REMIX Show
Yusuf Kalem uit Turkije wint Remix goud
REMIX, de internationale mode- en bontcompetitie georganiseerd
door de International Fur Federation (IFF) en ondersteund door
Vogue Talents, maakte de winnende ontwerpers op 4 maart jl.
bekend tijdens haar jaarlijkse prijsuitreiking in Milaan.

Dit jaar werd Yusuf Kalem uit Turkije
bekroond met de Gouden prijs. Yusuf deed
de jury versteld staan met drie looks geïnspireerd op de groene kevervleugels met
juwelen die het plafond sieren van een
paleis in België en met zijn bontkledingstukken van vos en nerts. De ontwerper, die
is afgestudeerd aan Yeditepe University, wil
in de toekomst lerend werkend in een
modehuis.
De jury, bestaande uit Sara Maino (senior
editor van Vogue Italia & Vogue Talents)
Gian Luigi Paracchini (mode-criticus bij
Corriere della Sera), Tamu McPherson
(Amerikaans blogger en auteur van All the
Pretty Vogels en street-style fotograaf ),
Gabriele Colangelo (modeontwerper) en
Malcolm Mcinnes (Group Director van het
Onderwijs op Istituto Marangoni), selecteerde Yusuf Kalem's innovatieve design uit
meer dan 36 kledingstukken die gepresenteerd werden.
De REMIX Zilveren prijs ging naar Sophie
Sälekari uit Finland voor haar stuk van
Saga Furs koninklijke nertsen gemengd
met kalfsleer, Swarovski kristal, glazen kralen en pailletten. Ze komt oorspronkelijk
uit Finland en studeerde af op mode en
kleding ontwerpen aan de Aalto University
in Helsinki.
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Lorenzo Sisi uit Italië ontving de bronzen
award met een bontjas van langharige
bever, geschoren bever en zwarte nerts.
Deze Italiaanse fashion design student,
afgestudeerd aan IED, richt zich vooral op
herenkleding.
Alle drie de winnaars krijgen in Vogue Italia
een hoofdartikel met foto’s van hun
kledingstukken dat eind maart op Vogue’s
officiële website wordt gepubliceerd.
Elk jaar geeft REMIX opkomend talent uit
de hele wereld een kans om innovatieve
ontwerpen te presenteren aan een zeer
invloedrijk, internationaal publiek en om
de wereldwijde aandacht van een heel
scala van traditionele en online media
kanalen te ontvangen.
Meer dan 900 gasten woonden het evenement bij en onder hen was ook, Chiara
Ferragni - de oprichter van blondesalad.
com - die alle finalisten backstage veel
geluk wenste.

Chiara Ferragni

De IFF wil graag alle ontwerpers die meededen aan REMIX 2015 bedanken. Alle
ontwerpers die deelnamen aan de REMIX
ontwerpwedstrijd zijn de winnaars van hun
eigen nationale ontwerpwedstrijd, wat
resulteerde in een uitstekend niveau van
innovatief design in de laatste fase.

Yusuf Kalem ontvangt de gouden prijs uit handen van Mark Oaten
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De International Fur Federation (IFF) is
de stem van de bonthandel. De CEO is
voormalig lid van het Europees Parlement en lid van de Raad van Europa,
Mark Oaten. Meer dan 60 jaar geleden
is de basis gelegd, de IFF beschermt
de belangen van de bonthandel, stimuleert innovatie en stelt hoge eisen
aan en vertegenwoordigt de bontindustrie. De IFF vertegenwoordigt 44
nationale bonthandelorganisaties uit
36 landen.

De leden zijn afkomstig uit
de hele pelsketen: boeren, trappers,
veilinghuizen, handelaren, makelaars,
kopers, pelzerijen en ververijen, ontwerpers, fabrikanten, groothandelaren,
marketing organisaties en retailers.
Naast de kantoren van de nationale
verenigingen, is er het IFF hoofdkantoor in Londen en zijn er dochterondernemingen in Beijing en Brussel. De
IFF bevordert strikte gedragscodes die
voldoen aan vaststaande en aanvaarde
normen voor dierenwelzijn of deze
overtreffen, zowel voor wild als gefokt
bont. De IFF ondersteunt en stimuleert
de introductie van de wetgeving inzake dierenwelzijn die gebaseerd is op
gedegen wetenschappelijk onderzoek
en andere praktische overwegingen,
van over de hele wereld.
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REMIX heeft inmiddels zijn 13e editie
afgerond. De IFF lanceerde REMIX in
2003 en sindsdien hebben meer dan
600 studenten uit meer dan 25 landen
deelgenomen aan deze competitie.
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