
Datum: Söndag 24 mars 2019 kl. 13–16
Plats: Biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37

JAPONISM
  – förr och nu 

Program: 

l Petra Holmberg, kurator på Östasiatiska Museet, talar om indigo, japansk textil och  
  mode.
l Elisabeth Márton, filmare, skildrar i sin film Indigomästaren mötet mellan den  
  berömda japanska indigomästaren Hiroyuki Shindo och den svenska textilkonstnären  
  Camilla Carlund Hickman, som rest till Japan för att lära det tusen år gamla hantverket. 
l Gudrun Sjödén, modedesigner, har länge inspirerats av Japan. Om detta berättar hon  
  med en utställning av klädesplagg i Zitas lokaler och med bilder från sina Japanresor.

Paus: Vi bjuder på japanskt te och dorayaki (japansk bakelse)

l Patrik Steorn, museichef på Thielska Galleriet, talar om den svenska nationalromantikens  
  japanska rötter.
l Susanne Concha Emmrich, författare och filmare, visar sin film Japan mitt fosterland.  

  Haikudikt, vallmusik och animationer förtätar berättelsen om den japanska förförelsen.
  

Den magiska blåa färgen Indigo har fascine-
rat människor i många olika kulturer och tider. 
Indigoblått har använts både som kunglig färg 
och i arbetskläder. Idag är det världens vanli-
gaste färg, men används nästan uteslutande 
som syntetiskt indigo, som i vårt denimmode. 
Hantverket att färga med organiskt indigo ge-
nom plantan Polygonum tinctorium var i över 
tusen år en tradition i Japan. Idag behärskas 
den bara av ett fåtal. En av dem är textil-
konstnären Hiroyuki Shindo, som porträtteras 
i filmen Indigomästaren.
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Film   Föredrag   Utställning   Indigo   Japansk textil   Mode   Konst

Vi bjuder på en mångfacetterad japansk afton med film 
och föredrag om konst och indigo. Vi vill tillägna denna 
afton de influenser japansk konst och konsthantverk, 
mode och estetik hade på den västerländska kulturen 
och som 1872 fick namnet japonism.

Våra stora svenska konstnärer Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljefors var starkt 
påverkade av japonism, vilket fortfarande är ganska okänt. Filmen Japan mitt fosterland 

gestaltar deras dragning till det japanska.

INDIGOMÄSTAREN

 Boka: zita.se/japonism    •    Inträde: 130 kronor    •    Studerande och pensionär: 110 kronor

Varmt välkommen!


