FASHION // INTERVIEW
Ole Yde var på catwalken i Paris
under den franske modeuge
den 1. oktober 2014 med YDE
SS15 kollektionen.

Den 36 årige designer er
født og opvokset i Odense.
I en alder af 18 år flyttede
han til København for at
studere på Danmarks
Designskole. I 2002
forlod Ole Yde skolen
kort før eksamenen for
at forfølge sin drøm
om at etablere sig
under eget mærke.
Han begyndte sin
karriere ved at skabe
unikke kjoler til private
kunder, som han stadig
gør i dag. YDE blev
lanceret i 2005 og er
kendt for sin originale
og delikate blanding af
moderne nordisk design
og overdådige materialer.
Ole er en feinschmecker,
når det kommer til
materialer - og arbejder ofte
med blonde, pels, silke og
brokade af højeste kvalitet.
Kendte danske kvinder som
Kronprinsesse Mary er ofte set
i Ole Yde design.

Ole Yde:

En kæmpe ære
at blive inviteret
ind på den
internationale
scene

Q&A
Hvordan ville den unge Ole Yde reagere, hvis han som
designstuderende fik at vide, at han 15 år senere ville se sine
egne designs på catwalken under modeugen i Paris? Ville han
blive overrasket, eller er det helt som ventet efter planen? Både
og, fortæller han, for ambitionerne har altid været der, for den
36-årige haute couture designer.
”Lige siden jeg var barn, har jeg jo vidst, hvad jeg ville, og da jeg
var yngre, var jeg meget sikker på, at det var min skæbne. Jeg er
nok mere overrasket og ydmyg over det i dag,” siger Ole Yde.
For anden gang på to år har han haft en prêt-à-porter kollektion
på podiet under den franske modeuge – senest 1. oktober 2014,
hvor han blev inviteret til Paris som en del af den officielle
kalender.
” Jeg blev selvfølgelig meget glad, da Yde fik lov at komme
på for anden gang. Det er altid rart, at andre, der arbejder i
samme branche, kan se noget interessant i det arbejde, jeg selv
brænder så meget for,” siger han og fremhæver, at det er en
kæmpe ære at være med på den internationale scene.
Hvordan har du oplevet den opmærksomhed, der følger
med, når man har sine designs med på catwalken Paris?
”Det giver jo en meget større synlighed, og døre bliver åbnet,
der ikke var mulige før. Pludselig er der nye markeder, der
begynder at være interesserede. Men det skal stadig følges op
af en masse hårdt arbejde. Det er bestemt ikke noget, der bærer
frugt af sig selv.”

Med en invitation i hånden til den
franske modeuge er dørene slået op til
det internationale marked. Designer Ole
Yde vil benytte muligheden til at forløse
brandet YDEs internationale potentiale.

Af Tina Birkkjær Nikolajsen

Hvordan oplever du modebranchen? Er der noget, der har
overrasket dig gennem de seneste 10 år, hvor du har været
med helt fremme i designfeltet med YDE?
”Jeg synes, at modeverdenen er både smuk og grim. Jeg føler
mig meget privilegeret over at få lov til at leve af at drømme
og fortælle historier, men jeg bryder mig ikke meget om den
politik og det hierarki, der også er i modeverdenen. Rigtig
mange kreative mennesker er meget sårbare og skrøbelige - det
bliver man let af at give så meget af sig selv til bedømmelse
hele tiden. Det er derfor vigtigt for mig at arbejde sammen med
stærke, rolige personligheder, der kan give mig noget balance.”
En kollektion af yndlings-styles
For at synliggøre brandet yderligere og for at nå ud til en
bredere målgruppe lancerede YDE en mere kommerciel
del af kollektionen, til mere konkurrencedygtige priser, ved
Copenhagen Fashion Week i august i år.

Hvordan vil du beskrive denne kollektion?
” Det er en ungdommelig og moderne kollektion, der kan
bruges af de fleste kvinder. Det har været vigtigt at lave styles,
der er nemme og behagelige at bruge, og som man gerne
skulle have lyst til at have på igen og igen.”
Vil man stadig finde eksklusive materialer, selvom det er en
anden prisklasse end YDE prêt a porter?
”Absolut. Materialer har altid været meget vigtige for mig. Af
samme grund er alting også foret i satin af 100 % silke. Vi har
været meget påpasselige med, at det er en kollektion i høj
kvalitet, som skal have nøjagtig samme kærlighed som alt
andet, vi laver.”
Hvilke egenskaber i designet vil du gerne have til at
kendetegn denne linje?
”Jeg vil gerne have, at det er kollektion fuld af yndlings-styles
til en kvindes garderobe. Design, som er interessant samtidig
med, at det er let at leve og fungere i.”
Hvordan kan man genkende YDE i denne linje?
”Linjen er feminin og frisk. Noget som, jeg altid synes, er vigtigt
i alt, jeg laver. Der er også klassiske YDE silhuetter, som jeg
holder meget af fortolket på nye måder.”
Et af elementerne i den nye kollektion er en mørkeblå minkpels
i meget fin kvalitet med galoner i læder, der får pelsen til at se
stribet ud. Ole Yde beskriver selv pelsen som kort og sporty i en
”nem” blå farve, der kan bruges til alt og ikke kræver et særligt
humør. Prisen er 29.000 kroner og på sin vis en overkommelig
pris for en designerpels.
Hvilken type kvinde har du haft i tankerne
i designet af denne jakke?
”Jeg har haft en masse forskellige typer
af kvinder i tankerne. Den er blevet
begejstret beundret af en masse
forskellige typer lige fra unge
fashionistaer til ”fine” damer
med indtil flere pelse i garderoben.
Pels kan så let få et meget støvet
udtryk, og det har været vigtigt
for mig, at det ikke måtte være
en promenade pels.

Ole Yde var på catwalken i Paris under
den franske modeuge den 1. oktober
2014 med YDE SS15 kollektionen.
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