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Ieva Žigonė fotosesija ir video 
Reconnection to Nature



Dreamy meadow (svajinga pieva)

1 įvaizdis



Fotosesija 

• Jautrumas, nuoširdumas, paprastumas, 
tyrumas, svajingumas, seksualumas. 

• Kuriamas minštas makiažas, stambios 
garbanos, balta boho suknelė. 

• Pozos fotosesijoje: sėdint meditacijoje, 
švelniai atsirėmus, svajingas žvilgsnis, daug 
kadrų užsimerkus. 



Nuotraukos skirtos meditacijos pristatymui. 

Meditacijos metu klausytojai vedami į žydinčią 
pievą, kur maloniai šviečia saulė, pučia šiltas 
švelnus vėjelis, aplinkui žydi gražios gėlės, čiulba 
paukščiai, skraido bitės. 

Riba tarp gamtos ir žmogaus po truputi nyksta. 
Jis pradeda jausti save kaip gamtos dalį, kad jis 
yra viena su kiekviena gyva būtybe ir kartu viską 
kuriančia energija. 

Jis pasikrauna šia energija ir kuria savo svajonių 
gyvenimą.  

Meditacija bus atsiųsta iki fotosesijos, kad 
pagautu nuotaiką. 



Reikalingi produktai

• 1 pagrindinė meditacijos cover foto kur šone tilptų meditacijos pavadinimas. Formatas 
horizontalus, paliekant vietos užrašui. 

• 5 įvaizdinės nuotraukos įvairiomis pozomis naudojamos postams. Formatas vertikalus 
orientuojantis į kvadratą.  

• Video reels’ams ir b rolls’ams (horizontalūs ir vertikalūs)



Queen of Nature (gamtos karalienė)

2 įvaizdis



Fotosesija 
• Ryšys, mistinė sąjunga, pasitikėjimas, magija, 

užtikrintumas, seksualumas. 

• Kuriamas švytintis ryškesnis makiažas, naudojami rudi 
gamtos atspalviai ir šiek tiek aukso. Plaukai papūsti, 
stambios garbanos. 

• Drabužiai - galvos papuošalas, neriniuota suknelė.  

• Pozos fotosesijoje: stovint pasitikinčiose pozose, 
liečiant augalus, takeliuose, liečiant vandenį, žaidžiant 
su saulės šviesa, šešėliais. 

• Vienoje fotosesijos dalyje kuriama emocija tarsi gamta 
yra gyva ir su ja vyksta bendravimas. Kitoje fotosesijos 
dalyje kuriamas vaizdas tarsi gamta yra labai stiprus 
pagrindas, su ja sukurtas ryšys duoda kažkokį sunkiai 
apčiuopiamą, bet labai pastebimą mistinį pranašumą. 
Aštrus, tačiau mylintis žvilgsnis į kamerą. 



Video 

Šio įvaizdžio pagrindinis produktas yra video. 
Nuotraukos ir video skirti veiklos reprezentavimui ir 
reatreat’ų pristatymui. 

Video metu pasakoju koks svarbus yra žmogaus ir 
gamtos ryšys. Kaip tai gali padėti gyvenime ir kokį 
pranašumą sukurti siekiant savo tikslų ir įgyvendinant 
savo svajones. (VO tekstas bus atsiųstas iki 
fotosesijos, kad pagauti nuotaiką) 

Gale video pristatau dovaną - meditaciją skirtą 
susijungti su gamta ir papasakoju apie retreat’us 
Lietuvoje. 

Video montuojamas iš vaizdų, po to uždedamas iš 
anksto studijoje įrašytas VO. Trukmė ~5min.



Reikalingi produktai

• 2 pagrindinėa cover foto kur šone tilptų retreat’ų pavadinimai. Formatas horizontalus, 
paliekant vietos užrašui. 

• 20 įvaizdinių nuotraukų įvairiomis pozomis, portretinės ir stambiu planu, naudojamos 
postams. Formatas vertikalus orientuojantis į kvadratą.  

• Video pagrindiniam pristatymui ir reels’ams. (horizontalūs ir vertikalūs). Video scenarijų 
delioti pagal VO. Pagrindinio video trukmė apie 5min. Plius trumpi video ~2,5min. 
trukmės.



Komandos kontaktai

• Garso režisierius - Jonas Lengvinas https://www.facebook.com/jonas.lengvinas jonas.Lengvinas@gmail.com 

• Video operatorius ir montažas - https://www.facebook.com/titas.kaz Titaskazlauskis@gmail.com 

• Fotografė - bieliunienejurgita@gmail.com https://www.facebook.com/jurgita.bieliuniene.7 

• Makiažas - Ema 864588886 ema.sparkly.com 

• Plaukų stilistė - Agnė 863080302 a.varzinskiene@gmail.com 

• Rūbų stilistė - Kristina 862822528 kmitienek@gmail.com 

• Social atstovė - Rūta 

• Koordinatorė - Julija 860915829 julija.vazneviciene@gmail.com (kreiptis dėl atsiskaitymo)
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