
KolleKsjonen var dedikert til flyktninger fra 
Afrika. Dem som kjemper for livet i båter over 
Middelhavet, på vei til Europa. «Budskapet er tole
ranse. Og det vakre som kommer ut av krysskul
turelle uttrykk», forklarte det italienske motehuset 
Valentino om vårens kolleksjon. 

Moteredaktør i The Daily Telegraph intervjuet 
motehusets designduo, Maria Grazia Chiuri og 
 Pierpaolo Piccioli, mens de ennå arbeidet med kol
leksjonen. På skrivebordene i hovedkvarteret i Roma 
så hun stabler med bøker om Afrika. Det ga mening 
noen måneder senere under moteuken i Paris. 

«Valentinos vakre ode til Afrika», roste Tele
graphredaktøren i anmeldelsen. 

På sosiale medier begynte det derimot å ulme. 
Valentino hadde gjort det moteskapere har gjort 

i århundrer: Sett over landegrenser og latt seg 
 inspirere. Denne våren er intet unntak.  Oscar de 
la Renta har hentet inspirasjon fra spansk kul
tur til sin kolleksjon. H&M ser mot SørøstAsia 
og backpackerkultur i sin Studio Collection, mens 
 Alberta Ferretti, Balmain og Junya Watanabe  
«reiser» samme sted som Valentino: Til Afrika. 

Det er mottagelsen som er av en ny årgang.  
I hvert fall for Valentinos del.

«Kom ut av dusjen for å oppdage at Valentino har 
laget cornrows og dreadlocks i de hvite modellenes 
hår», buldret det på sosiale medier etter visningen. 
«‘Afrikatema’ ... som kontinentet? Med mer enn 50 
land? Vær så snill, fortelle oss noe mer, Valentino.»

Den britiske motehistorikeren og trendanaly
tikeren Lucy Norris kritiserer også motehusets 
 Afrikatolkning og kaller den for utbytting. 

Pionér. Norman Parkinson var blant 
de første motefotografene som tidlig 
på 1950-tallet byttet ut studioet med 
eksotiske reisemål. Det ble starten  
på en egen genre i motemediene.
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TeksT Mari Grinde Arntzen 

«Rasisme», «utbytting» og «smak av kolonitid». 
Motevåren flommer over av etniske elementer  

og inspirasjon fra andre kulturer. Og av  
beskyldninger om rasisme.

Mote

i  l å n t e  fj æ r

KolleKsjonen var dedikert til flyktninger fra 
Afrika. Dem som kjemper for livet i båter over 
Middelhavet, på vei til Europa. «Budskapet er tole
ranse. Og det vakre som kommer ut av krysskul
turelle uttrykk», forklarte det italienske motehuset 
Valentino om vårens kolleksjon. 

Moteredaktør i The Daily Telegraph intervjuet 
motehusets designduo, Maria Grazia Chiuri og 
 Pierpaolo Piccioli, mens de ennå arbeidet med kol
leksjonen. På skrivebordene i hovedkvarteret i Roma 
så hun stabler med bøker om Afrika. Det ga mening 
noen måneder senere under moteuken i Paris. 

«Valentinos vakre ode til Afrika», roste Tele
graphredaktøren i anmeldelsen. 

På sosiale medier begynte det derimot å ulme. 
Valentino hadde gjort det moteskapere har gjort 

i århundrer: Sett over landegrenser og latt seg 
 inspirere. Denne våren er intet unntak.  Oscar de 
la Renta har hentet inspirasjon fra spansk kul
tur til sin kolleksjon. H&M ser mot SørøstAsia 
og backpackerkultur i sin Studio Collection, mens 
 Alberta Ferretti, Balmain og Junya Watanabe  
«reiser» samme sted som Valentino: Til Afrika. 

Det er mottagelsen som er av en ny årgang.  
I hvert fall for Valentinos del.

«Kom ut av dusjen for å oppdage at Valentino har 
laget cornrows og dreadlocks i de hvite modellenes 
hår», buldret det på sosiale medier etter visningen. 
«‘Afrikatema’ ... som kontinentet? Med mer enn 50 
land? Vær så snill, fortelle oss noe mer, Valentino.»

Den britiske motehistorikeren og trendanaly
tikeren Lucy Norris kritiserer også motehusets 
 Afrikatolkning og kaller den for utbytting. 

– Jeg synes det er et problem å velge og vrake 
fra andres kulturer og nekte folk fra kulturen å 
spille en rolle i fortellingen, sier hun til det danske 
maga sinet Cover. 

Å låne visuelt fra andre – også kalt kulturell 
 appropriasjon – er ikke lenger like inn i moten. 
 Inspirasjon på tvers av landegrenser er i ferd med 
å bli et tabuområde. 

GRenselØs. Kanskje var det summen av alt. 
Perle broderier og stoffer inspirert av de etniske 
gruppene masaier og kikuyuer. Håret til model
len var stylet i såkalte cornrows – fletter på rad tett 
inntil hodebunnen. Valentinos afrikanske odyssé 
inkluderte også smykker som lignet ben og tenner. 
Samtidig vekslet lydsporet under motevisningen 
mellom bongotrommer og musikken fra storfil
men «Mitt Afrika» fra 1985, en film basert på den 
danske forfatteren Karen Blixens fortellinger om 
livet på en kaffefarm i protektoratet Britisk Øst
Afrika på 1920tallet.

«Valentinos S/S 2016show var inspirert av ‘tribal 
Africa’, men bare åtte av de 87 modellene var svarte. 
Ser ikke hvordan det går opp», lød det på Twitter. 

Kampanjen, som var fotografert av den kjente 
reportasjefotografen Steve McCurry i nasjonal
parken Amboseli i Kenya, falt heller ikke helt 
i smak. Nesten alle modellene var hvite, mens 
 masaier var statister i bakgrunnen. 

Valentino har ikke svart på D2s henvendelser, 
og besvarte heller ikke anklagene på Twitter. Men 
under en motekonferanse arrangert av magasinet 
Woman’s Wear Daily et par uker senere, forklarte 

designerduoen filosofien bak kolleksjonen: De ville 
bygge broer mellom kulturer, la folk bli kjent med 
hverandre på tvers av landegrenser gjennom mote.

Dolce & Gabbana fikk tilsvarende kritikk for   vår 
og sommerkolleksjonen i 2013. Den var inspirert av 
Sicilia, men i ørene til de hvite modellene ding let 
øredobber som lignet Blackamoorstatuer – ansikter 
med mørk hudfarge, turban og smykker. Motehuset 
forsvarte øredobbene på sitt nettsted i etterkant, 
med en leksjon om figurenes historie på Sicilia. 

Kritikk fikk også Kardashianklanens Kylie Jen
ner da hun postet et bilde av seg selv med cornrows 
på Instagram. Den amerikanske skuespilleren 
Amandla Stenberg, kjent fra filmen «The Hunger 
Games», kritiserte Jenner for å låne fra svart kultur 
uten å bruke posisjonen hun har til å hjelpe svarte 
amerikanere som opplever politivold eller rasisme. 

Et annet hårsårt område er inspirasjon fra etn
iske minoriteter. I 2012 måtte undertøysmerket 
Victoria’s Secret legge seg flat etter å ha plassert 
indianske høvdingfjær på hodet til Karlie Kloss, 
som ellers var iført leopardmønstret undertøy. 

Den danske designeren Peter Jensen fikk til og 
med drapstrusler i 2009 etter at å ha vist en kollek
sjon inspirert av den grønlandske nasjonaldrakten. 

– Det er helt normalt i motebransjen å la seg in
spirere av forskjellige kulturer, og jeg har ennå ikke 
hørt at japanere har demonstrert fordi kimonoen er 
blitt brukt som inspirasjonskilde, sa Jensen til DR.

Man kan bli forvirret. Valentino var jo ikke 
alene om å hente inspirasjon fra andre kulturer 
i  vårens kolleksjoner. Hvorfor får noen kritikk og 
andre ikke?

jeg synes det er et problem å velge og vrake fra andres kulturer 
og nekte folk fra kulturen å spille en rolle i fortellingen

L u c y  N O R R i s   —  motehistoriker

fO
TO

: ©
 N

O
R

M
aN

 P
aR

ki
N

sO
N

 L
Td

. /
 c

O
u

RT
es

y 
N

O
R

M
aN

 P
aR

ki
N

sO
N

 a
R

c
h

iv
e 

/ c
O

R
bi

s

027_D2_A_20160422   2 4/14/2016   3:41:15 PM



28 
D 2  ·  2 2 .   a p r i l   2 0 1 6

URKILDEN. På veggen henger et bilde fra en kol-
leksjon inspirert av Japan, på klesstativet en annen 
inspirert av vikingklær. Selv har den norske mote-
designeren Gloria Auma på seg en enkel t-skjorte 
fra den første kolleksjonen hun lagde som Auma, 
klesmerket hun og Magne Risnes startet i 2012. 

Selv om designen er skandinavisk samtid, er 
 t-skjorten inspirert av Aumas egne familiefotogra-
fier fra Uganda, landet hun ble født, men ikke vok-
ste opp i. Hvor man i bestemorens tid vevde stof-
fene sine selv og draperte dem direkte på kroppen. 
Slik ble Gloria Auma inspirert til å lage  t-skjorten 
med en liten omslagsdetalj foran, en abstrakt ver-
sjon av en tradisjonell ugandisk  kvinnedrakt.

– Jeg er inspirert av alt, egentlig, sier Auma der 
hun sitter mellom klær og skrivebord i  atelieret. 

– Tankene og psykologien rundt konseptet iden-
titet. Forskjellen mellom menn og kvinner, og hvor-
for den oppstår. Samfunnet vi lever i. Jeg  synes det 
er spennende å ha temaer og filosofere rundt dem. 

Nå er Gloria Auma i inspirasjons fasen til neste 
kolleksjon. Denne gangen er temaet bære kraftig 
livsstil. Nå går dagene med til  research. Etter hvert 
starter arbeidet med materialer og modellering. 
Trikset da er å bryte opp uttrykket og skape kontras-
ter, mener hun, slik at temaet ikke blir for tydelig. 
I den vikinginspirerte kolleksjonen designet Auma 
derfor en gjennomsiktig jakke i plast. Vikingene var 
et reisende folk i allslags vær. En allværsjakke pas-
set til temaet. Mens brytningen ble den harde plas-
ten mot antrekkene under i strikk og tovet ull.

– Som samtidsdesigner handler det mye om å 
være tilstede. Du skaper her og nå, og gjengir ditt 
syn på det samfunnet du lever i, sier hun. 

– Jeg kan ikke se hvordan jeg selv kan jobbe og ut-
trykke meg uten å ta i bruk det kjente og ukjente, 
det familiære og det historiske. 

HISTORISK SUS. – Jeg vil si at kulturell appropria-
sjon nesten er nødvendig for at moten skal eksistere, 
sier Louise Wallenberg på telefon fra Stockholm. 

– Mote handler om å låne og stjele. Man må det 
for å være kreativ og innovativ. 

Professoren ved institutt for motevitenskap ved 
Stockholms Universitet mener dette er med på å 
gjøre mote problematisk. Men fenomenet har også 
sine positive sider. 

– Ser man på motehistorien har alle designere 
appropriert andre kulturers klesstiler, sier hun. 

Allerede på 1500- og 1600-tallet, da man la ut 
på verdensomspennende reiser, kom man tilbake 
med ny inspirasjon i bagasjen. Det var med på å 
skape nye motebilder. Med industrialiseringen og 

raskere skift i moten, ble kulturelle impulser sta-
dig mer viktig på begynnelsen av 1900-tallet 

– Paul Poiret var en av de første som lånte fra øst, 
fra Japan og Midtøsten. Det var kimonoer og det 
var haremsbukser. Det var utrolig mye han appro-
prierte. Og dette ble veldig moderne. Mye takket 
være hans mote, får vi et motebilde som muliggjør 
en kvinnelig frigjøring. Og gjennom disse andre 
kulturenes motebilder, kaster man korsettet. 

En annen viktig moteskaper som kunne kunsten 
å tolke, var den franske motedesigneren Yves Saint 
Laurent. 

– Han var kjent for å være en stor eklektiker. 
Han lånte fra Japan, fra Russland, Kina og Nord-
Afrika. Og han lagde en såkalt afrikansk kolleksjon 
alle rede i 1967. Han ble ikke kritisert for den, men 
 applaudert, forteller Wallenberg. 

Selv da motehuset Dior feiret 60 år i 2007, 
 designet sjefdesigner John Galliano en jubileums-
kolleksjon hvor Diors «New Look» fra 1947 ble blan-
det med geishaestetikk fra Japan. 

Samtidig har motefotografiet en egen genre 
hvor modeller poserer på eksotiske steder, gjerne 
blant fastboende. Allerede på 1950-tallet fotogra-
ferte Norman Parkinson for Vogue i Sør-Afrika og 
India. Diana Vreeland, som var sjefredaktør i ame-
rikanske Vogue på 1960-tallet, dyrket genren og 
kledde også modellene i lokale klær.

Så hvorfor får den kulturelle låningen i mote 
først kritikk nå?

Wallenberg mener selve kolleksjonen fra Valen-
tino er utført med respekt for håndverket og for 
kulturenes visuelle uttrykk. Problemet ligger 
ifølge professoren ikke der. Det er heller mote-
husets pr-strategi og valg av ord som har gått feil, 
mener hun. Designerne omtalte blant annet inspi-
rasjonskilden Afrika som «primitiv» og «vill», noe 
som lett kan virke som et gufs fra kolonitiden. 

– Det sier noe om hele den globale kulturen, 
 mener Wallenberg. 

– Det handler om makt og den hvite kulturen 
som approprierer andre kulturer. Og jeg tror kul-
turell appropriasjon er negativ når den understre-
ker at en hvit kultur låner fra andre som ikke er 
like utviklet eller rike. 

Hvis denne låningen ender i kritikk, som i tilfel-
let Valentino og Dolce & Gabbana, behøver ikke det 
bety noe negativt for merket. For kritikken gir gra-
tis omtale i media. Kritikk kan faktisk være lønn-
somt.

– Når det gjelder moteverden, kan den komme 
unna med nesten hva som helst, sier Wallenberg.  
– Og jo mer kritikk, desto bedre virker det som. 

KLINGENDE MYNT. På skrivebordet til  Thorgeir 
Kolshus ligger en bok med post-it-markører. 
 Boken heter «Ethnicity, Inc». På coveret smiler en 
dame. Bildet er hentet fra en reklameplakat for 
The Zulu Kingdom i Sør-Afrika, et reisemål der 
den etniske gruppen zuluene har gjort seg selv til 
attraksjon. Sosialantropolog og førsteamanuensis 
Kolshus ved Sosialantropologisk institutt på Uni-
versitetet i Oslo nikker mot boken. 

– Annerledeshet er blitt en vare, sier han. 
– Etterhvert som steder og folk blir tilsyne-

latende mer like, vil de små forskjellene bli mer 
vesentlige. Forskjellene blir noe man kan få inn-
tekt på.

Det er dette boken på skrivebordet handler om. 
En utvikling hvor identitetspolitikk går over i 
identitetsøkonomi. Hvor det bygges nye murer 
mellom kulturer. Hvor folkegrupper kan bli min-
dre inkluderende, og det kan bli vanskeligere å 
bytte identitet.

– Appropriasjon har alltid skjedd, og kultur-
trekk har alltid flytt og blitt satt sammen på nye 
måter. Vi har lånt, tatt til oss og forkastet. Men nå 
får noen penger på grunn av dette, og andre får det 
ikke, forklarer Kolshus. 

– Identitet er blitt noe som kan omsettes til klin-
gende mynt. 

Det gjør at man ikke lenger kan lage for eksem-
pel en batikk-kolleksjon basert på design fra øya 
Flores i Indonesia, uten en reaksjon eller en kom-
pensasjon. Den samme ubalansen mellom en part 
som tjener penger og en annen som gjør det ikke, 
finner man igjen i Valentino-saken. 

– Det er en maktdimensjon i alle forhold som har 
med økonomi å gjøre. Og kanskje derfor får denne 
kritikken oppmerksomhet. Den snakker seg inn 
i en større samtale som har å gjøre med en kolo-
nitidsarv og en mental arv. Vi har en tendens til 
å tenke på Afrika som et stort land og afrikanere 
som trengende. Vi tillater ikke afrikanere å være 
noe annet enn dem som er avhengig av oss.

MOTENS MAKT. Tereza Kuldova er på vei til 
Wien. Etter år med feltarbeid i India og forskning 
på  indisk moteindustri ved Universitetet i Oslo, 
 begynner sosialantropologen som  gjesteforsker 

Jeg kan ikke se hvordan jeg selv kan jobbe og 
uttrykke meg uten å ta i bruk det kjente og 

ukjente, det familiære og det historiske
G l o r i a  a u m a  —  klesdesigner

  Svart-hvitt. Kampanjen for årets vårkolleksjon 
fra motehuset Valentino ble fotografert i nasjonal
parken Amboseli i Kenya av den kjente reportasje
fotografen Steve McCurry. Bildene fikk kritikk for 

å bruke masaier som statister, for få modeller 
med mørk hud og for mange med lys.
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KLINGENDE MYNT. På skrivebordet til  Thorgeir 
Kolshus ligger en bok med post-it-markører. 
 Boken heter «Ethnicity, Inc». På coveret smiler en 
dame. Bildet er hentet fra en reklameplakat for 
The Zulu Kingdom i Sør-Afrika, et reisemål der 
den etniske gruppen zuluene har gjort seg selv til 
attraksjon. Sosialantropolog og førsteamanuensis 
Kolshus ved Sosialantropologisk institutt på Uni-
versitetet i Oslo nikker mot boken. 

– Annerledeshet er blitt en vare, sier han. 
– Etterhvert som steder og folk blir tilsyne-

latende mer like, vil de små forskjellene bli mer 
vesentlige. Forskjellene blir noe man kan få inn-
tekt på.

Det er dette boken på skrivebordet handler om. 
En utvikling hvor identitetspolitikk går over i 
identitetsøkonomi. Hvor det bygges nye murer 
mellom kulturer. Hvor folkegrupper kan bli min-
dre inkluderende, og det kan bli vanskeligere å 
bytte identitet.

– Appropriasjon har alltid skjedd, og kultur-
trekk har alltid flytt og blitt satt sammen på nye 
måter. Vi har lånt, tatt til oss og forkastet. Men nå 
får noen penger på grunn av dette, og andre får det 
ikke, forklarer Kolshus. 

– Identitet er blitt noe som kan omsettes til klin-
gende mynt. 

Det gjør at man ikke lenger kan lage for eksem-
pel en batikk-kolleksjon basert på design fra øya 
Flores i Indonesia, uten en reaksjon eller en kom-
pensasjon. Den samme ubalansen mellom en part 
som tjener penger og en annen som gjør det ikke, 
finner man igjen i Valentino-saken. 

– Det er en maktdimensjon i alle forhold som har 
med økonomi å gjøre. Og kanskje derfor får denne 
kritikken oppmerksomhet. Den snakker seg inn 
i en større samtale som har å gjøre med en kolo-
nitidsarv og en mental arv. Vi har en tendens til 
å tenke på Afrika som et stort land og afrikanere 
som trengende. Vi tillater ikke afrikanere å være 
noe annet enn dem som er avhengig av oss.

MOTENS MAKT. Tereza Kuldova er på vei til 
Wien. Etter år med feltarbeid i India og forskning 
på  indisk moteindustri ved Universitetet i Oslo, 
 begynner sosialantropologen som  gjesteforsker 

  Svart-hvitt. Kampanjen for årets vårkolleksjon 
fra motehuset Valentino ble fotografert i nasjonal
parken Amboseli i Kenya av den kjente reportasje
fotografen Steve McCurry. Bildene fikk kritikk for 

å bruke masaier som statister, for få modeller 
med mørk hud og for mange med lys.
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Vi har også fått en ny klasse av moralske entreprenører, spesielt 
på sosiale medier, som hisser seg opp over småting

T e r e z a  K u l d o v a  —  sosialantropolog 

ved Universitetet i Wien etter sommeren. Nå 
skal hun forske på motorsykkelgjenger og luksus-
merker.

Men først er hun aktuell med boken «Luxury In-
dian Fashion: A Social Critique», en bok om hvor-
dan det luksuriøse motemarkedet i India er vevd 
sammen med fattige håndverkere på landsbygda. 

– Det er mennesker som kan utnyttes, ikke kul-
tur, sier Kuldova. 

– Moteindustrien er en elitistisk praksis. Det 
handler om en global elite. Det handler om status, 
makt, penger og overlegenhet.

Med andre ord: For å forstå debatten om kultu-
rell låning og stjeling i mote, må man også se på 
moten som klassefenomen. At det handler om et 
visuelt uttrykk for makt og elite.

– Hvis vi dekker over med begrepet kultur, mis-
ter vi klassedynamikken som ligger til grunn for 
moten. Eliten er global og kosmopolitisk, og har 
alltid vært det, sier hun. 

Derfor uttrykker eliten sin posisjon i samfunnet 
gjennom å låne fra ulike kulturer. Det er en måte å 
vise at de kan eie verden på.

Tereza Kuldova ser også at en ny tendens til å 
moralisere preger kritikken.

– Vi har også fått en ny klasse av moralske en-
treprenører, spesielt på sosiale medier, som his-
ser seg opp over småting, sier hun. 

– Det er et narsissistisk kulturtrekk som har ut-
viklet seg. Disse moralske entreprenørene ønsker 
ikke å forstå eller forandre verden, men de vil vise 
at de selv er moralske.  

Antropologen mener det er viktig å stille spørs-
mål ved de selvoppnevnte moralistene og retten de 
har til å være moralsk politi. Og kanskje enda vikti-
gere, om de avleder oppmerksomheten fra de vir-
kelig store problemene i moteindustrien, som ut-
nytting av mennesker og forurensing.

Kuldova mener «The Hunger Games»-skuespil-
leren som kritiserte Kylie Jenners frisyre på grunn 
av hudfarge, også i bunn er et uttrykk for en rasis-
tisk tankegang. 

– Hverken svarte eller hvite er sitt hår. Det er å 
endimensjonalisere mennesker, skape murer og 
sette i boks, sier sosialantropologen. 

– Bare fordi jeg er født i Praha i Tsjekkia, betyr 

ikke det at jeg er ekspert på tsjekkisk kultur eller at 
jeg kan uttale meg på vegne av tsjekkere, sier hun. 

– Jeg har kanskje en bedre forståelse av urbane 
nordmenn, indere eller global akademia. Identifi-
kasjon går ikke alltid langs kulturelle grenser. Vi 
må droppe den tanken.

I Oslo ser Gloria Auma også det umulige i å bygge 
murer. Inspirasjon på tvers av kulturer gjelder jo 
også i musikk og mat.

– Det blir feil at jeg ikke får spise thaimat fordi 
jeg ikke er fra Thailand. Og det blir også feil innen 
mote, sier hun. 

– Men det kommer selvfølgelig an på hvordan 
det blir gjort. Hva hensikten og motivasjonen er. 
Så lenge det ikke er direkte plagiat og kopi av et 
plagg som har symbolsk verdi for en gruppe men-
nesker med en unik kultur. Samtidig finnes det 
også et økonomisk argument for at motedesig-
nere skal få låne og stjele. Folk liker det de har sett 
før. De trenger gjenkjennelige ting for å ville kjøpe.

– Av den grunn er det også umulig å jobbe uten å 
la seg inspirere av noe. Man kan ikke jobbe ut ifra 
et blankt ark. D2

—— 1
Overtramp. I 2012 plasserte undertøysmerket 
Victoria’s Secret en indiansk fjærpryd på hodet til 
modellen Karlie Kloss. Det skulle de ikke ha gjort.

—— 2
Hårsårt. Kylie Jenner flettet håret i cornrows og 
fikk kritikk. En Kardashian uten røtter i afroameri-
kansk kultur hadde ikke nødvendigvis lov til det. 

—— 3
Ingen fare. Høstens kommende kolleksjon fra 
Givenchy er inspirert av Egypt. I motsetning til 
Valentino har ikke motehuset fått kritikk for  
å bruke en afrikansk kultur som inspirasjonskilde.

—— 4
Ørefik. I Dolce & Gabbanas vår/sommerkolleksjon 
2013 hadde modellene øredobber som lignet gamle 
Blackamoor-statuer – ansikter med mørk hud, turban 
og smykker. Øredobbene ble tolket som rasisme.

—— 5
Skivebom. Broderier og stoffer fra etniske grupper 
i Afrika, smykker som lignet ben og tenner, og over 
høyttaleren lyden av bongotrommer. Da Valentinos 
designere i tillegg kalte vår/sommerkolleksjonen  
2016 for «primitiv» og «vill», rant begeret over.

—— 6
Førstemann. Den franske motedesigneren Paul 
Poiret lånte i øst og vest allerede på begynnelsen av 
1900-tallet. I 1926 bar kosmetikkdronningen Helena 
Rubinstein en kreasjon inspirert av Russland. 
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