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Vestuvinių suknelių kūrėja JURGITA STAKAUSKAITĖ savo šiandieninio gyvenimo ir 
laimės siekė kryptingai. Lietuvoje prieš kelerius metus išgarsėjusi kaip moteriško apati-

nio trikotažo dizainerė, kuriam laikui išvyko stažuotis į Angliją. Gyvenimas Londone šiai 
talentingai moteriai atvėrė ne vienas duris. Šiandien ji mėgaujasi darbu nuosavoje mados 
ateljė „Atelier JST“, kurdama vienetines sukneles nuotakoms. „Tiesiog kartą korsetą sujun-

gusi su sijonu supratau, kaip gimsta suknelė“, – nusijuokia Jurgita. 

Gimusi Trakų rajone, užau-
gusi ir vidurinį išsilavinimą 
įgijusi Mažeikių „Gabijos“ 
gimnazijoje, J. Stakauskai-
tė išvyko į Kauną studijuoti 
kostiumo dizaino – į tuo-
metinę Stepo Žuko meno 
mokyklą, studentų vadina-
mą Stepžuke. Kaune Jurgi-
ta praleido 10 metų – ten ir 
gimė pirmos jos kolekcijos, 
pirmi kūrybiniai projektai, 
galiausiai ji tapo apatinio 
trikotažo dizainere-kons-
truktore Kauno moteriško 
apatinio trikotažo fabrike. 
Po kelerių metų išvykusi 
į Vilnių, kartu su žinoma 
Lietuvoje vizažo meistre 
Karolina Taraškevič atida-
rė bendrą studiją sostinės 
senamiestyje. Būtent šioje 
studijoje buvo sukurtos pir-
mos dizainerės vestuvinės 
suknelės.   

 
Kaip ir kodėl išvykote dirbti į Londoną? 
Į Londoną išvykau norėdama tobulėti ir 
pasisemti naujos patirties. Pirmąkart čia 
atvykau 2008 metais studijuoti mados di-
zaino ir marketingo St. Martin's koledže. 
Po studijų grįžau į Lietuvą. Antrą kartą 
atvykau semtis labiau praktinės patirties. 
Tuo metu dar nebuvau tikra, jog liksiu 
čia ilgiau. Laikas čia bėga kur kas greičiau 
nei Lietuvoje, net nepajutau, kaip pralėkė 
penkeri metai, o aš vis dar čia (šypsosi). 
Lietuvoje kūriau moterišką apatinį triko-
tažą, dalyvavau įvairiuose projektuose, 
tačiau išvykus kūrybą teko kuriam laikui 

nuo korseto
iki  vestuvinės suknelės

atelier jst:

atidėti. Norėjosi kuo daugiau sužinoti 
apie Londono madų pasaulį, įgyti daugiau 
praktinės patirties. 

Kuo dabar gyvenate? Kaip atrodo Jūsų 
kasdiena? Londone prieš metus įkūriau 

mados ateljė „Atelier JST“ – 
tai mano kūrybinis pasaulis, 
kuriame gyvenu kiekvieną 
dieną. Kuriu vienetines ves-
tuvines sukneles bei per-
sonalizuotą nuotakos kraitį 
būsimoms nuotakoms. Dir-
bu kiekvieną dieną – septy-
nias dienas per savaitę. 80 
proc. savo darbo laiko skiriu 
kūrybai, nėrinių, audinių 
paieškai, bendravimui su 
siuvėjomis, likusius 20 proc. 
– naujų klientų paieškai, so-
cialinei medijai bei marke-
tingui, renginių lankymui. 
Gruodžio pradžioje atidarė-
me ir interneto parduotuvę, 
šia proga debiutavo lounge-
wear / sleepwear kolekcija 
– prabangūs, tačiau patogūs 
rūbai, skirti miegui ar dėvėti 
vakarojant namuose, atos-
togaujant – viešbutyje, laiką 
leidžiant patalpoje. Ši kolek-

cija taip pat yra orientuota į jaunavedžius, 
medaus mėnesio poilsį, romantiškas atos-
togas, ji tinka visiems, kurie vertina ele-
gantišką patogumą bei malonų šilko prisi-
lietimą. Šį kartą asortimentas siūlomas ne 
tik moterims, bet ir vyrams.

Papasakokite plačiau, kas būtent yra 
personalizuotas nuotakų kraitis? Angli-
joje populiarėja atgimstanti sena tradi-
cija – nuotakos kraitis (bridal trousseau). 
Žinoma, dabar ne tie laikai, kai anksčiau 
besituokiančios poros buvo labai jaunu-
tės; be to, tada ir tokios prekių pasiūlos, 
kokia yra dabar, nebuvo… ne tie laikai, kai 
mamos dukrų kraitį pradėdavo ruošti » 

Jurgita Stakauskaitė: 
„Londone prieš metus įkū-
riau mados ateljė „Atelier 
JST“ – tai mano kūrybinis 
pasaulis, kuriame gyvenu 
kiekvieną dieną.“

TEKSTAS – IEVOS ELVYROS KAZAKEVIČIŪTĖS 

GIEDRIAUS JANKAUSKO nuotr.

nuotaka nuo... iki...
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nuo pat jų gimimo. Dabar galima nusi-
pirktivisko ir pagal kiekvieno biudžetą, o 
ir poros iki santuokos metų metus gyvena 
kartu, susikuria namus bei buitį. Tačiau 
tas saldus noras atsinaujinti, po santuokos 
viską pradėti iš naujo neapleidžia dau-
gelio nuotakų. Jos perka naujus daiktus, 
apdarus, kažką gražaus povestuvinei ke-
lionei. Taigi, mano užduotis – pasirūpinti 
personalizuotais miego bei poilsio dra-
bužėliais, kuriuos nuotakai dažniausiai 
dovanoja mama, sesuo ar pamergės. Ypa-
tinga dovana, sukurta iš šilkinio audinio, 
dekoruota nėriniais bei inicialais, dovana, 
kurios nuotaka pati nepasidovanos, nes 
dažniausiai iki vestuvių turi begalę kitų 
rūpesčių.

Kokie dažniausiai Jūsų kūryboje pasi-
taikantys ar mėgstamiausi suknelių si-
luetai, stilius? Sukneles nuotakoms kuriu 
tik individualiai. Kiekviena unikali ir vie-
netinė. Mano specializacija – rankų dar-
bo, kūno linijas pabrėžiančios, nėriniuo-
tos vestuvinės suknelės. Myliu nėrinius! 
Jie simbolizuoja romantiką bei moteriš-
kumą, juolab kad jiems buvau neabejinga 
nuo pat savo kūrybos pradžios. 

Ar nuotakos į Jus kreipiasi turėdamos 
aiškią suknelės viziją ar dažniau pasi-
tiki Jūsų nuomone ir patarimais?  Kai 
kurios turi aiškią būsimos suknelės viziją, 
kitos jos kūrybą patiki man. Nėrinius ir 
audinius visada parenku tik aš. Tai labai 
atsakingas ir ilgas procesas. Su būsima 
nuotaka susitinkame labai daug kartų. Pir-
miausia suknelė siuvama iš juodraštinio 
audinio calico, ir tik visas detales atitai-
kius pagal figūrą, kerpami nėriniai, šilkas. 
Kūrybinis procesas tęsiasi iki pat suknelės 
atlikimo pabaigos. Jis prasideda baltame 
popieriaus lape eskizo pavidalu ir, būna,   
keičiasi suknelę primatuojant, kai mano 
naujas idėjas, kilusias suknelės išpildymo 
metu, patvirtina būsima nuotaka. 
Kartais suknelės modelį padiktuoja situa-
cija. Praėjusią vasarą turėjau klientę, kuriai 
suknelę siuvau nuotoliniu būdu. Klientės 
išmatavimus gavau internetu, o procesui 
įpusėjus turėjome tik vieną susitikimą gy-
vai, vos vieną primatavimą. Bendravome 
tik internetu. Įvertinusios situaciją pasi-
rinkome nesudėtingą dizainą – korsetą 
bei saulės kliošo sijoną.   »

NAKTINIAI – JURGITA STAKAUSKAITĖ „ATELIER JST“
FOTOGRAFAS – SIGITAS MATULIS
MODELIS – MARIJA SLUSNYTĖ
MAKIAŽAS – ŽYDRĖ ŽILINSKAITĖ 
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„Personalizuotas nuotakos 
kraitis – tai ypatinga dova-
na, sukurta iš šilkinio audi-
nio, dekoruota nėriniais bei 
inicialais.“
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Kas dabar pagrindinės Jūsų klientės 
– britės ar lietuvės? Kaip skiriasi jų po-
reikiai? Kas kurioms yra svarbiausia? 
Daugiausia – Jungtinėje Karalystėje gy-
venančios lietuvaitės, bet pamažu plečiasi 
bričių klienčių ratas. Kadangi „Atelier JST“ 
savo veiklą pradėjo prieš metus, kompani-
ja kol kas labai jaunutė, tad apie mane dau-
giau žino tautietės. Didelio skirtumo tarp 
klienčių – lietuvaičių ir bričių – nepaste-
bėjau. Visos jos nori būti šiuolaikiškai gra-
žios. Tačiau, supraskite, britės ir anglės tai 
ne vienas ir tas pats. Anglės šiek tiek kito-
kios. Anglija nuo senų senovės buvo ir vis 
dar yra klasių šalis, pastebėjau – kuo aukš-
tesnė klasė, tuo kuklesnė vestuvinė sukne-
lė, dažniausiai klasikinė, be gilios dekoltė 
ar atviros nugaros, kas dabar labai aktualu 
– pasiūta iš kruopščiai parinktų nėrinių, 
audinių, dekoruota rankų darbo puošyba.

Kas formuoja Jūsų pačios skonį, kas 
įkvepia kūrybai? Manau, mano pačios 
grožio supratimas bei įgyta patirtis. Daug 
išmokau dirbdama su dizainerėmis Jen-
ny Packham, Suzanne Neville, „Ralph and 
Russo“ aukštosios mados namuose. Visada 
renkuosi elegantiškai moterišką stilių ir tai 
atsispindi visuose mano darbuose. Elegan-
tišką grožį dievinu visur – nuo arbatinio 
šaukštelio iki vonios rankšluosčio. Gražūs 
daiktai ir aplinka įkvepia mane ir mano 
kūrybą. Taip pat muzika. Kai pajuntu, kad 
per ilgai dirbu užsidariusi nuo aplinkinio 
pasaulio ir kažko trūksta, einu puodelio ka-
vos į gražią kavinukę ar popiečio arbatėlės 
(angl. afternoon tea) su šampanu, pavyz-
džiui, viešbutyje „Savoy“ ar „Connaught“. 
Pabuvus elegantiškoje aplinkoje, paben-
dravus su mandagiais žmonėmis viskas 
tarsi susidėlioja į vietas, atsiranda įkvėpi-
mas ir vėl galiu dirbti (šypsosi).  ∞

„Mano specializacija – 
rankų darbo, kūno linijas 
pabrėžiančios, nėriniuotos 
vestuvinės suknelės.“ 

SUKNELĖ – JURGITA STAKAUSKAITĖ „ATELIER JST“
FOTOGRAFAS – SIGITAS MATULIS

MODELIS – ILMITA
VIZAŽISTĖ – ŽYDRĖ ŽILISNKAITĖ 


