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Håndarbejde er luksus!
De afrikanske designere repræsenterer ikke alene et nyt take på
mode, men taler også til tidens bevidste vestlige forbruger, som
er træt af hovedløst overforbrug og i stedet er på udkig efter mode
med værdier: “Den sydafrikanske modejournalist Adam Levin
sagde engang: ’Det potentiale, vi har i Afrika, handler om, hvad
folk kan gøre med deres hænder’. Tager man dette citat sammen
med Lanvins chefdesigner Alber Elbaz’ nylige udtalelse om, at
’tid er luksus’, har man efter min mening essensen af afrikansk
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Det øgede fokus på afrikansk mode betyder heldigvis også, at det
er blevet nemmere at få fingrene i afrikansk design. På Net-a-Porter.com kan du bl.a. shoppe den nigerianske mønstermester Duro
Olowu, som lige nu anses for at være en af Afrikas største designere, eller de mere stilrene Lemlem, hvis florlette håndvævede
bomuldssager produceres i Etiopien og ejes af den etiopiske supermodel Liya Kebede, og Suno, skabt af Max Osterweis og Erin
Beatty, baseret på Osterweis’ samling af kenyanske kangaer. På
Asos.com kan du shoppe kollektionen Asos Africa produceret af
Soko Kenya, som beskæftiger lokale kenyanske syersker, og også
Yoox.com har på det seneste i samarbejde med italiensk Vogue
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Afrikansk mode online

præsenteret flere afrikanske designere.
Jo, der sker rigtig meget med afrikansk mode lige nu – og de toneangivende designere er naturligvis med i front. Tag f.eks. politisk
bevidste Vivienne Westwood, der i samarbejde med International
Trade Center har designet en Ethical Fashion African Collection
bestående af tasker og accessories i afrikanske genbrugsmaterialer, eller CSR-hippe Edun, som længe har arbejdet med afrikanske
producenter og ditto kunstnere og kunsthåndværkere. Endelig er
Eastpak og hollandske Vlisco, som siden 1846 har produceret det
traditionelle afrikanske stof, på trapperne med en limited editionkollektion af rygsække, naturligvis i det karakteristiske waxed
cotton.
Afrikansk mode er i mere end en forstand rykket tættere på. I 2009
så Africa Fashion Week NYC dagens lys, og i 2011 indtog afrikansk
mode for første gang den engelske catwalk under navnet Africa
Fashion Week London (AFWL). “Vores mission med AFWL er at
bygge bro mellem de afrikanske designere og afrikansk inspirerede designere og deres målgruppe. At skabe en platform, hvor
designerne kan nå ud til flere kunder og opnå medieomtale,” siger
Ronke Ademiluyi, grundlægger af AFWL, der oplever en stigende
interesse fra ikke alene Vesten, men også fra den nye generation
af afrikanske unge, som efterlyser mode, der afspejler deres kulturelle arv.

Tekst Louise Maria Nyboe Andersen Foto PR, Imaxtree Produktfoto PR

Det er ikke længere nok at rette blikket mod modemetropoler som
Paris, London, New York og Milano, når du skal orientere dig om,
hvad der sker på modefronten. Det afrikanske kontinent er nemlig inde i en rivende økonomisk udvikling, og det betyder bl.a., at
afrikansk mode langsomt, men sikkert er ved at finde internationalt fodfæste. Igennem flere år har det afrikanske kontinent afholdt et hav af glamourøse modeuger – heriblandt South African
Fashion Week (SA Fashion Week) og Africa Fashion Week Nigeria
(AFWN) – og vist, at afrikansk mode er meget mere end traditionel hovedbeklædning og farvestrålende saronger.
De afrikanske designere vækker især international opmærksomhed, fordi de viser et miks af afrikanske print og vestlige snit, som
repræsenterer et nyt take på mode: “Den nye generation af afrikanske designere er yderst bevidste om traditionerne inden for
farver og print, men kigger på de vestlige silhuetter. De skaber
rene snit, men i vilde mønstermiks, som er helt utroligt smukke.
Derfor ser man også stjerner som Rihanna, Beyoncé, Alicia Keys
og Solange Knowles i mode fra afrikanske designere,” siger Chris
Pedersen, vært og tilrettelægger på programmet Afrika er det nye
sort, der har premiere på DRK i slutningen af september.

Duro Olow u

Efter Asien hviler alles øjne nu på Afrika, som er inde i en rivende økonomisk udvikling.
Det betyder bl.a. nye tendenser på den afrikanske modescene, og ELLE tager pulsen på
det store kontinent, som repræsenterer et forfriskende nyt take på det hele.
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Lemlem: Lemlem.com
(forhandles også på Net-a-Porter.com
og Mytheresa.com)
Duro Olowu: Duroolowu.com
(forhandles også på Net-a-Porter.com)
Lalesso: Lalesso.com
Suno New York: Sunony.com
(forhandles også på Shopbop.com
og på Net-a-Porter.com)
Asos, Asos Africa: Asos.com

modes potentiale; at skabe håndværksmæssigt produceret tøj til
luksusmarkedet. For seks år siden havde jeg mit eget mærke og
arbejdede med zambiske kvinder, som kunne bruge en måned på
at håndhækle en kjole, mens de grinede og sang. Denne glæde og
kærlighed blev kanaliseret over i kjolen og igen videre til bæreren.
At putte så meget kærlighed i noget er nutidens og fremtidens luksus,” siger Angelika Nyboe Andersen, som er opvokset i Zambia
og uddannet inden for business management og mode i London
og sidste år etablerede Zambia Fashion Council, som hjælper lokale zambiske designere på vej og i det hele taget arbejder for at
udvikle den zambiske modeindustri.
Som Vivienne Westwood siger det til modesitet Ethical Fashion
Forum: “Det giver folk kontrol over deres liv. Velgørenhed giver
dem ikke kontrol, det er det modsatte; det gør dem afhængige.”
Det gode håndarbejde og stoltheden ved selv at producere er da
også omdrejningspunktet for den etiopiske supermodel Liya Kebede, der står bag mærket Lemlem produceret i Etiopien: “Det
hele begyndte i 2007, hvor jeg besøgte min hjemby Addis Ababa
og talte med de dygtige vævere, som var ved at miste deres job,
fordi den lokale efterspørgsel ikke var stor nok. Jeg etablerede
Lemlem, fordi jeg havde et dybt ønske om at bevare den lokale
kunstart, som Etiopien er så kendt for, og samtidig skabe lokale
arbejdspladser. Der er så mange fantastiske ressourcer i Afrika, og
målet er at producere i Afrika og at arbejde ud fra en bæredygtig

model, der tillader vækst ude i de mindre samfund,” siger Liya,
som i 2010 blev kåret af Time Magazine som en af verdens 100
mest indflydelsesrige personer.

Et hav af stilarter
Som bekendt er Afrika et kæmpe kontinent bestående af 54 lande, og derfor oplever man også en enorm diversitet i moden – fra
skønne afrikanske print i vestlige snit til brusende maxinederdele
og klassisk couture: “Det sydlige Afrika er meget påvirket af Sydafrika, som overvejende er orienteret mod vestlig mode – jeans
og T-shirt er den mest almindelige form for hverdagsbeklædning
– Østafrika er mere orienteret mod Swahili-æstetik, som især er
kendetegnet ved brugen af perler, farven rød og vævede stoffer,
mens Vestafrikansk mode er kendt som særligt farverig og flamboyant og meget traditionelt afrikansk. Endelig har de fransktalende afrikanske lande en helt særlig flair for mode og en stærk
skrædderkultur,” siger Angelika Nyboe Andersen.

forfriskende alternativ
Der er selvfølgelig flere gode grunde til, at afrikansk mode har
vakt Vestens interesse: “Afrikansk mode er med sine smukke farver og mønstre et forfriskende alternativ til vestlig mode, og så
er den nye generation af afrikanske designere begyndt at designe
ready-to-wear, hvilket tiltrækker det globale samfund. Tidligere
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Afrika er i den grad
et kontinent på vej
frem. Bliv bekræftet
i det på Louisianas
forrygende udstilling, Chris Pedersens
kommende Afrikaprogrammer på DRK
og ikke mindst de
mange cool mærker,
der kan købes online.
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var tøjet meget traditionelt og tænkt til særlige lejligheder,” siger
Ronke Ademiluyi.
Chris Pedersen har også sit bud: “Det handler da helt klart om
økonomi. En af de største kæpheste i modebranchen er, at den
ingen samvittighed har. Den interesserer sig basically for nye
markedsandele og steder, hvor der kan kapres nye kunder. Det
begynder nu at være tilfældet med Afrika. Man siger, at seks af de
mest vækstende lande i verden ligger i Afrika, og at den afrikanske middelklasse er i vækst. Derfor er det også interessant at kigge
på kontinentet. Ikke bare fordi det snart vil være et stort marked
for forbrugsgoder, men også fordi de forskellige lande jo snart vil
have så store økonomier, at de selv vil blive kulturelle magtfaktorer. Derudover er der selvfølgelig den umiddelbare interesse for
Afrika, som for mange stadig er uopdaget land. Det er langt væk,
og kulturen er markant forskellig fra den skandinaviske – derfor er
det spændende at høre og se, hvad der sker i de afrikanske lande.”

Fashion-fremtid
En ting er dette øjebliksbillede, der viser, at afrikansk mode er
godt på vej, men hvordan ser fremtidsudsigterne mon ud – kan
afrikansk mode med tiden nå helt op på siden af modemetropoler
som Paris, London, New York og Milano? Angelika Nyboe Andersen forklarer: “Det, vi gør lige nu, kommer til at afgøre fremtiden for afrikansk mode. Med den store befolkningstilvækst, en

stigende middelklasse og et voksende forbrug har Afrika uden
tvivl potentialet til at blive en modemetropol. For at nå hertil er
det allervigtigste at forbedre infrastrukturen i landene; at sætte
de rigtige produktionsfaciliteter op, at forbedre transportmulighederne, så varer kan blive transporteret rundt og eksporteret til
udlandet og at udvikle skoler, hvor befolkningen kan blive uddannet i de forskellige modediscipliner. Jeg beundrer især Etiopien,
hvor regeringen har fokuseret på at omstille landet til en produktionsenhed. I de seneste år har landet udviklet 60 beklædningsfabrikker, 15 tekstilfabrikker, 28 lædergarverier og 18 skofabrikker. Det betyder bl.a., at firmaer som H&M, Primark og Tesco nu
også producerer i Etiopien.”
Chris Pedersen ser også lyst på fremtiden: “Lige nu er det en forholdsvis lille scene, men hvis kontinentet formår at skabe en samlet fortælling om afrikansk luksus, så står de stærkt, tror jeg. Der
er stor goodwill omkring Afrika som vækstområde, og de har en
stil, der er meget markant og sagtens kan appellere til forbrugere
i Europa, hvor vi jo endelig er begyndt at gå med farver og print.”
Og som Vivienne Westwood siger: “Det er en vidunderlig tanke,
at vi måske kan redde verden gennem mode.”
Psst … Indtil 25. oktober 2015 kan du se Louisianas store udstilling om
afrikansk kultur og identitet med mange skønne eksempler på afrikansk
stil og mode.

side 83

