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Olen Mulgi päritolu ettevõtja hingega unistaja. Kuigi mood on mind väik-
sest peale köitnud, siis ei ole ma end kunagi pidanud kõige loomingulise-
maks inimeseks. EKA moestilistika bakalaureuse õpe osutus valituks just 
seetõttu, et enda loovat poolt arendada ning töös hoida. Kui igapäevaselt 
olen pigem orienteeritud ratsionaalsele mõtlemisele ning loogilistele lahen-
dustele, siis pidasin vajalikuks tagant utsitada ka oma loovust. Juba õping-
ute teisel aastal tekkis mul tööalaselt võimalus areneda moeturunduse 
valdkonnas, pakkudes turundusabi  Nike Baltikumile. Sellest võimalusest 
arenes välja minu enda väike ettevõtmine - turundusagentuur Swish. Teo-
stades turunduskampaaniaid paljudele erinevatele brändidele on mul ol-
nud imeline võimalus rakendada koolis õpitud teadmisi ka praktikas. 
Minu portfoolios on tähtsal kohal ka taaskasutuse temaatika ning just 
see on valdkond, millele plaanin end ka tulevikus rohkem suunata. 

Hariduskäik

2002-2012 Rocca al Mare Kool
2012-2013 Culford School

2013-2015 Miina Härma Gümnaasium IB-Diploma
2017-2021 Eesti Kunstiakadeemia

Töökogemus

2017 Polhem PR praktikant
2017 Interstudio OÜ projektijuht

2018 Iris Janvier
2019 Age Creative sotsiaalmeediaspetsialist

2018 Swish agentuur

Programmide kasutusoskus

MS Word
MS Excel

MS Powerpoint
Adobe Photoshop

Adobe Indesign
Adobe Premier Rush
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Apocalypsis
Kuidas näeb maa-
ilm välja düstoo-
pilises tulevikus? 
Minu nägemuses on 
düstoopiline tulevik 
üsna värvitu ja hall. 
On toimunud suur 
katastroof ning need 
vähesed, kes on jäänud 
siia maailma, peavad 
leidma võimalusi ole-
masolevatest mater-
jalidest. Nii ka minu 
düstoopilise tulevi-
ku karakter VIKI on 
loonud endale keha-
katte sünteetili- 
sest tehismaterja-
list porolon, ehk ta 
on leidlikult taas-
kasutanud oma maga- 
misaset. Kuid sellegi 
poolest näeb ta välja 
väga elegantne ning 
samal ajal düstoopilise 
tuleviku keskkonda/
loodusesse sulanduv. 









Apocalypsis
Õppeaine: Moestilistika 2
Idee: Kelly Kotkas
Juhendaja: Ulvi Haagensen
Fotograaf: Aleksandr Kovaljonok
Modell: Victoria Tääker
Jumestus: Mädleen Mustonen
Tänud: Reine Kotkas, Piret Mikk, Kertin Vasser







Wanna go for a ride?
See projekt sai algatatud just  eesmär-
giga kombineerida enda tööd ja koo-
li. Pakkusin kliendile (Nike) välja 
teostada pisut kunstilisema lähene- 
misega brändi imagopildistamise. 
Stilistikas kombineerisin nii Nike 
uusima suvekollektsiooni kui enda 
garderoobis vanemad Nike rõivad, 
jalatsid ja aksessuaarid. Tulemus oli 
vahelduseks värske ning meeldejääv.
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Wanna go for a ride?
Õppeaine: VÕTA töökogemus
Idee & stilistika: Kelly Kotkas
Fotograaf: Silver Mikiver
Modellid: Sonya Tomson & Yasmyn
Jumestus: Mädleen Mustonen
Rõivad: Nike Esinduskauplused



Wanna go for a ride?
Õppeaine: VÕTA töökogemus
Idee & stilistika: Kelly Kotkas
Fotograaf: Silver Mikiver
Modellid: Sonya Tomson & Yasmyn
Jumestus: Mädleen Mustonen
Rõivad: Nike Esinduskauplused
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Üks kleit = kolm sündmust
Esimese kooliaasta õppeaines, Moeaja-
kirjandus, oli meil võimalus pakkuda väl-
ja Anne&Stiil  toimetusele mõni artikli-
teema. Väljapakutud teemade seast valis 
peatoimetaja välja enda lemmiku ning juhtumi-
si oli selleks teemaks minu poolt välja käidud 
“Üks kleit = kolm sündmust”.  
Artikli mõte oli anda lugejatele 
inspiratsiooni, kuidas kanda oma hinnalist 
disainerkleiti nii peole, kohvikusse kui ka tööle. 
Anne&Stiil toimetus valis välja kaks disainerkleiti, 
millele toetudes pidime looma kolm look’i. 











Reuse. Relove. Recycle
Tööalaselt on mul tekkinud põnev 
võimalus abistada turunduses sellist 
brändi nagu Basaar. Basaar on taaska-
sutuse müügiplatvorm, kus inimesed 
saavad osta ja müüa kasutatud rii-
deid, mööblit, tehnikat jms. Moestil-
istika erialaselt on see väljakutse ol-
nud äärmiselt põnev, kus igakuiselt 
olen pidanud organiseerima kampaa-
niapildistamisi ning stilistika pane-
ma kokku taaskasutuses müügil oleva-
test esemetest. See tähendab, et kõiki
tooteid on täpselt üks eksemplar, täpselt
ühes suuruses ja sa kunagi ei tea, 
mis sel korral valikus võib olla. 
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Reuse.Relove.Recycle.
Õppeaine: VÕTA töökogemus
Idee & stilistika: Kelly Kotkas
Fotograaf: Saara Steinberg
Modell: Anett Aurelya (System Estonia)
Rõivad: Basaar







Reuse.Relove.Recycle.
Õppeaine: VÕTA töökogemus
Idee & stilistika: Kelly Kotkas
Fotograaf: Saara Steinberg
Modell: Anete Marie (System Estonia)
Rõivad: Basaar
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Yllek Jewellery

Vabaaines nimega 
olmeplastiku taaskasutus 
moeaksessuaaride loomes, 
oli võimalus õppida taas-
kasutama ja ümbertööt-
lema väga palju erine-
vaid materjale. Vabaaine 
raames lõin enda ehtesar-
ja, mis sai inspirastiooni 
surfamisest. Enne ülikooli 
astumist oli mul võima-
lus elada Indoneesias Bali 
saarel ning seal igapäeva-
selt surfates tekitas plas-
tiku kogus ookeanis suurt 
mure. Tegeledes vabaa-
ines plastiku ümbertööt-
lemisega, läksid mu mõt-
ted automaatselt tagasi 
Bali randadele. Unistasin 
kuidas seal elades kor-
jaksin iga päev ookean-
is surfates endaga kaasa 
ettejuhtuva plastikupra-
hi ning töötleksin selle 
ümber aksessuaarideks. 
Just seetõttu said eht-
ed ka surfilaua kujulised.

Oma ehete loomisel ka-
sutasin materjaliks joo-
gipudelite plastikkorke.  
Laserprinteriga valmista-
sin  puidust ehete vor-
mid ning korgid sulata-
sin keraamilises ahjus. 
Sulanud korgi materjali 
muljusin ehetevormidesse 
ning jätsin kuivama. 
Seejärel algas lihvimis 
ning poleerimistööd.



Yllek jewellery



Yllek Jewellery
Õppeaine: Olmeplastiku taaskasutus 
moeaksessuaaride loomes
Idee & stilistika: Kelly Kotkas
Valikaine juhendaja: Mala Siamptani
Fotograaf: Saara Steinberg





Yllek Jewellery
Batu Bolong kõrvarõngad

Materjal: Joogipudelite plastikkorgid
Õppeaine: Olmeplastiku taaskasutus 

moeaksessuaaride loomes
Idee & stilistika: Kelly Kotkas

Valikaine juhendaja: Mala Siamptani
Fotograaf: Saara Steinberg







MoeTarkus
Tänu moestilistika 
suunajuhi Marion 
Laev’ale tekkis meil 
võimalus osaleda 
Viru Keskuse suvise 
kampaania pildis-
tamisel. Saime koos 
kursaõe Silja Vio-
la Veilbergiga kok-
ku panna kogu mo-
eseeria stilistika. Oli 
kuldaväärt kogemus 
Marioni juhendami-
sel kogu koolis õpitut
r a k e n d a d a
p r a k t i k a s s e . 
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Viru Keskus
Juhendaja: Marion Laev
Stilistika: Silja Viola Veilberg & Kelly Kotkas
Fotograaf: Marie Sade
Jumestus: Mammu meik
Modellid: Meriliis (Rodrigues MGMT)
Norman (Sage Management)
Rõivad: Viru Keskus
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City Ready
Nike uus ja vana 
koos ehk stilistika 
kombineerides  suve 
hooaega sügisega. 





City Ready
Õppeaine: VÕTA töökogemus
Idee & stilistika: Kelly Kotkas
Fotograaf: Keir Rämson
Modell: Kevad Belle Saarepera
Rõivad: Nike Esinduskauplused















Illustrations
Kogum illustratsio-
onidest läbi aastate.
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Moodne mees
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee



Moodne mees
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee





Less is more?
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee



Idee ei hüüa tulles
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee



Idee ei hüüa tulles
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee





Trendikas maalrikombe
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee



Trendikas maalrikombe 2
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee



Trendikas maalrikombe 2
Õppeaine: Moeillustratsioon
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee



Ema buduaarist
Õppeaine: Moeaksessuaaride joonistamine
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee



Ema buduaarist
Õppeaine: Moeaksessuaaride joonistamine
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kätlin Kaljuvee





Härra
Õppeaine: Joonistamine
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kaisa Puustak



Legs for days
Õppeaine: Maalimine
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Mara Maria Ljutjuk







Üügu pank
Õppeaine: Muhu maalilaager
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Kadri Kangilaski
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Latino Lovers
Moefotograafia kursusel 
tõmbasime loosiga endale 
fotoseeria temaatika ning 
minu teemaks osutus 
“Latino Lovers”. 
Teema seostus mul 
latiinoliku meeleolu-
ga, kus on eksootikat, 
draamat ja seksikust.









Latino Lovers
Õppeaine: Moefoto 2
Idee: Kelly Kotkas
Juhendajad: Kalle Veesaar & Marion Laev
Fotograaf: Kalle Veesaar
Modellid: Diane Mõttus & Jürgen Henn
Taimed: SHISHI







T a p e e t
Moestilistika eria-
la aines pidi igaüks läbi 
sõnamängu leidma enda 
kursuse teema. Mina 
jõudsin läbi sõnamän-
gu teemani “Tapeet”. 
Tapeet kannab endas nii 
palju informatsiooni, 
ajalugu ja infot. Näiteks 
saab vana tapeedi järgi 
määrata maja vanuse või 
sealsete elanike jõukuse 
taseme. Lisaks saab 
tapeedist järeldada 
inimese iseloomu või 
stiili. Samuti võimaldab 
tapeetimine ümbritse-
va elukeskkonna enda 
kontrolli alla saada, see 
võimaldab katta kinni 
praod ja peita varase-
mad elu asitõendid.

Enda projektis 
hakkasin olemas-
olevaid tapeete lahti
mõtestama detailideks 
ning lõin kollektsiooni 
ühest läbivast detailist.
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Tapeet
Õppeaine: Moestilistika erialaprojekt 3
Autor: Kelly Kotkas
Juhendaja: Anna Viik Archanjo





Kollektsioon “Tapeet”
Õppeaine: Moestilistika erialaprojekt 3
Idee ja stilistika: Kelly Kotkas
Juhendaja: Anna Viik Archanjo
Idee: Hakkasin erinevaid vanu tapeete lahti mõtestama 
ning detaile suurendatult visandama. Seejärel hakkasin 
katsetama ja vaatama, kuidas need detailid inimese
kehal välja võiksid näha, et avastada enda kollektsiooni
suund.



Kollektsioon “Tapeet”
Õppeaine: Moestilistika erialaprojekt 3
Idee ja stilistika: Kelly Kotkas
Juhendaja: Anna Viik Archanjo
Idee: Hakkasin erinevaid vanu tapeete lahti mõtestama 
ning detaile suurendatult visandama. Seejärel hakkasin 
katsetama ja vaatama, kuidas need detailid inimese
kehal välja võiksid näha, et avastada enda kollektsiooni
suund.









Kollektsioon “Tapeet”
Õppeaine: Moestilistika erialaaine
Idee ja stilistika: Kelly Kotkas
Juhendaja: Anna Viik Archanjo
Idee: Kui hakkasin lahti mõtestama erinevaid vanu tapeete,
siis ühtäkki tekkis selline lehe või tilga kujuline element,
mille ümber ma oma kollektsioooni ehitasin. Sama
element korduks erinevas suuruses, erinevas koguses,
erinevates asukohtades.
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Sustainable Generation
Mind väga huvitab taaskasutuse ning keskkon-
na säästlikkusega seotud võimalused. Seega 
kui Nike tuli välja taaskasutatud materjalidest 
ning keskkonna säästlikult toodetud tooteliin-
iga, siis tundus ainult loogiline, et loon nende 
toodete ümber kevadkampaania. Kampaan-
ianägudeks valisin kaks noort ettevõtjat, kelle 
igapäevane missioon on läbi oma ettevõtluse 
maailma paremaks ning keskkonna sõbraliku-
maks muuta.
Stilistikas kombineerisin Nike jätkusuutlikult 
toodetud esemed Basaari kaupluses teisel rin-
gil olevate rõivastega. 



Sustainable Generation
Õppeaine: VÕTA töökogemus
Idee ja stilistika: Kelly Kotkas
Fotograaf: Saara Steinberg
Modellid: Liisa-Maria Lillepea & Kris Süld
Rõivad: Nike esinduskauplused & Basaar
Lokatsioon: Tallinna botaanikaaed











Tänan
Sven Kotkas
Reine Kotkas
Marion Laev
Eike Malva
Sigrid Pavel
Liisa Ennuste
Katherin Liimets
Saara Steinberg
Mara Ljutjuk
kallid kursaõed


