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IZVLEČEK
Kimono je tradicionalno japonsko oblačilo. V svoji podobi se je ohranil vse do današnjih dni
in pustil svoj pečat tudi na področju evropskega oblikovanja oblačil. Njegova prednost se
skriva v preprosti konstrukciji, ki omogoča vedno nove načine interpretacije. Posebnost je
njegova vloga v procesu neverbalne komunikacije z okoljem, saj motivi, barva in oblika
kimona v sebi nosijo sporočilo. Govorijo o statusu osebe, ki je ovita v oblačilo, njeni starosti,
žalovanju ali praznovanju. Hkrati pa kimono govori tudi o spoštovanju načina življenja,
mišljenja in japonskih korenin. V obdobju industrijske revolucije se od celine izolirana
Japonska odpre Evropi. Sledi obdobje japonizma, ki na področju mode sproži nov način
razmišljanja, v smislu dojemanja ženskega telesa. Kimono je posledično služil kot izhodišče
za oblikovanje novih, osvobajujočih ženskih oblačil. Novo prelomnico, neojapanizem, so s
svojim prihodom v Pariz zakrivili japonski oblikovalci. Zvesti svoji tradiciji so v modo 70-tih
let vnesli japonski pogled na Evropo in njena oblačila. Druga revolucija se je zgodila v
začetku 80-tih let. S svojo ekspresivnostjo je zarezala globoko v dojemanje zahodne estetike
lepega in v modni slovar uvedla nov termin, antimoda ali dekonstrukcija. Slednja je pustila
pečat na mlajših generacijah evropskih modnih oblikovalcev. Danes so značilnosti japonskega
razmišljanja in oblikovanja postale del evropske zgodbe, katere osnova je kimono. V svoji
nalogi bom iskala odgovor na vprašanje, če kimono lahko postane tudi oblačilo prihodnosti.
Ključne besede: kimono, tradicija, transformacija, prihodnost
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ABSTRACT
A kimono is a traditional Japanese garment. To date, it has retained its traditional style, while
leaving an indelible mark on European clothing design. Its simple design, allowing for infinite
ways of interpretation, is its greatest asset. The kimono plays a special role in the process of
non-verbal communication with the environment since its motifs, colour and shape all bear a
message. These all signify the status of the person wearing this special garment, revealing
their age and the occasion for which it is worn, be it a sign of mourning or celebration. The
kimono is also a symbol of respect for the way of life, mode of thinking and Japanese origin.
During the time of the industrial revolution, Japan, isolated from the continent, opened up to
Europe. A period of Japonism followed, which in the field of fashion inspired a new way of
thinking in terms of how the female body is perceived. Consequently, the kimono served as a
starting point for designing new, liberating womenswear. The arrival of Japanese designers in
Paris initiated a new turning point known as neo-Japonism. Remaining faithful to their
tradition, they brought into the fashion of the 1970s a Japanese vision of Europe and its
clothing. Another revolution took place in the early 1980s. Its expressiveness cut deep into the
perception of Western aesthetics on what is beautiful, introducing a new term into the fashion
dictionary: anti-fashion or deconstruction. The latter has left a mark on the younger
generation of European designers. Nowadays, the characteristic aspects of Japanese thought
and design have become part of the European narrative, based on the kimono. This thesis is
dedicated to the quest to find an answer to the question if the kimono has the potential of
becoming the garment of the future.
Keywords: kimono, tradition, transformation, future
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1 UVOD
"A thing to wear" ali stvar, ki se jo nosi, bi lahko bil dobesedni prevod imena kimono.
Tradicionalni japonski kos oblačila je v svoji več stoletni zgodovini obstoja doživel že veliko
interpretacij, simbolnih in vizualnih. Na Japonskem je simbol patriarhalne družbe, kjer je
ženska postavljena v podrejeni položaj, v Evropi in Ameriki pa je taisti kos oblačila istočasno
postal primer osvoboditve ženskega telesa iz utesnjujočih oblačil in tradicije.
Japonska je bila zaradi svoje geografske lege stoletja izolirana od evropske civilizacije.
Kitajska je bila v teh stoletjih edina, katere vplivi so plemenitili obstoječo japonsko kulturo. V
19. stoletju, po 200 letih izolacije, so otok ponovno odkrile tuje trgovske ladje, Japonska pa se
je ponovno odprla zahodu. Eksotični artefakti, ki so jih trgovci prinašali v Evropo, so
popularizirali novo odkrito kulturo. Začne se obdobje japonizma. Njegov vpliv se je iz
umetniških krogov razširil tudi na področje vsakdanjega življenja in mode. Utesnjujoča,
evropska, ženska oblačila 19. stoletja so postajala vedno bolj neprimerna za zahteve
vsakdanjega življenja, kimono pa je predstavljal osvoboditev: fizično, simbolično in v končni
fazi tudi družbeno. Japonske tkanine in motivi so bili prvi sprejeti elementi japonizma v modi.
Počasi se je pozornost preusmerila na samo silhueto, razmišljanje o razmerju med telesom in
oblačilom pa je ubralo novo pot. Paul Poiret ali ”osvoboditelj ženskih teles” je bil prvi
oblikovalec, ki je predstavil novo formo oblačil, pri svojem delu pa se je zgledoval po
konstrukciji in filozofiji japonskega kimona. Njegov miselni preskok od zahodnega tipa 3-D
oblačil do preproste 2-D forme kimona, označuje prelomnico v načinu oblikovanja oblačil.
Madeleine Vionnet je stopila še korak naprej. Rezultat njenega združevanja geometrije in
konstrukcije oblačil je viden še danes. Zaradi številnih novosti in inovacij, ki jih je uvajala
tekom svoje kariere, ji še danes pripisujejo status ”modne arhitektke”. Drugi val japonske
kulture na evropska tla se je začel v 70-tih letih prejšnjega stoletja, za razliko od japonizma pa
je s sabo pripeljal tudi japonske modne oblikovalce. Zvesti svoji domači tradiciji so trčili ob
ustaljene modne okvire in ideale ženske lepote. Kenzo Takada je bil prvi modni oblikovalec
japonskega porekla v Parizu, hkrati pa tudi najbolj asimiliran v tradicijo evropske mode.
Sledil mu je Issey Miyake, kateremu je japonska tradicija služila kot oporna točka njegovega
ustvarjanja, hkrati pa je težil k ustvarjanju univerzalne mode oz. oblačil, nevezanih na
geografsko področje. Yohji Yamamoto in Rei Kawakubo sta pionirja nove modne revolucije.
Izpiljeno in popolno izdelavo oblačil, značilno za visoko modo in obrtniški pristop, so
nadomestili razcefrani robovi, raztrganine in po večini standardov uničena oblačila.
1

Dekonstrukcija ali postmodernistični pogled na modo, ki prekinja z zapovedmi tradicionalnih
idej in umetnosti, je etiketa, ki se je oblikovalcema pripela šele kasneje, čez nekaj let. Njun
vliv na mlajše generacije oblikovalcev je prisoten še danes. Margiela, Yunja Watanabe, Ann
Demeulemeester

in Dries Van Noten so samo nekateri od njih. Kimono je v zadnjih

desetletjih služil kot inspiracija mnogim evropskim modnim oblikovalcem in modnim hišam
kot npr. Alexandru McQueenu, Johnu Gallianu, Emiliju Pucciju, Etru, Garethu Pughu, Zacu
Posenu. Trend japonskih oz. vzhodnjaških oblačil se je nazadnje sprožil pred tremi leti, na
pistah pa vztraja še danes. Dežne plaščke, krojene v maniri kimona, pa so, kot del svojih
kolekcij, predstavili pri Pradi in Chanelu.
Vprašanje, ki se postavlja in na katerega poskuša odgovoriti tudi pričujoča naloga je, ali lahko
kimono, kot oblačilo preteklosti in sedanjosti, postane tudi kos prihodnosti.
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2 TEORETIČNE OSNOVE
2.1 Kimono
Kimono je dvodimenzionalno, neoprijeto, tradicionalno, japonsko oblačilo. Drugo ime za
kimono je gofuku (Wu-jevo oblačilo). Razvil se je iz spodnjega oblačila, imenovanega
kosode. Slednji se je v 18. st. začel nositi tudi kot zunanje oblačilo, ki so ga poimenovali
kimono. Nosili so ga vsi, moški in ženske. Na njegovo obliko in izgled je močno vplivalo
tradicionalno Han kitajsko oblačilo, ki so ga na Japonskem, preko trgovinskih izmenjav,
spoznali že v 5. st. Danes to oblačilo poznamo pod imenom hanfu.
To je kitajska različica kimona, ki se od japonskega razlikuje v kar nekaj elementih. Kitajski
kimono se za razliko od japonskega danes skoraj ne nosi več. Hanfu je oprijeto oblačilo, ki
poudarja žensko postavo, lahko je enodelno, čeprav so Kitajke vedno raje posegale po
dvodelni verziji. Slednja je sestavljena iz krila in krajšega zgornjega dela, plaščka. Kimono
sega do tal, postavo in linije ženskega telesa pa zabriše. Posledično osnovni kroj hanfu-ja
vsebuje tudi krivulje, pri kimonu pa smo vezani samo na ravno nit.

Slika 1: Kosode, 2/2 17. stoletja

Slika 2: Hanfu

(vir: The Metropolitan Museum of Art )

( vir: Pinterest )

Rokavi kimona se zato razširijo v kvadratno, geometrijsko obliko, rokavi hanfu-ja pa se
razširijo lijakasto ter se zaključujejo s krivuljo. Pas obi je skupen obema različicama, saj se je
3

lastnost ovijanja oblačila in odsotnost zapenjanja, gumbov in zadrg, ohranila do danes.
Poševni izrez obeh kimonov je posledica ovijanja.
Kimono je narejen iz dolgega podolgovatega kosa blaga, ki je razrezan na osem kosov,
kvadratov in pravokotnikov. Tkanina je pomemben element kimona. V ročno tkano svilo so
vtkani motivi in vzorci, ki pripovedujejo vsak svojo zgodbo ter kimonu podelijo svojstven
pečat, ki ga loči od ostalih oblačil istega kroja. Površina tkanine je zato, iz spoštovanja,
izkoriščena maksimalno, saj po krojenju ni ostankov tkanine. Kroj je univerzalen, enak za
vse: ženske, moške in otroke. Na telo se fiksira s pomočjo obi pasu, ki se ga ovije okoli pasu
ter prilagodi glede na obseg in višino. Tip obija je odvisen od izbire kimona in od priložnosti.
Najbolj formalni obi-ji so izdelani iz živopisnega brokata, tapiserije, ki jim sledijo barvana
svila, tkana svila ter nazadnje nesvilene tkanine. Obi-ji iz brokata, tapiserije ter pobarvane
svile se nosijo samo poleg najbolj dragocenih kimonov ter za najbolj formalne priložnosti.
Vsakdanji pa so obi-ji iz surove svile, bombaža ali volne. (Milhaupt, 2014)
Kimono, v smislu krojenja in sestavljanja, ni problematično oblačilo. Tradicionalni kimono je
zašit ročno, zaradi njegovega vzdrževanja. Pri pranju namreč ročne odstranijo, tkanino
previdno očistijo in posušijo ter jo na koncu zopet ročno sešijejo. Oblačilo je namreč
prehajalo iz roda v rod, zato so z njim ravnali še posebej previdno, tudi pri njegovem
zlaganju in nadaljnji hrambi. Skozi zgodovino se je kimono spreminjal glede na dolžino
oblačila, dolžino rokavov, barvo in izbiro motivov. Danes obstaja več različnih vrst kimonov,
Japonci pa jih nosijo doma ali pa ob posebnih priložnostih, npr. čajne ceremonije, praznik
cvetočih češenj ...
Kuro-tomesode in Iro-tomesode sta kimona poročenih žensk. Prvo je bolj formalno in v črni
osnovi, drugo pa je namenjeno za manj formalne priložnosti ter v svetlejših odtenkih. Po
poroki ženske nosijo kimone bolj konservativnih barv, vzorcev, skrajša se tudi dolžina
rokavov (med 55 in 70 cm). Tudi odprtine na rokavih so manjše, saj bi bilo neprimerno, če bi
z daljšimi in bolj odprtimi rokavi še vedno privlačila potencialne ljubimce.
Za mlado dekle je v navadi, da nosi Furisode, kimono z dolgimi rokavi in obi, dolg svilen
trak, z natančno določenimi merami, tj. dolžino 12-ih čevljev in širino 12-ih palcev. Obi je
ovit okoli pasu, malo višje, da pokrije rebra ter zavezan na hrbtu. Da ostane na svojem mestu,
je dodatno zavezan s tudi več kot 15-imi tankimi pasovi iz brokata, svile ali drugih materialov,
ki so nazadnje vidni na sredini obi-ja. Barva obija, kakor tudi barva kimona, se spreminjata
glede na starost, enako velja tudi za samo obliko oblačila. Namreč, s starostjo postaja kimono
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vedno bolj minimalističen, ovratniki segajo vedno globlje in pridobijo na svoji bogatosti.

Slika 3: Kurotomesode

Slika 4: Irotomesode

Slika 5: Furisode

( vir: Pinterest )

( vir: Pinterest )

( vir: Pinterest )

Poletje običajno prinese tradicionalno oblačilo Yukato, japonski poletni kimono, ki ga nosijo
moški in ženske. Danes je to najbolj priljubljeno dnevno oblačilo. Tanek bombažni kimono
odlikujejo močne in jasne barve, v samem materialu in v vzorcu. Slednji varirajo od bolj
tradicionalnih motivov, pa do bolj sodobnih, barvnih in geometrijskih rešitev. Preprost je v
sami konstrukciji in priljubljen za čas relaksacije. Prednost Yukate je razmeroma preprost
način oblačenja, saj ga ženske lahko oblečejo same, brez pomoči. Toda Yukata kljub temu
počasi izginja iz življenja sodobnega Japonca. Dandanes ga lahko opazimo le še na poletnih
festivalih, ali pa ob tradicionalnem Bon-Odori.
Tradicionalni japonski poročni kimono je bele barve, ki ga nevesta nosi samo v času obreda.
Shiro, pomeni bel in maku,čist. Poročni kimono pravzaprav sestavljata dva različna kimona,
drugega, uchikake, si nevesta obleče po obredu. Podobno, kakor tudi zahodnjaške poročne
obleke, tudi shiro-maku ne sega samo do tal, ampak se v gubah vije v razkošno vlečko. Zato
nevesta v svoji bližini potrebuje tudi pomočnico, ki ji pomaga pri nošnji vlečke ter ji tako
omogoči premikanje. Kimono je za poročni sprejem izdelan iz svilenega brokata, bogatega z
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vzorci, v svežih in močnih odtenkih, od katerih je najbolj priljubljena rdeča. V motiviki
prevladujejo prizori iz narave, tj. cvetlice, žerjavi …
Mofuku je žalovalno oblačilo, popolnoma črne barve, na pogrebu pa ga nosi samo
pokojnikovo najbližje sorodstvo.

Slika 6: Haori in hakama hlače

Slika 7: Otroški kimono

( vir: Indulgy )

( vir: Pinterest )

Glavna razlika med sodobnimi moškimi kimoni je v barvi, vzorcu in materialu. Slednji so
večinoma mat, včasih je prisoten subtilen vzorec, pri bolj vsakdanjih kimonih pa prevladuje
predvsem tekstura. Barvna lestvica je omejena na sive, črne in občasno rjave odtenke.
Najbolj formalna oblika moškega kimona je še vedno črn kimono, s petimi grbi: na hrbtu,
spredaj in na ramenih; malo manj formalna oprava pa vključuje tri grbe. Običajno je prisotna
kombinacija belega spodnjega oblačila in belih dodatkov. Formalna oprava, ki jo sestavljata
Haori in Hakama, je enakovredna smokingu. Hakama je zgornje oblačilo, ki se obleče čez
kimono, ki je ali v sredini preklan, kot hlače ali ne preklan, kot krilo, običajno ima plise.
Originalno so jih nosili samuraji, da so si med jezdenjem zavarovali noge. Hakama hlače so
večinoma črtaste, najbolj priljubljena je črno-bela kombinacija. Danes se uporabljajo tudi kot
oblačilo pri različnih športih oz. borilnih veščinah, npr. aikido, kendo, iaido, naginata.
Haori je lahek, tanjši plašč srednje dolžine, ki se ga obleče preko kimona. Sprva je bil haori
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mišljen kot zgornji del hakame, hkrati pa naj bi kimono skrival pred prevelikim razkrivanjem.
Krajši haoriji so mišljeni za domačo uporabo, dolžina sovpada s formalnostjo.
Otroci nosijo formalni kimono na ceremonijah, ki so vsako leto 15. novembra (shichi go san).
Fantje sodelujejo na tem festivalu, ko so stari 3 in 5 let, deklice pa pri starosti 3 in 7 let.
Kimona imajo na ramenih in na pasu v šivu širši notranji rob, tako, da rob postopoma,
vzporedno z rastjo otrok, lahko ožajo ter tako podaljšujejo kimono. Otroška kimona so
narejena iz visoko kvalitetnega bombaža ali svile. Vzorci pa so v močnih in svežih barvnih
tonih.

2.1.1 Značilnosti japonske estetike in oblačilne kulture
Japonski pogled na estetiko se od evropskega razlikuje v marsikaterem pogledu, tudi po
drugačnem smislu za simetrijo. Namreč, pri delitvi kvadrata namesto evropske, centralno
umeščene vertikale in horizontale, raje uporabijo diagonalo. Japoncem je tudi bližje iskanje
ravnotežja v notranjem pomenu objekta, kot v njegovi zunanjosti ali obliki. Posledično želijo
s svojo umetnostjo vzbuditi čustva, ki bi se kar najbolj približala emocijam doživetim ob
lepotah narave. Njihova moč ekspresivnosti, v kombinaciji s preprostostjo, predstavlja bistvo
japonske umetnosti. (Berg, 2009)
Askeza, skromnost, aseksualnost, morala, ovijanje, plastenje, plisiranje in povezanost z
naravo so ključni elementi, ki zaznamujejo razvoj japonske kulture oblačenja. Relacijo telesa
in oblačila Japonci dojemajo predvsem v smislu ovijanja, filozofijo, ki sega v obdobje pred
našim štetjem. V času poljedelstva je bilo japonsko oblačilo, ne glede na spol, sestavljeno iz
tunike in ozkih hlač. Kasneje se je tunika transformirala v ponču podobno oblačilo. Nezašit
kvadrat tkanine je imel na sredini izrezano luknjo za glavo, oblačilo so si ovili okoli telesa in
ga fiksirali s pasom. Enakopravnost med spoloma na področju oblačil pa se je, zanimivo,
nadaljevala tudi pri uporabi ličil. Slednja so v škrlatnih in divjih roza odtenkih uporabljali vsi,
tudi otroci. V obdobju materializma, uvoženega s Kitajske, začne japonska oblačilna kultura
postajati statusni simbol ter zaznamovalka spola, starosti in socialnega razreda Japoncev. Z
razmahom budizma in konfucijanstva oblačila postanejo daljša in ohlapnejša ter posledično
bolj komplicirana. Pojavi se plastenje, kjer vsaka plast oblačila predstavlja svojo zgodbo, v
tkanine so vtkane podobe cvetja, zime, pomladi, ptic ... V ekstremu lahko govorimo o 10-tih
do 25-tih slojih, odvisno od socialnega statusa. Posledično začno uporabljati perilo ali spodnje
oblačilo, kosode, ki je predhodnik kimona. Pojavijo se hakama hlače, ki so jih najprej
uporabljali samuraji. Široke, plisirane hlače so jim omogočale gibanje, nosili pa so jih
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zavezane preko kimona. Kasneje pa so postale tudi del religiozne uniforme. Sledilo je Edo
obdobje, ki ga je zaznamovala faza razcveta in miru. Toda bogastvo je prineslo tudi strah
pred razpadom tradicionalne ureditve in vrednot, zato so s strogimi zakoni definirali socialne
razrede in moralne norme. S predpisi so urejali tudi področje oblačilne kulture. Slednje so
umaknili šele v obdobju Meiji restoracije. Razlog je tičal v vzponu industrializacije,
urbanizma in v razvoju trgovanja. Tuji trgovci so posledično Japonce soočili tudi z evropsko
estetiko oblačenja. Pred Meiji obdobjem je njihova moda temeljila predvsem na vzorcih in
tkaninah ter ni raziskovala dlje od forme kimona. Sodobne socialne sile, ki bi vzpodbujale
razvoj mode, do takrat še niso obstajale, razmišljanje o oblačilu, kot o orodju samorealizacije,
pa je bilo japonski kulturi tuje.
Zahodnjaški tip oblačila so Japonci povezovali s civilizacijskim napredkom in dostojanstvom.
Hkrati je bilo uvajanje evropske mode na japonske ulice tudi politično motivirano. Japonska
se je vsaj na zunaj želela prikazati enakopravno ostalemu svetu. Namreč, Evropa je imela
podcenjujoč odnos do dežel, ki niso ustrezale njihovim tradicionalnim pogledom na svet ter
jih je tretirala kot zaostale in necivilizirane.

2.2 Japonizem
Vpliv japonske kulture na umetnost v Evropi od leta 1860 dalje imenujemo japonizem. Po
sramežljivih začetkih okoli leta 1880 je sledil razcvet, ki se je zaključil po koncu prve
svetovne vojne oz. okoli leta 1920. Leta 1867 je bil Pariz postavljen v vlogo gostitelja druge
Svetovne razstave (Exposition Universelle). Prvič se je uradno predstavila tudi Japonska, ki
je s svojo razstavo prebudila zanimanje za deželo, katere vrata so bila Evropi dobri dve
stoletji zaprta. V Londonu in Parizu se je posledično odprlo vedno več novih trgovin, ki so
ponujale eksotične orientalske predmete, slike in oblačila. Prostori so sčasoma postali
shajališče umetnikov, prodajalcev umetnosti in zbirateljev. (Fukai, 1996)
Uvoz japonske svile v Evropo je vztrajno naraščal, prav tako uporaba asimetričnih vzorcev in
motivov, prevzetih iz Hinagata knjig (knjige v katerih so bili zbrani dizajni japonskih
kimonov). Asimetrične vzorce so v prejšnjih stoletjih redko uporabljali, saj se je zahodni
okus bolj nagibal k simetrični postavitvi motiva na tkanini.
S časom so bili novi japonski motivi sprejeti kot del nove pariške Haute Couture, preko katere
se je trend razširil po celi Evropi. Zasluge za vsesplošno obsesijo pa gre pripisati tudi Lyonu,
mestu z večstoletno tekstilno industrijo, ki je v svojih svilenih tkaninah v veliki meri
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povzemalo motiviko in japonsko tehniko tkanja. Med najbolj priljubljenimi so bili prizori iz
narave, podobe živali, rože ter nenazadnje tudi družinski grbi. Likovno tkanina v tem primeru
prevzame vlogo slikarskega platna, motiv pa služi zgolj kot dekoracija.
Tipičen primer združevanja evropskega oblikovanja z vzhodnjaškim je bela svilena obleka
očeta visoke mode, Charlesa Fredericka Wortha, katere tkanina je uporabljena za večerno
oblačilo, hkrati pa v sebi združuje tehniko izdelave in motiv obi-ja, pasu za prevezovanje
kimona.

Slika 8: Večerna obleka Charlesa Fredericka Wortha
( vir: The Metropolitan Museum of Art )

Na prelomu stoletja je bil tako japonski vpliv na evropsko modo omejen zgolj na tekstil,
motiv in tehniko tkanja, oblačila pa so še vedno ostajala podrejena evropski formi oz.
konstrukciji. Namreč, japonski trend kimona, oz. preprostih neutesnjujočih oblačil, se v modi
pojavi kasneje kot v ostalih zvrsteh umetnosti. Prehod iz tridimenzionalnih zahodnjaških
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oblačil v dvodimenzionalno vzhodnjaško, so v veliki večini zakrivila avantgardna umetniška
in feministična gibanja. S svojimi nazori so gradili novi svet ter trčili ob enega od največjih
problemov 19. stoletja, odnos med moralo in modo. V Angliji so predrafaeliti idealizirali
podobe antične Grčije in Rima ter portretirali figure, osvobojene steznikov in utesnjujočih
oblačil ter jih raje oblačili v kimone, tunike srednjega veka in toge. V odgovor na njihovo
filozofijo o naravnem in preprostem je arhitekt in oblikovalec Edward William Godwin, s
svojo skupino, ustanovil Rational Dress Movement. V Londonu je trgovina Liberty and Co.,
ki se je osredotočala predvsem na prodajo japonskih produktov, postala zbirališče
avantgardnih umetnikov, Godwin pa je postal vodja njihovega modnega oddelka. (Fukai,
1996)
Ploskovit padec kimona in njegova dvodimenzionalna forma sta popolno nasprotje
tridimenzionalne forme oblačil v 2/2 19. stoletja. Toda drugačen način razmišljanja je vodil k
vedno večjemu osvobajanju ženskega telesa ter posledično sprožil tudi preobrat na področju
mode ter ponovno odkril kimono. Slednjega niso več doživljali kot eksotičen kos oblačila,
temveč je najprej postal prepasana, odprta domača halja za prosti čas. Kimono je postal
splošno sprejemljiv kos oblačila tudi zaradi številnih uprizoritev japonskih dramskih del, kjer
so ga nosili kot kostum. Posledično je Liberty and Co. leta 1880 predstavil domače halje z
dolgimi rokavi (Japanese Matineees). Slednje so bile dejansko prirejene za evropski trg,
spredaj so se zapenjale z gumbom, rokavi so bili skrojeni v edwardianskem stilu, tkanina in
vzorec pa sta edina sovpadala z izvirnikom. Beseda kimono je prišla v uporabo šele ob
prelomu stoletja, prej so ga preprosto opisali z besedo japonsko, kar je nakazovalo predvsem
na deželo porekla, ni pa poimenovalo samega oblačila.
Na prelomu stoletja se je zgodila tudi transformacija ideala ženske lepote. Najprej je modni
oblikovalec Paul Poiret osvobodil ženska telesa, Madeleine Vionnet pa je predstavila nov
pogled na žensko telo ter oblačilo, ki ga obdaja.

2.2.1 Poul Poiret
1903 je Paul Poiret, takrat še zaposlen pri modni hiši Worth, predstavil svoj prvi kimono.
Črni, volneni plašč je bil s strani klientke sprejet z neodobravanjem, Poireta pa je zavrnitev
pripeljala do odločitve o ustanovitvi svojega modnega studija.
Poiretove kreacije so povzročile prelom s tradicijo edwardianskega stila oblačil, Poiretu pa je
posledično pripadla titula modnega osvoboditelja ženskih teles. Njegova silhueta v nasprotju z
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uveljavljeno modo takratnega časa ni bila tesno oprijeta ob telesu in ni zahtevala podpore
steznika ali spodnjih kril. Dejansko je bil skoraj prisiljen v preoblikovanje steznika, če je želel
ohraniti svojo vizijo o ravno krojenem, padajočem plašču ali formi. Njegove kreacije je
zaznamoval prej vzhodnjaški kot evropski pristop k oblikovanju oblačil. Temeljile so na
preigravanju dekoracije, barve in drapiranja. Slednje je bilo njegovemu umetniškemu
izražanju bližje kot krojaški način krojenja. Sledil je formi in principu modeliranja kot smo ga
vajeni pri grškem hitonu ali vzhodnjaškemu kaftanu in nenazadnje japonskemu kimonu. Letega je povzemal v konstrukciji oblačil, ki je temeljila na krojenju tkanine po ravni liniji ter
bila sestavljena iz kvadratov in pravokotnikov. Njegov preprost način modeliranja, kjer
tkanina že skoraj prevzema vlogo slikarskega platna, nakazuje tudi na njegovo spogledovanje
s slikarstvom.

Slika 9: Modna ilustracija Paula Poireta

Slika 10: Večerni plašč Paula

( vir: Smithsonian Libraries )

Poitreta, 1912 ( vir :The
Metropolitan Museum of Art )

Modernizem je ključni, vseskozi prisoten element v oblačilih Paula Poireta. Namreč,
modernistični slikarji so s pomočjo dekoracije in ustvarjanja vzorcev, prikaz realnosti
pripeljali do osnovne, skoraj strogo opisne funkcije. Minimalizem njegovih oblačil je uporaba
takrat ekstravagantne barvne tonske lestvice njegovo preprosto silhueto samo še dodatno
poudarila. Rdeča, žareča vijolična, oranžna in rumena, v kombinaciji s črno barvo, so
posledično postale del njegovega osebnega, prepoznavnega pečata. Poigravanje z barvnimi
11

ploskvami in vseskozi prisotnimi dekorativnimi elementi, kljub tradicionalni, Haute Couture
tehniki izdelave oblačil, še vedno delujejo sveže in sodobno. Poiret pa je svojo preprosto
likovno govorico zaokrožil z uporabo materialov, kot so npr. brokat in žamet. V svojem
raziskovanju se ni ustavil samo pri delovanju v Franciji in Angliji, temveč se je povezoval z
oblikovalci po celi Evropi.
Vpliv predrafaelitov ga je privedel do raziskovanja antične Grčije ter nenazadnje pripeljal do
empirskega sloga prejšnjega stoletja, oz. direktorija. Oprijeta silhueta se je prikazala
kvečjemu v, pod prsi dvignjenem pasu, ki je bil načeloma v večini njegovih oblačil zabrisan,
ali pa samo nakazan. Rezultat je serija oblačil stisnjenih pod prsmi, ravno padajočih do tal, ki
morda v primerjavi z njegovimi ostalimi kolekcijami še najbolj sledijo silhueti ženskega
telesa. Kolekcija iz leta 1908 je bila v obdobju S-linije znanilec sprememb. Nov pogled na
žensko telo steznike, do začetka 1. svetovne vojne, dokončno izrine iz mode. (Walker, 2011)

2.2.2 Madeleine Vionnet
Paul Poiret in Coco Chanel sta v modi utrla pot minimalizmu in brezčasni eleganci, Vionnet
pa je njuno delo nadgradila s svojim nezmotljivim občutkom za konstrukcijo oblačil. Svoj
status arhitektke v modi si je pridobila s številnimi inovacijami.
Svoje znanje je pridobivala v več različnih modnih hišah v Parizu in Londonu, ki so jo
pripeljale do vizije o naravni silhueti telesa. Meje škandaloznega je premikala s prosojnimi in
nepodloženimi oblačili, ki so v izgledu, tudi zaradi uporabe francoskih šivov, spominjala na
spodnje perilo. Mehko padajoča drapirana oblačila, izdelana iz svilenega muslina, satena in
gabardena, so izdala vsak premik ter poudarila obliko telesa. Da bi se izognila nepotrebnim
šivom, je pri svojem proizvajalcu tkanin za drapiranje naročala širše materiale od standardnih.
V svojem delu je sledila ideji, da mora oblačilo prevzeti osebnost osebe, ki jo nosi. Stranke so
si oblačila najprej ogledale na manekenkah, kasneje pa so izbrane kreacije pomerile, da so jih
prilagodili na njihov tip telesa. Dolžina oblačila se je, zaradi raztezanja tkanine in tako
prilagojene silhuete, določala in izdelovala v zadnji fazi procesa izdelave.
Temelj njene konstrukcije oblačil je bila geometrija, japonski tradiciji in tehnikam pa jo je
približalo njeno raziskovanje odnosa med telesom in tkanino. Pravokotnik je Vionnet služil
kot osnova njenega razmišljanja o konstrukciji oblačil. Skupaj z uporabo ostalih geometrijskih
elementov je svoje kreacije olupila vsega nepotrebnega. Tako jih je pripeljala do najbolj
osnovne, minimalistične forme, prisotne tako v redkih dekorativnih elementih kot sami
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funkcionalnosti oblačil. Namreč, klasičen, tradicionalen način krojenja je po njenem mnenju
tkanino preveč omejeval ter ji ni dovoljeval, da bi svoje lastnosti v celoti izrazila. S svojim
inovativnim 3-D krojaškim pristopom se je poigravala z dolžino, širino in diagonalo tkanine.
Odsotnost uveljavljenega, tradicionalnega načina krojenja, odsotnost steznikov in
pomanjkanje dekoracije, so jo uvrščali med vizionarje. Za razliko od Patouja in Chanel, ki sta

Slika 11: Obleka Madeleine Vionnet, 1929 ( vir: The Metropolitan Museum of Art )
idealizirala močno, neodvisno, skoraj androgino žensko podobo, je Vionnet gradila na oblinah
telesa in jih poudarila. Njena najbolj prepoznavna silhueta iz leta 1919, obleka krojena iz
poševno položene tkanine, pri kateri osnovne niti potekajo pod kotom 45 stopinj (bias cut
dress), mnoge v svoji preprostosti spominja na minimalizem kimona. Draperija zgornjega dela
oblačila se oprime telesa v pasu, podobno, kot bi uporabili pas obi ter se nežno spusti v do tal
segajoče gube. Dvodimenzionalnost in padec tkanine sta tista, ki ustvarita formo obleke,
podobno, kot pri kimonu. Zaradi načina krojenja, oblačilo ne potrebuje nikakršnega
zapenjanja, ampak se preprosto obleče čez glavo. Draperija, ki je potekala od prsi proti vratu,
se je pojavila že v 19. stoletju, a je bila omejena na vlogo obrobe, ali pa so bile draperije
fiksirane na platno. Uvedla je tudi krojenje v obliki kroga (circular cut), sledil mu je rez s
trikotnim vstavkom (cut with slash), ki je kasneje služil kot osnova rutaste obleke. Poševno
krojena tkanina ji je omogočila tudi drapiranje izreza ob vratu (cowl neckline), z naramnico,
ki poteka za vratom, pa ga je razvila do popolnega razkritja ženskega hrbta (halter neckline).
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Inspirirana s konstrukcijo kimona in stilom Grčije je ustvarila obleko, izdelano iz enega
samega kosa platna. (Arnold, 2001)
Dekorativne vezenine, ki so se pojavile v njenih kreacija, npr. konji in vrtnice, so zaradi
elastičnosti oblek zahtevale posebno tehniko izdelave, ki jo je zanjo razvil Albert Lesage.
Klasično izdelana vezenina bi namreč spremenila padec poševno krojenega oblačila ter
obtežila draperijo.

Slika 12: Bias cut obleka Madeleine

Slika 13: Bias cut obleka Madeleine

Vionnet, 1926-27

Vionnet, 1932

( vir: The Metropolitan Museum of Art )

( vir: The Metropolitan Museum of Art )

Svoje prototipe je modelirala na 80 cm visoki lutki, kar je bila polovica takratne povprečne
višine. S tem se je posvetila telesu kot 3-D objektu in ga ni delila na skici, na sprednji in
zadnji del, oz. prenašala v 2-D formo. Ustvarjalni proces jo približuje japonskemu načinu
razmišljanja, ki pred tehničnim procesom daje prednost umetniškemu izrazu ter se raje
namesto dovršene skice posveti telesu, okoli katerega s tkanino gradi formo. Slednjo je s
svojim poseganjem po beli in pastelni tonski lestvici še dodatno poudarila. Za razliko od
ploskovitosti kimona, njena oblačila prehajajo med 2-D in 3-D formo. Oblačilo in žensko telo
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je Vionnet uspela združiti v celoto. Svojo inspiracijo je črpala v preteklosti, v prihodnosti pa
je bila sama inspiracija številnim modnim oblikovalcem, kot npr. John-u Galliano-u, Azzedine
Alaia-ji, Issey-u Miyake-ju ter Yohji Yamamoto-u.

2.4 Neojaponizem
Pojav japonizma v Evropi bi lahko definirali kot evropejski pogled na Japonsko v 2/2 19.
stoletja. Neojapanizem, ki se pojavi v 70-tih letih prejšnjega stoletja, pa bi lahko definirali kot
japonski pogled na Evropo. Politična situacija v začetku 30-tih let in druga svetovna vojna so
vzhodnjaško estetiko potisnile na obrobje modnih smernic, abstrakcijo pa je izpodrinilo
poudarjanje ženskega telesa. Modni oblikovalci so sicer obdržali in oživljali določene
japonske elemente oblačil, vendar so jih ponovno prilagodili zahodnemu okusu in pogledu na
modo. Kimono rokav, v-izrez, ki je spominjal na izrez kimona, vzorec krizantem in panelno
rezanje ter sestavljanje oblačil, so bili le nekateri od prevzetih značilnosti japonskih oblačil.
Neojapanizem, za razliko od 19. stoletja, v Evropo ni pripeljal samo oblačil, ampak tudi
japonske modne oblikovalce, katerih estetika je trčila ob ustaljene zahodne, modne okvire.
Toda njihova estetika in etiketa neevropskih oblikovalcev, ki so izhajali, iz na modnem
zemljevidu nepomembne Japonske, jim je dejansko pomagala pri preboju na evropski trg.
Kenzo je bil začetnik novega japonskega fenomena ter prvi oblikovalec azijskega porekla v
Parizu. Nekaj let kasneje se je predstavil Issey Miyake, deset let kasneje sta jima sledila še
Yohji Yamamoto in Rei Kawakubo.

2.4.1 Kenzo Takada
Leta 1970 je Kenzo v svoji majhni trgovinici v Parizu prvič predstavil svojo kolekcijo.
Tkanine, ki so jih ponujale pariške prodajalne, so bile zanj predrage, zato je uvozil japonske,
cenovno ugodnejše materiale. Svežina in drugačnost, posledica mešanja evropskih in
tradicionalnih japonskih tkanin in vzorcev, mu je prinesla prepoznavnost. Kot prvemu
japonskemu oblikovalcu v Parizu mu je uspelo v Evropo prinesti delčke tradicije, jih oživeti
ter spremeniti v modo. S tem je dokazal, da tudi nemodno, lahko postane nov trend, oblačila
je le potrebno postaviti v pravi kontekst. Hkrati pa ga je njegova težnja k čim bolj popolni
asimilaciji v pariško okolje oddaljevala od ostalih oblikovalcev japonskega porekla. Kot
svobodni oblikovalec je leta pred ustanovitvijo svoje blagovne znamke delal za različne
naročnike.
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Slika 14: Obleka Kenzo, 1975, ( vir:The

Slika 15: Obleka Kenzo, 1982 ( vir:

Kyoto Costume Institute, Foto: Yasushi

Museum at the Fashion Institute of

Ichikawa)

Technology, NY)

V tem obdobju se je poglobil v pomen in zakonitosti francoske mode. Popolna izdelava tesno
prilegajočih se oblačil, poudarjanje telesnih oblin in nenapisane zakonitosti kombiniranja barv
ter materialov, so ga s časoma začele utesnjevati, zato se je začel poigravati s spajanjem
kontrastov. Zatekel se je tudi k tehnikam prešivanja in vezenja, kjer je vpliv japonske tradicije
jasno izražen. S svojo prvo kolekcijo je želel predvsem pritegniti pozornost javnosti.
Kombinacija črt in cvetličnih vzorcev, ujetih v preproste silhuete, je delovala sveže in
mladostno. Kvadratne oblike in ravne linije njegovih oblačil, brez okroglin pa jasno kažejo na
vpliv tradicionalnega oblačila, kimona. Nekonvencionalnost kombiniranja različnih vzorcev,
tkanin in žarečih barv, združenih v sproščeno, neoprijeto silhueto, so prepoznavni elementi
Kenzove estetike. V njegovi prvi kolekciji je vpliv japonske tradicije in stila še vedno jasno
izražen. Njegove kasnejše kolekcije pa so zaznamovale modo 70-tih let. Znova je
populariziral kimono rokave in etno stil, uvedel je plastenje oblačil, telovnike, predimenzionirane hlače in zimski bombaž. Predstavil je tuniko z ruskim ovratnikom in dolge,
pletene, volnene šale.
Inspiracije iz različnih tradicij so ponovno oživile rese, folklorne in kmečke stile, veliki,

16

kvadratno rezani puloverji s perujskimi vzorci pa so napovedali nov trend. Kimono je bil tudi
inspiracija za njegovo veliko silhueto (Big Silhuette), ki mu je prinesla mednarodno
prepoznavnost ter ga približala mladi populaciji. Veliko preveliki kosi oblačil so bili ravno
pravšnje velikosti za Kenza. Celoten trend voluminoznih oblačil je baziral na njihovi
univerzalni velikosti. Krožno krojenim, dolgim krilom, so pripadale prevelike srajce, preveliki
plašči in ogrinjala. Očitki, da Kenzo z vsako kolekcijo postaja vedno bolj pariški in vedno
manj japonski oblikovalec, z leti niso potihnili. S pojavom minimalizma Armanija in Calvina
Kleina se je Kenzo preusmeril na bolj lahkotne in športne kolekcije.
Leta 1999 se je Kenzo upokojil, svojo modno hišo pa je prepustil svojim asistentom. Kasneje
je njegovo mesto kreativnega direktorja prevzel Antonio Marras. Danes mesto kreativnih
direktorjev zasedata Humberto Leon in Carol Lim, duo, ki stoji za blagovno znamko Opening
Ceremony. Kenzo je vmes prekinil svojo upokojitev ter ustanovil novo blagovno znamko,
Gokan Gobo, ki pokriva področje pohištva in dodatkov za notranjo opremo.

2.4.2 Issey Miyake
Miyake ni bil samo eden od prvih japonskih oblikovalcev, ki se mu je uspelo infiltrirati na
mednarodno modno prizorišče, ampak je s svojim delom tudi znatno pripomogel k razcvetu
kulture ter kreativnosti povojne Japonske. Kot tuji oblikovalec v Parizu ni bil omejen s strani
zahodnjaške modne dediščine, tradicije in pravil. V odsotnosti svoje evropske preteklosti je
tako lahko začel ustvarjati sodobno in univerzalno modo, nevezano na modne trende.
Japonska pa mu je po drugi strani ponujala svojo tradicijo in dediščino, s pomočjo katere se je
lahko dvignil nad vprašanje nacionalnosti ter začel eksperimentirati. (Kawamura, 2004)
Kimono mu je služil kot temelj njegovega skoraj kiparskega načina razmišljanja o odnosu
telesa in oblačila, ki ga obdaja. Slednjega Japonci dojemajo kot embalažo telesa. Med njima
nastaja ”ma“ (japonski izraz za prostor med telesom in oblačilom), ki ustvarja naravno
svobodo in fleksibilnost oblačila, ki je na zunanji strani videno, na notranji pa začuteno.
V začetku svoje kariere je predstavil oblačila, ki so spominjala na plašče japonskih kmetov in
delavcev. Kockasto, prešito platno je bilo včasih njihova alternativa jeansu. Tkanino tabi-ura,
ki je bila včasih rezervirana za spodnji del oprijetih nogavic, je Miyake uporabil za izdelavo
oblačil. Hkrati ponovno odkriva antične umetniške tehnike, kot so shibori, tie-dye, origami
zapogibanje papirja in sashiko ter jih pripelje v sodobno formo. Raziskovanje historičnih
japonskih kostumov samurajev ga je privedlo do eksperimentiranja s formo oklepa, oz.
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zgornjega dela telesa. Skozi konstrukcije, izdelane iz kovine, bambusa, papirja, kamenja in
trsja, je razvijal koncept o gibanju telesa pod in v zunanjem prostoru oblačila. Njegova ideja
o uporabi papirja za izdelavo oblačil izvira iz japonske tradicije, saj so papir uporabljali tudi
za podlaganje zimskih kimonov. Tradicionalne tehnike barvanja, drapiranja, plisiranja,
ovijanja in plastenja, tako postanejo stalnica v delu Miyake-ja.

Slika 17: Colombe obleka, Miyake

Slika 16: Obleka iz konjske dlake,

( vir: TL Magazine )

Miyake ( vir: TL Magazine )

Njegova »Pleats, please« serija oblačil skozi posebno tehnika plisiranja v sebi združuje
strukturo in formo. Navpično, horizontalno ali cik-cakasto plisiranje že izdelanih oblačil
dvakrat do trikrat večjih, kot so kasneje po fazi toplotnega fiksiranja, daje vsakemu oblačilu
pečat individualnosti, saj nobeno oblačilo ni identično drugemu. Po toplotni obdelavi, ko se
oblačila ločijo od zgornje in spodnje plasti papirja, ki jih obdaja, tkanina ohrani svojo novo
pridobljeno strukturo in elastičnost. Osnovno tehniko, prevzeto od Fortuny-ja, je Miyake od
leta 1989 nadgrajeval s tehnološko dovršenimi tkaninami ter novimi pristopi k plisiranju.
Elastičnost in lahkotnost, ki je dosegala efekt druge kože, mu je omogočala nadaljnjo
raziskovanje

gibanja telesa ter oblačila, plesalci pa so mu služili kot inspiracija za

nadaljevanje kolekcije. Posledično jih je na svojih modnih revijah postavil tudi v vlogo
modelov. Leta 1993 je kolekcija »Pleats, please« prerastla tudi v istoimensko blagovno
znamko.
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Slika 18 : Pleats, please, Miyake ( vir: Imperfect blog , Foto : Irving Penn )
Poenostavitev in minimalizacija sta ga pripeljala do koncepta oblačila iz enega kosa blaga, ki
obdaja telo. Rezultat je A-POC obdobje. Serija A-POC (»A piece of cloth« ali kos tkanine)
predstavlja bistvo kimona in spoštljiv japonski odnos do same tkanine. Njene lastnosti, kot so
npr. forma, struktura in padec, bi bile z odvečnimi rezi v tkanino izničene. A-POC serija ni
samo umetniški koncept, ponuja tudi radikalno preobrazbo produkcije oblačil v 21. stoletju.

Slika 19: A-POC, Miyake, modna revija, Pariz, 1999
( vir: Wall Street Journal )

Miyake je kolekcijo zasnoval v sodelovanju z Dai-jem Fujiwaro. Slednji je pet let razvijal
stroj in pripadajočo programsko opremo, ki se uporablja še danes. Temeljila je na starih,
krožnih, pletilnih strojih, iz 30-tih in 40-tih let, ki so jih prvotno uporabljali za izdelavo
spodnjega perila. Zaradi neskončne dolžine krožno pletenega pletiva oz. tube, je lahko
poljubno določal dolžine in širine oblačil ter njihove reze. Kroj oblačila je na plosko položeni
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pletenini že vtkan in sestavlja obe plasti pletenine, kar izključuje dodatno fazo šivanja.
Pletivo omogoča kupcu izbiro in sooblikovanje že izdelanih kosov oblačil, saj si jih lahko iz
kosa blaga izreže sam. Ravno tako ne obstaja pravilni ali napačen način nošenja oblačila.
Zaradi elastičnosti, konfekcijske številke ne obstajajo, enotna velikost pa se prilagodi
vsakemu telesu posebej.

Slika 20: A-POC, demonstracija uporabe, Miyake( vir: Wall Street Journal )

Začetne A-POC kolekcije so bile izdelane iz raschel pletenin, ki vizualno spominjajo na
mrežaste ali čipkaste tkanine, sedaj pa kolekcije vključujejo tudi jeans in prevleke za
pohištvo.
Eksperimentiranje s tradicionalnimi tehnikami in tkaninami je Miyake-ja pripeljalo do
ustanovitve lastnega Miyake Design Studia, ki je posvečen predvsem razvoju novih,
sodobnih, Hi-tech tkanin.

2.5 Dekonstrukcija
Yamamoto in Rei Kaeakubo sta leta 1981 v Parizu, v skupni kolekciji, predstavila vizijo, ki je
v marsičem spremenila takratne poglede na kulturo oblačenja. Dekonstrukcija ali
postmodernistični pogled na modo, ki prekinja z zapovedmi tradicionalnih idej in umetnosti,
je etiketa, ki se je oblikovalcema pripela šele kasneje, čez nekaj let. Izpiljeno in popolno
izdelavo oblačil, značilno za visoko modo in obrtniški pristop, so nadomestili razcefrani
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robovi, raztrganine in po večini standardov uničena oblačila. Neenaki šivi in v volumnu
potencirane silhuete črne barve, so izzivale s svojo aseksualnostjo ter zarezale globoko v
vsako predstavo o estetiki. Takrat škandalozno kolekcijo bi lahko zagovarjali na podlagi
ekonomskega ali političnega stališča. V oblačilih bi lahko razbrali odsev postvojne Japonske,
v kateri sta se rodila in odraščala oba oblikovalca. Uničenje, brezupnost in izgubljene
generacije so vsekakor pustili svoj pečat. Hkrati pa sta nastavila tudi ogledalo zlaganemu
glamurju in ekscesom v obdobju recesije v Evropi. (Kawamura, 2004)
Globalni problem nezaposlenosti mladih generacij, pacifistična gibanja, naravne katastrofe in
vsesplošna revščina so bili sprožilci preobrata v umetnosti in v modi. Tako rojeni
postmodernizem je uporniški odziv na okolje in na otopelost, ki je prevladovala v družbi.
Primerjave med modo punka in dekonstrukcije postajajo smiselna celota, meje med njima pa
vedno bolj zabrisane.
Ena izmed teorij postmodernistične mode temelji na teoriji kontrastov, novo je nadomestilo
staro, spodnje oblačilo postane zgornje, stare vrednote pa se sesuvajo zaradi popolnega
nespoštovanja tradicionalnih metod in estetike. Modni »Pearl Harbour« in »pobiralci cunj« so
samo nekateri izmed pridevnikov, s katerimi so novinarji opisovali novo modno revolucijo.
Modna industrija, ki je poveličevala luksuz in status, je trčila ob svoje popolno nasprotje,
znanilca novega koncepta oblikovanja oblačil. Slednjega so najprej opisovali s pridevnikom
avantgarda, antimoda ter podobno, kot Coco Chanel, estetiko revščine. Nedvomno pa so
ekspresivno močna oblacila Yamamota in Kawakubo začrtala dominantno estetiko 80-tih in
90-tih let prejšnjega stoletja ter prekinila vezi s tradicijo zahoda in vzhoda.

2.5.1 Yohji Yamamoto
Brezčasnost, skromnost in abstrakcija vtkani v kolekcije konceptualnih kontrastov ... saj ni nič
bolj dolgočasnega kot urejen in brezmadežen videz. Yamamotova odsotnost statusnih
simbolov in padajoča ter neoprijeta oblačila namerno pometejo z vsako erotiko. V moških in v
ženskih kolekcijah se poigrava z vprašanjem spolne identitete, androginost tako postaja
ključni element njegovih kolekcij. V zgodnjih kolekcijah vseprisotna črna barva oblačil
postane sinonim za resno in intelektualno klientelo. Črnina začne dominirati na ulicah in v
segmentu oblikovanja večernih oblačil. Yamamotov prelom s tradicijo Japonske je samo
navidezen, v samem bistvu še vedno ostaja zvest raziskovanju prostora med telesom in
oblačilom, plastenju in univerzalnosti kimona.
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2.5.1.1 Črna, rdeča, bela
Skromna in arogantna hkrati ..., črno Yamamoto dojema kot inteligentno, sodobno barvo, ki
začrta silhueto. Bela barva pa je s svojim futuristično osebnostjo tista, ki je barva prihodnosti.
Dodatki rdeče barve v morju črnine delujejo kot krik, hkrati pa črna barva postane še
intenzivnejša. Močne barve so ga hitro zdolgočasile, toda rdeča je vseskozi prisotna stalnica
njegovih moških in ženskih kolekcij, saj dviguje vzdušje. Prizvok temačnosti v svojih
kolekcijah je Yamamoto gradil s pomočjo črnine in uporabe težko padajočih materialov.
Psihološko kokonasta oblačila nudijo zaščito pred svetom. V realnosti se, kot samuraj, v
črnini zliješ s temo in postaneš neopazen. Skozi stoletja so bile črne tkanine v evropskem
prostoru namenjene predvsem formalnim, večernim oblačilom. S Chanelovo malo črno
oblekico so postale sprejemljive tudi v popoldanskem času. V 50-tih letih je črna barva
postala simbol uporništva ter umetniške klike. Po zaslugi japonskih oblikovalcev črnina v 80tih letih postane del vsakdanje garderobe. (English, 2011)

2.5.1.2 Filozofija antimode
Hifu = koža = anti-stil ... Hifu oblačila so zanemarjena, razpadajoča, delujejo konfuzno in
odsevajo žalost ljudi, ki jih nosijo. Raztrganine oblačil simbolizirajo emocionalno krhkost
lastnika oblačila. Povezovanje forme oblačila s pomenom in spomini ter njegova izjava o
lepoti

poškodovanih,

umazanih in

polomljenih stvari, ga povezuje s

filozofijo

eksistencializma.
•

Njegove kolekcije so izraz upora proti elitistični družbi, nepovezani in raztrgani
miselnosti, hkrati jih predstavlja tudi kot primer mučenega intelektualizma. Njegov
upor se nadaljuje preko ignorance svoje nacionalnosti, saj se je želel izogniti
nepotrebnemu etiketiranju. Stremel je k brezčasnosti in geografski neopredeljivosti
svojega dela.



Dostojanstvo revščine, prisotno v delu nemškega fotografa Augusta Sandersa, je
Yamamota fasciniralo s stališča povezave med načinom življenja in njegovim
odsevom v oblačilih. Slednja se z lastnikom povežejo v neločljivo celoto, postanejo
del njega in njegov najboljši prijatelj. Videz ponošenih oblačil Yamamotovim
kolekcijam doda patino in eksistencialistično globino. Prihodnost brez preteklosti ne
obstaja.
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Slika 21: Kimono, Yamamoto, 1983

Slika 22: Krilo in pulover, Kawakubo,

( vir: The Metropolitan Museum of Art )

1983 (vir: The Kyoto Costume Institute,
Foto: Takashi Hatakeyama )



Dolgoletno zavračanje visoke mode, ki določa status in podpira socialne razlike, je
Yamamota pripeljalo do uvajanja le-te v Pret-a-porter kolekcije. Demokratičnost mode
je njegova življenjska filozofija.

2.5.1.3 Androginost
Yamamoto in Kawakubo sta moškim oblačilom odvzela vse, kar je bilo tradicionalnega in
zabrisala meje med ženskim in moškim principom v modi. V iskanju nove moške identitete
sta odstranila podložena ramena iz suknjičev, se poigrala s proporci ter poiskala nove
volumne. V želji po udobju in lahkotnosti oblačil sta poglobila rokavne izreze, zaoblila
ramena, zrahljala in nižje postavila zapenjanje ter se znebila podloge. Videz asimetrije in
neravnovesja, ki sta popolno nasprotje tradicionalnemu moškemu principu, sta še potencirala
s predelavo srajc in hlač. Rokave sta nesimetrično podaljšala, hlače pa občutno skrajšala in jih
splisirala ali zdrapirala.


Yamamoto je želel ustvariti oblačila, ki bi jih ljudje lahko nosili celo življenje, ležerna
in udobna, prava oblačila, ne samo modo. Osnovna forma njegovih moških oblačil
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izhaja iz suknjiča z dvorednim zapenjanjem, ki jo oblikovalec razvija s pomočjo
asimetrije in pretiravanja v formi. V njegovih kasnejših kolekcijah so hlače
nadomestila dolga, drapirana krila, ki jih je uvajal tudi v poslovno sfero. S tem je
uničil še zadnji moški ideal.

Slika 23: Modna revija, moška kolekcija S/S 2012, Yamamoto ( Vir: Vogue )



Androginost njegovih kolekcij je razvidna tudi iz njegovega pristopa k oblikovanju
oblačil. Na prvo mesto postavlja tkanino, njeno strukturo in padec, kar ga neločljivo
povezuje z japonskim dojemanjem materialnega in teorije kimona. Sledi faza
modeliranja, ki je enaka, ne glede na moško ali žensko oblačilo. Njegovo izhodišče sta
točki, pomaknjeni malo višje od vrha lopatic. Tkanina, nameščena na tem delu telesa,
tako dobi najlepši padec.



Yamamoto svoje moške kolekcije zagovarja kot produkt iskanja moške plati osebnosti
v ženski. Le-ta lahko enako dobro funkcionira tudi v njegovih moških oblačilih. S tem
se oddaljuje od vloge lutke, ki jo je ženskam namenila zahodna družba. (English,
2011)
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2.5.1.4 Zahodni koncept
Yamamoto se je izmed vseh japonskih oblikovalcev najbolj približal konceptom evropske
mode. Spoštovanju do zahodne kulture navkljub pa je v že ustaljenih normah iskal svoj izraz
ter premikal meje dovoljenega in tradicionalnega. V drugi polovici 90-tih let se je odločil
soočiti tudi z lastnimi tabuji in prepričanji.


Kimonu se je v svojih kolekcijah dolgo izogibal, saj ni želel prodajati spominkov.
Naposled je leta 1995 končno predstavil kimono kolekcijo, v kateri se je poklonil tudi
evropskim oblikovalcem iz 50-tih in 60-tih let. V kolekciji so prevladovale
geometrijske forme, ki jim je dodal barvne kroge izdelane s shibori tehniko.

Slika 24: Poročna obleka, Yamamoto, 2000

Slika 25: Obleka, Yamamoto, 1990

( vir: The Metropolitan Museum of Art )

( vir: The Kyoto Costume Institute,
Foto: Takashi Hatakeyama )



Krinoline so ga fascinirale zaradi prostorskega volumna, ki so ga ustvarjale. Sledila je
kolekcija poročnih oblek, ki jo je z dobršno mero humorja predstavil v Moulin Rougu.
V letih 1997-2001 se je poigraval z idejo visoke mode ter se v kolekcijah zgledoval po
Diorjevem »New Look-u« in Chanelovem stilu oblek. Predstavil je svojo vizijo
sodobne visoke mode, ki je bila ustvarjena za sedanjost.
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Yamamoto v svojih kolekcijah posega po klasičnih tehnikah izdelave in krojenju
visoke mode, z estetskimi načeli japonske asimetrije pa jih privede do faze kulturne in
geografske neopredeljenosti.

2.5.2 Rei Kawakubo
Rei Kawakubo je ustanovila svojo blagovno znamko leta 1969, uradno pa jo je, pod imenom
Comme des Garcoins, predstavila leta 1973. V Parizu je svoj prvi butik odprla leta 1980,
svojo prvo kolekcijo pa je predstavila skupaj z Yamamotom leto pozneje. Oba oblikovalca sta
bila produkt povojne Japonske, kjer je prevladovala revščina, začel se je razkroj tradicionalnih
in moralnih vrednot. Pojav feminizma je bil le eden od preobratov v sicer patriarhalni,
tradicionalni družbi. Status ženske je bil v preteklih stoletjih omejen na vlogo matere, po vojni
pa se je začel proces uvajanja enakopravnosti spolov. Volilna pravica, upor proti seksizmu v
medijih, pravica do šolanja in do zaposlitve so bile le nekatera od področij, ki so zamajale
temelje obstoječega sistema. Razkroj stereotipne ženske podobe ter njena ponovna
rekonstrukcija je temelj ustvarjanja Rei Kawakubo. Raziskovanje relacije telo in oblačilo, ki ji
kot osnova služi kimono, Kawakubo približuje načinu razmišljanja ostalim japonskim
oblikovalcem. Njen lasten pečat je razviden skozi filozofijo zen-a, občudovanju lepote in
hkrati tudi njenega razkroja, združenega z ekspresivnostjo ter nenehnim iskanjem novejšega,
še pred novim.

2.5.2.1 Feminizem
Ideologija feminizma je v konceptu oblikovanja oblačil temelj njene estetike. Želja po
neodvisnosti od patriarhalnega principa družbe, jo je pripeljala do ustanovitve lastne blagovne
znamke. Poslovne japonske ženske so še danes deležne neodobravanja s strani tradicionalne
struje, saj jih označujejo za sebične in jim zamerijo njihovo nesprejemanje matriarhalne vloge
v družbi. Družbeni ustroj ženske že stoletja potiska v igranje določenih vlog. Za razliko od
uveljavljenih stereotipov, Kawakubo oblikuje oblačila za neodvisne ženske, ki za pozornost
nasprotnega spola ne potrebujejo poudarjanja telesnih oblin, ampak se raje zanesejo na svoj
intelekt. Posledično oblačila predstavlja na pravih, resničnih ljudeh, ženskah, ki zaradi svoje
starosti in drugačnosti ne sovpadajo s klasičnimi kanoni modne industrije. (English, 2011)
Teorija kimona, ki telo obdaja, a ga za razliko od zahodne estetike ne razkriva, jo je pripeljala
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do ideje popolne enakopravnosti med spoloma, brez razlik med moškim in ženskim
oblačilom. Slednje naj bi ljudem dovoljevalo izražati njihovo bistvo, brez poudarjenih,
motečih telesnih atributov. Njena kolekcija iz leta 1997 »Bump Collection«, v kateri je
oblačilo postalo telo, kritizira obsedenost s popolnim ženskim telesom. Blazinice, dodane na
strateških mestih telesa, kot npr. ramena, boki in zadnjica, zastavljajo vprašanje, če je
privlačnost lahko določena le s silhueto telesa ter tako izziva norme sodobne družbe. Sodobno
oblikovanje oblačil je v okvirih japonskih oblikovalcev preraslo vlogo statusnega in spolnega
simbola, prešlo v zrelejšo fazo ter se začelo posvečati psihološkemu portretu in potrebam
posameznika.

Slika 26: Modna revija, ženska kolekcija S/S 1997, Comme des Garçons ( Vir: Vogue )

2.5.2.2 Dekonstrukcija – rekonstrukcija
Rei s svojim raziskovanjem razbija ustaljeno miselnost o namenu oblačil. Skozi
dekonstrukcijo standardiziranih, zahodnjaških oblačil ter njihovo ponovno rekonstrukcijo,
poskuša ustvariti nekaj, kar ni naredil še nihče ter se na ta način izogniti predvidljivosti.
Spontanost ter namerno ustvarjanje napak v tekstilu in v oblačilih, za razliko od popolne
izdelave masovne produkcije, zagotavlja unikatnost. Slednja je skoraj izginila s pojavom PretA- Porter kolekcij, veščine ročnega šivanja, unikatnosti in finih krojaških tehnik, značilnih za
visoko modo, pa so bile potisnjene na obrobje ustvarjanja.
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Konstruiranje oblačil je pri Kawakubo razdeljeno na dve fazi, dekonstrukcijo in
rekonstrukcijo. Oblačilom najprej odvzame namembnost in jih razstavi. V naslednji fazi jih
ponovno, neobremenjena z njihovo funkcionalnostjo, sestavi. Posledično je veliko njenih
oblačil več funkcionalnih ter se jih lahko nosi na različne načine, odvisno od trenutnih potreb
lastnika oblačila.

2.5.2.3 Telo in volumen
Raziskovanje prostora in volumna jo je pripeljalo do popolne preobrazbe proporcev telesa. Ne
oziranje na dejansko silhueto telesa, ki leži pod oblačili ter občasna neuporaba krojev, je
razvidna iz kolekcije »Englands Lost Empire«. Kombinacija tipičnih in netipičnih materialov
je bila podprta z drapiranjem okoli telesa.

Slika 27: Modna revija, ženska kolekcija kolekcija S/S 2006, Comme des Garçons
( Vir: Vogue )
Oblačila so bila izvedena iz enega kosa tkanine, tartana, kamuflažnih potiskov in cvetličnih,
polinezijskih vzorcev. Zavračanje tradicionalnih načinov krojenja in modeliranja ter
neuporaba tkanin, značilnih za visoko modo, predstavlja kritiko modnega tradicionalnega
sistema. Podobno kot Miyake se je tudi Kawakubo spogledovala z arhitekturo, saj je v njej
videla podobno strukturo kot v minimalističnih in preprostih delavskih oblačilih.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Naloga temelji na transformaciji tradicionalnega oblačila kimona, v sodobno formo. V iskanju
odgovora na vprašanje o kimonu, kot oblačilu prihodnosti, sem razvila mini kolekcijo oblačil,
pri katerih sem eksperimentirala z osnovnimi karakteristikami kimona, kot so ploskovitost,
geometrija v modelaciji, ročna izdelava, vzorec, barva, tkanina, silhueta, večplastnost,
odsotnost zapenjanja in posledično ovijanje ter prepasovanje z obijem. Mini kolekcijo oblačil
sem modelirala v odsotnosti osnovnih krojev, na klasični krojaški lutki. Slednja mi je
omogočala večji nadzor nad padcem tkanine in njenim volumnom. Kolekcijo sem gradila na
sestavljanju pravokotnikov in kvadratov, ki sestavljajo osnovno konstrukcijo kimona.
Geometrijski pristop mi je služil kot osnova, iz katere sem lahko prehajala med ploskovitostjo
tradicionalnega oblačila in 3-D formo posodobljene verzije.
Japonski kimono v sebi nosi zgodbo. Pripoveduje jo skozi ročno tkane svile, v katere so ujeti
motivi iz narave. Moja pripoved ne vsebuje bogatih tkanin in vzorcev, v njihovo vlogo sem
postavila draperijo. Bogastvo tradicionalne tkanine in minimalizem osnovne konstrukcije sem
želela obrniti na glavo, zamenjati njuni vlogi in ju postaviti v sodobnejši okvir, v katerega sem
postavila voluminozne draperije in preproste, nevpadljive, enobarvne tkanine, ki ovijajo telo.
Poleg motivov sem s pomočjo modeliranja v kolekcijo vnesla tudi osnovno podobo kimona.
V-izrez, preklop in linijo obija sem v sodobno obliko prenesla s pomočjo plisiranja in
poševnega polaganja tkanin. Barvitost kimona sem v svoji kolekciji nadomestila z
monokromatsko tonsko lestvico, ki mi je zaradi svoje nevpadljivosti omogočila dodatno
poigravanje z volumnom in modelacijo oblačil. Večplastnost japonskega kimona ni vidna
samo na njegovi površini,

ampak je prisotna tudi pri sestavljanju celotne tradicionalne

podobe. Slednja je sestavljena iz spodnjega in zgornjega oblačila, ovratnika, obija in umetelno
oblikovane pentlje na hrbtu ter posledično zahteva dodatno pomoč pri oblačenju. Preprostost
ovijanja in odsotnost gumbov in zadrg torej ne odtehtajo kompliciranega načina oblačenja, ki
pripelje do končnega rezultata. Posledično sem se pri snovanju kolekcije odrekla
tradicionalnemu načinu oblačenja, ga pripeljala v sedanjost in uvedla zapenjanje. Dinamiko, v
trakove podaljšanih rokavov kimona, sem v kolekciji nadomestila z bolj praktično izpeljanko
ogrinjala. V svoji strojno zašiti kolekciji sem se odrekla tudi klasičnemu, ročnemu
sestavljanju kimona. Slednjemu sem se oddolžila z ročno izdelanimi resami ter

ročno

izdelanimi detajli. V oblačilih sem tako želela ohraniti vsaj del tradicionalne note, ki jim je
zaradi drobnih napakic in nepopolnosti podarila unikaten in oseben pečat.
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4 REZULTATI

Z razvojem mini kolekcije sem želela odgovoriti na vprašanje o prihodnosti japonskega
kimona. Oblačilo prihodnosti si predstavljam kot zmes sodobnega in tradicionalnega.
Sodobnost razumem v smislu nadgrajevanja in črpanja inspiracije iz že obstoječih oblačil,
oziroma tradicionalnih kosov in principov izdelave in oblačenja. V nalogi sem s pomočjo
modeliranja transformirala prepoznavno oblačilo kimono in ga privedla do nove podobe, bolj
izčiščene v smislu barve in vzorca. S tem sem kimonu odvzela njegovo primarno osebnost.
Njegovo zgodbo sem ponovno zgradila s pomočjo raznolikosti, v sami konstrukciji oblačil.
Univerzalnost osnovnega kroja kimona sovpada s sodobnimi smernicami, saj zagotavlja
hitrejšo produkcijo oblačil. Slednjo sem želela z razbijanjem na kvadrate in pravokotnike
pripeljati še dlje ter oblikovati oblačila, ki so efektna v sami formi, toda preprosta za izdelavo.
V obdobju masovne produkcije je tradicionalni, ročni način izdelave oblačil že skoraj
zanemarjen. Popolna izdelava oblačil pa kljub temu ne nadomesti človeškega faktorja drobnih
napakic in osebne note, ki jo dajejo oblačilu. Ročno izdelani detajli so zaokrožili podobo
oblikovane kolekcije in ji podarili osebni pečat.
Kimono je oblačilo prihodnosti. Preprosta izvedba in njegova vsebina sovpadata s smernicami
sodobnega oblikovanja oblačil in enostavne produkcije. Kot vir inspiracije odpira teme, ki so
aktualne danes, in ki vodijo tudi v prihodnost. Slednja bo še naprej raziskovala odnos med
telesom in oblačilom in iskala nove načine za izražanje individualnosti posameznika. V
drugačnosti tekstila, raznolikosti oblike, v tistih drobnih detajlih, ki oblačilo ločijo od vseh
ostalih ...
Vsak oblikovalec ima svoj podpis, svojo estetiko in svoj način dela, ki ga loči od ostalih
sodobnikov. Kimono bo zato tudi v prihodnosti odkrit vedno znova, drugačen, spremenjen in
transformiran. Prilagojen za novo obdobje, preoblikovan skozi oči posameznih oblikovalcev,
ki jim bo skupno oziranje v preteklost ter pogled v prihodnost ... In krog bo znova sklenjen.
V nadaljevanju sledi predstavitev inspiracije, skic in fotografije oblikovane kolekcije, Novi
kimono.
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OVIJANJE
Slika 28: Ovijanje, inspiracija in skice
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Slike 29: Obleka, Foto: Matjaž Banič, Model: Špela, Ličenje: Empera3zz, Špela Veble
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2-D IN 3-D FORMA
Slika 30: 2-D in 3-D forma, inspiracija in skice
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Slika 31: Obleka, Foto: Matjaž Banič, Model: Špela, Ličenje: Empera3zz, Špela Veble
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TELO IN OBLACILO
Slika 32 : Telo in oblačilo, inspiracija in skice
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Slika 33: Obleka, Foto: Matjaž Banič, Model: Špela, Ličenje: Empera3zz , Špela Veble
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PLASTENJE
Slika 34: Plastenje, inspiracija in skice
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Slika 35: Obleka, Foto: Matjaž Banič, Model: Špela, Ličenje: Empera3zz , Špela Veble
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PLISIRANJE
Slika 36: Plisiranje, Inspiracija in skica
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Slika 37: Obleka, Foto: Matjaž Banič, Model: Špela, Ličenje: Empera3zz , Špela Veble
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5 ZAKLJUČEK
Kimono je oblačilo preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V svoji več stoletni zgodovini je
doživel že veliko različnih interpretacij in namenov uporabe. Ob prelomu stoletja se je
kimono znašel v dvojni vlogi. Kot oblačilo tradicije je spominjal na patriarhalno ureditev
japonske družbe ter ženskam dodeljeno, podrejeno vlogo. Istočasno pa se je v Evropi dogajal
proces osvobajanja ženskega telesa, kimono pa je bil postavljen v vlogo znanilca prihajajočih
sprememb. V vlogo simbola, razpadajoče države, so ga ponovno postavili po drugi svetovni
vojni, ko se je v modi pojavila nova smer, dekonstrukcija. Slednja je koncept kimona
predstavila v posodobljeni, minimalistični obliki, ki se razvija še danes. V svoji preprostosti
kimono vsekakor sovpada s sodobnimi smernicami, potrebami in hitrim tempom življenja.
Osebne zgodbe, ki stojijo za ročno stkanimi, izvezenimi ali potiskanimi tkaninami, so
tradicionalnemu kimonu podelile pečat individualnosti. Tradicionalna oblika kimona bo
verjetno še naprej ostala omejena na manjše ciljne skupine. Toda koncept, ki stoji za tem
oblačilom, bo še naprej služil kot vir inspiracije novim generacijam oblikovalcev.
V svoji kolekciji sem želela na novo povedati zgodbo tradicionalnega oblačila, saj menim, da
v sebi skriva več, kot je vidno očem. V njegovi večplastnosti tkanine se skriva še mnogo
nepovedanih zgodb. Moja kolekcija, Novi kimono, ja samo ena od njih ...
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