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Gabba-designer med ansvar
Gabba valgte en nyuddannet fra Designskolen Kolding, da herretøjsmærket skulle ansætte en ny designer
Med en teknisk velfunderet uddannelse bag sig, som har udstyret de studerende med viden om
håndværket bag designdelen, har nyuddannede Bruno Kleist en god styrke til at varetage både den kreative
og den kommercielle del af sit job hos herretøjsmærket Gabba.
“Som uddannet fra Designskolen Kolding er vi stærke i design og forståelsen for håndværket. I
designprocessen er det vigtigt at vide, hvordan tøjet produceres, og det tekniske vi har lært om blandt
andet materialer, kvalitet og konstruktion giver os en god indsigt i både det produktionsmæssige og det
kommercielle,” forklarer Bruno Kleist, som hos Gabba arbejder med processerne omkring udvikling af
kollektioner helt fra idégenereringen til det færdige produkt.
Han løfter dermed ansvaret efter, at designarbejdet er færdigt og hvor andre måske overlader næste step
til en konstruktør, varetager Bruno Kleist den videre kommunikation med leverandørerne.
“Jeg har ansvaret for Gabbas toppe, og ved opstart af ny kollektion arbejder jeg sammen med vores
designleder og sælgere om at finde inspiration og retning. Ud fra det, designer jeg kollektioner. Derefter
sætter jeg styles i gang hos leverandørerne, som jeg har kommunikationen med helt frem til vi får
salgsprøver hjem, der skal vises på messer og til kunder. Det er nok ikke så normalt, men jeg får meget
ansvar i processen og synes, det er spændende med leverandørkontakt og tæt indsigt i, hvor tøjet bliver
lavet henne, så jeg kan følge kollektionen hele vejen,” fortæller Bruno Kleist.

Future of Fashion
Tid: Mandag d. 23. juni
Sted: Børsen, 1217 København K.
Program:
15.00 Velkomst.
15.15 Designskolen Koldings afgangsshow (18 designere).
15.45 Mulighed for at møde kandidaterne fra de tre uddannelser og se deres portfolios.
16.30 Kunstakademiets Designskoles afgangsshow (14 designere).
17.00 Mulighed for at møde kandidaterne fra de tre uddannelser og se deres portfolios.
18.00 Networking og drinks til video af TEKOs afgangsshow (fra show d. 31.01.14 / CPH Fashion week).
19.00 Future of Fashion 2014 slutter.
Deltagende skoler
Designskolen Kolding, Kunstakademiets Designskole og VIA Teko Design & Business, som alle er partnere i
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, der står bag det fælles tiltag i samarbejde med Dansk
Erhverv og wear. Se mere på www.innonetlifestyle.com

Faktaboks
Gabba blev grundlagt i 1995 af de to ejere Karen og Ole Madsen. De laver herretøj og det har fra
begyndelsen været hensigten at skabe kreationer med personligt præg og appellere til mænd med en egen
personlig stil, som ikke ubetinget følger den seneste trend.
Virksomheden sælger til Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Grækenland og Japan.
www.gabba.dk

