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SISSEJUHATUS
Illustreerimine on olnud Pallase tekstiiliosakonna õpingute ajal minu töödes läbivaks
eneseväljenduse vahendiks. Illustreerimist olen kasutanud enda idee ja visiooni edasi
andmiseks näiteks autorikanga kudumisel, tikkimisel, rõivakollektsiooni kavandite
loomisel, kangaste trükkimise kursusel. Käesolevas loomingulises projektis keskendun ma
ainult illustratsioonidele. Minu lõputöö eesmärgiks on siduda illustratsioonid tekstiilse
materjaliga.
Illustratsiooni kontekstis on mind viimastel aastatel paelunud naised. Näiteks 2017.
aastal tegin koostööd ajakirjaga Anne ja stiil illustreerides 2018. aasta aastahoroskoopi
ning 2019. aasta sügisel sain võimaluse illustreerida Kelly Kipperi artiklit ,,Edukaks ei
sünnita’’, mis rääkis Eesti naiste edulugudest. Mind paelub ühelt poolt naise sisemine
olemus aga teiselt poolt ka naise välimus. Käesolev lõputöö kätkeb endas mõlemat
naiselikkuse aspekti.
On huvitav fakt, et naisi on kujutatud kunstis nii kaua kui ajalugu üldse teame, aga
naistel endil ei ole alati olnud võimalust kunsti teha. Kes on naine tänapäeva ühiskonnas?
Mõnikord tundub see olevat päris keeruline küsimus. Nii palju, kui on maailmas inimesi,
jätkub selle teema kohta ka erinevaid arvamusi. Naisest on saanud kui subjektiivne ja
suhteline mõiste ning see on iga päev muutumises. Käesolevas töös annan enda nägemuse
naistest, mida toetab Katrin Saali Sauli raamat ,,Naiseks olemise kunst’’. Saul selgitab
raamatus naiselikkust, naiseks olemist ja avab naiselikkuse mõistet läbi naise nelja
arhetüübi.
Minu illustratsioonid naisest saavad tervikuks läbi sallide kollektsiooni, mille idee
sai alguse koostööst Eesti moebrändi Mammu Couture`iga 2021. aasta juulis. Sain
võimaluse disainida siidisalli vastavalt brändi soovidele. Sellest kogemusest jõudsin
mõtteni, et enda idee edasi andmine läbi aksessuaari on kõnekas ja mõjuvõimas lahendus.
Käesolev kollektsioon hõlmab endas nelja salli, iga sall kujutab üht naise arhetüüpi.
Illustratsioonid sallidel on inspireeritud minu vanavanaemast Elsast, kes pärandas
mulle tahtejõu, inspiratsiooni ja kire luua erinevaid tekstiilseid pindu. Elsas avaldusid kõik
minu töös käsitletavad arhetüübid. Ta oli nii tütarlaps, armastaja, perenaine ja kindlasti ka
kuninganna.
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Sallide kollektsioon, mis räägib loo minu nägemusest naisest, ei ole pelgalt
lahendus või tulem, kuidas anda illustratsioonile liikuvus ja elu. Kollektsioonil on ka
eesmärk pakkuda kandjale emotsiooni värvide ja kujundlike sümbolite kaudu. Iga sall on
kui amulett, toetades kandja enesekindlust ja isikupära.
Lõputöö on jaotatud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis keskendun salli
olemusele, kuidas on läbi ajaloo arenenud tänaseks päevaks sallist aksessuaar. Keskendun
trükitud sallidele Eesti kontekstis, põhinedes intervjuule tekstiilikunstnik Kaire Taliga.
Teises peatükis selgitan töös käsitletavaid naise arhetüüpe. Kolmandas peatükis annan
ülevaate illustratsioonist ja neljas peatükk kirjeldab minu loodud sallide
kollektsiooni ,,Naised’’.
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1. SALL
Sall on oma olemuselt väga lihtne riietusese, ent sellel on palju erinevaid
kasutusvõimalusi. Harilikult arvatakse, et sall on pikk kudum, mille kindlaks otstarbeks on
soojuse hoidmine. Sall annab soojust ja turvalisust, kaitstes meie kaela. Kui enamasti
kantaksegi salli vaid praktilisel eesmärgil, siis läbi aegade on seda kasutatud ka
aksessuaarina. Sall on ese, millega oma väljanägemist lihtsal moel muuta. (Ojavee, 2015)
Sallil kui kaelarätil on läbi aegade olnud palju erinevaid nimetusi (fokalet,
krawatte, lavalliere, steinkerk, incroyables, neli käes, regate, plastron, ascot, fichu),
tulenevalt ajastu-kohasest moest või piirkonnast. Salli erinevate nimetustega on kaasas
käinud salli kandmise, sidumise või väljanägemise muutused, aga kaks põhilist eesmärki
on aegade algusest säilinud tänapäevani. Nendeks on vajadus kaitsta kandjat külma eest ja
võimalus täiendada kandja riietust. Sama käib ka salli sõna sünonüümide kohta. Nimetades
salli kaelarätiks, kaelasidemeks, õlasalliks, linikuks või särbiks jääb kõikide eelnimetatud
esemete eesmärk ikkagi samaks. (Thalheim & Nadolny, 1999)
Samuti on sallidega võimalik edasi anda erinevaid sõnumeid. Näiteks Teise
maailmasõja ajal ja esimestel aastatel pärast seda oli rätikul peale praktilise eesmärgi ka
veel sümboolne eesmärk. USA-s ja Inglismaal hakati madalate hindadega müüma
kunstsiidist patriootlikke rätikuid, millel olid järgnevad sõnumid: ’’Save for victory’’ eesti
keeles ,,võidu nimel’’.(Loschek, 1993: 78)
Teemakohane näide on ka 1980. aastatel tehtud Vabrikus Tekstiil
suveolümpiamängudeks mälestusrätid, millel on kujutatud erinevaid purjetamise motiive
(Pilt 1). (Eesti muuseumide veebivärav, 2021)

Pilt 1. Merike Käos, rätik. Tallinn
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Erinevates kultuurides on sallidel erinevaid tähendusi. Näiteks araabia moslemi naised
kannavad hijabe. See on peakate, mis jätab näo nähtavale. Üldisemas tähenduses on hijab
nõue naise riietusele, mille kohaselt peab ta varjama oma keha lähemate sugulaste ringi
mitte kuuluvate meeste eest. Saudi Araabias on hidžaab naisele kohustuslik. Hijabil on ka
palju erinevaid vorme (kehakatmise eesmärke, värve, suurusi) tulenevalt traditsioonidest,
religioonist ja piirkonnast. (BBC News, 2018)
Teine kultuuriline näide on tänaseks tuntud sall nimega bandana (Pilt 2), mis on
pärit Indiast. See on suur eredavärviline taskurätt, mis seotakse ümber kaela või pea.
Bandana iseloomulikuks mustriks on neerumuster. Bandana salli eesmärk on läbi aegade
olnud sama, kaitsta tuule või päikesepõletuse eest ning ilu eesmärgil kandmiseks. Bandana
kandmine on olnud väga populaarne just gängsterite seas. Alates 1980. aastate lõpus oli
bandana eriti populaarne rulatajate ja rulluisutajate seas. (Smithsonian Magazine, 2020)

Pilt 2. Bandana erinevates värvides

Eesti kultuuriruumis on sallide poolest märkimist väärt Kihnu trükimustrilised pearätikud,
Haapsalu sall ja ka nõukogude aegsed siidirätikud. Kihnu rätikud on tänapäevalgi veel au
sees. Haapsalu sall on ka praegu nii mõnegi käsitöölise elatusallikaks, nõukogude aegne
siidirätikute kultuur on ühelt poolt lihtsalt huvitav, aga samas ka ajastu märk.
Käesolevas lõputöös defineerin salli kui ruudukujulist õrnast materjalist (siidist,
kunstsiidist) trükitud rätikut. Olulisimaks aspektiks pean salli puhul kujundatud pinda ehk
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kompositsiooni, kujundeid ja värve. Käsitlen salli kui multifunktsionaalset aksessuaari ehk
riietuse lisandit või manust, millel võib olla ka praktiline kaitse-eesmärk (tuule, päikese
eest). Ma ei sea enda loodud sallide kandjale salli kandmisviiside suhtes piiranguid. Sall on
minu jaoks kui abivahend enda mõtete ja visioonide edasiandmiseks rõivastuses.

1.1 Vaade sallide ajaloole
Tänapäeval on sallid moes nii meeste kui ka naiste seas. Siiski on sallide kandmine saanud
alguse meestest. Esimesed jäädvustatud sallikandjad on 7500 terrakotasõdurit, kellel kaela
sõlmitud siidirätid, Shi Huangdi hauakompleksis aastal 210 e.Kr. 1974. aastal avastatud
monumentaalses hauakompleksis kandsid kõik sõdurid ümber kaela mähitud rätikuid, mis
on nii täpselt järele tehtud, et isegi voltide keerud on selgesti eristatavad. (Thalheim &
Nadolny, 1999)
Uurides veel sallide jäädvustusi ajaloost on tähtsal kohal Traianuse võidusammas
Roomas. Ümber samba spiraalselt kulgevatel reljeefidel kujutavad 2500 sõdalast Rooma
keisri Marcus Ulpiusm Traianuse (53-117 pKr) sõjaretki. Paljud sõdurid kannavad ees
rinnaturvisel kokkusõlmitud kaelarätti ,,Fokalet’’ – mida nimetatakse rooma leegionäride
salliks. (Thalheim & Nadolny, 1999)
1500 aastat hiljem, kolmekümneaastase sõja ajal (1618-1648) kandsid Horvaatia
palgasõdurid rooma ,,fokalet’’ meenutavaid kaelarätte ja avaldasid sellega tugevat ning
kauakestvat mõju Euroopa moele. Alates 17. Sajandi keskpaigast hakati Päikesekuninga
õukonnas niinimetatud cravates’e kandma. Need olid hinnalised Veneetsia või Flandria
pitsist kaelarätid. (Loschek, 1993)
Järgnevate sajandite jooksul omistas sall veel palju erinevaid nimetusi, aga nagu
mainitud jäi eseme eesmärk siiski samaks. 1790. aasta paiku hakkasid mehed kandma
mitmekordselt ümber kaela keeratud suuri musliinrätte, mis omakorda tärgeldati.
Prantsusmaal tunti neid salle kui ,,incroyables’’ – uskumatud, sest salli kaela sidumine
nõudis omaette oskusi ja võttis rohkelt aega. Inglismaal tunti seda salli aga ,,servjetimoe’’
nime all. (Loschek, 1993)
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1860. aastatest hakkas püstkrae aegamööda kaduma ja seejärel levinud
mahapööratud kraega tuli moodi eestsõlmitav pikk lips. Inglismaal kandsid sellist
kaelasidet esimestena aristokraatide voorimehed, kes andsid sellele nimeks ,,neli käes’’
inglise keeles ’’Four-in-hand’’. Otsetõlkes tähendab see ,,neljahobusetõllas sõitma’’.
Prantsusmaalt pärineb sellise sidumistüübi nimetus spordivaldkonnast: seal kutsutakse
seda ,,regate’’ ja seega võib kergesti ära tunda tema pärinevust jahimeeste ja purjetajate
klubidest. (Thalheim & Nadolny, 1999)

1.1.1 Taskurätik
Tõmbaksin enda lõputöös paralleele taskurätikuga, sest taskurätiku ja ruudukujulise
kaelarätiku-salli kuju on samad. Seega ka kujunduse võimalused on mõlemal võrdsed.
Taskurätik mängis 18. sajandil riietuses suurt rolli. See oli suur ruudukujulisest riidest
kolmnurgaks volditud või lõigatud rätik, mida kanti kaela ümber. Kõrgklassi kuulumisel
kanti valget rätikut ja vaesema klassi naised kandsid tumedamat taskurätti, et varjata selle
määrdumist. (Albrechtsen, 2012)
George Eliot kirjeldab 18. sajandi lõpul kirjutatud armastusromaanis ,,Adam Bede’’
peategelase ema sõnadega "tema laia rinda kattis kahvatu taskurätik". Taskurätte aga ei
kandnud ainult naised - mehed kandsid taskurätte kui boheemlaslikke alternatiive
lipsudele. Taskurätist kui kaelasidemest sai mehe meelsuse ja iseloomu näitaja. (The
dreamstress, 2021)
Taskurätid tehti linasest, siidist või puuvillasest materjalist. Naiste puhul oli siidist
tehtud taskurätik eriti au sees. Taoliseid rätte oli võimalik osta valmiskujul, aga ka
rikkamate inimeste seas oli sageli populaarne see ise valmistada. Taskuräti valmistamise
oskus oli omakorda uhkuse sümbol. Ääred tikiti ja viimistlus pidi olema dekoratiivne. (The
dreamstress, 2021)
Võib oletada, et taskurätt mõjutas kaelarätti ja salli kujunduse kujunemist, sest
järjest enam hakati taskurätile andma erinevaid mustreid ja kujundusi 1950ndatest
aastatest. (Albrechtsen, 2012)
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1.1.2 Fichu

18. sajandi alguses hakkasid naised kandma Prantsusmaal fichu-t, mille teke sai alguse
naistemoe kaeluse suurenemisest. Fichu eesmärgiks oli õukondliku moe ülipaljastavat
dekolteed varjata. See on kolm- või nelinurkne rätt kaela sidumiseks ja ka madala kaeluse
täitmiseks. Fichu tehti tavaliselt valgest linasest, puuvillasest või siidi kangast, mille
servad kaunistati pitsi, värviliste aplikatsioonide või tikanditega. (Dreamstress, 2021)
Naised aga hakkasid fichu eesmärki - rindade katmist, omakorda enda jaoks ära
kasutama. Fichusid sageli tärgeldati, et veelgi suurendada nende täidlust ja aidata kaasa
tuvi rinna efekti loomisele. (Dreamstress, 2021)
Fichu on prantsuskeelne termin kaelarätiku, taskurätiku või salli kohta. Termin
esineb siiamaani prantsuse keeles vähemalt juba 18. sajandi keskpaigast ning võeti inglise
keelde üle elegantsema alternatiivina kaelarätikule 19. sajandi alguses. (Dreamstress,
2021)
18. sajandi Prantsuse moetahvlitel on kujutatud terve rida erinevaid fichusid, alates õlgadel
kuni turbanitena kantavate fichudeni. Erinevatele fichu stiilidele anti 18. sajandil erinevaid
proosalikke ja fantaasiarikkaid nimetusi. Näiteks: multi-layer fichu anglaise - rätik millel
on palju erinevaid kihte; fichu cravat - lihtsalt sallina kaela seotud rätt; fichu ceinture ehk
vööna ümber rindade seotud rätt. (Dreamstress, 2021)
18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse moeplaatidelt on näha terve hulk fichude
värve, alates mütsidega ühevärvilistest kuni metsikute mustrite kujutamiseni rätikutel.
Fichusi hakati kandma ka turbanitena, millest tekkis 1797. aastal fichus a la marat'i mood.
See oli tingitud revolutsionäär Jacques-Louis Davide (1748-1825) maalitud
teosest ,,Marat’i surm’’. Kunstnik kujutas maalil Marat´i surma, turban pähe seotult vannis
lebamas. (Dreamstress, 2021)
Kui fichu sõna võeti prantsuse keelest inglise keelde üle, sai sellest kogu 19. sajandi
vältel enamiku naiste kaelarõivaste kohta käiv sõna.

Läbi aja omistas see erinevaid

nimetusi, kuigi rätiku eesmärk jäi samaks. Fichu rätik kaotas oma positsiooni 1920.
aastatel, kui naistemood hakkas liikuma lihtsamate ja elegantsemate stiilide suunas, mis
paljastasid rohkem naise keha. (Dreamstress, 2021) Toon enda töös välja fichu salli (Pilt 3)
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just seepärast, et 18. sajandi lõpus hakkasid naised katsetama erinevaid fichu sidumise ja
drapeerimise variante.

Pilt 3. Naise kaelas on kujutatud fichu cravat-i, 1806. aastal

1.1.3 Sallide populariseerumine
20. Sajandil sai sallist naistemoes eriti populaarne aksessuaar. Kandilisest sallist oli
korraga saanud nii kaelasall kui ka pearätt. Võimalik, et salli arengule andsid hoogu juurde
Ameerika tantsijad, Loie Fuller ja Isadora Duncan, kes avastasid suured loorid ruumi
haaramise ja keha liikumise väljendamise vahendina. (Pilt 4) (Loschek, 1993)

Pilt 4. Loie Fuller 1902. aastal
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1920. aastatel muutus sall eriti populaarseks kraeta ühevärviliste kleitide viimistluseks.
Sallid sobisid hästi sportliku-naiseliku aksessuaarina džemprite ja kardiganidega. Hakati
mõtlema salli kangast kui kunstiobjektist. Bauhausi kunstnikud kui ka Sonia Delaunay ja
Henri Matisse kujundasid salle ja värvisid neid käsitsi. (Loschek, 1993)
1930. aastatel lõi moedisainer Elsa Schiaparelli Prantsuse rahvusvärvides sallid.
Ameerika moedisainer Charles James tõi turule kaks põimunud erinevat värvi salli, mis
olid eraldi seotud kaela, pea või talje ümber. (Loschek, 1993)
Rätiku kandmise viis ja mustri valik muutusid kultuuris meeleolude tekitajateks.
Salli võluvat maagiat kasutati näiteks ka Marlene Dietrichi raamatul põhinevas filmis
"Allahi aed" (1936), kus peategelase sall lehvis tuules võrgutavalt. Sellest sai laeval reisiva
daami peakate ja romantiline kaela seotav sümbol. (Loschek, 1993)
Sallid said endale kalli aksessuaari tähenduse, ning need muutusid kui moebrändide
firmamärkideks. Jacqmar oli esimene Suurbritannia disainerbränd (asutati 1935. aastal),
kes lisas ka sallidele oma logo. Ratsasadulate ja nahktoodete tootja Hermès järgnes 1937.
aastal oma esimeste tüüpiliste ratsamotiividega (Pilt 5) käsitsi trükitud sallidega. Sellest
ajast alates on Hermès üks juhtivamaid ja tuntumaid rätiku- ja sallitootjaid maailmas.
1989. aastal andis moemaja välja kaheksasaja kahekümne ratsutaja motiiviga salli - sellest
kogus Hermes endale palju tuntust olles au sees ning eeskujuks tänapäevalgi. (Loschek,
1993)

Pilt 5. Hermes-i esimene sall 1937. aastal
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Alates 1960. aastatest hakati siidisalle siduma käekoti käepideme ümber värvilise
pilgupüüdjana. Selline kandmisviis tundus õrnem ja naiselikum, kui ümber kaela või pähe
seotuna. (Loschek, 1993)
1980. aastatel muutusid sallid populaarseimateks aksessuaarideks, kuna nende
kandmise viis jäeti kandja individuaalsele maitsele ja fantaasiale. Sall on ainus kuulsate
disainerite loodud rõivas, mille puhul on kandjal vaba valik kanda seda nii nagu ise õigeks
peab.

1.2 Sallide kultuur Eestis
1.2.1 Trükimustrilised pearätikud Kihnu kultuuriruumis
Kihnu kultuuriruum kuulub 2003. aastast UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste
nimekirja. S gavalt juurdunud traditsiooniline eluviis pakub etnoloogidele ja
folkloristidele jätkuvat ja mitmek lgset uurimismaterjali. Näiteks aastal 2015 kirjutas Mari
Pukk seminaritöö teemal ,,Trükimustrilised pearätikud Kihnu traditsioonilises
rõivastuses’’.
Pukk tutvustab oma töös kihnlaste ainulaadset ja tänapäevani p sivat pearätiku
kandmise kultuuri ja sitsirätikute tähtsust Kihnu traditsioonilises naisterõivastuses.
Kihnu trükimustriliste pearätikute välja toomine minu töös on oluline, sest
kallisseltsi rätik on pärandväärtusega ese ning raha ekvivalent veel tänapäevalgi. Rätikud
liiguvad pärandamise teel peamiselt perekonna naisliini pidi. Rätikutega tasutakse
abistamise ja heategude eest, samuti kingitakse ära noorematele sugulastele, kui neid enam
ealiselt kanda ei sobi – eakamad naised ei pea sobilikuks punase kördi kandmist ning koos
sellega kaob vajadus punaste rätikute järele. Rätikuid hoitakse ja kogutakse ka selleks, et
neid vanaduspõlves abistajatele anda. (Mätas, 2005).
Kallisseltsi rätikute omamine Kihnu kogukonnas on omamoodi staatuses mbol.
Uhkemaks ja rikkamaks peetakse seda, kel rohkem rätikuid; rätikute ringlemist jälgitakse
väga tähelepanelikult. (Mätas, 2005).

ü

ü

ü

ü
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Traditsiooniliste kolmepäevaste Kihnu pulmade käigus vahetavad oma põllesid ja
rätikuid lisaks pruudile ka pulmak lalised ning kirikup hadel jälgitakse hoolega, millised
rätikud on teistel peas. Rätikuid ostetakse poolpidustena ehk kasutatutena tänapäevalgi.
Uuemaid ja vähekasutatud rätikuid hoitakse varuks (Pilt 6). Iga ema hoolitseb selle eest, et
tal oleks t tardele midagi pärandada ning poegade emad hoiavad rätikuid isegi tulevaste
miniate tarbeks. Kui vanasti oli kombeks kosjade järel tulevasele miniale viia ämma poolt
villakott, et minia saaks hakata lõnga ketrama ja veimeid valmistama, siis tänapäeval
sisaldab nn villakott kingitusena ka rätikut (dokfilm „Kihnu kosjad“ 2009).

Pilt 6. Näide Kihnu rätikust (www.ihnukaubamaja.com)

Kihnu naise rõivastuse juurde kuulub hulk rätikuid, mida kantakse vastavalt olukorrale ja
körditriibustikule. Rätikuid jaotatakse Kihnu suulises pärimuses peamiselt nende päritolu,
materjali, otstarbe või värvuse järgi. Ühe võimaliku jaotuse on välja pakkunud Mare Mätas
(2005: 40–43), kes on rätikuid iseloomustavate parameetrite alusel jaotanud kallissitsi- ehk
kallisseltsi rätikuteks; siidirätikuteks; Riia rätikuteks; peenvillasteks rätikuteks; Eestiaegseteks rätikuteks; narmastega rätikuteks ja 20. sajandi keskel Rootsist saadetud
rätikuteks. (Pukk, 2015)

ü

ü

ü
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1.2.2 Siidist sallid
Siidisallide ja -rätikute kultuur on Eestis põnev ja kirju ning ajalugu on sel teemal sügav,
ent ühtegi teemat kokkuvõtvat allikat ei ole veel välja antud. Siidisallide ja -rätikute
loomisega on tegeletud Eestis Kunstitoodete Kombinaadis Ars, Vabrikus Tekstiil ja
Tallinna Moemajas. 1950. aastate näidete puhul kasutati palju rikkalikku lillornamenti ja
sellele ajajärgule vastavat käekirja. Samuti jõudsid sallidele ka nõukogude sümboolika ja
olulised tolle ajastu teemad. Tehti mälestusrätte. Rätikute loomise põhjuseks lisaks
moeteemale olid ka praktilisema väljundiga riiklikud tellimused. Näiteks toodeti riiklike
tellimuste alusel Vabrikus Tekstiil rätikuid tähtpäevadeks ja sündmusteks - laulupidu,
olümpiamängud. Samuti tehti tellimusi ka erinevate organisatsioonide poolt. (Adamson,
2021)
On raske teha konkreetseid üldistusi, kuidas ja miks jõudis siidirätikute ja -sallide
kultuur Eestisse, aga intervjueerides tekstiilikuntsnik Kaire Talit, kes töötas aastatel
1983-1990 tekstiilitoodete kunstnikuna Vabrikus Tekstiil, sain infot kuidas toimus sealses
vabrikus sallide ja rätikute tootmisprotsess.
Siidisallide ja -rätikute kohta on infot võimalik saada ka vanadelt kavanditelt,
muuseumidest ja ka nõukogude perioodil tegutsenud kunstnikelt endilt. Vanu väärtuslikke
kavandeid leidub Tartu ajalooarhiivis, Tallinna Kunstimuuseumi arhiivis ja ka Eesti
Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Tänu vanadele kavanditele saab teha mõningaid
järeldusi, kuidas tehti nõukogude perioodil salle ja rätikuid. Saab aimu tehnilistest
lahendustest kui ka kujunduse poolest, milliseid värve või kompositsioone kasutati.
Samuti kajastab siidirätikute ja -sallide kandmise trende nõukogude ajal Tallinna
moemaja ajakiri Siluett (1952-1992). Vaadates läbi Silueti väljaanded, panin tähele, et
ajakirjal ei ilmunud ühtegi väljaannet ilma salle kujutamata. See tähendab, et leidsin
artikleid, kus oli siidisallile või -rätikule eraldi keskendutud, alates sellest kuidas neid
kanda ja sättida kuni sallide värvide ja mustrite soovitusteni. Aga salle kujutati ka
illustratsioonidel või fotodel modellide seljas ilma rättidele ja sallidele eraldi kommentaare
lisamast. Siidisall, rätik pähe või kaela seotuna oli nii elementaarne, et sellele ei pööratud
eraldi tähelepanu. Siit võib järeldada, et siidisall-rätik on olnud Eestis järjepidevalt
populaarne juba 1952. aastast. Enamasti oli siidisalli-rätiku kandmise trend moes kevadel,
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suvel ja sügisel. Talve poole oli moes kanda paksemast materjalist, näiteks villasest kootud
salli.
Rätikutest ja sallidest annab hea ülevaate ka Eesti muuseumide veebivärav muis.ee. Tehes
leheküljel pildiga museaalide detailotsingut leiab erinevate ajastute ja erinevates tehnikates
rätte.

Järgnevatelt piltidelt (7-13) on näha, kuidas Tallinna Moemaja ajakirjas Siluett salle ja rätte
välja toodi. Piltidelt saab aimu, milline oli rättide ja sallide mood täpsemalt ning kuidas
anti lugejale kandmise soovitusi.

Pilt 7. 1986. aasta Silueti kaas

Pilt 8. Vabrik Tekstiil reklaam Silueti ajakirjas, 1977
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Pilt 9. Artikkel 1965. aastal tänavamoest

Pilt 11. Soovitused rannapeakatteks, 1965

Pilt 10. Näide illustratsioonist, 1970

Pilt 12. Soengu asemel soovitatakse kanda rätti, 1967
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Pilt 13. 1970. aasta sügisel antakse soovitusi salli sidumiseks

1.2.3 Vabrik Tekstiil

Info, kuidas toimus siidirätikute tootmine vabrikus Tekstiil, põhineb intervjuul (19. aprillil
2021. aastal, Tallinnas) tekstiilikunstnik Kaire Taliga, kes töötas selles ettevõttes aastatel
1983-1990 ning disainis vabrikule seitsme aastaga 61 kavandit.
Kui Kunstikombinaadis Ars loodi siidirätte klassikalises siidimaali tehnikas
ainueksemplaridena, siis Vabrikul Tekstiil oli veidi kommertslikum suund. Kunstniku
loodud kavandi alusel hakati siidirätte suuremas mahus tootma.
Tali toob intervjuus välja, et sallil ja siidimaali rätikutel tehti sel ajal kindlat vahet.
Siidimaali rätik oli ruudukujuline siidine kangas, mis kandmise jaoks volditi kolmnurgaks.
Sall oli ristkülikukujuline pikem kangas. Salle Tali töötamise ajal ei teostatud, sest selleks
oleks olnud vaja tootmisprotsessi muuta.
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Siidimaali rätte teostati nii klassikalises siidimaali tehnikas kui ka trükkides. Vahel
trükiti ette ka dragant ehk piirjoon, mis hiljem käsitsi seest siidimaali tehnikas maaliti.
Draganti oli võimalik teha kõikvõimalikes värvides kui ka läbipaistvatest sädelevateni.

Kavandi tegemine

Kõigepealt tegi kunstnik 1:1 kavandi. Kui kavand kunstinõukogus kinnitati, läks see
kopeerijate kätte, kes tegid täpselt kavandi järgi paksule kalkale joonise, mille järgi
valmistati tootmiseks siiditrükiraam. Kavand sai peale nõukogus kinnitamist endale artikli
numbri, millega hilisem toode elas kogu oma tootmistsükli. Kavandite teostamiseks oli tol
ajal odav paber, pintsel, värv (guašš, siidimaalivärv, akvarell) ja joonlaud.
Toote valmistamiseks läks kavand eksperimentaal jaoskonda teostajale, täpselt
nummerdatud värvipindadega. Olenevalt artiklist valmistati nii kas maalitud või trükitud
toote etalon. Kunstnik ise seda ei teinud, sest ta kipub olema loominguline. Kogu toodang
pidi aga vastama GOST (Vene keeles riiklik standard ehk государственный стандарт)
standardile.
Kavandamisel tuli arvestada nii kanga laiust ja rapoori (mustrikorduse suurust). Kunstnikul
oli tarvis tunda kõiki tootmisprotsessi osasid ja ka värvide keemilisi omadusi.

Värvid

Värvikeemia oli kunstniku paratamatu töö osa. Siidimaali toodete puhul pidi kunstnik ka
ise meeles pidama, milline trükitav dragant ehk kontuurivärv võib aurukinnituses kergelt
hajuma hakata, millised siidimaalivärvid sulanduvad omavahel keemiliselt hästi või
millised võivad hiljem hoopis probleeme tekitada (näiteks sademetäppe, sulamisrante ehk
praaki).
Siidimaali rätikud teostati erinevates raskusastmetes, mida oli kolm: 6 värvi
kombinatsioon - kõige lihtsam; 10 värviga - keskmine; 16 värviga - kõige keerulisem
raskusaste.
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Taustafooni ei olnud võimalik maalida ilma, et värv oleks vahepeal kusagilt ära
kuivanud. Seepärast pidi kavandile paigutama jooni, mis katkestasid märkamatult suuri
pindu. Siiditrükitoodetel pidi arvestama, et trükkides materjal märgub ja kuivades tõmbab
jälle kokku st, et see natukene liikus soojal trükilaual. Seepärast pidi kujundeid kavandama
nii, et näiteks 3 või 4 värvi ületrükil ei tekiks nihkumisel praaki.
Kavandamisel oli igal kunstnikul oma käekiri. Mõni keskendus rohkem
geomeetriale, teine rohkem looduslüürikale. Samamoodi värvidega. Etaloni jaoks tehti
kavand tavaliselt värvidega, mis meeldisid kõigile. Tootmises pidi olema erinevad
variandid. Vanaroosa oli ühe värvi variandina eelistatud.
Hiljem tuli laboris koostada värvikaart, igale kavandile 6 kuni 10 erinevat
värvivarianti. Need tehti kõik toodetena valmis ja sobivamad kinnitati samamoodi
kunstinõukogus nagu kavandidki. Kinnitatud värvivariandid läksid tootmisse. Tarbimise
järgi hakati variantide müügiedu jälgima. Kui näiteks mingil tootel kollane variant üldse ei
läinud, siis seda rohkem ka ei toodetud.
Värvivariantide väljatöötamine oli keeruline tulenevalt erinevatest materjalidest.
Igal materjalil olid välja töötatud eraldi näidiskaardid – kangas papitükil kuhu oli
kirjutatud värvi retsept.

Materjalid ja suurused

Rätikuid trükiti nii atsetaadile (keemiline tehis kiud, puidutselluloosist või
puuvillajäätmetest) kui ka naturaalsele siidile (mis tuli Kesk-Aasiast). Hiljem asendus
atsetaat trisilooniga (samuti tehiskiud), õhema siiditaolise materjaliga.
Rätikute suurus tulenes kangaste laiusest. Pikki salle ei toodetud, ainult kolmnurga
ja ruudukujulisi siidimaali rätte. Naturaalne siid oli 95 cm ja 80 cm lai. Kolmnurkseid rätte
tehti ainult atsetaadile ja trisiloonile.
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Kompositsioon

Klassikalisi kompositsioone võis leida iga kunstniku talle omases käekirjas, aga midagi
otsest kunstnikele ette ei kirjutatud.
Moe nõudmisi arvestades oleks võinud küll toota midagi väga erilist ja
eksperimentaalset, aga selliseid kavandeid siiski kardeti. Tootmisprotsess oli kulukas ja ei
julgetud riskida, et tarbija kaupa omaks ei võta. Tootmisvõimalusi arvestades ei saanud
vabrik endale eksperimente lubada.
Kavandades pidi teadma ja ette kujutama tööprotsessi, siidimaali rätiku servakant
pidi olema vaba käe joonega ja pisut hüplev. Siidimaali teostades pingutatakse siid
konksudega raamile. Kui kangas võetakse raamilt maha ei ole võimalik garanteerida, et
teostatud tööl jäävad jooned sirgeks.

Inspiratsioon

Rätikute loomisel järgiti peakunstniku suuniseid, eriti turu nõudlust ja hetkemoodi. Uuteks
ideedeks ja inspiratsiooniks saadi Kergetööstuse Ministeeriumist moe- ja tootenõuandeid
kleebituna perfokaartidele. Must-valgete fotodena, mis olid pildistatud rahvusvahelistest
moeajakirjadest ja sisustuskataloogidest. Järgnevalt toon välja kaks Kaire Tali tööd,
mõlemad aastast 1988, et näidata ajastu värvikasutust ja kompositsiooni.
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Pilt 14. Siidimaali kavand ,,Õis’’, 1988.

Kaire Tali kavandatud siidimaali rätil ,,Õis’’ (Pilt 14) on kasutatud 11 erinevat tooni. Salli
kavand on suuruses 95x95 cm, sama suur oli ka rätt ise. Käesoleva kavandi järgi maaliti
siidimaali tehnikas suurema seeriana samasuguseid rätte. See siidimaali rätik oli kõigest
üks paljudest toodetavatest rättidest Vabrikus Tekstiil. Tegemist on üksiku
kompositsiooniga, siiski on lille iga kroonleht detailselt kujundatud ja kindlas tehnikas
maalitud. Iga lille osa või leht on nummerdatud, sest teostaja pidi teadma täpselt, millise
värviga kindlat kohta värvima peab.
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Pilt 15. Kaire Tali räti kavand

Veel üks huvitav näide Kaire Tali kavandatud rätist (Pilt 15). See 7-värviline kavand on
aastast 1988. Huvitavaks teeb selle kavandi asjaolu, et see kavand on kahest paberist kokku
liimitud, sest sel ajal ei olnud nii suurt paberit niisama lihtsalt saada. Pidi toime tulema
olemasolevate vahenditega. Kavand on suuruses 60x60 cm ning teostati osaliselt nii
siiditrüki kui ka siidimaalina. Must piirjoon ruutude vahel ja hõbedased-hallid kriipsud
trükiti siiditrükina, ruudupinnad värviti siidimaali tehnikas. Sellelt kavandilt on samuti
näha, mitut värvi selle räti jaoks kasutati (nummerdatud ruudud). Rätt tehti sünteetilisest
materjalist.
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1.3 Tänapäevased näited trükitud sallidest
Tekstiilikunstnik Kaire Tali arvates hakkas nö ainulaadne sallide kultuur Eestis hajuma
alates 2000-ndatest aastatest, kui Eestisse jõudsid kiirmoe brändid Zara, Mango, Reserved
ja muud taolised poed. Kuna sellest ajast peale on trükitud siidisallid ja -rätikud olnud
kättesaadavad kiirmoe brändide kauplustest, on kadunud nende erilisus. Tänaseks on aga
Eestis tekkinud nii mõningaidki eraldi sallidele keskenduvaid väikebrände ja kunstnikke,
kel on välja kujunenud oma käekiri. Näiteks hetkel, 2021. aastal, tooksin välja aktiivselt
tegutseva aksessuaari brändi Bsurd, Miurio disainistuudio ja kunstnik Kätlin Kaljuvee.

Pilt 16. Trükitud siidisall ,,Matsalu silk scarf’’ Kätlin Kaljuveelt.

Kätlin Kaljuvee poolt disainitud ,,Matsalu silk scarf’’ (pilt 16) on ühe elemendi
kompositsiooniga sall suuruses 90x90 cm, kogu salli pinnal ei ole täpselt samasuguseid
korduvaid elemente või nö korduvat mustrit. Kaljuvee alustab sallide loomise protsessi
käsitsi illustreerimisest, seejärel töötleb joonistust arvutis edasi. Abstraktsed koloreeringud
on tehtud akvarellidega. Raamid salli kujundusele on lisatud arvutiprogrammis. Salli
kujundus on trükitud 100% siidile.
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Pilt 17. ,,Wild blue birds’’ sall Kätlin Kaljuveelt

Veel üks näide Kätlin Kaljuveelt ,,Wild blue birds’’ (Pilt 17) on kompositsiooniliselt
klassikalise nelja kordse peegeldusega sall suuruses 90x90 cm. Ruudu igasse nurka
paigutub naine, kelle ümber ja pähe on kujutatud vabas liikumises linde. See sall on samuti
100% siidist ning kavandi tehniline teostus on sama nagu eelneval sallil (pilt 16).

Pilt 18. ,,Style canvas scarf’’ MiuRio Design studio, 2020
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MiuRio disainistuudio poolt loodud siidisall (pilt 18) on samuti hea näide vabast, mitte
korduvast kompositsioonist. Siin on aga salli pind lahendatud kollaaži tehnikas. Toon välja
just selle töö, et näidata kui erinevalt on võimalik salli kujundust teostada. Olenevalt
kunstniku visioonist on kõik käsitöötehnikad teretulnud. MiuRio sall on suurusega 120 x
120 cm ja trükitud siidile.

Pilt 19. Siidist kaelarätt mustikate ja tihastega brändilt Bsurd

Viimasena toon välja just korduva mustriga siidisalli Eesti aksessuaari brändilt Bsurd (pilt
19). Salli kavand on teostatud arvutiprogrammis joonistades, ning seejärel on pandud
elemendid korrapäraselt ruudule korduma. Taoline salli kompositsioon ruudule on enim
populaarne ja üks lihtsamini teostavatest. Pisike korduv muster annab riietusele õrnemalt
domineeriva mulje kui ükskiku kompositsiooniga sall.
Kuigi salli kaela sidumine on meile justkui elementaarne ja loomulik, võib salli
kandmisesse suhtuda ka väga loovalt. Sall on ainuke rõivaese, millele ei ole kandmisviise
ette kirjutatud. Disainer annab sallile värvid, mustrid, suuruse ja kuju kindla materjali näol.
Kandja aga otsustab ise, kas ta seob selle endale kaela, pähe, drapeerib ümber keha või
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kasutab näiteks aksessuaarina koti rihma küljes või hoopis vööna. Hermès pakub oma
kasutusjuhendis 51 salli sidumise viisi.
Siiski võib salli kandjat alateadlikult mõjutada sallil olev kompositsioon või muster.
Korduva mustri puhul ei ole vahet, kas siduda sall suurema sõlmega või kinnitada
minimaalse sidumistehnikaga. Muster on korduv ja ükskõik kuidas kujundatud pind
kortsub jääb vaatlejale sallist ühtlane mulje. Kui tegemist on aga üksiku kompositsiooniga,
on võimalik, et kandja seob teatud elemendid sõlme sisse. Salli kujundatud pinnalt jääb
paistma ainult teatud sümbolid/kujundid.
Seega kui hakata disainima üht ruudukujulist salli pinda, mis ilmselt kandmiseks
volditakse kolmnurgaks tasub mõelda salli äärte peale. Nii salli füüsilise ääristuse (overlok
ääristus, käsitsi ääristus) peale, aga ka kujundatud pinna ääristusele/raamile. Nii korduva
mustri kui ka üksiku vaba kompositsiooni puhul viimistleb kujundatud pinna ja annab
lõpliku lihvi alati salli raam. Neid on ka näha eelnevalt välja toodud Eesti disainerite
sallidelt (pildid 16-19). Sallide raamid võivad olla ka eraldi kujunduselementideks.
Kuidas mõjutada salli kandjat alateadlikult, et kandja kannaks salli just nii nagu
disainer seda soovib? Üks võimalus oleks tikkida salli kindlatesse strateegilistesse
kohtadesse (mida soovitakse esile tuua) pärleid, litreid jms. Teine võimalus on ka salli
ääristuse külge punuda ripatseid. Nii seob salli kandja alateadlikult salli niimoodi sõlme, et
tikitud litrid, pärlid või ääristuses olevad ripatsid jäävad sõlmest välja ja nähtavale. Tikitud
piirkonna lähedale saabki kujutada kindla sõnumi või sümboli mida soovitakse väljendada.
See on minu hüpoteetiline oletus ning võib olla ka jätk minu sallide kollektsioonile.
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2. NAINE
Naise olemus ühiskonnas on muutumises iga päev. Nii palju kui on maailmas inimesi,
jagub ka sel teemal erinevaid arvamusi. Selles peatükis annan ainult enda nägemuse
naisest, ilma seda kellelegi teisele peale surumata.
Vaadates ajaloos tagasi on tänapäeval naised vabamad kui kunagi varem. Naised on
saavutanud võrdõiguslikkuse meestega. Meil on võimalus saada samal tasemel haridust,
rääkida kaasa poliitikas ja teha laiahaardelist karjääri. Vaadates aga ajaloos tagasi ei ole
naistel alati olnud selliseid õigusi.
Tänu erinevatele naisliikumistele on naised võitnud endale õigusi. Kui aga viia
naised ja mehed traditsiooniliste soorollide poolest täiesti samale tasemele, jääb meil alles
ainult inimese bioloogiline sugu. Minu arvates on aga oluline, et peale bioloogilise soo
säilivad ka sotsiaalsed sood ehk ühiskonna poolsed ootused. Muidugi mõistlikkuse piires,
mitte ühest äärmusest teise. Näiteks, et naised ei pea ainult kodus istuma aga nad ei pea ka
ainult tööl käima. Soovin, et meil oleksid naiste ja meeste vahel üksteisest hoolivad ja
armastavad tasakaalus ühiskonna normid.
Naise olemus on justkui uppumas erinevatesse definitsioonidesse. Mis teeb naisest
naise? Esiteks tema bioloogiline sugu, naistel on võimalus kanda endas ja anda uus elu.
Aga naisel on ka omamoodi siseolemuse iseloomulikud jooned, kuidas ennast tunda.
Feminiinne energia kätkeb endas mängulisust, voolavust, intuitiivsust, loomingulisust,
haavatavust, emotsionaalsust. Naiselik energia on irratsionaalne, võrreldes maskuliinse
energiaga, mis põhineb tihti loogikal. Olles enesekindel, stabiilne, tulemusele orienteeritud,
fokusseeritud ja keskendunud. Kõik eelnimetatud tunnused eksisteerivad nii naises kui ka
mehes. Kuid siiski on naistel naisenergiad rohkem esil kui meestel ja ka vastupidi.

2.1 Naise arhetüübid
Selles peatükis annan ülevaate Katrin Saali Sauli raamatus ,,Naiseks olemise kunst’’ 2015
välja toodud arhetüüpidest, mis on minu lõputöö praktilise osa ehk sallide kollektsiooni
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inspiratsiooni allikaks. Tänu sellele raamatule saan enda vaadet naise olemusest tänapäeva
ühiskonnas kitsamalt seletada.
Saul ei pretendeeri enda raamatuga süvateaduslikule analüüsile ega soovi luua
tõenduspõhist teooriat. Autor aitab lugejal mõista naiseks olemise kunsti läbi arhetüüpide
prisma.
Arhetüüpide mõistest inimeste suhtes kirjutas esimest korda psühhoanalüütik Carl
Gustav Jung aastal 1902, selgitades seda kui sünkroonset arusaamist kollektiivses
alateadvuses. Ta seletab, et teatud kogus mõisteid on kõigi indiviidide juures ühesugused,
olles osa inimpsüühe kaasasündinud struktuurist. Need ideed kujundavad ja mõjutavad
instinktiivselt inimeste taju, mõtlemist, tundeid ja käitumist, sõltumata sellest, kas inimene
on need ideed endale teadvustanud või asuvad nad kusagil sügavas alateadvuses. Need
algpildid rändavad pärilikkuse teel põlvest põlve. (Saul, 2015)
Saul toob enda raamatus välja järgmised naise arhetüübid: tütarlaps, armastaja,
perenaine ja kuninganna. Need eluterved arhetüübid on igale naisele kaasasündinud. Saul
väidab, et see on ürgnaise kood, mis käivitub iseenesest sünni hetkel, sõltumata rassist või
geograafilisest asupaigast.
Keeruline on määratleda, millal tekib lapsel kontakt arhetüüpidega. Last ümbritsev
keskkond on number üks mõjutajatest. Väike laps on oma esimestel eluaastatel justkui
švamm, imades endasse kõike, mis tema ümber toimub. Selle salvestuse põhjal hakkab
laps rajama oma identiteeti. Kui laps elab tasakaalukas, positiivses ja hoolivas keskkonnas,
saavad tal areneda eluterved arhetüübid. Kui aga tasakaalu on keeruline leida ja raske
hoida, vääratades mõlemale poole - üle võlli või vastupidi, siis naisel pole sisemist jõudu,
julgust või oskust arhetüüpi endas kogeda. Tulemuseks võib olla ebaküpsete
variarhetüüpide domineerimine naise psühholoogias. Variarhetüübid on arhetüübid, mis
kalduvad ühest äärmusest teise. Neid võib jaotada järgmiselt: üle võlli läinud arhetüüp,
arhetüübi mehelik avaldumine, kontakt arhetüübiga on nõrk, kontakt arhetüübiga on
olematu.
Järgnevalt toon välja neli naise arhetüüpi ja ka nende variarhetüübid, et anda toetav
taust Sauli arhetüüpide kontseptsiooni mõistmiseks.
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2.1.1 Tütarlaps

Tütarlapse arhetüüp on kui naise tundeelu allikas. Looduselementidest mõjutab tütarlast
enim vesi, mis viitab värskusele ja voolavusele. Vesi on puhas ja kosutav. Veest algab elu,
moodustades ka meie kehadest lõviosa. Siit saab luua huvitava paralleeli: vesi on elu algus,
tütarlapse arhetüüp on naiseks olemise algus. Tütarlapse elutervet arhetüüpi
iseloomustavad järgmised omadused: spontaansus, muretus, mängulisus, positiivsus,
uudishimu, energilisus, sõltumine teistest. Tütarlapse arhetüüp on andestav, siiras ja ehe.
Tal on kombeks olla õnnelik lihtsalt niisama põhjuseta.
Üle võlli läinud variarhetüübi avaldumisel võib tütarlaps minna liiale usaldamise ja
muretusega. Siis saab temast nö naiivitar, kes usub kõike, mida talle räägitakse. Ta on teiste
poolt väga mõjutatav ja lapsik. Tema usk headusesse ja küllusesse on liigutav. Siirus,
lihtsameelsus ja abitus on armas ja ligitõmbav – iga Lumivalgekese jaoks on kuskil
Pöialpoisid, iga Punamütsikese tarvis leidub Jahimees.
Arhetüübi meheliku vormi avaldumisel ehk veelgi rohkem üle võlli minnes, kui
tütarlapsel on mängulusti ja julgust liiga palju, saab temast Amatsoon. Naissõdalane,
poisstüdruk, kes kannab parema meelega pükse, istub kartmatult mootorratta selga,
jumaldab suurt kiirust, sporti ja riski. Ta on nooruslik, kehaliselt väga võimekas. Ilmaasjata
teda pisaraid valamas just ei näe. Adrenaliin on ta magustoit. Iseenesest on see väga äge
karakter – ainult et pigem mehelik, mitte naiselik.
Kui naise kontakt arhetüübiga on nõrk, võib elurõõmsast tüdrukust järel olla vaid
kurblik Inetu Pardipoeg, kes tunneb, et ta kuhugi ei kuulu, keegi ei taha temaga mängida.
Pole tal kontakti muretuse, lusti ega vallatusega. Ja kahjuks napib ka julgust, et teiste
mänguga liituda. Pisarad ja ohked on tal alatasa kurgus. Ohvrina süüdistab ta oma saatuses
teisi inimesi, et need on röövinud tema naeru. Pardipoeg tunneb end üksi, abitu, hüljatud,
kurva ja hirmununa.
Kui naise kontakt arhetüübiga on olematu, kuivab tütarlapse elurõõm aga täiesti
kokku. Elu on justkui välja pressinud temast viimsegi elumahla. Ta on kõiges eluterve
Tütarlapse vastand. Maailm tundub talle ohtliku paigana. Ta tahaks viibida oma
turvatsoonis. Elu väljaspool tuttavat turvatsooni näib talle hirmutav. Ta on ratsionaalne ja
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tõsine. Mängulisus on mõiste, mille tähenduse ta peab võõrsõnade leksikonist uuesti järele
vaatama.
2.1.2 Armastaja

Armastaja arhetüüp on naise seksuaalsuse allikas, looduselementidest mõjutab teda kõige
rohkem tuli. Olles soe, kuum, leegitsev ja tuline. Elutervet armastaja arhetüüpi
iseloomustab metsikus, müstilisus, graatsia, romantilisus, sensuaalsus, mängulisus.
Armastaja on õitsev, meelas, õrn ja hell aga samas maru, nõiduslik naine.
Üle võlli läinud armastaja variarhetüübist võib saada nö prostituut. Ta
üleeksponeerib oma seksuaalsust nii riietuses kui käitumises, ta võrgutamisrituaalid on
häbitult avalikud. Seks on ta elus edasiliikumise vahend ja elatusallikas. Ta enesehinnang
on võrdelises seoses meeste tähelepanu ja imetlusega. Kui Armastaja tõmbab sulnilt mehi
ligi, siis Prostituut ajab mehi uljalt taga.
Armastaja arhetüübi mehelikul avaldumisel saab naisest kui must lesk. Prostituudi
energiale lisandub Amatsooni mehelik agressiivsus, areenile astub Must Lesk. Ämblike
maailmas teame Musta Leske kui emast ämblikku, kes isase pärast paaritumist sageli
tapab. Inimmaailmas vangistab Must Lesk oma seksuaalsust ämblikuvõrguna kasutades
mehe, imeb ta hoolimatult eluenergiast ja/või rahast tühjaks ning liigub süümevabalt
järgmist ohvrit otsima.
Kui naise kontakt armastaja arhetüübiga on nõrk, saab naisest nunn. Kui
seksuaalsus pole naisele oluline, jääb naine Nunna aseksuaalsesse energiasse. Nagu päris
nunnad pühendavad end Jeesuse teenimisele, nii suunab ka see naine oma kire mingile
suuremale eesmärgile, olgu selleks siis maailmarahu, teadus või omaenese väiksed lapsed.
Kui naise kontakt armastaja arhetüübiga on olematu, saab temast kui vanapiiga.
Armastajaenergia on naisele täiesti võõras, vastumeelne ja hirmutav. Sellise naise sees
tiksub komblusmõõdik, mille seier reageerib hüpertundlikkusega igale seksuaalse
alatooniga väljendusele. Avalikus kohas suudlevad inimesed kutsuvad temas esile
raevupahvakuid.
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2.1.3 Perenaine

Perenaisele kuulub looduselementidest maa. Maapind annab kindla, stabiilse, turvalise
jalgealuse. Eluterve perenaise arhetüüp on rahulik, hoolitsev, elutark, asjalik, tugev.
Perenaine oskab loobuda, ta on alati abivalmis, lahke ja lohutav. Perenaine on eelkõige
küps ja emalik, kes, viib kõik alustatu alati lõpuni. Seepärast nõuab perenaise arhetüübi
tasakaalus hoidmine neilt naistelt, kes valivad kogeda emaduse paljunõudvat väljakutset,
meisterklassi, enese kaotamise võimalus eriti suur.
Üle võlli läinud perenaise variarhetüüp on kui täitmatu naine. Perenaise arhetüüp
peab tulema toime kogu maise vara haldamise ja valdamisega. Kui sellesse tegevusse
panustada kogu oma hing ja keha, saab naisest Täitmatu Naine, kellele pole kunagi miski
küllalt hea ega ka piisav. Ta sisemuses on justkui täitmatu tühi must auk. Küllus ja rahulolu
on talle alati kättesaamatus kauguses. Tema rahulolematus avaldub pidevas kriitikas ja
näägutamises.
Arhetüübi mehelikul avaldumisel saab naisest nö nõiamoor. Perenaine on Maagi
feminiinne vaste. Ta näeb asjade sisemisi seoseid, ta on rahulik ja tark, ta oskab võluda –
halva tuju mõne lause ja hella kallistusega heaks. Kui võlurienergiat aga kasutada kurjal
eesmärgil, mitte hoolides teiste heaolust, saab Perenaisest Nõiamoor. Olles nii vihane, et
hing nõuab kättemaksu. Nõiamoor on mehelikult agressiivne, aktiivne, karm ja julm.
Kui kontakt eluterve arhetüübiga on nõrk saab perenaisest tuhkatriinu, kes kogu
aeg püüab kõigega hakkama saada aga tema tehtud töö ei kanna kunagi vilja. Vaatamata
pingutustele, ei ole tal endale midagi pakkuda, sest täidab tihti peale ainult teiste soove.
Kui kontakt arhetüübiga on olematu, saab perenaisest laisk peretütar. Ta ei oska ega
taha panna kätt külge ühelegi kodutööle. Ema pole andnud talle mingit õpetust, kuidas
hoida puhtust või korda. Kahjuks on ka ta sisemaailm sama korratu kui ta ümbrus. Kuigi
näiliselt on tal kõik olemas, ei suuda ta tunda rõõmu, vaid vaevleb kadeduse küüsis. Ikka
näib talle, et teiste elu on parem. Laiskus ei võimalda tal end liigutada, et ise oma elu eest
vastutust võtta.
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2.1.4 Kuninganna

Kuninganna arhetüüp on naise intellektuaalse ja spirituaalse energia allikas.
Looduselementidest mõjutab kuningannat enim õhu element. Värske õhk teeb pea klaariks,
mõtlemise vahetuks. Ta julgeb rääkida oma tõde. Tal on hääl, mida ta julgelt kasutab, ta
oskab panna teised oma sõnumit kuulama.
Eluterve kuninganna arhetüüp on iseseisev, elutark, enesekindel, distantne, etteaimamatu,
laia silmaringiga, viisakas, kättesaamatu, mõjuvõimas aga ka empaatiline. Kuninganna
usub oma jõusse, ta on strateeg, kes alati kontrollib olukorda. Tekitab teistes lugupidamist,
austust.
Üle võlli läinud elutervest kuninganna arhetüübist saab jääkuninganna. Ta on
meisterlikkuseni omandanud eluterve Kuninganna võime olla distantne ja jahe. Paraku on
ta läinud jahedusega üle piiri. Seal, kus puudub armastuse soojus, leiab aseme külmus.
Jääkuningannal on endast ülespuhutult hea arvamus. Harva libisevad ta huultelt tänusõnad.
Oma kuningriigi teenimise asemel tahab ta, et teenitaks hoopis teda. Ta vaikib üleolevalt
ega vaevu vestluspartnerile otsagi vaatama. Kui ta siiski midagi ütleb, nähvab ta õelalt. Ta
ei hooli inimeste tunnetest ega vajadustest ning ei adu, kuidas ta salvav keel teistele
inimestele mõjub. Ta on türann, aga samas nutikas, need omadused kokku võimaldavad tal
inimestega osavalt manipuleerida.
Kuninganna arhetüübi mehelikul avaldumisel saab elutervest kuningannast
revolutsionäär, kes liialdab talle omaste liidrioskuste ja saneerimisvajadusega. Ta võitleb
mingi suurema eesmärgi eest ja nimel. Ta on tark, julge, terav, enesekindel. Raudse
tahtega, valju häälega. Raudne Leedi. Iseenesest vaimustav arhetüüp, kelleta poleks näiteks
naistel paljusid tänapäeval iseenesestmõistetavaid õigusi, ainult nagu Amatsoongi mehelik arhetüüp.
Kui kuninganna kontakt arhetüübiga on nõrk, saab temast printsess hernel. Ta on
ärahellitatud ja upsakas. Variarhetüüpide draama-Kuninganna tiitel kuulub vaieldamatult
temale. Ta elu tundub liiga tühine ja igav, kui ta ei tekita teeklaasis tormi - seepärast tundub
talle hernetera madratsikuhja all kivikamakana, mis põhjustab talle uskumatuid kannatusi.
Kui kontakt arhetüübiga on olematu, saab kuningannast müürilill. Vaikne, tagasihoidlik,
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keegi ei märka teda. Ta ei usu, et tema ideed võiksid midagi muuta. Kahjuks keegi ei tea, et
tal ideid üldse on, sest tal puudub hääl, et end kuuldavaks teha.
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Illustratsiooni t hendust on kirjanik Lawrence Zeegeni arvates raske s nadesse panna,
kuna sellel pole otsest vastet. Tema s nul ei kuulu illustratsioon ei kunsti ega graafilise
disaini sekka, vaid asetseb nende vahel. Siiski on see erialainimeste seas sage p hjus
arutlemaks, millisesse valdkonda illustratsiooni paigutada. K ige sagedamini peetakse
illustratsioone graafilise kunsti valdkonnaks. Teine m iste, mida seoses illustratsioonidega
kohtab, on kommertskunst, mis peaks rahuldama kliendi vajadusi ning t itma mingit
lesannet. Zeegeni arvates kirjeldab see termin vaid teenuse pakkumist kliendile, ega
tegele illustraatori v ljendusviisi, t meetodite ega v tetetega. (Zeegen, 2009: 6)
Moeillustratsioon sai alguse 16. sajandil, kui maailma rahvaste seas tõusis huvi
erinevate kultuuride riietuste vastu. Aastast 1520 ja 1610 on säilinud üle 200 kollektsiooni
moeplaate (inglise keeles fashion plate), mis on teostatud erinevates tehnikates kas
graveeritud, söövitatud või puulõikena teostatud. Igal moeplaadil on kujutatud vastavalt
oma rahvusele ja auastmele iseloomulikku riietust kandvat figuuri. (Blackman, 2006)
Üks kuulsamaid graveerijaid Cesare Vecellio, kes on moeplaadi "De gli habiti
antichi et moderni di verse parti del mondo" (tõlge: maailma eri piirkondade iidsetest ja
kaasaegsetest harjumustest) (1950) autoriks, kujutab 420 puulõikel Euroopa, Türgi ja
idamaade riideid. 1598. aastal teises väljaandes, sisaldas moeplaat Aafrika ja Aasia riietust
ning 20 tahvlit uue maailma riietusest. Muidugi olid kunstnikud sajandeid riideid
kujutanud, kuid need varajased puulõiked olid esimesed spetsiaalsed illustratsioonid
riietusest, mis said moeillustratsiooni prototüübiks, nagu me seda tänapäeval tunneme.
(Blackman, 2006)
1826. aastal leiutatud fotograafia lükkas illustratsiooni natukeseks ajaks
tahaplaanile. Samas oli aga fotograafia ise väga mõjutatud illustratsioonist. Modelle
kujutati samuti rangetes poosides, fotodel jäljendati nö tolle aja kaasaegseid moe tahvleid.
1950. aastate moeloojad investeerisid rohkem fotograafiasse, illustraatorite töö
muutus kitsamaks valdkonnaks. Selle ala inimesed hakkasid illustreerima artikleid ja
erinevaid reklaame. Alles 80ndatel aastatel sai moeillustratsioon endale uuesti hoo sisse ja
sel korral hakkas illustratsioon saama täiendusi arvuti tehnoloogiast. (Blackman, 2006)
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3. ILLUSTRATSIOON

Moeillustratsioon ja moefotograafia on kaks eraldiseisvat valdkonda. Kuigi moe
fotograafid on läbi aegade koguaeg katsetanud loovuse ja võimalikkuse erinevaid piire, on
neil alati olnud võimalus anda edasi vaid seda mis päriselt eksisteerib ka reaalsuses.
Illustraatoritel on aga alati võimalus midagi uut leiutada. Rõhutada modelli mingit eripära,
seada figuur rõivaste suhtes esiplaanile aga ka vastupidi. Illustraatoril on parimad
võimalused tekitada meeleolu, luua atmosfäär, seda läbi emotsioonide või huumori.
(Blackman, 2006)
Kui moefoto kirjeldab tänu oma tehnilise spetsiifikale ülitäpselt moeloomingu
faktuure ja vorme, siis moeillustratsioon suudab nagu möödaminnes endasse haarata
enamat: üldistust ajast, ootustest ja poeesiast, olles moeloomingu ja meie aja isegi ehk
täpsem väljendaja. (Volkmann, 2015)
Tsiteerides Toomas Volkmanni ,,Kaasajal, mil kommertskunst põhineb suuresti
erinevate arvutiprogrammide valdamisele, on moeillustratsioon jäänud truuks ürgselt
käelisele oskusele, isegi siis kui tegu on tehnikate sünteesi või järeltöötlusega arvutis. Käe,
pliiatsi ja pintsli jõud, isegi kui see on miksitud kujundusprogrammide võimalustega,
tekitab ainukordsuse tunde. Ses mõttes võib moeillustratsiooni liialdamata asetada haute
couture’iga samale pjedestaalile.’’ (Volkmann, 2015)
Käesolevas lõputöös kasutan erinevaid illustratsiooni loomise vahendeid.
Tänapäeval, mil meil on võimalus teha järeltöötlust arvutiprogrammidega on see efektiivne
tööriist ilmestada käsitsi paberile loodud illustratsioone. Siiski eelistan võimalikult palju
säilitada algset käelist kujundust ning arvutiprogrammiga kohendada vaid värve, teha
mõningaid parandusi. Photoshop annab meile suurepärase võimaluse teha kollaaži
tehnikat, mida käsitlen järgnevas peatükis.
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4. SALLIDE KOLLEKTSIOONI LOOMINE
Sallide kollektsiooni teostamise esimeseks etapiks joonistasin erinevaid illustratsioone
naistest, nö algseid kavandeid. Suuremast valikust valisin neli kavandit, millega hakkasin
põhjalikumalt tööle (Pildid 20 ja 21). Punase täpiga märgistatud kavandid jäid
kollektsioonist välja, kuid nendega saan veel tulevikus tööd edasi teha. Rohelise täpiga
märgistatud kavandid osutusid kollektsiooni suhtes valituks, sest nende kompositsioon
sobis just ruudu kujule. Nendel kavanditel nägin suuremat potensiaali edasi töötamiseks ja
arendamiseks.

Pilt 20. Algsed kavandid

Pilt 21. Algsed kavandid
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Pilt 22. Perenaise salli esimene versioon

Töötades aga aina edasi mõistsin, et kui panna naise näod kujunduses kordama (Pilt 22) ei
toeta selline kujundus minu tööd, suure pinna kordus ei mõju sallide puhul hästi. Sellisel
juhul peaks mustrikorduseks olema pisem rapoor. Otsustasin teha kõikidele sallidele
üksikud vaba kompositsioonid. Nii on iga sall konkreetsem ja aupaklikum. Igal sallil on
jutustada oma lugu naise eluterve arhetüübina. Olles teinud neli kavandi valikut suuremast
kavandite hulgast, hakkasin kavandama millised kujundid, sümbolid ja värvid toetaksid
igat salli kõige paremini.
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Pilt 23. Tütarlapse salli kavand

Lähtusin kujundamisel igal sallil eelkõige arhetüübi loodusstiihiast. Tütarlapse
looduselemendiks on vesi. Vesi on kogu aeg liikuv, mis omakorda viitab tütarlapse
energilisusele, muretusele, lahti laskmisele ja vabadusele. Kasutan tütarlapse salli (Pilt 23)
puhul domineerivalt sinist tooni, kujutades tema juukseid kui merelaineid, milles ujuvad
kalad. Tütarlapse taustaks on merekarbid. Kasutan selle salli puhul ka roosasid toone,
viidates noorusele ja tütarlapse siirusele, pehmusele.

Pilt 24. Võimalused salli kandmiseks. Foto: Andrea Margo Rotenberg

38

Pilt 25. Armastaja salli kavand

Armastaja arhetüübi looduselemendiks on tuli. Kujutasin naisele draakoni tiibu (Pilt 25),
mis viitavadki otseselt tulele. Kasutan armastaja salli puhul lillakaid toone, mis viitavad
sensuaalsusele ja salapärale. Armastaja taustaks on armastusluule, mis omakorda viitab
armastaja soovidele jagada armastust.

Pilt 26. Võimalused salli kandmiseks. Foto: Andrea Margo Rotenberg
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Pilt 27. Perenaise salli kavand

(Pilt 27) Perenaise looduselemndiks on maa. Perenaine ongi kui meie emakene maa, kes
hoolitseb meie eest alati, annab peavarju ega jäta kunagi unarusse. Seega on domineeriv
värv roheline, viidates otseselt loodusele, põldudele, niitudele, kodu aiale. Kõigele
kasvavale meie ümber. Perenaine heas mõttes justkui upub lillede sisse, keda ta igapäev
jalule aitab ja kasvamisel edasi suunab. Selle salliga soovin kandjas esile kutsuda emalikku
armastust, roosade toonidega tahan aga rõhutada, et perenaine on ka ise lill, keda ennast ei
tohiks kunagi unarusse jätta.

Pilt 28. Võimalused salli kandmiseks. Foto: Andrea Margo Rotenberg
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Pilt 29. Kuninganna salli kavand

Kuninganna arhetüübi looduselemendiks on õhk. Kuninganna on kujutatud kui taevasse
(Pilt 29), vaatajale jääb mulje nagu ta vaataks kuningannale alt üles. Kuningannaga põhi
tooniks valisin küpse roosakas-punase. Kuninganna on kõikide teiste arhetüüpidega
võrreldes kõige distantsem, varjatum ja suletum. Salli peal viitab selle kuninganna peakate.
Naise kübaral kui ka taustal olevas taevas on kujutatud kiile, sümboliseerides suuri
muutusi, transformatsiooni ja eneseväärikust. Vanarahva tarkuse kohaselt õpetavad kiilid
meile usku, iga raskuse taga peituvad elukogemused ja armastus. Saul toob enda raamatus
välja, et kuninganna energiat ja õhu elementi hoiavad tiivulised õhuvaimud - haldjad ja
sülfiidid.

41

Pilt 30. Võimalused salli kandmiseks. Foto: Andrea Margo Rotenberg

Kavandite tegemiseks kasutasin akvarelli paberit. Tegin kavandi (tausta koos naisega) 1:1
mõõtkavas ehk 70 x 70 cm. Skaneerisin selle arvutisse, ning seejärel lisasin
arvutiprogrammis Photoshop kollaaži tehnikas vastavalt sallile vajalikke elemente (mis
olid samuti joonistatud eraldi paberitele). Näiteks tütarlapse salli puhul on kalad eraldi
paberile joonistatud, akvarelliga koloreeritud ja siis arvutisse skaneeritud, ning siis
omakorda Photoshopis kavandile peale kleebitud. Tütarlapse salli puhul joonistasin naise
juuksed eraldi läbipaistvale kilele ja skaneerisin arvutisse. Eesmärgil katsetada erinevaid
võimalusi juuste kujutamiseks. Kollaaži tehnika Photoshopis annab võimaluse katsetada,
kuidas sobivad elemendid sallile kompositsiooniliselt kõige paremini.
Armastaja sallile on luuletus eraldi paberile kirjutatud, arvutisse skaneeritud ja
Photoshopis kohendatud, et luuletuse read jookseksid korrapäraselt. Perenaise salli
kavandile on peale kleebitud lilled ja kuninganna salli kavandile kiilid.
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Samuti muutsin Photoshopi abil kavandite värve natukene intensiivsemaks, kasutades
tööriista levels. Illustratsiooni kui kavandi tegemiseks kasutasin akvarellivärve ja selle
sulatamise tehnikaid. Minu illustratsioonide taotluseks ei ole realistlik joonistus.
Abstraktsus jätab vaatajale võimaluse iseenda mõtetes ideed edasi mõelda. Samuti annab
abstraktsus ka vabadust ja ei mõju nii rangelt.
Perenaise salli kavandi taustaks kasutasin rohelist rasvakriiti. Kasutasin ka
tuššivärvi - armastaja sallil luuletuse kirjutamiseks, perenaise sallil naise juuste
kujutamiseks ja kuninganna sallil naise figuuri kontuuride rõhutamiseks.
Kõikidele sallidele lisasin ka raamid, mille teostamiseks kasutasin Adobe
Illustratorit. Sallide raami värvid liiguvad õrnemast roosast tugevama punase toonini,
viidates arhetüübi eluküpsusele. Tütarlapse sallil on heledam roosa raam ning läbi
armastaja ja perenaise salli intensiivistub roosa toon. Kuninganna salli raamib tugev küps
punane toon.
Sallide kollektsioon on teostatud Lipuvabrikus digitrüki tehnikas silksatiin
(polüester) materjalile ning sallide ääre viimistlus on tehtud peenikese overlok õmblusega.
Sallid on suuruses 70x70 cm. Katsetasin erinevates suurustes kangatükke drapeerides neid
ümber kaela, pea, keha, käekoti rihma, sidusin vööks jms. Jõudsin selleni, et 70 x 70 cm oli
parim optimaalne suurus, mis annab illustratsioonile laia pinna ja töötab salli sidudes kõige
rohkem kandja kasuks.
Enne päris toodete valmistamist sain Lipuvabrikust võimaluse teostada
väiksemahulisi trükiproove, katsetada värve, materjale ja salli äärte viimistluse võimalusi,
et jõuda parima lõpptulemuseni. Valisin kollektsiooni teostamiseks just digitrüki, sest
siiditrükk ei võimalda trükkida kangast nii detailselt erinevates toonides, värvi üleminekute
ja peenete joontega.
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KOKKUVÕTE
Lõputööna valmis trükitud sallide kollektsioon ,,Naised’’, mille inspiratsiooni allikaks on
neli naise arhetüüpi Katrin Saali Sauli raamatust ,,Naiseks olemise kunst’’ 2015. Sallide
kollektsioon koosneb neljast sallist, iga sall kujutab ühtarhetüüpi. Illustratsioonid sallidel
on inspireeritud minu vanavanaemast Elsast, kelles avaldusid kõik minu töös käsitletavad
arhetüübid. Ta oli nii tütarlaps, armastaja, perenaine ja kindlasti ka kuninganna. Loodud
kollektsiooniga soovin sütitada inimestes julgust kanda julgemaid värve ja katsetada
erinevaid salli ümber keha sidumise võimalusi.
Kollektsiooni iga sall on põhjalikult läbi töötatud kompositsiooni, värvide,
sümbolite ja tehnika suhtes. Sallid on teostatud Lipuvabrikus digitrükina silksatiin
(polüester) materjalile, suuruses 70x70 cm. Enne päris toodete valmistamist sain võimaluse
teostada väiksemahulisi trükiproove, katsetada värve, materjale ja salli äärte viimistlus
võimalusi, et jõuda parima lõpptulemuseni.
Sall võib olla tehtud väga erinevatest materjalidest, varieerudes looduslikest
kiududest tehiskiududeni. Käesolevas lõputöös defineerin salli kui ruudukujulist õrnast
materjalist (siidist, kunstsiidist) trükitud rätikut. Olulisimaks aspektiks pean salli puhul
kujundatud pinda ehk kompositsiooni, kujundeid ja värve. Käsitlen salli kui
multifunktsionaalset aksessuaari ehk riietuse lisandit või manust, millel võib olla ka
praktiline kaitse-eesmärk (tuule, päikese eest). Ma ei sea enda loodud sallide kandjale salli
kandmisviiside suhtes piiranguid. Sall on minu jaoks kui abivahend enda mõtete ja
visioonide edasiandmiseks rõivastuses.
Sallil kui kaelarätil on läbi aegade olnud palju erinevaid nimetusi nagu näiteks
fokalet, krawatte, lavalliere, steinkerk, incroyables, fichu tulenevalt ajastu-kohasest moest
või piirkonnast. Salli erinevate nimetustega on kaasas käinud salli kandmise, sidumise või
väljanägemise muutused, aga kaks põhilist eesmärki on aegade algusest säilinud
tänapäevani. Nendeks on vajadus kaitsta kandjat külma eest ja võimalus täiendada kandja
riietust. Sama käib ka salli sõna sünonüümide kohta. Nimetades salli kaelarätiks,
kaelasidemeks, õlasalliks, linikuks või särbiks jääb kõikide eelnimetatud esemete eesmärk
ikkagi samaks.
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1930. aastateest hakati salli käsitlema kui luksuslikku aksessuaari. Moedisainer Elsa
Schiaparelli lõi Prantsuse rahvusvärvides sallid. Ameerika moedisainer Charles James tõi
turule kaks põimunud erinevat värvi salli, mis olid eraldi seotud kaela, pea või talje ümber.
1937. aastal avaldas ratsasadulate ja nahktoodete tootja Hermès oma esimese tüüpiliste
ratsamotiividega käsitsi trükitud salli. Sellest ajast alates on Hermès üks juhtivamaid ja
tuntumaid rätiku- ja sallitootjaid maailmas.
Eesti kontekstis ulatub trükitud sallide ajalugu 1950. aastatesse. Siidisallide ja
-rätikute loomisega tegeleti Eestis Kunstitoodete Kombinaadis Ars, Vabrikus Tekstiil ja
Tallinna Moemajas. Intervjueerides tekstiilikunstnik Kaire Tali, kes töötas aastatel
1983-1990 tekstiilitoodete kunstnikuna Vabrikus Tekstiil, sain infot kuidas toimus sealses
vabrikus sallide ja rätikute tootmisprotsess. Siidirätikute ja -sallide kandmise trende
kajastab põhjalikult ka nõukogude aja Tallinna moemaja ajakiri Siluett (1952-1992).
Eesti kontekstis on ka tähtsal kohal Kihnu trükimustrilised pearätikud. Kallisseltsi
ehk punasepõhjaline rätik on pärandväärtusega ese ning raha ekvivalent veel tänapäevalgi.
Rätikud liiguvad pärandamise teel peamiselt perekonna naisliini pidi. Rätikutega tasutakse
abistamise ja heategude eest, samuti kingitakse ära noorematele sugulastele, kui neid enam
ealiselt kanda ei sobi – eakamad naised ei pea sobilikuks punase kördi kandmist ning koos
sellega kaob vajadus punaste rätikute järele. Rätikuid hoitakse ja kogutakse ka selleks, et
neid vanaduspõlves abistajatele anda.
Lõputöö püstitatud ülesandeks oli siduda enda loodud illustratsioonid tekstiilse
materjaliga, et omakorda jagada illustratsioone laiema publikuga. Olen viimase nelja
õppeaasta jooksul järjepidevalt tegelenud illustreerimisega. Käesolev projekt on justkui
nelja aasta kokkuvõte, sain rakendada oma siiani õpitud oskusi. Siiski õppisin seda
kollektsiooni luues end nii disineri kui ka kunstnikuna veel rohkem tundma. Katsetasin ja
proovisin veel rohkem uusi tehnikaid, et jõuda parima eesmärgini. Käesolev kollektsioon
koosneb neljast sallist, sellest jäi välja mitmeid algseid kavandeid. Nendega kavatsen
tulevikus veel edasi töötada. Mul on kindel soov end selles valdkonnas edasi arendada ja
õppida ennast veel paremini läbi illustratsiooni väljendama.
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SUMMARY
The collection of printed scarves "Women" was completed as a thesis ,,Women. Collection
of scarves’’, inspired by four female archetypes from Katrin Saali Saul's book "The Art of
Being a Woman" 2015. The collection of scarves consists of four scarves, each scarf is
dedicated to one archetype. The illustrations on the scarves are inspired by my greatgrandmother Elsa. As far as I can remember, Elsa revealed all the archetypes I consider in
my work. She was a girl, a lover, a chatelaine and certainly a queen.
Each scarf has been thoroughly worked out in terms of composition, colors,
symbols and techniques. The scarves are made in Lipuvabrik (the Flag Factory) as digital
printing on silk satin (polyester) material, in size 70x70 cm. Before making the real
products, I had the opportunity to make small-scale printing tests, to try out colors,
materials and finishing options (for edges) to achieve the best end result.
The scarf can be made of a wide variety of materials, ranging from natural to
artificial fibers. In this dissertation I define a scarf as a square shawl, printed on a delicate
material (silk, artificial silk). The most important aspect of the scarf is the surface, i.e. the
composition, shapes and colors. I consider the scarf as a multifunctional accessory, it can
be an accessory or attachment to clothing, which may also have a practical protective
purpose (against wind, sun). I do not place any restrictions on the way how to wear these
scarves. For me, a scarf is a tool for conveying one's thoughts and visions in textile.
Through history scarf has had many different names such as focalet, krawatte,
lavalliere, steinkerk, incroyables, fichu (and more) due to the fashion or region of the era.
Different names of the scarf have been accompanied by changes in the wearing, tying or
appearance of the scarf, but the two main goals have survived from the beginning of time
to the present day. To protect the wearer from cold and the ability to supplement the
wearer's clothing. The same goes for the synonyms of the words I bring out. When called a
scarf, a shawl or a wrap, the purpose of all the aforementioned items remains the same.
From the 1930s, the scarf began to be seen as a luxury accessory. Fashion designer
Elsa Schiaparelli created scarves in French national colors. American fashion designer
Charles James introduced two intertwined scarves of different colors, which were
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separately tied around the neck, head or waist. In 1937, Hermès, a manufacturer of horse
saddles and leather goods, published his first silk-printed scarf with typical equestrian
motifs. Since then, Hermès has been one of the leading and best-known shawl and silk
scarf manufacturers in the world.
In Estonia the history of printed scarves dates back to the 1950`s. Silk scarves and
shawls were created in Kunstitoodete Kombinaat Ars (Ars - art products factory), Vabrik
Tekstiil (manufacturer ’’Textile’’) and Tallinna Moemaja (Tallinn fashion house).
Interviewing estonian textile artist Kaire Tali, who worked as a textile artist in 1983-1990
at Vabrik Tekstiil, I got information about how the production process of scarves took place
in that factory. The trends of wearing silk scarves and shawls are also thoroughly reflected
in the Soviet-era fashion magazine Siluett (1952-1992).
Kihnu headscarves are also important in the Estonian context. A red-bottomed scarf
is an object with heritage value and money equivalent even today. These scarves are passed
by inheritance mainly along the family line. Scarves are used as a pay for help and charity.
They are also given to younger relatives when they are no longer suitable for older women
who do not consider it appropriate to wear red scarves. Kihnu printed scarves are also kept
and collected to give to helpers in old age.
The task of this dissertation was to link illustrations with textile material, in order
to share them with a wider audience. I have been constantly illustrating for the last four
years. This project is like a summary of four years. I applied the skills I have learned so far.
However, by creating this collection, I got to know myself even more as a designer and
artist. I tried more new techniques to reach the best goal. This is my first scarf collection
which consists of four scarves (illustrations), many designs from the first sketches were
left out. I intend to work with them in the future, because of the strong desire to develop
further in this field and learn to express myself even better through illustration.
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LISAD
Järgnevate fotode autoriks on Andrea Margo Rotenberg.

LISA 1. Tütarlapse sall
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LISA 2. Armastaja sall
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LISA 3. Perenaise sall
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LISA 4. Kuninganna sall
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LISA 5. Kollaaž salli kandmisviisidest
Fotode autor: Andrea Margo Rotenberg
Modell: Piret Rast
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