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   Reet Aus ir modes un kostīmu dizainere un vecākā pētniece Igaunijas Mākslas 

akadēmijā. Visas viņas kolekcijas veidotas pēc principa - izmantot otrreiz un 

piešķirt vērtību nevajadzīgām lietām. Reet Aus doktora darbs “No atkritumiem 

atkal modē – otrreizēja izmantošana modes dizainā” paver iespējas izmantot 

apģērbu otrreiz modes dizainā un masu apģērbu ražošanā. Šāda veida modes 

attīstības dēļ ir tikusi izveidota sabiedriskā platforma “Trash to Trend”. Kopš 2012. 

gada dizainere sadarbojas ar Beximco – vienu no lielākajiem apģērbu ražotājiem 

Bangladešā. Bangladešu viņa izvēlējusies kā savu pētījumu un kolekcijas rašanās 

vietu. Tas tāpēc, ka Bangladešā ir milzīgas ar tekstila ražošanu saistītās problēmas 

– tur nav atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un līdz ar to lielākā daļa viņu 

atkritumi tiek sūtīti uz Ķīnu, izbērti izgāztuvēs vai sadedzināti. Dizaineres mērķis ir 

saglabāt viņas personīgos vides standartus apģērbu ražošanā, un ar savu dizainu 

dot iespēju lietām un materiāliem atdzimt. Viss viņas darbs veltīts “lēnajai modei” 

un apģērbu kolekcija pilnībā veidota no tekstila ražošanas atlikumiem. Viņa turpina 

pierādīt, ka gudrs dizains spēj glābt kalnus ar neizmantotiem audumiem un dabas 

resursus, kas patērēti tos ražojot.  

Reet Aus apģērbus iespējams iegādāties veikalos ne tikai Igaunijā, bet arī 

Lielbritānijā, Francijā, Vācijā un Šveicē, kā arī tie ir nopērkami arī internetā.  

Māksliniece ir izstrādājusi industriālu upcycling metodi, kas iekļauj pilnīgu apģērbu 

dzīves cikla analīzi. Metode ļauj pāri palikušajiem materiāliem cirkulēt rūpnīcas 



 
 

 

iekšienē un atgriezties ražošanas procesā. Lielākajai daļai masu produkcijas 

ražotāju paliek pāri 18% no izmantotā materiāla, kas parasti nonāk izgāztuvēs vai 

tiek sadedzināts. Katra Reet Aus radītā prece vidēji ietaupa 75% ūdens un 88% 

elektroenerģijas. Ražotie produkti tiek pakļauti UPMADE® sertifikācijas prasībām. 

Dabas principu izmantošana uzņēmējdarbībā  

Atkritumi ir izejvielas – kas vienam atkritumi, otram vērtīga izejviela. Radot jaunus 

kvalitatīvus apģērbus no audumu atgriezumiem, tiek samazināts gan atkritumu 

daudzums, gan ietaupīti resursi jaunu audumu ražošanai.   

Ko skolēni var mācīties?  

Skolēni var iedvesmoties dot iespēju “atdzimt” veciem materiāliem un 

priekšmetiem, radot jaunas lietas ar pievienoto vērtību. 

Papildus informācija 

http://www.reetaus.com/about 

https://vimeo.com/27238423 

https://vimeo.com/reetausfashion/videos 

http://greennewdeal.eu/green-economy/successes/eco-sensible-fashion-

collections-by-estonian-designer-reet-aus.html 

https://www.youtube.com/watch?v=XaoFuq7B6uA 

info@ausdesign.ee  
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