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Asiater på cat wa l k en S/S 2013

men i takt med at de asiatiske markeder er blevet mere pengestærke, er der kommet mere fokus på de asiatiske modeller, og allerede
for et år siden havde GrenaaBuchard fået bl.a. kinesiske Weiwei til
at gå show for David Andersen i København. 2pm Modelmanagement mærker også denne tendens: “Vi oplever, at de udenlandske
kunder i stigende grad efterspørger asiatiske modeller, men tendensen har endnu ikke forplantet sig til det danske marked. Det
hænger måske sammen med, at de udenlandske kunder ofte er
mere globale i deres markedsføring og går mere målrettet efter de
nye, pengestærke asiatiske markeder. Når det er sagt, tror jeg heller ikke, at man skal undervurdere den politiske signalværdi, der
ligger i at anvende modeller med forskellig etnicitet – selv om der
efterhånden er tærsket meget langhalm på dette. Endelig handler det selvfølgelig også om skønhed, som efter min mening altid
kommer i første række,” siger Sarah Stenfeldt, booker hos 2pm
Modelmanagement.
Men er gul så den nye sort, og er de asiatiske modeller
ved at overtage podierne i takt med den stigende verdensdominans? Ifølge Sarah er svaret nej, og det er der en ganske særlig
forklaring på: “Hvis man kigger godt efter, vil man opdage, at de
asiatiske modeller ligner de europæiske piger. Det skyldes, at de
asiatiske piger søger det europæiske og derfor hellere vil identificere sig med en asiatisk model med vestlige træk. Derfor er de
mest populære asiatiske modeller et miks af asiater og europæere.
Faktisk findes der en hel skønhedsindustri i Asien, der tilbyder
øjenoperationer, der gør de skæve øjne knap så skæve – det er ret
absurd.”
Umiddelbart ser det altså ikke ud til, at gul bliver den nye sort –
i hvert fald ikke i sin rene form. Spørgsmålet er måske snarere,
hvornår asiaterne begynder at identificere sig med sig selv og sin
egen kultur frem for at efterstræbe de vestlige skønhedsidealer.
Sker det, vil vi givetvis opleve et større og mere nuanceret boom i
asiatiske modeller.
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I 1990’erne sang Michael Jackson: “It doesn’t matter if you are
black or white.” Et budskab, som efterhånden står bøjet i neon i
vores bevidsthed, og hvis betydning langt de fleste heldigvis kan
nikke genkendende til. For verden er i enhver forstand blevet mere
nuanceret, og at tale om hudfarve er ikke længere forbudt eller forbundet med tabu – eller er det? Hvor mange kan egentlig sige sig
helt fri for at føle en vis politisk korrekt forlegenhed ved den gamle
version af Elefantens Vuggevise, hvor niggerdreng endnu ikke er
udskiftet med kokosnød, eller børnebogen ’Rasmus får besøg’,
hvor ordet neger springer i øjnene på hver eneste side?
Ifølge Klaus Kjøller, lektor i moderne sprog
og sprogbrug ved Københavns Universitet, er neger da
også en uacceptabel betegnelse, som man bevidst har forsøgt at
støvsuge sproget for, men han understreger, at han ikke opfatter
almindelig snak om hudfarve som tabubelagt: “Der er ikke noget
stigmatiserende i at tale om hudfarve. Det er f.eks. helt fint at bruge betegnelsen sort om en sort person. Som tommelfingerregel
kan man tillade sig at bruge den betegnelse, som den pågældende
person bruger om sig selv.” Adfærdsforsker Jill Byrnit fra Institut
for Psykologi, Syddansk Universitet, er enig, men oplever alligevel, at mange danskere har svært ved at tale om hudfarve, især den
ældre generation. Hun mener dog, at der er ved at ske et opbrud:
“De helt unge har betydeligt nemmere ved at tale om hudfarve,
hvilket muligvis skyldes, at de er opvokset med kammerater med
anden etnicitet.”
Så fik vi det på plads og tør derfor godt bevæge os videre. For der er noget på færde med de asiatiske modeller. De sorte
skønheder har længe indtaget podierne sammen med de hvide,
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Asiens voksende økonomi har ikke bare medført asiatisk inspirerede
modetrends, men også asiatiske modeller. Men er gul blevet den nye
sort i takt med, at asiaternes pengepung er vokset? Og kan man
overhovedet tillade sig at tale om hudfarve i dag?

