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Útdráttur 

Harajuku í Tokyo er þekkt fyrir að vera eitt mesta tískuhverfi í heiminum. Í þessari ritgerð 

er fjallað um upphafið af „streetwear“ senunni sem byrjaði þar á tíunda áratugnum og 

hvernig hún spilaði lykilhlutverk í að gera „streetwear“ að því sem það er í dag. Efnið er 

skoðað út frá því hvernig stefnur og straumar breiðast út um heiminn og hvaða þættir eiga 

þátt í því. Fjallað er um feril Hiroshi Fujiwara, Jun Takahashi og Nigo en þeir voru allir 

brautryðjendur í þessari senu. Hiroshi Fujiwara er þekktur fyrir að vera forfaðir 

„streetwear„ senunnar innan Harajuku. Nigo stofnaði plötuútgáfu samhliða merkinu sínu 

„a Bathing Ape“ og Jun Takahashi fór frá því að prenta boli yfir í það að vera stórt nafn á 

tískuvikunni í París. Það má sjá skýr dæmi um það hvernig þeir hafa haft áhrif þegar litið 

er á ferilinn þeirra. Fujiwara og Nigo hafa starfað með stórum fyrirtækum og áhrifamiklum 

tónlistarmönnum og Takahashi hefur hrist upp í viðmiðum innan tískusenunnar í París. 

Samspil tísku og tónlistar er tekið fyrir og hvernig þessi nýja bylgja af „streetwear“ hafði 

áhrif á hip-hop tísku innan Bandaríkjanna og seinna meir áhrif á stærstu tískuhúsin í 

heiminum. Fjallað er um hvernig viðmót stærstu tískuhúsanna hefur breyst gangvart 

„streetwear“ á síðustu áratugum og hvernig það varð að leiðandi afli innan tískunnar. 
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Inngangur  

Japan er þekkt fyrir sérstöðu sína í tísku og hefur alið af sér fjölmarga hönnuði sem hafa 

myndað sér nafn á heimsvísu. Götutíska í Japan hefur ávallt verið sterk og þá sérstaklega í  

Tókýó. Harajuku er hverfi í Tókýó sem er talið af mörgum vera mesta tískuhverfi í 

heiminum. Undir lok níunda áratugsins urðu tímamót í Harajuku. Þar myndaðist ný sena 

undir áhrifum frá vestrænni menningu, sena sem endaði á að móta heila kynslóð. Í þessari 

ritgerð mun ég fjalla um hönnuðina sem leiddu þessa senu áfram og hvernig hún þróaðist 

yfir í „streetwear“ senuna sem er eitt stærsta afl í tísku í dag. Það verður farið yfir feril 

Hiroshi Fujiwara, Nigo og Jun Takahashi en þeir voru allir brautryðjendur í þessari 

hreyfingu.  

Hiroshi Fujiwara er gríðarlega mikill áhrifavaldur en hann er þekktur fyrir að hafa að 

miklu leyti stýrt tíðarandanum í Harajuku á þessum tíma. Fujiwara kynnti heilli kynslóð af 

ungum Japönum fyrir ýmsum stefnum og straumum vestanhafs en oft er talað um hann 

sem forfaðir „streetwear“ senunnar í Harajuku. Nigo var á þessum tíma plötusnúður og 

fatahönnuður en hann stofnaði merkið „A Bathing Ape“ árið 1993. Hann átti stóran þátt í 

því að gera hip-hop vinsælt í Japan en hann stofnaði sitt eigið útgáfufyrirtæki samhliða 

fatamerkinu sínu. Nigo hefur ávallt verið lykilmaður í tónlistarsenunni eins og í tískunni. 

Það má sjá sýnileg áhrif frá Nigo á það hvernig rapparar í Bandaríkjunum klæða sig en þeir 

eru andlit „streetwear“ senunnar í dag. Jun Takahashi er pönkari og fatahönnuður en hann 

stofnaði merkið sitt „Undercover“ árið 1990. Hann byrjaði ferilinn í lítilli götu í Harajuku 

en fór seinna meir að sýna línuna sína á tískupöllunum í París. Takahashi hefur ögrað 

venjum og gildum innan tískuheimsins og þar af leiðandi vakið athygli fyrir aðferðir sínar í 

tískusenunni í París. Fujiwara, Nigo og Takahashi hafa allir lagt sitt af mörkum til að móta 

þessa „streetwear“ senu. Þessir þrír hönnuðir eru enn starfandi í dag og halda áfram að ýta 

„streetwear“ senunni lengra.  

Í ritgerðinni verður fjallað um feril Takahashi, Nigo og Fujiwara og hvernig þeir 

mótuðu Harajuku á tíunda áratugnum og komu af stað þessari bylgju innan Japan sem að 

endaði á að hafa áhrif út um allan heim. Áhrif sem eru sýnileg enn í dag. Þegar er horft á 

tísku í dag er „streetwear“ í sviðsljósinu, en þegar þeir voru að hefja feril sinn þá vildu 

stærstu tískuhúsin ekki láta tengja sig við rapptónlist né nokkurskonar götumenningu. 

Síðustu ár hafa tískuhús verið að ýta undir þessa tengingu í auknum mæli og eru farin að 
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höfða til þessa markhóps. Þessi rannsókn fjallar um áhrifin og afleiðingar sem að þeir hafa 

haft á „streetwear“ tískuna sem er svo sýnileg í dag. 
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Götutíska 

1.1 Stefnur og straumar 

Margir hafa velt fyrir sér hvernig stefnur og straumar innan tískunnar breiðast út um 

heiminn. Oftar en ekki gerist það svo hratt að fólk áttir sig ekki einu sinni á hvar stefnan á 

uppruna og hvernig þetta gerist. Það eru yfirleitt margir þættir sem spila saman, en í 

þessum kafla verður farið yfir nokkur mikilvæg atriði sem vert er að hafa í huga þegar rýnt 

er í hvernig tískubylgjur breiðast út um heiminn. Þó ekki sé alltaf skýrt hver kemur af stað 

nýrri stefnu þá er það yfirleitt sýnilegt hverjir hjálpa til við að gera hana vinsæla.1 Til 

dæmis er fræga fólkið miklir áhrifavaldar á það hvernig almenningur klæðir sig. Margir 

vilja vita allt um fræga einstaklinga, og vilja klæðast og líta út eins og þeir. Því vinsælli 

sem að frægur einstaklingur er því meiri áhrif hefur hann á samfélagið og menninguna.2 

Ríkt fólk hefur í gegnum árin einnig verið áhrifavaldar. Vegna þess að það hefur meira 

milli handana þá getur ríka fólkið lifað lífstíl sem einblínir á fagurfræði. Það gerir þeim 

kleift að einbeita sér að fatastílnum ásamt því að geta eytt háum upphæðum í föt. Bilið á 

milli fátæka mannsins og ríkra var þó sýnilegra undir lok nítjándu aldar því núna hefur 

millistéttin meira fjármagn á milli handanna.3 Hægt er að sjá skýrt dæmi um hóp af fólki 

sem reynir að líkja eftir lífstíl ríka fólksins þegar horft er á hip-hop senuna í 

Bandaríkjunum á níunda áratugnum. Skilgreiningin á hip-hop er notuð til að lýsa lífstíl sem 

inniheldur tónlist, klæðaburð, talsmáta og viðburði.4 Samblanda af íþróttafatnaði og lúxus 

tískumerkjum ásamt stórum gullkeðjum og skartgripum var einkennandi í hip-hop tískunni. 

Stílinn snýst um að líta út fyrir að vera ríkari og betri en maður er í raun. Þegar að hip-hop 

samfélagið fór að eltast við að líta út eins og ríkt fólk fór það mikið að pæla í fatnaði frá 

stærstu tískuhúsunum.5 Stefnur og straumar geta líka komið úr öðrum áttum en frá þeim 

ríku og frægu. Algengt er líka að uppruni nýrra strauma innan tískunnar liggji hjá ungu 

fólki og jaðarhópum því það eru þessir hópar sem að einbeita sér að útliti og stíl og vilja 

standa út úr.6 Í Tókýó í Japan er hópur af ungu fólki sem er þekkt fyrir á heimsvísu að 

standa út úr með klæðaburði sínum. Þau eru þekkt fyrir að klæðast óvenjulegum klæðnaði 

og litum sem eru oft mjög frábrugin því sem gerist annarsstaðar í heiminum. Á níunda 

                                                
1 Henrik Vejlgaard, Anatomy of a Trend, 30. 
2 Vejlgaard. 48. 
3 Vejlgaard. 43. 
4 Vejlgaard. 37. 
5 Vejlgaard. 37. 
6 Vejlgaard. 49. 
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áratugnum tóku margir hönnuðir upp á því að ferðast til Tókýó til að fá innblástur, en 

hverfið þar sem þessi tíska nær hápunkti er Harajuku.7 Í þessari ritgerð verður fjallað 

hvernig ný stefna mótaðist í Harajuku á tíunda áratugnum og breiddist síðan um heiminn í 

kjölfarið. 

 

1.2 Japönsk tíska 

Japönsk tíska komst almennilega á kortið stuttu eftir seinni heimstyrjöldina. Hönnuðirnir 

Hanae Mori, Kenzo Takada og Issey Miyake voru fyrst til að vekja athygli erlendis. Hanae 

Mori kynnti sína fyrstu línu í New york árið 1965.8 Issey Miyake fylgdi síðan eftir stuttu 

seinna en hann kynnti sína fyrstu línu árið 1971 í New York en færði sig síðan yfir til 

Parísar 1973.9 Þrátt fyrir að vekja athygli erlendis þá var þetta ekki í fyrsta skipti sem að 

japönsk hönnun vakti athygli erlendis en japanskur arkítektúr, myndlist og textíll hafði 

aflað sér vinsælda á vesturlöndum mun fyrr.10 Japönsk fatahönnun komst þó ekki 

almennilega í sviðsljósið fyrr en á fyrri hluta níunda áratugsins þegar að Rei Kawakubo og 

Yohji Yamamoto byrjuðu að kynna línurnar sínar á tískuvikunni í París.11 Tískan á þeim 

tíma snérist um vel sniðin jakkaföt og ævintýralega flotta kjóla sem óaðfinnanlega vel til 

höfð módel sýndu en Kawakubo og Yamamoto ögruðu þeim stöðlum. Flíkurnar þeirra 

voru ósamhverfar, tvílita með víð form sem virtust henta báðum kynjum. Fötin og módelin 

þeirra virtust vera ósmekkleg miðað við það sem var í gangi í París á þeim tíma. 

Gagnrýnendur í París höfðu mjög skiptar skoðannir á þessari nýju stefnu. Þrátt fyrir það 

settu þau sitt mark á tísku. Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto voru brautryðjendur fyrir 

unga japanska hönnuði komandi kynslóða.12. 

 

 

                                                
7 Vejlgaard. 37. 
8 Louise Mitchell, The Cutting Edge Fashion from Japan, 10. 
9 „MIYAKE DESIGN STUDIO Official Site,“ sótt 5. nóvember, 2018, 
http://mds.isseymiyake.com/mds/en/collection/. 
10 Mitchell, The Cutting Edge Fashion From Japan, 12. 
11 Mitchell. 12. 
12 Mitchell. 12. 
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1.3 Harajuku í gegnum árin 

Harajuku byrjaði að mótast sem tískuhverfi stuttu eftir seinni heimstyrjöldina. Á þeim tíma 

voru braggar fyrir ameríska hermenn þar sem hverfið er núna. Með aukinni uppbyggingu 

fluttu fleiri fjölskyldur í hverfið en flestar fjölskyldurnar höfðu ekki umgengist vestrænt 

fólk áður. Unga fólkið í hverfinu sem var í návígi við hermennina voru á undan jafnöldrum 

sínum á þann hátt að þau fengu að kynnast vestrænni tísku. Þessi kynslóð varð heilluð af 

vestrænum áhrifum og mótaði andann fyrir Harajuku eins og hverfið er í dag.13 Þetta varð 

til þess að stuttu seinna fóru ungir japanskir hönnuðir að opna búðir í hverfinu og selja 

hönnunina sína. Harajuku mótaðist hratt vegna þess hversu margir hönnuðir á sömu 

bylgjulengd störfuðu í hverfinu. Harajuku varð fljótt að stað fyrir þá sem vildu stytta sér 

leið inn í heim tískunnar. Aðal einkenni starfsemi í Harajuku, sem á við enn í dag, er að að 

koma á framfæri nýmóðins japanskri menningu. Senan þar snýst um nýjustu stefnur og 

strauma innan tískunnar, og að fólk geti leyft sér að dreyma og finni fyrir endalausum 

möguleikum í lífinu. Í Harajuku getur þú keypt drauminn, það er allt beint fyrir framan 

þig.14 Síðan á sjötta áratugnum hefur hverfið verið í stöðugri mótun og mismunandi stefnur 

og straumar verið ríkjandi í hverfinu. Harajuku er búið að mynda sér nafn á heimsvísu sem 

tískuhverfið í Tókýó. Eftir að allskonar stefnur höfðu verið ríkjandi í hverfinu kom að því 

undir lok níunda áratugarins að ný sena fór að mótast í hverfinu.15 Sú sena varð upphafið af 

„streetwear“ senunni eins og við þekkjum hana í dag. 

 

                                                
13 Tiffany Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku, 22. 
14 Godoy. 25. 
15 Godoy. 167. 
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2. Vestræn áhrif á Japan 

2.1 Hiroshi Fujiwara 

Hiroshi Fujiwara virðist alltaf vera í sviðsljósinu þegar talað er um Harajuku menninguna 

og er þekktur fyrir að vera forfaðir „streetwear“ senunnar í Harajuku. Seinni part níunda 

áratugsins þegar hann var á sínum yngri árum var hann plötusnúður, hékk með 

tónlistarmönnum og þaðan byrjaði tengslanetið að stækka. Hann varð fljótt mikill 

áhrifavaldur og byrjaði að hafa bein áhrif á menninguna innan Harajuku.16 Hiroshi 

Fujiwara var fyrirmynd ungmenna í Japan sem vildu taka þátt í jaðarmenningu en hann var 

undir áhrifum frá ýmsum straumum erlendis. Hiroshi Fujiwara ferðaðist frá Tókýó til 

London þegar hann var átján ára til að kynnast pönk tónlist, ferð sem að breytti lífi hans. 

Þegar hann var í London vann hann í World´s End, búðinni hennar Vivienne Westwood og 

Malcom McLaren, þar sem þau seldu föt sem Vivienne hannaði. Fujiwara langaði að 

kynnast nýrri tónlist og menningu og MacLaren hvatti hann til að ferðast til New York til 

að kynnast hip-hop tónlist.17 Fujiwara tók hann á orðinu og ferðaðist í kjölfarið til New 

York þar sem að hann kynntist tónlist og list sem að hann hafði ekki séð áður.18 Eftir að 

hafa eitt miklum tíma á vesturlöndum og upplifað menninguna þar fór hann aftur til Tókýó. 

Hann tók heim með sér stefnur og strauma sem hann kynnti fyrir heilli kynslóð af ungum 

Japönum. Fujiwara nýtti sér sterkt tengslanet sitt til að kynna stefnur og strauma vestanhafs 

fyrir hönnuðum, verslunum og tímaritum innan Japan. Þannig kynnti hann götulist, 

rapptónlist og strigaskó menningu fyrir Japönum og þar með byrjaði nýr kafli í japanskri 

götutísku.19  

2.2 Tíska á tíunda áratugnum 

Tíska á tíunda áratugnum einkenndist af glamúr. Jakkaföt voru orðin víðari og gerviefni 

notuð í auknum mæli. Það var ekki tekið jafn hart á reglum um klæðaburð eins og á árum 

áður og t.d. gat fólk mætt í vinnuna í gallabuxum eða gammósíum.20 Æðið fyrir 

merkjavörum með sýnilegum merkingum náði nýjum hæðum á tíunda áratugnum. Það var 

eftirsóknarvert að líta út fyrir að vera vel efnaður sama hvort það var raunin eða ekki. 

                                                
16 Godoy. 167. 
17 Godoy. 171. 
18 Ian Luna, Hiroshi Fujiwara Fragment, 5. 
19 Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku. 171. 
20 Gertrud Lehnert, A History of Fashion, 99. 
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Tíska hætti að krefjast þekkingar og fleiri fóru að klæða sig upp í tískuvöru án þess að vera 

með vel mótaðan smekk.21 Rapptónlist varð gríðarlega vinsæl á tíunda áratugnum og voru 

rapparar mikið fyrir það að klæða sig upp í merkjavörur eins og efri stéttin. Þetta varð til 

þess að rapparar klæddust merkjavörum í tónlistarmyndböndum og á tónleikum en 

tískuhúsunum var ekki skemmt við að vera tengd við þessa ímynd.22 Falsaðar vörur fóru 

einnig að seljast í auknum mæli og t.d. var klæðskeri í Harlem, New York sem kallar sig 

Dapper Dan byrjaður að sérsauma flíkur úr fölsuðum efnum sem voru svo merkt 

eftirlíkingu af vörumerkjum evrópskra tískuhúsa.23 Fötin frá Dapper Dan voru mjög vinsæl 

í hip-hop senunni í New York. Louis Vuitton og Gucci voru ósátt með þetta og enduðu á 

að kæra hann og gerðu lagerinn upptækan ásamt því að láta loka búðinni hans.24 

„Streetwear“ var ansi langt frá því að vera samþykkt innan tískuheimsins. 

2.3 Ura-hara 

Þó að Harajuku sé aðeins lítið hverfi í Tókýó þá er því einnig skipt upp í marga hluta. Einn 

þeirra kallast Ura-Hara (Ura þýðir undir en Hara er tilvísun í nafn hverfisins) og er átt við 

falda hluta hverfisins.25 Burt frá aðalgötunum leyndust hönnuðir sem tóku ekki þátt í 

tíðarandanum á þessum tíma heldur vildu móta sinn eigin stíl. Eftir að Fujiwara kom af 

stað nýrri bylgju af götutísku fengur margir ungir hönnuðir innblástur og tóku undir þessa 

stefnu með honum. Þeir félagarnir Nigo og Jun Takahashi voru miklir aðdáendur Fujiwara 

og litu mikið upp til hans. Jun Takahashi byrjaði að stunda nám í fatahönnun í Bunka 

Fashion College árið 1988.26 Eftir að hafa verið þar í tvö ár kynntist hann Nigo sem 

stundaði einnig nám við skólann.27 Vinátta þeirra leiddi til þess að þeir opnuðu saman búð 

sem bar nafnið Nowhere og var staðsett í hliðargötu í Harajuku sem var óvenjulegt fyrir 

fatabúð á þessum tíma. Á þessum tíma höfðu þeir ekki efni á auglýsingum en í staðinn láku 

þeir upplýsingum til fjölmiðla og létu orð ganga þegar það voru uppákomur í búðinni.28  

Þeir prentuðu á boli og gerðu flíkur í takmörkuðu upplagi sem seldust jafnan upp. Þeir 

                                                
21 Lehnert. 104. 
22 „How Hip-Hop Conquered High Fashion,“ The Business of Fashion, sótt 8. október 2018, 
https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/how-hip-hop-conquered-luxury-high-fashion. 
23 „How Hip-Hop Conquered High Fashion“ 
24 „How Hip-Hop Conquered High Fashion“ 
25 Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku. 166. 
26 „Jun Takahashi, Undercover’s Elegant Punk,“ The Business of Fashion, sótt 8. október 2018, 
https://www.businessoffashion.com/articles/first-person/jun-takahashi-undercovers-elegant-punk. 
27 “A Brief History of NOWHERE and the Rise of Japanese Street Culture - Nowhere History Of Japanese 
Street Culture,” Grailed, sótt 8. október, 2018, /drycleanonly/nowhere-history-of-japanese-street-culture. 
28 Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku. 168. 
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blönduðu saman menningu vestanhafs við þeirra einkenni frá Tókýó og úr því varð til nýr 

lífstíll sem að öll ungmenni í hverfinu vildu taka þátt í. Krakkar þurftu að hafa augun opin 

og fylgjast með til að vita hvenær væri von á nýjum flíkum því það var takmarkað upplag 

af öllu sem þeir gerðu og í kjölfarið myndaðist reglulega röð fyrir utan búðina. Þetta 

viðskiptamódel endaði seinna meir á að einkenna starfsemi þeirra. Eftir að þeir opnuðu 

búðina Nowhere í hliðargötu Harajuku varð Ura-Hara að táknmynd fyrir „streetwear“ 

senuna sem byrjaði á þessum tíma. Þeir sem að voru í forystu og leiddu hana áfram voru 

Hiroshi Fujiwara, Nigo og Jun Takahashi.29 

2.4 Undercover 

Jun Takahashi stofnaði merkið Undercover þegar hann stundaði nám við Bunka Fashion 

College en fyrstu flíkur undir því merki voru stuttermabolir sem hann prentaði grafík á.30 

Merkið var þó fljótt að þróast frá því að vera einungis stuttermabolir yfir í mun flóknari 

hönnun. Takahashi fékk mikinn innblástur frá tónlist eins og Nigo og Fujiwara, en hann 

var heillaður af pönk tónlist. Á þessum tíma var Takahashi í pönk hljómsveit sem hét 

Tókýó Sex Pistols en pönkið hefur fylgt honum alla tíð síðan og verið sýnilegt í hönnun 

hans.31 Snemma á ferlinum var Takahashi oft fenginn í viðtöl að ræða hluti sem hann hafði 

sjálfur áuga á. Hann fékk mjög góð viðbrögð þegar hann lýsti stefnum og straumum sem 

höfðu áhrif á hann. Út frá því mótaði hann sinn eigin stíl sem gerði honum kleift að koma á 

framfæri í gegnum hönnunina sína þeim skilaboðum sem honum fundust mikilvæg.32 

Takahashi talar um að föt þurfi að hafa merkingu, annars eru þetta bara tilgangslausir 

kjólar og handtöskur.33 Þetta viðhorf endurspeglast í slagorði Undercover sem er á ensku 

„We Make Noise, Not Clothes“ en það virðist eiga vel við hugarheim Takahashi.34 

Slagorðið gefur í skyn að að hönnunin hans er komin til að valda usla og láta taka eftir sér 

en Takahashi hefur lengi ögrað þeim viðmiðum sem að eru ríkjandi innan tískuheimsins.35 

                                                
29 Godoy. 179. 
30 Godoy. 179. 
31 Gaby Wood, „Jun Takahashi, the Sorcerer of Fashion,“ The New York Times, sótt 1. nóvember, 2018, sec. 
T Magazine, https://www.nytimes.com/2017/08/17/t-magazine/jun-takahashi-undercover-fashion-
profile.html. 
32 Ian Luna, Undercover, 12. 
33 „Jun Takahashi, Undercover’s Elegant Punk“ 
34 „Jun Takahashi, Undercover’s Elegant Punk“ 
35 „Jun Takahashi, Undercover’s Elegant Punk“ 
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2.5 A Bathing Ape 

Nigo stofnaði merkið sitt A Bathing Ape (BAPE) árið 1993. Nigo var plötusnúður á 

þessum tíma og var vanur því að taka brot úr lögum og blanda þeim saman til að búa til ný 

hljóð en hann nálgaðist hönnun sína á svipaðan hátt. Nigo var mikill áðdáandi Hiroshi 

Fujiwara og var djúpt sokkinn í „streetwear“ senuna sem hann kynnti fyrir Japan. Hann 

fékk innblástur frá rapptónlist, strigaskóm og Bandarískri dægurmenningu. Hann blandaði 

þessu svo við japanska menningu sem hann þekkti og þessi sambræðsla endaði sem 

undirstaða fyrir merkið hans.36 Nigo er þekktur fyrir áhuga sinn á dægurmenningu en 

nafnið á merkinu hans er tilvitnun í myndina Planet of the Apes 1968.37 Til að byrja með 

var BAPE framleitt í takmörkuðu upplagi vegna takmarkaðs fjármagns en Nigo fýlaði 

heldur ekki hugmyndina um að allir klæddu sig eins. Þegar merkið fór að stækka tók Nigo 

þá ákvörðun að hætta allri heildsölu og einbeita sér aðeins að aðalverslun sinni í Tókýó. Í 

kjölfarið jókst salan og formúlan sem einkennir „streetwear“ varð til.38 Takmarkað upplag 

sem skapar eftirvæntingu og fær fólk til að bíða í löngum röðum til að eignast vöruna 

einkennir mjög „streetwear“. Þetta svipar til eftirvæntingarinnar og raðanna sem 

mynduðust fyrir utan Nowhere þegar að ný föt komu í þá búð. Það sem einkennir merkið 

er símunstur í felulitum sem er orðin ein þekktasta grafík í „streetwear“ heiminum. 

Grafíkin er snúningur á klassísku felulitapretinu sem notað er í hernaði og en í staðinn fyrir 

að láta lítið fyrir þér fara virðist BAPE grafíkin vera eitthvað sem ekki er hægt að láta fram 

hjá sér fara.39 Ef vel er að gáð er hægt að sjá apann koma fyrir í símynstrinu þeirra en apinn 

er einnig merki fyrirtækisins og birtist oftast sem partur af grafíkinni þeirra. 

 

                                                
36 Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku. 179. 
37 „BAPE: Everything You Ever Wanted to Know & Some Things You Didn’t,“ Highsnobiety, sótt 1. 
nóvember, 2018, https://www.highsnobiety.com/2017/05/22/bape-a-bathing-ape/. 
38 „BAPE“ 
39 „BAPE“ 



 

 

14 

 

Mynd 1: BAPE símunstur40 

 

2.6 Nigo 

Fyrir Nigo er tónlist og tíska undirstaða menningar. Ef að hann fær ekki að hlusta á og 

upplifa tónlist þá getur hann ekki hannað föt. Þess vegna hefur Nigo alla tíð sökkt sér ofaní 

kúltúrinn í kringum tónlist og föt.41 Nigo stofnaði plötuútgáfuna Ape sounds til að sinna 

tónlistartengum verkefnum. Hann byrjaði að halda viðburði fyrir BAPE á vegum Ape 

Sounds.42 Nigo hefur ennig gríðarlega mikinn áhuga á dægurmenningu og safnar öllum 

hlutum tengdri henni. Í gegnum árin hefur hann sankað að sér gríðarlega stóru safni af 

myndlist, húsgögnum, merkjavörum, bókum, leikföngum og bílum svo fátt eitt sé nefnt.43 

Hann er með þetta allt stillt upp í húsinu sínu í Tókýó. Þegar að BAPE hélt upp á 20 ára 

afmælið sitt árið 2013 var húsinu hans breytt í safn sem var opið fyrir almenning í 

nóvember það ár.44 Árið 2014 hélt Nigo uppboð í samstarfi við þekkta uppboðsfyrirtæki 

Sotheby´s en það sem var sett á uppboð seldist fyrir 34.788.750 Hong Kong dollara sem að 

samsvarar um 537 milljón kr.45 Það gefur ágæta hugmynd um stærð safnsins. Nigo vann 

                                                
40 „BAPE“ 
41 iamOTHER, OTHERtone on Beats1 x Takashi Murakami, Verbal & Yoon, Nigo and Toby, sótt 9. október 
2018, https://www.youtube.com/watch?v=uVwyUSFS1Ww. 
42 Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku. 180. 
43 „Nigo [BAPE] Larger Than Lifestyle Part 1 - YouTube,“ accessed November 1, 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=KWLASqN_OU4. 
44 „BAPELAND Exhibition - Tour the BAPE Studio and Archive,“ Highsnobiety, sótt 5. nóvember 2018, 
https://www.highsnobiety.com/2013/11/10/nowhere-a-bathing-ape-bapeland-exhibition/. 
45 „NIGO® Only Lives Twice | Sotheby’s,“ sótt 1. nóvember 2018, 
http://www.sothebys.com/en/auctions/2014/nigo-only-lives-twice-hk0552.html. 
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mikið í því að stækka ímynd fyrirtækissins en hefur framleitt allskonar hluti undir merki 

BAPE. Í anda söfnunaráráttu hans hefur hann til dæmis gefið út BAPE klósettpappír, 

tannbursta, smokka, límband og öngla en það er aðeins brotabrot af öllu því furðulega sem 

hefur komið út samhliða fatalínunni hans.46 Nigo stofnaði einnig BAPE rakarastofu og 

kaffihús en allt þetta gerir BAPE að einhverju meira en bara fatamerki. Segja má að það sé 

orðið lífstíll.47 Neitandinn getur í rauninni lifað öllu lífinu sínu merkt BAPE og það eru svo 

sannarlega til slíkir aðdáendur. Það skemmtilega við þetta er að nánast enginn sem nær að 

eignast þessar vörur, sem eru framleiddar í takmörkuðu upplagi, er að að nota þær heldur 

eru flestir sem stilla þessum hlutum upp til sýnis. Ímynd fyrirtækissins er orðin sterk þegar 

að það fær neytandann til að stilla upp klósettpappír í stofunni sinni til sýnis.48  

 

2.7 Samstarf og takmarkað upplag 

Samstarf og takmarkað upplag eru tveir hlutir sem að einkenna „streetwear“ geirann og 

afraksturinn virðist alltaf vera gríðarlega eftirsóknarverður. Þetta hefur aldrei verið 

sýnilegra en á samfélagsmiðlum í dag. Fólk keppist við það að eignast nýjustu hlutina og 

eftirsóknarverðast er þegar þeir eru gerðir í takmörkuðu upplagi. Fólk dreifir síðan 

myndum af nýjustu kaupunum sínum á samfélagsmiðlum til þess að vekja öfund og sýna 

að þau tilheyri þessum ákveðna hóp sem náði að eignast þessa nýjustu útgáfu. 

Samfélagsmiðillinn Instagram er í dag vinsælastur til að deila myndefni. Þar getur fólk 

notað myllumerki til að merkja myndirnar sínar. Ef maður leitar á Instagram að myndum 

merktar með myllumerkinu #BAPE þá koma upp yfir 4.5 milljón niðurstöður.49 Fyrir komu 

samfélagsmiðla þá þurfti fólk að ganga í fötunum sínum til að sýna öðru fólki hvað það 

ætti en núna þarf ekki nema að hlaða inn mynd á Instagram og allur heimurinn getur 

skoðað hvað þú átt.  Maður spyr sig hvernig þessi þróun gat átt sér stað. Það má að mörgu 

leyti rekja hana aftur til Ura-Hara en síðan þá hefur hún þróast og stigmagnast með 

aðkomu samfélagsmiðla. Fujiwara er þekktastur fyrir merkið sitt Fragment Design en þar 

starfar hann eingöngu með öðrum. Fyrir honum þá finnst honum best að vinna með öðrum 

                                                
46 „These Are Rare BAPE Lifestyle Items That You’ll Probably Never Use,“ HYPEBEAST, sótt 1. 
nóvember, 2018, https://hypebeast.com/2016/8/rare-lifestyle-bape-items. 
47 Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku. Bls 180 
48 „BAPE“ 
49 „Instagram,“ sótt 28. nóvember, 2018, https://www.instagram.com/explore/tags/bape/. 



 

 

16 

og bæta við sínu sterka einkenni inn í samstarfsverkefnin.50 Fujiwara hefur starfað með 

gríðarlega mörgum og mismunandi fyrirtækjum í gegnum árin, til dæmis hefur hann unnið 

með Levi´s, Starbucks og einnig unnið stórt samstarfsverkefni með Nike.51 Þrátt fyrir að 

Fujiwara hafi verið lengi í sviðsljósinu er hann langt frá því að hætta en hann heldur áfram 

að starfa með stórum fyrirtækjum. Hann starfaði með Louis Vuitton við gerð á herralínu 

þeirra haust 2017.52 Árið 2018 var Fujiwara fenginn til að hanna línu í samstarfi við ítalska 

merkið Moncler.53 Fujiwara virðist vera jafn meðvitaður um tíðarandann og áhrifamikill í 

dag eins og hann var á tíunda áratugnum. Hann heldur áfram að hrærast inn í tísku, tónlist 

og menningu og allt sem hann setur mark sitt á virðist verða vinsælt.54 Nigo hefur líka lagt 

mikið uppúr því að stafa með öðrum hönnuðum, tónlistarmönnum og fyrirtækjum. Nigo 

hefur til dæmis starfað með fyrirtækjum eins og Pepsi, Rimowa og Supreme.55 Hann hefur 

einnig starfað með mörgum einstaklingum eins og myndlistamanninum Kaws og 

tónlistarmönnum eins og Kanye West og Pharrell.56 Oftast þegar að Fujiwara eða Nigo fara 

í samtarf og gefa út vöru í takmörkuðu upplagi myndast alveg gríðarlega mikil eftirspurn. 

Þessi mikla eftirspurn og takmarkað upplag veldur því að í flestum tilfellum er hægt að 

setja mjög hátt verð á þessar vörur í endursölu.  

                                                
50 „Hiroshi Fujiwara: Be a Disturber, Not a Designer,“ The Business of Fashion, sótt 25. nóvember, 2018, 
https://www.businessoffashion.com/articles/people/hiroshi-fujiwara-fragment-moncler-streetwear-ebay. 
51 SSENSE, „Hiroshi Fujiwara Is the Living Internet,“ ssense, sótt 25. nóvember, 2018, 
https://www.ssense.com/en-us/editorial/fashion/hiroshi-fujiwara-is-the-living-internet. 
52 Louis Vuitton, „News By Louis Vuitton: LOUIS VUITTON X FRAGMENT: THE SPECIAL 
COLLABORATION,“ sótt 25. nóvember, 2018, https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/articles/fragment-the-
special-collaboration. 
53 „Hiroshi Fujiwara“ 
54 „Hiroshi Fujiwara“ 
55 „The 25 Best Bape Items of All Time,“ Complex, sótt 25. nóvember, 2018, 
https://www.complex.com/style/2017/10/25-best-bape-items/bape-pepsi-collaboration. 
56 „The 25 Best Bape Items of All Time.“ 
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3. Áhrif á vesturlöndum 

3.1 BAPE og áhrif á rapptónlist 

Undir lok tíunda áratugsins var BAPE búið að mynda sér nafn meðal þeirra sem þekktu vel 

til og var eftirsótt af litlum hópi fólks. Það var aðeins fáanlegt í Japan. Fólk sendi vini sína 

að kaupa þar þegar þeir áttu leið til Japans og koma með aftur til Bandaríkjanna. Merkið 

var aðeins farið að gera vart við sig í hip-hop senunni en tónlistarmaðurinn Notorious 

B.I.G var byrjaður að klæðast merkinu.57 Stuttu eftir aldamótin fór BAPE að gera vart við 

sig á almennum markaði. Það var á þeim tíma sem vinsældirnar fóru að aukast í 

Bandaríkjunum en merkið varð fljótt að staðalbúnaði hjá helstu tónlistarmönnunum í hip-

hop senunni þar. Þessi áhrif byrjuðu þegar Nigo og tónlistarmaðurinn Pharrell kynntust í 

gegnum skartgripahönnuðinn Jacob the Jeweler.58 Jacob sagði Pharrell frá Nigo vegna þess 

að Nigo var vanur að hafa samband við Jacob og biðja um sömu keðjur og Pharrell var að 

kaupa sér, nema í mismunandi litum. Pharrell hafði samband við Nigo þegar hann var í 

Japan vegna þess að hann vantaði hljóðver til að vinna í en það varð upphafið af samstarfi 

þeirra.59 Nigo bauð Pharrell að vinna í hljóðverinu heima hjá sér en þegar Pharrell kom til 

hans sýndi Nigo honum safnið sitt af hinu og þessu tengt dægurmenningu. Safnið hans 

Nigo sló Pharrell alveg út af laginu. Það var ekki í líkingu við neitt sem að Pharrell hafði 

séð áður og samstundis vissi hann að hann langaði að kynnast Nigo betur.60  

Pharrell fílaði hip-hop og „streetwear“ senuna í Japan og fann fyrir miklum innblæsti þar. 

Hann og Nigo náðu mjög vel saman og byrjuðu samstarf sitt árið 2005 þar sem þeir 

stofnuðu fatamerkin Billionaire Boys Club og Ice Cream.61 Pharrell kastaði fram 

hugmyndum til Nigo en hann tók þær lengra og gerði þær að veruleika.62 Fötin sem þeir 

hönnuðu voru í sama anda og Nigo gerði fyrir BAPE, mikið af litríkri grafík og víðum 

silúettum. Billionare Boys Club og Ice Cream náðu aldrei sömu vinsældum og BAPE. Þau 

eru þó með minni kúnnahóp og er hann álíka tryggur og kúnnahópur BAPE. Nigo stofnaði 

rapphljómsveitina Teriyaki Boyz á vegum Ape Sounds. Fyrsta lagið þeirra var til þegar 

Nigo var að vinna að hugmynd um að gera plötu bara með japönskum röppurum en 

                                                
57 „BAPE“ 
58 iamOTHER, OTHERtone on Beats1 x Takashi Murakami, Verbal & Yoon, Nigo and Toby. 
59 iamOTHER. 
60 iamOTHER. 
61 „Pharrell & Nigo Interview - YouTube,“ sótt 9. október 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=VrxTlrmvlWc. 
62 „Pharrell & Nigo Interview - YouTube“  
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einungis bandarískum taktsmiðum. Þessi samblanda virkaði vel og til varð fyrsta asíska 

rapphljómsveitin sem varð fræg í Bandaríkjunum.63 Teriyaki Boyz klæddust nánast 

eingöngu í BAPE. Það hjálpaði gríðalega til við að gera fötin svo eftirsóknarverð að fólk 

átti erfitt með að eignast flíkur. Teriyaki Boyz urðu fljótt frægir í Bandaríkjunum og í 

gegnum tengslanet Nigo störfuðu þeir með frægum tónlistarmönnum frá Bandaríkjunum. 

Þeir gáfu út lög með Kanye West, Pharrell, Big Sean og Chris Brown sem eru allt 

heimsfrægir tónlistarmenn í dag.64 Þarna voru tíska og tónlist að koma saman og bæði nutu 

góðs af. Kanye West, Pharrell, Big Sean og Chris Brown voru allir æstir í að klæðast í 

BAPE sem svo smitaðist út. Vinsældir BAPE urðu gríðarlegar innan hip-hop senunnar í 

Bandaríkjunum. Hönnunin hans Nigo gjörbreytti hip-hop tískunni. Allt í einu voru töffarar 

eins og Jay-Z, Kanye West og Pharrell farnir að klæðast bleikum strigaskóm og bolum 

með prentaðri grafík af öpum og íspinnum65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                                                
63 „What It Was Like to Be in BAPE’s Rap Group and Work With Kanye and Pharrell,“ HWING Collection | 
Shop UK’s Newest Street Wear & Urban Clothing Store (blog), sótt 5. apríl, 2018, 
http://shop.hwing.net/what-it-was-like-to-be-in-bapes-rap-group-and-work-with-kanye-and-pharrell/. 
64 „What It Was Like to Be in BAPE´s Rap Group and Work With Kanye and Pharrell.“ 
65 Godoy, Tokyo Street Style Fashion in Harajuku. 180. 
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Mynd 2:  Kanye West, 2004.66           Mynd 3:  Kanye West klæðist BAPE, 2006.67                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Nigo og Pharrell, 2006.68 

                                                
66 „See Kanye West’s Incredible Style Evolution,“ InStyle.com, sótt 1. desember, 2018, 
https://www.instyle.com/fashion/kanye-west-style-evolution. 
67 „Mrgodbold: *A BATHING APE® 2006 A/W Feat. KANYE... -,“ david-bolin, sótt 21. nóvember, 2018, 
http://david-bolin.tumblr.com/post/97997065367/mrgodbold-a-bathing-ape-2006-aw-feat-kanye. 
68 „BAPE“ 
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3.2 Undercover sýnir í París 

Jun Takahashi fór aðra braut í hönnun en Nigo. Takahashi hefði ekki trúað því að hann 

myndi enda á að hanna kvennfatnað þegar að hann og Nigo opnuðu búðina sína Nowhere í 

Harajuku. Þegar að hann fór á tískusýningu hjá Rei Kawakubo fyrir Comme Des Garçons í 

byrjun tíunda áratugsins þá breyttist sín hans á kvennfatnað. Þemað í línunni var pönk og 

allur klæðskurðurinn, samsetningin og frágangurinn á fötunum var frábrugðið öllu sem 

hann hafði lært í skólanum.69 Stuttu seinna kynntist hann hönnun Margiela. Takahashi fór 

að skoða flíkur eftir Margiela þegar hann heyrði að verslunin SEED í Shinjuku, Tókýó 

væri byrjuð að selja þær. Þar sá hann flíkur sem voru með hráum endum og litu út fyrir að 

vera ókláraðar en hann vissi samstundis að þær ættu að vera eins og þær voru. Þetta breytti 

sýn hans á klæðskurð og fannst þetta réttlæta hans eigin pælingar. Þó að búðin Nowhere 

væri að ganga vel þá langaði Takahashi að þróa merkið sitt áfram og prófa nýja hluti eins 

og fyrirmyndirnar hans Kawakubo og Margiela.70 Árið 1994 kynnti Takahashi sínu fyrstu 

línu af kvennfatnaði í Tókýó og stuttu eftir það frétti Rei Kawakubo af hönnun Takahashi. 

Hún var mjög hrifin og festi kaup á jakka úr línunni og það varð upphafið af vinskap 

þeirra.71 Þegar Takahashi var kominn vel af stað með merkið sitt ákvað hann að byrja að 

sýna línuna sína á tískupöllunum í París. Hann kynnti sína fyrstu línu þar árið 2002 og var 

hún titluð „SCAB“.72 Hráir endar,  sýnilegir saumar og mikið af bútasaum var 

gegnumgangandi í línunni sem var með sýnilegu pönk yfirbragði.73 Flíkurnar litu út fyrir 

að vera ókláraðar en í rauninni voru þær fullunnar. Þetta var ögrandi miðað við tíðarandann 

í París á þessum tíma. Pönk hefur alla tíð verið leiðandi þema í hönnun Takahashi. 

Takahashi kynnti fyrstu karlmanslínuna sína fyrir Undercover árið 2001 og hefur verið að 

sýna herralínu síðan þá. Pönkblæbrigðin eru sýnileg í herralínunni. Takahasi einbeitir sér 

meira að klæðilegum fötum í herralínunni en leyfir sér meiri sköpunargleði í kvennlínunni 

sinni. Herralínan hans er meira í líkingu við „streetwear“ og er mjög frábrugðin hönnun 

sem var í gangi á sama tíma snemma eftir aldamót.74 Það sem einkennir Undercover er að 

hönnun hans Takahsi fellur jafn mikið í báða flokka að vera „streetwear“ og hátíska, án 

þess að hallast meira að öðru hvoru. Undercover var jafn mikilvægt í Harajuku eins og það 

                                                
69 Luna, Undercover. 15. 
70 „Master Class: Undercover - Master Class Undercover,“ Grailed, sótt 4. nóvember 2018, 
/drycleanonly/master-class-undercover. 
71 „Jun Takahashi, Undercover´s Elegant Punk.“ 
72 Luna, Undercover. 72. 
73 Luna. 74. 
74 Luna. 15. 
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var á tískupöllunum í Tókýó og í París. Takahsi hefur alltaf lagt jafn mikinn metnað í 

grafísku stuttermabolina sína og handsaumaðan kjól fyrir tískusýningu í París.75 Það er 

einmitt þetta jafnvægi sem að einkennir „streetwear“ eins og það er núna, orðið að leiðandi 

stefnu innan tískuheimsins. Jafnvægið milli þess að vera hátíska en á sama tíma 

„streetwear“ er einmitt það sem tískuhúsin leita eftir, en Takahshi var frumkvöðull í því 

sviði.  Síðan árið 2002 hefur Takahashi sankað að sér dyggum kúnnahóp bæði innan Japan 

sem og í París og Bandaríkjunum.76 Jun Takahashi og Undercover eru nöfn sem flestir sem 

eru djúpt sokknir í „streetwear“ kannast vel við og margir líta á Takahashi sem lykilmann í 

þeirri senu. Mikið af eldri flíkum úr línunni hans eru eftirsóknarverðar af söfnurum og þær 

verða oft mjög dýrar í endursölu. 

 

Mynd 5: Hér má sjá hráa enda í „SCAB“ línunni frá Undercover, 2002.77 

 

                                                
75 „Master Class“ 
76 Luna, Undercover. 19. 
77 Luna. 74. 
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Samantekt 

Margir halda að stærstu tískuhúsin séu leiðandi í að stýra stefnum og straumum innan 

tískunnar en svo er ekki alltaf raunin. Stefnur innan tískunnar eiga oft á tíðum uppruna sinn 

hjá einhverjum jaðarhópum á ýmsum stöðum í heiminum.78 Í þeim tilfellum verður 

jaðarmenningin svo vinsæl að hún dreifist um heiminn þangað til að tískuhúsin taka eftir 

henni og taka þá undir til að vera með í ferlinu. Þá eru margir sem að halda að tískuhúsin 

eigi upprunann en í rauninni er svo ekki. Það sem átti sér stað í Harajuku á tíunda 

áratugnum virðist vera orsök fyrir því að tískuhúsin hafi lagt áherslu á „streetwear“ á 

síðustu árum. Þessi þróun á sér stað mun hraðar með tilkomu veraldarvefsins því nú þurfa 

fréttirnar ekki að ferðast mann frá manni yfir allan heiminn heldur hafa allir aðgegni að 

öllu sem á sér stað í gegnum samfélagsmiðla. Fólk getur þar af leiðandi tengt við ýmsa 

jaðarhópa víðsvegar um heiminn og fengið innblástur frá þeim án þess að vera statt á sama 

stað.79 Eftir að tískuhús voru búin að reyna að loka á tengingu við hip-hop menningu í 

meira en áratug eru þau farin að fagna þeirri tenginu. Í dag ýta tískuhúsin undir þessa 

þróun. „Streetwear“ er ekki bara orðið að leiðandi afli innan tískunnar heldur er rapptónlist 

það líka. Nú er Asap Rocky rapptónlistarmaður andlit Dior, Travis Scott 

rapptónlistarmaður andlit Saint Laurent og Pharrell söngvari andlit Chanel svo fátt eitt sé 

nefnt.80 Gucci er farið að vitna í Dapper Dan og fagna þeirri tengingu.81 Almenningurinn 

hefur alla tíð verið að eltast við að klæða sig eins og hátískan en hátískan er yfirleitt einu 

skrefi á undan. Núna vill hátískan eltast við „streetwear“ sem kemur frá almenna 

borgaranum og þá skiptir svo miklu máli að jafnvægið á milli hátísku og „streetwear“ í 

hönnuninni sé fullkomið til að höfða ennþá til ríkra viðskiptavina. Við lifum á tímum þar 

sem að nánast allir nota samfélagsmiðla og margir gera út á það að deila með heiminum 

nýjustu kaupum sínum og klæðaburði. Þetta gerir það að verkum að allir vilja eignast 

nýjustu tísku og nýjasta hlutinn. Mun fleiri og yngri neytendur eru farnir að hafa áhuga á 

tísku. Raðir eru farnar að myndast fyrir utan allar eftirsóknarverðar útgáfur á nýjum fatnaði 

en sú menning er afar einkennandi fyrir „streetwear“ senuna. Með yngri kúnnahópurinn 

eru sífellt fleiri sem þekkja ekki söguna bak við vöruna sem þeir kaupa, en kaupa í staðinn 

vöruna til að líkjast áhrifavaldi á samfélagsmiðlum. „Streetwear“ senan hreyfist áfram á 

                                                
78 Sandy Black, The Handbook of Fashion Studies, 105. 
79 Black. 105. 
80 „How Hip-Hop Conquered High Fashion.“ 
81 „Gucci Official Site United States,“ sótt 5. nóvember, 2018, https://www.gucci.com/us/en/st/capsule/gucci-
dapper-dan?product_dapper_eu=dapper-dan-view-all. 
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gríðarlega miklum hraða og það hefur líklega aldrei verið erfiðara að standa upp úr en 

einmitt núna. Samt sem áður tekst Nigo, Fujiwara og Takahashi að halda áfram að leggja 

mark sitt á „streetwear“ senuna. Það fer þó yfirleitt lítið fyrir því í augum almenna 

neytandans að því að áhrifin eru allstaðar. Það má sjá skýr dæmi um það þegar er horft á 

samstarfsverkefni þeirra við stór fyrirtæki, tónlistarmenn og hvernig þeir lögðu sitt af 

mörkum til að gera „streetwear“ að lífstíl. Nigo seldi „a Bathing Ape“ árið 2011 og skildi 

við fyrirtækið árið 2013 til að einbeita sér að nýjum verkefnum.82 Nigo sér núna um nýja 

merkið sitt „Human Made“ ásamt mörgum öðrum verkefnum.83 Hiroshi Fujiwara heldur 

áfram að starfa með hinum ýmsu fyrirtækum undir merkinu sínu Fragment Design og Jun 

Takahashi heldur áfram að sýna á tískuvikunni í París með merkinu sínu Undercover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 „NIGO Leaves Bape,“ Highsnobiety, sótt 2. desember, 2018, 
https://www.highsnobiety.com/2013/05/25/nigo-announces-his-definitive-departure-from-bape/. 
83 „NIGO on Leaving A Bathing Ape, the Future • Highsnobiety,“ Highsnobiety, sótt 2. desember, 2018, 
https://www.highsnobiety.com/2013/06/10/nigo-on-leaving-a-bathing-ape-the-future/. 
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Lokaorð  

Það er áhugavert að sjá hvernig ríkjandi tískustraumur, eins og „streetwear“ er í dag, hefur 

þróast í gegnum árin. Flestir pæla ekki í því í sínu daglega lífi að klæðaburðurinn í dag er 

langt frá því að vera eins og hann var fyrir áratug síðan, vegna þess að þrátt fyrir allt gerast 

breytingarnar frekar hægt. Stærstu tískuhúsin ráða stefnum og straumum í lúxusheiminum 

og neytandinn með mesta kaupmáttinn velur fötin eftir þeirra sýn. Sá hinn sami áttar sig 

ekki á því en hann er allt í einu farinn að klæðast eins og hópur af fólki sem hann vildi ekki 

láta skilgreina sig með fyrir áratug síðan. Tískuhúsin vildu lengi vel ekki láta tengja sig við 

rapp-tónlist eða annarskonar götumenningu og töldu það vera lágmenningu í sjálfu sér. 

Hip-hop senan hefur þó alltaf verið hrifin af betri hlutunum og merkjavörum og rapparar 

hafa mikið fjallað um lúxuslíf í lögunum sínum í gegnum árin og gera það enn. Eini 

munurinn er að núna eru tískuhúsin loks farin að taka undir þessa stefnu því hún var orðin 

of stór til að þau geti leitt þessi áhrif hjá sér. Tískuhúsin vilja græða og hoppa á það sem er 

vinsælt. Það eru vissulega margir þættir sem hafa mótað „streetwear“ eins og það er í dag. 

Senan sem kviknaði í Ura-Hara í byrjun tíunda áratugsins er vissulega mikil áhrifavaldur á 

„streetwear“ senuna í dag. Fujiwara, Takahashi og Nigo áttu allir sinn þátt í að gera 

„streetwear“ senuna að því sem hún er í dag og þeir halda áfram að setja mark sitt á hana. 

Eins og flestar stefnur innan tískunnar snýst „streetwear“ um svo mikið meira en bara 

hvernig við klæðum okkur. „Streetwear“ er lífstíll, sem nær allt frá því hvaða tónlist við 

hlustum á, hvernig við klæðum okkur, hvernig við komum fram og hvernig við horfum á 

lífið. Það er vissulega ekki hægt að endurtaka það sem að átti sér stað í Ura-Hara fyrir 

tilkomu veraldarvefsins. Núna er upplýsingaflæði það mikið að allir geta nálgast þær 

upplýsingar sem menn sækjast í á augnabliki. Það kann að valda því að fólk hætti að vera 

jafn forvitið og áður. Sumir gleyma sér á samfélagsmiðlum og horfa eiginlega ekki á 

heiminn með sínum eigin augum. Eins og Fujiwara segir þá er andrúmsloft og matur það 

eina sem ekki er hægt að nálgast í gegnum netið.84 Það hefur aldrei verið jafn mikilvægt 

fyrir okkur að viðhalda forvitni og kynna okkur nýja menningu, því þannig heldur þróunin 

áfram. Tískan ferðast í hringi og á endanum verður eftirvæntingin um „streetwear“ komin 

fram úr öllum mæli og mun fá eitthvað bakslag. Það er erfitt að segja til um hvað tekur við 

næst. Fáir hefðu giskað á að nokkrir ungir hönnuðir í litlu hverfi í Tókýó í Japan myndu 

enda á því að hafa slík áhrif á heiminn og hvernig við klæðum okkur í dag eins og raun ber 
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vitni. „Streetwear“ er ekki litið sömu augum í dag og á upphafsárum þess, „streetwear“ er 

orðið að klassík. 
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