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Útdráttur  
 

Japönsk áhrif í vestrænum heimi eru sprottinn úr aldagamalli japanskri 

mennningu. Allt frá því að siglingarleiðir opnuðust til japönsku eyjarinnar árið 

1853 hafa japönsk áhrif birst í straumum og stefnum í hinum vestræna heimi. 

Listastefnurnar art nouveau og art deco bera þess merki að vera undir áhrifum 

japanskrar menningu. Hefðbundinn japanskan kimono má rekja til Heian- 

tímabilsins (794-1192). Einkennandi fyrir hann er einfalt snið og einstakt 

handbragð. Það þurfti að gera marga kimono á þessum tíma í Japan og varð 

aðferðin því fljótlega að listgrein. Japanar hafa skreytt kimono í gegnum 

aldirnar með tjáningum sínum og hafa náð að skapa einstakan textíl með 

tækni og þróun. Handbragðið sem þeir notast við er gert frá grunni og fyrst er 

efnið ofið, svo litað, textílprentað og að lokum saumaður útsaumur.  

Hugmyndafræði Japana er einstök og kemur frá trú þeirra, shinto sem eru 

heilagir andar sem gegna mikilvægu hlutverki í lífinu og umbreytast í 

náttúrunni eins og vind, rigningu, fjöll, tré, ár og alla frjósemi. Þessi aldagamla 

hefð lifir í Japönum og bera þeir því mikla virðingu fyrir náttúrunni og sýna það 

í hefðum og siðum. Japönsk fagurfræði hefur haft mikil áhirf á vestrænar 

þjóðir á síðastliðnum tvöhundruð árum og notast listamenn og fatahönnuðir 

enn við hana. Undir lok 19. aldar fór japanskra áhrifa að gæta víða eins og í 

tísku, vöruhönnun og listum. Enn þann dag í dag fá margir fatahönnuðir 

innblástur frá Japan en nálgast hann á mismunandi hátt því menning Japana 

hefur upp á svo margt að bjóða. Japanski hönnuðurinn Rei Kawakubo notast 

við japanska menningu í sköpun sinni og hefur haft mikil áhrif á vestræna 

tísku síðan hún kom fram á sjónarsviðið. Dries Van Noten belgíski 

fatahönnuðurinn er einnig undir japönskum áhrifum í hönnun sinni og skapar 

fallegan textíl út frá hefðbundnum kimono. Japanir erum með sterka rótgróna 

menningu og þeir hafa haft áhrif á vestrænar þjóðir í gegnum aldirnar og gera 

enn. Sökum aldagamlar japanskrar menningar þora Japanar að brjóta um 

hefðir sínar og siði með afdrifamiklum áhrifum og hafa því haft stórtæk áhrif á 

vestræna menningu. 
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Inngangur  

 

Innblástur í hönnun minni virðist yfirleitt leiða mig til Japans þar sem litir, mynstur, 

form og handbragð er sprottið úr aldagamalli japanskri menningu. Ég heillast mest af 

hinum upprunalegu kimono og samurai búningum, með undirfögrum 

munsturmyndum sem sóttar eru til japanskrar náttúru. Þess vegna langar mig að 

rannsaka upprunaleg kimono klæði. Markmiðið er að kanna hvað það er sem heillar 

varðandi japanska textílmenningu og hvernig japönsk fatamenning hefur 

endurspeglast í vestrænni tísku eftir miðja 18. öld og fram til dagsins í dag. Það sem 

er svo einkennandi fyrir kimono er falleg litasamsetning og vel útfærður útsaumur, 

sem á rætur að rekja til aldagamallar hefðar og er mikilvægur þáttur í menningu 

þeirra. Þar skoða ég þjóðflokkinn Ainu, sem þróuðu mjög fallegan textíl sem kom 

síðar fram í vestrænum stefnum og straumum eins og art deco og art nouveau. Ég 

ætla að athuga hvers vegna og hvaða Japanar klæddust hefðbundnum kimono og 

hvaða viðburðum það tengist. Einnig skoða ég japanska fagurfræði og trú þeirra. Þar 

sem trúin þeirra skiptir miklu máli í allri sköpun þeirra. Japanskur textíll hefur verið 

mikilvægur í sögu Japans í gegnum aldirnar og hefur hann varðveist lengur heldur en 

í öllum öðrum löndum. Japanir eiga langa sögu í að skreyta föt sín með mismunandi 

textílaðferðum eins og í útsaumi, vefnaði, þrykki og litun.1  

Allt frá því að siglingaleiðir til og frá Japans opnuðust hafa Japanir veitt vestrænum 

þjóðum mikinn innblástur í nánast allri hönnun; fatahönnun, vöruhönnun og í 

arkitektúr. Enn þann dag í dag fá margir fatahönnuðir innblástur frá Japan en nálgast 

hann á mismunandi hátt, því menning Japana hefur upp á svo margt að bjóða. Til 

samanburðar ætla ég að taka fyrir tvo fatahönnuði sem eru þekktir í dag og sem fá 

innblástur sinn frá Japan, en þeir nota hann á mjög ólíkan hátt. Ég ætla að segja frá 

belgíska fatahönnuðinum Dries Van Noten og japanska hönnuðinum Rei Kawakubo. 

En Dries Van Noten nálgast japanskann innblástur sinn í sköpun sinni á textíl, þá helst 

í prenti og útsaum.2  

                                                        
1 Patricia Rieff Anawalt, The world wide history of dress, Thames & Hudson Ltd, London, 2007,  

 bls. 210. 
2 Monami Thakur, „International Business Time, Dries Van Noten looks to the east for Paris fashion 

 week collection“, 2012, sótt 21.10.2014,  

 http://www.ibtimes.co.uk/dries-van-noten-paris-fashion-week-asian-307060 

 

 

http://www.ibtimes.co.uk/dries-van-noten-paris-fashion-week-asian-307060
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Kawakubo fær innblástur úr japönskum verkum og menningu, en í sköpun hennar 

endurspeglast japönsk fagurfræði í formuðum flíkum á yfirdrifinn hátt. Það gerir hún 

til að koma fram áherslum sínum og því sem hún stendur fyrir.3 Ég tók þá einnig 

viðtal við Gunnellu Þorgeirsdóttur sem bjó í Japan og lærði málið, kynntist menningu 

og lífstíl Japana. Hún veitti mér betri innsýn inn í líf þeirra, þá einna helst menningu, 

klæðaburð, trú, siði og hugsun.4 

 

 
                         Mynd 1: Kimono klæði. 

  

                                                        
3 Terry Jones, Rei kawakubo, Taschen, Köln, 2012, bls 9-10 
4 Viðtal 1, tekið 01.12.14, viðtal höfunds við Gunnellu Þorgeirsdóttir. 
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1. Kimono 

Japanska orðið kimono þýðir upprunalega föt, en nú til dags tengist orðið kimono 

frekar hefðbundnum japönskum klæðnaði. Hefðbundinn Kimono er þekkt fyrir T- laga 

snið og hafa Japanir skreytt þá í formi tjáninga sinna í gegnum aldirnar. Tjáningin er 

það sem gerir kimono að tímalausri flík.5 Kimono eins og við þekkjum í dag má 

upprunalega rekja til Heian- tímabilsins (794-1192) blómaskeiði japanskrar 

menningar.6  

Á Nara- tímabilinu (710-794) klæddust japanir yfirleitt buxum, pilsum eða jafnvel 

samfestingum og efri parturinn var einskonar kjóll, sem líktist að mörgu leyti kimono 

sem síðar þróaðist  á Heian- tímabilinu. Fundin var upp sérstök aðferð til þess að búa 

til kosodo sem er hefðbundinn kimono eins og hann þekkist í dag. Samkvæmt 

aðferðinni eru efnisbútar klipptir í beinar línur og saumaðir saman, þannig að ekkert 

efni fór til spillis. Það auðveldaði vinnuna fyrir kimono klæðskerann, því þeir þurftu 

ekki að gera ráð fyrir mismunandi líkamsbyggingu fólks.
7
  Kimono klæðnaðurinn þótti 

þá einnig henta vel í hvaða veðri sem var og á veturna klæddust Japanar kimono í 

mörgum lögum ef þess þurfti og var efnið úr hamp eða þykkum hör. Efnið sem notað 

var í kosode á sumrin var oftast léttur hör sem hentaði einnig vel til daglegra athafna. 

Eiginleikar hörsins er að hann hrindir frá sér óhreinindum.8 Lénsfyrirkomulag hófst á 

Heian- tímabilinu þegar keisarinn Kammu neyddist til að koma á herstjórnarembætti 

til þess að berja niður uppreisnir. En smám saman urðu samrai að öflugri aðalstétt.9  

                                                        
5 Alan Kennedy, Japanese costume: History and tradition, Éditions Adam Biro, París, 1990, bls 6. 
6 Patricia Rieff Anawalt, The world wide history of dress, bls 210 
7  Alan Kennedy, Japanese costume: History and tradition, bls 6. 
8 „History of Kimonos“, Web Japan, sótt 1.4.2014, 

      http://web-japan.org/kidsweb/virtual/kimono/kimono01.html  
9 Skúli Sæland, „Hverjir voru samúræjar og hvaða hlutverki gegndu þeir?“, Vísindavefurinn, 2005,        

     sótt 2.4.2014, 

     http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4700 

 



 

12 
 

 

 

Mynd 2: Heian- tímabil hefðbundinn kimono. 

 

Á Kamakura- tímabilinu (1192-1338) og Muromachi- tímabilinu (1338-1573) 

klæddust karlar og konur kimono í skærum litum.10 

 

Mynd 3: Edo- tímabil samurai búningar. 

 

Á Edo- tímabilinu (1603-1868) réðu Tokugawa stríðsmenn ríkjum í Japan. Þá var 

Japan skipt upp í nokkur ríki þar sem hverju ríki var stjórnað af einum höfðingja. 

Orðið Samurai þýddi upphaflega hermaður, bushi, af aðalstéttum en náði fljótlega yfir 

alla meðlimi hermannastéttarinnar.11
 Hefð var fyrir því að ungir drengir fengu 

                                                        
10„History of Kimonos“, Web Japan, sótt 1.4.2014, 

      http://web-japan.org/kidsweb/virtual/kimono/kimono01.html   
11 Skúli Sæland, „Hverjir voru samúræjar og hvaða hlutverki gegndu þeir?“, Vísindavefurinn, 2005,        

     2.4.2014, 

     http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4700 
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samurai sverð sín við þrettán ára aldur við athöfn sem kallast Genbuku.12
 Uppruni 

orðsins Samurai er að þjóna (saburau).13
 Eftir að þeir höfðu tekið við sverði sínu áttu 

þeir að dá það og virða. Til þess að þekkja Samurai í hverju ríki fyrir sig fékk hver og 

einn samurai sérstakan lit og munstur á búninginn sinn. Búningnum var skipt í þrennt: 

Kimano, kamishimo (vesti) sem fór yfir kimono og hakama sem var pils sem skiptist í 

tvö til þrjú lög. Samurai hermenn voru orðnir margir og þurfti því að búa til marga 

búninga, þess vegna urðu kimono klæðskerar reynslumeiri í sinni iðngrein. Kimono 

varð fljótlega að listgrein í Japan, sem gerði það að verkum að kimono fatnaðurinn 

varð æ verðmætari og dýrmætari. Foreldrar gáfu börnum sínum klæðin sem þau áttu 

að varðveita og líta á sem mikilvæga erfðagripi. Á þessum tíma klæddust yfirstéttir 

fínu silki en almúginn klæddist efni úr bastþráðum.14  

 

 

Mynd 4: Samurai í fullum klæðum. 

  

                                                        
12 Bill Dunn, Uniforms, London UK, Laurence King, 2009, bls 6. 
13 Skúli Sæland, Hverjir voru samúræjar og hvaða hlutverki gegndu þeir?, Vísindavefurinn, 5.1.2005,  
14 „History of Kimonos“, Web Japan, sótt 1.4.2014, 

http://web-japan.org/kidsweb/virtual/kimono/kimono01.html.  
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2. Menningarheimar mætast 

Á Meiji- tímabilinu (1868-1912) var sigling erlenda skipa um japönsku eyjuna mikil. 

En það var ekki fyrr en árið 1853 sem skipin fengu í fyrsta sinn að koma inn að 

höfninni. Það var að frumkvæði, Matthew Perry yfirmanns ameríska sjóhersins, sem 

neyddi Japana til þess að opna fyrir samgöngur til eyjarinnar.15 Við þessar breytingar 

þá urðu Japanir sjálfir fyrir áhrifum frá hinum vestræna heimi og innleiddu síðar 

vestræna siði og venjur. Í yfir tvöhundruð ár hafði Japan verið einangrað bæði 

efnahags- og menningarlega séð frá vestrænum ríkjum og öðrum nágranna löndum 

sínum.16 Á þeim tíma höfðu þeir þó náð að byggja upp stórfenglega menningu. Undir 

lok 19. aldar fór japanskra áhrifa að gæta víða eins og í tísku, vöruhönnun og listum. 

Þessi stíláhrif voru nefnd japonisme, en orðið er talið koma frá franska listamanninum 

Philip Burty. 17 

Áhrif hins Vestræna heims 

Í kringum 1880 voru Japanir búnir að innleiða vestræna tísku, mikilvægt þótti fyrir 

japanska karlmenn að klæðast vestrænum jakkafötum því þeir áttu að vera 

framúrstefnulegri en konurnar. Þess vegna tók það konurnar lengri tíma að innleiða 

vestrænan klæðnað og héldu þær því áfram að klæðast japönskum klæðnaði eða 

wafuku.18 Þær innleiddu þó fljótlega háruppsetningu í anda Gibson-girl, en það er 

lauslega uppsett og yfirdrifin hárgreiðsla.19 Vestrænu áhrifin í klæðaburði höfðu áhrif 

á hvernig konurnar klæddust kimono. Slörið var tekið af kimono og hann styttur til að 

auka þægindin. Einnig breyttust áherslur á því hvernig klæðast átti honum. Það sem 

stjórnaði því þá einna helst var tilefnið: hvort það var hátíðlegt eða hversdagslegt. Það 

fólst í því hvernig kimono var bundinn (obi knot) og hvernig hönnunin var á 

textílnum. Þá voru ekki aðeins notuð hlutbundin náttúruform heldur bættust líka við 

óhlutbundin, abstrakt form. Einnig breyttust siðir tengdir kimono eins og samræmi á 

milli litarins og aldurs. Áður fyrr tíðkaðist meðal annars að kona yfir þrítugt klæddist 

                                                        
15 Anawalt, Patricia Rieff, The world wide history of dress, bls 199-200, Thames & Hudson      

      Ltd, UK, 2007. 
16 Edwardian promenade, Women of meji Japan & Western fashion, sótt 06.11.14,    

     http://www.edwardianpromenade.com/fashion/women-of-meiji-japan/ 
17 Andrew C. Weislogel,Japonisme: Europian and the allure of Japan, Johnson Museum of Art, sótt  

     01.12.14, http://museum.cornell.edu/exhibitions/japonisme-european-artists-and-the-allure-of- 

     japan.html. 
18 Edwardian promenade, Women of meji Japan & Western fashion, sótt 06.11.14,    

     http://www.edwardianpromenade.com/fashion/women-of-meiji-japan/ 
19 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: Frá Egyptum til vorra daga, bls 165. 

http://museum.cornell.edu/exhibitions/japonisme-european-artists-and-the-allure-of-
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alls ekki rauðum eða skærum lit. Kimono þróaðist eftir þetta í takt við tíðaranda og 

tískustrauma. Að klæðast vestrænum fötum þótti fágað og ný tjáning á nútímanum.20  

Vestræn tíska hafði tvenns konar áhrif á hvernig konur klæddust fatnaði með kimono 

áhrifum í vestrænum heimi. Fyrri áhrifin voru meira tengd klæðnaðinum sjálfum eins 

og lausum yfirhöfnum og kjólum. Seinni áhrifin eru meira hulin, en það er hvernig 

kimono breytti hugmyndum um kvenlega fegurð. Hér er átt við hvaða líkamstelling í 

hinum vestræna heimi þótti þá viðurkennd, en á þessum tíma var líkamsstellingin S- 

laga (1890-1900). Lífstykkið hélt mitti konunnar saman þannig að mjaðmirnar 

þrýstust aftur og brjóstin fram, sem er í algjörri andstæðu við hitt beina og lausa form 

kimono.21 

Hin japönsku áhrif 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar urðu til ný efni og form. Í fjöldaframleiðslunni þurfti að 

hugsa hlutinn fyrirfram og ákveða gæði og framleiðsluferli í samræmi við kröfur 

iðnaðarins um ódýrari vöru sem oft á tíðum kom í veg fyrir góða hönnun, þar sem 

gæði og listrænar áherslur eru í fyrirrúmi. Tuttugasta öldin sá svo um að reyna að 

leysa þennan vanda með því að láta þarfir, notkunargildi og gæði í hönnun ásamt 

listrænni framsetningu spila saman.22 Undir lok 19. aldarinnar kom hreyfingin art 

nouveau fram og hafði mikil áhrif á þróun innréttinga, húsgagna og annarra muna. Art 

nouveau stefnan hafnar í raun söguhyggju og sótti frekar hugmyndir í einföld 

náttúruform með ýktum bylgjandi sveifvafningum. Þannig var athyglinni beint að 

nýjum og samtímalegum stíl. Áhrifa gætti einnig frá austurlöndum, keltneskri, 

japanskri list og rókókóstílnum. 23 

Þegar art nouveau stíllinn lauk sínu blómaskeiði á fyrsta áratug 20. aldar kom fram 

hópur arkitekta, hönnuða og listamanna frá Glasgow-skóla. Skólinn var undir áhrifum 

japanskrar fagurfræði, sem tengdist því að nota lítið skraut, fáa liti, eða aðeins svartan 

og hvítan. En þetta voru einmitt þeir þættir sem áttu eftir að einkenna módernismann 

sem birtist meðal annars í húsgögnum.24 

                                                        
20 Edwardian promenade, Women of meji Japan & Western fashion, sótt 06.11.14,    

     http://www.edwardianpromenade.com/fashion/women-of-meiji-japan/ 
21 Edwardian promenade, Women of meji Japan & Western fashion, sótt 06.11.14,    
22  Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: Frá Egyptum til vorra daga, bls.267- 270. 
23 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: Frá Egyptum til vorra daga, bls. 253 
24 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: Frá Egyptum til vorra daga, 254. 

 

 



 

16 
 

Listasamtökin Vienna Secession voru stofnuð í Vín árið 1897 og voru undanfari 

merkilegs og áhrifamikils fyrirtækis sem hét Wiener Werstätte. Það fyrirtæki var 

stofnað í Vín árið 1903 af Kolomon Moser og Josef Hoffman. Fyrirtækið hafði það 

markmið að skapa samræmi og samspil meðal annars milli bygginga, húsgagna, 

fatnaðar, veggfóðurs, postulíns, skartgripa, textíls og annarra hversdagslegra hluta í 

anda art nouveau og módernisma. Þeir starfræktu ýmis verkstæði og voru með 

verslun og sýningarrými. Wiener Werkstätte leitaði fanga í mósaíkmyndum, 

rússneskum íkonmyndum og japönskum útfærslum og handverki frá Afríku, einnig 

nýklassískum og þjóðlegum áhrifum. Náttúruformin fengu hreinar einfaldar bogalínur 

og lögð var áhersla á hreina fleti, regluleg og endurtekin munstur. Þannig fékk rýmið 

meira tómarúm sem var í raun nýjung frá Viktoríutímanum, þegar rýmið átti að vera 

yfirfullt af skrautmunum eins og húsgögnum, mottum, gluggatjöldum og 

veggskrauti.25  

 

Á þriðja og fjórða áratugnum hafði geisað stríð og kreppa. Atvinnuleysi var mikið og 

þar af leiðandi mikil fátækt og húsnæðiskortur. Þetta voru aðstæður sem sköpuðu ný 

tækifæri fyrir hönnuði því bæta þurfti allt það félagslega.26 

Paul Poiret var einn áhrifamesti tískuhönnuður í byrjun 20. aldarinnar. Hann notaði 

snið sem voru einföld og þægileg og skreytti föt sín með villtu yfirbragði sem voru 

áhrif frá japönsku kimono.27  

Annar áhrifavaldur í tísku á þessum tíma var art déco hönnunarstíllinn sem var blanda 

úr ýmsum áttum. Art déco kom fyrst fram árið 1909 í sýningum hjá rússneska 

ballettinum í París, en búningarnir og leikmyndin voru undir austurlenskum áhrifum. 

Sá stíll hafði mikil áhrif á fatahönnuðinn Paul Poiret. Einkenni art déco stílsins voru 

áhrif frá öðrum menningarheimum (exoticism) frá frumbyggjalist indíána í Suður-

Ameríku og í Afríku, austurlensk áhrif frá Kína og Japan (meðal annars einfalt 

kimono snið) og áhrif frá fornminjum Egypta. Þessi áhrif komu svo aðallega fram í 

sniðum, munstri, litum og útsaumsaðferðum. Art déco náði hápunkti sínum á 

stórsýningu í París árið 1925.28  

                                                        
25 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: Frá Egyptum til vorra daga, Iðnú, Reykjavík, 2013, bls 266-270. 
26 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: Frá Egyptum til vorra daga, bls. 270. 
27 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, bls 153. 
28 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, bls 162. 
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Frá seinni heimstyrjöldinni hafa flestir Japanar klæðst vestrænum fötum. Þá gengu 

nýir tímar í garð og þótti það að klæðast hefðbundnum kimono minna á kúgun 

kvenna. Í dag gengur eldri kynslóð Japana enn í kimono klæðum. Einnig geishur, 

leikarar og þjónustufólk á ýmsum japönskum veitingahúsum eða í sérstökum te 

athöfnum. En núna á 21. öldinni hefur einnig orðið vinsælt hjá yngri kynslóðinni í 

japan að finna vintage kimono á mörkuðum og stílisera þá á sinn eigin máta.29  

  

                                                        
29 Höfundur óþekktur, „A history of the kimono“, Victoria and Albert museum, sótt 06.11.14, 

      http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/a-history-of-the-kimono/ 



 

18 
 

3. Hefðir, trú og siðir 

Japanir bera mikla virðingu fyrir náttúrunni og sýna það í klæðum sínum með því að 

nota náttúruleg efni. Virðing þeirra við náttúruna kemur frá Shinto, („the way of the 

god“) sem er trú innfæddra Japana. Shinto trú hefur fylgt japanskri menningu í 

gegnum aldirar og lifir í Japönum og hefðum þeirra. Shinto guðir eru kallaðir kami. 

Það eru heilagir andar sem gegna mikilvægu hlutverki í lífinu sem umbreytast í 

náttúrunni eins og vind, rigningu, fjöll, tré, ár og alla frjósemi.30 Þegar Búddismi var 

innleiddur í Japan þá sameinaðist trúin við Shinto. Í dag fylgja flestir báðum þessum 

trúarbrögðum.31 Japönsk fagurfræði hefur einkennt Japan í margar aldir, en hafði ekki 

áhrif á hinn vestræna heim fyrr en fyrir um tvö hundruð árum. Fagurfræðin er 

skilgreind sem fegurð hluta á „ófullkominn“ hátt og hlutur sem er ófullgerður og 

dauðlegur. Það er sem sagt eitthvað sem er lifandi en getur dáið.32  

Hana má rekja til forn Japana og kallast wabi sabi. Orðið wabi þýðir tímabundin og 

áþreifanleg fegurð, sabi er áferð á náttúrulegri öldrun, eins og t.d. veðraður steinn. 

Einnig orðið yūgen sem þýðir djúpstæð náð og lipurð. Hugmyndir um þessi orð snúast 

um hvað Japönum finnst álitin „smekkleg“ fegurð.33 Gunnella Þorgeirsdóttir, 

sérfræðingur á sviði japanskrar menningar segir: 

„Það sem er virkilega aðlaðandi við japanska menningu er samspil trúarbragðanna. 

Það er ekki ætlast til þess að maður sé einnar trúar. Heldur er fullkomnlega eðlilegt 

að hver og einn stundi ákveðnar hátíðir innan shintoisma eða hátíðar innan 

búddishma og jafnvel hátíðar innan kristinnar. Þannig að þetta samspil og þetta 

jafnvægi sem ríkir á milli trúarinnar er talið vera mjög jákvætt.“34  

 

Hver og einn einstaklingur fær að njóta sín með því að iðka það sem þá langar.35 

Japan er samband af eyja-, eldfjalla-, og sjávarmenning. „Ofsafengin náttúra gerir það 

að verkum að tekið er hverjum degi fyrir sig og fólk er þakklátt fyrir það sem það 

hefur, vegna þess að í svona aðstæðum þar sem náttúran tekur stjórnunina þá veit fólk 

að þetta getur allt skolast undan fótum manns með engum fyrirvara.“36 

                                                        
30 Japan guide, „Shinto“, 2008, sótt 2.4.2014, 

     http://www.japan-guide.com/e/e2056.html 
31 Patricia Rieff Anawalt, The world wide history of dress, bls 210, Thames & Hudson Ltd,     

     London, 2007. 
32 Graham Parkes, „Japanese aesthetic“, Stanford Encyclopedia of  Philosophy, 2011, sótt  

02.12.2014, 

http://plato.stanford.edu/entries/japanese-aesthetics/ 
33 Graham Parkes, „Japanese aesthetic“, Stanford Encyclopedia of  Philosophy, 2011, sótt  

02.12.2014, 

http://plato.stanford.edu/entries/japanese-aesthetics/ 
34 Viðtal 1, tekið 01.12.14, viðtal höfunds við Gunnellu Þorgeirsdóttir. 
35 Viðtal 1, tekið 01.12.14, viðtal höfunds við Gunnellu Þorgeirsdóttir. 
36 Viðtal 1, tekið 01.12.14, viðtal höfunds við Gunnellu Þorgeirsdóttir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C5%ABgen
http://www.japan-guide.com/e/e2056.html
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„Japanir eru aldir upp við það að þjóna hópnum það að hópurinn sækir í frama saman. 

það er lítið pláss fyrir einstaklinginn og allir verða að taka tillit til hvors annars.“37 

Hugmyndafræði Japana í daglegu lífi er byggð upp á gamalli hefð. Hún er þannig að 

Mikoshi sem er hof og vegur um tonn, eiga allir Japanir að bera það saman á öxlum 

sínum við sérstakar athafnir. En hins vegar er alltaf þannig að sumir bera þyngra 

heldur en aðrir en samt eru allir að bera það á sama tíma. Þannig að jafnvel þó að þú 

gerir meiri vinnu þá skiptir það ekki máli því höfuðmálið er að hópurinn vinni saman 

fyrir heildina. Það ríkir mikill ægi hjá Japönum strax frá barnæsku og fylgir þeim allt 

lífið. Til dæmis þekkist það ekki að fólk fari heim af skrifstofunni fyrr en 

yfirmaðurinn er farinn.38  

„Japanir eru mjög stoltir af sinni menningu og þeir halda fast í eldri hugmyndafræði. 

Þó svo að ungt fólk lýsi því yfir að það geri það ekki. Þannig lifa Japanir „vestrænu“ 

lífi en eru samt stoltir af sínum uppruna.“ Það ríkir mikil búningamenning hjá þeim og 

er því þannig háttað að þeir klæða sig upp í alls kyns týpur dagsdaglega nema þegar 

þeir eru í vinnunni. Þannig mæta þeir til vinnu í venjulegum drögtum og svo kannski 

kíkja þeir út um kvöldið og þá eru þeir klæddir í „lolita“ dressi. „Þessi siður þykir 

mjög eðlilegur hjá öllum svo lengi sem þú átt ekki börn.“ En konur sem gera það gott 

í viðskiptalífinu gera þetta þó á hógværari máta.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Viðtal 1, tekið 01.12.14, viðtal höfunds við Gunnellu Þorgeirsdóttir. 
38 Viðtal 1, tekið 01.12.14, viðtal höfunds við Gunnellu Þorgeirsdóttir. 
39 Viðtal 1, tekið 01.12.14, viðtal höfunds við Gunnellu Þorgeirsdóttir. 
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4. Handverk  

Textíll hefur ávallt gegnt meginhlutverki í japanskri menningu.40 Það má segja að 

textíll sé óaðskiljanlegur í lífi fólks, því manneskjan hefur alltaf haft áhuga á að 

skreyta föt sín og skreytingin kemur fram í hinum ýmsu formum en tengist oft á tíðum 

siðum þeirra. Textíll getur verið gerður úr hvaða hráefni sem er s.s. bómull, ull, silki 

eða jafnvel basti, leðri og feld það fer bara eftir því hvað er ræktað og hvað er í boði í 

hverju landi fyrir sig. 41 Japanar bera mikla virðingu fyrir náttúrunni, vegna trúar 

sinnar og nota þeir yfirleitt náttúrumyndir til þess að skreyta kimono, Eins og til 

dæmis japanska fugla, blóm, sól, fjöll og vötn. Mikil vinna liggur í hönnun hvers 

kimono fyrir sig þar sem allt handverk er tekið fyrir eins og vefnaður, litun, prent og 

útsaumur. 42 

Vefnaður  

Ein elsta aðferð í heimi til að búa til föt án þess að vefja voð í vefstól er kallað bark 

cloth. Sú aðferð er fengin úr innri börk af sérstakri trjátegund, oft á tíðum eru notuð 

mulberry tré (silkifiðrildið). Þessi aðferð þekkist reyndar í dag og er enn notuð í 

skógum Afríku, Suðaustur Asíu og í Pólínesíu (eyja í kyrrahafinu). Þjóðflokkur sem 

kallast Ainu og er frá Hokkaido í Japan klæðist hefðbundnum fötum sem eru ofin með 

þunnum berki af trjám sem heitir Atsui eða úr þráðum af svokölluðum elm berki. Bark 

cloth tækni var einu sinni notuð daglega af Ainu þjóðflokknum en hefur nú verið skipt 

út fyrir bómullarefni. Ainu klæðast þó enn bark cloth kimono við séstakar 

helgiathafnir. Þessar fallegu flíkur eru skreyttar með prenti af stórum blómum eða 

náttúru hlutbundnum formum. Samkvæmt trú þeirra var mikilvægt að Ainu konurnar 

skáru börkin af trénu á réttum stað svo að plantan myndi ekki deyja.43 Flíkurnar 

minna mjög á art déco stílinn. 

 

                                                        
40 Anna Jackson, Japanese Textiles: In the Victoria and Albert Museum, V&A Pubilications, London  

      2000, bls 9. 
41 Cara McCarty, Matilda Mcquaid, Structure and Surface: contemporary Japanese Textiles,  

      The museum of modern art, New York, 1998, bls 11. 
42 Anna Jackson, Japanese Textiles: In the Victoria and Albert Museum, V&A Pubilications, London  

      2000, bls 9-10. 
43 John Gillow, Bryan Sentence, World textiles: A visual guide to traditional techniques,Thames &  

      Hudson Ltd, London, 1999, bls 33. 
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Mynd 5: Hefðbundinn Kimono með Bark cloth tækni.  Mynd 6: Art déco form. 

 

Prentmunstur 

Japan er þekkt fyrir háþróað stencil þrykk. Þá tækni má rekja aftur til áttundu aldar en 

þá þróuðu Japanir aðferðir til þess að nota stencil til að prenta á efni. Á þeim tíma var 

vandamálið við stencil þrykk, að þegar (þrykk) munstrið var klippt út þá brotnaði það 

auðveldlega sem varð til þess að munstrin voru oft stór og klunnaleg. Þetta varð til 

þess að japanir þróuðu screen print: sem er aðferð til þess að prenta á föt eða pappír 

með tré ramma. Þá er silkiefni strekt niður á borð og tréramminn settur ofan á. Síðan 

er blek sett í ramman og svo er skafið yfir nokkrar umferðir. Síðan er ramminn færður 

til og þrykkið endurtekið þannig yfir allt efnið. Ef ætlunin er að hafa fleiri liti þá er 

hafður einn rammi fyrir hvern lit.44 Ainu búningarnir eru gerðir með stencil þrykki og 

átti munstrið að verja þá fyrir illum öndum.45 

 

  

Mynd 7: Textílprent eftir Wiener Werstätte.      Mynd 8: Ainu hefðbundinn kimono klæði. 

                                                        
44 John Gillow og Bryan Sentence, World textiles: A visual guide to traditional techniques, Thames &     

      Hudson Ltd, London, 1999, bls 114. 
45 Shigeki Kawakami, „Ainu costume“, Kyoto national Museum, sótt 03.11.14.          

      http://www.kyohaku.go.jp/eng/dictio/senshoku/ryui.html. 
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Útsaumur 

Japanir tala um útsauminn sem sálina í sköpun sinni á textílnum. Útsaumur í Japan 

kallast Nui og á sögu að rekja til Nara- tímabilsins. En það var ekki fyrr en á Edo- 

tímabilinu sem hann náði vinsældum og þótti fágað meðal fólks á klæðum kimono. 

Útsaumur var oft notaður með litunartækninni shibori, sem gerði það að verkum að 

meiri dýpt kom í munstrið. Hann er því mest notaður sem hluti af textílnum eins og 

t.d. hluti af fugli eða blómi.46 

 

  

Mynd 9: Stencil print með útsaumi.    Mynd 10: Útsaumur á Kimono. 

 

Litun 

Litur hefur ætíð haft mikið fagurfræðilegt gildi. Safflower er planta sem var flutt inn 

frá meginlandi Asíu til Japans á sjöunda áratugnum og var notuð við litun á textíl til 

að kalla fram rauðan eða appelsínugulan lit. Litunarferlið með safflower krafðist 

mikillar kunnáttu og nákvæmni. Japanskar bókmenntir eru yfirfullar af skírskotun í 

búninga og litun þeirra og þá sérstaklega hvernig litir eru notaðir og hvaða plöntur eru 

notaðar til að lita textíl. Í náttúrunni eru plöntur sem gefa hvern og einn grunnlit sem 

notaður er við litun efna. Áhugaverðasti textíllinn frá miðöldum er án efa brynja 

hermannsins. Brynja samurai var hönnuð til að hylla og hræða öfl óvinarins.47  

Shibori er japönsk tækni til að lita efni. Þessi aðferð var notuð um allan heim í lengri 

tíma. Shibori litun hefur verið notuð í langan tíma í Japan til að skreyta föt.  En það er 

orðið erfiðara að nýta þessa hefðbundnu tækni, vegna þess að sérhæfðir tæknimenn í 

shibori eru komnir á aldur og þurfa því kynslóðaskipti að eiga sér stað. Í von um að 

                                                        
46 Anna Jackson, Japanese Textiles: In the Victoria and Albert Museum, V&A Pubilications, London,  

      2000, bls 15-16. 
47 William Jay Rathbun, Traditional Japanese textiles: Beyond the Tanabata bridge, Thames and       

      Hudson Ltd, London, 1993, bls 25. 
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hægt verði að viðhalda shibori tækninni. Kyoto textíl safnið hefur verið að þróa þessa 

tækni yfir á næstu kynslóð í yfir tuttugu ár og lítur því björtum augum á hefðbundna 

japanska litun á textíl. Eftir Kamakura- tímabilið var notuð alls skonar tækni af 

shibori litun fyrir samurai búninga. Tsujigahana var vinsælt á seinustu árum 

Miromachi- tímabilsins og klæddust dömur og börn, ungir menn og herforingjar innan 

samurai þjóðfélagsins þessum klæðum. Árið 1981 voru yfir fimmtíu mismunandi 

shibori litunar tækni til í Japan. Ástæða þess var að fleiri handverksmenn fóru að þróa 

þessa tækni. Ný tækni sem komið hafði fram með nýjum hugmyndum eru Ganko 

shibori og Kasa Boushi Shibori.48  

 

   

Mynd 11: Shibori tækni fyrir litun.   Mynd 12: Shibori tækni eftir  

litun með útsaumi. 

 

Itchiku Kubota var frægur kimono listamaður frá Japan. Hann ákvað að verja ævi 

sinni í það að endurskapa fallegan hefðbundinn textíl sem kallast tsujigahana. Hann 

var sendur í stríð í Serbíu og þegar tími gafst til sat hann og horfði á sólina setjast og 

speglast í vatninu sem mynduðu undurfagra liti. Áhrifin sjást greinilega í litum á 

kimono klæðum eftir hann. Það tók hann 20 ár að verða sáttur með útkomuna sem 

hann skírði í höfuðið á sér Itchiku- tsujigahana. Hann skreytti kimono sín út frá 

landslagi og handmálaði allt á silki. Þá notaði hann ánna í garðinum sínum til þess að 

skola efnin eftir litun. Hann hélt kimono sýningar um allan heim og á einni sýningu 

sinni sýndi hann 30 kimono. Þegar kimono klæðin voru lögð saman mynduðu þau 

saman eina stóra mynd af landslagi. Itchiku vill segja sögu með textílnum sem hann 

skapar og vill að efnið tali við áhorfendur sína.49 Hann varði ævinni á heimili sínu 

                                                        
48 Kyoto shibori museum, Kyoto shibori museum, sótt 06.11.14, 

      http://shibori.jp/englishpage/?page_id=21. 
49 Itchiku Kubota, „Kimono as art - Itchiku Kubota 1/3“, 2011, sótt 06.11.14 

      http://www.youtube.com/watch?v=wKUlnKReKFA 

 

http://shibori.jp/englishpage/?page_id=21
http://www.youtube.com/watch?v=wKUlnKReKFA
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sem var einnig vinnustofa hans og bjó til textíl þar til hann lést 85 ára að aldri árið 

2003.50 

 

Mynd 13: Kimono listaverk eftir Itchiku Kubota með Shibori litunar tækni. 

 

5. Japönsk áhrif í tískuheiminum 

Á áttunda og níunda áratugnum tóku Japanir sig aftur saman og höfðu áhrif á 

vestræna tísku með því að bjóða upp á tískusýningu í París. Þar komu þeir fram með 

nýjar hugmyndir um tísku, það er að fatnaður ætti að vera listformi og tímalaus. 

Japanir höfðu þau áhrif að tíska varð alþjóðleg. Þeir fatahönnuðir sem hér um ræðir 

eru Rei Kawakubo, Issey Miyake og Yohji Yamamoto.51 Hér verður þó eingöngu 

fjallað um þann fyrsta. 

Rei Kawakubo 

Japanski hönnuðurinn Rey Kawakubo kom sá og sigraði tískuheiminn í París árið 

1981. Áhorfendur sýningarinnar féllu nánast úr sætum sínum af undrun yfir 

sýningunni. Blaðamenn kölluðu „tískufyrirbrigðið“ sem hún skapaði „Hiroshima 

chic“ vegna þess að efnin sem hún notaði voru öll sundurtætt og litu út eins og þau 

hafi orðið fyrir sprengingu. Kawakubo notar yfirleitt svartan lit, en áður fyrr var 

aðeins notast við „ríkulega“ liti í tískuheiminum. Hún er þekktust fyrir að vera í 

„mótsögn“ við tískuna. Hún hefur haft mikil áhrif á aðra fatahönnuði síðan að hún 

steig á sjónarsviðið, m.a. fatahönnuði á borð við Alexander McQueen, Helmut Lang, 

og Donna Karen. Kawakubo er ekki menntaður fatahönnuður, en hún vann á 

auglýsingarstofu sem stílisti og fannst efnin sem hún var að fást við ekki nógu 

spennandi og byrjaði því að hanna sinn eigin textíl. Hún vildi ekki koma fram á 

                                                        
50  Itchiku Kubota art museum, Itchiku Kubota art museum, 2009, sótt 06.11.14, 

      http://www.itchiku-museum.com/en.pdf 
51 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, bls 227-228. 
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sjónarsviðið með eitthvað „bara“ nýtt fatamerki heldur vildi hún koma fram 

„statementi“ sem túlkun í fatalínu sinni.52 Hún heillast mjög af einkennisbúningum. 

Vegna þess að hún telur fólk geta klæðst þeim aftur og aftur, það hvernig hver 

einstaklingur klæðist honum er hans eigið „statement.“ Henni finnst margir hönnuðir 

hanna föt eins og karlar vilja sjá ímynd konunnur og að flestir menningarheimar séu 

einsleitir hvað það varðar. Þess vegna finnst henni þurfa hugrekki til þess að hanna 

ímynd konunnar öfugt við það sem viðgengst í samfélaginu.53 Tíska fyrir henni er 

tjáningarform á því hvernig hún sér lífið. Henni hefur tekist að reisa tískuveldi með 

merkinu sínu Comme Des Garçons (like a boy) sem merkir að vera eins og strákur, 

með framúrstefnulega hugsun og nýsköpun. Fyrirtækið halar inn 150 milljónir dollara 

í hagnað á ári hverju og er hún með 78 búðir aðeins í Japan en alls er þær 270 í 

heiminum. Comme Des Garcons sýningar eru þekktar fyrir „post-punk“ orku 

blandaðri saman með japanskri fagurfræði. Sýningin er eins og leikræn upplifun sem 

áhorfendur taka vel eftir. Hún lýsir sjálfri sér fyrst og fremst sem viðskiptakonu en 

ekki listamanni sem að getur ruglað marga viðskiptavini hennar og blaðamenn. 

Skoðun hennar kemur alltaf fyrir í fatalínum hennar en í hvert sinn í nýjum búning. 

Þar sem lífið sjálft, fæðing, hjónaband og dauði leika mikilvægt hlutverk. Eins og til 

dæmis skrímsli, „funky“ prent, höfuðkúpur sem blóm, flatbotna skór, svört flík í 

mörgum svörtum lögum, hippalegar litunaraðferðir á flíkum og brenglun á 

líkamsformi konunnar.54 Rei Kawakubo sagði: „People interest me. I am inspired by 

people surrounding me. Beautiful or stylish is a personal feeling. I don’t have a 

definition of beauty.“55 Hugmyndir hennar um kvenlega fegurð og sjálfstæði 

konunnar í samfélaginu nær hún að skapa á einstakan hátt án þess að að fara yfir 

strikið. Sýning hennar fyrir sumarið 2012 vakti mikla athygli, en þá voru módelin í 

hvítu frá toppi til táar. Línan samanstóð af fallegum kjólum sem minntu á brúðarkjóla 

en svo voru módelin í hvítum gúmmístígvélum og með heklaða hatta sem skyggðu 

fyrir andlit þeirra. Sýningin átti að vekja tilfinningar um líf og dauða. En hvítur litur 

hjá vestrænum þjóðum er tákn hreinleikans og alls þess sem æðra er og tengjum við 

það oft við athafnir eins og brúðkaup.56 En Japanir nota hins vegar hvítan lit við 

                                                        
52 Terry Jones, Rey kawakubo, Taschen, Köln, 2012, bls 37. 
53 Terry Jones, Rey kawakubo, bls 38. 
54 Terry Jones, Rey kawakubo, bls 5. 
55 Terry Jones, Rey kawakubo, bls 9. 
56 Guðrún Arndís Tryggvadóttir, „Hvítur litur- tákn jólanna“, 2014, sótt 03.12.14, 

      http://natturan.is/samfelagid/efni/6697/. 
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jarðafarir, þegar þeir klæða sig upp í hvít kimono klæði. Kawakubo sem er súrríalísk í 

hönnun sinni, nær að láta módelin  verða að gangandi listaverki. Hún nær að taka 

framtíðarsýn úr líkama kvenna því hún skapar fötin ekki eins og kvenlíkaminn er 

heldur eins og hún vill skapa fötin. Er þetta gott dæmi um að vera skapandi, gáfaður 

og hugrakkur en um leið fara sínar eigin leiðir.57 Hún lætur okkur sjá hluti sem við 

myndum ekki venjulega sjá. Comme des Garçon leitar eftir nýjum leiðum til þess að 

tjá fegurð og frelsi.58 

 

 

Mynd 14: Sumar 2012 tískusýning Rei Kawakubo. 

 

Dries Van Noten 

Belgískir hönnuðir eiga það sameiginlegt með Japönum að vera hugrakkir og þora að 

ögra eða jafnvel breyta tískunni.59 Belgíski fatahönnuðurinn Dries Van Noten er 

þekktur fyrir sínar marglaga (layered) og vel sniðnu flíkur, fágaða litasamsetninu og 

falleg prentmunstur. „Dries Van Noten plays with the clichés often used to refer to 

him and his work: “ethnic designer ‘explorer of cultures, ‘traveler to exotic.“ Hann 

segir að það sé satt að hann leiti yfirleitt til annarra landa að innblæstri. Hann segir þó 

að það sé ekkert alltaf „ethnískt“ yfirbragð í öllum fatalínum sínum þó það sé samt 

                                                        
57 Terry Jones, Rei kawakubo, bls 9-10. 
58 Terry Jones, Rei kawakubo, bls 54. 
59 Derycke Luce og Sandra de Veire, „In the mode fashion’s new faces,“ Belgian fashion design,  

      Ludion, Bruges,1997, bls 6. 
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notað um hann. Belgía er svo lítið land að honum finnst hann verða að skoða fleiri 

áfangastaði í leit að innblæstri.60 

Hann segir fatalínu sína frá 2012 hafa einkennst af innblæstri frá Asíu þá sérstaklega 

frá Japan, Kína og Kóreu. Hönnun hans inniheldur kimono og yfirhafnir með alls 

konar ríkulegu og sögulegu asísku prenti sem innihalda ýmis form og dreka. 

Dries Van Noten segir að hann hafi fengið innblástur frá ríkulega Asíska safninu sem 

heitir V&A- safnið.61 Dries vill ekki ferðast til þessara landa því þá finnst honum ekki 

jafn mikið pláss fyrir sköpun sína og vill hann frekar ímynda sér ferðalagið svo að það 

verði draumi líkast.62   

  

 

 
Mynd 15: Tískusýning Dries Van Noten í París 2012 

 

  

                                                        
60 Geert Bruloot, Dodi Espinosa, Dries Van Noten, 2. útgáfa, Lannoo Publishers, Tielt, 2014, bls 9. 
61 Monami Thakur, International Business Time, „Dries Van Noten looks to the east for Paris      
     fashion week collection“, 2012, sótt 21.10.2014, 

     http://www.ibtimes.co.uk/dries-van-noten-paris-fashion-week-asian-307060. 
62 Geert Bruloot, Dodi Espinosa, Dries Van Noten, bls 9. 
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Lokaorð 

 
Þegar lönd eru einangruð í lengri tíma frá umheiminum mótast einstaklingar af siðum 

og hefðum þjóðar sinnar og verða þar af leiðandi ekki fyrir áhrifum annarra landa. 

Mótun menningarlegra áhrifa er afleiðing þess að þróa viðskipti við önnur lönd.  

Japönsk hlutbundinn náttúruform hafa birst á flíkum, textíl og arkitektúr allt frá því að 

siglingaleiðir opnuðust til Japans á 18. öld. Það er staðreynd að þessi rótgróna 

menning hafði mikil áhrif á tísku og strauma vestrænna þjóða og hefur það enn í dag. 

Japönsk áhrif sjást á tískupöllum í dag hjá Dries Van Noten alveg eins og þau sáust 

hjá Paul Poired á 18. öld eða hjá stórum textílframleiðendum eins og Wiener 

Werkstätte. Þessi hlutbundnu náttúruform frá Japan hafa fangað hug minn frá byrjun 

og gera enn. Mér finnst eins og að náttúran og japanska þjóðin verði eitt þegar kemur 

að handverki kimono. Eins og Shinto trúin sem lifir innra með þeim og fær að njóta 

sín með listrænni tjáningu í formi kimono eins og hjá listamanninum Itchiku Kubota.  

Japönsk fagurfræði minnir okkur á að vandaðir hlutir sem koma frá náttúrunni veðrast 

alveg eins og náttúran veðrast með tíð og tíma. En þá hluti ber samt sem áður að 

hugsa vel um alveg eins og náttúruna. Listamenn fyrr og síðar notast við fagurfræðina 

eins og til dæmis Kawakuba gerir í sköpun sinni á formum flíka og með „statementi“ 

á tískusýningum sínum. Kimono er einfalt snið í grunninn og er því tímalaus flík. 

Þetta er það sem heillar mig við japanska textílmenningu og handverkið sem gerir 

hvern og einn kimono einstakann. Ég komst að því að menningin í grunninn er sterk 

og á sér langa og fallega sögu sem ennþá er verið að byggja á. Hópefli er eitt af 

aðaleinkennum í japanskri menningu og því er samvinnan í kimono handverkinu í 

líkingu við draumkennt listaverk. Kimono er byggt upp í mörgum lögum sem verður 

að lokum að einskonar skúlptúr. Ef grunnurinn er góður eins og grunnurinn í 

japanskri menningu, þá er svo auðvelt að byggja ofan á í mörgum lögum hægt og 

rólega.  

Japanar eru líka hugrakkir, þeir þora að ögra og breyta sínum siðum og venjum. Því 

þeir eru með svo sterka aldagamla menningu að baki sér sem er enn að vaxa og dafna. 

Japanir höfðu fyrst áhrif á vestræna tísku með duldri fegurð kvenlíkamans og breyttu 

líkamsformi konunnar yfir í meiri þægindi. „Skreyttu“ vestrænu konuna á annan máta 

þannig að konan þurfti ekki lengur að kremjast í korsilettu og sína hold, heldur fékk 

hún frelsi. 
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Svo komu Japanar aftur á áttunda áratugnum og höfðu áhrif á hinn vestræna heim 

þegar hátíska í París var við það að deyja þá buðu þeir til veislu í París þar sem þeir 

kynntu alþjóð fyrir hátísku og breyttu formi á flík yfir í gangandi listaverk. 

Einnig fékk almúginn loks að njóta hátískunnar. Ef að allt er alltaf gert á sama hátt þá 

verða hlutirnir ekkert spennandi, það þarf að koma okkur á óvart í heimi tískunnar. 

Kyoto safnið sér nú um að þróa og halda í gamlar hefðir á textíl. En það er orðið 

svolítið síðan Japanir komu okkur á óvart síðast og höfðu sterk áhrif á tísku vestrænna 

þjóða. Þannig mætti spyrja sig hvað þeir komi til með að færa okkur næst? Ég mun 

halda áfram að skoða og kanna japanska menningarheiminn því hann er endalaus 

uppspretta hugmynda og með japanskri fagurfræði lærir maður að meta það sem 

maður hefur og muna að það væri ekkert gaman í þessum heimi ef við værum öll eins. 

Persónlegur stíll í hugsun, útliti og klæðaburði er það sem gerir hvern og einn 

einstakling sérstakan. Alveg eins og hver og einn kimono er einstakur á sama hátt er 

handverkið einstakt, eitthvað sem mikilvægt er að halda í og varðveita og virða.  
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