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STRIVE FOR PERFECTION

A SENSE 
OF OCCASION

The founder of by kariné, Karin Eensaar, 
creates exquisite jewellery that makes every 

day feel like something very special

“Every day is a day that’s worth wearing 

jewellery,” says designer Karin Eensaar. As the 

founder of the jewellery brand by kariné, Karin 

creates bold but wearable pieces that really  

can make every day a special occasion.

  Born in Estonia, Karin is a certified 

gemmologist who trained at the Gemmological 

Association of Great Britain and at London’s Gem 

Testing Laboratory. Before establishing by kariné 

– which has a boutique in Tallinn, Estonia and has 

studios in Switzerland and Russia – she worked  

in Antwerp’s famous gem district, where she 

evaluated and traded precious stones.

  “I was fascinated with their essence,” she 

says. “I was fascinated by their purity, their 

intensity and their rarity, and I realised that  

my true calling was to create.”

  So Karin began designing her own jewellery, 

using the gems that she was passionate about  

as the starting point for each design. “The gem 

itself dictates almost everything,” says Karin. 

“Nature has already done half the job.”

A MODERN TWIST
Karin is particularly fascinated by South Sea 

pearls, which feature in many of her pieces.  

“I adore big and powerful baroque pearls,” she 

says. “I love their unique beauty, individuality, 

magnificence and timelessness.” And she  

enjoys combining classic gems with a modern 

twist to create something that is both strong 

but feminine.

“I DO LIKE JEWELLERY WITH 
CHARACTER – IN THE SAME WAY THAT  

I  LIKE PEOPLE WITH CHARACTER”

  “I like to play with different precious stones 

and materials, within the confines of modern and 

classical, and to surprise with shape and form,” 

she says, picking out her chunky but elegant 

Iceberg pieces as key examples. Crafted from jet 

with gold and South Sea pearls, Karin describes 

them as “conventional in a new form and an 

unexpected ensemble”.

  “I do like jewellery with character,” she says.  

“I like it in the same way that I like people with 

character.” Perhaps this is why the by kariné 

brand is all about individuality and personality. 

Karin’s bold but feminine aesthetic attracts 

modern, confident women who want to look 

their very best every day.

  “I design for women who dare and wish to  

be original and to express their personality and 

uniqueness through their jewellery,” she adds, “to 

stand out from the crowd.” While her designs may 

play with convention, Karin is also ever conscious 

of their wearability, creating pieces designed to 

be worn – and shown off – every single day.

STYLE CHALLENGE
“It can be quite a challenge to create jewellery 

that is expressive but, at the same time, neither 

too grandiose nor too modest,” she says. “It is  

so easy to go to the extremes. ‘Personal’ and 

‘wearable’ are very important keywords for me.  

I would not create anything that could not be 

worn by someone.”

  In 2014, by kariné celebrated its 10th 

anniversary, and Karin is intensely proud of all 

that she has achieved since setting up her own 

jewellery line. “It takes imagination, specific 

knowledge, perseverance and integrity to create 

a jewellery brand,” says Karin. “And it rewards 

you by being a creative, beautiful, challenging 

vocation. All the extremes are there, but that is 

what fascinates me and keeps me going.”

  Karin’s passion for her craft shines through  

in each of her designs. Inspired by that firm belief 

that “every day is a day worth wearing jewellery” 

she creates stunningly beautiful pieces for women 

who want to stand out each and every day – 

whatever the occasion.

www.bykarine.com
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Kirest 
kantud 

investeerimine
Soovid, et investeering pakuks sulle nostalgilist sidet minevikuga 

või võluks sind oma eripära, erakordsuse ja perfektsusega? 
Maailmas kogub üha enam hoogu investeerimine vanadesse viiulitesse, 

vääriskividesse ja uunikumautodesse.

Tekst: Tea Taruste / Fotod: Imre Klaasen
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K õige populaarsemad ongi kireinvestorite seas tee-
mandid ja teised vääriskivid. „Mõned neist on koguni 
nii kallid, et võid piltlikult öeldes poolt Tallinna vana-
linna oma sõrmes kanda,“ räägib Eesti üks väheseid 

gemmolooge Karin Eensaar. Karin on naine, kes teab, millest rää-
gib. Ta on Londonis diplomeeritud gemmoloog, kes on töötanud 
ka sealsel teemandibörsil ja peab nüüd oma isiklikku teeman-
diehteäri Tallinnas ning Šveitsis. 

Kuidas teemandid oksjonile jõuavad? Karini sõnul kaubeldakse 
enamasti teemandibörsidel pärandatud või kollektsionääride 
müüki pandud teemanditega. Vanad teemandid tuleb reeglina 
üle lihvida, sest tänapäevane masinlihvitehnika toob nende sära 
rohkem esile ning vaatamata väikesele kaalukaotusele muudab 
see kivikese palju väärtuslikumaks. 

Teine teemantide allikas on kaevandused. Kaevandatud tahuma-
ta teemandid jõuavad esmalt müüki kaevandusfirmade oksjoni-
tel. Karin ütleb, et sellised teemantkristallid näevad välja nagu 
luitunud pudelikillud merevees ning selleks, et kristallis peitu-
vast aimu saada, lihvitakse selle sisse nn aken ja piilutakse siis 
luubiga tulevase teemandi ilu. 

Lihvitud kristallid ehk siis juba teemandid jõuavad seejärel tee-
mandibörsidele, kus diilerid nendega tutvuvad ja nende seast 
kliendi jaoks sobilikud välja valivad. Ka Karin on sellise börsilaua 
taga istunud, nii müüja kui ka ostja rollis. Teemandite kvaliteedi 
mõõdupuud on üsna selgelt paigas. Neid hinnatakse nelja C jär-
gi: color ehk värv, clarity ehk puhtus, carat ehk suurus ning cut 
ehk lihv. Mida parem näitaja iga C lõikes on, seda kvaliteetsem ja 
kallim teemant. 

Intensiivsed kollased, roosad, tume- ja helesinised või veelgi ha-
ruldasemad rohelised ja punased (kõik looduslikult värvilised!) 
teemandid müüakse peamiselt oksjonitel, et hinnast maksimumi 
kätte saada. Viimatisel Sotheby oksjonil müüdi näiteks üks roosa 
teemant 32 miljoni euro eest. Oksjonid toimuvad pimesi, osalejad 
esitavad pakkumisi telefoni teel, teiste nägusid nägemata. „Kui 
pärast oksjonit tulemust näed, on närv must. Kui võidad, siis 
mõtled, et miks keegi pool miljonit eurot rohkem ei pakkunud. 
Kui kaotad poole miljoniga, siis jälle mõtled, millest ma nüüd siis 
ilma jäin!“ kirjeldab Karin oksjonitejärgseid emotsioone.

Põhjaeurooplastele, sealhulgas eestlastele ei ole teemandid just 
väga omane teema, kuid Karin on erand, keda paelub kivide pikk 
ja võimas ajalugu. „Teemante saab lausa mitmeid põlvkondi eda-
si pärandada ja nende hind ainult kasvab. Isegi kui sulle ehte di-
sain ei meeldi, võid kivi vormist lahti võtta ja teise panna – see on 
aegumatu,“ räägib naine. 

Nendel, kes tahavad teemanditesse investeerida ja kellele on olu-
line likviidsus, soovitab Karin osta just kõrgemate C-dega kive, 
sest need saab soovi korral kasvõi kuu aega pärast oksjonit juba 
rahaks pöörata.

I nimeste jaoks, kes paigutavad raha vääriskelladesse, kalli-
tesse veinidesse või haruldastesse viiulitesse, ei olegi niivõrd 
oluline, kui palju nende müügist võiks mõne aasta pärast 

tulu lõigata, vaid eelkõige just asja emotsionaalne võlu. 

Üks peamisi argumente nn kireinvesteeringute puhul on asja ra-
riteetsus. Kui sa oled heal järjel, siis võid sa muidugi alati endale 
veel mõne kalli kella osta, kuid näiteks teist Treskilling Yellow’d, 
haruldast Rootsi postmarki aastast 1855, ei saa sa kunagi, sest 
seda võib maailmas olla vaid üks eksemplar. Sama lugu võib olla 
mõne haruldase, looduslikult roosa teemandiga – selle omaniku 
jaoks on tähtis just see tunne, et tema valduses on midagi eriti 
haruldast ja kordumatut.

„Teemante saab lausa mitmeid 
põlvkondi edasi pärandada ja nende 

hind ainult kasvab."
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ZAHLT SICH AUS

Geselliges Treffen mit bodenständiger Küche und Haute Horlogerie. Gastgeber war das Team Rudis Sylva: Jacky
Epitaux, der Chef (Mitte links) mit Mika Rissanen (l.), Erfinder des Harmonischen Oszillators, Emika Lépine,

verantwortlich für den asiatischen Markt, und Fabrice Thueler (ganz r.), manufacture horlogère Swiss F    inest. 

I n der Luxuswelt setzen Marketing-
Gurus und Eventfans alles daran, ihre
Marken betuchten Kunden schmackhaft

zu machen. Für Unsummen schmeissen sie
sündhaft teure Partys an den erlesensten
Plätzen der Erde. Fährt das anvisierte
Schickimicki-Publikum überhaupt noch
auf solche Anbiederungen ab? Zweifel
sind erlaubt. Neuerdings schwärmen näm-
lich die Superreichen wieder für weniger
abgehobene Vergnügungen. So schoss die
Abendveranstaltung des Teams Rudis
Sylva am jüngsten SIHH den Vogel ab. Die
Marke, die sich stolz zu ihren jurassischen
Ursprüngen bekennt, Erfinderin des famo-
sen Harmonischen Oszillators, jetzt in Vul-
kanrot und -schwarz, bat ihre Gäste zu
einem zünftigen Traditionsessen ganz im
Sinn von Jacky Epitaux. Verpflegt und
bewirtet wurden sie von Pierre Billat,
Metzgermeister und Spezialist für Freiber-
ger Würste, Jérôme Rebetez, seines 
Zeichens Brauer der Marke BFM, für eine
seiner Biersorten von der New York Times
mit dem Titel «Bestes Bier der Welt» geehrt,
und David Parrat, Champion des Lokalge-
richts Toetché. Renommierte Uhrenfabri-

kanten, Freunde und lokale Behördenver-
treter liessen sich den deftigen Schmaus
im Genfer Château du Grand-Saconnex
herzhaft schmecken. Die internationale
Presse schoss ihre Bilder und genoss das
gesellige Zusammensein. !

Albert J. de Buttes-LaCôte

www.rudissylva.com 

By Karin E, von Madonna getragen
Ihr Geschenk an den Star erregte
die Gemüter in Estland. Die von
den Medien ihres Landes nicht ver-
wöhnte, doch wohlerzogene Präsi-
dentin hatte Madonna als Erste
Dame mit einer Aufmerksamkeit
bedacht. Doch Madonna zeigte
ostentativ eine Schwäche für den
fein gearbeiteten Dolch, den ihr die
Stylistin Karin Eensaar verehrte.
Die gute Nachricht: Die zur Marke
gewordene Künstlerin mit der
Losung Sincerely in Style lässt sich
in der Schweiz nieder, wie die
Besucher der Geneva Time Exhibi-
tion (GTE) feststellen konnten, wo
sie diesen Frühling ihren Einstand
gab. ! JG/Charly Rechik 
www.karineensaar.com

Reuge und die Palme
Uhrmacherei und Automatenbau
werden immer eng verwandt blei-
ben. Entsprechend ist Reuge auf
allen einschlägigen Messen vertre-
ten, auch wenn die Marke dort als
Einzelgänger wirkt. Ihre Exponate
sind Stücke mit Einlegearbeit und
in kostbarem Metall. Mechanisch
erzeugte Musik als Kunstwerk
kann auch die Form eines Palm-
wedels annehmen. Wie Arche, der
Preis für den Gewinner des Super-
watch Award, veranstaltet vom
Salon GTE in Genf und vom
Magazin Plaza. !
Dave W. Grandjean
www.reuge.com  

Auf einem von Romain Gillet konstruierten Kaliber
basierend, ist der Harmonische Oszillator ein System
mit zwei mechanisch verbundenen Unruhen und nur
einer Hemmung. Version Volcan RS010 Sport in Titan,
DLC-Beschichtung, 70 Stunden Gangreserve. Uhrwerk

bis auf sieben Bestandteile in eigener Regie 
herge-stellt. In Handarbeit angliert, guillochiert und

graviert; emaillierte Sonnenuhr auf Boden. 

© François Ferrand/faute-au-graphe.com

Heure ALL_maquette base heure_05  01.03.11  16:49  Page14



42

M
ES

S
EN

H
EU

R
E

Exhibition mit dem Superwatch Award
ausgezeichnet, wie bisher an der mit
Champagner begossenen Feierabendpar-
ty am Montagabend. Die grosse Neuheit
der GTE 2012 ist indessen ihre Öffnung
für das breite Publikum. «Von Anbeginn

wollten wir uns an alle Uhrennarren
wenden, doch GTE ist eine Fachmesse,
die nicht in erster Linie für das allgemei-
ne Publikum gedacht ist. Nachdem wir
aber immer mehr Anfragen erhalten
haben, entschlossen wir uns in diesem

Jahr, am letzten Messetag alle Interes-
senten zuzulassen», sagt der Mitgründer
des Salons Dominique Franchino. 
Darüber hinaus ehrt GTE mit seiner
nächsten Ausgabe die Genfer Uhren-
branche mit der Sonderausstellung «Die
Uhrmacherei in Genf. Zauber der Berufe,
Schätze in Gold und Email». Zu sehen
im Genfer Musée Rath bis zum 29. April
2012 (siehe Kasten). !

GTE vom 15. bis 20. Januar 2012 im
Genfer Espace Hippomène. Teilnahme-
antrag obligatorisch unter www.geneva-
time-exhibition.ch 

Als einzige Schmuckmarke vertritt by Kariné ihre Zunft
stilvoll. Neu in Genf, zeigt Karin Eensaar ihre Kreationen,

zum Beispiel diesen Ring. © Imre Klaasen

GENF ZEIGT SEINE UHRMACHERISCHEN SCHÄTZE

Auch ohne eigenes Museum glänzen die Meisterwerke der einheimischen Uhrmacherei
in Genf bis zum 29. April 2012. Im Musée Rath sind die schönsten Stücke des ehemali-
gen, 2002 geschlossenen Uhrmacherei- und Emailmuseums zu sehen. Ganze 1500 selte-
ne Exponate, vom 16. Jahrhundert bis heute entstandene Werke, macht die Kuratorin
Estelle Fallet dem interessierten Publikum wieder zugänglich. 
Zu bewundern sind seltene und kostbare Objekte wie dieser Vogelkäfig, der von einem
Genfer Atelier um 1814 verfertigt wurde und dem Experten einen unschätzbaren Wert
zuschreiben. Der Automat in Gold, Emailarbeit und Diamanten schlägt alle Stunden und
lässt dabei Singvögel erklingen. Weltweit sind nur noch zwei Stück dieses Wunderwerks
erhalten.
GTE unterstützt nicht nur aktuelle Marken, sondern auch «Die Uhrmacherei in Genf, Zau-
ber der Berufe, Schätze in Gold und Email». Die Ausstellung kuratiert Estelle Fallet. !

40-43 ALL_maquette base heure_05  07.12.11  19:03  Page42
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LE BRANCHÉ VRAI

Soirée terroir et haute horlogerie, avec le team Rudis Sylva: Jacky Epitaux, le boss (au centre, à gauche), entouré
de Mika Rissanen (à g.), inventeur de l’Oscillateur Harmonieux, d’Emika Lépine, responsable du marché Asie, et de

Fabrice Thueler (tout à dr.), manufacture horlogère Swiss Finest. © François Ferrand/faute-au-graphe.com

Dans le luxe, gourous du marketing
et éclairés de l’événementiel font
tout pour que leurs enseignes se

déplacent à la rencontre des clients 
fortunés, organisant, à grands renforts
de budgets maousses, d’inoubliables
parties dans les lieux huppés des quatre
coins de la planète. Les blasés visés
sont-ils encore sensibles à de telles
avances? Pas sûr. En revanche, la
dimension terroir, si présente en 
horlogerie, est de celle à déplacer les
montagnes et les nantis. Ainsi, la soirée
la plus courue au SIHH était celle
orchestrée par le team Rudis Sylva.
Afin de souligner ses origines aux Bois
et ses jurassiens enracinements, la
marque, inventrice du mythique
Oscillateur Harmonieux, décliné cette
année en rouge et noir volcaniques,
invitait ses hôtes dans un de ces élans
patrimoniaux dont Jacky Epitaux a le
secret. Dégustation: Pierre Billat, boucher,
maître ès saucisses des Franches-
Montagnes, Jérôme Rebetez, brasseur
de la BFM, dont l’une des bières a été
élue «meilleure bière du monde» par 

le New York Times, et David Parrat,
sommité du Toetché, spécialité culinaire
du cru. Horlogers réputés, amis et célé-
brités locales s’encanaillèrent donc 
sainement au Château du Grand-
Saconnex, à Genève, sous l’œil médusé
de médias internationaux, tous objectifs
dehors. ! Albert J. de Buttes-LaCôte

www.rudissylva.com 

By Karin E, portée par Madonna
Son cadeau à la star avait fait couler
beaucoup d’encre en Estonie. Car,
dans le même temps, la présidente,
certes peu chouchoutée par les
médias de son pays mais néanmoins
bien éduquée, s’était fendue d’une
attention de première dame que 
la Madone avait dédaignée, lui 
préférant ostensiblement la sublime
Dague dessinée et offerte par la
styliste Karin Eensaar. Bonne 
nouvelle, cette artiste devenue
marque, s’exprimant sous le slogan
Sincerely in Style, s’installe en
Suisse, comme l’ont découvert les
visiteurs du GTE, Geneva Time
Exhibition, où elle faisait ce prin-
temps sa première apparition. !
JG/Charly Rechik 
www.karineensaar.com

La palme Reuge
Il y aura toujours ce cousinage
affirmé entre arts horlogers et
sciences des automates. La maison
Reuge n’en finit d’ailleurs pas de
hanter les salons de la branche,
esseulée qu’elle est dans son 
positionnement particulier. Elle y
expose ses pièces en marqueterie
et métaux précieux. La musique
mécanique faite œuvre d’art peut
aussi prendre la forme d’une
palme. Comme Arche, le trophée
qui récompensa le gagnant du
Superwatch Award, concours du
salon GTE à Genève et du maga-
zine Plaza. ! Dave W. Grandjean
www.reuge.com  

Elaboré sur les bases d’un calibre pensé par Romain
Gillet, l’Ocillateur Harmonieux est un système à deux
balanciers reliés mécaniquement l’un à l’autre et animés

par un seul échappement. Version Volcan RS010
Sport, en titane, revêtement DLC, 70 heures de réserve

de marche. Mouvement totalement manufacturé
excepté sept composants. Anglage, guillochage et
gravage main, cadran solaire en émail sur le fond. 

Heure FR_maquette base heure_05  01.03.11  11:54  Page16
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plus aboutie de Geneva Time Exhibition,
lors du traditionnel afterwork au cham-
pagne du lundi soir. Mais la grande nou-
veauté de GTE 2012, c’est surtout son
ouverture au grand public. «Nous
accueillons depuis le début tous les pas-

sionnés d’horlogerie, mais la vocation de
GTE est avant tout professionnelle, il
était donc assez difficile pour le grand
public d’y accéder. Les demandes se fai-
sant toujours plus nombreuses, nous
avons décidé, cette année, d’ouvrir offi-

ciellement GTE au grand public le der-
nier jour du salon», précise le cofonda-
teur du salon, Dominique Franchino. 
En complément de cette initiative, le
salon a également choisi, cette année, 
de rendre hommage à l’horlogerie gene-
voise, en promouvant entre ses murs
l’exposition baptisée «L’horlogerie à
Genève. Magie des métiers, trésors d’or
et d’émail», qui se tient au Musée Rath de
Genève jusqu’au 29 avril 2012 (lire enca-
dré). !

Rendez-vous du 15 au 20 janvier 2012 
à l’Espace Hippomène de Genève.
Accréditation obligatoire: 
www.geneva-time-exhibition.ch  

Seule marque joaillière, by Kariné, sincerely in style.
Récemment installée à Genève, la créatrice Karin Eensaar
expose ses créations, comme cette bague. © Imre Klaasen

GENÈVE EXPOSE SES TRÉSORS HORLOGERS

A défaut d’avoir un musée bien à eux, les chefs-d’œuvre de l’horlogerie genevoise s’ex-
poseront à Genève jusqu’au 29 avril prochain. Le Musée Rath ressort, en effet, les trésors
du feu Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie, fermé depuis 2002. Au total, plus de 1500
pièces inédites, datant du XVIe siècle à nos jours, seront à nouveau dévoilées au grand
public, sous la houlette de la conservatrice et commissaire de l’exposition, Estelle Fallet. 
Les passionnés pourront découvrir des objets rares et précieux, telle cette Cage à Oiseaux
réalisée par un atelier genevois vers 1814, qualifiée d’inestimable par les experts. Habillée
d’or, d’émail et sertie de diamants, cette cage automate est dotée d’une montre à son-
nerie qui, à chaque heure, articule des oiseaux chantants. A ce jour, seuls deux objets de
ce type ont été identifiés à travers le monde. 
En marge des marques actuelles, le GTE promeut «L’horlogerie à Genève. Magie des
métiers, trésors d’or et d’émail», l’exposition conçue par la conservatrice Estelle Fallet. !

40-42 FR_maquette base heure_05  07.12.11  11:32  Page42
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Abielusõrmus 
kui ehe, mis 
kaunistab Sind 
kogu elu

Ühel ajahetkel, kui noorpaar on jõudnud 
ühisele otsusele, et nad ühendavad oma 
eluteed ka seadusesilmis, siis sageli on 
seg mentiderohke pulmateema esmasteks 

otsinguteks kohe sõrmuste valimine. Abielusõrmus-
te rohket valikut kohtame me suurtes kaubanduskes-
kustes erinevate juveelikaupluste lettidel ja sõrmus-
terohkus võib esialgu täitsa nõutuks teha.

Tänases erilehes tutvustame oma lugejale abielu-
sõrmuseid, mis mõjuvad, kui ehted, sest on kujunda-
tud oma kandja isikupärast lähtuvalt.

Minu tänaseks vestluspartneriks on gemmoloog 
ja juveelidisainer Karin Eensaar, kes õppis kalliskivi-
de asjatundjaks Briti gemmoloogide assotsiatsioonis 
Londonis ja on lisaks töötanud mitu aastat Euroopa 
suurimal teemandibörsil Antwerpenis.

Alates 2004. aastast olete rahvusvaheliselt tun-
nustatud gemmoloog ja juveelidisainer, kes on 
oma brändi by karine alt loonud julgeid ja isiku-
päraseid ehteid, mis ennekõike väljendavad kand-
ja karakterit ning omanäolisust. Oma ehtedisaini 
olete müünud Šveitsis, Helsingis ja Moskvas. Pa-

lun nõuannet, kuidas tänane Eesti noorpaar saab 
targalt valida kihla- ja abielusõrmust?

By Karine juveelistuudios, mis asub Tallinnas 
Suur-Karja 2, nõustame oma kliente põhjalikult, läh-
tudes just praktilisest seisukohast ,s.t aitame valida 
sõrmuseid, tutvustame erinevaid materjale ja või-
malusi kuni tellimuse vormistamiseni ning anna-
me nõu ka juveelitoodete hoolduse kohta, mis pole 
vähemtähtsam teadmine kui ostmine.

Abielu- ja kihlasõrmus on sümbolid, mida kan-
takse läbi elu. Need ehted väljendavad pühendumi-
se ja hoolivuse sõnumit ning samamoodi pühendu-
mise, lugupidamise ja hoolivusega tuleb suhtuda ka 
nende valimisse. 

 By Karine juveelistuudios on levinud väljend kih-
la- ja abielusõrmuse valijatele: “valige ja mõelge hooli-
kalt, sest Te kannate neid sõrmuseid suure tõenäosu-
sega ka oma 65 aasta juubelil!” Selle all peame enne-
kõike silmas, et tehes täna neid olulisi valikuid, tuleb 
paratamatult mõelda ajas edasi, et tänased valikud 
rahuldaksid noorpaari ka aastakümnete pärast nii 
oma disainilt, kvaliteedilt kui ka vormilt ning kujult. 

Kihla- ja abielusõrmuste näol on tegemist igapäe-
vaste aksessuaaridega ja ideaalis võiksid need pa-
rimal võimalikul moel väljendada  kandja isikupä-
ra. Seetõttu pole erandiks juhtumid, kui tulevased 
abikaasad valivad endale täiesti erinevad abielusõr-
mused, mis ennekõike väljendavad just nende mõle-

ma omanäolisust ja personaalset suhestumist sel-
lesse nii olulisse sümbolisse. Juveelistuudio eeli-

seks tavakaupluse ees on kindlasti fakt, et detai-
lid pannakse paika koos disaineriga ja sõrmu-
se valmimise protsessis saab noorpaar ise ak-
tiivselt kaasa lüüa. Nii sünnib omanäoline ja 
isikupärane ehe, mis arvestab samas  kõiki 
detaile, mida tulevane sõrmusekandja peab 
oma igapäevaelus oluliseks. Niimoodi talita-
des kujuneb ehte loomisest ja valmimisest ka 

omaette sündmus, mida hiljem vahva mee-
nutada ning võite kindlad olla, et olete oma 

hea energia ehtesse kaasa andnud… 

Noorpaarid küsivad sageli minu, kui pulmakor-
raldaja käest, et missugused sõrmustematerjalid 
on täna moes ja missugused peavad kauem vas-
tu. Tean, et siinkohal on ikka päris mitmeid va-

likuid, kuidas neis orienteeruda?
Unistuste ja soovide piire kipuvad pahatihti ni-

hutama just materiaalsed võimalused. Samas on hea 
siiski otsuse tegemisel veel kord meenutada, et Te 

kannate neid terve elu, sest tegemist ei ole tarbeese-
mega, mille me mõne aja möödudes nagu mantli või 
saapapaari kantuna kõrvale heidame. Veel enam, võib 
juhtuda nii, et hoopis kihla- ja abielusõrmuste paarist 
saab alguse perekonnas põlvest põlve liikuv legend 
ja traditsioon, kandes edasi oma unikaalset ja ainu-
omast lugu. Ükskõik milline poleks valitud sõrmuse 
disain, on oluline, et sõrmusel oleks piisavalt kaalu 
ja vormi, mis omakorda tähendab seda, et on kasu-
tatud piisavalt materjali, et sõrmus peaks vastu iga-
päevaselt aastast aastasse oma vormi ja kuju muut-
mata. Kui on soov kasutada lisaks metallile veel eri-
nevaid vääriskive, siis tuleks kindlasti ennast eel-
nevalt kurssi viia erinevate kvaliteedistandardite-
ga, et ei juhtuks nii, et ajapikku teadlikkuse kasvades 
avastate, et Teie kõige tähtsamat sümbolit kaunista-
vad tooni ja inklusioonidega ebakvaliteetsed kivid. 

 
By Karine juveelidisaini iseloomustab lihtne 
vorm, aga samas hinnaline materjal ning na-
turaalne värv. Vaatan Teie tehtud töödest pilti, 
kus on ebatraditsionaalse sõrmusega ebamaiselt 
kaunis pruut, kes paljasjalgsena, aga siiski ilusas 
pruutkleidis ja tiaaraga mõjub ülipidulikult.

Me püüamegi oma disainis mõjuda erinevalt har-
jumuspärasest ja eelöeldud on kõik tõsi, aga sellele li-
sandub veel äratuntavalt omanäoline käekiri – iseloo-
muga, pisut jõuline, ent ometi naiselik. See on klas-
sika, aga põhjamaise pitseriga. Pea alati on rõhk 
puhtal ja ilusal (pool)vääriskivil või pärlil, mida 
sobitan tihti tavatumatesse ja uudsemates-
se kooslustesse kui harjutud. Olen disainer, 
kes katsetab erinevate materjalidega ja eh-
teid kavandan puhtalt sisetunde järgi. 
Pealegi on loodus pool tööd minu eest 
juba ära teinud – kalliskive valin ma 
ülima hoolega ja ikka neid parimaid, 
mille ümber hakkab mu disainimõte 
vaikselt liikuma.

Puudutame täna veidi ka 
kihla- ja abielusõrmus-
te hooldusteemat, sest 
eks ole ju see tagatis eh-
te pikale elueale, aga mil-
lest ometigi teatakse nii-
võrd vähe.

Seda on tõesti oluline 
mainida, et väärismetal-
lid vajavad kindlasti pideval 

kandmisel regulaarset hooldust, et säilitada oma esi-
algne särav väljanägemine. Siinkohal on vajalik mär-
kida, et kollane ja punakas/ roosa on kulla naturaal-
sed toonid – lumivalge/ klaar aga rodeeritud ehk kul-
la pealispind on keemilise elemendiga kaetud saa-
vutamaks sellist heledat, valget lõppviimistlust. See 
omakorda tähendab, et ta ajapikku kuluma hakkab 
ja vajab korduskatmist. Regulaarne hooldus tähen-
dab ennekõike pealispinna poleerimist ja vajadusel 
ka pinna rodeerimist. Samuti kontrollitakse hooldu-
ses üle kõik kivi kinnitused, mis on eriti oluline kih-
lasõrmuste puhul, sest nad on ikkagi mehaaniliselt 
krappide vahele pandud ja parem karta kui kahetseda.

 
Soe soovitus Teile armsad noorpaarid – minge julgelt 

By Karine kodulehele www.bykarine.com ja külastage 
Facebooki By Karine lehte ning saate oma silmaga veendu-
da väga omanäolist sõrmustedisaini ja ehk siit saabki al-
guse Teie pere ajalugu ehk põlvest põlve jagatavad isikupä-
rased sõrmused.

Intervjueeris
pulmakorraldaja Tiia Tamberg

www.sydamemaja.ee

Lifestyle by karine´  
Kevad/Suvi 2015 

“The Ring“ by karine´ (kuld, titaanium, teemantid) “Square Fit“ by karine` (kuld, teemantid) 



E ksite, kui arvate, et 
pärlid on üksnes 
kuulsate filmidiiva-
de, stiilsete vanadaa-
mide, rangete kos-
tüümide ja väikese 

musta kleidi lahutamatud kaasla-
sed. Praegune mood sobitab seda 
ehteklassikat muretult kas või auk-
likuks kulunud teksadega – ka mu-
gavale riietusele lisab pärl just selle 
õige annuse elegantsi. 

Vähe sellest, modernne ehte-
kunstki ei pea paljuks ega patuks 
pärli kaela riputamist nahkpaela 

või kuldketi küljes ja selle kombi-
neerimist titaani või poolvääriski-
videga.

«Pärleid võib kanda igal ajal ja 
igas kohas. See on klassika, piisa-
valt neutraalne, naiselik. Ükski tei-
ne sama hinnaklassi vääriskivi ei 
anna välimusele säärast efekti kui 
pärl, ole sa Viinis, Pekingis või Tal-
linnas,» ütleb gemmoloog ja byKa-
riné juveelidisainer Karin Eensaar. 
Pärlitega pole vaja end vaevata ka 
neile põneva tausta loomisega, olgu 
need rõivad, eriline juveliiritöö või 
teised kalliskivid – nad ise on piisa-

valt huvitavad. Ja naise jume pane-
vad pärlid samuti särama.

Loodus disainib
Siiski, päikesepruunid siugjad pär-
lipüüdjad, kes kusagil Lõunamere 
vetesügavustesse pärlikarpide jä-
rele sukelduvad, on juba ammu mi-
nevikuromantika. Ühes nendega on 
kaduvikku läinud ka võimalus leida 
juveelipoodidest neid looduslikke 
pärleid, mis saanud aasta(kümne)id 
merepõhjas pärlikarbis rahulikult 
kasvada – tänapäeval tulevad kõik 
naturaalsed pärlid kasvandustest.

«Mitu inimpõlve vastu pidanud 
aardeid võite leida vanadest ehe-
test, oksjonitelt,» räägib Karin, kes 
oma töös kasutab üksnes ehtsaid, 
looduse vormitud mere- või mage-
veepärleid.

Ta kummutab ka ikka veel levi-
va eksliku müüdi, nagu poleks pär-
lifarmide pärlid päris – kaugel sel-
lest! Kõik on seesama ehe loodus, 
nii pärlikarp kui ka kasvamiskoht, 
ainult et kasvanduses on pärli sün-
nile kaasa aidanud inimese käsi.

Looduses hakkab pärl kasva-
ma siis, kui pärlikarpi satub juhus-
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Prosside ja rinnanõel-
te kandmine ei pruugi 
kuigi populaarne olla, 
kuid Pariisi disainerite 
duo Macon & Lesquoy 
vaimukas ja värske 
lähenemine on kohali-
ku moeringkonna meelt muutnud. Uue 
elu prossidena on leidnud nii vuntsid, 
friikartulid, šampanjapudelid kui ka mo-
tiivid René Magritte’i sürrealistlikelt 
maalidelt. Tikitud kaunistustega rinna-
nõelad disainitakse Pariisis ja valmista-
takse käsitsi pisikeses töökojas Pakis-
tanis, järgides põlvkondadevanuseid 
traditsioone. Vt ka http://www.maco-
netlesquoy.com/shop/en.

Igal aastal näitab Chanel 
oma Métiers d'Art’ ehk käsi-
tööoskustele pühendatud eri-
kollektsiooni, mis on ajalooli-
selt tihedalt seotud Coco 
Chaneliga. Sel aastal leidis 
moemaja peakunstnik Karl 
Lagerfeld inspiratsiooni Aust-
riast ning sõidutas modellid ja 
moepubliku lummavasse Leo-
poldskroni lossi Salzburgi, 
Mozarti sünnilinna ja «Helise-
va muusika» koju. Keset ro-
kokoointerjööri küünlavalgel 

esitletud kollektsioon oli sama muinas-
jutuline kui lugu selle taga. Väidetavalt 
märkas Coco Chanel viiekümnendatel 
aastatel Salzburgis käies hotelli liftipoisi 
seljas jakki, mille järgi hiljem sündis Cha-
neli legendaarne väike nelja taskuga ja-
kike. Müüdid müütideks, aga trendihoia-
tused järgmiseks sügiseks on kindlad: 
püstkraed ja nööritud nahksaapad.

Pariisi suurimad kauba-
majad Printemps ja Gale-
ries Lafayette uhkusta-
vad igal aastal linna kõige 
silmapaistvamate jõulu-
kaunistustega. Lafayette’i 
suursugust aatriumi ehib 
ootamatu tagurpidi pöö-
ratud 25-meetrine jõulu-
kuusk (pildil), mis helgib 
sama uhkelt kui kauba-
maja art nouveau stiilis 
kuppellae vitraažaknad. 
Printemps’i interaktiivsed 
vaateaknad valmisid sel 
aastal Burberry abiga. Akendel toimuv 
nukushow viib ostlejad muinasjutulisele 
reisile Burberry esinduspoest Londonis 
üle La Manche’i väina Pariisi. Ühendades 
nutifelefoni poe internetivõrguga, saa-
vad inimesed akendel toimuvat juhtida 
ja lisaefekte valida.
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Prossid jällE tEgijad
Moeblogija Anni Jürgenson annab teada, 
et Pariisi on tabanud prossivaimustus, ja 
et Chaneli moemaja vallutas Salzburgi.  
TeksT Anni Jürgenson, pariis, foTod erAkogu

likult mõni võõrkeha, nt liivatera, 
ja karp hakkab sissetungija ümber 
enesekaitseks pärlmutterkihti kas-
vatama. Farmides paneb sinna är-
ritava võõrkeha inimene – olgu see 
tilluke karbikild, pärlitera vm. Kõik 
edasine käib nii nagu looduses. Ka 
seda, mis värvi, kuju või suurusega 
pärl tuleb, pärlikasvataja mõjutada 
ei saa – looduse looming on karpi 
avades alati üllatus.

Ent kuidas need õiged pärlid 
üles leida?

Pärlite maailm jaguneb suures-
ti neljaks. Kõige haruldasemad ja 
hinnalisemad on eespool nimeta-
tud naturaalsed mereveepärlid. Uh-
kelt säralt ja läikelt, tugevalt pärl-
mutterkihilt ja vastupidavuselt ei 
jää kasvanduste mereveepärlid nei-
le alla. Ka farmide mageveepärlid 
on kõrgelt hinnatud ehe, kuigi need 
ei pruugi kasvada nii suureks, läige 
olla nii võimas ja pärlmutterkiht nii 
paks kui mereveepärlitel.

Poelettidel valitseb aga siiski 
suuresti odav sünteetika, kõikvõi-
malikud pärlite imitatsioonid, olgu 
see või plast.

Kaht identset poLe
Looduses leidub perfektselt üma-
raid pärleid tegelikult harva, ka 
kaht identset pole olemas. Hoopis 
rohkem on ebakorrapärase kuju ja 
suurusega barokkpärleid, mida ka 
mood soosib – oma ehtedisainis ar-
mastab Karin sageli just nendega 
mängida. «Loodus on pool tööd mi-
nu eest juba ära teinud, selle üm-
ber hakkab mõte liikuma,» ütleb ta.

Pärlite värvikaart, mis sõltub 

kasvuvee mineraalide koostisest, 
on aga ootamatult kirju: toonid või-
vad ulatuda kirkast valgest, roosa-
kast, kreemikast ja elevandiluust 
kuldse, hõbehalli ja mustjate var-
junditeni. On ka rohekat, sinakat 
ja lillakat tumehalli.

«Kõige kallimad ja haruldase-
mad on kuldsed pärlid, neile järgne-
vad valged ja tumedad,» ütleb Ka-
rin ja lisab, et pärli hinna määrab 
ennekõike selle suurus ja kuju, alles 
siis tuleb mängu värv ja läige. Mida 
suurem ja ümaram pärl, seda kal-
lim, kõlab rusikareegel.

Mageveepärlid pärinevad valda-
valt Hiina farmidest, mereveepärlid 
Austraaliast, Tahitilt, Fidžilt, Filipii-
nidelt. Mageveepärli läbimõõt jääb 
10 mm kanti, põhivärviks on kree-
mikas, roosakas, elevandiluu. Me-
reveepärlite läbimõõt võib ulatuda 
11–20 mm, neid on puhtast valgest 
kuldsete, hõbedakarva ja mustjani.

Neile, kel tõsine tahtmine pär-
leid soetada või pühadeks lähedas-
tele kinkida, soovitab asjatund-
ja otsustada ikkagi ehedate ka-
suks. Need on küll kallimad, kuid 
asi tasub ajas end ära – pärlid kes-
tavad vähemalt paar aastasada ja 
neid saab edasi pärandada. Liiati ei 
pruugi imitatsioon maksta oluliselt 
rohkem kui korralik mageveepärl, 
mis on tehispärlist kaunima läikega 
ja kordi vastupidavam. Ilus, umbes 
13 mm läbimõõduga magevee pärl-
kõrvarõngapaar võib maksta paar- 
kuni kolmsada eurot, väiksem veel-
gi vähem. Sama suurte mereveepär-
litest kõrvarõngaste hind algab aga 
umbes 900 eurost. ●a

Meelespea 
•	 Eriti ettevaatlik tasub naturaalseid pärleid 

ostes olla reisidel ja odava hinna puhul. 
Uurige põhjalikult tausta, ehte dokumen-
te.

•	 Kui tegu on ehtsa pärliga, on ehte passis 
märge south sea pearl ehk mereveepärl 
või fresh water pearl ehk mageveepärl. 
Imitatsiooni tähistab sõna pearl, millele li-
sandub tavaliselt ehte nimetus, nagu sõr-
mus, kaelakee vm. Kui  kahtlete, on tar-

gem enne ostu spetsialistiga nõu pidada.

•	 Ehtsat pärlit imitatsioonist aitab sageli 
eristada läige ja kristalne peegeldus – 
plast ei peegelda valgust. Kui panete sõr-
me ehtsa pärli lähedale, on see nagu pee-
gel, kust näete selgelt sõrme kujutist. 
Matti pärli ei tasuks osta, isegi siis, kui 
see on naturaalne mage- või merevee-
pärl.

•	 Pärlid armastavad niiskust ja vett. Väga 

kuivas, kuumas ja umbses kohas neid 
hoida ei maksa. Aeg-ajalt võiks neid leige 
puhta veega pesta. Mis põhiline, pärlid ta-
havad kandmist!

•	 Vältige pärlitele ükskõik millise keemia 
sattumist – parfüüm, juukselakk vm. Kui 
see juhtub, peske kohe maha, hiljem on 
pärlmutterkiht juba kahjustunud. Ka higi 
tuleks pärlitelt maha loputada – nagu 
juuksuris, ei tasu ka trennis pärle kanda.

«Eelistage imitatsioonidele ehtsaid, looduse disainitud pärleid,» 
kõlab vääriskivide asjatundja Karin eensaare soovitus neile, 
kes peosaali või pühadekingituseks pärleid eelistavad.

Põgus Pilk PärlitElE
TeksT Britt rosen, foTod BykAriné, scAnpix

nii ta kasvab: pärl avatud pärlikarbis.

Modernses võtmes: näide byKariné 
loomingust.

Šikk ehe: sõrmused Lõunamere pärli, 
kulla, teemanti ja jet’iga. ByKariné.

Klassika: Hollywoodi tähele Marilyn Monroele kuulunud pärlikee, 
mida näidati aasta alguses Londoni näitusesaalides.

Lõunamere pärlid: koos kulla ja ahhaadiga. ByKariné.

iseloomulik 
värvikaart: 
Lõunamere ve-
test pärit pärlid.



Mais avatakse Tartu kaubamajas Kanada päritolu jala-
nõubrändi Aldo esimene kauplus Eestis. Bränd on tuntud 
oma taskukohaste hindade ja laia valiku poolest, lisaks kin-

gadele on valikus kotid, ehted, aksessuaarid ja 
päikeseprillid. Võib eeldada, et Aldo tulekuga 
muutub kingavalik Eestis, või vähemalt Tartus, 

palju mitmekesisemaks.
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Moemaailm on alati äärmusi armastanud, ol-
gu siis suurustes või numbrites. Vastukaa-
luks varateismelistele tüdrukutele Prada rek-
laamikampaaniates on kosmeetikabrändi 
NARS kampaania uueks näoks 68-aastane 
näitlejanna Charlotte Rampling (paremal) ja 
Marc Jacobsi ilu-
kampaanias 64-aas-
tane Jessica Lange. 
Õdede Mary-Kate ja 
Ashley Olseni rõi-
vabrändi The Row 
suurepärases 
lookbook’is särab 
65-aastane Linda 
Rodin – nii tema ise 
kui ka riided mõju-
vad täiesti ajatult.

Ja muide, Tallinna 
kaubamaja selleke-
vadine signatuurnä-
gu Maie Reier  
(vasakul) on 74-aas-
tane.  

Vanus ei loe
60+ on moeilmas popp 
vanus, tõdeb moeblogija 
Anni Jürgenson viimatiste 
reklaamikampaaniate 
modellivaliku valguses.
TeksT Anni Jürgenson 
foTod erAkogu, egert kAmenik

moeblogi

Viimati oli peavõru populaarne mõne aasta eest, kui seda 
moodi dikteeris Blair Waldorf sarjast «Kõmutüdruk» («Gos-
sip Girl»). Nüüd, kui kõik modellid Marc Jacobsi show’s 
kandsid peapaela, võib üsna kindel olla, et see trend on ta-
gasi tulemas. Kitsastele võrudele lisanduvad lihtsad laiad 
peapaelad ning turbanitaolised sõlmed à la Céline.

Üks Balmaini tänavuse 80ndate-
hõngulise kevad-suvekollektsiooni 
põhielemente on massiivsed kuld-
sed ketid. Suuri kuldsetest ketti-
dest käevõru-
sid ja vöösid 
leiab ka meie 
kauplustes. 
Näited Balmai-
nilt ja Zaralt.

s ee, et pärlid ei sobi rebi-
tud teksade või nahk-
pükste kaaslaseks, on 
iganenud arusaam.  

Selle kinnituseks 
astub juveelidisainer 

ja gemmoloog Karin Eensaar Tal-
linna vanalinna väikeses omanime-
lises ehtestuudios fotokaamera et-
te, jalas nahkpüksid ja popid pool-
saapad, seljas siidist meeste triik-
särk. Kõrvas helgivad naisel aga til-
lukesed teemantidega kõrvarõngad 
ning sõrmes tõmbab pilku jõuline, 
suure barokkpärliga – nii kutsutak-
se ebakorrapärase kujuga pärleid – 
kokteilisõrmus. 

Kõik ehted on mõistagi tema 
enda looming.

«See on üks mu tüüpilisemaid 
argipäevakomplekte,» ütleb Karin, 
kes õppis kalliskivide asjatundjaks 
Briti gemmoloogide assotsiatsioo-
nis Londonis ja on lisaks töötanud 
mitu aastat Euroopa suurimal tee-
mandibörsil Antwerpenis. Oma eh-
tedisaini on ta juba õige mitu aas-
tat müünud ka Helsingis ja Šveitsis 
kosmopoliitses Genfis, kus praegu 
peab kahasse kohaliku disaineriga 
juveelistuudiot.   

Mõnikord asendab sessamas ar-
gises rõivakoosluses siidipluusi val-
ge T-särk või nahkpükse teksad, või 
siis on hoopis nood kaks koos. Mõ-
nikord jälle kannab ta suure kok-
teilisõrmuse asemel tagasihoidlik-
ku valgest kullast ja teemantidest 
imepeent käelabavõru ning sõr-
must «Tattoo», mis jäljendavad tä-
toveeringuid. Lisaks sobitub sel-
lesse seltskonda pistodakujutisega 
käevõru «Dagger» – muide, samast 
sarjast rustikaalse ketiga kaela ehe 
kingiti Madonnale, kui popstaar 
Tallinnas käis.

Vähem on rohkem
Kui on aga vaja end näiteks pä-
rastlõunakokteiliks või peoõhtuks 
valmis panna, ei pruugi Karin teha 
muud, kui vahetab püksid seeliku 
vastu, seob kaela baroksetest pärli-
test kee ja paneb sõrme suure pär-
likobaratega sõrmuse. Ivo Nikkolo 
beežikas plisseeseelik on sellistel 
puhkudel naise eriline lemmik. Se-
da kandes on ta mujal maailmas ka 
palju komplimente saanud, viimati 

tulid araabia naised Genfis tänaval 
küsima, kust see pärit. Siis oli Kari-
nil väga uhke olla ja ta tundis end 
kui oma maa moesaadik.

Riietuses meeldib naisele lihtne 
ja range lõige, kvaliteetne kangas ja 
naturaalne rahulik värvipalett. Val-
ge, hall, must, meresinine. «Mood-
ne klassika. Maskuliinse varjun-
diga, aga naiselik. Et oleks mugav, 
aga šikk,» iseloomustab ta oma rii-
dekappi, kus teksad, triiksärgid ja 
hea pintsak on tähtsuselt esimesel 
kohal, kuid millele saab mõne pisi-
detailiga hõlpsalt elegantsi lisada. 

Näiteks Katrin Kuldma disai-
nitud mugavad ja mõnusalt istu-
vad siidist meestepluusid meeldi-
vad talle niivõrd, et neid on tal lau-
sa kuus, kõik seejuures ise värvi. 
Mustreid Karin ei armasta, pigem 
paneb rõhku mõnele efektsele eh-
tele, olgu siis argipäev või peoõhtu. 
Vähem on rohkem, usub juveelidi-
sainer, järgides seda nii oma riie-
tuses, ehtimises kui ka loomingus. 

Enamasti piirdubki ta vaid ühe-
kahe ehtega, eelistades kõrvarõn-
gaid ja/või sõrmust. Veel parem, kui 
mängus on suured, isepäise kuju-
ga barokkpärlid, tema vaieldama-
tud lemmikud. Ja sugugi ei pruu-
gi kõrvarõngad-sõrmus olla ühest 
komplektist – ehtekomplektid üldse 
on tema meelest kuidagi ajale jalgu 
jäänud. Nii et ka see, kui kõrvarõn-
gad on eri paarist, pole tema puhul 
sugugi tavatu.

klassika, aga iseloomuga
Ning pigem siis juba üks hinnaline, 
ilus, võimas ja kõnekas vääriskivi-
ga sõrmus või väike elegantne tee-
mandi- või pärlipaar kõrvas, kui et 
end suure hulga plastiga üle kuhja-
ta. Seda väärisehte varianti soovi-
tab disainer kõigile moodsa aja kii-
rustavatele naistele, sest enamas-
ti sobivad säärased ehted ühtaegu 
kontorisse ja vastuvõtule. Kõnele-
mata sellest, et pärlid ja teemandid 
ei aegu ja neid võib ema südamera-
hus tütrele pärandada.

«Pealegi, näiteks Euroopa pi-
dusaalides plasti ei aktsepteerita, 
seal väärtustatakse ehedat ehet, 
isikupära. Nendega küll ei hoobel-
da, kuid see näitab staatust,» tõdeb 
Karin, kes töö tõttu reisib palju ka 

mujal maailmas ja kel kundesid-äri-
partnereid lisaks Euroopale nii Ve-
nemaal, Kasahstanis kui ka Aasias. 
Ta tunnistab, et tunneb isegi mee-
lehärmi, kui Eestis võimust võtnud 
kiirmoest johtuvat ja väljakutsuvat 
plastirohkust näeb, seda isegi väga 
pidulikel vastuvõttudel. «Kuhu on 
kadunud meie naiste hea maitse ja 
stiilitunnetus? Naised, väärtustage 
end rohkem!» sõnab ta.

Märksõnad «lihtne vorm», «hin-
naline materjal» ja «naturaalne 
värv» käivad tegelikult ka Karin 
Eensaare juveelidisaini kohta. Sel-
lele lisandub äratuntavalt omapära-
ne käekiri – iseloomuga, pisut jõuli-
ne, ent ometi naiselik. See on klas-

sika, aga põhjamaise pitseriga. Alati 
on rõhk puhtal ja ilusal (pool)vää-
riskivil või pärlil, mida disainer so-
bitab tihti tavatumatesse ja uudse-
matesse kooslustesse kui harjutud 
– tema on üks vähestest julgetest, 
kes katsetab näiteks kellamaterja-
lidena tuntud titaani ja grafiidiga. 
Tema teeb kavandi, Saksa ja Šveitsi 
meistrikodades tehakse tehnoloogi-
liselt keerukad ehted valmis. «Mul 
pole küll kunstnikuharidust, kuid 
talitan ehteid kavandades sisetunde 
järgi. Pealegi on loodus pool tööd 
minu eest juba ära teinud – kallis-
kivid valin ülima hoolega, parimad. 
Ja kivi ümber hakkabki mõte vaik-
selt liikuma,» sõnab Karin. ●a

Kümneseks saanud eestimaise 
juveelibrändi by Kariné disaineri Karin 
eensaare looming on parim näide, kuidas 
elegantseid vääriskive isikupärasteks 
eheteks vormida. Tema ise aga sellest, 
kuidas neid modernsel moel kanda.

JuVeelid  
Ja teksa? 
aga palun!
TeksT Britt rosen, foTod Peeter LAngovits, LemBit Jürgenson

KallisKivi aBC
Karin Eensaar annab mõne rusikareegli, mida vääriskive 
soetades tasub järgida.

•	 Et mitte petta saada ja pärli või teemandi asemel imitat-
siooni osta, uurige tausta, hinnake, küsige. Eriti ette-
vaatlik tasub olla reisidel ja odava hinna puhul. Kui neil 
on rahvusvaheline GIA (Ameerika gemmoloogide insti-
tuut) või HRD (Antwerpeni ülemaailmne teemandikes-
kus) sertifikaat, on see üks usalduse märk. 

•	 Kui tegu on ehtsa pärliga, on ehte passis kirjas south 
sea pearl ehk mereveepärl või fresh water pearl ehk 
mageveepärl.  
Imitatsioonide puhul lihtsalt pearl jewellery, ring vm ehk 
pärliga ehe, sõrmus vm nimetus.

•	 Kvaliteetsest teemandist annab tunnistust see, kui HRD 
hindamistabeli järgi tähistavad selle värvi tähed D kuni 
G; puhtust LC kuni VS2; lõiget ja proportsiooni sõnad 
excellent, very good ehk suurepärane, väga hea.

•	 Kel vääriskivide vastu tõsisem huvi või tahab end liht-
salt harida, võib osaleda Karin Eensaare koolitustel.

Pärastlõuna-
kokteiliks see-
likuga: Karin 
Eensaare seljas 
on universaalne 
meeste siidi-
pluus Katrin 
Kuldmalt, plis-
seerseelik Ivo 
Nikkololt. Kaelas 
mageveepärli-
test kee, sõrmes 
pidulik kuue ma-
geveepärliga 
sõrmus. 

argipäeval nahkpükstega: sama meeste siidipluus koos 
nahkpükstega. Kõrvas on tagasihoidlikud teemantid, Juur-
de võib sobitada ühe jõulise valge ahhaadist ja roosast 
kullast barokse mereveepärliga kokteilsõrmuse või kanda 
valgest kullast ja teemantidest tätoveeringule sarnanevat 
käelabavõru ja sõrmuseid. Kooslusesse sobivad ka käevõ-
ru «Dagger» ja nahkpael kullast-teemantist lukuga.

näited karin eensaare ehtedisainist: (vasakult) sarja «Wire» titaaniumist ja roosast kullast teemantide ning floriidiga 
sõrmused; mustast grafiidist ja roosast kullast barokse mereveepärliga kokteilsõrmus; sarja «Iceberg» sõrmus ja kõr-
varõngad on ahhaadist, valgest kullast ja teemantidest. Esimese ja viimase on autor patenteerinud - ehteilmas kopeeri-
takse palju, põhjendab ta.

must õhtukleit: Ülle Suurhans-
Pohjanheimo range, avatud selja-
osaga õhtukleidiga mõjub suursu-
guselt nii siidipärlitest «sall» kui 
ka suurtest mereveepärlitest 
kee. Kõrvarõngaid ja barokse me-
reveepärliga prossi kaunistavad 
tillukesed rubiinid-teemantid.



Kas sulle meeldib oma välimusega eksperimenteerida? 
Kui tihti seda teed?
Ei usu enam välimusega eksperimenteerimisse. Olen leidnud 
stiili ja toonid, mis mulle sobivad, ning selle juurde jäänud.
Kas sulle meenub kooliajast või koguni lapsepõlvest (või 
miks mitte ka hilisemast ajast) mõni ilueksperiment, mis 
on lõppenud … fi askoga ehk mitte päris sellise tulemu-
sega, nagu ootasid?
Kõige hullem viga, mis sai aastaid tagasi tehtud, oli juuste 
mustaks värvimine. Tulemus oli päris kohutav, ma ei saa 
siiani aru, mis minuga juhtus, et sellise asja ette võtsin. Must 
ei ole kindlasti minu värv!
Millised on su lõhnaeelistused? Kas oled truu ühele 
parfüümile või meeldib sulle neid vahetada?
Praegu olen truu ühele parfüümile.
Ja see on?
Hermès Ambre Narguilé.
Mida sa oma välimusega iial ei teeks ehk mis on sulle 
nn ilutabu?
Hindan võimalikult naturaalset look’i ka vananedes. Sest 
ükskõik kui sile on su nägu või kui ümar huul, kaela ja käte 
vanust ei peida. Ja kui kontrast liiga tugevaks läheb, pole see 
elegantne ega ka ammugi mitte ilus. Just elegantne tasakaal 
on minu arvates see, mis naist kaunistab. 
Parim ilunõuanne, mis sulle antud?
Aurusaun teeb välimusega imesid! Suurepäraselt mõjub ka 
hea näomassaaž.
Kuidas end vormis hoiad?
Selleks on praegu kaks varianti – hea massöör ja võimalikult 
palju jalgsi kõndimist. 
Kas oled pidanud dieete? Kui jah, siis milliseid ja kui 
tihti?
Ikka olen pidanud. Aga pigem nimetaksin seda regulaarseks 
toitumiseks – hoian siis kinni nii söögiaegadest ka ka toidu-
valikust. Toimib. 
Mida tähendab sinu jaoks ilu?
Ilus naine on isikupärase sarmiga, enesekindel, hoolitsetud 
ja stiilitajuga. 
Kes on ilus naine?
Kindlasti on ilu vaataja silmades, aga minu meelest on kaunid 
naised näitleja Cate Blanchett ja prantsuse poliitik Christine 
Lagarde. 
Kauneim 
kompliment, 
mille oled 
saanud?
Eks neid ole 
olnud mitmeid 
– ja usun, et 
tuleb veel! –, 
igaüks neist 
omal ajal ja 
kohas suure-
pärane. Ent 
minu jaoks on 
edasiviivad pi-
gem kriitilised 
noodid. 
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Juveelikunstnik Karin Eensaar (44) end enamasti väga lille ei 
löö, sest ilu ümbritseb teda iga päev nagunii.
Tekst TRIIN JÕGI Fotod RISTO RING JA TOOTJAD

Elegantne tasakaal

Karini lemmikud:Karini lemmikud:

REKLAAMIUUDISED

Nivea uus Repair & Targeted Care sari 
taastab kahjustatud juuksed
Repair & Targeted Care sari 
tõotab olla tõeline revolutsioon 
juuksehoolduses, sest selle 
šampoon ja palsam taastavad 
juukseid tõhusalt kogu nende 
pikkuses just kahjustatud 
kohtades. Ja seda tänu nutikale 
KERADETECT™-tehnoloogiale, 
mis toimib üheaegselt kolmel 
tasandil:
 tugevdab juuksekarva välis-
kihti, tänu millele on kaitstud 
ka juuksekarva südamik;
 hooldab ja toidab juuksekarva 
seestpoolt;
 tugevdab ja taastab juukse-
karva struktuuri, ennetades 
sellega juukseotste lõhenemist.

Lisaks on koostist rikastatud Nutri Essence’iga, milles ühenda-
tud makadaamiaõli ja Eucerit®. Makadaamiaõli tungib juuksekarva 
sisemusse, toidab seda seestpoolt ja aitab taastada juuksekarva 
loomuliku kaitsekihi, muutes juuksed läikivaks ning elastseks. 
Eucerit® kaitseb omakorda juuksekarva kahjustuste eest.

M
illiseid ilutooteid leidub sinu meigikotis?
Meigikoti sisu sõltub ettevalmistusajast kodunt 
lahkumisel. Siiski püüan basic asjad valikus hoida 
ehk siis leiab mu kotist enamasti punase huulepulga, 

väikese pudeli lemmiklõhnaõli, ripsmetuši ja näokreemi. 
Kuidas sa igapäevaselt oma naha eest hoolitsed, milliseid 
tooteid kasutad?
Kasutan Carita, Clarinsi ja kodumaise Domina Elegansi nahahool-
dustooteid. Lemmikud on näiteks Clarinsi Moisture Rich Body 
Lotion ja Domina Elegansi Golden Beauty mask ning Ultimate 
moisture serum. 

Kas ja kui tihti käid kosmeetiku juures?
Harva kahjuks, julgen pakkuda, et umbes kolm-neli korda aastas.
Kas lööd end igapäevaselt välja minnes lille või teed seda 
ainult erilistel puhkudel?
Igapäevaselt olen enamasti üsna naturel ja nn lillelöömine ei ole 
ehk päris minu teema. Õnneks on mu töö ja looming selline, et 
ilu ümbritseb mind päevast päeva.
Millised on need kolm ilutoodet, milleta sa elada ei saa?
Lemmikparfüüm, huulepulk ja nahka hooldav kreem.
Kuidas oma juuste eest hoolitsed?
Kasutan selleks juuksuri abi.


