remember dreams because they 
contain information which is unacceptable to our consciousness, 
so it lurks in our sub-consciousness and is expressed in a 
concealed form through our dreams. We unconsciously defend 
ourselves from this information. In other words, we don’t 
remember what we don’t want to remember.

What can dreams tell us about ourselves?

Some authors claim that dreams are a random expression of 
brain activity and cannot have any significance to the dreamer. 
However, other authors see dreams as a source of personally 
relevant information about us, especially our emotional lives. 
A dream’s aspects can be distorted, symbolized, or encoded, but 
they are important to us, because they are a part of our lives and 

Dreams connect the end of one day with 
the start of another day. In the morning, 
sometimes we wake up smiling and 
sometimes we end up trying to calm 
down our racing hearts and shaking 
hands. We met with Vytautas Magnus 
University’s Associated Professor, Doctor 
of Biomedical Sciences Aidas Perminas to 
discuss the anatomy of dreams. 

DOVILĖ REMEIKAITĖ,  
VDU Viešosios komunikacijos studentė
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mūsų emocinį gyvenimą, šaltinį. Sapno aspektai gali 
būti iškraipyti, simbolizuoti, užkoduoti, bet jie yra 
mums svarbūs, nes yra gyvenimo dalis ir siejasi su 
mūsų rūpesčiais, patirtimi, įvykiais, savęs bei pasaulio 
suvokimu. Todėl individuali ar grupinė sapnų analizė 
gali padėti suprasti savo išgyvenimus, ypač tą patirtį, 
kurią dėl įvairių priežasčių sąmoningai neigiame. Ko 
gero, gilindamiesi į sapną, mes negalėsim atrasti jo 
objektyvios prasmės, kurios galbūt ir nėra, bet tai gali 
padėti geriau suprasti mūsų išgyvenimus, paslėptus 
troškimus, baimes, neišspręstas problemas.

Ar yra universalios sapnų simbolių reikšmės, 
bendros mums visiems?

Froidas, Jungas ir kiti psichoanalitikai teigė, kad tokie 
universalūs simboliai egzistuoja, tačiau jie visada 
yra asmeniškai įprasminami. Svarbu ne tai, kas 
susapnuota, bet tai, kaip sapnuotojas išjaučia, supranta 
tam tikrą sapno elementą. Egzistuoja daugybė 
sapnininkų, kurie pateikia labai paprastas, konkrečias 
ir universalias sapnų reikšmes. Šie sapnų aiškinimai nei 
su psichologija, nei su mokslu apskritai neturi nieko 
bendro.

Ar sapnai gali numatyti ateitį, ar vis dėlto tai tik 
praeities atspindys?

Moksliniai tyrimai teigia, kad sapnas neparodo ateities 
įvykių. Sapnas lyg ir duoda ženklą, skatina atkreipti 
dėmesį į tam tikrus reiškinius aplinkui, kurie jau yra 
gyvenime ir gali būti labai svarbūs asmens tapsme 
ar sprendžiant problemas. Sąmoningai žmogus to 
dar nemato, nes skuba, dirba, neturi laiko gilintis į 
save, o sapnas jau signalizuoja, kad kažkas negerai, 
kad vidiniame pasaulyje vyksta pokyčiai. Tokiam 
pokyčiui įvykus, žmogui gali pasirodyti, kad sapnas 
jį išpranašavo, o iš tikro tik parodė tai, kas jau buvo 
sapnuojant.

Ar kuo nors skiriasi vyrų ir moterų sapnavimo 
ypatumai?

Turėtų skirtis, nes vyrų ir moterų gyvenimo patirtis yra 
skirtinga, tačiau tai patvirtinančių duomenų yra mažai. 
Pvz., kai kuriais tyrimais nustatyta, kad moterys dažniau 
prisimena sapnus nei vyrai, vyrų sapnuose yra mažiau 
agresyvumo ir draugiškumo, jie yra realistiškesni. Vyrų 
sapnuose vyriški personažai dažniau yra agresoriai 
nei aukos, o moterų – atvirkščiai. Moterų sapnuose 
santykinai daugiau neigiamų emocijų, jos dažniau 
sapnuoja kūdikius ir vaikus. ■

pertain to our worries, experiences, events, and perception of 
ourselves and the world. Therefore individual or group analysis 
of dreams may help us understand our affairs, especially the 
experience we are consciously denying, for various reasons. It 
is likely that, as we scrutinize the dream, we will not be able to 
uncover its objective meaning, because there may be none. But 
it might help us to better understand our experiences, hidden 
desires, fears, and unsolved problems.

Are there any universal meanings of symbols in 
dreams, which would be common to all of us?

Freud, Jung and other psychoanalysts claimed that such universal 
symbols do exist, but they are always given a personal meaning. 
What matters is not what has been dreamt, but how the dreamer 
makes sense of a certain element of the dream. There are many 
dream dictionaries that provide very simple, specific and universal 
meanings of dreams. These interpretations of dreams have 
nothing in common with psychology or science.

Can dreams predict the future, or are they just a 
reflection of the past?

Scientific research says that dreams do not show future events. A 
dream seems to give you a sign, encourages you to pay attention 
to certain things which are already in your life and could be 
highly important in personal development or problem-solving. 
The person does not see it consciously yet, because he is in 
a hurry, working, and has no time to analyze himself, but the 
dream signalizes that something is wrong already and that his 
inner world is undergoing a change. When this change occurs, 
he might think that the dream predicted it, but actually it only 
revealed what was already happening when he was dreaming.

Are there any differences between the dreams of 
men and women?

There should be, because the life experiences of men and 
women are different, but there is little data that could confirm 
this. For example, research has shown that women remember 
dreams more often than men, while men’s dreams involve less 
aggression or friendship, they are more realistic. In men’s dreams, 
male characters are usually the aggressors rather than victims, 
while in women’s dreams it is the opposite. Women’s dreams 
involve relatively more negative emotions. They also dream about 
infants and children more often.  ■





Prieš ketvirtį amžiaus atkurtas Vytauto Didžiojo 
universitetas tapo tikrąja alternatyva. Jame užaugo 
nauja Lietuvos ir pasaulio karta, matoma ir atpažįstama 
šiandieniame pasaulyje. Tai žmonės, kurių žvilgsniai 
krypsta į ateitį, kurių širdyse pulsuoja atvirumas ir laisvė. 

„25 valandos“ – ši idėja įprasmina 25-uosius 
universiteto atkūrimo metus. Įsivaizduokite, kad 
dovanojame Jums dar vieną – papildomą – paros 
valandą pabūti kartu, dalytis idėjomis, dalyvauti 
intelektualiai stimuliuojančiuose pokalbiuose, 
pasimėgauti įkvepiančiais meno kūriniais ir – 
svarbiausia – skirti laiko sau.

Šia proga kviečiame akademinę bendruomenę, 
miestiečius ir universiteto bičiulius dalyvauti 
išskirtiniuose VDU 25-mečio renginiuose: tarptautinėse 
diskusijose, konferencijose, parodose, koncertuose. 

VDU – atviras visiems, tad jame gimusios idėjos nelieka 
įkalintos tarp universiteto sienų.

Gera žinoti, kad esi laisvas.

Gera žinoti, kad toks esi ne vienas.

A quarter of a century ago, VMU was reborn and turned into 
a true alternative. It has raised a new Lithuanian and global 
generation which is known and recognised by the world of today. 
These people are striding bravely into the future and their hearts 
are beating with openness and freedom.

“25 Hours” is the idea which defines the 25th year since the 
university’s reestablishment. Imagine that we are giving you an 
extra hour of the day: to be together, to share ideas, to participate 
in intellectually stimulating conversations, to enjoy inspiring 
artwork and, most importantly, to take some time for yourself.

On this occasion, we invite the academic community, the 
city’s residents and the university’s friends to attend special 
events dedicated to the 25th anniversary of VMU: international 
discussions, conferences, exhibitions, concerts, etc.

VMU is open to everyone, so the ideas born here do not remain 
trapped within the university’s four walls.

It feels good to know you’re free. 
It feels good to know you’re not alone.

AT K U R TA J A M  V D U  –  2 5 - e r i  /  
2 5  Y E A R S  S I N C E  R E E S TA B L I S H M E N T 

O F  V M U

1989 m. balandžio 28-ąją 
Kaune vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje buvo paskelbtas 
VDU Atkūrimo aktas, kuris atgaivino 
liberaliausią šalies aukštąją mokyklą. 
Nuo tada iki šiol VDU vadovaujasi 
atvirumo, dialogo ir tolerancijos 
vertybėmis, remiasi Vakarų 
universitetų patirtimi, studentams 
suteikia laisvę studijuoti savaip 
ir galimybę tobulėti kaip 
asmenybėms.

On 28 April 1989, the VMU 
Reestablishment Act was announced in 
an international conference in Kaunas, 
marking the rebirth of the most liberal 
higher education school in Lithuania. Ever 
since then, VMU has supported openness, 
dialogue and tolerance, building on the 
experiences of Western universities and 
giving the students freedom to study 
in their own way and develop their 
personalities.



UAB „Novakopa” – oficialus „Triumph-Adler”  
spausdinimo technikos atstovas Baltijos šalyse.

Greitai ir kokybiškai pildome lazerinių ir rašalinių spausdintuvų kasetes, 
remontuojame spausdinimo techniką, prekiaujame originaliomis 
spausdintuvų kasetėmis. 

VDU studentams ir darbuotojams suteikiama nuolaida.  
Nuolaidos kodas „VDU25“. 

www.novakopa.lt
info@novakopa.lt
Tel. (8-37) 200896
A. Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas
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Kava su emocijomis  Coffee with Emotions

 
Get charged up @ VMU

Pakelk sparnus 
Fly away

 

Meditation

Pasidaryk pats 
Do it yourself

 
Labyrinths of Dreams

Vakaro filmas  
Movie Night

 
Lunch Time


