3+3 musketäri
Selle suve algul liitis ajakiri Mood kokku usina seltskonna ReUse Republicu disainereid,
abivalmi rõivapoe S’NOB ja kolm toredat
koolilõpetajat Tallinna lastekodust. Selle tulemusena said kolm neidu erilised lõpukleidid,
mille sarnast ei ole kellelgi teisel.
Tekst Britt Samoson Fotod Virge Viertek
Meik ja juuksed Reet Härmat Täname S’NOB-i ja ReUse Republicut!
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Teadagi vajavad kõik kooli lõpetavad neiud ilusat kleiti,
päris igasugune kehakate sel puhul asja ära ei aja. ReUse
Republicu disainerid on aga just eriliste ja ainulaadsete esemete peale mihklid. Samas järgivad nad olulist põhimõtet –
mitte kunagi lüüa kääre värskelt ostetud poekangasse, vaid
kasutada ära juba käigus olev materjal. Siinkohal tulebki
mängu kauplus S’NOB, kes loovutab meie projekti tarvis
lahkelt riiulile jäänud kleite/tuunikaid. Ning üheskoos
luuakse midagi hoopis uut ja isikupärast.

Väga fotogeeniliseks osutunud Sandra sai soengule viimase lihvi.
Kuldsete kätega
Reet Härmat tüdrukuid veelgi kaunimaks pintseldamas.

Alguses olid kleidid
Kui osavnäpud Nele Roosimägi, Helle Kass ja Katrin
Kotkas Tallinna lastekodusse külla läksid, ootasid neid seal
tulevased koolilõpetajad Anna Dubinina (18), Olga Okintšits
(16) ja Sandra Kartau (15). Laual oli valik “toorainet”, kõigepealt aga tuli pooled omavahel kokku viia. Nõudliku tonaalsuse ja vormiga almaterjal pakkus disaineritele põnevaid
väljakutseid, ning järgemööda moodustusid koostööpaarid.
Saadi kokku, vahetati mõtteid ja tehti proove.

Katrin Kotkas ja Sandra Kartau

Sätitud Anna on
pildistamiseks
valmis.

Nele Roosimägi
meigitoolis.

Sandra oli oma valikutes teistest tüdrukutest kindlameelsem, teatades kohe alguses, et tema soovib saada sinist
kleiti. Samuti eelistas ta pigem lihtsust, mis tegi ka disainer
Katrini ülesande mõnevõrra kergemaks. Algmaterjalist
jäi alles ülaosa, kleit ise sai sini-must-valgetes toonides ja
punase aktsendiga. Sandra punased kingad sobivad kleidi
juurde suurepäraselt, meie anname stilistika eest tugevad
kümme punkti!
Sandra lõpetas Katrini tehtud kleidis Rocca Al Mare
gümnaasiumi.

Helle Kass ja Olga Okintšits
Helle jättis originaalkleidist alles kõige enam materjali.
Kuna Olga ei olnud päris kindel, milline kleit talle meeldida
võiks, otsustas Helle tüdruku armsale välimusele toetudes
valmistada talle midagi romantilist. Mõlema varruka juurde
tikkis Helle õrnroosasid pärleid ja kõpuks lisas kleidile
lipsukese. Lisaks kinkis Helle Olgale kleidi tooniga harmoneeruvad kõrvarõngad.
Olga lõpetas Helle valmistatud kleidis Konstantin Pätsi
vabaõhukooli.

Nele Roosimägi ja Anna Dubinina
Tüdrukud omavahel: Sandra Kartau ja Olga Okintšits.

Nele tegi Annale seltskonna kõige pikema tualeti. Kuna
sügavrohelist originaalkangast jäi kõvasti puudu ning
selle värv ei olnud samuti Annale päriselt meeltmööda,
lisas Nele kleidile ohtralt lillat ja valmistas Anna suureks
rõõmuks pärlitega tikitud vöö, mis ongi selle kleidi juures
kõige erilisem detail.
Anna lõpetab Nele tehtud kleidiga tuleval aastal Karjamaa gümnaasiumi.

Ja lõpuks said kleidid
Kui pildistamise päev kätte jõudis, olid uute kleitidega
omanikud väga elevil. Reet Härmat omalt poolt rõõmustas
kõiki kauni noorusliku suvemeigiga ja kõik disainerid tundsid rõõmu, et olid valmistanud tüdrukutele ainulaadsed
rõivad nii oluliseks päevaks. 
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