mada & multimedija
darbo patirtis
SELFPHARAOH: 2021 - dabar
www.selfpharaoh.com
SELFPHARAOH yra mano įsteigtas mados prekės ženklas,
kuris prekiauja unisex drabužiais bei aksesuarais. Mano
darbas su SELFPHARAOH neapsiriboja tik drabužių dizainu,
norint išlaikyti ženklo vizualinį identitetą dažnai tenka
pritaikyti ir kitas, ypač multimedijos dizaino, žinias.
.

BORAM GABRIELĖ

DELTUVAITĖ
www.boramgabriele.com

drabužių dizainas
rinkos analizė & maketavimas

.

Smulkaus mąsto gamyba
medžiagų atrinkimas, kontaktas su gamintojais, darbas su
konstruktoriais ir siuvėjais

.

multimedijos dizainas
internetinio puslapio kūrimas naudojant wix platformą;
logotipo, etikečių, įpakavimo & banerių dizainas

.

socialinių tinklų valdymas
ženklo instagram’o & facebook’o paskyrų palaikymas

Vilnius
+370 611 50 210
boram.gabriele@gmail.com

stilistė: 2021 - dabar
www.boramgabriele.com/styling
Dirbu kaip laisvai samdoma stilistė, kuriu įvaizdžius
atlikėjams ir prekių ženklams - fotosesijoms, koncertams,
ir video klipams. Taip pat turiu patirties dirbant filmavimo
aikštelėse kostiumų departamente.

Okarukas: 2017 - 2019
Okarukas yra šokio teatrą pagal “butoh” techniką
atliekantis kolektyvas, su kuriuo man teko bendradarbiauti
ir kaip šokėjai, ir kaip kostiumų dizainerei. Šios dvi
rolės naudingai papildė viena kitą kūrybiniame procese.
Ypač artimai dirbau su Okaruko režisiere, teko daug
eksperimentuoti, dažnai perdaryti senesnius kostiumus ar
sukonstruoti kažką iš netradicinių medžiagų.

axy origin: 2017 - 2018

2019
ba: mados dizainas
Vilniaus dizaino kolegija

Prie mados ženklo Axy Origin prisijungiau kaip drabužių
dizainerė dar būdama studentė. Tai buvo mano pirma patirtis
kuriant dizainus prekės ženklui, būtent čia supratau ženklo
identiteto ir rinkos analizės svarbą siekiant sukurti
gerą prekę. Su Axy Origin turėjau galimybę realizuoti savo
pirmąjį “ready-to-wear“ dizainą - unisex paltą ir dalyvauti
kiekviename jo gamybos ir paleidimo į rinką
proceso
žingsnyje.
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