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„Mūrinės sienos egzistuoja dėl priežasties. Sienos yra ne tam, kad mus paliktų stovinčius už 
jų. Sienos suteikia galimybę parodyti, kaip labai mes ko nors norime. Sienos yra tam, kad 

sustabdytų žmones, kurie nori nepakankamai. Jos yra tam, kad sustabdytų likusius žmones.“

R. Pausch

Kartą su drauge diskutavome apie tai, kiek daug įdomių moterų pažįstame, kokį patirties 
ir įstabių istorijų bagažą jos turi sukaupusios. Gaila, kad daugybė tų istorijų žinomos 
tik mažai grupelei žmonių. Pagalvojau – jeigu niekas neužduoda klausimų, į kuriuos 
aš norėčiau sužinoti atsakymus, kodėl pati negalėčiau jų paklausti? 

Nuo to pokalbio praėjo dveji su puse metų ir štai – rankose laikote šią knygą. 
Ji – apie 12 ypatingų moterų ir jų istorijas. Tokias, kurios įkvepia siekti daugiau, norėti 
labiau, patikėti, kad visas pasaulis tik ir laukia, kada galės pulti mums po kojomis. 
Žavi pasakojimai, kurie bent akimirkai leidžia persikelti į kitaip gyvenančių žmonių 
kasdienybę, atrasti dar nepažintas teritorijas. 

Kad ir kas nutiktų, pasakysiu, kad knyga man pavyko. Pirmiausia todėl, kad po 
susitikimų su savo herojėmis tapau kitokia. Pokalbių būta visokių: ir restorane, ir lovoje, 
ir turguje. Kartu verkėme ir iš juoko, ir iš liūdesio. Bendraudama su šiomis moterimis 
pasikartojau giliai širdyje žinotas, bet pamirštas tiesas – kad ir tai, jog didelis noras yra 
svarbesnis už dideles galimybes, nes būtent noras ir sukuria tas galimybes. 

Dvylika moterų šioje knygoje atvėrė vartus į savo nepaprastus gyvenimus – skirkite 
knygai kelias dienas, ir ją užvertę jausitės tarsi pažiūrėję dvylika intriguojančių filmų 
su pagrindinėmis herojėmis, nuvedusiomis Jus į skirtingus pasaulio kraštus.

Nė nežinau, ko šiandien laukiu labiau – ar knygos pasirodymo, ar kitų susitikimų su 
šiomis moterimis. Tikiuosi, kad kiekvienas naujas knygos puslapis Jus įtrauks taip, 
kaip mane įtraukė visi pokalbiai.

Nuoširdžiai,





AUŠRA MALDEIKIENĖ

Kai Aušrai Maldeikienei parašiau laišką, supažindinantį su šios knygos idėja, 
vos po kelių minučių sulaukiau jos skambučio. „Savo istoriją traktuoju kaip visiškos 

nesėkmės“, – savo tinkamumu knygai suabejojo Aušra. Kuo daugiau ji pasakojo apie tai, 
kodėl nėra tinkama herojė, tuo įdomesnė man rodėsi. 

Būtent už tą begalinį nuoširdumą ją ir myli žmonės. Daugybė pažįstamų man 
prisiekinėjo, kad interviu su Aušra šioje knygoje tiesiog būtinas. Dar aktyviau už tai 
agitavo tie, kam teko su ja susidurti gyvai. Visai nesistebiu – ši visuomenės veikėja, 

neseniai tapusi ir Seimo nare, paperka tuo, kad jos lūpomis kalba tiesa. 
Kalbėjomės apie jos profesines sritis – 

politiką ir ekonomiką; apie literatūrą, kurią ji taip mėgsta; apie mūsų visuomenę, 
nes jai ne vis vien, ir apie asmeninį gyvenimą. „Labiausiai bijau gyventi ne savo 

gyvenimą“, – pokalbio metu ji tai pabrėžė kelis kartus. 
Šiame interviu, kaip pati Aušra apibūdino, – ji visai „be odos“. Tokia tikra. 

A. Maldeikienė man – neįtikėtinai stiprios ir drauge trapios moters pavyzdys. 



SU TĖČIU.

JIS – GYTENIO UMBRASO

PORTRETE ANT SIENOS.



AP: Portalas „Delfi“ 2016 m. rugpjūtį paskelbė 
įtakingiausių politikų reitingą. Jame užimate 
aukštą vietą. Ar Jums svarbūs reitingai?

AM: Reitingai yra komiški, juo labiau kad 
nesu politikė. Tačiau galiu didžiuotis, kad tame 
ilgame politikų sąraše užimu trisdešimt trečią 
poziciją, ji gerokai aukštesnė negu pernai. Aš esu 
vienintelė, kuri į politiką nėra nieko investavusi. 
Nieko, išskyrus save ir savo smegenis. 

AP: Kodėl dabar kandidatuojate į Seimą 
(mūsų pokalbis vyko dar prieš Seimo 
rinkimus – aut. past.)?

AM: Todėl, kad niekas negalėtų priekaištauti, 
kad nežengiau šio paskutinio žingsnio. Buvau 
iš dalies pastūmėta link to.

AP: Kas pastūmėjo?

AM: Na, ne vienas dalykas. Tie klaikūs 
Algirdo Butkevičiaus nusikalbėjimai. Žmonės 
man sakė: „Kodėl tu kalbi, bet nieko pati 
nedarai?“ Tačiau žmogaus kalbėjimas ir 
yra darymas. Politika – tai kalbėjimas. Aš 
esu žmogus, kuris daugybę metų darė įtaką 
Lietuvos politikai. Nesu politikė. Esu tai, 
kas Vakaruose vadinama viešu asmeniu, 
viešu kalbėtoju. Žmogus, kuris viešai kelia 
problemas. Politikų darbas yra kalbėti apie 
nemalonius dalykus, parodyti žmonėms kelią, 
kaip išbristi iš problemų, daryti įtaką. 

Labai mėgstu skaityti politikų kalbas, tai 
man dabar tapo hobiu, gal net pradėsiu 
jas kolekcionuoti. Vinstonas Čerčilis, 
pavyzdžiui, buvo labai įdomus. Jis aiškiai 
keitė savo poziciją ir labai gerai tai motyvavo: 

„Kai pasaulis keičiasi, keičiuosi ir aš, kodėl 
jūs norite, kad likčiau toks pats?“ Jis, beje, 
penkis kartus šokinėjo iš vienos partijos į kitą. 
Tai Lietuvoje mes įsitikinę, kad jei žmogus 
įsitveria ko nors, jis yra proto bokštas. Manau, 
jis kvailys. Politika man įdomi. Aš nuo pat 
vaikystės buvau politikoje, esu taip išmokyta. 

AP: Kaip tai suprasti? 

AM: Užaugau šeimoje, kurioje visi buvo 
politiniai kaliniai. Mano brolis disidentas. 
Žinau, ką reiškia, kai žmonės, kuriems yra 
aštuoniolika metų, kišami į psichiatrijos 
ligonines, jiems sukeliama koma. Mano broliui 
buvo duodami baisūs vaistai, nuo kurių jam 
kildavo haliucinacijos. Psichiatrijos ligoninėje 
jis gulėjo ne vieną kartą. Tai vadinta „šizofrenija 
socialiniais motyvais“. Jaučiu, kad ir man 
Lietuvoje daug kas tokią diagnozę pritaikytų. 

Mano vyras taip pat buvo politikas, sūnus 
irgi. Ištekėjau labai jauna, su vyru užsiėmėme 
antisovietine veikla. Visą gyvenimą esu 
politikoje, į tai įeina ir laikas, kai jau 
nepriklausomybės metais dirbau žurnaliste. 
O aš politikoje nenoriu gyventi. Ir niekada 
nenorėjau. 

AP: O kaip norėtumėte?

AM: Visą gyvenimą norėjau gyventi kaime. 
Tai ir dariau daugybę metų, keturis penkis 
mėnesius jame praleisdavau. Dėl to mečiau 
žurnalistiką, kad galėčiau turėti ilgas, 
vadinamąsias dėstytojo atostogas. Nebuvo taip, 
kad sėdėčiau kaime ir žiūrėčiau į dangų, aš visą 
laiką dirbau. Žinote, ten jaučiuosi laiminga. 
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MONIKA BIELSKYTĖ

Mūsų pažintis prasidėjo gal prieš šešerius metus, kai Monikai įkūrus išskirtinį meno ir 
mados žurnalą „Some/Things“ Paryžiuje laikinai buvau tapusi jos asistente. Klausydamasi 

Monikos ir stebėdama ją, išmokau labai daug. 

Man daro įspūdį, kad ji, užaugusi mažame Lietuvos mieste ir pradėjusi nuo fotografijos 
kaip pomėgio, sugebėjo įsitvirtinti pasaulio didmiesčiuose, įgyti autoritetą garsiausių 
kompanijų ir mokslininkų, kūrėjų bei inovatorių komandų, kurioms patarinėja, kaip 

atrodys rytojus, akyse. Interviu ji ne kartą dėkos kiekvienam žmogui, kuris jai tame kelyje 
padėjo, tačiau sąlygas gauti tą pagalbą ji susikūrė pati. 

Ši istorija apie tai, kad begalinis smalsumas gali nuskraidinti net iki Mėnulio. 
Tik šis mėnulis galbūt pasirodys Monikos taip mėgstamoje virtualioje realybėje.



AP: Angliškai prisistatai kaip kūrybos strategė. 
Kaip galėtum pristatyti tai, ką veiki? Lietuvoje 
tavo profesija gali būti mažai kam suprantama.

MB: Gana sunku pristatyti, ką veikiu, nes 
darau nemažai įvairių dalykų. Tačiau visa tai 
susijungia vienoje sferoje. Nemažai skirtingų 
projektų įgyvendinu su skirtingais žmonėmis 
ir skirtingomis kompanijomis. Būtent taip 
atrodys daugybės žmonių darbas ateityje, 
nebent žmonės turės labai tiksliai apibrėžtas 
profesijas. 

Mano darbas į vieną vietą susieja meną, kultūrą 
ir technologines inovacijas. Nesu vienintelė, 
turinti sunkiai apibūdinamą profesiją, dauguma 
mano kolegų ir draugų irgi dirba su daugybe 
įvairių projektų. Manau, kad „karjera“, „darbo 
aprašymas“ po truputį tampa praeities dalykais. 

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie tai, 
kad žmones darbe jau keičia kompiuteriai. 
Tai ne tik tokie darbai kaip vairavimas, kur 
daugybė žmonių praras darbus, nes mašinos 
bus vairuojamos automatiniu būdu. Tai palies 
ir kūrybines industrijas. Kuo paprasčiau jūsų 
darbas apibrėžiamas, tuo lengviau ateityje 
jis bus pakeistas. Manau, labai svarbu išlikti 
atviram ir mąstyti apie ateitį, nuolatos 
mokytis ir domėtis, kad, į akiratį patekus 
naujam projektui, būtų galima į jį pasinerti 
pasinaudojant tomis žiniomis, kurias sukaupėte 
dėl savo smalsumo.

Pagrindinė mano domėjimosi sritis yra 
naujausios, įtraukiančios medijų technologijos 
(angl. immersive media technologies – aut. past.) 
ir kaip mes galime jas panaudoti ateityje. Tai 
virtuli realybė (VR), papildytoji realybė (PR, 

angl. augmented reality – aut. past.) ir mišri 
realybė (MR, angl. mixed reality – aut. past.), 
taip pat domiuosi visomis jau esančiomis 
technologijomis, kurios sąveikauja su šiomis 
sritimis.

Dauguma žmonių, kuriais žaviuosi, taip pat 
per visus savo karjeros metus yra sukaupę 
įvairialypės patirties. Pavyzdžiui, Fabiola 
Gianotti, kuri vadovauja CERN (Europos 
branduolinių mokslinių tyrimų organizacijai – 
aut. past.) ir yra viena geriausių pasaulio 
mokslininkių, iš pradžių studijavo filosofiją 
ir tik tada suprato, kad į fundamentalius 
klausimus apie šį pasaulį ji nebus pajėgi atsakyti 
remdamasi vien filosofija. Tada ji pasuko į 
fiziką, bet tiek muzika, tiek filosofija vis dar 
svarbios jos gyvenime. 

AP: Tavo kelias į šią specializaciją irgi vingiavo.

MB: Taip, tačiau kiekviename žingsnyje įgyta 
patirtis mane suformavo tokią, kokia esu dabar. 
Žinai, žmonės visada stebi sėkmingus žmones 
ir dūsauja, kokie jie gražūs, sėkmės lydimi, 
talentingi ar panašiai. Nesėkmėmis žmonės 
nesidalija, ir man dėl to labai gaila. Manau, kad 
privalome dalytis savo nesėkmėmis, iššūkiais, 
nes tai vienintelis būdas pačiam save stumti 
priekin ir įkvėpti kitus žmones siekti dangaus. 

Aš prisimenu save vaikystėje: buvau laukinis 
Šiaulių vaikas iš mažo miesto, sunkiai galėjau 
patikėti, kad ir aš kada nors darysiu įdomius ir 
reikšmingus dalykus. Maniau, kad tie žmonės, 
apie kurių pasiekimus paprastai išgirstame, 
privalo turėti kokių nors galių, kurių paprasti 
žmonės, tokie kaip aš, neturi.
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MILDA MITKUTĖ 

Šios moters pavyzdys rodo – nebijok norėti, nesvarbu, kokie dideli tie norai. 
Geros idėjos svarbiau nei tai, iš kur esi kilęs. Ilgas, sunkus ir kantriai atliekamas darbas – 

vertingiau nei garsi šeimos pavardė. Galimybės – ne visada nuperkamos atsidūrus 
tinkamoje vietoje tinkamu laiku, jos atsiranda ir pagal seną gerą receptą, kuris sako, 

jog patys galime pakloti joms pamatus.

Prieš aštuonerius metus ją kankino ta pati problema kaip ir daugelį moterų – 
spintoje drabužių daugiau, negu noro ir progų juos apsirengti. Vakarėlyje sutiktam 
naujam pažįstamam Milda Mitkutė papasakojo, kad šią problemą reikėtų kaip nors 
išspręsti. Galbūt sukuriant internetinę platformą, kurioje moterys galėtų parduoti 
spintoje tik vietą užimančius drabužius, ir įsigyti naujų „perliukų“ iš kitų moterų 

spintų? Istorijų apie tai, kaip augo netikėtai sugalvotas „Vinted“ projektas – pilnas 
internetas. Šiandien šis verslas sėkmingai plėtojamas ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, 

JAV, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Austrijoje ir Lenkijoje, turi daugiau kaip 
13 milijonų vartotojų. 2014 m. kompanija buvo įvertina 80 mln. eurų,  

tai – brangiausiai vertinamas startuolis Baltijos šalyse.

Pokalbis su Milda apie tai, koks mąstymas atveda į globalią žaidimų aikštelę.





DANA RIBAS

Pakalbinti Daną šiai knygai man rekomendavo viena draugė,
išgirdusi jos istoriją ir ja susižavėjusi. Susižavėjau ir aš.

Visoms moterims gerai žinoma situacija, kur užsimerkus prieš akis kyla rožinės svajonės, 
ambicingi tikslai, tik planai juos įgyvendinti niekaip nesidėlioja. Vis aplinkybės ne 

tos. Dana Ribas nusprendė aplinkybėms nepasiduoti, todėl jos gyvenimas šiandien – 
deimantais klotais. Tačiau taip buvo ne visada – ne kartą gyvenusi labai patogiai

ir ne kartą viską praradusi, ji vis turėjo gyvenimą kurti iš naujo. 

D. Ribas patirtys moko niekada nepasiduoti ir nelaukti, kol kas nors kitas išpildys 
tavo norus. Jos pamokos veikia. To įrodymas – mano interviu su sėkminga verslininke, 

patekusia į uždarą Izraelio deimantų biržos pasaulį.



ŽALIAVA AKMENS, KURĮ PAVERTĖME ŠIUO 10CT GELTONUOJU DEIMANTU.



AP: Izraelio deimantų pasaulis turėtų būti 
labai uždaras. Kaip į jį pavyko įsiveržti 
atvykėlei? 

DR: Tiesa, ten tikrai labai uždara, tai – šeimų 
verslas. Net ir vietiniams, norintiems pradėti 
dirbti šioje srityje, įsidarbinti sudėtinga. O 
užsieniečio, ketinančio pradėti savo verslą ir 
patekti į Izraelio deimantų biržą, laukia ne tik 
labai sunkus, bet ir labai ilgas kelias.

AP: Ar moteriškas žavesys padeda? Juk 
pagrindiniai deimantų pirkėjai – vyrai?

DR: Visai ne, į mane visi žiūri kaip į kolegę ir 
nedaro jokių nuolaidų. Grožis tikrai nepadėtų, 
siekiant patekti į Izraelio deimantų biržą, 
kurios narė esu. Tai – reikšmingas statusas, 
norint į ją patekti, reikia atitikti aukštus 
reikalavimus. Reikalaujama turėti ne mažiau 
penkerių metų darbo patirtį Izraelio deimantų 
biržai priklausančioje kompanijoje, negalimi 
nė menkiausi nusižengimai. Sudarinėdami 
sandorius mes nepasirašome sutarčių, 
pakanka pasakyti „mazal“, ir susitarimas 
laikomas galiojančiu. Jeigu bent kartą šį žodį 
sulaužei, gali būti paduotas į vidinį biržos 
teismą. Tai reiškia, kad esi nepatikimas, su 
tavimi niekas neturės verslo reikalų. Kai 
pateikiau paraišką būti priimta į biržą, buvau 
nuodugniai patikrinta, perėjau net apklausą 
melo detektoriumi. Be to, reikia gauti penkias 
rekomendacijas iš kitų deimantų biržos 
narių, jie turi garantuoti tavo patikimumą 
150 tūkst. dolerių. Tai reiškia, kad jeigu aš ką 
apgaučiau, jie savo turtu turės padengti mano 
įsipareigojimus. 

Deimantų biržos yra keliose šalyse, Izraelio 
laikoma viena didžiausių, tad ir į ją patekti 
sunkiausia. Išvardijau tik keletą įdomesnių 
reikalavimų kandidatams. Nenuostabu, kad jie 
tokie aukšti – šis statusas suteikiamas visam 
gyvenimui ir yra paveldimas.

AP: O dabar nusprendėte deimantų atvežti ir 
į Lietuvą?

DR: Taip, prieš metus Vilniuje šventėme 
mano gimtadienį ir nusprendėme grįžti ten, 
kur mūsų šaknys. Stiklių gatvėje atidarome 
biurą, kuris vadinsis „The Factory Jewellery 
and Diamonds by Ribas“. Ten bus ir mūsų 
parduotuvė, ir darbo vieta, ir gamykla. 
Deimantus parduosime tiesiogiai juvelyrams, 
taip pat siūlysime ir gatavus papuošalus 
klientams.

Tai šeimos verslas, į kurį įsitraukę ir abu mano 
sūnūs.

AP: Kaip atsidūrėte Izraelyje?

DR: Buvau ištekėjusi už Lietuvoje gyvenusio 
žydo, su juo pirmą kartą į Izraelį atsikraustėme 
dar 1992 metais, turėjome tos šalies pilietybę. 
Po dvejų metų grįžome į Lietuvą planuodami 
neilgai trukus išvažiuoti į Kanadą. Tačiau 
užsibuvome čia iki pat 2000 metų, kol būdama 
34 metų mirė mano sesuo. Man tai buvo be 
galo skausminga, bet nusprendžiau, kad turiu 
du pasirinkimus: klimpti į depresiją arba eiti 
pirmyn. Pasirinkau antrąjį variantą, norėjau 
pakeisti savo gyvenimą, todėl vyrui pasiūliau 
persikelti į Izraelį. Vaikai dar buvo maži, 
vienam jų – dešimt, kitam – penkeri metai. 
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ALICIJA TIŠKEVIČ: APIE BEATĄ



Labai didžiuojuosi savo dukra, ji visada buvo ne tokia kaip kiti. Tai sakė ir auklėtojos 
darželyje, ir mokytoja, kuri Beatai mokantis penktoje klasėje buvo įsitikinusi, kad už ją 
rašinėlius rašau aš – jos mintys buvo nevaikiškos. Mintimis ji visada buvo vyresnė už savo 
bendraamžius. Net ir dabar išgirdusi jos patarimus pagalvoju, kad amžiumi ją lenkiu, bet 
mintimis – ji toliau už mane.

Per Motinos dieną Beata mane labai nustebino užprenumeravusi žurnalą „Moteris“. 
Pirmąjį numerį gavau dieną prieš šventę, maniau, tam, kad turėčiau, ką skaityti. 
Perskaičiau jos rašytą tekstą, kuriame ji kalbėjo apie mane, – man tai buvo pati geriausia 
dovana. Mes artimos draugės, savo dukrą vis geriau pažįstu ir skaitydama jos straipsnius. 
Ji labai pozityvi, žavi, linksma ir rūpinasi manimi. Kai kalbame telefonu, jau iš pirmo 
žodžio supranta, jei man kas negerai, ir stengiasi mane pradžiuginti.

Žiūriu į šią moterį ir galvoju – tai mano dukra, nėra antros tokios kaip ji.



Man 
labai įdomu, 
kiek dar aš 
galiu padaryti.



AP: Kokia ta sėkmės formulė? Nebūtinai 
tavo, o universali?

AJ: Skirtingose kultūrose egzistuoja 
skirtingos sėkmės formulės. Pavyzdžiui, 
Amerikoje žmonės labai mėgsta suteikti 
antrą progą. Prisidirbęs turi atsiprašyti, ir 
tada visuomenė tau suteiks antrą galimybę. 
Europoje gana stipriai veikia atsinaujinimo 
faktorius. Tu turi tarsi... vis naują albumą 
padaryti. Buvai vienoks, dabar kažkur 
truputėlį patobulėjai. Tai – labai logiška, 
nes visąlaik žiūrėti tą patį filmą irgi 
pabosta, norisi, kad atsirastų naujos spalvos, 
naujų siužeto vingių. Turbūt šią formulę 
teisingiausia būtų įvardyti kaip „asmenybės 
tobulėjimo“, juk visiems patinka matyti, kad 
žmogus patobulėjo. 

Aš lygiai taip pat siekiu tobulumo – ir versle, 
ir asmeniniame gyvenime. Dabar manau, 
kad norėčiau tęsti mokslus, galvoju apie 
meno vadybą, antropologiją – būtų įdomu 
geriau suvokti žmonių elgseną. Dar daug 
ką gyvenime noriu išbandyti, ir tai būtinai 
padarysiu. Ne dėl pripažinimo, o tik dėl 
savęs. 



Jei paprašytumėte vienu sakiniu nupiešti Dalios Ibelhauptaitės paveikslą, prieš 
akis man iškiltų mažas, bet galingas generatorius, kurį prijungus prie elektros 
laido energija būtų aprūpintas visas Vilniaus Karoliniškių mikrorajonas. Tokia 
yra Dalia. Šiai moteriai stresas, išbandymai yra gyvybiškai svarbi varomoji jėga. 
Tai nenustygstantis vietoje žmogus. 

Labai gerai pamenu, kai bendram mūsų draugui Juozui Statkevičiui pakvietus 
į savo kolekcijos pristatymą atėjome po visą dieną trukusios repeticijos. Rodos, 
čia buvo galima atsikvėpti ir gėrėtis reginiu, bet kur tau – Dalia tuoj pat susirado 
veiklos užkulisiuose ir tapo atsakinga už avalynės dalijimą modeliams!

Kartais man atrodo, kad ši moteris galynėjasi su vėjo malūnais. Sukurti teatrą, 
ypač tokioje šalyje, kurioje kultūra vaidina toli gražu ne prioritetinį vaidmenį, yra 
Sizifo darbas. Tačiau ji tai padarė. Vieniems jos darbo braižas, spektaklių stilistika 
patinka labiau, kitiems – galbūt mažiau, bet faktas tas, kad šis teatras laikosi ant 
vieno žmogaus pečių. Vilniaus miesto opera („Vilnius City Opera“) yra Dalios 
kūdikis, o mes, visi kiti dalyviai – atlikėjai, statytojai – kartu tik sukuriame 
spektaklį. Visa administracinė našta, gyvybinės teatro funkcijos gula ant tos 
nedidelės moters pečių.

Esu artimas Dalios šeimos draugas ir mačiau ją visokią: įkvepiančią, degančiomis 
akimis, o kartais ir nusvirusiomis rankomis, braukiančią nevilties ašarą. Tačiau 
niekada nemačiau jos išduodančios savo principus! 

Daliai labai svarbi gamta ir santykis su ja, ji tarsi geriausia turizmo agentė galėtų 
pasakyti egzotiško miesto muziejų darbo valandas, patarti, kokiame restorane 
geriausiai kepa žuvį. Keliaudamas po svečias šalis ne kartą esu vadovavęsis jos 
rekomendacijomis bei užrašais ir nė karto nenusivyliau. Ji – puiki interjero 
dizainerė, o jos asmeninis garderobas taip pat vertas atskiros pastraipos. Dalia 
neabejotinai yra iš minios išsiskiriantis žmogus, aplink save suburiantis geriausias 
pajėgas.

Manau, būtų privalu paminėti ir fi lantropinę Dalios Ibelhauptaitės veiklą – ne 
vienas labdaros renginys atsirado jos iniciatyva.
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