Modekunstneren Henrik
Vibskov elsker
den dynamik,
der opstår i
mødet mellem
de asiatiske
traditioner og
vestlig mode.

A S I E N S N Y E , BÆ R E DYGT I G E
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Modeuger, bæredygtighed og CSR er ikke kun
noget, der optager Vesten. Med initiativet Garments
Without Guilt og en insisteren på at tage det lokale
håndværk ind i en ny tidsalder vil ulandet Sri Lanka
positionere sig som Asiens nye, bæredygtige inf luencer. Vi er taget med til Mercedes-Benz Fashion
Week Sri Lanka og har besøgt de lokale vævere, som
danske Henrik Vibskov samarbejder med.
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Vibskov x landsby-vævere
Designer Henrik Vibskov, der er kendt for at fusionere kunst, musik og mode i et lettere gakket
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kulpturelle silhuetter, futuristiske
sportsdetaljer, undertøj med påskriften Eco Lovers og lange, luftige kjoler i sari-version. Ligesom i
resten af verden var moden mange
facetteret, da de studerende på Colombos
designskole AOD, Academy of Design, viste
deres afgangskollektioner ved Mercedes-Benz
Fashion Week Sri Lanka for et publikum, der
ikke kun talte øens modeelite, men også inviterede fra hele verden. For den smukke dråbeformede ø er klar til at sætte sit præg på mode
verdenen. Ikke alene i form af nye, spirende
designtalenter, men i lige så høj grad i form af
et velfungerende økosystem, der bl.a. betyder,
at de designstuderende såvel som udenlandske designere arbejder tæt sammen med de
dygtige håndværkere ude i landsbyerne for
at tage det lokale håndværk ind i en ny tidsalder. Det gode håndværk er nemlig værdsat
som aldrig før, både i mode- og designverdenen, og hvis det skal overleve i en tid, hvor det
meste stadig handler om hurtig produktion og
bundlinje, er der nogen, der må tage affære.
Samtidig er det en vigtig del af vores kultur og
selvforståelse, og i en globaliseret verden, hvor
alt efterhånden ligner hinanden mere og mere,
er det en måde at differentiere sig på. Endelig
er der hele det sociale og bæredygtige aspekt
ved at producere lokalt.

ELLE & D E N N Y E M O D E V E R D E N

For Henrik
Vibskov er
målet at være
100 procent
bæredygtig,
og samarbejdet med
Sri Lankas
vævere er
et led i den
proces.

De unge generationer er vendt
tilbage til vævene,
efter at Vesten har
fået øjnene op
for CSR-vinklen i
det traditionelle
håndværk.

de processer forsvinder,” siger han og fortsætter: ”Der opstår et spændende clash, når
vestlig mode møder lokale håndværk rundtomkring i verden. Det giver ligesom et dybere lag, og så er det en måde at udfordre mig
selv på som designer.” Samarbejdet med de
lokale vævere afspejler samtidig den retning,
Henrik Vibskov er på vej i: ”Vores mål er at
producere 100 procent bæredygtigt om et
par år, og vi er allerede
godt på vej. Især med
vores økologiske bomulds- og jerseykvaliteter og dunjakker, hvor
fyldet er lavet af genanvendeligt plastik, men
også i forhold til en del
af vores knapper, som
er støbt af nødder og
derfor kan nedbrydes i
naturen. Når man ser
på, hvad der sker med
verden lige nu, og hvordan vi er ved at smadre
den, er alle nødt til at
gøre noget.”

Women
empowerment

En times taxikørsel fra Sri Lankas hovedstad, Colombo, sidder en spinkel 82-årig
mand i en åbenstående skjorte og spinder
tråd til lyden af livlig fuglekvidder og et
gammelt cykelhjul. Tik, tik, tik, tik, tik, tik.
Han har vævet, siden han var barn, hvor han
begyndte at kigge sin mor over skulderen,
og i dag er han en af landsbyens dygtigste
vævere. Det er i denne landsby, de vævede
tekstiler til Henrik Vibskovs minikollektion
er blevet til. Uden for et andet hus sidder
mor og datter over for hinanden og væver
på hver sin store mandshøje trævæv. “Når
jeg væver, tænker jeg tit på, hvem der mon
kommer til at gå i det – måske kommer det
endda på en catwalk,” siger datteren Iresha
smilende og lidt genert. Hun virker stolt
over det sirlige håndarbejde, som langsomt
toner frem på væven.
Arbejdet i landsbyerne har ikke alene til
formål at bevare øens traditionelle væveSIDE 63
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og teatralsk udtryk, viste sammen med en lille
håndfuld
udenlandske designere sin S/S
2019-kollektion, ’Due to
sudden weather change’, ved årets mode
uge i Sri Lanka. Han
har desuden arbejdet
tæt sammen med øens
lokale vævere, som er
Henrik
organiseret af AOD under navnet Urban Island
Textiles, i forbindelse med en lille, eksklusiv
limited edition-kollektion, som det er planen
at lancere snart: ”Tanken er at udvælge et
par enkle styles fra kollektionen og kombinere dem med de fine lokalvævede tekstiler,
som rummer en tydelig historiefortælling,”
siger Henrik Vibskov. “I Sri Lanka mestrer
de nogle helt fantastiske væveteknikker. Det
er håndværket i sin reneste form – det i sig
selv er dybt fascinerende,” siger han og tilføjer: ”Samtidig er det meget hands-on, fordi de
arbejder efter nogle ret old-school håndtegnede skemaer. I Sri Lanka endte jeg med at
skubbe computeren væk og tegne mønstrene
op med mine børns farveblyanter.”
Henrik Vibskov har tidligere lavet lignende
projekter i både Afrika og Indien: ”For mig er
det vigtigt at holde fast i de lokale håndværk,
som vidner om kultur generation efter generation og samtidig rummer et vigtigt element af
historiefortælling. Det er skræmmende, hvis
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”I SRI LANKA
endte jeg med at
SKUBBE computeren væk og tegne MØNSTRENE
op med mine
børns FARVE
BLYANTER”

MAHEEN KHAN
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ITR BY KHYATI PANDE

Linda Speldewinde er
srilankansk
modes
enmandshær
– hun har
banet vejen
for østatens
CSR-vinkel.

teknikker og bringe dem ind i en ny tidsalder, men også at forbedre forholdene for
de lokale familier og give dem et arbejde,
de kan være stolte af. Inden AOD kom ind
i billedet, oplevede man et drastisk fald i
efterspørgslen på de håndvævede tekstiler, hvilket, ifølge AOD, skyldtes, at man
ikke havde formået at tænke i nye designbaner og fokusere på de rigtige produkter.
Den faldende efterspørgsel betød, at nogle
kvinder tog til Mellemøsten for at tjene
som hushjælp og derfor var væk fra deres
familier i lange perioder. Nu er kvinderne
igen tilbage ved vævene og deres familier
og kan tjene deres egne penge, hvilket
betyder en højere levestandard og bedre
uddannelse af børnene. Da vi forlader
landsbyen, er det med en klar følelse af, at
denne ordning betyder uendelig meget for
de enkelte familier.
AOD’s mål er da også at gøre familierne
selvhjulpne: ”Vi tror ikke på, at velgørenhed er vejen frem. Vi skal selv skabe et
marked for det gode håndværk, så de lokale kan fortsætte med at tjene deres egne
penge. Her kommer vores designskole

”Det
TRADITIONELLE
HÅNDVÆRK kan
sagtens være
NUTIDIGT og på
INTERNATIONALT
niveau – det
KRÆVER bare,
at vi SÆTTER de
RIGTIGE FOLK
sammen”
Linda Speldewinde

bl.a. ind i billedet, fordi de studerende
kan være med til at fange tidens tendenser og samtidig arbejde med de lokale
håndværkere, så der opstår noget, der er
interessant for resten af verden,” siger Lin
Gong-Deutschmann, adm. direktør for
AOD.

Uland som influencer
For at forstå, hvad der sker i Sri Lanka
lige nu, er man nødt til at kende Linda
Speldewinde. Powerkvinden, der spottede potentialet for øens lokale håndværk og samtidig så en ide i at skabe en
bæredygtig profil for øens fabrikker og
derfor allerede, da hun var i start-20’erne, grundlagde designskolen AOD i sin
hjemby Colombo. Hun er også hovedSIDE 64

kraften bag øens årlige modeuge, Mercedes-Benz Fashion Week Sri Lanka, samt
designfestivalen Sri Lanka Design Week
og butikken Urban Island Store i Colombo,
hvorfra øens bedste håndværk sælges side
om side med bl.a. casualwear og badetøj,
som Sri Lanka er særligt kendt for.
”Det har været vigtigt for os at sikre, at der
er en platform for de designere, vi uddanner, og at få de lokale håndværkere til at gå
hånd i hånd med vores designere, hvilket
bl.a. sker via faget Heritage (arv, red.), hvor
opgaven er at skabe design sammen med
de lokale. Vi har længe arbejdet på dette
økosystem,” siger Linda med sin karakteristiske og dybt charmerende singalesiske
accent og fortsætter: ”I Vesten taler man
meget om bæredygtighed og social ansvarlighed, men vi er også nødt til at følge med,
fordi rigtig meget tøj bliver produceret her
i Sydasien. Vores mål er at blive en influencer i Asien i forhold til det gode håndværk
og produktionsdelen,” siger hun med lige
dele power og beskedenhed og henviser
samtidig til initiativet Garments Without
Guilt, som bl.a. sikrer ordentlige fysiske og
psykiske rammer på øens mange grønne
fabrikker og udelukker børnearbejde. Som
et af de grundlæggende principper i Garments Without Guilt lyder: ”Children have
no business in our business” (børn har
ikke noget at gøre i vores forretning, red.).
Hun fortsætter: ”Samtidig tror vi på, at
samarbejder som det med Henrik Vibskov
kan være med til at give os en stemme ude
i verden.”

En ny mikrotendens
Henrik Vibskov er heldigvis langtfra den
eneste designer, der forsøger at holde liv i
det traditionelle håndværk ude i verden og
samtidig bidrage til social bæredygtighed.
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HÅNDVÆRK,
SOM SRI LANKA
ER KENDT FOR

I butikken
Urban Island
Store i Colombo finder
du Sri Lankas
bedste håndværk. Snart kan
det også købes
i Danmark.

H Å N DVÆV N I N G
Sri Lankas fine væveteknik, der
foregår på store trævæve, skaber et fast udtryk, som gør sig
godt til både tøj og tekstiler til
hjemmet.
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B AT I K
Batik, som er kendetegnet ved sit
let krakelerede udtryk, bliver produceret over hele øen. En teknik,
hvor man lægger voks på stoffet,
de steder, hvor man ikke ønsker
farve, men hvor der alligevel opstår et fint netværk af årer der,
hvor farven trænger igennem
voksens revner.

Lige nu er der ved at opstå en mikrotendens, hvor flere og flere designere indgår
spændende samarbejder. Tag f.eks. færøske Gudrun & Gudrun, som har givet en
revival til færøsk strik ved dels at indgå
aftaler med øens lokale strikkere, dels at
samarbejde med Jordan og Peru som led
i et Women’s Empowerment-projekt. For
ikke at nævne den danske strikdesigner
Helga Isager, der har været i Indien for at
videregive sin viden til de lokale strikkere i
programmet Koco, Knit One Change One,
og snart tager af sted igen for at få dem til
at producere nogle af hendes nye design.
Også Østerbro-baserede Søstjernen, som
producerer tøj i bedste kvalitet i eget navn,
har længe haft stor succes med sine strikkede ’Tunis’-huer skabt af kvinder fra Menzel Bourguiba i det nordlige Tunesien. Huerne er en del af projektet Empowerment
Through Design, hvis formål er at give
kvinderne en indtægt og indflydelse i samfundet. Det samme gør sig gældende for
danske Carcel, der skaber de fineste styles
i samarbejde med fængslede kvinder i Peru
og Thailand, og som lynhurtigt fik omtale
i Vogue og fandt vej til internationale web
shops som Net-a-porter og Browns.

Holistisk livssyn
Retter vi igen blikket mod Sri Lanka,
bliver et spørgsmål ved med at dukke
op: Hvordan kan et uland være så langt
fremme i sin tilgang til bæredygtighed?
Normalt er det først et indsatsområde,
der melder sig, når det økonomiske fundament er på plads. Linda Speldewinde er
ikke et sekund i tvivl: ”Vores kultur spiller helt sikkert en vigtig rolle. De fleste af
os er buddhister, og vi er vant til at tænke
cirkulært, modsat Vesten, hvor man ofte
tænker lineært – fra A til B. Vores livssyn
er holistisk. Det hele hænger sammen.”
Tilbage i Danmark er det tid til en status.
Efter besøget i Sri Lanka står det klart, at
vi alle har et ansvar for at støtte det traditionelle håndværk rundtomkring i verden,
ikke mindst fordi det er med til at styrke
og opretholde forskellige kulturer, men
også fordi det er med til at skabe bedre
forhold for rigtig mange familier. Og endelig: Måske er det blevet tid til at rette
blikket mod vores egne håndværkstraditioner inden for mode og design, for hvad
kommer mon til at adskille os fra resten
af verden i fremtiden, når globaliseringen
har gjort os endnu mere ens?
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B E E R A LU - K N I P L I N G
Beeralu, en form for håndvævet
bomuldsknipling, blev introduceret af hollænderne og portugiserne i kolonitiden. Beeralu er
kendetegnet ved sine indviklede
og smukke mønstre – ofte skabt
i hvid bomuldstråd. Et håndarbejde, som tager mange timer og
derfor er meget kostbart.
D UM B A R A
Dumbara er beslægtet med
håndvævning, men er kendetegnet ved sine smukke geometriske
mønstre, som opnås ved at indsætte nogle tynde pinde og dreje tråden, så mønstrene opstår.
Et håndværk, som kræver meget
snilde og derfor er sjældent og
særligt kostbart.
HOLD ØJE MED
Mærket Urban Island, som du
snart kan finde i udvalgte butikker
i Danmark. Urban Island repræsenterer det bedste inden for Sri
Lankas håndværk. Når du f.eks.
køber et viskestykke, er det din
garanti for, at det er blevet vævet i
hånden i en af de små landsbyer,
og samtidig bidrager du til, at de
lokale vævere kan opretholde en
fornuftig indtægt.

