
Meno paieškos: mados 
fotografijos lankytojai 
negalėjo atitraukti akių 
nuo įspūdingų darbų

Galos vyriausioji 
redaktorė Livija 

Gradauskienė džiaugėsi, 
kad vadovaus tarptautinio 
pripažinimo sulaukusiam 

leidiniui

UaB „Balsas.lt leidiniai“ di-
rektorius MindauGas rut-
kauskas (d.) ir viešųjų ryšių 
agentūros „PRaction“ vado-
vas MindauGas voLdeMaras

UaB „Balsas.lt leidiniai“ reklamos projektų vadovė 
veronika voLbikienė ir UaB „Teniso pasaulis“ di-
rektorius arūnas jasaitis aptarinėjo vokiškąją GalĄ

Naują leidinį  
pristatyti buvo 
patikėta reklamos 
projektų vadovui 
jonui stankevičiui

Renginio svečiai 
apsidžiaugė  
smagia atrakcija 
- Galos leidėjų 
sumanyta loterija
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Pusryčiai 
su GALA 
Vilnius, „naručio“ Viešbutis. 
Žurnalo „Gala“ pristatymas
Europiečiams puikiai 
pažįstamas žurnalas 
GALA atėjo į Lietuvą. 
Pirmieji šią žinią  
išgirdo į reklaminius 
pusryčius viešbutyje 
„Narutis“  susirinkę 
didžiausių reklamos 
agentūrų vadovai. 
Vartydami kol kas 
vokišką žurnalo 
versiją GALOS svečiai domėjosi, kuo šis leidi-
nys skirsis nuo kitų Lietuvoje leidžiamų. GA-
LOS vyriausioji redaktorė Livija Gradauskienė 
pristatydama žurnalą aiškiai sudėliojo prio-
ritetus: skaitytojams bus pateikiama informa-
cija tik apie tikrąsias aukščiausio lygio Lietu-
vos ir užsienio žvaigždes. Tai bus žurnalas ir 
besidomintiesiems mada, kinu bei muzikos 
naujienomis.                    
                IM

Žurnalo Gala pristatymas 
vyko „Naručio“ viešbutyje

galaktika

Vilnius, prekybos ir laisValaikio 
centras „panorama“. tarptau-
tinė mados fotoGrafijos paroda 
„madamorfozės 2009“ 
Gyvenimo būdo ir mados žurnalas IEVA  jau trečią 
rudenį surengė mados fotografijos parodą-
konkursą „Madamorfozės“. Į atidarymo šventę susi-
rinko būrys Lietuvos įžymybių – nuo verslininkų iki 
televizijos žvaigždžių. Bet dauguma 
norėjusių pamatyti mados fotografų 
darbus ir sužinoti nugalėtojų vardus 
buvo mados kūrėjai. Dėl skonio 
nesiginčijama, tačiau renginyje netilo 
diskusijos, kurie darbai  įdomiausi ir 
meniškiausi. O apžiūrėti ir įvertinti  
tikrai buvo ką. Mat parodoje ekspo-
nuota beveik 60 mados fotografijų. 
O iš viso atrankai buvo pateikta per 
600 darbų, iš kurių atrinkti 
įdomiausi. Nuotraukų autoriai – Lie-
tuvos profesionalūs mados foto-
grafai ir kūrybingiausi mėgėjai. Paro-
doje savo darbus pristatė ir 
profesionalūs mados fotografai iš 
JAV, Rusijos, Didžiosios Britanijos, 
Švedijos, Šveicarijos ir Japonijos. 
III tarptautinė mados fotografijos 
paroda – vienintelis tokio pobūdžio 
renginys Lietuvoje. Organizatoriai 
siekia, kad plačioji visuomenė galėtų 
pamatyti Lietuvos mados fotografų 
darbus, palyginti jų individualų 
braižą ir stilistiką, susipažinti su 
pasaulinėmis mados fotografijos 
tendencijomis. Parodoje savo dar-
bus pristatė 21 mados fotografas 
profesionalas ir 20 mėgėjų. Tarp 
profesionalų – garsūs savo srities 
meistrai Vaiva Abromaitytė, Mo-
destas Ežerskis, Tomas Kauneckas,  
Gediminas Žilinskas ir kt.               

IM

Mados fotografija su-
domino dizainerius 

seržą GandžuMianą 
ir GabrieLę 

januškevičiūtę

Fotomenininkų dar-
bus dizainerės juLi-
ja žiLėnienė (k.) ir  
aušra žvirbLienė-
HaGLund įvertino 

vienu žodžiu: 
„Gražu...“

Dizaineris vitaLis 
čepkauskas buvo 
vienas iš vertinimo 
komisijos narių

Kur gražios moterys, 
ten ir renginių orga-
nizatorius joGaiLa 

Morkūnas....  
Mados kūrėją joLantą 

riMkutę ir aktorių aistį 
Mickevičių suintrigavo 

parodos rengėjų dovanos

Mados 
metamorfozės
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