
         Į koncertą Kune susirinkusi 
Džordanos BUTKUTĖS (47) 
gerbėjų minia net suošė scenoje 
išvydusi ne tradicinę raudonplaukę, 
o blondinę. ,,Aš visaip gerai 
jaučiuosi. Būtų visai smagu kas-
dien būti vis kitokiai, -prisipažino 
pirmą kartą gyvenime šviesapauke 
tapusi scenos primadona. -Juo 
labiau kad buvau juk ne geltona 
blondinė. Plaukų stilistui teko 
ilgokai pavargti, kol išgavo tokia 
sunkią, tikrą plieno spalvą. Išėjo 
tiesiog karališka plaukų spalva. “ 
Įvaizdžio kūrėjos Olgos Filatovos 
- Kontrimienės drauge su plaukų 
stilistu Eividu Mackevičiumi 
ir drabužių dizainere Aina 
Zinčiukaite sukurtas koncertinis 
įvaizdis ir pačią dainininkę be galo 
pradžiugino: ,,Kaip tik norėjau 
trumpesnių plaukų ir bent trump-
alaikio atsinaujinimo.”

DŽORDANA BUTKUTĖ

Karališka 
spalvaGANDRAI I. Laura 

BLAŽEVIČIŪTĖ (34), 
TV3 generalinė direktorė, 
su vyru advokatu An-
driumi Pranckevičiumi 

penktadienį sulaukė šeimos 
pagausėjimo - portalas 

Žmonės.lt rašo, kad porai gimė duktė. 
Dar gimdymo išvakarėse direktorė kaip 
įprastai dirbo televizijoje. Veiklos tempo 
ji nelėtino ir 2010-aisiais laukdamasi 
sūnaus Jokūbo.

GANDRAI II. Ne-
rius JUŠKA (38) su 
sužadėtine ekonomiste 
Agne Jurgilaite praėjusią 
savaitę susilaukė sūnaus. 
,,Viskas gerai, visi sveiki, 
laimingi, jaučiamės gerai”, - 
Žmonės.lt sakė baleto primarijus.

SUŽADĖTUVĖS. Marty-
nas GECEVIČIUS (27) ir Lina 
STANČIŪTĖ (29) - jau 
sužadėtiniai. Tai, kad 
meilės romanas su žinomu 
krepšininku sutvirtintas 
žiedu, portalui Žmonės.
lt patvirtino pati karjerą 
baigusi geriausia Lietuvos 
tenisininkė.

IŠDIDUS. Rūta 
ŠČIOGOLEVAITĖ (34) 
rugsėjo pabaigoje su vyru 
Rolandu Damijonaičiu 
susilaukė sūnaus ir jau 

išrinko jam vardą. Pora 
kūdikį pavadino Aronu rašo 

Žmonės.lt. ,,Norėjau, kad visų 
vaikų vardai būtų iš A raidės,  - aiškino 
vyresniąsias atžalas Adomu ir Anabele 
pavadinusi dainininkė. Ir pridūrė: - 
Tai labai išdidus vardas. Irį panašus į 
lietuvišką - Aras.”

LAIKAS. Kristina 
KAIKARIENĖ (50) žurnalą 
,,Ji” patikino, jog nuo to, 
kad netaptų plastine lėle, ją 
gelbsti sveikas protas ir laiko 
stoka. ,,Kiekvieną dieną esu 
užimta. Kaip žinome, plastinės oper-
acijos ir pooperacinis periodas atimtų 
ne vieną dieną ir naktį”, - sakė švenčių 
rengėja ir plastinės chirurgijos speciali-
sto žmona.

VIPŽINIOS
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