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Teatraliskav

Ruduo-Žiema 22/23
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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Ruduo. Savaitgalis. Lynoja. Pučia žvarbesnis, nei ką tik pralingavusioje Vasaroje, vakaro vė-
jas. Padabinta baltomis pėdkelnėmis ir išeiginiais bateliais, į kasytes dailiai supintais plaukais 
skubu, kad neatsilikčiau nuo šeimos narių. Pavėluoti nevalia. Dar reikia prieš suskambant 
“gongui”... Pasikabinti paltą. Pasidairyti po teatro foje eksponuojamą parodą. Įsigyti spektak-
lio programėlę. Ir prieš užgęstant salės šviesoms – patogiai įsitaisyti savo saujoje gniaužia-
mame popieriniame biliete nurodytoje vietoje. Tuomet, dar vaikas. Mažai atsimenu apie ką 
buvo spektakliai, į kuriuos keliaudavome su šeima. Bet be proto gerai atsimenu jų... kvapą. 
Man, tuomet dar vaikui, jie kvepėjo gardžiausiais kada nors uostytais kvepalais. Kuriuos 
rodos atpažinčiau ir šiandien. Tik dabar, jau užaugusi suprantu, kad tai buvo aktorių kve-
palai, susimaišę su dekoracijų kvapais, spektaklių personažų cigarečių dūmais... dulkėmis. 
Atsimenu eiles rūbinėje. Ir daug pasipuošusių žmonių, kantriai lūkuriuojančių, kol paltų fėja 
išties link jų ranką su numeriuku. Atsimenu bufetą. Ir karštą šokoladą pilstančią bufetininkę. 
Tokį skanų pardavinėdavo tik teatre. Per pertraukas. Gerdavau godžiai, kad tik nepavėlu-
očiau kartu su mama grįžt atgal į salę, kol ji „nesutemo“. Atsimenu, kaip girgždėdavo senas 
teatro parketas. Atsimenu aktorių „išnykimus“ iš scenos... į juodas šonines užuolaidas. Kad 
jūs žinotumėt, kaip man, kaip vaikui knietėdavo sužinot, kur jie pranyksta! Kaip norėdavau 
bent nosies galiuką įkišti į užkulisius. Grimerinę. Patalpą, kurioje kabo aktorių rūbai. Pirštų 
galiukais pačiupinėti tikrą nugludintą scenarijų!

Vaikystė pradundėjo. Prisiminimai liko. Supau gražų rudeninių vakarų prisiminimą savo jau 
suaugusioje galvoje. Ir. Žinojau. Kad vieną dieną aš grįšiu į teatrą.

Su leidimu:
– palandžioti tarp juodų užuolaidų, į kurias prapuldavo aktoriai.
– pasidairyti po užkulisius.
– pačiupinėti tikrą scenarijų.
– pabuvoti grimerinėje, prisiliesti prie kostiumų.
– pasėdėti teatro salėje VIENAI.
Ir prisiliesti prie vaikystės teatro, kuris likęs išskirtinio rudeninio jaukumo simboliu. Po 

dviejų dienų teatre, galiu drąsiai pasakyti – Kad ne veltui. Teatras turi pasakiškumo. Kurio 
neišaugau.
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… O „UŽKADRĖJ“...             

Tik pravėrus teatro duris, mus 
pasitiko rūbinė. Užsimerkiu ir 
matau, vaizdą iš vaikystės, kaip 
„bistros“ tetulytės, delnuose 
„apsiginklavusios“ mediniais ar 
metaliniais „žėtonėliais“ spėriai 
sukasi su lankytojų iškvėpintais 
paltais. Ne šiaip kokiais! Geriau-
siais! Nes ir mes – keliaudami į 
teatrą, pasipuošdavome tuo, ką 
turėjome geriausio.

Užkulisiai. Kuriuose ant senų 
pakabų sukabinti aktorių kos-
tiumai. Sklaidžiau atsargiai juos 
pirštais ir įsivaizdavau scenoje, 
prožektorių šviesoje vaidinan-
čius personažus, perkeliančius 
mus, žiūrovus, į kitokią realybę. 
Iš kurios kartais norisi sugrįžti. O 
kartais – ne.

Sraigtiniai laiptai, vedantys į an-
trąjį aukštą, kur vingiuojant tam-
siu, vos keliais žibintais apšviestu 
koridoriumi, kurio sienos „nuse-
giotos“ įvykusių spektaklių nuo-
traukomis, patenki į salę.
 

VISADA LIEKA LABAI DAUG…

Prisiliesti prie dekoracijų. Pavar-
tyti tikrą scenarijų. Pavaikščioti 
girdždančiomis seno parketo 
grindimis. Kelis sykius krūptelė-
jom nuo vis apimančio jausmo 
– o kaip aktoriams per spekta-
klius reikia susikaupti, kai į juos 
plieskia įspūdingi šviesos srau-
tai. Ir. Žvitrių žiūrovų akių gau-
sybė.

Pabūti ant scenos. Pasėdėti tuščioje nuo žiūrovų salėje. Pašmirinė-
ti po užkulisius. Pačiupinėti dekoracijas. Užuosti spektaklių kvapą. 
Ir užsimerkus prisiminti, kuo jie kvepėdavo vaikystėje.

Kai saujoje jau spaudžiau žmogaus, galinčio mus įleisti į teatrą, kontaktą... renkant telefono numerį, pa-
dus kuteno nerami mintis: „kad tik sutiktų! Kad tik nepasakytų – kad neįmanoma, kad tik ilgus metus, 
mintyse gyvenanti svajonė, suspurdėtų įgyvendinimu!“
Baigusi pokalbį su Teatro vadove, pakėliau akis į lubas ir dar sykį padėkojau dosniam likimui, kad man 
atsitikęs gyvenimas sklidinas geranoriškumu trykštančiais žmonėmis.
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BEHIND THE SCENES    ARBA… TAI, KAS LIEKA UŽ KADRO…
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O pRIEš pRADEDAnT...
Likus kelioms dienoms iki kolekcijos foto-

sesijos, mūsų komanda susirenka į jau tradi-
cija tampančią GENERALINĘ REPETICIJĄ.

Jos metu mes „surepetuojame“ visus no-
rimus pademonstruoti derinius, tvirtai ap-
sisprendžiame kokia avalynė, kuris aksesua-
ras geriausiai „suskamba“ prie derinių. Viską 
kruopščiai „susikonspektuojame“ ir „susifo-
tografuojame“.

Kad vykstant kolekcijos fotosesijai mes 
negaištume laiko apmąstymams „tai kas ir 
prie ko“, o kaip tikri studentai, galėtume iš-
sitraukti „špargalkę“ ir įsitikinti, kad niekas 
nepamiršta ir viskas sudėliota taip, kaip bu-
vome suplanavę.

Jūsų dėmesiui, iš kišenės traukiame Ru-
dens-žiemos 22|23 kolekcijos „špargalkę“. 
Pasidairykite.
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KAIP NEPASIKLYSTI DYDŽIUOSE?

Geriausias būdas – pasimatuoti, tačiau jeigu tokių galimybių nėra – visuomet galite drąsiai 
konsultuotis su mumis Jums patogiu būdu. Pasitikslinimui ištiesiame pagalbos ranką dydžių 
lentelės pavidalu:

KĄ DARYTI,  JEIGU NETIKO?

Nepykti, neliūdėti, negadinti sau nuotaikos. Ne šventieji puodus lipdo. Atsisėsti ir parašyti 
mums ramų laišką. Paaiškinti, kas nutiko. Na, o mes, vadovaudamiesi auksine taisykle, kad mūsų 
klientai yra patys laimingiausi – abiem pusėm palankiu sprendimu visą didelę bėdą paversime 
menkniekiu.

NEPAVĖLUOTI!

KADA LAUKTI?

Įsigijusios mūsų ar mūsų draugų krautuvėlėse rūbelius laimingos su maišeliais keliauja namo 
iškart. Na, o tos, kurios gyvena kitur, lai laukia pasiuntinukų, kurie laksto po visą Lietuvą su 
dėžutėmis ir maišeliais. Siuntinukus siųsime su DPD siuntinių tarnyba (paslaugos Lietuvoje 
kaina 4 EUR, ES šalyse 9 EUR). Gyvenančios užsienyje (ne ES ŠALYSE) savo siuntinukus gaus 
registruotais siuntinukais per Lietuvos paštą (paslaugos kaina 9 EUR).

Šiuo dydžiu „ženklinti“ drabužiai tinka tiek  XS/S, tiek M/L dydžiui, nes dėl konstrukcinių 
savybių (nuleista pečių linija, „nestatytos“ rankovės, gana plačios rankovės, „oversize“ siluetas)
Tiek vieną, tiek kitą dydį dėvinčios merginos drabužyje jausis patogiai.

UNIVERSALUS

Visus drabužius kolekcijoje matote ant 174 cm ūgio žmogaus, dėvinčio XS/S arba XS dydį
(kr. 88 cm, lm. 64 cm, kl. 91 cm).

KUR?

V&V Boutique, M.K. Paco g. 13, Vilniuje 
II-V 11-19 val. ir VI 11-16 val.

info@viktorijos.lt, +370 620 78 793

Mūsų draugai  kituose Lietuvos kampel iuose:

„Baltas ir butikas Klaipėda“, H.Manto g. 14, Klaipėda
„Fairy House Boutique“, Laisvės al. 7, Panevėžys

„Wapsva| LT lietuviško dizaino namai“, Vilniaus g. 138, Šiauliai
 „Moustache boutique“, Vilniaus g. 28, Vilnius 

„Green Podium“, Laisvės al. 39, Kaunas 

Mūsų jaukiuose mažuose namuose, kuriuos mes įpratome 
vadinti tiesiog „butikėliu“:

 Arba visą parą dūzgiančioje
e-parduotuvėje:

www.viktorijos.lt/e-parduotuve

XS
XS/S
S
S/M
M 
M/L

80/84
82/88
84/88
88/94
90/94
92/98

60/64
64/70
68/72
70/76
74/78
76/84

88/92
90/96
94/98

96/102
100/104
102/106

34/36
36/38
36/38
38/40
38/40
39/41

23/25
25/28
27/29
27/32
29/32 
31/34

Krūtinės ap. Liemens ap. Klubų ap. Pečių ap. Rankos ap. 
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Dedam ranką prie širdies ir vienos auksinės nerašytos taisyklės laikomės bet kokiu oru, bet kokį 
sezoną ir bet kokia proga. Papuošime, patarsime ir su „užkurtu“ pasitikėjimo katilu išleisime į 
galbūt ne taip stipriai lauktą, tačiau sluoksnius ir jaukiausius derinius simbolizuojantį Rudenį. 
Tačiau tada, kai baigsime užsibrėžtą vieno modelio kiekį – daugiau nebesiūsime. Toks yra 
pagrindinis mūsų darbo principas. 
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Kai tik mintys pasisuka link vėsesnio sezono krypties, man prieš akis „mygom“ išdygsta didelis 
jaukus megztinis. Toks, kurį apsirengus ant paprastos maikytės, nesušaltum net ir stipriai pažygia-
vusią atgal termometro stulpeliu rudeninę dieną. Todėl praktiškai pirmasis rūbas, gavęs bilietą į 
šių metų Rudens-žiemos 22/23 kolekciją, buvo... didelis, jaukus, dar nematyto modelio megztinis. 
Pridėjus saldų ir mielą faktą, kad pagaliau į mūsų kūrybinius horizontus grįžo V&V „vizitinė“ spalva – 
BLUSH PINK, abejonių, kokios spalvos Jums pasiūlyti dičkį megztinėlį, neliko. Numezgėme jį iš jau 
daug kartų patikrinto ir puikiai besidėvinčio siūlo, kuris nekelia anei vieno kaprizo, jį smarkiai „mylint 
deriniuose“ ir po didelės meilės – „lepinant“ skalbimu. Tegyvuoja ne tik gražūs, bet ir ilgaamžiški 
rūbai, kuriuos įsimylėjus – drąsiai galima teigti, kad meilė bus ilga ir laiminga.

„BLUSh pInK“ mEGzTInIS KAInA, 130 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

10

„Blush pink“ 
megztinis
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Susagstomas vardinėmis 
sagutėmis

naujo, mūsų horizontuose dar 
neregėto, modelio

Beprotiškai gražios 
„Blush pink“ spalvos

Be galo tinkantis į sugrįžusių 
pudrinių horizontų „natą“

f

h

g

k

„Blush pink“ 
megztinis, 130 EUR

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR
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„Blush pink“ 
megztinis, 130 EUR

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Blush pink“ 
megztinis, 130 EUR

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Blush pink“ megztinis, 130 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Blush pink“ megztinis, 130 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Blush pink“ megztinis, 130 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Blush pink“ megztinis, 130 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR
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Kai kažkada dar gūdų žiemos vakarą buvau pakvietus į video „ekskursiją“ po savo drabužinę, tikrai 
ne viena iš Jūsų „švystelėjot“ mano pusėn komentarą:
–V., o tai kur pelenų rožiniai horizontai????
Apsidairiau kairėn ir dešinėn... ir „akurat“, jie pastaruoju metu stipriai „apnykę“. Vienu metu mūsų 
kūrybiniai laukai buvo išties stipriai nusidažę pelenų rožine spalva, ilgai po juos klaidžiojom, paskui 
pajutom, kad laikas šiai nuostabiai spalvai pailsėti ir LEISTI JOS PASIILGTI. Tuomet sekė pauzė ir 
nors akis nuolat kliuvo už pudrinės spalvos gabaliukų, audinių tiekėjų siūlomuose aruoduose... lai-
kiausi „reikia pasiilgti“ politikos nuosekliai ir tvirtai. Žinojau, kad noriu į pudrinius horizontus grįžti 
tuomet, kai pagaliau galėsiu Jums pasiūlyti ne tik šio nuostabaus atspalvio siuvinių, bet ir mezginių. 
Palaukti teko. Nes siūlomas siūlas vis būdavo „per ryškus“, „per violetinis“, „per šalto atspalvio“, „per 
barbiškas“. Bet sako, kas beldžiasi – tam atidaro. Beldėm ilgai. Ir galop durys atsidarė. Ir į mūsų ho-
rizontus „pudra“ grįžta užantyje atsinešdama net du gražuolius mezginius ir dar saują lengvų rytų 
dalyvių, kuriuos sujungus į bendrą „chorą“, ausis pasiekia glostanti švelnumu lengvų rytų „muzika“. 
Belieka tik įsiklausyti ir kartu „užniūniuoti“.

KAInA, 110 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

20

„pASTELĖ“ ROŽInĖ 
mEGzTA LIEmEnĖ

„Pastelė“ Rožinė 
megzta liemenė
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Su didele ir jaukia apykakle, 
kad vėstančių orų vėjai, 
nesikėsintų į Jūsų, peršalti 
visai nenorintį, kaklą

Išlauktos „teisingos pudros“ 
spalvos

Funkcionalios sagos ir 
galimybė derinti tiek su 
klasikiniais marškinukais, 
tiek su dičkiu iš to paties 
siūlo numegztu „Blush pink“ 
megztiniu

Jauki, šilta ir į derinius 
nekantraujanti stačia galva 
nerti liemenė

f

h

g

k

 „Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR
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 „Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Blush pink“ megztinis, 
130 EUR

„Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR
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„Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR
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„Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR
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„Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR

29

„Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

29
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Kai jau saujoje gniaužėme išlauktąjį „powder pink“ siūlą, tuomet į galvą patogiai „įsitaisė“ žinojimas, 
kad šalia viršutinei daliai siūlomo „desanto“, būtina nepamiršti ir apatinei daliai tinkančių rūbų, kad 
išliktume plačiai ir garsiai nuolat deklaruojamo teiginio  „one colour – is enough“ šalininkais. Ap-
sidairiusi savo spintos horizontuose, nustebau, kad išskyrus „flamingų“ kelnes, „rimtesnių“ pudros 
spalvos „atstovių“ – juose ir nebelikę. Susumavus du šiuos teiginius, diskusijų, „ar reikalingos pudros 
spalvos kostiuminio audinio kelnės?“, nebeliko.

„pUDRUOTOS“ KELnĖS KAInA, 110 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas

30

„PudRuotos“ 
kelnės

30
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Į kilpeles įvėrėme dailų to 
paties audinio dirželį

Apdovanojome jas 
patogiausiomis kišenėmis

pasiuvome kelnes iš 
itin lengvos priežiūros ir 
ilgaamžiško mums gerai 
pažįstamo audinio

Ir dar sykį primerkę akį ir 
įvertinę, kad jos stipriai tinka 
prie atidundančių „pudros“ 
spalvos horizontų rūbų, 
palingavome galvomis, kad 
lengvi rytai ir vėl Jus ir mus 
užpuls maloniai netikėtai 

f

h

g

k

 „Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR
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 „Pastelė“ rožinė megzta liemenė, 110 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ marškiniai, 105 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

35

„Blush pink“ megztinis, 130 EUR

„Pastelė“ rožinė megzta 
liemenė, 110 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

35
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„Persikas“ palaidinė, 85 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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Ruduo – grįžimo į ofisiukus laikas. Vieni grįžta visa jėga į kasdienines ofisiuko „palankynas“, kiti tik į 
dažnesnius susirinkimus, susitikimus, į kuriuos turbūt visuomet norisi atidundėt daugiau ar mažiau 
pasipuošus. Todėl planuodami vėsiojo sezono kolekciją, visuomet sau primename, kad tai yra „back to 
office“ metas ir reikia nepamiršti stipriau klasikinių rūbų, bet kartu – mes sau primename, kad rudens 
pradžios mūsų gimtinėje būna šiltos ir po visais kostiumėliais, švarkeliais BŪTINA turėti kultūringą 
palaidinę, kurią, prireikus nusirengti švarkutį, galėtumėte drąsiai demonstruoti. Todėl, kaskart mes 
iškeliame sau užduotį į kolekciją bilietą ištiesti palaidinei, kuri pasižymėtų štai tokiomis savybėmis: 
-NETRIKOTAŽINĖ
-SU RANKOVYTĖMIS
-SU DAILIA IR KULTŪRINGA IŠKIRPTE
-TINKANTI IR PRIE KELNIŲ, IR PRIE SIJONUKŲ.
Palaidinė „Persikas“ atitinka visus keturis kriterijus, papildomą tašką gauna už saldžiai malonią spal-
vą, kuria šioje kolekcijoje siūlome „praskiesti“ tamsesnių tonų derinius.

„pERSIKAS“ pALAIDInĖ KAInA, 85 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 50 % poliesteris, 
38 % viskozė, 
12 % elastanas

38

„PeRsikas“ 
Palaidinė

38
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Dailios, kultūringos 
rankovytės

šoniniai skeltukai, dėl kurių 
palaidinės priekį galėsite 
susikišti į kelnių/sijono liemenį, 
o nugarytę palikti palaidą 

pasiūta iš lengvo, pudros 
spalvos mums gerai pažįstamo 
audinio.

Jūsų pamėgtas lengvos 
trapecijos siluetas 

f

h

g

k

„Persikas“ palaidinė, 85 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Persikas“ 
palaidinė, 85 EUR

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ 
skrybėlė

„Persikas“ palaidinė, 85 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Blush pink“ megztinis, 130 EUR 

„Persikas“ palaidinė, 85 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Blush pink“ megztinis, 130 EUR 

„Persikas“ palaidinė, 85 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Blush pink“ megztinis, 130 EUR 

„Persikas“ palaidinė, 85 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Blush pink“ megztinis, 130 EUR 

„Persikas“ palaidinė, 85 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



4948

Kad liemenės mano deriniuose užima daug vietos, turbūt sakyti nereikia. Man, kaip sluoksnius 
mėgstančiam žmogeliui, įvairaus „plauko“ liemenės yra tikras lobis visais metų laikais. Žiūrėk, susi-
planavai vilktis mažą suknytę, įnėrei į ją, pasistaipei priešais veidrodį ir suraukusi nosį, kad vienas 
sluoksnis prieštarauja mano prigimčiai, ištiesi ranką link... LIEMENĖS.
–A „mažum“ įdienojus atvės...,- pateisini save nerdama į liemenę ir apsisukusi ant kulno – jau visai 
palinksmėjusi iškulniuoji pro duris, ant savęs nešdama papildomą sluoksnį, neapsunkinantį derinio 
rankovėmis. Taip. Būtent dėl šios priežasties aš liemenes myliu dvigubai. Jos neturi rankovių. Ir. Po 
liemene VISUOMET yra dar vienas sluoksnis, (bent jau palaidinė), kas „sukus apsukus“ tą pačią min-
tį – reiškia SLUOKSNIUS ir tai man yra beprotiškai artima. Todėl atidundėdami į rudenį su pasiilgtais 
„pudros“ spalvos rūbais, net neabejojome, kad privalome pasiūlyti ir STRIUKINĘ LIEMENĘ. Kuri, 
kaip koks tvirtas ir užtikrintas taškas, pabaigtų daug gražiausių rudens derinių sakinių.

KAInA, 155 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė

48

„SALDUmynų“ 
STRIUKInĖ LIEmEnĖ

„saldumynų“ 
stRiukinė liemenė



5150

Užimanti tarpinę vietą tarp 
„mini“ ir „midi“ ilgio liemenių

„Apdovanota“ didelėmis 
ir daug talpinančiomis 
kišenėmis, į kurias 
vėstančiomis rudens 
dienomis nuolat „užsuks“ 
pasišildyti norinčios rankos

Turinti galimybę 
SUSILIEmEnUOTI

Be galo neįkyrios, švelnios 
„blush pink“ spalvos

f

h

g

k„Saldumynų“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR



535252

„Saldumynų“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR

„Saldumynų“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Blush pink“megztinis, 130 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



5554

„Saldumynų“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Pudruotos“ 
kelnės, 110 EUR

„Saldumynų“ striukinė liemenė, 155 EUR 

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR



5756

ŽYDĖTI BŪTINA. Šį teiginį, nepriklausomai nuo „atsitikusio“ metų laiko, kartoju nuolat. Žiūrėk, nuo-
taika „pakrito“, „ūpas nuverst kalnus“ sumažėjo, pyktis lyg žadinasi – kertu ant stabdžių prie gėlių 
kiosko ir kur buvus, kur nebuvus, jau keleivio sėdynėje vežu pasisodinusi ŽYDĖJIMĄ. Be progos. 
Sau. Nuotaika pakyla. Ūpas šokteli viršun. Besižadinęs piktulis, nirkteli ant kito šono ir vėl giliai už-
miega. Man priešais nosį, ant stalo, beveik nuolat „kas nors žydi“, kartais vieniša, pakelėje nuskinta 
pievos gėlė, kartais glėbin netelpantis Jūsų padovanotas dramblio dydžio „bukietas“. Ir supratau, 
žinot ką? Nesvarbu, kiek stipriai ir kaip daug pašonėje žydi – svarbu žydi. Nes tada „į kompaniją“ 
prisijungiu ir aš. Žinodama šią „silpnybę“, žydėjimo „moto“ perkėlėme ten, kur nuolat akis užkliūtų ir 
primintų, kad einant per paprastą, kaip dvi kapeikos kasdienybę, reikia nepamiršt žydėti. Mintimis 
ir nusiteikimu.

KAInA, 98 EUR Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % medvilnė

56

„BLOOm. JUST BLOOm“ 
DŽEmpERIS

„Bloom. Just Bloom“ 
džemPeRis

56



5958

Tobulai tiek spalva, tiek 
audiniu dera prie „Bloom“ 
laisvalaikio kelnių

mielas, jaukus ir „apdovanotas“ 
itin švelniu atspalviu

net dvejose vietose, 
„padabintas“ kasdienybe 
papuošiančiu „moto“ BLOOm. 
JUST BLOOm

šįkart džemperiukui 
„neįtaisėme“ kapišono, 
nes pagalvojome, kad jo 
nebuvimas, leidžia jį derinti 
netgi su balta apykaklaite ir 
toks duetas gali drąsiai lydėti 
Jus į ofisiuką 

f

h

g

k

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR



616060

„Saldumynų“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR

„Saldumynų“ striukinė
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR



6362

„Saldumynų“ striukinė
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR

63

„Saldumynų“ striukinė
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR



6564

„Boho“ vilnos 
paltas, 355 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR

„Boho“ vilnos 
paltas, 355 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR



6766

Mes už kostiumus. Juokiatės? Parašiusi šį sakinį, rankas atitraukiau nuo klaviatūros ir viena sau į 
ūsą nusišypsojau. „Susirgus“ šia liga, pasveikti sunku. Netikit? Aš jau patikėjau. Praktiškai 101 %, kai 
tik kolekcijos rūbas „yra atsitikęs“ vienišas, be prie jo idealiai tinkančio „draugo“, man amžinai iškyla 
klausimas- tai ką prie jo čia dabar priderinti? Žinoma, pritariu, kad džemperiuką galima derinti prie 
džinsų, šortų, kelnių, bet šalia spintoje supant vieną tobulai prie jo tinkančią „apačią“- beveik galiu 
galvą guldyti, kad su ja deriniai bus susukti geroookai daugiau kartų nei su tais, prie kurių ji dera. 
Bet „nekostiumiškai“. Todėl kiekvienoje kolekcijoje, laikydamiesi „mes už kostiumus“ idėjos, vėliau, 
„sukdami“ lengvų rytų derinius, vis dėlto nepasigailim ir kai reikia iš namų išrūkt per 2 minutes – 
būtent jie mums ir ištiesia skubios pagalbos ranką.

66

„BLOOm“ LAISVALAIKIO 
KELnĖS

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės

KAInA, 88 EUR
Dydžiai: xS/S 164-170 cm, 
xS/S 172-178 cm, M 164-170 cm, 
M 172-178 cm
Sudėtis: 100 % medvilnė

66



6968

Tobulai tinkančios prie „Bloom. 
Just bloom“ džemperiuko. 
Sujungus abu rūbus į duetą, 
„išeina“ puikus laisvalaikio 
KOSTIUmAS.

pasiūtos iš patogaus, 
patikrinto trikotažo (iš jo 
siuvome „Flamingo club“ 
ir „Black Coffee club“ 
treningiukus)

švelni pudrinė spalva 
ir siuvinėtas „moto“

patogios šoninės kišenės 
ir reguliuojamas tamprus 
liemuo

f

h

g

k
„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR



717070

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR



737272

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR



7574

Koks gi ruduo be didelio, jaukaus šaliko, kuris gaubia ne tik siūlo šiluma, bet ir faktu, kad buvo 
mezgamas rankytėmis su meile ir dideliu rūpesčiu. Ilgai laukėme, kol į mūsų rankas paklius tobulo 
atspalvio „pudros“ spalvos siūlas. Papuldavo. Bet kaskart vis suraukdavom nosis:
Tai per ryškus. Tai per violetinis. Tai per šalto atspalvio. Tai per „barbiško“. 
Ir kantriai išlaukėme to. Kuris leido mums drąsiai ir užtikrintai be anei vienos abejonės – čiupti jį 
glėbin ir garsiai pasakyt: 
– ESI IŠLAUKTAS.

74

„pUnčO“ RAnKyTĖmIS 
mEGzTAS šALIKAS

„Punčo“ Rankytėmis 
megztas šalikas

KAInA, 75 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

šiltas. nes megztas iš 
siūlo, turinčio vilnelės. 
nes talpina daug rankų 
darbo jaukumo

numegztas iš to paties 
atspalvio siūlo, kaip ir 
„Blush pink“ megztinis 
ir liemenė „pastelė“

Didelis ir minkštas

Tobulai tinkamas dovanai, 
kai nori pasakyti, kad 
žmogus, kuriam dovanoji 
yra be galo Tau svarbus 
ir mylimas



7776 7776



7978

Ilgą laiką savo kolekcijose „draugavę“ su klasikinio kirpimo, ilginto silueto švarkais ir į galvą „susidėję“ 
nemažai Jūsų prašymų „V., pasiūkit trumpesnių ir ne klasikinių“, mes spustelėjom pauzę savo „įpro-
čiuose“ ir leidome sau išgirsti Jūsų norus. Todėl šįkart, konstruodami naują kostiumą, tramdėme 
save nenuklyst“ į ilgo ir klasikinio švarko pinkles. Kaip mums pavyko? Mano manymu puikiai! Nedi-
dukas, „bomberiuko tipo švarkelis, nedaugiažodžiaujantis detalėmis, bet spinduliuojantis asketišku 
stilingumu puikiai suskambėjo duetu su klasikinio kirpimo kelnėmis.

KAInA, 135 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 65 % viskozė, 
30 % poliesteris, 
5 % elastanas

78

„office comfy“ 
švaRkas

„OFFICE COmFy“ šVARKAS



8180

pagaliau mūsų horizontuose, 
ilgiems ir klasikiniams 
švarkams, laikinai vietą užleido 
trumputis, mažas, bet itin 
stilingas „gentainis“

puikiai derantis su to paties 
audinio „Office comfy“ 
kelnėmis

pasiūtas iš itin lengvos 
priežiūros tvirto, standaus, bet 
tampraus trikotažo“

švarkiukas šonuose turi 
„pakavotas“ gumytes, dėl 
kurių išgaunama tvarkinga 
„užsiaurinto“ kvadratuko 
forma

f

h

g

k

„Office comfy“ švarkas, 135 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



838282

„Office comfy“ švarkas, 135 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Office comfy“ švarkas, 135 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



8584

„Office comfy“ švarkas, 135 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Office comfy“ švarkas, 135 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“
marškiniai, 105 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



8786

Ar pamenate praeitų metų „Kalėdukių“ kolekciją ir „Smart Casual“ kostiumą apie kurį iki dabar mano 
ausį pasieka daug teigiamų atsiliepimų? Tokių kostiumų tradiciją įvedėme tuomet, kai mūsų mintis 
pasiūlyti Jums kostiumą, kuris savo patogumu prilygtų sportiniam stiliui, o savo įvaizdžiu primintų 
nenuobodų ofisinį – pasiteisino. Tokia mintis buvo sutikta itin džiugiai. Vienu šūviu galima nušaut 
du zuikius. Dėl itin standaus, bet tampraus ir formą laikančio trikotažo, tiek kelnės, tiek švarkelis 
nevaržo judesių, su jais galima patogiai „susiraityt“ ant sopkutės ar  įsitaisyt terasytėje. Skamba pui-
kiai? Pridėjus faktą, kad po mielo ir jaukaus „susiraitymo“ ar patogaus „pasėdiniavimo“ šio audinio 
rūbai netampa panašūs į „armoniką“, belieka papildomai pagirti tokio stiliaus drabužius dar ir už 
praktiškumą. Na, o be patogumo – šis kostiumas yra tiesiog tobulas kolega – visiems lengviems ry-
tams, kai reikia greitai išrūkti į darbą, o „atrodau puikiai ir pati sau patinku“, pasiimti „ant kelionės“. 
Patogu. Nenuobodu. Stilinga.

KAInA, 110 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 65 % viskozė, 
30 % poliesteris, 
5 % elastanas

86

„office comfy“ 
kelnės

„OFFICE COmFy“ KELnĖS



8988

Itin paprasta drabužio 
priežiūra, susipurvino? 
išsiskalbei – per naktį 
pasisupo ant pakabos – kitą 
rytą vėl „kaip naujas“. Vietos 
brūžinimui lygintuvu – nėra

Su dailia, kelnes papuošiančia 
juostele, kuri „atlieka“ kelnių 
dirželio vaidmenį

Tobulai tinka prie „Office 
comfy“ švarkelio

šios kelnės yra klasikinio 
kirpimo, bei patogaus ir 
tampraus audinio derinio 
rezultatas

f
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g

k

„Office comfy“ švarkas, 135 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

88



919090

„Office comfy“ 
švarkas, 135 EUR

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Office comfy“ švarkas, 135 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



9392

„Blush pink“ megztinis, 130 EUR
 
„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Saldumynų“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Persikas“ palaidinė, 85 EUR
 
„Office comfy“ kelnės, 110 EUR



9594

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Pipirinė“ striukinė liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Pipirinė“ striukinė liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR



9796

Taisyklių nelaužome – vėsiojo sezono kolekcijoje VIP teise bilietą į kolekciją tiesiame KLASIKINIAMS 
baltiems marškinukams. Suprasdami, kad rugsėjis yra savotiškas „back to office“ sezonas, kai prieš 
nosį išdygsta tūkstantis ir viena priežastis „išvesti“ pasivaikščioti baltas apykakles. Ne mažiau ar-
tima ir pažįstama situacija, kai atidarius spintą ir apžiūrėjus savo baltų apykaklių „resursus“ dažnai 
atsidūsti:
– Ir vienuose gelsvas taškelis ir antruose neišsivalanti dėmelė ir treti jau lyg ne tokie super balti... 
Ir eilinį kartą priimi spendimą – reikia naujų. Pačios būdamos tokiose pačiose situacijose iki nago 
juodymo suprantame ir Jus. Todėl kaskart pradėjus planuoti naujienas būsimam Rudeniui, mes 
vienbalsiu prisimename:
– Nepamirškime baltų apykaklių atstovo!

KAInA, 105 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas

96

„BALTų ApyKAKLIų 
myLĖTOJOS“ mARšKInIAI

„Baltų aPykaklių 
mylėtoJos“ maRškiniai

96



9998

Klasikinio kirpimo, „dailiai“ 
įliemenuoti

Su didele apykaklaite, kurios 
atlapukai pritaikyti dailiai 
„kišti“ nosį iš po didelių 
megztinių/liemenių

„Apdovanoti“ standžiais, 
nemenkais rankogaliais, kurie 
man asmeniškai kiekvienam 
deriniui „priduoda“ didelį 
žiupsnį rafinuotumo ir tvarkos

pasiūti iš daugelio įsimylėto 
marškininio audinio, kuris 
nesiprašo į draugystes su 
lygintuvais
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„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Pudruotos“ kelnės, 110 EUR



101100 101100

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR
 
„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR
 
„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR



103102

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR
 
„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

103

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR
 
„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



105104

Be jokio „persūdimo“ galiu šnekėti, kad pastaruoju metu, kai tik nosį iš mano spintos „iškišdavo“ 
„Meduolis“ arba „Kreminis“ paltukai- mūsų socialinių tinklų užklausos „suūždavo“ turbo greičiu ir 
„užmirksėdavo“ stebinančiu žinučių kiekiu:
– V., iš kur paltas? Ar čia „ateitis???,– mirksėdavo ekranas.
– Praeitis...,– atsidūsdavau aš.
Ir kaskart po tokių mūsų „pašnekesių“ į galvą „įsidėdavau“ žinojimą, kad iš mūsų horizontų šios 
spalvos paltukai „nunyksta“ tokiu reaktyviniu greičiu, kad dalis mūsų mylimų klienčių net nespėja 
jų pamatyt buvusių. Situaciją taisome. Glėbyje glausdami itin kokybišką, ilgaamžišką ir su jokiais 
burbuliukais nedraugaujančią vilnutę – mes voliodami mintis apie būsimą vėsiojo sezono kolekciją 
Jums ir sau pažadėjome, kad paltas bus. Dėl spalvos ir audinio esame apsisprendę... tuokart buvo 
belikę sukirst rankomis tik su gražiausiu ir prie visko labiausiai tinkančiu modeliu. Kaip tarėm. Taip 
padarėm.

KAInA, 355 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 80 % vilna, 
20 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė

104

„Boho“ vilnos 
paltas

„BOhO“ VILnOS pALTAS

104



107106

paltas pasiūtas iš itin 
ilgaamžiškos ir į draugystes 
su burbuliukais 
nesileidžiančios vilnos

nuostabios švelnios karamelės 
spalvos

Didelės kišenės, kuriose tilps 
ne tik po ranka privalantis 
tupėti telefonas ir lūpdažis, 
bet ir dar keli daikteliai, kurie 
lydi kiekvieną mūsų per gražią 
kasdienybę

Lengvos kokono formos, 
mėgstančios liemenuotis 
– komplekte ras ir paltui 
priklausantį diržąlygintuvais

f

h

g

k

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

Legendinės „Anglies“ kelnės, 88 EUR  



109108 109108

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

Legendinės „Anglies“ kelnės, 88 EUR  

„Reverie Hats“ skrybėlė



111110

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



113112 113112

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR
 
„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR
 
„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR
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„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR  

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR  

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR  

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR  

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

116
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Kai labai myli švarkus ir ne mažiau myli marškinius... rezultatas išeina toks. Labai dažnai save „vė-
siname“ kolekcijose stabdyti arklius. Nes kai pakvimpa „vienaspalviu“ deriniu... poniai V., norisi pa-
sileisti plaukus ir „driokstelti“ vėl visą glėbį naujų rūbų. Kelnės – švarkas – marškiniai – palaidinė 
– paltas. Stabtelim. O gal kažkaip mažinam? Purtau galvą ir kaskart turiu šimtą su pliusu argumentų, 
kodėl visi tie rūbai yra BŪTINI į kolekciją ir iki nugriuvimo galiu įtikinėt komandą, kad išbraukus vie-
ną – griūna visas mano matymas. Bet šalia šių savo kaprizų, stipriai suprantu ribotos talpos spintas, 
gerbiu savo klienčių pinigines ir kartais turiu „susirišt“ plaukus ir protingai apmąstyt, kad kartais 
tikrai galima „susiprastinti“ siūlomų drabužių skaičiuje. Šįkart pavyko. Palaidinė, švarkas ir marškiniai 
„įsikūnijo“ į VIENĄ drabužį. Dėvėjimo būdų parodysime trejopų, o va pirkinys – išliks TIK VIENAS.

KAInA, 119 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas 
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„BISCOTTI“ mARšKInIų 
TIpO šVARKAS

„Biscotti“ maRškinių 
tiPo švaRkas
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Universalaus dėvėjimo 
rūbas pasiūtas iš daug kartų 
kolekcijose gerą įspūdį 
palikusio kostiuminio audinio

Galimybė dėvėti palaidą arba 
dailiai sukištą į kelnių liemenį

„Skani“ švelnios karamelės 
spalva

Tobulai spalviškai ir stilistiškai 
tinkamas prie to paties audinio 
„Bisscoti“ kelnių
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k

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR
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„Biscotti“ marškinių tipo 
švarkas, 119 EUR 

„Max HAPPY“ 
marškinėliai, 68 EUR

Legendinės „Anglies“ 
kelnės, 88 EUR

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR 

„Max HAPPY“ 
marškinėliai, 68 EUR

Legendinės „Anglies“ 
kelnės, 88 EUR
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„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



129128

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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O čia yra „IŠLAUKTOSIOS“ ir nervų mūšį, laukiant joms reikalingo audinio, išgyvenusios kelnės. Tuo 
metu, kai pirmą kartą jas matavausi mintyse šnibždėdama „užkalbėjimo skaičiuotes“: „kad tik jos 
tiktų“... iki fotosesijos buvo likusi apskrita VIENA diena. O įnėrusi į jas ir apsirėdžiusi pilną karame-
lės komplektą, sukinėjausi palei veidrodį ir laimingėjau ne sekundėmis, o akimirksniais... praktiškai 
nuo minties, kad mes ir vėl galėsime Jums pasiūlyti VIENTISĄ, SPALVIŠKAI iki siūlo galo suderintą 
kostiumą. Akimirka, kai įkyriai kankinusią mintį, „o jeigu vis dėlto audinys nespės atvykt ir mes tu-
rėsime prie marškininio švarkelio ir paltuko derinti kitas „kažkokias“ kelnes“, aš galėjau „suglamžyti“ 
ir išmesti į šiukšliadėžę – buvo viena saldžiausių mano kūrybiniame kelyje. Tegyvuoja maži nesklan-
dumai, galop tapę pergalėmis.

KAInA, 110 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas 
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„Biscotti“ 
kelnės

„BISCOTTI“ KELnĖS
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Dar sykį? Bet mes ir vėl 
už kostiumus! šįkart šalia 
to paties audinio kelnių ir 
švarkelio siūlome ant pečių 
„priimti“ ir tobulai derantį 
paltuką.

Su patogiausiomis kišenėmis, 
joms priklausančiu diržiuku 
ir neįkyriu siūlymu dėvėti 
paraitytas

Tobulai „skani“ Biskoti 
sausainio spalva

Kostiuminis, jau eilę kolekcijų 
naudojamas audinys, kurio 
ilgaamžiškumui ir maloniam 
„prigulimui“ prie kūno Jūs 
negailite komplimentų
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g

k„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR  

„Biscotti“ marškinių 
tipo švarkas, 119 EUR

„Biscotti“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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Ir mes. Ir Jūs. Mylite mūsų kolekcijose itin dažnai naudojamą marškininį audinį. Negailite pagyrų 
už tai, kad „susipažinusios“ su juo, pamiršote dažnas draugystes su dažniausiai nelabai daug kam 
patinkančiu „draugužiu“ LYGINTUVU. Todėl šioje kolekcijoje, nusprendėme „painterpretuoti“ – jei-
gu marškinukai iš šio audinio puikiai išeina, tai kodėl gali nepavykt puiki, po švarkeliais, megztu-
kais ir siaustukais tobulai tinkanti palaidinė? Pamėginome. Rezultatas nenuvylė. Priešais akis supasi 
lengvai krentanti, beveik nejuntama ant kūno ir dar lengvesnės priežiūros palaidinukė, kuri savo 
paprastumu, universalumu ir pritaikymu įvairiuose deriniuose pretenduoja būti vienu mylimiausių 
rūbų, tinkamu ne tik kasdienai, bet ir „mažam“ pasipuošimui.

KAInA, 85 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas
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„LAVA“ BERAnKOVĖ 
mARšKInInĖ pALAIDInĖ

„lava“ BeRankovė 
maRškininė Palaidinė

136
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pasiūta iš daug Jūsų ovacijų 
sulaukusio marškininio audinio 

Itin paprastos priežiūros ir 
nereikalaujanti draugysčių su 
lygintuvu

Lengva ir beveik nejuntama 
ant kūno

mėgstančios liemenuotis, 
nudžiugs komplekte radusios 
ir palaidinei priklausantį dirželį, 
kuriuo galės paryškinti taliją
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„Lava“ berankovė marškininė 
palaidinė, 85 EUR

Legendinės „Anglies“ 
kelnės, 88 EUR
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„Office comfy“ 
švarkas, 135 EUR 

„Lava“ berankovė marškininė 
palaidinė, 85 EUR

Legendinės „Anglies“ 
kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Office comfy“ 
švarkas, 135 EUR 

„Lava“ berankovė marškininė 
palaidinė, 85 EUR

Legendinės „Anglies“ 
kelnės, 88 EUR
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Tai yra rūbas, kurį pristatant tikrai galiu leisti Jūsų akims pailsėti ir neapkrauti dar vienu gremėzdiš-
ku tekstu, kurį Jūs ir taip jau turbūt net pažadintos vidurnaktį galėtumėte pasakyti apie legendines 
kelnes. Bandom? 
Pirmas – dera prie visko.
Antras – patogios – iki dangaus ir atgal.
Trečias – nepretenzingos dydžiui.
Ketvirtas – V&V kelyje itin retai pasitaikanti frazė „deja, bet man „legendinės“ netiko“.
Juokiatės? Jos tikrai tinka praktiškai VISOMS.

142

LEGEnDInĖS 
„AnGLIES“ KELnĖS

legendinės 
„anglies“ kelnės

KAInA, 88 EUR

Dydžiai: xS/S 164-170 cm, 
xS/S 172-178 cm, M 164-170 cm, 
M 172-178 cm
Sudėtis: 72 % viskozė, 
24 % poliesteris, 4 % elastanas

142
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pagaliau vėl nosį kyšteli 
JUODOS SpALVOS legendinės 
kelnės

Tamprios ir itin nepretenzingos 
centimetro „šen ar ten“ 
svyravimui

Dera... prie VISKO

patogios tiek audiniu, tiek 
galimybe rinktis pagal savo 
ūgį. Arba kojų ilgį

f

h

g
k

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Office comfy“ 
švarkas, 135 EUR 

Legendinės „Anglies“ 
kelnės, 88 EUR
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Kaip tik vakar vakare, susitikusios „paplanavimo“ „decaff‘ui“, mudvi su Martina aptarėme striukinių 
liemenių „vaidmenį“ deriniuose.
– Aš tai jas visada mylėjau,– šyptelėjau aš.
– O aš „iki V&V” jų visai nenešiojau,– atsiduso M.
Rezultatas? Mes abi, V&V mylėtojos, turime JAS VISAS. Kolekcijos keičiasi, rūbas veja rūbą, dalį 
padovanoju, dalį perleidžiu į antras rankas, o viena spintos dalis – metams bėgant nesikeičia. Toje 
dalyje gyvena ir mano striukinės liemenės. Taip. Turiu jas visas. Ir atsisakyti bent vienos – man 
būtų labai sunku. Visos panašios savo funkcionalumu ir galimybe sluoksniuoti, bet visos alei vienos 
tokios skirtingos. Spalva, detalėmis, storiu, ilgiu... Pagvildenus vakar vakare liemenių temą, šįryt 
susikabinu jas visas į vieną vietą. Tik 5??? Net išsižioju. Kažkodėl pati buvau įsitikinusi, kad turiu 
jų bent dešimt. Ir dar sykį pagalvojusi, kad visas jas labai myliu deriniuose ir TIEK MAŽAI TURIU, 
pasisaldinu savo mintis žinojimu, kad atidundančioje kolekcijoje mano striukinių liemenių horizontai 
pasipildys net DVIEM NAUJOKĖMIS. „Sarmata, V., oj sarmata, kad save beveik tituluodama „lieme-
nių“ ambasadore, ligi šiolei gyvenai su „pypaujančiu“ JUODOS STRIUKINĖS LIEMENĖS deficitu“.

KAInA, 155 EUR
Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė

146

„pIpIRInĖ“ 
STRIUKInĖ LIEmEnĖ

„PiPiRinė“ 
stRiukinė liemenė
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patogios šoninės kišenės ir 
„dičkė“ apykaklė

Užsiseganti užtrauktuku ir 
„knopkiukais“

Galimybė sutraukti liemenės 
apačioje „apgyvendintą“ 
gumytę ir dėvėti patrumpintą

pagaliau mūsų horizontuose – 
JUODA STRIUKInĖ liemenė, kuri 
netinka... (ilga pauzė) gal tik 
prie kitos striukinės liemenės
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR
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„Pipirinė“ striukinė liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Pipirinė“ striukinė liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR
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„Pipirinė“ striukinė liemenė, 155 EUR 

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR

„Simple is ok“ merino 
vilnos kepurė, 35 EUR

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Bloom. Just bloom“ 
džemperis, 98 EUR

„Bloom“ laisvalaikio 
kelnės, 88 EUR

„Simple is ok“ merino 
vilnos kepurė, 35 EUR
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Labai dažnai pagalvoju, kad mus visas vienija tikrai ne tik drabužiai. Mus sieja meilė namams ir gy-
venimui, dažnai esame mažų smulkmenėlių, žydėjimo, šunų, knygų mylėtojos. Ir susitikusios, mes, 
kaip taisyklė, galime valandų valandas plepėti apie daug ką.
– Gal mes iš vienos LAIMĖS planetos?– kažkada sau mintyse nusišypsau išdundėjusi iš butikėlio ir 
„prisisėmusi“ saujas gerų emocijų. Ir išties... kartais pagalvoju, kad mus sieja. Noras gražiai atrodyti. 
Puikiai jaustis. Ir. Būti laimingoms KASDIEN. Prisileidusi artyn šią „išvadą“, pagalvojau, kad nuodė-
mė būtų jos „neįamžint“.

158

„max happY“ 
maRškinėliai

KAInA, 68 EUR
Dydžiai: universalus 
164-170 cm, 
universalus 172-178 cm
Sudėtis: 100 % medvilnė

„mAx hAppy“ mARšKInĖLIAI
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palaidinės „centre“, 
„ištatuiravome“ skambų, mus, 
visas vienijantį „moto“: 
happy. happier. happiest.

pasiuvome palaidinukę iš itin 
aukštos kokybės trikotažo, kuris 
net po daug skalbimų netampa – 
„skuduriuku“

Kadangi palaidinukė „oversize“ 
tipo, nusprendėme palepinti 
mūsų aukštaūges galimybe 
rinktis palaidinės ilgį.

palaidinės šonus „apdovanojome“ 
šoniniais įkirpais, kad jos priekį 
būtų galima susikišti į 
kelnių/sijono liemenį, o 
nugarytę palikti palaidą
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„Max HAPPY“ marškinėliai, 68 EUR

„Max HAPPY“ kelnės, 88 EUR



163162162

„Max HAPPY“ 
marškinėliai, 68 EUR

„Max HAPPY“ 
kelnės, 88 EUR

„Max HAPPY“ 
marškinėliai, 68 EUR

„Max HAPPY“ kelnės, 88 EUR
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Jau ne kartą mūsų ausis pasiekė prašymas savo asortimente pasiūlyti daugiau nestoro trikotažo 
kelnių. Pritariamai palinksėjome – išskirtinai patogios kelnės, kurias nebūtinai galima naudoti tik 
laisvalaikiu – yra lobis. Pamenate, „Smart Casual“ kelnes iš Rudens-žiemos 21-22? Arba „Samanų“ 
spalvos kelnes iš pirmosios mūsų sportinės kolekcijos? Būdamos lyg ir sportinės, jos drąsiai gali būti 
naudojamos ir ne visos kasdienybės „išeigoms“, kai aplinkybės nereikalauja išskirtinio oficialumo 
kodo. Kai pamatai ir įsitikini, kad „gali būti naudojamos“ prigyja į „YRA NAUDOJAMOS“, labai ramia 
širdimi tiesi bilietą naujoms, tos pačios koncepcijos, kelnėms į naują kolekciją ir nekantrauji savo 
akimis įsitikinti, kad super patogu gali būti naudojama ir vėl ne tik laisvalaikiu.

164

„max happY“ 
kelnės

KAInA, 88 EUR Dydžiai: xS/S, M
Sudėtis: 100 % medvilnė

„mAx hAppy“ KELnĖS
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Išskirtinai kokybiško trikotažo 
kelnės pasižymi išskirtiniu 
patogumu

Galimybė „susikomplektuoti“ 
kostiumą, šįkart derinant su 
„max happy“ marškinėliais

„Tatuiruotos“ laimingos 
kasdienybės koncepcija mus 
vienijančiu „moto“: 
happy. happier. happiest

Žinau, kad daug kas mylėjote 
pirmosios mūsų sportinės 
kolekcijos „Samanų“ 
spalvos kelnes – todėl jas 
„sumylėjusios“ –  išgirskite
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Max HAPPY“ 
marškinėliai, 68 EUR

„Max HAPPY“ kelnės, 88 EUR

„Simple is ok“ merino vilnos 
kepurė, 35 EUR
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O koks gi ruduo be kepurės? Visiems atvejams, kai kyštelėjus nosį pro duris, žengteli atgal su min-
tim: „uj, kaip vėsu/vėjuota/žvarbu“, mano manymu, po ranka turi būt JUODA paprasta, bet koky-
biška kepuraitė. Ne kitokią šioje kolekcijoje ir siūlome. Numezgėme ją iš itin plonyčio merino vilnos 
siūlo ir „apdovanojome“ jausmu, kad „sutvėrėme“ ją nesikandžioti vilnos žnaibuliais.

KAInA, 35 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % merino vilna

168

„SImpLE IS OK“ 
mERInO VILnOS KEpURĖ

„simPle is ok“ 
 meRino vilnos kePuRė
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Įsigyti galite 
V&V butikėlyje Vilniuje 
arba pas draugus 
„Reverie hats“

„REVERIE hATS“ 
SKRyBĖLĖS 

170

„ReveRie hats“ 
skRyBėlės
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KODĖL FOTOSESIJA VyKO TEATRE? 
Sukdami minčių malūnus – kur šįkart galėtume nu-
fotografuoti savo didžiąją metų kolekciją – turėjome 
kelias idėjas. Bet visos, kurios iš pirmo žvilgsnio atro-
dydavo dar visai nieko – išsamiau pradėjus „gvildent“ 
ir mąstyt, kaip mums pavyktų tą vietą „susiet“ su 
Rudens vizija – minčių belikdavo, jos kaip susitaru-
sios išsilakstydavo į šalis ir net kviečiamos nebesu-
grįždavo.

– Va kokiam teatre – būtų visai kitas reikalas,– kažka-
da atsidusau susirašinėjant su fotografe Erika,– taip 
rimta! Taip stipru! Taip RUDUO!
– Tai ieškom teatro!- ekrane sužmėžavo viltį teikian-
tys žodžiai.
– Bet ten tamsu,– atsidusau aš.
– Bet Rudens-žiemos vakarais taip pat greitai tems-
ta,– padėjo galutinį tašką Ji.
Taip gimė idėja Rudens-žiemos 22|23 kolekciją įam-
žinti TEATRE.
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


