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2010fotografijaMados
M A D A M O R F O Z Ė S

Milda gyvena Londone, o 2007 m. I tarptautinėje mados fotografijos parodoje 

buvo išrinkta geriausia parodos fotografe iš lietuvių dalyvių.

Kada ir kaip pradėjote fotografuoti? 

Pirmąkart fotoaparatą į rankas paėmiau jau būdama dvidešimt šešerių. Tai 
įvyko 2005-aisiais, kai Londone gyvenau lygiai dvejus metus. Draugas man 
padovanojo savo seną juostinį „Canon“. Jį nešiodavausi visur ir visada. Turbūt 
nėra nė vienos draugės, kuriai tuo metu neteko pabūti mano modeliu. Taip gimė 
pirmasis mano darbų albumas, tebegyvenantis vienoje iš spintų. Beje, jį aš ir 
nusinešiau į stojamąjį koledžo pokalbį – čia mokiausi fotografijos.
Kokia parodoje pristatytos fotografijos atsiradimo istorija?

Nuotrauką įkvėpė Deivido Lyncho filmai ir Pablo Piccaso mėlynojo periodo kūryba. 
Esu didžiausia savo darbų kritikė. Fotosesijose tampu visiška perfekcioniste, nors 
ir chaotiška. Pirmiausia mano nuotraukos keliauja į sesers ir kelių artimiausių drau-
gų elektroninio pašto dėžutes ir tik paskui išvysta visą pasaulį. Perėjusi cenzūrą, po 
trijų reikšmingų „taip“, fotosesija (viena nuotrauka iš jos buvo pristatyta parodoje 

„Madamorfozės 2010“ – red. past.) buvo išspausdinta žurnale „Sublime“ Londone. 
„We love them and we want them all!“ (angl. „Mes jas mylime ir norime jų visų!“) – į 
mano laišką atsakė žurnalo redaktorė. Neslėpsiu, labai malonu sulaukti įvertinimo 
tokiame dideliame mieste kaip Londonas, kuriame konkurencija milžiniška.
Kas jums yra mados fotografija? 

Žmogaus ir drabužio sintezė. Mano personažus kuria modeliai,  drabužis atlieka 
svarbią, vis dėlto tik pagalbinę funkciją. Man nepatinka, kai apranga užgožia 
žmogų. Fotografija nepriklausomai nuo žanro, kaip ir kiekviena kita meno sritis, 
turi kelti emocijų. 
Kokie jūsų planai ir norai – kiek tai susiję su mados fotografija?

Tikrai fotografuosiu. Kol kas neįsivaizduoju savęs dirbančios kito darbo. Džiugu 
dėl laimėjimo „Madamorfozėse 2010“. Kiekvienas įvertinimas man labai vertingas. Apdovanota už įdomiausią fotografiją “Mados fotografų profesionalų„ kategorijoje

Milda Vasiliauskaitė

Kategorija „Mados fotografas profesionalas”

Fotografė: Milda Vasiliauskaitė

Modelis: Janny Fisher

Stilistė: Aniko Deak

Vizažistė: Francesca Brazzo

2010 m. 

Nuotrauka spausdinta žurnale „Sublime“, Londonas
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Apdovanota Garbės diplomu

Živilė Geina

Kada ir kaip pradėjote fotografuoti? 

Tai nesusiję su laiku, nėra jokio atspirties 
taško... Kas išsaugota fotojuostose ar 
skaitmenose, yra tik maža dalis istori-

jos. Daug daugiau sukaupta vertingos 
nematerialios medžiagos – sapnų ar 

prisiminimų, įvairių gyvenimo blyksnių 
formatais, tačiau tai vis tiek išlieka  

ta pati fotografija.
Kokia „Madamorfozių“ parodoje  

pateiktos fotografijos  

atsiradimo istorija?

Akimirka yra įkvėpimas, kai nėra inst-
rukcijų ir pasitiki nuojauta. Tai dvigubos 

ekspozicijos, skatinančios fotokadrus 
jungtis ir modifikuotis, atspindėti nepa-
liestus pasaulius. Tai buvo spontaniška 

fotosesija minimaliomis sąlygomis, laiko 
nepaliestoje parduotuvėlėje už kampo.

Kas jums yra mados fotografija?

Nesu linkusi taip ryškiai atskirti daly-
kų – paprastos fotografijos nuo mados 

fotografijos, nes mada yra per daug 
dinamiška, kad talpintum ją į rėmus ir 

stereotipus. Drabužis jau nebėra  
mados fotografijos kriterijus.
Kokie jūsų planai ir norai?

Nekuriu planų, bet kol bus gaminamos 
fotojuostos, fotografuosiu ir karpysiu.

Kaip laimėtas apdovanojimas pakeis 

jūsų gyvenimą? 

Laikas parodys, bet tikiuosi daug įdo-
mių atradimų ir bendradarbiavimų.

Kategorija „Mados fotografas mėgėjas”

Fotografė: Živilė Geina

Modelis: Aistė Kerevičiūtė

Koliažas: Živilė Geina

2010 m.

2010fotografijaMados
M A D A M O R F O Z Ė S
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Kada ir kaip pradėjote fotografuoti? 

Turėjau ir tebeturiu keistą potraukį fotografuoti 
batus – jie man simbolizuoja kelionę, nuotykius, 

netikėtumus ir stebuklus. Visi žinome pasaką 
apie krištolo kurpaites. Batai į mano gyvenimą 

įnešė stebuklų ir pačią fotografiją. Pirmoji mano 
viešai parodyta fotografija buvo batelių, ji buvo 

teigiamai įvertinta, taip ir prasidėjo žygis.
Kokia parodoje „Madamorfozės 2010“ pri-

statytos fotografijos atsiradimo istorija?

Šios nuotraukos idėja išsirutuliojo iš fotose-
sijos eigos ir iš gautų rezultatų – žiūrėdama 
į nuotraukas pajutau subtilią nuotaiką, kuri 
mane įkvėpė dar labiau ją sustiprinti. Nufo-
tografavau labai greitai, viskas vyko tiesiog 
kliaujantis nuojauta, negalvojant, kaip viską 

pateikti, kokie tonai ar kompozicija. Nuomonė 
apie šį darbą formavosi fotosesijos metu, kai 

su modeliu Veronika Petkevičiūte juokėmės iš 
jos pakitusių kūno formų ir diskutavome, kad 

tai bus vienas iš ryškesnių žaibiškų darbų. 
Ką apie jūsų pomėgį fotografuoti sako tėvai?

Didžiausias mano darbų kritikas yra tėtis, jis 
negaili nei papeikimų, nei pagyrimų, o mama 
lemtingą minutę įtikino siųsti darbą į „Mada-

morfozes“, nors aš maniau, kad siųsti paskuti-
nę dieną per vėlu. 

Kas jums yra mados fotografija?

Man mada gali būti elegantiška, stipri, pikta, 
svajinga, nesuprantama arba įkvepianti. Galbūt 

todėl mada, galinti turėti tūkstančius „veidų“, yra 
patraukli. Mados fotografijoje gali tarsi pasakoje 
kurti personažus, charakterius, o kokia pasaka 

be plazdančių, šilkinių audinių su burtais? 
Kokie jūsų planai ir norai?

Pagrindiniai planai – toliau sėkmingai studijuo-
ti fotografiją ir nesustoti eiti keliu, kuriuo tikiu ir 

žaviuosi. 
Kaip laimėtas apdovanojimas pakeis jūsų 

gyvenimą? 

Tik atsigulusi miegoti supratau, kas nutiko. 
Kaip ir kiekvieną žmogų apdovanojimas pa-

malonina ir dar pakursto užsidegimą daryti tai, 
ką darai. Esu laiminga, kad buvau pastebėta 

ir įvertinta.

Marija Kablytė

Apdovanota už įdomiausią fotografiją “Mados fotografų mėgėjų„ kategorijoje Kategorija „Mados fotografas mėgėjas”

Fotografė: Marija Kablytė

Modelis: Veronika Petkevičiūtė

Stilistė: Marija Kablytė

Vizažistė: Veronika Petkevičiūtė

2010 m.

2010fotografijaMados
M A D A M O R F O Z Ė S



I E V A  2 0 1 1  v a s a r i s40 41

Nicolas Guerinas

Apdovanotas specialiu komisijos prizu

„Gimiau Prancūzijoje. 
Gyvenu Paryžiuje, dirbu 

Paryžiuje ir pasaulyje. 
Pradėjau fotografuoti, 

kai buvau trisdešimties, 
nors fotoaparatą pirmą-

kart į rankas paėmiau 
gal penkiolikos...

Man mados fotografija 
yra pramoga.

Metų planai? Būti įsi-
mylėjusiam ir kurti su 

polaroidiniu fotoaparatu 
aktus tos, kurią myliu.“

Kategorija „Mados fotografas profesionalas”

Fotografas: Nicolas Guerinas (Prancūzija)

2010 m.

2010fotografijaMados
M A D A M O R F O Z Ė S
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„Gimiau Helsinkyje. Gyvenu ir dirbu Niujorke. Pradėjau fotografuoti būdama labai jauna, bet profesionaliai tuo užsiėmiau prieš ketverius metus. Man mados 
fotografija – tai kūrybingumas, aistra ir gražūs dalykai. Ką ketinu daryti šiemet? Dar daugiau dirbti kiekvieną dieną.“

Reka Nyari

2010fotografijaMados
M A D A M O R F O Z Ė S

Kategorija „Mados fotografas profesionalas”

Fotografė: Reka Nyari (JAV)

Modelis: Heather Koenitzer @ Muse

Šukuosena: Mesh Subra

Vizažistas: Georgi Sandevas

Drabužiai: Gino Tavernaro

Nuotraukai skirta I vieta konkurse „International Photography 

Awards 2010” kategorijoje „Advertising Pro Beauty”

2010 m.
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Kategorija „Mados fotografas profesionalas”

Fotografė: Erica Simone (JAV)

Modelis: Maya Kishi-Okolovska

Stilistė: Dana Hurwitz

Vizažistė: Dana Hurwitz

Drabužiai: vintažas

2010 m.

Erica Simone
„Gimiau JAV. Gyvenu ir dir-
bu Niujorke bei Paryžiuje.
Pradėjau fotografuoti bū-
dama penkiolikos, dabar 
man – dvidešimt penkeri.
Man mados fotografija 
yra gebėjimas kurti vizua-
lias emocijas ir įkvėpimas 
iš ko nors griežtai ramaus, 
bet daugiausia tai tiesiog 
gebėjimas džiaugtis kūry-
bingumu ir grožiu.
Mano planai ir pažadai 
sau šiais metais – kiek 
leidžia galimybės fotogra-
fuoti ir išreikšti save kaip 
menininkę išliekant  
ištikimai savo  
troškimams ir stiliui.“

2010fotografijaMados
M A D A M O R F O Z Ė S
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2010fotografijaMados
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Asami Uetsuji
„Gimiau Japonijoje. Gyvenu ir dirbu Tokijuje, Japonijoje.

Pradėjau fotografuoti būdama aštuoniolikos.

Man mados fotografija – sapnas, energija, pramoga ir stimulas.

Mano planai ir pažadai sau šiais metais – kaip ir visada, fotografuoti tai, ką mėgs-

tu pati ir žmonės, kurie mėgsta mano darbus, vertina visa tai, kas atvedė mane į 

šį kelią, padėjo padaryti karjerą, ir kurie man visada įvairiais būdais padeda.“

Kategorija „Mados fotografas 

profesionalas”

Fotografė: Asami Uetsuji 

(Japonija)

Modelis: Kaoru Kikuchi

Stilistė: Asami Uetsuji

Vizažistė: Yasuhiro Fujimoto

Papuošalai: Shigemi Shirai

2010 m.

Paulas de Luna
„Gimiau Los Andžele. Gyvenu 

ir dirbu Niujorke.

Pradėjau fotografuoti būda-

mas dvidešimt vienų, bet tai 

buvo tik pomėgis, profesio-

naliai fotografuoju penkerius 

metus. Man mados fotografi-

ja yra išraiškos būdas.

Šiemet pažadu sau būti 

geresnis nei buvau anksčiau 

– profesiniame, asmeniniame 

gyvenime ir apskritai  

kaip žmogus.“

Kategorija „Mados fotografas profesionalas”

Fotografas: Paulas de Luna (JAV)

Modelis: Stef Van der Laan @ IMG

Stilistė: Emma Pritchard

Vizažistė: Ingeborg (MAC)

2010 m.
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Monet Kittrellis

2010fotografijaMados
M A D A M O R F O Z Ė S

„Gimiau Paryžiuje. Gyvenu Niujorke, dirbu Niujorke ir pa-
saulyje. Pradėjau fotografuoti dvidešimt šešerių.

Man mados fotografija yra asmeninė utopija, galimybė 
pasidalyti ja su pasauliu yra tiesiog magiška.

Mano planai ir pažadai sau šiais metais – pradėti meno 
revoliuciją per fotografiją sujungiant meną su mada – tuo, 

kas dar tik ateina.“

Kategorija „Mados fotografas profesionalas”

Fotografas: Monet Kittrellis (JAV)

Modelis: Shelly Hartley

Stilistas: Seanas Estersas

Vizažistas: Seanas Estersas

2009 m.

Julia Bruetsch

„Gimiau Ciuriche, Šveicarijoje. Pradėjau fotografuoti būdama penkiolikos.
Man mados fotografija yra grožis ir bjaurumas, viskas ir niekas, aš ir 

visas pasaulis. Menas ir tiesiog darbas.
Mano planai ir pažadai sau šiais metais – kūrybingai kvaištelėti...“

Kategorija „Mados fotografas profesionalas”

Fotografė: Julia Bruetsch (Šveicarija)

2010 m.


