Ismerd meg a T’MEA Couture-t!
Schilli Tímea már gyerekkorában is szívesen készített ruhát a szomszéd lányok babáira, nemrégiben aztán elvégezte a női szabó iskolát, most pedig első kisszériás prét-a-porter kollekciójának
bemutatójára készül. A T’MEA Couture alapítóját kérdeztem a márkáról és a kollekcióról.

Mikor alapítottad a
T’MEA Couture-t és
miért?
3 éve álltam neki
tudatosan, és végeztem el a női
szabó iskolát. Úgy
éreztem,
most
vagy soha. A korábbi munkámban
megcsömörlöttem,
váltanom kellett. Először csak “terápiaként”
varrogattam, közben megkésett én-, és útkeresés zajlott, majd rövid idő után rám tört a felismerés, hogy nincs mit keresni, hiszen meg is
találtam az utam. A lehető legjobbkor találtam rá a pécsi Angster József Szakközépiskola
felnőttképzésére, és ott kiváló mestereimre,
Péter Piroskára és Ropoli Juditra. Büszke vagyok, hogy a legjobbaktól tanulhattam.

Miért most vágtál bele a saját kollekciódba?
Mire számíthatnak a bemutatóra látogatók?
Elérkezettnek érzem az időt arra, hogy a méretes varrás mellett egy szigorúan limitált darabszámos kollekcióval is bemutatkozzak, ami egy
az egyben az én terveim alapján készül. Itt
nem egy konkrét emberre kell alkotni, hanem
a ma emberének. Az első kollekció legtöbb
darabja a mai modern nő ruhatárába készül:
ugyanolyan többfunkciós darabok, mint amennyire egy nőnek kell annak lennie a mai világban. Mindezt persze az én prezentálásomban. Egy kis dolce vita, csipetnyi francia sikk,
romantikus rock ’n’ roll. Ezek jutnak eszembe a
készülő ruhákról.
Mikor és hol lesz a bemutató?
Május 12.-én 16 órakor, a Hotel Dombóvárban
kerül megrendezésre, a belépés díjtalan, de
r egi s ztrál ni
s zü ks ég es
a
tmea.couture.gmail.com email címen.

Mi jellemzi a ruháidat? Kiknek készülnek a darabok?
Eddig kizárólag méretes varrás zajlott, ami azt
jelenti, hogy az engem megkereső vendég
igényei és az én tanácsaim találkozásából születtek a modellek. Így minden darab egyedi,
ahogy a viselőjük is. Egyedi, méretes varrás 099 éves korig bárkinek készülhet.
Mi a hosszú távú célod a márkával?
Szeretném, ha minél többen megismernék a
márkát, ezért június elején megnyitom szalonomat Dombóvár központjában.
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