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Pirmojo „Aukok.lt iššūkio“ da-
lyvis – daugkartinis Lietuvos 
ralio čempionato nugalėtojas 
Dovilas Čiutelė. Jo pažadas 
skamba taip: jei Aukok.lt pro-
jektui „Kiekvienam vaikui –
po Didįjį draugą“ paaukota 
suma iki gruodžio 19 d. viršys 
7000 Lt, Dovilas vienai dienai 
taps taksistu.

Dovilas šiam iššūkiui naudos 
savo legendinį ralio automo-
bilį „VAZ 2105 VFTS“. Sėdė-
damas prie šio automobilio 
vairo kiekviename Lietuvos 
ralio čempionato etape Dovi-
las sulaukia bene daugiausia 
Lietuvos autosporto mėgėjų 
simpatijų. Kiekvienam gerbėjui 
būtų smagu vien jau atsisės-
ti į šį neįtikėtinus rezultatus 
parodžiusį raudonąjį „žigulį“. 
Sakoma, kad Dovilo atkaklu-
mui negali pakenkti nei sulau-
žyta koja, nei pamesti dygliai. 
Reikia tikėtis, kad žmonės jo 
remiamam projektui aukos su 
tokiu pat atkaklumu.

D.Čiutelė žurnalistams žinomas 
kaip lenktynininkas, neduo-
dantis interviu prieš varžybas. 
Šįkart nuo interviu jis taip pat 
susilaikė. Matyt, šis projektas 
yra ne mažesnis iššūkis nei 
lenktynės. Kaip papasakojo 
projekto organizatoriai, iki šiol 
apie portalą Aukok.lt lenkty-
nininkas nebuvo girdėjęs. Bet 
papasakojus apie šį projektą, 
Dovilas mielai sutiko išbandyti 
taksisto amplua. Dalyvis nedve-

jodamas pasirinko Šv. Antano 
dienos centro projektą, renkan-
tį lėšas programai „Kiekvienam 
vaikui – po Didįjį draugą“. Šiuo 
metu projektas jau yra surinkęs 
daugiau nei 2000 Lt, dar beveik 
5000 Lt trūksta iki reikiamos 
sumos programai parengti.

Aukok.lt komanda tikisi, kad ir 
kitais metais Lietuvos žmones 
stebins nauji Lietuvos žymių 
žmonių iššūkiai. 

Numatoma, kad projekte daly-
vaus žymūs Lietuvos muzikos, 
teatro, sporto, verslo ir kitų sri-
čių atstovai, o pažadai stebins 
savo drąsa, linksmumu ir išra-
dingumu.

Dovilas Čiutelė priima Aukok.lt iššūkį

Paaukoti galite:

Iki 2003-ių jų apie 1976-
aisiais gimusį Matthew Har-
dingą žinojo tik šeimos na-
riai, draugai ir bendradarbiai. 
Tačiau vienas prastas šokis 
ir „Youtube.com“ padėjo jam 
tapti milijonų atpažįstama 
interneto įžymybe, o sunkų 
darbą pakeisti smagiomis ap-
mokamomis kelionėmis.

2003-iaisiais Mattas metė 
kompiuterinių žaidimų kūrėjo 
darbą ir už sutaupytus pinigus 
išvažiavo į kelionę po Aziją. 
Lankantis Hanojuje, jo pake-
leivis prisiminė tarp draugų 
prastai pagarsėjusį Matto 
šokio judesiuką ir pasisiūlė 
jį nufilmuoti vidury miesto. 
Vaizdelis nukeliavo tiesiai į 
youtube.com svetainę.
Čia įrašą pamatė visi Matto 

pažįstami, vienas kitas pra-
šalaitis, o po poros metų vaiz-
do klipą užtiko ir kompanijos 
„Stride Gum“ atstovai. Susi-
domėję keistu šokiu, jie už-
klausė Matto, ar jis nenorėtų 
dar kartą pakeliauti po pasaulį. 

Išgirdęs, kad tai apmokamas 
darbas, o jam tereiks keliauti ir 
šokti, Mattas ilgai nedvejojo ir 
2006 metais leidosi į šešis mė-
nesius trukusią kelionę. 

Jos metu nufilmuotas vaiz-
do klipas, kaip Mattas šoka 
39-iose šalyse, tapo labai po-
puliarus. Buvusiu kompiuteri-
nių žaidimų kūrėju susidomėjo 
spauda bei interneto dienraš-
čiai, o vaizdo klipą „Youtube.
com“ peržiūrėjo daugiau nei 
penkiolika milijonų žmonių. 

Kai šurmulys aprimo, Matt-
hew dar kartą aplankė „Stride 
Gum“ ir kompanijos atstovams 
pasiūlė kiek patobulintą idėją – 
dar vieną kelionę, kurios metu 
jis šoktų nebe vienas, o kartu 
su vietiniais gyventojais. Kom-
panijai idėja patiko ir ji vėl sky-
rė Mattui pinigų. Šios kelionės 
metu Matthew, jau pagarsėjęs 
kaip šokantis Mattas, aplankė 
42 šalis, kuriose šoko kartu su 
miniomis laimingų žmonių. 

Nuo pat pirmojo sandėrio su 
„Stride Gum“, Matthew nedir-

bo jokio kito darbo – tik keliavo 
ir gavo už tai pinigus. Vėliau 
savo reklamos kampanijai jį 
pasamdė „Visa“. Ir visa tai – tik 
vieno smagaus pokšto ir šiuo-
laikinių technologijų dėka.

Matto puslapį ir vaizdo įra-
šus galima pamatyti svetainėje 
www.wherethehellismatt.com,
o patogų nešiojamąjį kompiu-
terį savų vaizdo klipų monta-
vimui galite rasti svetainėje 
www.asusshop.lt. 

Šokantis Mattas

$

Telefonas „Garmin-Ausus Nüvi-
fone M20“ ne tik padės nufil-
muoti žygdarbius, bet ir neleis 
pasiklysti tolimose kelionėse.

Siužetas ir kontekstas
Tai geras pavyzdys visiems, 

kuriuos ištiko krizė. Nesvarbu, 
ar jūs asmuo, ar valstybė. Ką 
daryti? Pradėkime nuo tikslo 
suformulavimo. Toliau – kant-
rus ir sistemingas pasiruošimas 
operacijai. Būtina turėti nema-
žai smegenų ir daug daug lai-
mės. Kaip tai atliekama prak-
tiškai, galite pamatyti naujame 
„Oskaro“ laureato Paulo Haggi-
so trileryje „Trys įtemptos die-
nos“. Mokytojo Džono (Russe-
lo Crowe) žmona Lara (Eliza-
beth Banks) už žmogžudystę 
patenka į kalėjimą. Sutuokti-
nis net labiau už žmoną įsitiki-
nęs, kad ji nekalta. Kitas susi-
rastų naują mylimąją ir gyventų 
sau toliau. Bet Džonas ne toks. 
Jis nusprendžia bet kokia kaina 
išvaduoti žmoną iš kalėjimo ir 
pabėgti. Tą padaryti dvigubai 

sunkiau, kadangi reikia bėgti 
kartu su vaiku. Bet kur tu su-
stabdysi R.Crowe…

Išvados

Adrenalino nestokojančia-
me fi lme iš pradžių dominuo-
ja psichologija, kai mes kartu 
su Džonu pergyvename dėl 
Laros likimo. Jiedu graži po-
ra, gerai dera tarpusavy ir ne-
sunku patikėti begaline vyriš-

kio meile. Vėliau istorija virsta 
įtempto siužeto gaudynių fi l-
mu, kuriame mokytojas Džo-
nas kažkaip pernelyg netikėtai 
ir labai sklandžiai imasi kvai-
linti visą Pitsburgo policiją ir 
netgi suvedžioja narkotikais 
prekiaujančius gangsterius. 
Nesupraskite klaidingai – pa-
kankamai ilgas fi lmas puikiai 
išlaiko įtampą, ir žiūrovai tik-
rai palaikys šį ryžtingą vyriš-

kį. Tai profesionali pramoga. 
Be to, smagu, kai gėris nuga-
li. Tačiau azartiškai nusiteikę 
trilerio autoriai kiek perlenkė 
lazdelę. Kai kurie recenzentai 
taikliai pastebėjo, kad Moky-
tojas sklandžiai evoliuciona-
vo į robinhudišką Gladiatorių. 
Įprotis ar genetinė atmintis? O 
gal tiesiog geras treneris/kon-
sultantas, per trejus metus pa-
vertęs Džoną antžmogiu.

Siužetas ir kontekstas
Kas būtų, jeigu gerokai pa-

bodusiai pasakai apie dosnųjį 
Kalėdų Senelį suteiktume šiek 
tiek „Pjūkliškos“ siaubo fi lmo 
nuotaikos? Gal būtų ir visai ne-
blogai, kaip liudija naujausias 
santūriųjų suomių pokštas – 
originalus S.Spielbergo kino 
lyrikos (mažas mielas berniu-
kas) ir dekoratyvių „Lordi“ de-
monų (elfai) hibridas. Suomi-
jos užkampyje gyvenantis el-
nių skerdikas Rauno (Jorma 
Tommila) su sūnumi Pietariu 
(Onnis Tommila) nenumano, 
kokia tai pavojinga vieta. Tol, 
kol slapta amerikiečių ekspe-
dicija neiškapsto tikrojo Kalė-
dų Senelio. Pietaris jaučia, kuo 
viskas baigsis, nes skaitė tikrąją 
K.S. istoriją. Suaugusieji tą grei-
tai patirs savo kailiu…

Išvados

Sakykit ką norit, bet suo-
miai turi neblogą, nors gal ne 
visiems priimtiną humoro jaus-

mą. Pakanka prisiminti reži-
sieriaus Aki Kaurismaki fi lmus 
(„Žmogus be praeities” ir pan.), 
skleidžiančius nostalgišką ar 
net depresyvią atmosferą, ku-
rioje plūduriuoja prie gyveni-
mo nepritapę herojai. 

Maždaug tokia pati nuo-
taika gaubia ir ironiškai šiur-
pią siaubo pasaką „Kaip suo-
miai Kalėdų Senelį…“. Fone – 
snūduriuojantis miestelis, lau-
kiantis Kalėdų. Tačiau ilgainiui 
fi lme ima dominuoti įtampa ir 

bręsta nelaimės nuojauta, kaip 
grynakraujame siaubo fi lme 
apie, tarkim, vampyrus. Ypač 
tuomet, kai Rauno suranda 
nuogą barzdotą senuką pik-
tomis akimis. 

Filmas ne tik suteiks jums 
adrenalino ir prajuokins. Ja-
me surasite ir vieną kitą mo-
ralą. Pavyzdžiui, apie pasa-
kų vertę ir šviežią požiūrį į su-
dėtingą problemą. Ir apie tai, 
kad nėra to blogo, kas neišeitų 
į gera. Net nuogų agresyvių el-

fų šėlsmą galima paversti pui-
kiu verslo planu. Jeigu pasau-
lio vaikučiai šiemet per Kalė-
das sulauks dovanėlių, tai tik 
dėl suomių inovatyvumo.
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ROLANDAS
MASKOLIŪNAS
r.maskoliunas

@15min.lt

Siaubo pasaka apie elfų šėlsmą 

Įniršusio mokytojo šou
Apie ką mes čia 
„Trys įtemptos dienos“ 

(„The Next Three Days“) 

JAV, 2010 m., 130 min.

Režisierius Paulas Haggis.

Vaidina: Russelas Crowe, 

Elizabeth Banks, Olivia Wilde.

Įvertinimas 3/4

kino kodas: savaitės naujienos

„Trys įtemptos dienos“

„Kaip suomiai 

Kalėdų Senelį...“

Apie ką mes čia 
„Kaip suomiai Kalėdų Senelį...“ 

(„Rare Exports: A Christmas Tale“)

Suomija, Norvegija, Švedija ir 

Prancūzija, 2010  m., 77 min.

Režisierius Jalmaris Hemlandas.

Vaidina: Onnis Tommila, Jorma 

Tommila, Peras Ellefsenas. 

Įvertinimas 3/4

AVINAS. Geras metas dirban-

tiems jėgos struktūrose. Taip 

pat politikams, švietimo dar-

buotojams. Sėkmę lemia pa-

sitikėjimas savimi.

JAUTIS. Šiuo metu būsite la-

biau linkę išlaidauti, nei taupy-

ti. Diena palanki pradėti stam-

bius projektus: jie turės tenden-

ciją plėstis, ypač jei yra susiję 

su užsieniu.

DVYNIAI. Sėkmę nulems drau-

giški santykiai. Mokėkite įsi-

klausyti į tai, kas jums sako-

ma, patariama. Būkite atviras 

naujoms idėjoms.

VĖŽYS. Nedramatizuokite, nes 

tai nepakeis situacijos. Vertėtų 

ramiai apsvarstyti tai, kas vyksta 

ir priimti sprendimą. Antra die-

nos pusė bus nervinga.

LIŪTAS. Diena bus ypatinga, 

pajusite, jog artinasi kažkas 

naujo, netikėto. Tai aiškumo 

metas, galėsite teisingai nu-

matyti ilgalaikes dabartinių 

sprendimų pasekmes.

MERGELĖ. Šiandien ypač pa-

lankiai į jūsų norus pasižiūrės 

vadovai, tad galite aptarti atly-

ginimo klausimą. Vėliau įtemp-

tas metas, bus svarbu nerea-

guoti į provokacijas.

SVARSTYKLĖS. Palanku tvar-

kyti piniginius reikalus, spręs-

ti socialines problemas. Tinka-

mas metas įsigyti darbo instru-

mentus, buities techniką. 

SKORPIONAS. Galite įgyti ge-

rų draugų, sulaukti pagalbos - 

ieškokite sąjungininkų, ben-

draminčių. Tai tinkamas laikas 

tartis, derėtis, pasirašyti ilgalai-

kius susitarimus.

ŠAULYS. Ilsėkitės, pamirškite 

reikalus, būkite su šeima. Diena 

palanki nebent tvarkyti įstrigu-

sius nekilnojamojo turto pirki-

mo ir pardavimo reikalus.

OŽIARAGIS. Palankus me-

tas spręsti ginčytinus klausi-

mus su partneriais. Tik venki-

te bet kokių ginčų su savo po-

ra. Ir nieko reikšminga rytdie-

nai geriau neatidėti.

VANDENIS. Puikus laikas de-

rėtis. Neskubėkite smerkti - 

šiandien lengva apsirikti, be 

to, būsite linkę kiek dramati-

zuoti. Pasaugokite santykius 

su antrąja puse.

ŽUVYS. Tai laikas, kai reikia 

ieškoti bendros kalbos. Da-

bar palanku apjungti intere-

sus. Tinka spręsti finansavi-

mo reikalus.
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