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Neli noort Eesti disainerit tõestavad veenvalt, et rõivafirmade
laojääkidest saab edukalt luua ka pidulikke õhtukleite.

ReUse Republic korraldas veebruari alguses
uuskasutusturu, kus
Eesti disainerid esitlesid
rõivafirmade laojääkidest valmistatud ainulaadseid disainrõivaid
eesmärgiga näidata, et
neist saab ka pidulikke
tualette, millega minna kas või presidendi
vastuvõtule. ReUse Republicu üks peamisi eesmärke on panna inimesi
ja ettevõtteid mõtlema
ja käituma loodussäästlikult ja nutikalt, samuti
anda uus elu rõivastele, mis muidu läheksid hävitamisele, see
omakorda aga tekitaks
lisakulusid ning koormaks keskkonda. Uuskasutuse märksõnadeks
on nutikus, originaalsus,
efektiivsus, intelligentne
elustiil ja disain.

Axonova
Kes sa oled ja kust
tuled?
Olen Anna Aksjonova
või Axonova ja tulen
Eesti Kunstiakadeemiast, kus õppisin
moodi.
Kas vana on parem
kui uus?
Ilus on kõige parem!
Selles ongi kogu teema. Mõnele tundub ilus
see, mis on second hand
poes, mõnele see, mis
tavapoes. Ilu on suhteline mõiste, nii et las igaüks ise otsustab,
mis on talle parim!
Mis praegu käsil?
Valmimas on mu kevad-suvine linane kollektsioon, mõtlesin, et
praegu on viimane aeg teha midagi naturaalsetest kangastest
– lina ja puuvill lähevad ju iga aastaga aina kallimaks. Ühtlasi
on see koostöö minu õega – tema poolt on prindid ja minult
moekavandid.
64 mood

Kleit on valmistatud
Sangari laojääkidest.

Geniaalseim moeleiutis?
Mulle tundub et geniaalsed leiutised on veel ees. Tulemas on
uued kangad – kunstkiududest, aga naturaalsete omadustega
–, samuti annavad kõik need nanokangad tuleviku disaineritele
meeletult uusi võimalusi. Nii et kõik on veel ees!
Palun mõni vihje algavaks moekevadeks.
Lõpetage musta kandmine, siis tuleb kevad teie juurde kiiremini!

Diana
Kurves
Kes sa oled ja kust tuled?
Olen Diana Kurves, tulen Tallinnast Paldiski mnt 25, mitte 52...
Kas vana on parem kui uus?
Uus on hea, aga kui vana ümber
tuunida, lõigata ja “kasvatada”, on
see veelgi parem ja armsam.
Mis praegu käsil?
Valmistun kevadeks. Lõpupeod,
soojad ilmad, rand... ja muidugi valmistun ka uueks ReUse Republicu
laadaks Tartus.
Geniaalseim moeleiutis?
Geniaalseid moeleiutisi ilmub igal
uuel hooajal, kui disainerid kas siis
suures ilmas või meil Eestis suudavad valmis teha suurepäraseid
kollektsioone, miksides kokku eri
kangaid, lõikeid, värve. Geniaalne
on see, kui moest läinud tooted
mingi uue aktsendiga moodi tagasi
tulevad.
Palun mõni vihje algavaks moekevadeks.
Värvid, värvid, värvid.

Kleit on valmistatud AG grupi laojääkidest.
mood 65

Katrin
Kotkas
Kes sa oled ja kust tuled?
Olen Katrin Kotkas ja tulin
just oma tööruumidest õmblusmasina tagant.
Kas vana on parem kui
uus?
ReUse Republic ei tegele mitte
vanade, kantud asjade, vaid
teiste rõivabrändide praaktoodete ja eelmise hooaja laojääkide ümberidsainimisega.
Need ei ole vanad, aga vahel
veidi vananenud moega. Vanast moest rohkem meeldib
mulle uus, sest ma vajan oma
ellu kogu aeg vaheldust ja
uusi ideid, mis sütitavad minus omakorda uusi liikumisi.
Aga väga vana on ka sama
hea kui uus!
Mis praegu käsil?
Praegu on valmimas väike kevadine kollektsioon Namarie
moe- ja loomingupoodi.
Geniaalseim moeleiutis?
Minu meelest on väga geniaalne, et mood üldse tekkis ja
tänu sellele ei käi me rõvedates loomanahkades...
Palun mõni vihje algavaks
moekevadeks.
Need, kes ei taha kolmandat
või viiendat kevadet järjest jälle meremehi mängida, võivad
seekord ka Minnid olla!
66 mood

Kleit on valmistatud
PTA laojääkidest.

Kirill
Safonov
Kes sa oled ja kust tuled?
Disainer olen, tekstiili ja moega tegelen.
EKA-st tulen.
Kas vana on parem kui uus?
Kõik oleneb kontekstist. Vana mööbel on
peaaegu alati parem kui uus. Riietega on
veidi teisiti – second hand'idest võib leiada
ka ebakvaliteetseid ja mitte eriti ilusaid
rõivaid, samal ajal kui vintaažrõivad on lahedad ja pakuvad lõputult inspiratsiooni.
Mis praegu käsil?
Uus kollektsioon.
Geniaalseim moeleiutis?
Geniaalne on see, mis on lihtne, nii et
T-särk! Rõivaese, mis algselt oli mõeldud
aluspesuks ja mida nüüd kannab kogu
maailm – see on ju geniaalne, või mis?
Palun mõni vihje algavaks moekevadeks.
Ärge kartke erksaid värve ja vaadake ringi
vanaema riidekapis – ehk leiate sealt midagi, millest endale üht-teist moodsat teha!

Kleit on valmistatud Denim
Dreami laojääkidest.
mood 67

