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INTERVIU

DARNI MADA –

ALTERNATYVA VYRAUJANČIAM STILIUI
PREKINIO ŽENKLO „DARNA“ KŪRĖJAI AGNIETA IR DARIUS JONIKAI – DUETAS NE TIK
KŪRYBINIAME, BET IR ŠEIMYNINIAME GYVENIME. SAVO KURIAMAIS DRABUŽIAIS
PORA IŠREIŠKIA NE VIEN SAVITĄ SANTYKĮ SU ŠIUOLAIKINĖS MADOS SAMPRATA,
BET IR SAVO VERTYBES, ATSPINDINČIAS NETIPINĮ PASAULIO MATYMĄ. „DARNOS“
KŪRĖJAI PRISTATO NAUJAUSIOS KOLEKCIJOS FOTOSESIJĄ IR DALINASI SAVO MINTIMIS APIE TAI, Į KĄ VERTA ATKREIPTI DĖMESĮ RENKANTIS KUO VILKĖTI.

Tekstas: VIKTORIJOS PETKEVIČIŪTĖS.
Fotosesija: JUSTO SAMALIAUS.
Kūrėjų fotografija: TIBOR GALAMB.

SĄVOKA
AGNIETA: „Darni“ mada – tai harmoningai
kūną ir sielą veikiantys drabužiai. Drabužis, kurį
vilkime, iš dalies lemia mūsų savijautą, elgesį,
mintis ir netgi sąmonės būseną. Paprasčiausias
pavyzdys – akivaizdžiai skirtinga pasipuošusios
ir nemėgstamais drabužiais vilkinčios moters
būsena. Vilkėdama dailią suknelę, gražiai
susišukavusi, tvarkinga moteris natūraliai
pasitempia, keičiasi jos manieros, net kalbos
tonas. Ilgainiui, vilkėdama taip jos savijautą
transformuojančius drabužius, moteris nebemoka elgtis kitaip, ji tampa tuo, kas anksčiau
buvo tik jos įvaizdžio dalis, noras, siekiamybė.
Taip apranga ir stilius prisideda prie mūsų
kiekvieno asmenybės kūrimo.
DARIUS: Reikšmingi darnios mados atributai
yra ir natūralūs audiniai, harmoningai žmogų
veikiančios spalvos, audinių raštai ir drabužių
formos. Labai svarbu, kad darni mada būtų
kuriama ir pristatoma su meile, kruopščiai ir
rūpestingai. Drabužio gamybos kelias ir jame
dalyvaujantys žmonės – dar vienas jo poveikį
vilkinčiajam lemiantis veiksnys.
AGNIETA: Taigi, darni mada, visų pirma –
moteriškumą atskleidžiantys drabužiai: sijonai
ir suknelės. Kuriame alternatyvą šiuolaikiniam
vakarietiškam stiliui – kūno neapnuoginančią,
„dorą“ madą. Galėtume ilgai pasakoti apie
tai, kaip gašlius vyrų žvilgsnius tarsi magnetas
traukiantys mini sijonai ir gilios iškirptės neigiamai veikia moterį ir jos savijautą (mes juk
ne robotai, kiti žmonės, jų nuotaika ir požiūris į
mus formuoja mūsų asmenybę), tačiau geriau
įsitikinkite tuo pačios – kurį laiką segėkite
ilgus sijonus, vilkėkite uždaresnius drabužius.
Pažadame, sąmoningos, aplinkai jautrios ir
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savo vidų aiškiai girdinčios moterys būtinai
pajus skirtumą ir po kurio laiko, tikėtina,
nebegalės segėti trumpų sijonų ar kūną
aptempiančių kelnių.

ĮKVĖPIMAS
DARIUS: Mūsų darbas, kūryba yra neatsiejama nuo kasdienybės ir to, kuo gyvename.
Keliamės anksti, kas rytą medituojame,
praktikuojame jogą, skaitome šventraščius, nuolat ieškome atsakymų į esminius
gyvenimo, būties prasmės, žmogaus
prigimties, santykių klausimus. Bandome
vis giliau suprasti ir patirti tai, dėl ko esame
šioje žemėje, kaip turėtume gyventi ir siekti
laimės. Tai ir įkvepia.
AGNIETA: Neišsenkantis įkvėpimo šaltinis –
gamta ir nepaprastos, nuolat mus žavinčios
kūrinijos dalelės. Miškai, pievos, vandenys,
kiekvienas medis, žvėrelis ir augalėlis pilni
išminties, užburiančio grožio, unikalumo.
Darna, apie kurią vis kalbame, susideda
iš daugybės mažų, bet labai reikšmingų
dalykų ir gebėjimas darniai gyventi su kitais
žmonėmis, gyvūnais, gamta – didelė to
dalis. Gamtoje ieškome vidinės ramybės,
atgaivos, semiamės jėgų. Tai, ką jaučiame ir
atrandame gamtos prieglobstyje, meditacijos ir dvasinės praktikos metu, vėliau tampa
mūsų kūrybos dalimi: jos nuotaika, ypatingu
jausmu, apie kurį mums pasakoja darnios
mados gerbėjai, mūsų klientai.

KLIENTAS
DARIUS: Kuriame žmogui, ieškančiam
stilingo, patogaus, kokybiško ir išskirtinio

drabužio. Mūsų klientės – intelektualios
moterys, kurios rūpinasi savo vidiniu
pasauliu, jo harmoninga derme su išore ir
įvaizdžiu bei natūralumu. Apskritai darni
mada aktuali sąmoningai gyvenantiems ir
darnos kasdienybėje ieškantiems žmonėms.
AGNIETA: Mus nuolat džiugina ir įkvepia
tai, kad dauguma klienčių teigia, kad vilkėdamos mūsų kūrinius, jaučiasi nepaprastai – moteriškai, elegantiškai, lengvai,
jaučiasi gražios ir galinčios būti savimi.
Dažnai jos mini ypatingą mūsų drabužių
nuotaiką, jos jaučia meilę, kurią įdedame į
kiekvieną savo kūrinį ir tai leidžia suprasti,
kad mūsų darbas yra prasmingas. Stengiamės kiekvienai klientei padėti pasiūlydami
idealiausią variantą, drabužį pritaikydami
pagal jos poreikius.

SEZONAS
AGNIETA: Daugiau spalvų, sijonų ir
suknelių! Nebijokite eksperimentuoti,
„sluoksniuoti“ drabužių, derinti tai, kas
iš pirmo žvilgsnio atrodo nesuderinama.
Ilgi sijonai, spalvingos, lengvo, natūralaus
audinio suknelės, sportiniai bateliai, kuprinės, sportinės, lengvos, jaukios striukės,
ilgi megztukai, skaros (rišamos ant galvos,
pečių, kaklo, rankų), papuošalai, ryškios,
blizgios basutės, plačios palaidinės. Visa tai
šmėsteli mintyse įsivaizduojant šiltus vasaros vakarus. Sezonų madų nesivaikome ir
jums siūlome per daug nesukti dėl to galvos. Svarbiausia – atrasti stilių ir drabužius,
kuriuos vilkėdami jausitės gerai, kurie leis
jaustis savimi ir džiaugtis tuo, kas esate.

