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VM-Textransf projekt.
Besøg på TEKO – Danmark
I forbindelse med VM Textransf projektet tog
vi til Danmark for at få et nærmere indblik I
de træningsaktiviteter, som TEKO har
udviklet.
TEKO arbejder med erfaring og viden
indenfor visual merchandising.
Målet med besøget var at studere de kurser,
som TEKO udbyder. Vi kiggede også på
emner
som
metode,
træning
af
medarbejdere og forholdet til branchen.
Vi havde brug for disse informationer, ikke
blot for at vælge træningsprogram, men også
for at se, hvordan traditionel undervisning
kan tilpasses til e-learning og e-learning
værktøjer..

TEKO Design and Business har sit hovedsæde
I Herning (Danmark).
Det er en undervisningsinstitution med et
bredt udvalg af undervisningsforløb indenfor
design og livsstil.
TEKO opstod for at dække modebranchens
behov, og samarbejder med virksomheder i
denne branche.
Se de mange billeder her på siden fra vores
besøg.

Lithuanian Brands to globe
For få uger siden præsenterede den litauiske
beklædnings- og tekstilindustris sammenslutning på et
aftenarrangement nogle fantastiske kollektioner med
litauiske brands “Baltijos mada / Lithuanian Brands to
Globe”.
Side 2

Vi håber I synes om dem.
TEKO er uden tvivl den bedste partner, vi
kunne få med i dette projekt!

Kunst til kroppen
Kreativiteten fik frie tøjler, da 52 studerende på
professionsuddannelsen i Design &
Business foldede deres skabertrang ud i projektet:
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”Kreativ Form”. Projektet strækker sig over fem
uger på tredje år af uddannelsen.
Side 2

Lithuanian Brands
to Globe
For få uger siden var den litauiske
sammenslutning af aktører i beklædnings- og
tekstilindustrien vært for en aften med
præsentation af litauiske brands - Baltic
Fashion / Lithuanian Brands to Globe. Dette
foregik i forbindelse med en udstilling “Baltic
Textile and Leather 2013”, som markerede
åbningen af LITEXPO, et litauisk udstillingsog kongrescenter- Baltic Fashion / Lithuanian
Brands to Globe.
2014 Forår / Sommer kollektionen omfattede

Portugal, Indien, Rusland og mange andre
lande.
På Baltic Fashion / Lithuanian Brands to
Globe blev designeren og stylisten Agne
Jagelavičiūtés kollektion udnævnt til at være
den mest originale af de nye brands. Det
koncept, som Agne havde skabt til denne
aften, var inspireret af et kvindesmykke; mod
på originalitet og et dristigt eksperiment med
at kombinere hvad der umiddelbart synes
uforeneligt.
Forretningskvinden Inga Stumbrienė havde
sin datter Estela med til præsentationen af
tøjet. Det var ikke første gang den lille model
var på studietur, og tilrettelæggeren af

______________________________________________

ti litauiske brands , " Rose ", " Introstyle " OST
Indigo , Attelas Fashion " , " Wolf Fur "," The
Passenger "," Baltic Fashion , John Linen ","
Spencer "," Loula ET TU. Præsentationen af
kollektionerne på Baltic Fashion / Lithuanian
Brands to Globe blev overværet af mange
fremtrædende gæster fra f.eks. Indien,
Litauen og Polen: ambassadør Monika Kapil
Mohta , æreskonsul Mr. Rajinder Kumar
Chaudhary , MP Birute, Lithuanian Apparel
and Textile Industry Association, som
indledte arrangementet. Publikum bestod af
designere,
repræsentanter
fra
modebranchen, iværksættere fra Litauen og
de nordiske lande, Frankrig, Spanien,

arrangementet, Severa Čepulienė,lagde
mærke til pigen og tilbød, at hun kunne
komme op på scenen. I. Stumbrienė, der altid
er venlig og imødekommende, accepterede
udfordringen – hun har, når alt kommer til alt,
arbejdet som model mere end én gang. Så
det var kun et spørgsmål om nogle minutter,
før hendes datter modigt gik hen af podiet..
Hun viste de fantastiske "Wolf Fur"
produkter. Præsentationen omfattede 160
forskellige stykker tøj. "Det er vidunderligt, at
Litauen har fantastiske mærker, hvor
produktet har en kvalitet og originalitet, vi
kan være stolte af", sagde tilrettelæggeren
Severa Čepulienė.
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Kunst til
kroppen
By Benedicte Thorseth

De studerende har haft mulighed for at udvikle
deres formsans i arbejdet med skulpturer.
Inspirationen er hentet fra kunstens verden. Her
skal materiale, form, farver og struktur blive til
en enhed. De færdige kreationer skal vises på en
krop, men ikke nødvendigvis som tøj, der kan
bruges.

Fra skrot til slot
I forløbet har de studerende arbejdet med mange
forskellige materialer for at undersøge, hvad man
eksempelvis kan bruge pels og linoleum til
udover tøj og gulvbelægning.

”Man kan sige, at processen er gået fra
skrot til slot. Jeg blev inspireret af en
skulptur, der er lavet af affald. Det var en
sjov og fantastisk proces. Vi arbejdede
med mange forskellige materialer,
eksempelvis pels og linoleum. Jeg endte
med at bruge balloner. De nedereste er
beskidte, mens de øverste er helt rene og
pyntet med blonder,” fortæller
designstuderende Heidi Margrethe
Kristiansen.
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Expo “Greek Design=Good
Design”, 28.11-2.12.2013,
HELEXPO
Den
græske
organisation
for
industrielle
ophavsrettigheder organiserer en udstilling sammen med
sin EU søsterorganisation OHIM for aktivt at forbedre og
fremme græsk design og støtte græske designere.
Under navnet “Greek Design=Good Design” finder denne
udstilling sted i HELEXPO PALACE i Marousi, fra torsdag
28 November til mandag 2 december 2013.
Den officielle åbning af udstillingen sker torsdag 28 November.

Se det på Youtube:

“Greek Design=Good Design” udstillingen henvender sig til et meget bredt publikum:
designere, iværksættere, repræsentanter fra pressen, butiksledere og andre
interesserede. Der præsenteres ca. 300 kreationer af henved 140 designere fra disse
brancher: smykker, beklædning, emballage, møbler og andre produkter til hjemmet.

http://www.youtube.com/watch?v=unKWT0vcEVE

D-Due på Dover
Street Market
Ginza –Tokyo!!! Et
nyt koncept
indenfor fashion
retail…
Dover Street Market er et stormagasin skabt af Rei Kawakubo , japansk designer og grundlægger
af Comme des Garçons, med det formål at et udvalg af designere fra forskellige områder kan
præsentere deres kreationer, samtidig med at de deler lokaler med verdenskendte mærker som
Alexander McQueen, Fred Perry, Marni, Louis Vuitton...
Dover Street Market findes i London, New York og Tokyo. Det er en konceptbutik, der er tænkt
som et sted, hvor man kan udtrykke sig kunstnerisk, og hvor vi bliver præsenteret for en anden
måde at føle og fortolke modetrends på og får de sidste nye tendenser.
I dette tilfælde er stedet og omgivelserne Ginza Street, Tokyo, og det er her D-DUE har gjort
kunstnerisk skabelse og genskabelse til en speciel event , hvilket er et nyt koncept indenfor fashion
retail .
Det der karakteriserer D-Due projektet defineres af designet i kollektionerne,- den måde de
kunstneriske teknikker bruges på, der er mere relateret til kunst kombineret med de metoder, der
anvendes til tekstilproduktion: malerpensel, spray, tegnerekvisitter, screen print i hel skala.
En hel bygning med både udstilling og brands. Her er billeder af de områder, hvor de kreative
brands er, og hvor D-DUE viser de forskellige mærkevarer.

2013. April 26th. D –Dues nye pop up butik på
Dover Street Market Ginza -Tokyo
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Adana UniversityIndustry Joint Research
Centre (ÜSAM)
Den 11. September 2013 blev der afholdt generalforsamling i Adana University-Industry Joint Research Centre (ÜSAM), som foregik i Adana
Chamber of Industry (ADASO) Hall. På generalforsamlingen blev der holdt oplæg om "Virkningen og betydningen af lokale tiltag I forhold til
samarbejde mellem universitet og industri” og "R&D Innovations succeshistorier”.
Talerne understregede behovet for samarbejde mellem universitet og industri i alle sektorer og specielt tekstilbranchen. Der blev præsenteret
forskellige nye metoder fra uddannelsesinstitutioner på forskellige niveauer: Adana Organized Industrial Region Vocational High School, Turkish
Textile Foundation Vocational School og Technical Education Center, Technical High School (METEM - baseret på en tysk samarbejdsmodel
mellem industri og uddannelsesinstitutioner), som leverer faglært arbejdskraft til tekstilsektoren ikke kun i Adana, men også til
middelhavsområdet og de sydøstlige regioner.
“Siden grundlæggelsen for 13 år siden i år 2000 har Adana ÜSAM ydet en eksemplarisk indsats for og med succes bidraget til udviklingen af
samarbejdet mellem universitet og industri” udtalte rektor for Çukurova Universitet.
Et nyligt eksempel på den effekt, der er skabt i regionen, er “TICKOTEX” projektet, som bliver ledet af et internationalt konsortium fra Rumænien,
Tyrkiet og Tjekkiet. En del af aktiviteterne fra tyrkisk side sker gennem en Adana ÜSAMs samarbejdspartner, Kivanc Textile Inc.. Adana ÜSAM
tildelte Kıvanc Textile opgaven, da man havde fået dette EUREKA projekt godkendt. Projektperioden er 36 måneder. Det totale projektbudget er
på 1 million Euro og en tredjedel af budgettet går til Tyrkiet. Projektets primære mål er at udvikle nye multifunktionelle tekstilstrukturer med
biologisk aktive komponenter fra planter, for at forhindre spredning af smitsomme sygdomme som Borreliose og andre bakteriesygdomme, som
spredes via insekter.
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Partnere:
ATEXGA (Spain), email: atg@atexga.com
TEKO (Denmark), email: spe@viauc.dk
IDEC (Greece), email: lila@idec.gr
LATIA (Lithuania), email: latia@latia.lt
ADANA university (Turkey), email: hamit.serbest@adanausam.org.tr
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