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Hvað er það sem gerir hluti fallega eða ljóta? Eru fegurð og ljótleiki algjörar andstæður eða eru 

þetta ef til vill tvær hliðar á sama peningnum? Í þessari ritgerð er hugtakið wabi-sabi tekið fyrir, 

en wabi-sabi mætti lýsa sem eins konar fagurfræðilegum heimi sem hefur þróast meðal 

Japana út frá zen búddisma yfir langt skeið. Innan heims wabi-sabi er leitast eftir því að sjá 

fegurðina í hlutum sem eru yfirleitt sjálfkrafa dæmdir ljótir, í því lítilláta og hógværa, í hlutum 

sem eru ófullkomnir og hverfulir. Wabi-sabi verður notað til að greina fag, sem í fyrstu virðist 

stríða gegn öllum hugmyndum þess – fatahönnun og tísku.  

Er hægt að kalla fram hughrif wabi-sabi innan ramma fatahönnunar, sem er partur af 

hinum síbreytilega heimi tískunnar? Það verður kannað með því að nota wabi-sabi sem eins 

konar greiningartæki á nokkra fatahönnuði, sem í verkum sínum stríða á móti því sem 

tískuheimurinn boðar – hraða og neyslu. Er kannski eftir allt pláss fyrir hið “ljóta” og “skrýtna” 

innan heims sem dýrkar fullkomnunina?
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Inngangur 
 

Fyrirbærið fegurð hefur lengi vakið forvitni mína og andstæða fegurðar, ljótleikinn, 

finnst mér jafnvel enn forvitnilegri. Hvað er það sem gerir hluti fallega eða ljóta? Eru 

fegurð og ljótleiki fullkomnar andstæður, eða eru mörkin þar á milli ef til vill óljósari 

en virðist í fyrstu? Nánast ógerningur er að skilgreina hugtakið fegurð, hvað þá 

fullyrða að eitthvað búi yfir algildri og óumdeilanlegri fegurð. Mögulega er skynjun 

okkar eini samnefnarinn sem finnst í tengslum við fegurð og ljótleika, enda þurfum við 

að taka inn umhverfi okkar til að geta myndað okkur skoðun á því. Í því samhengi 

mætti útskýra fegurð sem eins konar fagurfræðilega ánægju sem hlýst af því að skynja 

eitthvað í umhverfi sínu sem manni finnst aðlaðandi eða geðslegt hvað varðar útlitslega 

og/eða efnislega eiginleika.1 Hvað það er nákvæmlega sem ræður skoðanamyndun 

okkar er önnur og ekki síður flókin spurning. Það er mismunandi milli einstaklinga 

hvað þeim finnst fallegt eða ljótt, enda á hver og einn sinn menningarlega bakgrunn 

sem hefur vissulega áhrif á fegurðarskyn viðkomandi, og ráðandi hugmyndir um 

fegurð í samfélaginu þróast og breytast með tímanum.2 

Vorið 2014 sat ég áfangann Japönsk menning og hönnun. Ég hef alltaf heillast 

af hinum japanska menningarheimi og var fjallað um margt skemmtilegt og áhugavert í 

áfanganum. Það sem stóð uppúr hjá mér var umfjöllunin um japanska fagurfræði sem 

þekkt er undir nafninu wabi-sabi. Wabi-sabi er einstök nálgun á það sem við þekkjum 

sem fegurð, mjög ólík þeirri sem við könnumst við úr vestrænni menningu. Fegurð 

hluta er ljáð meira og dýpra gildi, fegurðin er hógvær og ófullkomin, ósamhverf og 

hverful. Þessi túlkun á fegurð gerir mörkin á milli fegurðar og ljótleika óhjákvæmilega 

óskýrari, sem rímar við mínar eigin vangaveltur um fegurð og ljótleika.  

Má í framhaldinu færa rök fyrir því að ég hafi loks fundið hvað það var við 

Japan og japanska menningu sem hafði heillað mig svona lengi. Wabi-sabi náði utan 

um mínar eigin tilfinningar og hugsanir sem ég hafði aldrei náð að koma sjálf í orð. 

Þessi merkilega sýn á fegurð og lífið talaði til mín og hjálpaði mér að skilja hughrifin 

sem hinn viðtekni “ljótleiki” á til að kalla fram hjá mér. Því langar mig í þessari ritgerð 

að skoða mitt fag, fatahönnun, útfrá hugmyndum wabi-sabi fagurfræðinnar.  

                                                 
1 Andrew Juniper, Wabi Sabi: the Japanese Art of Impermanence, Tuttle Publishing, Rutland, 2003, bls. 
97. 
2 Andrew Juniper, Wabi Sabi, 2003, bls. 98.	  
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Hvernig fangar maður tilfinninguna sem býr í wabi-sabi með fötum og 

klæðnaði? Er yfir höfuð hægt að kalla fram wabi-sabi hughrif innan ramma 

fatahönnunar? Mín skoðun er sú að það sé hægt, og það á marga vegu. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar mun ég kanna fagurfræðilegan heim wabi-sabi, og 

leitast við að útskýra hugtakið og innihald þess. Ég byrja á því að skoða uppruna 

hugtaksins og staðsetja í sögulegu og menningarlegu samhengi. Því næst kafa ég dýpra 

í hugtakið sjálft, og til þess að gera svo notast ég við aðferð listamannsins og skáldsins 

Leonard Koren og skipti því upp í fimm eiginlega meginhluta. Það er ávalt varasamt að 

hólfa niður huglæga hluti á borð við wabi-sabi en hugtakið er einstaklega víðfemt og 

fljótandi. Fannst mér sú aðferð samt sem áður auðvelda skilning, og gott að hafa það á 

bakvið eyrað að skiptingin er ekki alger, heldur vísa þessir fimm hlutar hver í annan og 

virka saman sem heild. Undir lok fyrri hluta mun ég í framhaldinu fjalla stuttlega um 

muninn á austrænum og vestrænum hugmyndum hvað varðar fegurð.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar fjalla ég um fatahönnun út frá wabi-sabi, og tek 

fyrir hönnuði sem mér finnst samsvara þeim heimi. Ég byrja á að skoða þrjá hönnuði 

sem eru fyrir mér ein skýrustu dæmin um wabi-sabi í fatahönnun, þau Issey Miyake, 

Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto. Í framhaldinu tek ég fyrir fjóra vestræna 

fatahönnuði sem mér finnst einnig bera anda wabi-sabi í verkum sínum, en það eru þau 

Rick Owens, Ann Demuelemeester, Maison Martin Margiela og Alexander McQueen. 

Mun ég skoða hvern hönnuð fyrir sig og gera grein fyrir hvernig mismunandi 

eiginleikar wabi-sabi birtast mér innan verka þeirra.
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Heimur wabi-sabi 
Uppruni 

Ef maðurinn skyldi aldrei hverfa eins og döggin yfir Adashino3, aldrei leysast 
upp eins og reykurinn yfir Toribeyama4, heldur tóra í heiminum að eilífu, hve 
hlutirnir myndu missa mátt sinn til að hreyfa við okkur! Dýrmætasti eiginleiki 
lífsins er óútreiknanleiki þess.5 

 
Hvaðan hugmyndir koma er erfitt að segja til um. Oftar en ekki eru straumar og 

stefnur í samfélaginu samsuða ýmissa þátta sem fá að malla saman í lengri tíma og sú 

er raunin með wabi-sabi. Það var á blómatíma japönsku te-athafnarinnar á sextándu 

öld sem hugtakið wabi-sabi varð að heilsteyptu fagurfræðilegu hugtaki innan Japan,6 

en uppruna þess má rekja enn lengra aftur í tímann. Í raun má segja að upprunalegu 

japönsku trúarbrögðin, shinto7, hafi lagt grunninn að wabi-sabi innan japanskrar 

menningar. Þeim grunni má frekar lýsa sem eins konar andlegum grunni sem gerði 

hugmyndum wabi-sabi kleift að vaxa og dafna meðal fólks, en að shintoismi hafi haft 

bein áhrif á fagurfræði wabi-sabi.  

Sá grunnur felst í því hversu veigamiklu hlutverki viðurkenning og sátt við 

umheiminn og náttúruna spilar innan trúarbragðanna. Veigamestu áhrifin á fagurfræði 

ófullkomleikans innan wabi-sabi má hins vegar rekja til hins kínverska zen búddisma.8 

Hugmyndir innan hans um einfaldleikann, hið náttúrulega og viðurkenningu á 

raunveruleikanum voru innblástur að þeim huglægu, andlegu og siðferðislegu 

meginreglum sem einkenna wabi-sabi.9 

 

 

 

 
                                                 
3 Adashino var kirkjugarður sem á að hafa staðið norðvestan við Kyoto. Adashino inniheldur orðið 
adashi, sem þýðir hverfullt, og var því staðurinn oft notaður sem tákn fyrir hverfulleika innan japanskrar 
ljóðlistar. Sjá: Yoshida Kenkō, Essays in Idleness: The Tsurezuregusa of Kenko, Donald Keene þýddi, 
Columbia University Press, 1967, bls. 8. 
4 Toribeyama er aðalkirkjugarður Kyoto. Sjá: Yoshida Kenkō, Essays in Idleness, bls. 8.  
5 „If man were never to fade away like the dews of Adashino, never to vanish like the smoke over 
Toribeyama, but lingered on forever in the world, how things would lose their power to move us! The 
most precious thing in life is its uncertainty.“ Sjá: Yoshida Kenkō, Essays in Idleness, bls. 7. 
6 Leonard Koren, Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets & Philosophers, Stone Bridge Press, 
Berkeley, 1994, bls. 31. 
7 Shinto er þjóðarátrúnaður Japana; einkennist af náttúruvætta og áadýrkun. Sjá: „Shinto“, Snara.is, 
Snara ehf., sótt 10. desember 2014, https://snara.is. 
8 Yuriko Saito „The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency“, í The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, 55. árg., 4. tbl., 1997, bls. 381, sótt 11. febrúar 2014, 
http://www.jstor.org/stable/430925, JSTOR. 
9 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 31. 
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Zen Búddismi 

Flestir ættu að þekkja eitthvað til zen, þó það sé ekki nema að hafa heyrt orðið. 

Fyrirbærið zen og zen búddismi hafa eins og áður segir haft hvað mestu áhrifin á þróun 

wabi-sabi, og því ætti nánari skoðun á zen búddisma að varpa skýrara ljósi á heim 

wabi-sabi.  

Zen búddismi á rætur sínar að rekja til Kína, og kom þaðan yfir til Japan á seinni 

hluta tólftu aldar.10 Innan zen búddisma er leitast eftir því að brjóta niður allar fyrir 

fram lærðar hugmyndir um heiminn til þess að geta séð hann eins og hann er í raun og 

veru. En til þess þarf maður sjálfur að vera laus við allar veraldlegar tengingar og 

áfellisdóma. Innan zen búddisma, eins og innan allra anga búddisma, er leitast eftir því 

að öðlast svokallaða uppljómun (e. enlightenment).11 Það, að fría sig af öllum 

tengslum, löngunum, og áfellisdómum, og ná þannig tökum á hugsunum sínum og 

tilfinningum, er skref í áttina að uppljómun – því þá fyrst er maður tilbúinn að sjá 

veröldina án allra fyrir fram mótaðra hugmynda um hana.12  

Sú, að því er virðist náttúrulega tilhneiging, að meta að verðleikum 

fullkomnunina, hið ríkmannlega og mikilfenglega á meðan andstæður þess valda frekar 

vonbrigðum eða óánægju, er ein af þeim fjölmörgu hindrunum sem þarf að yfirstíga á 

leiðinni að zen uppljómun. Önnur hindrun sem þarf að yfirstíga í leið að uppljómun er 

að finna sátt gagnvart hverfulleika lífsins, sem endurspeglast í því að sjá fegurðina í 

ófullkomleikanum.13 Finnst mér þessi sýn á fegurðina einstaklega heillandi. Hún fær 

mann til að staldra aðeins við og hugsa sig um. Horfir maður nógu vel á þá hluti sem 

maður nánast sjálfkrafa dæmir ljóta? Er það ef til vill þessi náttúrulega tilhneiging sem 

ég minntist á fyrr, að maður hygli fullkomnuninni fram yfir andstæður hennar, sem 

grípur þarna í tauminn og kemur í veg fyrir að maður sjái fegurðina í ljótleikanum? 

Þetta er í raun kjarninn sem wabi-sabi og zen búddismi deila, þessi áhersla og 

mikilvægi þess að horfa á umhverfi sitt og hugsa um tilveruna á hátt sem er handan 

þess hefðbundna.14 Í því samhengi er auðvelt að sjá hvers vegna listamaðurinn og 

skáldið Leonard Koren talar um wabi-sabi sem „zen hlutanna“ í bók sinni Wabi-Sabi: 

fyrir listamenn, hönnuði, ljóðskáld og heimsspekinga: „Á vissan hátt mætti jafnvel 

                                                 
10 Yuriko Saito, „The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency“, bls. 381. 
11 Uppljómun er æðsta stig sælu og tilveru sem hægt er að öðlast við iðkun búddisma. Til að komast á 
stig uppljómunar þarf viðkomandi að vera laus við allar þrár og þjáningar sem og hugmynda um sjálfið. 
Sjá: „Enlightenment“, Snara.is, Snara ehf., sótt 10. desember 2014, https://www.snara.is. 
12 Andrew Juniper, Wabi Sabi, bls. 22. 
13 Yuriko Saito, „The Japanese Aesthetics of Imperfection and Insufficiency“, bls. 382. 
14 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 76. 



 

 
 

8 
 

kalla wabi-sabi „Zen hlutanna“, þar sem það sýnir fram á margar af  andlegum 

meginreglum Zen.“15 

 

Megininntak 
Eigum við að dást að blómum kirsuberjatrésins aðeins þegar þau eru í fullum 
blóma, tunglinu eingöngu þegar er heiðskýrt? Að lengja eftir tunglinu á meðan 
horft er á rigninguna, að loka augunum fyrir vorinu sem líður hjá – það snertir 
jafnvel enn dýpra. Greinar við það að blómstra eða garðar þaktir visnuðum 
blómum eru verðugri aðdáun okkar.16 
 

Þessi hugleiðing búddaprestsins Yoshida Kenkō17 finnst mér ná vel kjarna wabi-sabi. 

Það er nefnilega erfitt að útskýra í stuttu máli hvað wabi-sabi er án þess að stríða á 

móti grunnhugmyndum þess18, og segir Koren í fyrrnefndri bók sinni að „Þrátt fyrir að 

nánast hver einasti Japani segist skilja tilfinninguna sem wabi-sabi vekur upp – það 

eigi þrátt fyrir allt að vera eitt grunnhugtak japanskrar menningar – geti mjög fáir 

kveðið skýrt að hver sú tilfinning sé.“19  

Vandinn við að útskýra nákvæmlega wabi-sabi trúi ég að stafi af því að það sé 

mun frekar huglægt en hlutlægt fyrirbæri, maður eigi að skynja það frekar en skilja. 

Áður en ráðist er í tilraunir til að útskýra nánar kjarna wabi-sabi tel ég nokkuð gagnlegt 

að skoða merkingu orðanna sjálfra fyrir sig. Orð eru snúin fyrirbæri og notkun, beiting 

og merking þeirra breytist með tímanum í takt við aðrar samfélagslegar breytingar. 

Þetta er raunin með wabi og sabi. Orðin hafa hvort um sig hlaðið á sig ýmsum 

merkingum og verið notuð til að tjá vítt róf hugmynda og tilfinninga í gegnum tíðina, 

og eru því í raun opin fyrir persónulegri túlkun hvers og eins.20 

 

                                                 
15 „In many ways, wabi-sabi could even be called the “Zen of things”, as it exemplifies many of Zen’s 
core spiritual tenets.”. Sjá: Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 16. 
16 „Are we to look at cherry blossoms only in full bloom, the moon only when it is cloudless? To long 
for the moon while looking on the rain, to lower the blinds and be unaware of the passing of the spring – 
these are even more deeply moving. Branches about to blossom or gardens strewn with faded flowers 
are worthier of our admiration.“. Sjá: Yoshida Kenkō, Essays in Idleness, bls. 115. 
17 Yoshida Kenkō (ca. 1283-1350) var japanskur búddaprestur, ljóðskáld og rithöfundur, og er talinn 
einn af mikilvægustu skáldum innan japanskra bókmennta. Sjá: „Yoshida Kenkō“, Encyclopædia 
Britannica, sótt 10. desember 2014, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/653859/Yoshida-
Kenko. 
18 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 9. 
19 „Although almost every Japanese will claim to understand the feeling of wabi-sabi – it is after all, 
supposed to be one of the core concepts of Japanese culture – very few can articulate the feeling.“. Sjá: 
Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 15. 
20 Andrew Juniper, Wabi-Sabi, bls. 47. 
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Orðið wabi vísar í hið huglæga, lífssýn, andlega leið, hið innra, og staðbundna 

atburði.21 Orðið á uppruna bæði í sögninni wabu, en hún þýðir að veslast upp, og 

lýsingarorðinu wabishii, sem var notað til að lýsa einmannaleika, umkomuleysi og 

eymd. Eigi að síður var orðið notað á mun jákvæðari hátt af fræðimönnum á Kamakura 

og Muromachi tímabilunum,22 og var þá notað til að tjá tilveru sem væri frelsuð af 

hinum efnislega heimi.23 

Orðið sabi vísar aftur á móti í hið hlutlæga, efnislega hluti, list og skáldskap, til 

hins ytra, og tímabundna atburði.24 Litið er á dauðleikann sem eina bestu mögulegu 

uppsprettu visku meðal Japana og leitast þeir eftir að beisla þau tilfinningaþrungnu 

áhrif sem tilvist dauðans hefur til að auka á áhrifamátt og kraft gjörða sinna. Þessu afli 

fylgir ákveðin eymd eða einmannaleiki, og er orðið sabi oft notað til að vísa í þá 

ljúfsáru, en kraftmiklu tilfinningu.25  

 

Fimm hlutar 

Til þess að útskýra wabi-sabi enn frekar ætla ég að styðjast við skiptingu Koren á 

hugtakinu upp í fimm meginhluta. Felst sú skipting í því að hugsa um wabi-sabi sem 

fagurfræðilegt kerfi, og skipta því kerfi upp í fimm meginhluta. Lýsa má þeim hlutum 

sem frumspekilegum grunni, andlegum gildum, hugarástandi, siðferðislegum 

meginreglum og efnislegum eiginleikum.26  

 

Frumspekilegur grunnur 

Sá fyrsti, frumspekilegi grunnurinn, snýr að heiminum sem við lifum í og hvernig allt í 

kringum okkur er í stöðugri þróun. Um leið og hlutir eyðast upp og verða að engu 

spretta stöðugt fram nýir.27 Wabi-sabi snýst einmitt um þessa fegurð sem liggur í 

hverfulleikanum, eins og hönnuðurinn Andrew Juniper minnist á í bók sinni Wabi-

sabi: hin japanska list hverfulleikans: „Það [wabi-sabi] býður uppá fagurfræðilega 

                                                 
21 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 23. 
22 Kamakura tímabilið er staðsett 1185-1333, og Muromachi tímabilið (ásamt Azuchi Momoyama 
tímabilinu) 1336-1598. Sjá: „A Brief History“, Japan National Tourism Organization, án dagsetningar, 
sótt 10. desember 2014, http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/overview/history.html. 
23 Andrew Juniper, Wabi Sabi, bls. 48-49. 
24 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 23. 
25 Andrew Juniper, Wabi Sabi, bls 49. 
26 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 41. 
27 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 42. 
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hugsjón sem notast við óumflýjanleika dauðans til þess að beina huganum að þeirri 

einstöku og hverfulu fegurð sem býr í öllum óvaranlegum hlutum.“28 

 

Andleg gildi 

Annar hluti, andlegu gildi wabi-sabi, snúa að því hvað við getum lært af náttúrunni. 

Innan wabi-sabi þýðir orðið náttúra ekki aðeins sú sýnilega náttúra sem er ósnert af 

manninum, heldur nær það einnig yfir allar hugsanir og afurðir mannsins, og má þar 

með segja allt sem til er, allt umhverfi okkar.29  Það að allt sé hverfult, ófullkomið og 

óklárað eru stærstu og augljósustu lexíurnar sem má læra af náttúrunni samkvæmt 

wabi-sabi.30 Allir hlutir, sama hversu eilífir þeir virðast munu á endanum verða að 

engu. Grjót og fjallgarðar, merkustu listir og bókmenntir, jafnvel óáþreifanlegir hlutir 

eins og orðstír, sögulegt minni eða vísindakenningar, allt mun á endanum falla í 

óminnið. Þessi hverfulleiki helst í hendur við ófullkomleikann, það að ekkert 

fyrirfinnist fullkomlega gallalaust.31 Hugmyndin um að allt sé óklárað er að mínu mati 

sú sem kemur mest á óvart, en hún vísar í hringrás lífsins og gengur út á það að allt sé í 

stöðugu ferli þess að verða eða fjara út. Að eitthvað sé klárað er í raun hugarburður 

okkar, því það erum við sem útnefnum á einhverjum tímapunkti ferlisins að hlutirnir 

séu kláraðir eða fullgerðir. Þessari hugsun kemur Koren vel til skila þegar hann spyr: 

„En hvenær eru örlög einhvers loks uppfyllt? Er plantan fullkomin þegar hún 

blómstrar? Þegar hún fellir fræ? Þegar fræin spíra? Þegar allt tekur að rotna?“32 

 

Hugarástand 

Þriðji hlutinn, wabi-sabi hugarástandið, lýtur að því hvernig okkur líður með það sem 

við vitum. Þar spilar sátt við það sem við fáum engu ráðið stóra rullu. Wabi-sabi, með 

áherslum sínum á hverfulleikann og ófullkomnunina getur kallað fram myrka og 

vonlausa heimsmynd í fyrstu, en wabi-sabi hugarástandið snýst einmitt um það, að 

finna í sér sáttina á gangi lífsins og sjá fegurðina sem hann býr yfir.33 Þessari sátt fylgir 

                                                 
28 „It [wabi-sabi] offers an aesthetic ideal that uses the uncompromising touch of mortality to focus the 
mind on the exquisite transient beauty to be found in all things impermanent.“. Sjá: Andrew Juniper, 
Wabi Sabi, bls. 2.	  
29 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 84. 
30 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 46. 
31 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 49. 
32 „But when does something’s destiny finally come to fruition? Is the plant complete when it flowers? 
When it goes to seed? When the seeds sprout? When everything turns to compost?“. Sjá: Leonard 
Koren, Wabi-Sabi, bls. 49-50. 
33 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 54. 
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ákveðin hógværð, og túlka ég wabi-sabi hugarástandið sem bæði friðsælt og staðfast, 

því það krefst mikils styrks að horfast í augu við staðreyndir lífsins og taka þeim 

opnum örmum. Því hlýtur mikið frelsi að felast í hugarástandi wabi-sabi – er hægt að 

finna meira frelsi en algjöra sátt við lífið? Í því að finna fegurð innan hverfulleikans?  

 

Siðferðislegar reglur 

Fjórði hlutinn snýst um hvernig maður lifir sínu lífi samkvæmt wabi-sabi. Felur það í 

sér ákveðnar siðferðislegar meginreglur eða viðmið. Einfaldleiki, látleysi og auðmýkt 

einkenna heim wabi-sabi, og því er líf samkvæmt wabi-sabi heimssýninni í takt við þau 

gildi. Í því felst að einbeita sér að því innra, og forðast að gera upp á milli fólks, hluta, 

eða efnis útfrá verðmætum eða stétt. Ennfremur skal leitast eftir því að losa sig við allt 

sem ekki er nauðsynlegt og reyna að forðast óþarfa íburð eða samkeppni, sama hvort 

það sé efnislega eða andlega. Það er samt sem áður staðreynd að við búum í 

efnislegum heimi, og snýst wabi-sabi ekki um afneitun á öllum efnislegum gæðum, 

heldur um að finna jafnvægið á milli ánægjunar sem við fáum frá efnislegum hlutum 

og ánægjunnar sem við hljótum frá frelsinu undan þeim.34  

 

Efnislegir eiginleikar 

Fimmti meginhluti wabi-sabi snýr að efnislegum eiginleika hluta, mótífa eða 

hliðsetninga (e. juxtapositions) þeirra og endurspeglar hin grunngildi wabi-sabi; þau 

frumspekilegu og andlegu gildi, hugarástand og siðferðislegar reglur. Því sýna wabi-

sabi hlutir fram á gang náttúrunnar, fá að eldast og breytast með tímanum – því er í 

raun tekið fagnandi. Kröfuna um fullkomnun er ekki að finna innan heims wabi-sabi, 

og því eru hlutir sem tilheyra þessum heimi oftar en ekki óreglulegir í lögun, 

ósamhverfir, afmyndaðir eða hálf vandræðalegir, og teljast því rangir eða ljótir í augum 

margra. Innileiki er annað einkenni wabi-sabi, sem og hógværð og tilgerðarleysi. 

Hógværð wabi-sabi túlkast ekki sem feimni eða veikleiki, heldur er þetta sjálfsörugg 

hógværð, og búa wabi-sabi hlutir ávallt yfir mikilli og sterkri nærveru.35 

Eins og áður segir er náttúran mikilvægur þáttur innan wabi-sabi, og því er 

efniviður hluta sem endurspegla þennan heim náttúrulegur. Ákjósanlegt er að hann sé 

sem hráastur og  næst sínu upprunalega ástandi. Myrkrið er aldrei langt undan innan 

                                                 
34 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 59-61.	  
35	  Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 62-68.	  
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wabi-sabi og endurspeglast það í litum; gruggugir, fölnaðir og daufir litir eru ráðandi, 

sem og náttúrulegir tónar. 

Einfaldleikinn, umfram allt, er kjarni þeirra hluta sem teljast wabi-sabi.36 En 

einfaldleikinn er ekki alltaf einfaldur, því innan hans þarf að gæta jafnvægis. Að ná 

fram einfaldleika án þess að hann verði þurr er áskorun. Finna þarf jafnvægið milli 

þess aðhalds sem einfaldleikinn þarfnast án þess að það verði tilgerðarlegt. Veita þarf 

öllum smáatriðum athygli án þess að verða óhóflega vandfýsinn. Koren nær að lýsa 

einfaldleika wabi-sabi mjög vel: 
Einfaldleika wabi-sabi er sennilega best lýst sem þokka sem næst með 
yfirveguðu, hógværu og einlægu innsæi. Sparleg notkun efniviðarins er 
lykilatriði. Fangaðu kjarnann, en ekki missa ljóðræna gildið. Haltu hlutunum 
tærum og óhlöðnum, en ekki sótthreinsa þá.37 
 

Þessir fimm meginhlutar wabi-sabi vísa allir hver í annan, og mynda saman þann 

fagurfræðilega heim sem wabi-sabi stendur fyrir. Wabi-sabi mætti jafnvel lýsa sem 

heimsmynd eða lífsstíl sem hægt er að tileinka sér. Það snýst um að finna fegurðina og 

mikilfengleikann í því sem er gjarnan litið framhjá, í því smáa frekar en í því stóra og 

íburðarmikla. Þetta þýðir að maður þarf að hægja á sér til þess að upplifa wabi-sabi.38 

Ennfremur snýst wabi-sabi um að sjá fegurðina í ljótleikanum, því það er ekki leitast 

við að skipta heiminum upp í fallegt og ljótt innan wabi-sabi, heldur snýst wabi-sabi 

um að taka í sátt það sem maður almennt telur ljótt, og reyna að sjá út fyrir það.39 

                                                 
36	  Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 68-71.	  
37 „The simplicity of wabi-sabi is probably best described as the state of grace arrived at by a sober, 
modest, heartfelt intelligence. The main strategy of this intelligence is economy of means. Pare down the 
essence, but don’t remove the poetry. Keep things clean and unencumbered, but don’t sterilize.“. Sjá: 
Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 72. 
38 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 50. 
39 Leonard Koren, Wabi-Sabi, bls. 51. 
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Austur mætir vestri 

Þegar maður kynnir sér austurlenskar listir og menningu kemur fljótt í ljós mikill 

munur á þeim fagurfræðilegu gildum sem þar ríkja frá þeim sem maður sjálfur er vanur 

sem vesturlandabúi. Maður skynjar ákveðna heims- og lífssýn í austri sem er heldur 

frábrugðin þeirri sem við þekkjum úr vestri. Japanski rithöfundurinn Junichiro 

Tanizaki, sem var einn merkasti rithöfundur japanskra nútímabókmennta, fjallar um 

þennan mun á austri og vestri í bók sinni „Í lofi skugga“ á áhugaverðan hátt: 

[ ... ] við Austurlandabúar leitumst eftir ánægju í hverju því umhverfi sem við erum 
staddir, látum okkur nægja hlutina eins og þeir eru; og því veldur myrkrið okkur 
engri óánægju, við lítum á það sem óumflýjanlegt. Ef ljós er af skornum skammti 
þá er það af skornum skammti; við umvefjum okkur myrkrinu og finnum innan 
þess einstaka fegurð. En framsækni Vesturlandabúinn er staðráðinn í því að betra 
sífellt sinn hlut. [ ... ] leit hans að bjartara ljósi linnir aldrei, hann gerir hvað sem er 
til að uppræta jafnvel minnstu skugga.40 
 

Það er einmitt þessi lofsömun myrkurs og yfirvegaða sátt á gangi lífsins og náttúrunnar 

sem heillar mig við japanska fagurfræði – og eru þetta allt mikilvægir þættir innan 

wabi-sabi. Þessir sýn á fegurð hefur þróast með Japönum yfir gífurlega langan tíma, og 

er wabi-sabi ein birtingarmynd þessa einstaka fagurfræðilega skilnings sem Japanir búa 

yfir.41 

                                                 
40 „[ ... ] we Orientals tend to seek our satisfactions in whatever surroundings we happen to find 
ourselves, to content ourselves with things as they are; and so darkness causes us no discontent, we 
resign ourselves to it as inevitable. If light is scarce then light is scarce; we will immerse ourselves in the 
darkness and there discover its own particular beauty. But the progressive Westerner is determined 
always to better his lot. [ ... ] his quest for a brighter light never ceases, he spares no pains to eradicate 
even the minutest shadow.“. Sjá: Junichiro Tanizaki, In Praise of Shadows, Vintage, London, 2001, bls. 
47-48. 
41 Lauren Prusinski, „Wabi-Sabi, Mono no Aware, and Ma: Tracing Traditional Japanese Aesthetics 
Through Japanese History“, í Studies on Asia: An Interdisciplinary Journal of Asian Studies, 2. árg., 1. 
tbl., 2012, bls. 21-22, sótt 23. nóvember 2014, 
http://studiesonasia.illinoisstate.edu/seriesIV/documents/2-Prusinkski_000.pdf. 
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Wabi-sabi í fatahönnun 

Að tileinka sér gildi wabi-sabi  

Nú þegar búið er að skoða heimi wabi-sabi stendur enn eftir spurningin um hvernig 

skuli nýta hann innan fatahönnunar. Ég er sjálf ekki hrifin af reglum eða höftum þegar 

kemur að hönnun, og er mín tilfinning sú að í raun gildi engar eiginlegar reglur innan 

wabi-sabi – það stríði á vissan hátt gegn grunngildum þess. Eins og ég minntist á fyrr í 

ritgerðinni er wabi-sabi mun frekar huglægt fyrirbæri en hlutlægt sem maður á að 

skynja frekar en skilja, og þannig birtist wabi-sabi í fatahönnun fyrir mér. Því vil ég 

fjalla um nokkra fatahönnuði – bæði austræna og vestræna, sem á ólíkan hátt, valda 

ákveðnum hughrifum hjá mér sem ég tengi við wabi-sabi. 

Þeir þrír hönnuðir sem ég byrja á að fjalla um eru allir japanskir, og koma því 

áhrif wabi-sabi meðal þeirra ekki á óvart. Þau komu fram á sjónarsviðið í París42 með 

eigin fatalínur á svipuðum tíma, Issey Miyake árið 1973 og bæði Yohji Yamamoto og 

Rei Kawakubo árið 1981. Er óhætt að segja að koma þeirra hafi hrist upp í 

tískuheiminum – jafnvel breytt honum til frambúðar. Þau eru öll talin meðal farsælustu 

og þekktustu fatahönnuða á heimsvísu, og eru fyrir löngu rótgróin innan tískusenunnar 

í París. Þau hafa frá upphafi ferils síns ögrað vestrænum hugmyndum hvað varðar 

samsetningu flíka, útlína (e. silhouette), forma, munstra og efnasamsetninga innan 

verka sinna. Þannig skapa þau hvert á sinn hátt nýja skilgreiningu á því hvað tíska er 

og getur verið, og kynna til leiks nýja sýn á fegurð sem er á skjön við ráðandi 

vestrænar hugmyndir.43  

Þó ég byrji á því að setja þessa þrjá hönnuði undir sama hatt er ekkert þeirra 

hrifið af því að vera sett í sama flokk byggt á þjóðerni eða að hönnun þeirra sé flokkuð 

sem japönsk.44 Enda er það fjarri lagi að þau hafi fyrst kynnt vesturheiminn fyrir 

austrinu, en austurlenskra (e. Oriental) áhrifa innan fatatísku og lista almennt hefur 

lengi gætt á vesturlöndum, eða allt frá seinni hluta þrettándu aldar þegar Marco Polo 

kom með fyrstu gersemarnar frá Kína. Þegar dyrnar að Japan opnuðust eftir 

tvöhundruð ára einangrun fyrir verslun við vestrið árið 1854 fylltust markaðir Evrópu 

af alls kyns japönskum varningi, og var áhrifa frá Japan að finna alls staðar innan tísku, 
                                                 
42 París er almennt álitin höfuðborg tískunnar, og hefur verið allt frá tíma Loðvíks fjórtánda til dagsins í 
dag. Sjá: Yuniya Kawamura, The Japanese Revolution in Paris Fashion, Berg, New York, 2004, bls. 35-
36. 
43 Yuniya Kawamura, The Japanese Revolution in Paris Fashion, bls. 91-92. 
44 Amy de la Haye, „A Dress is No Longer a Little, Flat, Closed Thing: Issey Miyake, Rei Kawakubo, 
Yohji Yamamoto & Junya Watanabe“, í Radical Fashion, Claire Wilcox ritstj., V&A Publications, 
London, 2001, bls. 29. 
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listar og innanhússhönnunar undir lok 19. aldar. Þekkjast þessi japönsku áhrif sem 

“Japanismi” (e. Japonisme).45 Það sem Issey Miyake, Yohji Yamamoto og Rei 

Kawakubo standa fyrir er ekki þessi “Japanismi”, heldur vil ég meina að þau hafi kynnt 

til leiks hugsjón sem ristir mun dýpra. Þau veltu upp heimspekilegum og tilvistarlegum 

spurningum hvað varðar fegurð og notagildi, og fengu tískuheiminn til að endurskoða 

um hvað hann snerist í raun og veru.  

 

Issey Miyake 

Helsta hugðarefni Miyake í sinni hönnun er hvorki líkaminn né flíkin sjálf, heldur 

rýmið þar á milli.46 Hann tvinnar saman á einstakan hátt fegurð og tækni með áherslu á 

þetta afstæða rými milli líkama og flíkur þar sem línur fá að flæða frjálst. Hann segir 

sjálfur: „Mér fannst vestræna fatahefðin alltof ströng. Mig langaði að skapa hluti sem 

gætu verið frjálsir, bæði andlega og efnislega.“47  

Hin margrómaða fatalína Miyake Pleats Please er gott dæmi um ástríðu hans á 

samspili líkama og flíkur. Eftir nokkurra ára þróunarvinnu fundu Miyake og hans 

teymi upp á pólíesterefni sem var fislétt, auðvelt í umhirðu, þægilegt að klæðast, og 

hægt að plísera48 varanlega. Pleats Please kom fyrst út árið 1993, og var raungerving 

óskar Miyake að skapa flíkur sem væru auðveldar í klæðnaði, líkt og gallabuxur og 

stuttermabolur, en væri hægt að nota við hvaða tilefni sem er, af fólki á öllum aldri og 

öllum stéttum. Flíkur sem væru bæði nútímalegar og fallegar en um leið hagnýtar og 

tímalausar.49  

Issey Miyake fangar kjarna wabi-sabi á hátt sem er bæði gáskafullur og glaðlegur. 

Hönnun hans endurspeglar efnislega eiginleika wabi-sabi á ferska vegu, þar sem 

samspil efniviðar og viðfangs ræður ferðinni. Þó svo segi að hlutir sem búi yfir 

efnislegum eiginleikum wabi-sabi skuli vera úr sem náttúrulegasta hráefni finnst mér 

Miyake afsanna þá kenningu að vissu leyti. Hann virðir efniviðinn, jafnvel þó hann sé 

“gervi” eða óvenjulegur – og nær að móta hann að viðfangsefninu. Notkun hans á 

gerviefnum vísar einnig í siðferðislegar meginreglur wabi-sabi, sem segja að ekki skuli 

                                                 
45 Yuniya Kawamura, The Japanese Revolution in Paris Fashion, bls. 93. 
46 Susannah Frankel, Visionaries: Interviews with Fashion Designers, V&A Publications, London, 2001, 
bls. 42. 
47 „The Western tradition in clothing seemed to me to be too rigid. I wanted to create things that could 
be free, both mentally and physically.“. Sjá: Laurence Bénaïm, Issey Miyake, Thames and Hudson, 
London, 1997, bls. 11. 
48 Plísering er brot í textílefni sem fæst með því að sauma eða pressa efnið niður, myndar oft hálfgerða 
“harmonikku” áferð. [innsk. höfundar] 
49 Amy de la Haye, „A Dress is No Longer a Little, Flat, Closed Thing“, bls. 33-34. 
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gera upp á milli hluta – en oft er snobbað fyrir fínni og íburðarmeiri textílefnum innan 

tísku. Enn fremur finnst mér þessi ljóðræna áhersla hans á rýmið milli líkama og flíkur 

gera það að verkum að hann nær að fanga efnislega eiginleika wabi-sabi hvað varðar 

einfaldleikann mjög vel. Flíkur hans eru óþvingaðar og frjálsar og einstaklega 

þægilegar fyrir þann sem klæðist þeim – hann kemst að kjarna flíkurinnar án þess að 

missa ljóðrænt gildi hennar, hann heldur þeim tærum og óhlöðnum, án þess að ræna 

þær öllum karakter. 

 
Mynd 1: Efni Miyake í flíkum sínum innan Pleats Please bjóða uppá mikið frelsi hreyfinga. 
 

                                       
Mynd 2: Óvenjuleg form.        Mynd 3: Rými milli líkama og flíkur kannað. 
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Rei Kawakubo 

Rei Kawakubo hannar undir merkinu Comme des Garçons, sem er franska og þýðir 

„eins og strákarnir“. Samkvæmt henni er nafnið er ekki hlaðið neinni merkingu eins og 

margir vilja halda, henni hafi einfaldlega líkað hvernig það hljómaði. Hún, líkt og 

Yohji, er ekki mikið fyrir að deila sínum persónuhögum með umheiminum, og hefur 

oft verið kölluð einræn. Hún segir svo ekki vera – að minnsta kosti ekki í hinu daglega 

lífi og furðar sig á forvitni fjölmiðla:  
„[ ... ] þessi mikli áhugi á hverju einasta smáatriði er ótrúlegur. Það væri mun 
betra að kynnast einhverjum í gegnum verk viðkomandi. Það er best að kynnast 
söngvara með því að hlusta á lögin hans. Hvað varðar mig, besta leiðin til að 
kynnast mér er að skoða fötin mín.“50 
 

Þó verk Kawakubo einkennist að miklu leyti af myrkri og drunga er alltaf að finna í 

þeim ákveðið sakleysi og ferskleika, sem rímar að mínu mati vel við andleg gildi wabi-

sabi sem og hugarástand þess. Ég túlka myrkrið innan wabi-sabi ekki sem neikvæðan 

hlut, heldur sem eins konar lífskraft. Mér finnst hún sem hönnuður líkjast þessum 

myrka lífskrafti, en hún er þekkt fyrir sinn einstaka frumleika og er óhrædd við að 

fylgja eigin sannfæringu.51  

Hún, líkt og Yohji Yamamoto, er stöðugt að kanna landslag kynjanna hvað 

varðar klæðskurð, kynþokka og form líkamans. Á meðan Yohji gerir það frekar í 

sögulegu samhengi leitast Kawakubo eftir því að skapa laus við utanaðkomandi áhrif.52 

Hún segir sjálf: „Ég leitast eftir að gera föt sem eru ný, sem hafa ekki verið til áður, og 

vona að fólk öðlist orku og finni fyrir jákvæðni þegar það klæðist þeim. Ég trúi því að 

sköpunin sé ómissandi partur af lífinu.“53 Frumleiki, ögrun og ímyndunarafl sem virðir 

engin mörk eru einkennandi fyrir verk Kawakubo að mínu mati, og er í raun aldrei 

hægt að sjá fyrir hvað hún gerir næst. 

                                                 
50 „[ ... ] this fascination with every nosy detail is so astonishing. It would be much better to know 
someone through that person’s work. With a singer, the best way is to listen to his song. For me, the best 
way to know me is to look at my clothing.“. Sjá: Susannah Frankel, Visionaries, bls. 160. 
51 Claire Wilcox, „Indroduction: I Try Not to Fear Radical Things“, í Radical Fashion, Claire Wilcox 
ritstj., V&A Publications, London, 2001, bls. 2. 
52 Amy de la Haye, „A Dress is No Longer a Little, Flat, Closed Thing“, bls. 31. 
53 „I try to make clothes that are new, that didn’t exist before, and hope that people get energy and feel 
positive when they wear them. I believe that creativity is an essential part of life.“. Sjá: Claire Wilcox 
ritstj., Radical Fashion, V&A Publications, London, 2001, bls. 72. 



 

 
 

18 
 

Mynd 4: Tim Walker ljósmyndaði fyrirsætur klæddar flíkum úr vor/sumarlínu ársins 2012 frá 
Comme des Garçons í myndaþætti sem birtist í Vouge US árið 2012. 
 
 

Mynd 5: Frá tískusýningu Comme des Garçons á haust/vetrarlínu 2010.



 

 
 

19 
 

Yohji Yamamoto 

Oft er talað um Yohji Yamamoto sem meira en fatahönnuð, orðin skáld og listamaður 

eru gjarnan notuð, að hann geri ekki kjóla – heldur listaverk. Hann hefur alla tíð leitast 

eftir því að halda sig frá sviðsljósinu, og forðast að tala um eða gera grein fyrir verkum 

sínum.54 Ef til vill á maður að líta á verk hans eins og wabi-sabi, frekar að skynja þau 

en skilja. Verk Yamamoto gefa til kynna opna sýn hans sem máir út hugmyndir um 

sögu, menningu og þjóðerni, en virðir um leið staðreyndina að hver og einn þessara 

þátta móti tískuna. Yamamoto hefur einstakt lag á að skapa flíkur sem eru einfaldar á 

að líta, en um leið svipmiklar og sérstakar. Hann eltist ekki við fullkomnunina og 

brýtur upp viðteknar hefðir innan klæðskurðs,55 um leið og hann segist trúa sterklega á 

handverkið og færni mannshandarinnar.56  

Yamamoto segist horfa á samfélagið í gegnum konur, það hafi verið örlög hans 

sem einkasonar stríðsekkju seinni heimsstyrjaldar.57 Að hafa horft á heiminn með 

augum móður sinnar segir hann hafa haft áhrif á hönnun sína, og lýsir hann sjálfum sér 

sem feminista.58 Konan er uppspretta mikils innblásturs fyrir Yamamoto, og talar hann 

um líkama kvenna sem eins konar síbreytilegt landslag sem bjóði uppá endalausa 

möguleika í hönnun.59 Ég skynja þessa aðdáun á konunni í verkum hans, kona 

Yamamoto er fyrir mér sterk og sjálfstæð, en um leið hógvær og dularfull. Verk hans 

endurspegla vangaveltur um eðli breytinga og endurnýjunar, og hugmyndir hans um 

fegurð eru ólíkar þeim sem eru ráðandi innan tískuheimsins. Lýsa má þeim sem bæði 

heimsspekilegum og vitsmunalegum. „Það mikilvægasta sem mig varðar tísku enn þann 

dag í dag er að brjóta einhvern kóða eða tilhneigingu innan hennar, sem ég geri með 

tísku.“60  

Fyrir mér er Yamamoto skýrasta dæmið um wabi-sabi í fatahönnun, allt við hans 

verk bera með sér anda wabi-sabi á einn eða annan hátt. Heildarstemmingin, útlitið, 

tilfinningin, ljúfsára myrkrið innan þeirra og heimsspekin á bakvið allt saman – fyrir 

mér kallar hann fram alla hluta wabi-sabi á hógværan og áreynslulausan hátt. 
                                                 
54 Susannah Frankel, Visionaries, bls. 120. 
55 Amy de la Haye, „A Dress is No Longer a Little, Flat, Closed Thing“, bls. 31. 
56 Viðtal V&A við Yohji Yamamoto, „Yohji Yamamoto: The Poet of Black“, birt á heimasíðu youtube 
28. september 2013, V&A, sótt 27. nóvember 2014, https://www.youtube.com/watch?v=_ovpSDZRAlw. 
57 Viðtal Alex Fury við Yohji Yamamoto, „In Conversation with Yohji Yamamoto“, birt á heimasíðu youtube 
11. apríl 2014, SHOWstudio, sótt 27. nóvember 2014, https://www.youtube.com/watch?v=974rJ5qxtJ0. 
58 Amy de la Haye, „A Dress is No Longer a Little, Flat, Closed Thing“, bls. 31. 
59 Viðtal V&A við Yohji Yamamoto, „Yohji Yamamoto: The Poet of Black“, 
https://www.youtube.com/watch?v=_ovpSDZRAlw. 
60 „My most important concern about fashion is still about breaking some code, some tendency, which I 
do by using fashion.“. Sjá: Radical Fashion, bls. 2. 
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Mynd 6: Frá tískusýningu Yohji Yamamoto á vor/sumarlínu 2001. 

Mynd 7: Frá tískusýningu Yohji Yamamoto á haust/vetrarlínu 2006. 

Mynd 8: Frá tískusýningu Yohji Yamamoto á haust/vetrarlínu 2013. 
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Rick Owens 

Bandaríkjamaðurinn Rick Owens byrjaði að hanna undir eigin nafni árið 1994, og 

hefur náð að skapa sér ákveðna sérstöðu innan tískuheimsins hvað varðar fagurfæði og 

stemmingu. „Það svalasta er þegar manni fer að standa á sama um að vera svalur,“ 

sagði Owens í nýlegu viðtali við tímaritið i-D í tilefni tuttugu ára afmæli starfsferils 

hans: „skeytingarleysi er mesta frygðarlyf sem ég veit um – það er sá eiginleiki sem 

stendur fyrir stíl að mínu mati.“61  

Það er einmitt ákveðið form af skeytingarleysi sem einkennir föt hans, sem eru 

laus við allt skraut og er hann lítið gefinn fyrir aukahluti. Það hvernig flíkin er sniðin 

og passar er aðalatriðið – haganlega sniðnir og samsettir jakkar, skásniðin (e. biased) 

pils og buxur og sveipaðir (e. draped) efri partar, allt saman í hlutlausum litum og gæða 

efnum.62 Í nýlegu viðtali talar Owens um að hans fagurfræði sé afar sértæk, og þegar 

honum var boðið fyrst að sýna á tískuvikunni í New York árið 2002 hafi hann verið 

efins. Hann velti því fyrir sér hvort hans fagurfræðilegi heimur myndi virka innan 

tískukerfis sem sífellt krefðist nýjunga, því hans sýn breyttist ekki á sama hraða – ef þú 

ert ekki hrifinn af hönnun hans núna eru allar líkur á að þú munir aldrei vera það, því 

hans fagurfræðilega hugsjón komi ekki til með að breytast.63 Flíkur Owens vísa 

sterklega í efnislega eiginleika wabi-sabi, hvað varðar ósamhverfu, litaval og áferð. 

Hann skilur oft við jaðra textílsins ófrágengna, sem rímar vel við andleg gildi wabi-

sabi hvað varðar hugmyndina um að allt sé óklárað – á hvaða tímapunkti er flík 

fullkláruð á annað borð? 

                                                 
61 „The coolest thing is when you don't care about being cool anymore,“„Indifference is the greatest 
aphrodisiac - that's what really sums up style for me.“. Sjá: Adam Fletcher, „Step inside Rick Owen’s 
world“, i-D, 2014, sótt 27. nóvember, https://i-d.vice.com/en_au/article/step-inside-rick-owens39-world-
aunz-translation. 
62 Adam Fletcher, „Step inside Rick Owen’s world“, https://i-d.vice.com/en_au/article/step-inside-rick-
owens39-world-aunz-translation. 
63 Viðtal Sofiu Tchkonia við Rick Owens, „Rick Owens by Sofia Tchkonia“, birt á heimasíðu youtube 
18. apríl 2014, Sofia Tchkonia, sótt 27. nóvember 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=fv071R_bPPc. 
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Mynd 9: Ljósmyndarinn Danielle Levitt tók “lookbook” myndir af módelum sem sýndu 
vor/sumarlínu ársins 2014 fyrir Rick Owens. 
 
Ann Demeulemeester 

“Hljóðlátur uppreisnarsinni” finnst mér lýsa hinni belgísku Ann Demeulemeester sem 

hönnuði nokkuð vel. Hennar nálgun á föt mætti lýsa bæði sem bæði ljóðrænni og 

minimalískri, hún nær að fanga uppreisnina á mjög fíngerðan og kvenlegan máta. 

Hönnun hennar stjórnast ekki af tískustraumum og stefnum og stendur sem tímalaust 

tákn um yfirvegaðan fagurfræðilega heim hennar. Marglaga klæðnaður (e. layering), 

svart og hvítt og stemming sem mætti lýsa sem eins konar hverflyndri rómantík eru 

ráðandi þættir innan tískulína hennar.64  

Demeulemeester notast nánast eingöngu við svartan og hvítan í verkum sínum, 

og álítur litina sem eins konar kjarna alls; það þurfi ekki breiðara litróf til að sýna fram 

á útlínur (e. silhouette), andstæður (e. contrast), og stemmingu.65 Finnst mér 

Demeulemeester ná að fanga þennan innileika sem er mjög mikilvægur efnislegur 

                                                 
64 Jamie Del Moon, „Ann Demeulemeester“, Interview Magazine, án dagsetningar, sótt 8. desember 
2014, http://www.interviewmagazine.com/fashion/ann-demeulemeester/. 
65 Susannah Frankel, „Ann Demeulemeester exits namesake label“, Dazed Digital, 2013, sótt 8. 
desember 2014,  http://www.dazeddigital.com/fashion/article/17947/1/ann-demeulemeester-exits-
namesake-label. 
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eiginleiki wabi-sabi, sem og hógværðina og tilgerðarleysið. Hún nær að skapa föt sem 

eru ljóðræn en um leið ögrandi og sterk, og finnst mér verk hennar bera með sér 

ákveðna tilfinningu sem virðist nánast af öðrum heimi. 

 

Mynd 10: Frá tískusýningu Ann Demeulemeester á haust/vetrarlínu 2013. 
 
Maison Martin Margiela 

Belgíski hönnuðurinn Martin Margiela er nánast eins og þjóðsagnavera innan 

tískuheimsins. Hann hefur staðið vandlega vörð um persónu sína síðan hann kom fram 

á sjónarsviðið með tískulínu undir eigin nafni árið 1988, og ekki gefið nein viðtöl eða 

náðst á mynd á þeim tíma.66 Frá árinu 1988 og inn á næsta árþúsundinn fóru öll 

samskipti tískuhússins við fjölmiðla í gegnum fax, og síðar tölvupóst. Í raun er það 

tískuhúsið sem sér um að tala fyrir hönd merkisins (maison er franska yfir hús). Martin 

Margiela sjálfur er ekki starfandi lengur innan veggja tískuhússins, var það staðfest 

árið 2009,67 en það hefur heldur aldrei verið litið svo á að einhver einstaklingur innan 

þess sé “aðal” hönnuðurinn. Það sem kemur frá Maison Martin Margiela, eða MMM 

eins og það er einnig þekkt, er frá húsinu sjálfu – það er öllum þeim sem starfa innan 

þess.68 Það að MMM noti ekki ímynd einhvers yfirhönnuðar til að kynna verk sín 

finnst mér mjög heillandi, verkin fá með þessu að standa algjörlega sjálfstæð og tala 

                                                 
66 Susannah, Frankel, „Martin Margiela: Fashion’s invisible superstar“, The Independent, 2008, sótt 8. 
desember 2014, http://www.independent.co.uk/lifestyle/fashion/features/martin-margiela-fashions-
invisible-superstar-868562.html. 
67 Joe McShea og Lucian James, „Op-Ed: Unmasking Margiela“, The Buisness of Fashion, 2014, sótt 8. 
desember 2014, http://www.businessoffashion.com/2014/07/op-ed-unmasking-margiela.html. 
68 Dean Mayo Davies, „Maison Martin Margiela: Clinical Precision“, Dazed Digital, 2013, sótt 8. 
desember 2014, http://www.dazeddigital.com/fashion/article/15478/1/maison-martin-margiela-clinical-
precision. 
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fyrir sig. Öllu því sem kemur fá MMM er best lýst sem hugmyndafræðilegu (e. 

conceptual), einkennist af beittum húmor, og ber ávallt með sér sterkar yfirlýsingar. 

Þessar áleitnu yfirlýsingar snúa að tískuheiminum og gera grín að honum um leið og 

draga hann í efa.69  

Það að hafa ekkert eiginlegt andlit eða persónu í forsvari fyrir tískumerkið finnst 

mér sterk yfirlýsing, því allur sá iðnaður sem viðkemur neyslumenningu; tíska, tónlist, 

kvikmyndir, jafnvel íþróttir og svo mætti lengi telja leggur gífurlega áherslu á 

karakterinn, “stjörnuna”. Ádeila á neyslusamfélagið og stöðu og hlutverk 

manneskjunnar í heiminum, sem og spurningar um hvað föt, tíska, verðmæti og fegurð 

séu, eru allt þættir sem ég sé í verkum MMM. Hlutleysið ásamt þessum áherslum innan 

tískuhússins er fyrir mér rosalega heimsspekileg og falleg nálgun á hönnun. MMM 

spyr spurninga um efnislega hluti og verðmæti, líkt og siðferðislegar reglur wabi-sabi, 

á nútímalegan og ögrandi hátt, og nafnleysi þeirra er ef til vill ein sterkasta yfirlýsing 

innan tísku- og neysluheimsins í dag. 

 

 
Mynd 11: Frá tískusýningu Artisanal hátískulínu (e. couture) haust/vetrar 2013. Innan 
Artisanal hátískulína MMM er mikið um “upcycling” á gömlum flíkum, og velt upp 
spurningunni hvað verðmæti séu. 

                                                 
69 Susannah, Frankel, „Martin Margiela: Fashion’s invisible superstar“, 
http://www.independent.co.uk/lifestyle/fashion/features/martin-margiela-fashions-invisible-superstar-
868562.html. 
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Alexander McQueen 

Alexander McQueen var aldrei hræddur við að láta í ljós skoðanir sínar, sem vann 

honum inn nafnbótina slæmi strákur breskrar tísku (bad boy of British fashion) í 

heimalandi sínu, og síðar óþekki krakkinn í París (L’enfant Terrible).70 Verk Alexander 

McQueen eru í raun í algjörri andstæðu við efnislega eiginleika wabi-sabi; stórbrotin, 

ríkulega skreytt og jaðra við að vera nær búningum fyrir leikhús eða óperur heldur en 

“venjuleg” föt.71 Hann var mikið gagnrýndur fyrir þetta, að hanna óaðgengileg föt sem 

ekki væri hægt að klæðast. Var hann einnig oft ásakaður um kvenhatur vegna verka 

sinna, þótti hann í sýningum sínum hlutgera konur á myrka vegu, jafnvel á ógeðfelldan 

kynferðislegan hátt.72  

Fyrir mér snúast verk hans alls ekki um kvenhatur, heldur snúast þau um að sjá 

fegurðina í myrkrinu – líkt og wabi-sabi, og þrátt fyrir allan íburðinn og skreytingarnar 

finn ég fyrir hálfgerðri depurð eða “melankollíu” í verkum hans. Þau tjá fyrir mér innra 

ferðalag og vangaveltur um lífið, fegurðina og eðli mannsins, sem ég tengi sterklega 

við frumspekilega grunn wabi-sabi. Það að sjá fegurðina í myrkrinu er erfiðara en að 

finna hana í ljósinu, og kallaði McQueen fram þessa myrku fegurð á óviðjafnanlegan 

hátt. 

 
Mynd 12: Frá tískusýningu Alexander McQueen á vor/sumarlínu 2001. Sýningar McQueen 
voru oft nær listrænum gjörningum en hefðbundnum tískusýningum. 

                                                 
70 Susannah Frankel, Visionaries, bls. 16. 
71 Kristin Knox, Alexander McQueen: Genius of a Generation, A&C Black, London, 2010, bls. 8. 
72 Kristin Knox, Alexander McQueen, bls. 7. 
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Lokaorð 
 

Wabi-sabi með áherslum sínum á hverfulleikann og hið ófullkomna virðist í fyrstu 

standa í algjörri andstöðu við hraða og glamúr tískuheimsins. Á meðan wabi-sabi 

hvetur mann til þess að hægja á sér og sjá fegurðina í því umhverfi og aðstæðum sem 

maður er staddur hverju sinni, snúast hjól tískuheimsins á ógnarhraða og krafan um 

nýjungar virðist aldrei ætla að linna. Þrátt fyrir þennan mikla mismun sá ég ástæðu til 

að tala um wabi-sabi innan fatahönnunnar og tísku, enda vil röksemin gjarnan vægja 

fyrir skynjuninni þegar kemur að fagurfræði.73 Því tala ég um að skynja frekar en skilja 

– fegurð þarf ekki að vera rökrétt og fyrir mér er hugmyndafræðin á bakvið wabi-sabi 

sönnun þess. 

Þegar maður kynnir sér heim wabi-sabi má segja að maður fari í hálfgert 

ferðalag. Þó svo wabi-sabi sé fagurfræðilegs eðlis á það rætur sínar að rekja djúpt í 

menningu og heimsspeki zen búddisma, og hefur þróast sem viðtekið fagurfræðilegt 

hugtak meðal Japana í nánast árþúsund. Það gefur því auga leið að wabi-sabi er afar 

víðfeðmt hugtak og er nánast ógjörningur að skilgreina það í stuttu máli. Ég sé wabi-

sabi persónulega sem ákveðna lífsspeki eða heimsmynd sem veitir manni nýja sýn á 

tilveruna. Sem vesturlandabúa sem þekkir varla annað en hraða neyslusamfélagsins 

finnst mér wabi-sabi minna á mikilvæga hluti sem vilja gjarnan gleymast í hita 

leiksins, það að vera meðvitaður um líðandi stund og sjá fegurðina í kringum sig. 

Ennfremur finnst mér áherslan á myrkrið og hverfulleikann góð áminning á það að 

njóta lífsins og nýta kraftinn sem býr innra með manni sem lifandi veru. 

Því fannst mér mikilvægt að sjá hlið á anga neyslusamfélagsins, 

tískuheiminum, sem væri í andstöðu við viðteknar hugmyndir innan hans. Það sem þeir 

hönnuðir sem ég tók fyrir í þessari ritgerð eiga sameiginlegt er að þó þeir starfi innan 

tískuheimsins lúta þeir ekki viðteknum leikreglum hans. Þeir fylgja ekki tískubylgjum 

og straumum, heldur fylgja eigin sannfæringu og hver þeirra hefur náð að skapa sinn 

eigin fagurfræðilega heim sem er ónæmur fyrir utanaðkomandi áhrifum tískunnar. 

Verk þeirra ögra og draga í efa ráðandi hugmyndir um hluti eins og fegurð, kynþokka 

og kyngervi. Hönnuðurnir kanna einnig hlutverk flíkurinnar út af fyrir sig, samspil 

hennar við líkama og gildi hennar innan samfélagsins.  

                                                 
73	  Leonard	  Koren,	  Wabi-Sabi,	  bls.	  18.	  
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Það áhugaverðasta sem mér fannst koma út úr þessari greiningu minni á 

fatahönnun með tilliti til wabi-sabi var gildi wabi-sabi geta birst á mjög marga og 

fjölbreytta vegu innan hennar. Jafnvel þegar hönnuðir stríða á móti einhverjum gildum 

wabi-sabi hugmyndafræðinnar geta þeir um leið sýnt skýrt fram á grunnhugmyndir 

hennar. Það að bera kosti wabi-sabi í fatahönnun snýst ekki um það að tikka í eins 

konar box eða fylgja gullnum reglum, þetta snýst allt um tilfinninguna – að sjá lengra 

og setja hjartað í verkin. Hvernig maður gerir það svo er algjörlega eftir manni sjálfum 

komið.  

Það er mikill innblástur fyrir mig sem hönnuð að sjá pláss fyrir hið “ljóta” og 

“skrýtna” innan heims sem dýrkar fullkomnunina, og ákveðinn vitnisburður þess efnis 

að tískukerfið þurfi ekki að vera þetta grunnhyggna neyslubatterý sem er einkennandi 

fyrir það – að það sé pláss fyrir frávikið. 
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