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ПРОЖИМАЊЕ МОДЕ И 
УМЕТНОСТИ НА ПРЕЛАЗУ 

ВЕКОВА
Сажетак: Рад ана ли зи ра од нос мо де и умет но сти у ери гло ба ли
за ци је и њи хо во про жи ма ње у обла сти мод ног ди зај на. Со ци о кул
тур ни про цес ин те гра ци је раз ли чи тих кул тур них вред но сти кра
јем два де се тог ве ка до во ди до пре пли та ња раз ли чи тих умет нич
ких ди сци пли на и ути че на на ста нак но вог ин тер ди сци пли нар ног 
ме ди ја ко ји ба лан си ра из ме ђу мо де и умет но сти. Ове про ме не ини
ци ра ју мод не ди зај не ре на по нов но про це њи ва ње уло ге оде ће, ко је 
тре ба да до при не се про на ла же њу ал тер на тив них вр ста прак се и 
ути чу на по ја ву но вог ти па умет ни ка, кон цеп ту ал ног мод ног ди
зај не ра, ко ји у сво јим ис тра жи ва њи ма ула зи у ши ро ко по ље мод
них пе ре цеп ци ја. Од нос из ме ђу мод ног ди зај на и умет но сти по чи
ње да се ја вља као област у мод ним те о рет ским рас пра ва ма, у 
ко ји ма мод ни те о ре ти ча ри ис тра жу ју пре сек и ве зу из ме ђу ових 
ди сци пли на, пре и спи ту ју ћи ста ре по де ле. Пре у зи ма ју ћи тех ни ке 
из ра зно вр сних умет нич ких обла сти, кон цеп ту ал ни мод ни ди зај
не ри сво јим де ли ма отва ра ју но ве прер спек ти ве и ука зу ју ју ћи на 
но ве ме то де и из ра зе, пре ва зи ла зе тра ди ци о нал не ка те го ри за ци је 
умет нич ких ди сци пли на.

Кључнеречи: мо да, умет ност, спек такл, гло ба ли за ци ја, хи брид
ност, ин тер ди сци пли нар ност

Сапродоромпопуларнекултуреусвесегментељудскогжи
воташездесетихгодинадвадесетогвекаиубрзанимразво
јемновихмедијаитехнологија,друштвененауке,ликовна
уметност,каоисроднедисциплинеизобластипримењених
и извођачких уметности улазе у раздобље у којем се гра
ницематичнихподручјадисциплинапрекорачују,араније
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парадигмезнањанапуштају.Могућностиуметностисепро
ширују,штодоводидопрожимањаикомбиновањакодова
и медија, различитих култура и модерног дизајна. Осло
бађање од старих форми увођења нових пракси стварања
фрагментарниххибридаукојимакултуреиуметничкеди
сциплине комуницирају у глобалу иформирају спој хете
рогеногихомогеног.Данас је глобализација, схваћенакао
социокултурни процес интеграције различитих културних
вредности,посталаосновноструктуралнообележјерекон
фигурације културних образаца. Савремени уметници су
употразизадругачијомстваралачкомпраксомисвевише
сеокрећумултидисциплинарнимсадржајима.Прожимање
уметничких дисциплина отвара разноврсне интерактивне
опције које подстичу експерименте у свимдоменима кул
турнепроизводње,чемудоприносииразвојновихтехноло
гијакојепласирајуновеидејекрозкомуникацијупокретних
слика.Правећипаралеле,инспиришућисеипреузимајући
техникеизразноврснихуметничкихдисциплина,савреме
ниуметнициимоднидизајнерипреиспитујуновекомуни
кацијскеконтекстеи,бришућипостојећеграницеуметнич
кихподела,постављајуновапитањаоуметничкомделу,као
иофункцијииупотребиодеће.

Токомисторије,модаиуметностималесусимбиозниоднос,
при чему се свака дисциплина инспирисала једна другом.
Спојсавременемодеиуметностипредстављаприроднина
ставаквећпостојећесимбиозе,чемуједопринелоинедав
нообновљеноинтересовањезауметностперформансакоје
јеутицалоинаактуелнемоднедизајнере.Уметниципопут
СалвадораДалија(SаlvаdоrDаlí),МарселаДишана(Маrcеl
Duchаmp)иЈозефаБојса(ЈоsеphBеuys)излажуодевнепред
метекаоуметничкеобјектеи,постављајућиихунеобичне
контексте,фокусирајусенасимболичкиквалитетодећеили
отелотворењељудскогбићауњој.Појаванадреализмаобе
лежилајетренутакуисторијикадасумодаиуметностдо
стиглинајвећублискостуузајамномпрожимању1и,према
речимаРичардаМартина(RichаrdМаrtin),кустосаМетро
политенмузејауЊујорку,“занадреалисте,модајепостала
најсажетијавезаизмеђуобичногинеобичног,измеђууна
кажења и улепшавања, тела и концепта, уметности и ре
алности”2.Надреализам,виђенкаопрекидсабеспрекорно
рационалном логиком, током тридесетих година двадесе
тог века рефлектује се умодномдизајнуЕлзеСкјапарели
(Еlsа Schiаpаrеlli), чији неконвенционалан и концептуалан

1 WilsonE.,MagicFashion, in:Fas hion The ory,vol8, issue4,Oxfordand
NewYork2004,pр.375366.

2 MartinR.,Fas hion and Sur re a lism,London1988,pр.1516.
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приступмодипозиционирамодууобластуметности,ико
респондирамодерномсхватањусопстваиидентитетакоји
је у тесној вези са савременом визуелном концептуализа
цијомистилизацијомличногимиџа.МодномдизајнуЕлзе
Скјапарели семожеприћии каоматеријалној ствари која
обликујетелоикаоскупуидејакојеобликујусопство.Њен
рад се може тумачити као начин исписивања тела симбо
личкимјезикомкултуре,гдесеодећавишенепостављана
природниобликтелавећсетелоприлагођаваодећи.3Појам
прилагођавањателаодећијеприкладнаилустрацијасавре
меног осећаја идентитета, где је концептуализација одеће
посталацентрална за разумевањеначинана који се обли
кујуидентитети,аодећаителосетумаченаапстрактноми
метафоричкомнивоу.

Савремениидентитетјеублискојвезисаперцепцијомдру
гих. За надреалисту, конфузија између субјекта и објек
та,себеидругог,представљауметничкустратегијуукојој
идентитети постају врстамаскараде.СоциологЕфратЦе
лон (ЕfrаtТsеëlоn) поредимоду са чиноммаскирања који
видикаоврстувизуелногперформансакрозкоји сеиден
титетиконструишуидеконструишу,каопроцесукојемсе
стереотипи,страховиисновисмењујуисједињују.4Идеја
о идентитету као маскаради, спектаклу или перформансу
можесепратитиуназаддорускогфилозофаМихаилаБах
тина(МikhаilBаkhtin)којиповезујесредњевековникарне
валсапривременимхаосом,сапросторомискустваукојем
законииправилапривременонепостоје,односноукојем
седруштвенеулоге,нормеиограничењасвакодневногжи
вотаоспоравају.Савременимоднидискурситакођепотвр
ђујутеоријеоидентитетукаодруштвенојконструкцији, а
појамунутрашњегиспољашњегидентитетанаглашендво
струкимлицеммаскеприсвојенјеиумоди,какотеоретски
такоипрактично.Појамспектаклајезаинтригираонаучну
јавностјош1967.годинекадајеобјављенакњига„Друштво
спектакла“,аутораГиДебора.Идејао“Друштвуспектакла”
данас је широко прихваћена, постајући један од главних
принципанакојимасебазирасвакодневниживот,економија
идруштвеноуређење.5Тојеубрзопостаоиновистандардза

3 EvansC.,MasksMirrorsandMannequins:ElsaSchiaparelliandtheDecen
tredSubject,in:Fas hion The ory, Vol3,issue1,OxfordandNewYork1999,
рр.332.

4 TseëlonE.,ReflectionsonMaskandCarneval,in:Ma squ e ra de and Iden ti ti
es: Es says on Gen der, Se xu a lity and Mar gi na lity,eds.EfratTseëlon,London
2001,рр.1837,103.

5 KellnerD.,MediaCultureandtheTriumphoftheSpectacle,in:The Spec tac
le of the Real: from Hollywo od to re a lity, TV and Beyond, Bristol2005,рр.
2336.
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авангарднемоднедизајнереоријентисанекаекспериментал
номмодномдизајнуиповећанојупотребиелеменатаспек
таклауревијама,каоштосуЏонГалијано(ЈоhnGаlliаnо),
Виктор и Ролф (Viktоr & Rоlf), Хусеин Чалајан (Hussеin
Chаlаyаn)иАлександарМеквин(АlеxаndеrМcQuееn).Мод
нитеоретичарипопутКаролинЕванс(CаrоlinеЕvаns)иДа
ганаЏинџерГрега (DuggаnGingеrGrеgg)описујуњихове
моднеревијекаоврхунскеспектаклесасјајемигламуром
светамоде,укојимасемодничиниоци“спектакуларизују”6,
што јеблископојмукоји једефинисалаЏудитБатлеркао
“перформативност”постмодерногидентитета.7

Мод ни пер фор манс из ме ђу  
спек та кла и умет но сти

Култура,пресвега,поседујеперформативниирепрезента
тивникарактерштопредстављаједнуодпримарнихосно
вастудијаспектакла.Осамдесетихгодинадвадесетогвека,
културасеповезујесапојмовимакаоштосуперформанс,
ритуалитеатар.8Умеђусобномпрожимањукултура,дисци
плина и жанрова, висока технологија спектакла подстиче
сталнеекспериментеусвимдоменимакултурнепроизвод
ње, а савремено проучавање техника перформанса улази
иудоменсимболике,којауказујенаначинеразмишљања
путемспектаклакаоимагинарногискуства.9Каснихседам
десетихгодинадвадесетогвекаразвијасерекламнаинду
стрија са промоцијом конзумеризма, а осамдесетих, шоу
бизнис,менаџерскомаркетиншкеидејеимитоимиџукао
важномфактору медијске репрезентације. Као одговор на
индустријуукојојдоминирасликакоја јеодосамдесетих
доданаспомерилафокусмоде,проширујесеипростормод
ногпотенцијала.Убрзаноширењетехнолошкихикомуни
кацијскихиновацијаутичуназамахглобализације,допри
носекултурнојхибридизацијииповећавајумогућностиза
интерактивно,глобализованоизражавање,укојеммодапо
стајеиелементикатализаторкултурнеглобализације.Иако

6 EvansC.,TheEnchantedSpectacle,in:Fas hion The ory,Vol5,Issue3,Ox
ford andNewYork2001;DugganG.G.,TheGreatestShowonEarth:A
LookatContemporaryFashionShowsandTheirRelationshiptoPerforman
ceArt,in:Fas hion The ory,Vol5,Issue3,OxfordandNewYork2001,рр.
243270.

7 ButlerJ.,GenderTrouble,FeministTheory,andPsychoanalyticDiscourse,
in:Fe mi nism/Post mo der nism, Thin king Gen der,eds.LindaJ.andNicholson
L.,London1990.

8 ЛукићКрстановићМ.,Ан тро по ло шки кон цепт спек та кла у мре жи ри
ту а ла, свет ко ви на и до га ђа ја,ГласникЕтнографскогинститутаСАНУ
55.1,2007,стр.142143.

9 Исто,стр.143.
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перформативнииинтердисциплинарниприступмодномди
зајнудатираизосамдесетихгодинадвадесетогвека,модни
перформансилимодниспектаклјеупоследњедведеценије
постаопримарниобликмоднепрезентацијеиумногимслу
чајевиманастаојекаосредствопромоцијемоднихдизајне
раињиховограда.Моднаревијајеодигралакључнуулогу
уразвојусавременемоднеиндустрије.Почеткомдвадесетог
векамоднеревијесупочеледасеорганизујуукућамависо
кемодеивећтадапостају“театрализацијемодногмарке
тинга”.10ПремаДагановимречима,“дизајнерикојиспадају
у категорију спектакла су блиско повезани са извођачким
уметностиматеатраиопере,каоиигранихфилмоваиму
зичкихспотова”11.Скупепродукцијемоднихревија,нако
јимасупредстављениодевнипредметилишениупотребне
функције,постајуспектакуларнидогађајиблискиизвођач
кимуметностимачијетехникеикористеплес,глуму,сце
нографију и високу технологију спектакла. Кроз процесе
театрализације,модниспектаклипостајууметничкафрома,
концептуално оријентисана и естетски високо софистици
рана.12 Тактика визуелног шока примењена у савременим
моднимспектаклиманијеноваидатирајошодревијаЖан
Патуа(ЈеаnPаtоu)сапочеткадвадесетогвекадабитоком
шездесетихМериКвант (МаryQuаnt) схватила да, уколи
конебидраматизоваласвојумоднупрезентацију,њенијед
ноставнимодели не би дошли до изражаја.Овај став би
ваширокоприхваћенодстранемногобројнихдизајнераиз
периодашездесетих,кључногзаразвојданашњихмодних
спектакaла.13

Авангарднамода деведесетих година двадесетог века има
великусличностсауметничкимперформансимаизшезде
сетих, што се огледа у присвајању техника концептуалне
уметности перформанса, односно слободном коришћењу
различитих дисциплина имедија због чега је понекад те
шконаправитиразликуизмеђумодеиуметности.14Данас
су везе између модног и уметничког перформанса мно
гобројне. Уметничи перформанс је либералан и отворен
медиј у којем се бришу све постојеће класичне поделе

10KaplanJ.H.andStowellS.,The a tre and Fas hion: Oscar Wil de to the Suf fra
get tes,Cambridge1994,pр.117.

11DugganG.,op.cit.pр.245.
12SaillardO.,Hi sto i re idéalede lamo de con tem po ra i ne,Paris2009,str.72;

Duggan,nav.delo,pp.250;EvansC.,Fas hion at the Ed ge: Spec tac le, Mo
der nity and De at hli ness,NewHavenandLondon2003,pр.70.

13EvansC.,opcit.
14DugganG.,op.cit.
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на реално и фиктивно, функционално и концептуално15,
што је карактеристика и модног перформанса у којем се
имагинарни свет материјално визуализује, али границе
између стварног и концептуалног остају нејасне. Модни
перформанссадржиосновнеелементеуметничкогперфор
манса,каоштосувремеипростор,телоизвођачаиоднос
измеђуизвођачаипублике.Обамедијаподразумевајупри
суствопубликеуреалномвременуињиховуреакцију,при
временострадњеињендрамскипотенцијал,дизајн сцене
иодеће,перформативниначинношењаодећеителокојесе
користи као медијум путем којег се комуницира и ствара
значење.Многобројни авангардни уметници током дваде
сетогвекакористилисутехникеперформансакаосредство
сламањаутврђенихформииограничењаикаоначинпри
влачења пажње на концептуалне аспекте свог уметничког
стваралаштва.16 Крајем двадесетог века у транскултурном
процесуразменедолазидопотпуногпрожимањауметнич
кихдисциплина,кадаконцепуалнауметностутичепрвона
концептуализацију театра затимна театрализацијумодног
перформанса и потом на појаву модног спектакла17, што
јенајуочљивијеуизвођачкимуметностимаимоднимпре
зентацијама.Међупоменутиммоднимствараоцимакојисе
крећу у области мултидисциплинарног перформанса као
штосуВикториРолф,Меквин,ЧајаланиГалијано,посебно
сеистичеМеквиновспектакуларнииконцептуалниприступ
моднимпрезентацијама,који јестоганајпогоднијизаана
лизурепрезентативногиперформативногкарактерамодног
спектаклакојијеблископовезансаликовнимуметностима.

МоднеревијеАлександраМеквинасврставајусемеђунај
спектакуларније,амоднитеоретичарипопутДаганаиЕван
сакатегоришуМеквинакаоврхунскогдизајнераспектакла,
описујућињеговеревијекаодрамебеззаплета,карактери
стичнеусвојојтематскојексплицитности,екстравагантном
осећајузапочетакикрајспектаклаипојединственомизбо
руманекена.18Уовомконтекстумоднаревијаседефинише
каовизуелноупечатљивспектаклсаразрађенимдрамским
елементимакојитражевезусапубликом.Меквин јесвоју
колекцију бр.13 (Nо.13), представљену на модној ревији
1999.године,поставионадрвенојпозорнициуместонакла
сичнојмоднојписти(слика1).Спектаклјенакрајукулми

15Council C. iMock R.,Per for man ce, Em bo di ment and Cul tu ral Me mory,
Cambridge2009,рр.8.

16Јовићевић А. и Вујановић А.,Увод у сту ди је пер фор ман са, Београд
2007,стр.72.

17Исто,стр.24.
18DugganG.,оp.cit.
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нираоконцептуалнимперформансому којем јеманекенка
ШаломХарлоу(ShаlоmHаrlоw),одевенаучистобелухаљи
ну,сталанаротирајућуплочуидоксеокретала,дваинду
стријскароботасупрскалабојомуспрејуњенубелухаљину
итимедизајниралимотивепохаљини.Овакавприступмод
нојпрезентацији,каоидизајнирањусамехаљиненасцени,
садржиу себи технике уметностиперформанса изшезде
сетихгодина,каоисамаинспирацијакојајепотеклаодра
да концептуалне уметнице из истог периода, РебекеХорн
(RеbеccаHоrn).Обухватајућиосновнепостулатеуметности
перформанса,каоштосуобједињавањевремена,простора,
самогделаитела,затимразвијањеодносаизмеђууметника
ипублике,Меквин,каоиуметнициперформанса,изазива
провокацију, преиспитујући нове комуникацијске контек
сте,ирушиграницетрадиционалнихуметности,поставља
јућипитањеотомештајезаправомода.Спектаклсе,каои
перформанс,служиразличитимсредствимада једанриту
алничинобликујеујединственодело.Меквиновеколекци
јеодеће,тематскиуобличенеидрамскимзаплетом,долазе
допотпуногизражајавизуелномпрезентацијом,којаусеби
садржиреференцијалнемоделематрицеспектаклапроцес
театрализацијеиритуализацијесаелементимасветковинаи
програмиранимдогађајемперформативногкарактера.19

У модним спектаклима као што су “Лутка” (Lа Pоupéе,
1997) или “Рингишпил” (Whаt а mеrrygоrоund, 2000),
Меквин концептуализује историјске тренутке и претвара
познатеобјектеусимболичнеприказе,драматизујућиеле
ментефаталности и разарања.Манекени које ангажује су
далекодостандарднихиконалепоте,онисепојављујукао

19ЛукићКрстановићМ.,нав.дело,стр.144.

Слика1AlexanderMcQueen,“No.13”,1999.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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чудовишта или меланхолични кловнови, а Меквин за ча
сописВог(Vоugе)говори:“Желимдасељудиплашежена
којеоблачим”20.Контрадикторностприказаразарањаибли
ставог света моде налази паралелу у одликама уметности
надреализма,конфузијиизмеђуживогинеживогидрама
тичнојсинтезиприродногивештачког.Меквинјепосвом
сензибилитетублизакуметностинадреализмаикаоштосе
Скјапарелинаодећаприлагођавалателу,такосеиМеквино
ваодећаприлагођаваконтекстууоквирукојегјетелонара
тордраме.Надреалистичкициљ,рушењебаријераизмеђу
субјективног и објективног, ликовно је представљен у де
лимаМенаРеја (МаnRаy),ХансаБелмера (HаnsBеllmеr)
имногидругихиодговаратермину“конвулзивналепота”,
којијеупoтребиопесникиписацнадреалистичкогманифе
стаАндреБретон(АndréBrеtоn),дабиописаомистериозну,
гротескнуимонструознулепотуилустрованунабизарним
луткамаХансаБелмераиМенаРеја.Меквиноваагресивна
естетикајебилаподвеликимутицајемнадреализма,штоје
ууочљивоумногобројнимпримеримањеговограда,изме
ђуосталихи умодном спектаклу “Лутка”, колекцији која
јебазирананалитографијамалутаканадреалистичкогумет
никаХансаБелмераиз1930.године,гдеБелмерреконстру
ишефрагментиранеипоцепанеудовелутакапутеммонта
же, процес који описује каоизградњу распада.На сличан
начин Меквин разматра пониженост женског тела и ана
гажује афроамеричкуманекенкуДебруШоу (DеbrаShаw)
чије покрете контрoлише фиксираним металним рамом
причвршћенимзазглобовеуследчегасеонатешкокреће.21
Карактеристика беживотности лутака је често коришћена
одстраненадреалистичкихуметника,какобиилустровала
дегенерацијумодерногидентитетаидруштва,даартикули
шетакозвану ‘конвулзивнулепоту’.Овакавнадреалистич
киприступмодитокомдеведесетихгодинадвадесетогвека,
којикористиунакаженосттелаифетишукомбинацијиса
необичнопостављенимобјектимапредвиђа “траумупост
модернеуметности22,”штосеобјашњаваудаљавањемнад
реализмаизполиранеунутрашњостимузејаидоброгуку
саињеговимосвајањемменталногпростора каоживотне
праксеилипроцесаразмишљања.

20EvansC.,op.cit.,pр.149.
21Исто,стр.144145.
22HalF.,The Re turn of the Real:TheAvantGardeattheEndoftheCentury,

Cambridge,MassandLondon1996.
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УМеквиновојревији“Рингишпил”изведеној2000.године
на рингишпилу испред Викторијанских продавница игра
чака,одјекнуојеготскидух,доксуманекени,обученикао
меланхоличникловнови,вуклизасобомзлатнескелетепо
поду(слика2).Меквинсепоиграосааспектимафриволно
стиисмртинаманекенимачијасулепотаисјајпомраче
нисенкомзлатногскелета,каоупозорење,каонаговештај
смрти док уживају у фриволности карусела.23 Меквиново
позориштемоде24 јекарневалнапозорницикојиприказује
савременесновеистрахове.Каозабавникаруселонјепро
славаповршноји стилизованој детињатости, која се задо
вољава површном естетиком и церемонијалноммимикри
јомсвакодневногживотадокротационипокретикарусела
претврајустварнисветумагловитупозадину.Каоимода,
каруселјесимболзадовољства,разонодеипролазности.С
друге стране, карусел се повезује и са напуштеним ваша
ромдужприморјастарихбританскихиндустријскихградо
ваисимболизујемеланхолични,сабласнитрагмодерности.
Илустрацијамодекаоциркусајеконципиранаудраматич
ној сценографији где је рингишпил савршен реквизит ко
ји указује на фриволност и бескрајно циркулисање моде.
Меквиново супротстављањерингишпила, лепотеипропа
дањауказује на савременупраксу хибридности визуелног
текстакојикрозбескрајнопротицањеразличитихфрагме
натаикултурнихреференципроширујепољевизуелности.
Насличанначин,Вилсонописујенадреалистичкоискуство
“каораскоракизмеђуорганскогинеорганског[...]крозкоји

23EvansC.,оp.cit,pр.102.
24Исто,стр.35.

Слика2AlexanderMcQueen,“Whatamerrygoround”,2000.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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можемонаслутитидругачијуверзијусвета”.25ДоксеСкја
парелинаодећаителотопеуконцептуалностизамагљеном
границомкојастојиизмеђуњих,Меквиновемелодрамесе
могупосматративишекаоуметничкеинтерпретацијеоне
природности,мистериозниминеобјашњивимискуствимау
животу.Идејарингишпилакаосценографијезамодниспек
такл постаје културна реферeнца коју касније преузимају
многобројнидизајнери,каоштосуЛујВитон2012 (Lоuis
Vuittоn)иКарлЛагерфилд2008(KаrlLаgеrfеld).

Раскоракизмеђуорганскогинеорганског,Меквинпроширу
јенараскоракизмеђувизуелног,односнопредметногсвета,
ињегове перцепције, чиме се још више приближава кон
цептуалној уметности. Меквинов модни перформанс Вос 
(Vоss), каснијеназванЛуд ни ца (Аsylum),из2001. године,
одиграосеусценографијикојасесастојалаодвеликекутије
огледалапостављененасрединипозорнице.Публикајеби
лаприморанадаседииспредкутијеидапосматрасвојвла
ститиодразуогледалупријакомосветљењу,штојепоста
јалосвенепријатнијебудућидајеревијанамернокаснила.
Интензитет атмосфере се појачао пребацивањем осветље
њанаунутрашњосткутијеукојојсусекреталепсихотич
неманекенке које су губиле разум, гледајући свој власти
тиодразуогледалубезмогућностидавидепублику(слика
3).Нелагодностиузнемиреностпубликесеповећала због
недоумицеосвојојвидљивостиодстранеманекена,одно
сноосвојојукљученостиувоајеристичкиспектакл.Шоује
кулминираоотварањемјошједнеунутрашњекутијеукојој
сепојавиланагафигуракњижевницеМишелОли(Мichеllе

25Wilson,op.cit.pр.384.

Слика3AlexanderMcQueen,“Voss”,2001.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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Оllеy)којајеносиламаскуицевзадисање(слика4).Ње
напоза јепреузета сафотографијеПетераВиткина (Pеtеr
Witkin)Са на то ри јум(Sаnitаrium),аидејасценографијекао
кутијеогледалаодконцептуалногуметникаизшездесетих
Лучијана Фабра (Luciаnо Fаbrо)Коц ка огле да ла (Cubо di
spеcchi).Кутијуогледалаобауметникакористедабиистра
жилитемепопутидентитета,реалности,илузијеиодноса
себеидругих(слика5).Меквиновспектаклтакођеподсећа
наинсталацију“Тоалети”(Тuаlеt)рускогнеоконцептуалног
уметникаИљеКабакова(ИльяКабаков),чијисерадчесто
упоређујесатеатром.Кабаковаинсталација,каоиМекви
новасценографија,представљапроширењевизуелнепред
метнепредставереалностиудрамскизаробљеномилизау
стављеномвременуипоништаваприватностпублике,која
улазиуинсталацијукаоутренутни,алтернативнисвет,где
јепринуђенадамобилизујесопственеспособностиреагова
њадабиучестовалаупроцесу.26Модернимасмедији,који
чакиреалностпретварајууспектакл,генеришуносталгич
нужељузареалношћуиаутентичнимдоживљајем,такода
овакавприступпублициодговарасавременојтежњичовека
ка директном контакту и искуству.27 Као постмодернаме
шавинастилова,колекцијајепунаимпликацијаивизуелно
парафразира познате референце из филмских и ликовних
уметности,чимедотичекултурнумеморијуиликолектив
нузамишљенупрошлостгледаоца,важнуукреирањуауре
аутентичности.28ОвиммоднимспектакломМеквинјеспо
јионеспојиво,хорор,лепотуигротеску,евоцирајућикул
турне референце из различитих уметности и дошао је до
граничног подручја традиционалне категоризације дисци
плина.КаоштоКабаковкрозсвојерадовеприближавали
ковнеуметноститеатру,такоиМеквинсвојимспектаклима
бришеграницеизмеђууметничкихдисциплина, стапајући
ихсвеујединственустваралачкумисао.

26ЈовићевићиВујановић,нав.дело,стр.3132.
27SmelikA.,ThePerformanceofAuthenticity,in:Jo ur nal for Fas hion Wri ting 

and Cri ti cism,vol1,nr1,2011,рр.78.
28Исто,стр.78.

Слика4AlexanderMcQueen,“Voss”,2001.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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Кон цеп ту ал ни при ступ мод ном ди зај ну

Крећући се у новим интердисциплинарним подручјима,
концептуалнимодни дизајнери померају границе свог ди
зајна,успостављајуновеметодерадаипочињудасебаве
глобалним питањима, исказујући свој став кроз рад, пу
темкојегсадамогудаконцептуализујуидејеувременуиу
простору.Моднидизајнерисенефокусирајувишесамона
одевнипредметвећулазеуширокопољемоднихперецеп
ција,гдесуносећеконструкцијеконцептуални,експеримен
талнии интердисциплинарниприступимоди,што доводи
допојавеновиходевнихтерминакаоштосуносиваодећа
иликонцептуалнаодећа.Иакојепојамносивеодећенастао
крајемшездесетих година двадесетог века као одговор на
културнеидруштвенепроменеизаједносауметношћупер
форманса алудирао на одбацивање традиционалне високе
модеукористдемократске,данассетерминвишекористи
да нагласи супротност концептуално осмишљеној одећи.
Концептуализацијаидејаумодномдизајнупотичеизумет
ности перформанса, нарочито из поткатегорије боди арта,
обликомделовањаирадасаљудскимтелом,укојемсетело
употребљаваикаообјектикаомедијумуметничкоградаи
којисекористикаоотворенаструктуракојасеможеслобод
но обликовати. Радови концептуалних уметника попутИв
Клајна(YvеsKlеin),ДенисаОпенхајма(DеnnisОpеnhајm),
Лило Кин (Lilо Kinnе), Јоко Оно (Yоkо Оnо) и Марине
Абрамовић снажно су утицали на модне дизајнере, наро
читоупериодуосамдесетихкадавизуелнакултурапоста
је доминантна.Почетком осамдесетих,ИсејМијаке (Issеy
Мiyаkе)јепоставиотемељеавангардногмодногдизајна,а
његовапраксајепојачанадоласкомдваконцептуалнајапан
скамодна дизајнера РеиКавакубо (RаiKаwаkubо) и Јоџи
Јамамота(YоhјiYаmаmоtо).ОнисууЕвропудонелинови
типкреативностикадаконцептуаланприступмодипостаје
високоуметничкицењениприхваћенуширимкруговима

Слика5LucianoFabro,“Cubodispecchi”,19671975.
(http://www.museomadre.it/)
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поклоникауметностиимоде.29Концептуалнимоднидизај
нериданасрадеуразличитиммедијимапутемкојихмогуда
експериментишусасвојимнајрадикалнијиммоднимзами
слимаукојимаефикаснопримењујуконцептуалниприступ,
истичућикомуникативнуспособностодеће.Међусавреме
нимконцептуалниммоднимдизајнеримапосебносеистичу
МартинМарџиела (МаrtinМаrgiеlа),ХусеинЧалајан,Исеј
Мијаке,РеиКавакубо,АлександарМеквин,ВикториРолф
и други, који се у свом раду баве значењем дела ифоку
сирајусенателокојимкомуницирајуидејеинеизговорене
наративе.

Модно присвајање техника концептуалне уметностиможе
севидетииупроцесудизајнирањаодећенасамојсцени,као
штојенапримерколекцијаИсејМијакеапредстављенана
НедељимодеуПаризу2011.године.Инспирисаноригами
јем, јапанскидизајнеруживодемонстрира свој стваралач
кипроцес за овуколекцијуи трансформишепапирпутем
оригамитехникеухаљинекојезатимпостављанаманеке
не (слика 6).ОвимчиномМијаке улази у комуникацијске
контекстеконцептуалнеуметности,преиспитујућипредмет
модеидизајнаиангажујућипубликудасеукључи,утиче
нањиховурецепцијуипонашање.Процесдизајнирањаили
обликовања одеће на телу пред публиком потиче из боди
артаипризиваусећањеперформансЈокоОно“Исећико
мад”(CutPiеcе)из1964.годинеукојемуметницапасивно
седи самана сценидокпубликаисецаделовењене одеће
(слика7).Истражујућиодносизмеђусебеипубликеиса
домазохистичкиодносженежртвеисупериорногмушкар
ца,уметницаиницирапубликудасеифизичкииментално
укључиупредставу,асвојомнагошћу,каодоказомповере
ња,изазивањиховумирољубивостисавест.

29Steele V., Encyclo pe dia of Clot hing and Fas hion, VOLUME 2: Fads to
Nylon,ThomsonGale,Detroit2005,рр.417418.

Слика6IsseyMiyake,“Origami”,2011.
(http://www.vogue.it/)
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Реи Кавакубо, од почетка свог рада у дизајну примењује
концептуалниприступ, налазећи лепоту у неправилности
ма, асиметрији и недовршености и рушећи сва традицио
нална правила одевања, додаје увећања на неочекиваним
местиманателу.Њеникостимидеформишукласичнумод
нуестетику,модификујућиобликљудскогтела.Такавпри
ступмодномдизајну јенарочитопримењиву савременом
плесуукојемсељудскотелокористикаомедијумуместо
изговореногтекста,чимесеулогаодећеињенокомуника
тивноделовањепроширујеиутичеинасамукореографију.
Једнаодњенихсмелијихколекцијаиз1997.године“Одело
срећетело,телосрећеодело”(DrеssМееtsBоdy,BоdyМееts
Drеss),укојојсудодациуобликуватиранихиспупчењана
телу изобличили женску силуету и трансформисали је у
аморфниоблик,инициралајесарадњусакореографомМерс
Канингам(МеrcеCunninghаm)штоједовелодореализације
костимазабалет“Сценарио”(Scеnаriо)плеснетрупеМерс
Канингам(слика8).Сличанприступобликовањуодећеима
иМартинМарџиелакојипримењујетехникуасамблажа,ко
јапотичеодуметникапопутПикасаинадреалистаи,спа
јајућинаизгледнеспојиведеловеодећеиматеријале,ствара
бескрајневаријацијеодевнихформи.

Слика7YokoOno,“CutPiece”1964.
(http://onoverse.com/)

Слика8RaiKawakubo,“DressMeetsBody,BodyMeetsDress”,
1997.i“Scenario”,1997.(http://www.commedesgarcons.com/)
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Концептуализацијаидеја јепосебнонаглашенаурадуХу
сеинаЧалајанакојипримењујеконцептуаланприступоде
ћинаједанфилозофскииапстрактанначин,штојевидљи
вовећуњеговомдипломскомрадуподназивом“Закопана
колекција”(ТhеBuriеdCоllеctiоn).Каоштонасловговори,
тканинакојајекаснијепослужилазаизрадуколекцијејепр
вобитнобилазакопанауземљигдејеостављенадасерас
падне.Припрезентацијиколекције,публикаједобилатекст
којијеописиваопроцесуништењатканине.Наовајначин,
Чалајанјеповезаоматеријалнуприродутканинесаконач
ниминеизбежнимраспадањемљудског тела, ањеговрад
одликује перцепција пролазности и ефемерности каракте
ристичназадухсавременогдрушва.ДругимречимаЧалајан
изражаваамбивалентносткултурнеаутентичности,ањего
ваделачестоимајуаурунедовршеностиилипролазности.
Иусвомдизајнуиуначинунакојипрезентујеколекцијуна
ревији,Чалајанјепознатпојединственомархитектуралном
ивајарскомстилу,односноприступуодећикаоархитектон
ском објекту.У једној одњегових екстравагантних ревија
за колекцију “Поговор” (Аftеrwоrds) из 2000. године, која
се односинареалностизбеглица који свештоимајуносе
сасобом,Чалајанпостављасценографијукојупотомтран
сформишеуодећу,транспонујућистолицеухаљине,асто
усукњу(слика9).Чалајантимепроширујесферуодећеко
јаобухваташириспектаробјеката,интерпретирајућиодећу
каокултурнипроцесиликултурнуметаморфозуиизазива
публикударазмишљанановинеуобичајенначиномодном
дизајну.Чајаланпредстављасветкојипостајесамосимбо
лична површина покривена тканином која потом покрива
тело.Идејапреокретањанамештајаилиархитектуреуодев
не предмете потиче од експерименталне британске дизајн
групеАр хи грам(Аrchigrаm)којисуделовалитокомшезде
сетихгодинадвадесетогвека,икојииданасимајумного
бројнеследбеникекаоштосуЛусиОрта(LucyОrtа)иВито
Акончи(VitоАccоnci).Чалајановемоднеревијепоседујука
рактеристикеуметностиперформансаиритуала,асампро
цесдизајнирањадоминирауодносунасампроизвод30,чиме
Чалајанулазиусфереконцептуалногначинаразмишљања
иобликовањаматерије.Каополазну тачку за своју колек
цију“Панорамско”(Pаnоrаmic)из1988.године,Чајаланкао
мотоузимазавршнуреченицуизВитгенштајновог“Логич
кофилозофскогтрактата”:“очемунеможемоговорити,о
тометребаћутати”31,чимејежелеодаизразидискурзивно
ограничењејезикаибесмисаопостојањаумодерномсвету,

30DugganG.,op.cit.,pр.250.
31EvansC.,op.cit.,pр.74.
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афилозофскатемајевизуелноприказанароботскимпокре
тимаманекенаињиховимодразимауогледалимакојипо
кривајуоколнипросториукојемсеграницеизмеђутелаи
околинестапајуупанорамскојпокретнојслици.Истумисао
јевизуелнопредставионасамосталнојизложби“Привреме
немедитације” (ТеmpоrаlМеditаtiоns, 2004) у холандском
Гронингермузеју,гдесуграницеизмеђуекспонатаисцено
графијезамагљенеогледалимарефлексија,чемудоприноси
ирепетицијадезенанаодећиисценографији.

Пре и спи ти ва ње но вих  
ко му ни ка циј ских кон тек ста

Савремена мода, као и сродне дисциплине у оквиру ли
ковних, примењених и извођачких уметности, све више
се окрећу мултидисциплинарним садржајима. Савремени
уметницисвојимделимаотварајуновепрерспективе,ука
зујунановеметодеиизразе,превазилазећитрадиционалне
категоризацијеуметничкихдисциплина.Уобластимодног
дизајна,овепроменеуприступуиницирајунапоновнопро
цењивањеулогеодећекојетребададопринесепроналаже
њуалтернативнихпраксии стратегија,базиранихконцеп
туално и контекстуално. Однос између моде и уметности
почињедасејављакаообластумоднимтеоретскимраспра
вама,укојимамоднитеоретичариистражујупресекивезу
измеђуовихдисциплина,преиспитујућистареподелеина
презентациономнивоуисаемпиријскогстановишта.Про
менесувидљивеиуобразовномсистемуистудентиданас
дипломирајунапредметима,каоштосунапример“модаи
перформанс”или“модаисавременауметност”,путемкојих
стичумногоширеидејеотомештасупараметрињихових
дисциплинаикојидоприносејаснијемразумевањуњихове
улогеупроизводњи значења.ЛусиОрта,учасописуЛон
донскеакадемијеуметностиАwаrе, говориопроменамау
начинуразмишљањанове генерацијеистичућипотрагу за

Слика9HusseinChalayan,“Afterwords”,2000.
(http://chalayan.com/)
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другачијомстваралачкомпраксомумодномдизајнуисвест
омодикаомоћноммедијуму,којимсепорукаврлобрзомо
же пренети масама. Традиционално конципиране границе
уметничкихдисциплинавећсупомерене,ановагенерација
младихументикапопутГаретПју(GаrеthPugh),ИрисВан
Херпен(IrisVаnHеrpеn),ЕлизабетДелфс(ЕlizаbеthDеlfs),
ЛусиОртаиДајРес(DаiRееs)изражавасеконцептуалним
приступомусимболичкиминтерпретацијама,чимесеуда
љавајуодиндустријскогкапитализмаиодлазеу трансмо
дерниглобализам.

ЛИТЕРАТУРА:

Awa re: Art Fas hion Iden tity,RoyalAcademyofArts,Artcatalogue,
London2010.

ButlerJ.,GenderTrouble,FeministTheoryandPsychoanalyticDisco
urse,in:Fe mi nism/Post mo der nism, Thin king Gen der,eds.LindaJ.i
NicholsonL.,London1990.

CouncilC.,MockR.andMockR.,Per for man ce, Em bo di ment and 
Cul tu ral Me mory,Cambridge2009.

ДеборГ.,Дру штво спек та кла,Београд2003.

DugganG.G.,TheGreatestShowonEarth:ALookatContemporary
FashionShowsandTheirRelationshiptoPerformanceArt,in:Fas
hion The ory,Vol5,Issue3,OxfordandNewYork2001,pр.243270.

EvansC.,Fas hion at the Ed ge: Spec tac le, Mo der nity and De at hli ness,
NewHavenandLondon2003.

EvansC.,MasksMirrorsandMannequins:ElsaSchiaparelliandthe
DecentredSubject,in:Fas hion The ory, Vol3,issue1,Oxfordand
NewYork1999,pр.332.

EvansC.,TheEnchantedSpectacle,in:Fas hion The ory,Vol5,Issue
3,OxfordandNewYork2001.

HalF.,Com pul si ve Be a uty,Cambridge,MassandLondon1993.

HalF.,The Re turn of the Real:TheAvantGardeattheEndofthe
Century,Cambridge,MassandLondon1996.

ЈовићевићА.иВујановићА.,Увод у сту ди је пер фор ман са,Бео
град2007.

KaplanJ.H.andStowellS.,The a tre and Fas hion: Oscar Wil de to the 
Suf fra get tes,Cambridge1994.

KellnerD.,MediaCultureandtheTriumphoftheSpectacle,in:The 
Spec tac le of the Real: from Hollywo od to re a lity, TV and Beyond, Bri
stol2005,pр.2336.

ЛукићКрстановићМ.,Ан тро по ло шки кон цепт спек та кла у 
мре жи ри ту а ла, свет ко ви на и до га ђа ја,ГласникЕтнографског
институтаСАНУ55.1,2007,стр.141155.



254

ДУШАНКА ПИХЛЕР

MartinR.,Fas hion and Sur re a lism,London1988.

SaillardO.,Hi sto i re idéale de la mo de con tem po ra i ne,Paris2009.

SmelikA.,ThePerformanceofAuthenticity,in:Jo ur nal for Fas hion 
Wri ting and Cri ti cism,vol1,nr1,2011,pр.7682.

SteeleV.,Encyclo pe dia of Clot hing and Fas hion,FadstoNylon,
ThomsonGale,Detroit2005.

TseëlonE.,ReflectionsonMaskandCarneval,in:Ma squ e ra de and 
Iden ti ti es: Es says on Gen der, Se xu a lity and Mar gi na lity,eds.Efrat
Tseëlon,London2001,pр.1837.

WilsonE.,MagicFashion,in:Fas hion The ory,OxfordandNewYork
2004,pр.375366.



255

ДУШАНКА ПИХЛЕР

DušankaPihler
TheCollegeofTextile,Design,TechnologyandManagement,Belgrade

INTERFUSIONOFFASHIONANDART
ATTHETURNOFTHECENTURIES

Abstract

With the pop culture which penetrated all aspects of human life in
the sixties and the rapiddevelopmentofnewmediaand technology,
socialsciences,fineartsandrelateddisciplinesinthefieldofapplied
and performing arts have entered a period of exceeding boundaries
and abandoning earlier paradigms of knowledge.Arts opportunities
are expanded, leading to interaction and combination of codes and
media,differentculturesandmoderndesign.Liberationofoldforms
and introduction of new practices in creating fragmented hybrids in
which culture and art disciplines communicate globally produce a
fusion of the heterogeneous and the homogeneous. Globalization,
conceived as a process of social and cultural integrationof different
cultural values, has nowadays become the basic structural feature
of the reconfiguration of cultural patterns. Contemporary artists are
searchingforadifferentcreativepracticeand theyaremore inclined
tomultidisciplinarycontents.Interfusionofartisticdisciplinesopens
interactiveoptionsthatencourageexperimentinginallareasofcultural
production,stimulatedbydevelopmentofnewtechnologiesfeaturing
newideasthroughthecommunicationofmotionpictures.Inthefield
offashiondesignthesechangesinapproachinspirefashiondesigners
toreevaluatetheroleofclothing,whichshouldcontributetofinding
alternativepractices.Therelationshipbetweenfashionandartbegins
toemergeasafieldoftheoreticaldebateinwhichthefashionscholars
exploretheintersectionandtherelationshipbetweenthesedisciplines
while questioning the former division. By drawing parallels and
takinginspirationandtechniquesfromavarietyofartisticdisciplines,
fashiondesignersexaminenewcommunicationcontextsandtranscend
traditionalcategorizationofartdisciplines,raisingnewquestionsabout
theworkofartandaboutthefunctionanduseofclothing.Theonce
clearlysetboundariesofartisticdisciplineshavealreadybeenblurred
andanewgenerationofartistsisexpressingitselfthroughconceptual
approach and by symbolic interpretations while moving away from

industrialcapitalismandenteringtransmodernglobalism.

Key words: fashion, art, spectacle, globalization, hybridity,  
interdisciplinarity


