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Karim Rashid on sündinud Kairos 
1960. aastal. Ta kasvas üles Kanadas 
ja tahtis noorena saada hoopis 
džässmuusikuks. 1980ndatel, pärast 
tööstusdisaini eriala lõpetamist 
Carletoni Ülikoolis Ottawas, asus 
Karim Rashid mõneks ajaks elama 
Itaaliasse, kus töötas Ettore Sottsas-
si juhendamisel Napolis ja Rodolfo 
Bonetto käe all viimase Milano 
stuudios. 
Tema tõus alates sellest ajast on 
disainivaldkonnas olnud ütlemata 
lennukas.
Tagasi Kanadasse pöördudes alus-
tas Rashid koostööd KAN Töös-
tusdisaineritega, avas oma esimese 
stuudio Babel Inc and North Studio. 
Praegu elab ja töötab ta New Yorgis 
ja Amsterdamis.
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KArim rAshid: tahan muuta 
maailma disaini kaudu
Karim rashid on värvikas, dünaamiline ja viljakas disainer, kelle projektid on tähelepanu keskpunktis  
olnud juba 25 aastat. Rashid pole lihtsalt disainer, ta on trendilooja, dJ, paljude auhindade võitja ja  
disainimaailma arvamusliider, kelle artikleid tsiteerivad nii tudengid kui ka konkurendid. 
     Rashidi missiooniks on muuta maailma disaini kaudu. milano messil i saloni 2013 tutvustas ta B-line’i 
messiboksis oma värskeimat loomingut: tooli Gemma ja peeglit Oskar. Pressikonverentsil itaalia ajakirja-
niku Valentina Bertoldo küsimustele vastates tunnistas karim Rashid, et unistab paremast maailmast. 
     «meil on suur au kohtuda ideede generaatori ja miljonite värvide looja, disaini-imperaatoriga, kelle iga 
loodud ese on eriline ja räägib autorist, ning eseme dna kannab edasi tootjafirma geeni!» vahendab 
aili Ermel Valentina Bertoldo öeldud sõnu, mis Rashidi kõige paremini kirjeldavad. FOTOd: B-line jA tootjAd

V    õib-olla on see küsimus liiga isiklik, aga te olete nii loo-
minguline isiksus, et ma tahaksin küsida, kuidas see uus 
inspiratsiooniallikas – tütre sünd − hakkab mõjutama 
teie tulevast disaini ja loomulikult uneaega?
Mul sündis just esimene laps, tütar, ja ta on hoid-

nud mind ärkvel 13 päeva. Ma saabusin siia I Salonile enam vä-
sinuna, kui ma kunagi elus varem olen olnud. Samas väga eruta-
tuna sellest uuest kogemusest. Ma vaatasin oma tütre silmades-
se ja mõtlesin endamisi: kas tema elab aastal 2100? Tõenäoliselt 
jah. Milline paik on maailm 22. sajandil? Ja ma lugesin ta silma-
dest välja, et see saab olema lõpuks ilus piirideta maailm, kus ei 
ole kõiki neid vaidlusi piiride- ja rassiküsimuste üle ega majan-
duslikku kaost, kõike seda, mis on praegu. Ja disainil, arvan ma, 
on võimu kaasa aidata sellistele positiivsetele muudatustele.

olete täiesti kindel?
Jah, teate, ma tahan disainida mõned beebiasjad. See, mida pa-
kutakse kaubamajades, on haletsusväärne ja šokeeriv. On kaks 
teed maailmas edasi liikumiseks – kaks segway’d (kaherattaline 
akuga iseliikur – toim.): lapsed − nende tooted peavad olema pa-
remad − ja seoses rahvastiku vananemisega puudega inimesed 
– ka nende tooted peavad olema paremad. Mul on praegu poo-

leli üks tööprojekt puuetega inimestele ühele Ameerika firmale. 
See turg on haletsusväärne ja häirivalt tühi!

Niisiis, ma olen 52aastane. Kasvasin üles koos hea disainiga, 
nagu näiteks Rodolfo Bonetto (disaini tööstusliku tootmise al-
gataja 1960.−70ndatel aastatel – toim.). 70ndatel aastatel, kui 
ma läksin New Yorki Moodsa Kunsti muuseumisse, kus oli uus 
rahvusvahelise stiili näitus, olid esindatud Ettore Sottsass, Joe 
Colombo ja teised, ka moedisainerid. Kasvasin üles koos sellise 
kultuuripärandiga. Sellepärast, kui ma saan vanemaks, olen 60-, 
70- või 80aastane, tahan kasutada hästi disainitud asju.

Niisiis on disain väga mitmekülge vahend, kujundamaks 
meie sotsiaalseid veendumisi ja igapäevaelu.

oleme näinud teie disaini juba 25 aasta jooksul. teie objektid on pi-
gem mängulised kui kasutajasõbralikud. Ka uus tool gemma, mis 
vajab lähemat tutvustamist. ja kas teadsite, et gemma tähendab 
itaalia keeles pärli ja aga see tool on nii nurgeline, et ma ei mõista, 
millest selline inspiratsioon tulnud on?
Ma ei näe esemeid naiselike või mehelikena. Minu jaoks on as-
jadel sugu ainult siis, kui kasutusfunktsioon seda nõuab. Näi-
teks raseerija meestele ja naistele on erineva kuju ja värviga, 
kuid žilett on ju sama ja otstarve on sama. Kui raseerijat kasuta-
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taks erinevalt, oleks mõttekas teha erinev disain. Praeguse näite 
puhul ei ole disainierinevusel mitte mingit mõtet.

Me elame digiajastul, kus kõik on liikuv. Analoogajastu oli 
staatiline. Vaid viimased 30 aastat oleme elanud digiajastul, kus 
me oleme alles beebid. Mis on 30 aastat võrreldes 100 000aas-
tase staatilise maailmaga?

Gemma tooli puhul tahtsin luua digiajastu tooli, mis tundub 
liikuvat. See on väga mugav tool õigel kõrgusel asuvate käsitu-
gedega. Ja kas naised ei ole siis vahel nurgelised ja dünaamili-
sed?

Aga peegel oskar?
Ma vajan, et mu elu oleks takistusteta ja ilma liigsete asjadeta. 
Mulle meeldib väga kord, sest olen Neitsi tähtkujust. Kui näi-
teks oleks olemas uksed ilma käepidemeteta, siis mulle need 
meeldiksid. Kui ma lähen trenni, kasutan ma sisenemiseks oma 
sõrmejälge. Mul tuli idee sellisest peeglist juba 20 aastat tagasi. 
Mõnikord võtab lihtne asi aega. Ma disainisin selle peegli, läh-
tudes mõttest, et kui sa sisened majja, vajad sa kohta, kuhu ase-
tada oma võtmed, telefon ja riputada mantel ning ennast imet-
leda! Seal on üks arendus veel, peegli sees on valgus!

te ütlesite, et teile meeldib takistusteta lihtne elu. Kas see on teie 
jaoks luksus?
Jah, ma arvan, et luksus on kerge ja lihtne, midagi, mis ei vaja 
hooldust. Miks mulle meeldib see tootja (B-Line), näiteks nen-
de riiul Bobby (disainer Joe Colombo – toim.) on heaks näiteks 

sellest, et tööstusdisain ja disainerid teevad asju luksuslikult, 
targalt ja ilusalt.

Oleme praegu sisenenud kontseptualismikooli, milles asja-
del peab olema tunne ja iseloom ning isikupära. Kuid me unus-
tame tihti, et ese peab olema kasutamiskõlbulik ja funktsionaal-
ne.

Disain ongi funktsionaalne, sest on tehtud inimeste jaoks. 
Kui ese ei ole enam funktsionaalne, on see kunst. Ja kunst on 
midagi, mida tehakse enese rõõmuks.

Me elame mugavas maailmas. Inimesed kasutavad üha roh-
kem plastesemeid. Mind on õpetatud nii, et eseme disain on ju-
hitud mitte stiilist ega trendidest, vaid inimeste sotsiaalsest käi-
tumisest.

mis võiks olla järgmine ese, mis oleks kõige funktsionaalsem ja liht-
sam, mille te disainite?
See on top secret! (Naerab …)

millises keskkonnas, kas õues või toas, te kujutate ette oma toodete, 
plastist toolide gemma ja Woopy kasutamist?
Kui te olete vannitoas, siis on seal palju plastesemeid, kui ava-
te külmkapi, siis seal samuti. Aga millegipärast, kui tegemist on 
mööbliga, siis kõik inimesed mõtlevad, et see on mõeldud õues 
kasutamiseks. Kindlasti mitte, minu toolid Gemma ja Woopy 
sobivad nii tuppa kui ka õue või rõdule. Ma olen selle poolt, et 
ei pea olema erinevat mööblit õue ja toa jaoks, see on ebavajalik, 
see on sama teema, millest enne rääkisime.

Karim Rashidi disainerikäekirja iseloomustavad tugevalt ära- 
tuntav esteetika, mitmekülgsus, funktsionaalsus ja originaalsus.  
Ta on disaininud üle 3000 objekti nimekatele mööbli- ja 
valgustitootjatele, loonud moekunsti ja interjöörilahendusi. 
2013 omistatu mööblisarjale Ottawa Red dot disainiauhind. 
BoConsept.
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1. Kaks aastat tagasi loodud ajakirjahoidja ja pink Snoop on 
nutikas lahendus kas või esikusse. Tootja B-Line. b-line.it
2. Peegel Oskar, väike erinevates värvides valgustusega seina-
peegel, mis on ühtlasi nagi ja sahtel. Tootja B-Line. b-line.it
3. Artemide uus põrandavalgusti Solium on kõrge fiiberklaa-
sist LEd-põrandavalgusti (K 180 cm), mis seisab metalljalal. 
artemide.com
4. Tugitool Gemma, naiseliku nimega väike nurgeline tugitool, 
mis on valatud polüetüleenist. Tootja B-Line. b-line.it
5. Erinevast materjalist seljatugedega metalljalgadel tool 
Ottawa. Tootja BoConsept 2012. Eestis müüb salong 
BoConsept/Vepsalainen Tallinnas. boconcept.ee
6. Tool Kant on mänguline, vaba, polüpropüleenist iste. 
Casamania 2008. «Olla, tähendab luua – ma olen hull 
Casamania järele, Globalove!» ütleb Karim Rashid.
7. Kouch & Ouch on tekstiilist loodusliku-orgaanilise vormiga 
istumisase, mis võib olla nii diivan kui ka tugitool. disainerit 
inspireerisid maastik ja mugavus ning ta nimetab seda väljundit 
«kasualismiks». Tootja Casamania, 2009.
8. Edeva vormiga tugi- ja baaritool Woopi on mitmekülgse 
kasutusega nii kodus kui ka õues või ühiskondlikus ruumis. 
Plasttool sai sel aastal uued nahast katted. B-Line.
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