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Útdráttur
 Í þessari ritgerð mun ég rekja sögu japansks mínimalisma og greina einkenni 

stefnunar, í von um að geta aðgreint hann frá skoðunum mínum á vestrænum mínimalisma.

Áhrif mínimalisma koma úr ólíkum áttum, frá mismunandi tímabilum og er erfitt að segja 

hvaðan hann er í raun uppruninn, þó er gjarnan sagt að Japan sé stór áhrifaþáttur í tengslum 

við mínimalisma í hönnun. Þegar litið er til Japan og vöruhönnun þar skoðuð, kemur fljótt í 

ljós að fagurfræðin þar er mjög einföld og hógvær. Japanskur  mínimalismi er ekki aðeins 

fagurfræðilegt stílbragð heldur er um að ræða hugmyndafræði sem á sér langa forsögu. 

 Mínimalismi er gríðarlega vítt hugtak sem hefur í raun ekki verið nægilega skilgreint í 

samhengi vöruhönnunar. Þess vegna verður lagt upp með að greina japanska fagurfræði. Í 

ritgerðinni verður því leitast við að svara spurningunni; Hver er uppruni og einkenni japansks 

mínimalisma og hvernig hafa þau þróast með tilkomu vöruhönnunar? Í upphafi verður fjallað 

um uppruna japansks mínimalisma út frá áhrifum zen búddisma á japanskt samfélag. 

Hugtakið wabi-sabi snertir japanska fagurfræði á mörgum sviðum og er sennilega það mest 

mótandi í sögu japanskrar menningar. Wabi-sabi er tekið sérstaklega fyrir og greint hvernig 

Japanir beita því í lífi og listum. Að lokum verður vöru- og húsgagnahönnun í Japan skoðuð 

og verk þarlendra vöruhönnuða og hönnunarteyma greind út frá japanskri hugmyndafræði. 
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Inngangur
 Stuttu eftir að ég hóf nám í vöruhönnun fór ég í áfangann Höfundur og verk, þar sem 

tekinn er fyrir og rannsakaður einn ákveðinn hönnuður og verk hans. Mér var úthlutað 

japanska hönnuðinum Tokujin Yoshioka, en á þeim tíma þekkti ég lítið sem ekkert til hans né 

japanskrar hönnunar. Þegar ég hóf rannsóknina kviknaði hjá mér áhugi á Tokujin Yoshioka og 

japanskri hönnun. Sá áhugi hefur fylgt mér síðan og beinist hann sérstaklega að fagurfræði 

japanskrar naumhyggju, (hér eftir mínimalismi), sem er svo einkennandi í hönnun þeirra.

 Í þessari ritgerð mun ég rekja sögu japanska mínimalismans og greina einkenni hans í 

von um að geta aðgreint hann frá skoðunum mínum á vestrænum mínimalisma. Í upphafi taldi 

ég að japanskur mínimalismi væri hógvær, andlegur, djúpur og byggður á hefðum sem ættu 

rætur sínar að rekja langt aftur í tímann.  Hins vegar þykir mér áberandi einkenni vestræns 

mínimalisma vera svart/hvítt, sterílt og ópersónulegt útlit.  Oft er fjallað um Japan sem 

áhrifavald í tengslum við mínimalisma í hönnun, en japönsk vöruhönnun hefur hóflaust 

mínimalískt yfirbragð. Þegar hlutir hafa svo sterk sérkenni líkt og japanskur mínimalismi 

hefur, þá má búast við að þeir verði á endanum að útlitsstefnu sem fólk misnotar og svíkur 

innihald hugmyndafræðinnar sem þar liggur að baki. Hægt er að rekja grunnhugmyndir 

mínimalisma aftur til 12. aldar í Japan, en hann hefur þó tekið á sig nýja mynd og þróast með 

tíma og tækni. Því mætti velta fyrir sér hvort japanskur mínimalismi hafi mótast af vestrænum 

áhrifum og fjöldaframleiðslu og sé á sama hátt orðin að útlitsstefnu.

 Fljótt komst ég að því að mínimalismi er gríðarlega yfirgripsmikið hugtak sem fjallað 

er um í tengslum við fagurfræði og lífstíl sem hefur í raun ekki verið nægilega skilgreint í 

samhengi vöruhönnunar. Áhrif mínimalisma koma úr ólíkum áttum, frá mismunandi 

tímabilum og er erfitt að segja hvaðan hann er í raun uppruninn. Því verður leitast við að svara 

spurningunni; Hver er uppruni og einkenni japansks mínimalisma og hvernig hafa þau þróast 

með tilkomu vöruhönnunar?

 Það verður gert með því að greina japanska fagurfræði í tengslum við vöruhönnun. Í 

upphafi verður því fjallað um uppruna japansks mínimalisma út frá áhrifum zen búddisma á 

japanskt samfélag. Þá verður einnig skoðað hvernig einkenni japanskrar fagurfræði birtist í 

ólíkum listum og sköpunargreinum fyrir tíma vöruhönnunar. Að lokum mun ég greina 

japanska vöru- og húsgagnahönnun sem og verk vöruhönnuða út frá japanskri 

hugmyndafræði.
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Zen búddismi og áhrif á japanska menningu 
 Zen búddismi er uppruninn í Indlandi en tók sér fyrst rótfestu í Kína. Þaðan ferðaðist 

hann um Austurlönd Asíu þar sem hann átti viðkomu í mismunandi menningarheimum áður 

en hann barst til Japan.1 Það var í kringum aldamótin 1200 sem zen prestarnir Eisai og Dögen 

kynntu Japani fyrst fyrir zen búddisma.2 Zen tók sér rótfestu í bágstöddu landinu og hefur 

síðan þá haft gríðarleg áhrif á menningu, listir og hönnun í Japan.3 Búddisminn í Japan 

blandaðist með tímanum pólitísku afli sem náði völdum í Japan og í kjölfarið breiddist hann 

út um allt land. Zen búddismi hefur alla daga síðan verið eitt mest mótandi afl í menningu 

Japana. Það er í raun ekki til sá hluti japanskrar menningar sem hefur ekki orðið fyrir áhrifum 

zen búddisma. Áhrifin eru svo rótgróin í menninguna að fæstir Japanir gera sér grein fyrir því 

hversu zen þenkjandi þeir eru í raun.4

 Zen búddismi leggur mikla áherslu á skort og að taka eigi honum fagnandi. Það sem 

zen stendur aðallega fyrir er einfaldleiki og hógværð. Þar er lögð mikil áhersla á að hreinsa 

manninn af því yfirborðskennda sem hann skapar sjálfur og að leita inn á við til að vera ekki 

háður veraldlegum hlutum. Það þykir því mjög líklegt að aðdáun zen búddisma á skorti sé ein 

helsta ástæða þess að zen náði þessari rótfestu í Japan og hafi haft jafn djúpstæð áhrif og raun 

ber vitni. Japan var lengi fátæk þjóð, og það verður að teljast afar viðeigandi að zen búddismi 

hafi borist þangað og mögulega mótað hugarfar fólks og kennt því að meta skortinn sem það 

bjó við. Jafnvel enn þann dag í dag, með þeim munaði sem Japanir búa við, virðast áhrif zen 

það rótgróin að þeir leitast enn eftir að lifa við hógværð og einfaldleika.5 

 Kenya Hara, japanskur hönnuður og listrænn stjórnandi hönnunarkeðjunar Muji, veltir 

fyrir sér í bókinni sinni Designing Design, ástæðum þess að einfaldleikinn og tómleikinn (e. 

emtiness) varð að því sérkenni sem það er í Japan. Hann trúir því að einfaldleikinn hafi þróast 

í Japan löngu fyrir tíma zen. Alveg frá því silki, te og krydd fóru að berast frá Asíu til Evrópu 

hafi mismunandi menningaráhrif farið að berast til Japan. Hann líkir þessari hugmynd við 

kúluspil, ef maður ímyndar sér að landakorti sé tyllt á hlið og Japan sé á botni þess er ekkert 
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1 Daisetz Suzuki, Zen and Japanese culture, Tuttle, Boston, 1988, bls. 3-5.
2 Yuriko Saito, „The Moral Dimension of Japanese Aesthetics“, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, árg. 

65, töl. 1, mars 2007, bls. 85–97, sótt 12. desember 2012.
3 Daisetz Suzuki, Zen and Japanese culture, bls. 23-25.
4 Daisetz Suzuk, Zen and Japanese culture, bls. 217.
5 Daisetz Suzuk, Zen and Japanese culture, bls. 23.



nema sjór fyrir neðan. Þá sér hann fyrir sér kúluna fara leið sína á milli landa og taka með sér 

menningaráhrifin þaðan en enda að lokum á botninum í Japan. Kenya Hara talar um 

möguleika þess að forfeður þeirra hafi veitt þessum menningaráhrifum mótspyrnu og mótsvar 

þeirra við áhrifunum hafi verið fullkominn einfaldleiki.6 Hvort sem þetta er rétt ályktað hjá 

Hara eða ekki þá hafa aðstæður samt sem áður verið kjörnar fyrir zen búddismann til að 

setjast að, þar hafi verið menning sem fagnar einfaldleika og reynir að verða sem minnst fyrir 

áhrifum að utan. 

Eins og áður hefur komið fram hefur zen búddismi þrifist í Japan frá 12. öld og hefur 

haft mikil áhrif á menningu þess. Zen heimspekin er gríðarlega yfirgripsmikil og því erfitt að 

fara í stuttu máli yfir öll þau hugtök sem viðkoma zen, en þau eru fjöldamörg og merking 

þeirra víðtæk. Ég mun þó í grófum dráttum draga saman það helsta er viðkemur 

fagurfræðinni, en það eru helstu einkenni zen búddisma. Ég mun fjalla um fagurfræðina og 

skýra út hvernig Japanir hafa beitt henni í lífi og listum, sem lagði línurnar fyrir komandi 

kynslóðir vöruhönnuða.  

Japönsk fagurfræði
Hin hefðbundna japanska fagurfræði metur hóflausan einfaldleika mikils. Þessi 
einfaldleiki er frábrugðin hugmyndum Vesturlanda um hann. Ef við skilgreinum 

„einfalt“ á Vesturlöndum er það eitthvað sem stafar af rökréttri skilgreiningu á tilgangi 
og notkun, þá ef til vill er „tómleiki“ rétta orðið fyrir hóflausan einfaldleika. Hann býr í 

takmarkalausum sveigjanleika sem samþykkir allar aðstæður og aðlagar sig ólíkum 
tilgangi. Þetta hugtak „tómleiki“ liggur í kjarna teathafnarinnar, ikebana, Noh 

leikhússins, japanska garðsins og arkitektúrsins og öllum öðrum menningarlegum 
venjum sem upprunnin eru frá sérkennum japanskrar fagurfræði. 7

Wabi-sabi er japönsk hugmyndafræði sem á rætur sínar að rekja til zen búddismans. Hugtakið 

er mikið notað í Japan enn þann dag í dag, þó svo að merking orðsins hafi þróast. Það er 

gjarnan sagt að sá sem geti útskýrt wabi-sabi viti ekki hvað það er, því það er gríðarlega 
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6 Kenya Hara, Designing design, Maggie Kinser Hohle og Yukiko Naito þýddu, Lars Müller, Baden, 2007, bls. 
302-304.

7 „There is a traditional Japanese aesthetics that sees the utmost richness in what is extremely plain. This 
plainness is different from the Western notion of simplicity. If we define “simple” in the West as 
something that stems from a rational alignment of purpose and use, then perhaps “emptiness” is the right 
word for extreme plainness. It is an infinite flexibility that accepts each and every concept and adjust to 
any purpose. This concept of “emptiness” lies at the center of the tea ceremony, ikebana, Noh Theater, 
Japanese gardens and architecture, and all the other cultural practices that emanate from uniquely 
Japanese aesthetics.“, Kenya Hara, Muji, þýtt af höfundi, bls. 119.



yfirgripsmikið, er bæði huglægt og hlutlægt og hefur mjög víða merkingu.8  Wabi er það 

huglæga sem einblínir á að einstaklingurinn helgi lífi sínu einfaldleika, hógværð, einveru og 

fátækt. Að taka skorti opnum örmum, að vera fátækur og sáttur við lítið, þýðir að þú ert ekki 

of háður veraldlegum hlutum. En sabi er hlutlægt og einblínir á það fábrotna, ótilgerða, 

ófullkomna og einfalda í fagurfræði, það sem eldist og eignast ný persónueinkenni með 

tímanum.9 Wabi-sabi er í flestum tilfellum notað saman og í hlutlægum tilgangi er það gert til 

að upphefja ýmis atriði sem viðkoma daglegu lífi. Forgengileiki er eitthvað sem zen búddismi 

sér mikla fegurð í og hefur dálæti á. Allt hefur sér sinn líftíma, eldist, tekur á sig nýja mynd 

með tímanum og að lokum deyr. Óregla í formi eða áferð gæðir hlutinn lífi og nær fram 

fegurð í ljótleikanum. Leitast er eftir að ná fram nánd með lítilleika, kyrrð og hógværð. 

Wabi-sabi kallar ekki eftir athygli með áberandi litum eða áferðum heldur eiga wabi-sabi 

hlutir að bera fágað látleysi. Þeir eiga að lifa í sátt og samlyndi með umhverfinu og er því náð 

fram með hlutleysi sem skilar sér í sveigjanleikanum til að aðlaga sig umhverfinu. Það er 

aðeins þegar þeir eru í notkun sem maður á að kunna að meta þá. Undirstaða fagurfræðinnar 

felst í einfaldleikanum eða tómleikanum, þar sem viðfangsefnið hefur verið skorið niður að 

kjarnanum og ljóðrænni nálgun náð fram í innra eðli og eiginleikum efnisins. 

Einfaldleikanum verður ekki náð fram með sterílu útliti heldur með hreinu yfirbragði og 

tilfinnalegri hlýju.10 Wabi-sabi er hugtak sem snertir japanska fagurfræði á mörgum sviðum 

og er sennilega það mest mótandi í sögu japanskrar menningar.

Lifnaðarhættir Japana eru mjög lýsandi fyrir hógværa menningu þeirra og sést það helst 

ef skoðað er hið hefðbundna japanska hús, sem flestir Japanir bjuggu í fram á 19. öld. 

Japanska húsið byggist upp á fáum rýmum sem hægt er að opna á milli með rennihurðum. 

Rýmin eru ekki sérstaklega skilgreind heldur hafa þau opna notkunarmöguleika sem ráðast af 

hentisemi íbúanna. Í húsinu eru engin húsgögn í hefðbundnum skilningi. Á þessum tíma áttu 

Japanir lítið, aðeins eina mottu sem þeir sváfu á, en annars sátu þeir á gólfinu og borðuðu á 

gólfinu. Þannig varð húsið eitt opið og flæðandi, samfellt rými þar sem hógværð og 
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8 Leonard Koren, Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers, Stone Bridge Press, Berkeley, 1994, bls.  
15-22.

9 Daisetz Suzuki, Zen and Japanese culture, bls. 22-25.

10 Leonard Koren, Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers, bls. 62-72.



einfaldleiki réði ríkjum. Inni í rýmunum leitaði fólk eftir innri hugarró og var andrúmsloftið 

fangað með ímyndunaraflinu en ekki því hlutlæga sem var á staðnum.11

 Menningu Japana er ekki aðeins hægt að lýsa með einföldum og lítillátum 

búsetuformum, heldur endurspeglast hógvær lífssýn þeirra einnig í afþreyingu og listum. 

Teathöfnin er tilraun Japana til þess að njóta hógværðar og hafna öllu yfirborðskenndu sem 

heimurinn býður upp á.12 Í flestum tilvikum er um tvo eða fleiri einstaklinga að ræða, 

gestgjafa og gesti, og fer athöfnin þannig fram að gestgjafinn ber fram te og segir sögur inn í 

látlausu herbergi sem kallast teherbergi. Einkennandi fyrir teherbergið er einfaldleiki og mjög 

hógværar skreytingar sem þjóna þeim tilgangi að ýta undir áhersluatriði í sögunni og örva 

ímyndunaraflið. Í raun má segja að teherbergið sé huglægt leikhús þar sem reynt er að ná fram 

andlegri kyrrð, fanga það huglæga og forðast það hlutlæga.13 Teáhöldin sem notuð voru í 

teathöfninni voru wabi-sabi. Þau voru gjarnan skökk og ófullkomin en gallarnir voru ekki 

huldir heldur látnir segja allan sannleikan um efnið.14 Þannig voru styrkleikar efnisins dregnir 

fram og ef gallar eða misfellur voru í bollum sýndi það fram á einfalt 

stílbragð og smekk viðkomandi gestgjafa.

 Í zen búddisma finnast fleiri hefðir sem tileinka sér wabi-sabi 

til að ná fram einfaldleika og hógværð. Ikeabana er ein af þessum 

hefðum en hún snýr að blómaskreytingum sem enn í dag eru iðkaðar 

í Japan. Þær ganga út á að fjarlægja það skrúðmikla til að upphefja 

einfaldleikann, og er það gert með því að klippa í burtu blóm og 

laufblöð til að leyfa innsta efninu að njóta sín, sem í flestum tilvikum 

er tréið eða blómastilkurinn.15 

 Zen garðar Japana eru víðfrægir en þar er einfaldleikinn augljóslega hafður að 

leiðarljósi. Algengasti efniviðurinn í zen görðum er sandur, steinar og mosi. Garðarnir eru 

tilraun til þess að líta framhjá yfirborðinu og sjá fegurðina í leyndu innra eðli efniviðsins.16 

Þar er fáum misstórum steinum raðað upp og sandurinn síðan rakaður í rákir út frá steinunum 
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11 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, Elsevier, Oxford, 2007, bls. 55.
12 Anne Bancroft, Zen: direct pointing to reality, Thames and Hudson, London, 1979, bls.93.
13 Kenya Hara, Designing design, bls. 274-277.
14 Daisetz Suzuki, Zen and Japanese culture, bls. 24.
15 Yuriko Saito, „The Moral Dimension of Japanese Aesthetics“ bls. 85–97.
16 Anne Bancroft, Zen: direct pointing to reality, bls.78.

1. Ikebana blómaskreyting



til að ná fram jafnvægi á rýmið. Steinarnir eru miðdepillinn á meðan sandurinn þjónar þeim 

tilgangi að vera bakgrunnurinn sem magnar áhrif steinanna á umhverfið.17 

Þessi dæmi hér að ofan segja hvernig Japanir höfðu wabi-sabi fagurfræðina að 

leiðarljósi í sköpunarverkum sínum. Wabi-sabi hugmyndafræðin er hugtak sem erfitt er að 

koma orðum að, en hægt væri að heimfæra yfir á hluti sem eignast tilfinningaleg gildi manns, 

líkt og gamlir leðurskór. Eigandi skónna hefur gengið þá til og þannig hafa þeir eignast 

karakter með notkun eigandans, leðrið er farið að láta á sjá og hællinn að eyðast eftir 

göngulagi hans. Þegar skórnir voru nýir eru allar líkur á því að eigandinn hefði getað hugsað 

sér selja þá með smá gróða en eftir því sem þeir eldast og eignast karakter þá minnka líkur 

þess að eigandinn vilji missa þá. Skórnir hafa sýnt eigandanum mikla hollustu og hafa þannig 

eignast mikið tilfinningalegt gildi fyrir honum. 

Þróun japanskrar fagurfræði
 Eins og áður hefur komið fram hefur zen hugmyndafræðin innsiglað sig í Japana 

menningu, en þó veltir maður vöngum um það hvort Japanir séu meðvitaðir um áhrifin sem 

hún hefur haft á samfélag þeirra. Hlutir úr zen menningunni áður fyrr eru alls ekki líkir þeim 

japönsku hlutum sem við þekkjum í dag. Þau áhöld sem áður voru skökk og „ljót“ hafa þróast 

yfir í slétt og áferðarfögur áhöld. Það hljómar kannski í fyrstu eins og Japanir hafi sagt skilið 

við hugmyndafræðina um wabi-sabi en í raun hafa þeir, með nýrri tækni og framþróun, aðeins 

fjarlægst keramikgerðina og í stað þess tileinkað sér nýjar framleiðsluaðferðir sem þeir hafa 

aðlagað wabi-sabi að. Aukin áhersla hefur verið lögð á fagurfræði og að viðhalda einfaldleika 

í henni. Það er auðvitað erfitt að bera saman japanska vöruhönnun nú og þegar zen búddismi 
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17 Yuriko Saito, „The Moral Dimension of Japanese Aesthetics“, bls. 85–97.

2. Hefðbundin japanskur zen garður



var sem mest áberandi, því á þeim tímum var lítið um húsgögn og aðrar vörur. En eftir því 

sem vöntun varð meiri á vörum og húsgögnum færðust áherslur úr einföldu umhverfi 

hefðbundna japanska húsins og te-herbergisins yfir í húsgögn og wabi-sabi 

hugmyndafræðinni hagrætt í átt að einfaldari og framleiðsluvænni fagurfræði. Það má segja 

að japanskur mínimalismi leitist ávallt eftir því að ná fram hlutleysi og vera í samræmi við 

umhverfi sitt og aðra hönnun í kringum sig. Zen hugmyndafræðinni hefur verið hagrætt til að 

móta fagurfræði mínimalískrar hönnunar.18

Hægt er að skipta japönskum mínimalisma niður í tvo flokka, það er annars vegar 

huglægur mínimalismi og hins vegar hlutlægur mínimalismi. Hér fyrir neðan mun ég greina 

nokkra japanska hönnuði og verk þeirra og tengja þá við þessa tvo flokka mínimalismans.

 Fyrri flokkurinn er sá sem tileinkar sér stefnu zen búddisma þegar kemur að 

meðhöndlun efniviðarins. Það sem þú sérð er það sem þú færð, engum fegrunareiginleikum 

eða skreyti er bætt við, heldur er einföldum formum og hreinni efnisnotkun leyft að njóta sín 

með sérkennum þeirra. Hluturinn eldist með eigandanum, tekur á sig nýja mynd með 

lifnaðarháttum hans og eignast þannig karakter. Hann kallar ekki á athygli heldur tilheyrir 

bakgrunninum sem magnar áhrif miðdepilsins, hver sem hann er. Hann kemur jafnvægi á 

rýmið og skapar róandi andrúmsloft.

 Seinni flokkurinn hefur hlutlægan mínimalisma að leiðarljósi. Hann tekur ytra útlitið 

enn lengra og reynir að ná fram eins einföldu og hógværu útliti og hægt er. Efnin segja ekki 

alltaf alla söguna og eru gjarnan ekki hrein. Þannig er efnið svikið í þeim tilgangi að ná fram 

eiginleikunum sem styrkja hlutlaust og einfalt útlit hlutarins svo hann falli inn í umhverfi sitt.

 Þessir tveir flokkar nálgast fagurfræðina á afar ólíkan hátt, þó markmiðið sé í raun það 

sama. Huglægi mínimalisminn byggir á rótgrónum hefðum og virðingu fyrir efniviðnum en 

hinn flokkurinn leggur meiri áherslu á ytra útlit hlutarins og samtal við umhverfið. Flokkarnir 

stuðla því báðir að hógværu umhverfi þar sem andleg friðsæld og hlutleysi ríkir, líkt og í 

teherbergjum og japanska húsinu.
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18 Yuriko Saito, „The Moral Dimension of Japanese Aesthetics“, bls. 85–97.



Muji
 Muji er japanskt lífstíls fyrirtæki sem hefur sterk grundvallarviðhorf tengd japanskri 

menningu en stefnu fyrirtækisins er hægt að tengja á margan hátt við zen búddisma. Nafn 

fyrirtæksins Mujirushi Ryohin, stytt Muji, þýðir „ekkert vörumerki, gæða vörur“, en það var 

hluti af upphaflegri stefnu þeirra, að veita fólki gæðavörur án þess að það borgi aukalega fyrir 

vörumerkið. Muji hanna vörur sínar, umbúðir, auglýsingar og innsetningar í verslunum með 

það markmið að fela ekkert, og hafa engan dulinn boðskap. Muji forðast ytri lög sem fela 

galla og þar af leiðandi getur þú treyst á að það sem þú sérð er það sem þú færð.19 Vörur Muji 

bera öll þess merki að einfaldleikinn sé hafður að leiðarljósi, bæði fagur- og 

hugmyndafræðilega. Helsti markhópur fyrirtækisins eru neytendur með mínimalíska lífssýn. 

Muji líta svo á að þau vilji ekki hanna vörur sem að fólk hugsar „þetta langar mig í“ eða 

„þetta verð ég að fá“ heldur vilja þau hanna vörur með það að leiðaljósi að fólk hugsi „þetta 

dugar mér“.20 Muji einblínir þar með hönnun sinni á að þetta sé fyrir bæði kyn á öllum aldri, 

þetta sé það sem þau hafa efni á, þeim vantar, dugir þeim og í mörgum tilvikum getur elst með 

þeim.21 Þannig má ætla að fólk sem verslar við þá aðhyllist ekki aðeins mínimalískt útlit 

varanna þeirra heldur sé þetta einnig lífstílsins vegna. Það er samt sem áður umhugsunarefni 

að einkenni Muji í hönnun þeirra eru svo sterk að það er óhjákvæmilegt að einhver hópur 

fólks hugsi „þetta verð ég að fá“. Í upphafi var slagorð fyrirtækisins „engin hönnun“, en í raun 

er óhjákvæmilegt fyrir fyrirtæki eins og Muji sem hefur svo skýra stefnu að vera með hönnun. 

Muji líta svo á að um tvenns konar hönnun sé að ræða, annars vegar miðdepillinn og hins 

vegar bakgrunnurinn. Miðdepillinn er það sem stendur út úr og 

dregur athyglina að sér, en það er ekki hans vegna sem hann 

stendur út úr. Það er bakgrunnurinn sem lætur hann standa út 

úr og gerir hann þar af leiðandi að miðdepli. Bakgrunnurinn er 

hógvær og hlutlaus og án hans yrðu rýmin óreiðufull en saman 

ná þeir fram jafnvægi sem ein heild. Hönnunarheimurinn er 

yfirfullur af miðdepilshönnun, þess vegna hefur Muji 

tekið meðvitaða ákvörðun um það að tilheyra 
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19 Laura Slack, What is product design?, RotoVision, Mies, 2006, bls. 202.
20  Kenya Hara, Designing design, bls. 238.
21 Kenya Hara, Designing design, bls. 238.
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bakgrunninum.22 Þetta hugarfar má að miklu leiti tengja við hugmyndafræðina á bak við zen 

garðana, þar sem steinarnir standa upp úr sandinum sem aðalatriðið og sandurinn er rákaður 

utan um steininn til að magna áhrif steinsins. Þetta á einnig við um teherbergin, þar sem 

huglæg náð er dregin fram með fegurðinni í hlutleysinu, hógværðinni og einfaldleika í 

rýminu. 

 Naoto Fukasawa er vöruhönnuður sem hefur unnið fjölmörg verkefni fyrir Muji. Í 

bókinni Designing Design fjallar hann um hvernig Muji nýtir sér hugmyndafræðina á bakvið 

wabi-sabi til að yfirfæra í húsgögn.

Við köllum húsgögn gerð úr hreinum við „alvöru húsgögn“ því mikið magn 
af húsgögnum er gert úr efnivið sem lítur aðeins út eins og alvöru viður. Því 
er haldið hátt á lofti, að „það sem er hreint er ósvikið“. Húsgögn gerð úr 
hreinum við verpast, snúast, hafa ójöfn æðamynstur og skarpann litamismun, 
sem leiðir til óstöðuleika í vörugæðum. Samt sem áður, vegna þess að þetta 
er náttúrulegt útlit og yfirbragð hlutarins eykst gildi hans með breytingum 
sem hluturinn smám saman verður fyrir með tímanum og eftir því sem hann 
aðlagast lífstíl eigandans. Þessi gildi eru þekkt sem wabi-sabi, japönsk 
fagurfræði sem undirstrikar milda fágun og forgengileika. Gildi ósvikinnar 
vöru er hæfni hennar til að batna með hverri notkun. Á hinn bóginn geta 
sviknir hlutir ekki fengið persónueinkenni með aldrinum og verða á 
endanum karakterausir.23

	
 Muji hannaði stól í samstarfi við Þýska húsgagnafyrirtækið Thonet. Stóllinn er gerður 

úr gegnheilum við og heldur því í hugmyndafræði wabi-sabi. Fyrirmynd stólsins var stóll nr.

14 frá Thonet, en útfærsla Muji er með beinu viðarbaki sem er jafn breitt og borðplatan á 

borði sem hönnuð var í stíl. Þegar stóllinn er lagður við borðið hverfur bakið á stólnum, 
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22 Masaaki Kanai, Kazuo Koike, Naoto Fukasawa, Kenya Hara, og Takashi Sugimoto, Muji: Mujirushi Ryōhin, 
Rizzoli, New York, 2010, bls. 84.

23 „We call furniture made of pure wood Real Furniture because lots of furniture is made of materials that 
only look like real wood. Everyone maintains that, "what is pure is genuine" Furniture made only of wood 
is beset with warps, twists, uneven grains, and sharp discoloration, leading to instability in product 
quality. However, given that this is the natural appearance of the piece, its value increases as it gradually 
changes over time to blend in with the owners lifestyle. This value is known as wabi sabi, a Japanese 
aesthetic that emphasizes subdued refinement and the ephemeral. The value of a genuine object is in its 
ability to get better with each use. Fake things, on the other hand, don't gain character as they age, but 
simply become depleted.“, Naoto Fukasawa, Muji, þýtt af höfundi, bls. 94.

4. T.v. Muji/Thonet t.h. Nr.14 eftir Thonet 5. Muji/Thonet upp við borðið



þannig myndast fullkomið jafnvægi á milli hlutanna. Með stólnum gera Muji og Thonet 

tilraun til að draga úr óþarfa þáttum sem annars brjóta upp heildaryfirbragð rýmis.24 Það fylgir 

því ákveðin ró þegar hlutir tala sama tungumál í formgerð og lögun líkt og þar. 

Muji nýtir sér zen fagur- og hugmyndafræðina til að skýra stefnu sína innan 

hönnunargeirans. Þau leitast til við að þjóna öðrum tilgangi en önnun fyrirtæki og halda þau 

því fast í gildin sem eru þeim næst og gera Muji frábrugðið öðrum lífstíls og 

hönnunarfyrirtækjum. Muji þarf gjarnan að fara lengri leiðir til að svíkja ekki 

hugmyndafræðina. En sérkenni þeirra eru sterk og virka vel vegna þess hve sönn þau eru zen 

hugmyndfræðinni og viðskiptavinum sínum.

Naoto Fukasawa

 Fukasawa tekur hugmyndina um samtal hluta áfram

þegar hann hannaði ljós fyrir Inax, fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

baðinnréttingum, þegar hann deilir á það að allir hlutir þurfi að 

eiga sér einhvers konar einkennandi útlit sem er táknrænt fyrir 

þá. Aðaláhersla flestra hluta á að vera að þjóna notkun og 

umhverfi en ekki að halda í eigin sérkenni sem hamla mögulega 

sjálfri notkuninni. Fukasawa hannaði ljós með þetta í huga, en 

honum þótti mikilvægt að halda hugarró og jafnvægi í 

herberginu. Í stað þess að hanna hefðbundið ljós með skerm og 

öllu tilheyrandi er ljósið innbyggt í vegginn sem ein af 

flísunum. Þannig fellur ljósið inn í umhverfið með hlutleysi sínu og sker sig ekkert úr fyrr en 

kveikt er á ljósinu en jafnvel þá er ljósið fullkomnu jafnvægi með hinum flísunum.25 

Tokujin Yoshioka
 Japanski hönnuðurinn Tokujin Yoshioka hefur getið sér gott nafn innan 

hönnunargeirans. Hann er sérlega fjölhæfur en hönnun hans spannar svið allt frá 

umbúðahönnun, húsgagnahönnun, vöruhönnun, innréttingar til innsetninga.26 Stíll hans 
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24  Masaaki Kanai, Kazuo Koike, Naoto Fukasawa, Kenya Hara og Takashi Sugimoto, Muji, bls. 110.
25  Naoto Fukasawa, Naoto Fukasawa, Phaidon, London, 2007, bls. 22.
26  Profile, Tokujin Yoshioka, sótt 28. desember 2012, http://www.tokujin.com/en/profile/

6. Ljósið fellur inn í með flísunum
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einkennist af hreinleika, gegnsæi og einfaldleika. Hann gerir ævintýralegar tilraunir með efni 

og form en hefur ávallt einfaldleikann að leiðarljósi. Hönnun Tokujin er mjög innblásin af 

náttúrunni og það kemur gjarnan mjög skýrt fram í verkum hans. Honey Pop, sem dregur nafn 

sitt af hunangsbúum, er fyrsti stóllinn sem Tokujin hannaði. Stóllinn er aðeins gerður úr 

pappír og hefur hvorki festingar eða styrkingar sem gefur honum einfalt útlit og yfirbragð. 

Stóllinn tekur á sig nýja mynd með tímanum, 

pappírinn krumpast, aðlagar sig notandanum og 

tekur sér sitt endanlega form eftir honum.27 

Hugmyndin á bak við þennan stól minnir óneitanlega 

á wabi-sabi hugmyndafræðina, með hreinni 

efnisnotkun undirstrikar hann styrkleika efnisins og 

stóllinn eignast einkenni með tíma og notkun. Þó að 

efnisnotkunin sé ekki alveg jafn náttúruleg og ef um 

hreinan við væri að ræða, þá virðist stóllinn vera tilraun 

Tokujin til að halda í forna hugmyndafræði og yfirfæra hana í nútíma 

vöruhönnun.

Þetta er þó ekki eina dæmi þess að Tokujin leiti leiða til að yfirfæra wabi-

sabi fagurfræðina yfir í nútíma vöruhönnun. Hann hannaði síma fyrir 

japanska símafyrirtækið IIDA, en að hanna jafn tæknilegan hlut og 

farsíma eftir wabi-sabi hugmyndafræði verður að teljast afar flókið, þar 

sem að öll iðnaðarefni eru nauðsynleg. Tokujin leysir þetta með því að 

hafa hulstur símans gegnsætt og segir þannig síminn í raun allan 

sannleikan um sjálfan sig. Tokujin hefur yfirfært hugmyndafræði wabi-

sabi um að leyfa göllum að vera sýnilegum með því að nota glært 

plastefni sem felur ekki tæknina og innviði símans fyrir notandanum. Þar 

af leiðandi er hann ekki að fegra símann með hulstrinu heldur dregur 

hann fram fegurðina í tækninni og hulstrið sinnir aðeins tilgangi sínum sem vörn fyrir inviðið. 

Hann er á þann hátt að segja sannleikann um símann og innri smíðina.28 
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27  Tokujin Yoshioka, Kazuo Hashiba og Ambra Medda, Tokujin Yoshioka, Rizzoli, New York, 2010, bls. 27.

28 Viðtal við Tokujin Yoshioka, X-Ray : Tokujin Yoshioka Interview, KDDI, sótt 28. desember 2012, http://
www.au.kddi.com/iida/english/special/x-ray/
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 Árin 2010 og 2011 hélt Tokujin, í samstarfi við ítalska húsgagnafyrirtækið Kartell, 

tvær sýningar á húsgagnalínum. Þessar húsgagnalínur samanstanda af borðum, stólum og 

bekkjum. Húsgögnin eru úr glæru akrýlplasti og eru því gegnsæ, en húsgagnalínurnar draga 

nafn sitt af gegnsæju útlitinu og heita Invisibles og Invisibles Light.29 Útlit hlutanna er mjög 

létt og byggist upp á skýrum formum og ósýnilegum samskeytum. Það er í raun ekki hægt að 

segja ósatt um samskeyti eða efnisnotkun á gegnsæju efni, það sem þú sérð er það sem þú 

færð. Það er erfitt að greina hvort um miðdepil eða bakgrunn er að ræða í tilviki Invisibles, 

samanber zen garðana, þó svo að þessir hlutir séu eins hógværir og einfaldir og þeir geta 

orðið, þá er ekki annað hægt að segja en að þeir séu farnir að hrópa á athygli vegna sérkenna 

sinna. En á hinn bóginn þá eru þeir alls ekki áberandi fyrr en þú kemur auga á þá og inn í rými 

halda þeir huglægri ró og fullkomnu hlutleysi hvar sem þeir standa. 

Tokujin fer frumlegar leiðir í hönnun sinni og virðist hann ávallt reyna að halda í gömul 

gildi í bland við nýja tækni. Tokujin viðheldur þar af leiðandi hugmyndarfræði huglæga 

mínimalismans en hlutlægi mínimalisminn er þó ávallt nálægt og er gjarnan einkennandi í 

hönnun hans. Hvergi í umfjöllun um verk Tokujin eru þau tengd beint við wabi-sabi 

hugmyndafræðina. Þó benda dæmin hér að ofan og önnur verk hans til um að Tokujin sé 

innblásinn af hugmyndafræðinni.  Hvort sem um er að ræða, ósýnileg húsgögn sem þú metur 

aðeins í notkun eða stól sem tekur á sig nýja mynd með tíma og notkun eigandans, þá er 

fagurfræðin til staðar hvort sem það er meðvitað eður ei.

Nendo 
 Nendo er japansk hönnunarteymi sem snýr að arkitektúr, grafík, húsgögnum, vörum, 

innanhús og jafnvel viðburðum. Hugmyndafræði Nendo kemur fram í tilraunum þeirra til að 
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29 Jaime Derringer, The Invisibles Light by Tokujin Yoshioka, Design Milk, 2011, sótt 27. desember 2012,  http://
design-milk.com/the-invisibles-light-by-tokujin-yoshioka/
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skapa einhvers konar augnablik milli hönnuninnar og notandans, og er það gert með 

mínimalíska fagurfræði að leiðarljósi sem skilar sér í verkum sem skapar þeim sterk 

sérkenni.30 Þessar tilraunir Nendo til að ná fram mínimalískri fagurfræði kemur þó oft niður á 

hugmyndafræði wabi-sabi um sannleika efniviðarins. Til dæmis hannaði Nendo teymið stól 

sem það kallar Cord stólinn. Í fyrstu lítur út fyrir að hann sé smíðaður úr stökkbreyttum við 

sem býr yfir miklum styrk vegnar þess hve mjótt þvermál stólfótana er. En þegar litið er undir 

stólfætur kemur í ljós að viðurinn klæðir stálstreng sem styrkir stólinn. Með þessu heldur 

Nendo ekki uppi wabi-sabi hugmyndfræðinni, því stóllinn dregur hvorki fram styrkleika né 

fegurð efnisins sem gerir stólinn nothæfan heldur er það falið með fegrandi ytra lagi. Þó það 

megi segja sem svo að Cord nafnið gefi vel til kynna að stóllinn dragi nafn sitt frá innri 

byggingu. Nendo dregur í raun úr eiginleikum tveggja efna með því að blanda saman innra og 

ytra lagi, því viður er augljóslega vel nothæfur í byggingu stóls en í þessu tilviki aðeins nýttur 

fagurfræðinnar vegna.31 En að öðru leyti leikur Nendo sér að fagurfræðinni með ólíkum 

eiginleikum tveggja efna að vopni sem gerir stólinn eins lítillátan og hógværan og mögulegt 

er. Stóllinn býr yfir miklum sveigjanleika í notkum sökum þess hversu hlutlaus hann er. Hann 

skapar svo sannarlega augnablik með áhorfandanum og fær mann til að heillast af einstakri 

fegurð í einfaldri ásýnd stólsins. Stóllinn ber ótrúlega hógværa fegurð en hann fengi mögulega 

ekki sömu viðbrögð ef aðeins væri um stálstrenginn að ræða. Það er viðurinn utan um 

stálstrengina sem vekur viðbrögð og fær mann til að velta fyrir sér hvort allur sannleikurinn sé 

sagður. En þó að wabi-sabi sé ekki viðhaldið í þessari hönnun þá helst fagurfræðin í hendur 

við hugmyndir zen um hógværð og jafnvægi í umhverfinu. 
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31  Cord chair, Nendo, 2009, sótt 22. desember 2012,  http://www.nendo.jp/en/works/detail.php?y=2009&t=158
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 Árið 2012 hannaði Nendo, í samstarfi við 

japanska húsgagnafyrirtækið Conde House, 

húsgagnalínu sem er innblásin af því hvernig börkur 

flysjast af tréi. Línan heitir Splinter, en Nendo sýnir á 

fallegan hátt samtal mannsins við efniviðinn og 

hvernig hann getur beitt honum og hagrætt til að ná 

fram sérstæðum eiginleikum efnisins. Efniviðurinn, 

sem í þessu tilviki er viður, er klofinn langsum og 

beygður í sitt hvora áttina til að þjóna ólíkum tilgangi. Sem dæmi má nefna stól úr línunni þar 

sem viðurinn er notaður heill í stólbakið en klofnar svo í tvennt og verður að stólfæti og 

armi.32 Hið einfalda stílbragð, hreina efnisnotkunin og hvernig innri eiginleika efnisins eru 

dregnir fram á vissulega við wabi-sabi hugmyndafræðina í þessari húsgagnalínu. Hins vegar 

er viðurinn klofinn í sundur í einingar, þær beygðar og síðan settar aftur saman til að þjóna 

þeim tilgangi sem viðnum er ætlað. Þannig er samsetningin falin fyrir notandanum og gefur 

það honum ranghugmynd um sannleika hlutarins. 

 Húsgagnalínan Think Black Lines eftir Nendo er lína sem samanstendur af borðum, 

stólum, fatahengjum, skálum og vösum. Þar eru mjög áhugaverðir hlutir á ferð sem gípa mann 

og örva ímyndunaraflið en um leið rugla skynfærin. Þar ber helst að nefna vasana sem hægt er 

að túlka sem tilraun þeirra til að ná fram einfaldleika ikebana blómalistarinnar, bæði með 

formi vasanna þar sem búið er að strípa formið niður að beini en einnig að ýta undir 

einfaldleika ikebana blómaksreytingarinnar sem 

mun príða vasann. Útlit vasanna eru þunnar 

svarta útlínur sem minna á einfaldar skissur á 

blaði, þess vegna virðist vasinn frá ákveðnu 

sjónarhorni vera í tvívídd.33 Með þessu dregur 

Nendo allverulega úr óþarfa þáttum í umhverfinu 

en sannar jafnframt að þó að hlutir séu hógværir 

geti þeir vel átt sér sterk sérkenni.
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Hönnun Nendo er ávallt unnin með hlutlægum mínimalisma að leiðarljósi, 

hönnunarteymið gengur lengra til að ná fram eiginleikum sem styrkja hóflausan einfaldleika 

og vekja óvænt viðbrögð sem einkenna hönnun þeirra og hægt er að líkja við sjónhverfingar.
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Lokaorð
 Þegar ég hóf að kynna mér hugmyndafræði zen búddismans og áhrifin á japanskan 

mínimalisma vonaðist ég til að hann væri frábrugðinn þeim steríla mínimalisma sem við 

þekkjum á Vesturlöndum. Eftir því sem ég kynntist efninu meir varð ég hins vegar fyrir 

vonbrigðum með að japönsk hönnun var að mér virtist, byggð á yfirborðskenndum 

hugmyndum. Aðeins væri um að ræða einfalda og framleiðsluvæna vöruhönnun sem átti lítið 

skylt við djúpa hugmyndafræði zen búddismans. En eftir því sem ég kafaði dýpra og 

skilningur minn á fornri japanskri hugmyndafræðinni jókst varð mér ljóst að upphaflegar 

hugmyndir mínar voru nær sannleikanum og að mikil dýpt býr að baki japanskrar hönnunar. 

Zen fagurfræðin var til staðar eftir allt saman í þeirri ljóðrænu mynd sem ég hafði vonast eftir 

og Japanir viðhalda henni með gömlum gildum sem þeir yfirfæra í vöruhönnun sína.

 Í upphafi þessarar ritgerðar var þeirri spurningu varpað fram; Hver er uppruni og 

einkenni japansks mínimalisma og hvernig hafa þau þróast með tilkomu vöruhönnunar? 

Ljóst er að þó að zen búddismi sé ekki enn við völd í Japan þá virðast áhrif hans enn vera til 

staðar. Frá því að zen búddismi barst til Japan á 12. öld hefur hann skapað grundvallargildi 

sem hafa að mörgu leiti náð rótfestu í japönsku samfélagi og mótað hugafar kynslóðanna sem 

komið hafa á eftir. Þar ríkja gildi sem standa fyrir hlutlæga fátækt en huglægan ríkidóm, með 

öðrum orðum eigum við ekki að vera upptekin af frama, velmegun, orðspori, völdum og lúxus 

heldur njóta áhyggjulausu og einföldu lífi með hógværð að leiðarljósi34 Japanskur 

mínimalismi tengist í grunninn þessum nægjusama lífstíl sem Japanir tömdu sér áður fyrr. Það 

má segja að fagurfræðin hafi að miklu leiti fylgt lífssýninni og hugmyndafræðinni frekar en 

að hún hafi verið útgangspunkturinn. Zen búddisminn hefur þar af leiðandi mótað fagurfræði 

japanska mínimalismans. 

Mínimalismi er ekki aðeins útlitsstefna heldur hefur hann siðferðislegan boðskap sem lítur á 

eðli sannleikans og dregur fram innri eiginleika efna og hluta eins og þeir eru í raun.35 Stoltið 

á skorti og hógværð í Japan hefur verið fært yfir í nútíma búning efnaðs fólks á Vesturlöndum. 

Einfaldleikanum verður þó ekki náð fram með sterílu útliti heldur með hreinu yfirbragði og 

tilfinnalegri hlýju. Ólíkt birtingarmynd vestræns mínimalisma, þar sem hlutir bera t.d. 

áberandi háglans áferðir sem láta á sér bera og segja til um hlutverk sitt og samfélagsstöðu 
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eigandans þá segir japönsk mínimalísk hönnun ekkert um stöðu sína eða eigandans. Jafnframt 

er sveigjanleika náð fram með hógværri og hlutlausri fagurfræðinni, þannig á hluturinn sér 

ekki einhvern einn ákveðin stað eða hlutverk heldur er hann gæddur þeim eiginleika að geta 

aðlagast umhverfi sínu. Það er aðeins þegar hluturinn er í notkun sem maður á að kunna að 

meta hann. Annars eiga hlutirnir að hverfa inn í umhverfi sitt. Aðal áhersla flestra hluta á að 

vera að þjóna notkun og umhverfi en ekki að halda eigin sérkennum á lofti sem kalla á 

athygli, auka virði sitt og hamla mögulega sjálfu notagildinu. Húsgögn og aðrar vörur voru 

ekki algeng í hefðbundna japanska húsinu hér áður fyrr, en teáhöldin voru einu vörur Japana í 

þeim skilningi. Með tímanum hafa áherslur færst og breyst og með tilkomu aukinnar 

eftirspurnar hefur wabi-sabi hugmyndafræðin tekið á sig nýja mynd í japanskri 

samtímahönnun. Japanir leggja mikla áherslu á hlutleysi í umhverfi sínu og andlega kyrrð í 

kringum sig sem næðist seint ef húsgögnin hrópuðu öll eftir athygli vegna misfella og galla í 

yfirborði sínu. Vöruhönnun í Japan hefur því þróast með tímanum og í dag nýta japanskir 

hönnuðir sér nýjustu tækni til að þjóna fagur- og hugmyndafræði sinni. Þannig halda þeir 

huglægri friðsemd, jafnvægi og samhljóm í umhverfi sínu. 

 Þegar ég fór fyrst að kynna mér fagurfræði Japana gerði ég mér á engan hátt grein 

fyrir því hversu umfangsmikið efnið væri. Fljótt öðlaðist ég dýpri skilning á hönnun Japana 

og hvernig þeir ná fram aldagamalli hugmyndafræði í hönnun sinni. Að nálgast fátækt og 

skort á þann hátt sem þeir gera er vissulega mjög ljóðrænt, og að það sé til staðar í 

menningunni enn þann dag í dag þykir mér aðdáunarvert. Að mörgu leiti tel ég að zen 

heimspekin sé inngreipt í menningu Japana sem skilar sér í einfaldleika í hönnun þeirra. 

Hugsanlega eru ekki allir japanskir hönnuðir meðvitaðir um það hversu mikil áhrif zen hefur 

haft á þá. Það er jafnvel þar sem að fegurðin liggur helst, að þeir japönsku hönnuðir sem 

hanna mínimalískt, nái óþvingað fram einfaldleika og hógværð í fagurfræði, sér í lagi ef það 

er þeim eðlislægt.
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