DierUJk haor, de vacht. wordt verwerkt tot hst luxs"'5

product bont en k@ntvele toepassingen In d®mode.
Nenselijk haar ia. daarentegen van een bete andsre orde.
Met wordt zeidenverwerkt in een accsssoir®,omdat haar

;.;;':)

eigenlijkeen beutje griezelig is wanneerhet n<yt tanger
op hot hoofd zit. Verwerkt msnsenhaar komen tss dan

ook eerdertegen in de kunatdan in da mode. Karen die

van het hoofdzjjn losgekomen,vinden w®al anelongof

AnnekeSmetik

vJes;denkmaar8anhareninhetwa8taf8lputJ8. Men-

selijk haarbehoorttot diecatsgorievanUchaamssigen
stoffon die abjectwardenzodrazevan het lichaamzijn
afgescheiden.Hetgaatmsestal om lichaamssappsn20ais$not,pus of urine, maarafgsknipt®harenen nagets
roepen ook die belevlng van abj'ectis op: goor, onamakelijk en walgelijk. Dat komt omdat afgeknipte harsn
en nsgels niet langer tot het (evends llohaam behorsn,
maardode materie zijn geworden. "
Mensetijk hoofdhaar neemt een tussenpositis in. Met is
eigenlijk alleen abject wann^er hgt voorkomt op plek-

ken wsarhet niet hoort; in het etsn bijvoorbeetd. Maar
sfgeachoren haardat verwerkt wordt tot esn pruik Is
n jet langer®ngofvie8,omdatd8schoonheiden ook

de functievon het hoofdhaarbehoudenla. Ds pruik is
danookhet bekondstsaccessolr®van hsar. in onzetij'd
vervangen pryiken en haarstukjes het eigen haar in het
gevalvan ongewenstekaalheid, maar we kennen natuw-

lijk allemaal de gigantisch®hoge pruiken uit d®prutteatijd< waarbt'j de pruikeen onmisbaaraccessoire wasdat
duel uitmaakte van de gehete loop. De wintercoUectis

2006 v?. n Dole®& Oabbana maakt een knipoog naardie
pruikentijd. en ook VivjenneWestwood en John GatUsw

hehbenop de catwatkovsrdreven pruiken getoond.Het
grappigste commentaar is wet de pruikvan bont die

Bloss (Desire Heiss er» Ines Kaag) in 1996 maakte, so

die Martin Mlargielain zijn showaheeftgebruikt

Bless, FurWig 1996
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02. Meret Oppenheim. Object
de Dejewwen fourrwe),

1936
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:} ,;:w<;j:tenigemoedom met afgekiiipthaarists heel
Niw t? moken dan de geijkte pruik sn net ala materi; te ysi'werken in accessoires,zoals juwslen. taaeen,
.

'»hwidtooj, of in kleding. Door de soisa wat onaany.,<w associaties, is menseltjk haar sen nog wetnjg
(t'ArytM materiaal in aeceasoirss. in eerste instantie

».-, <?8st yreeii taboe op datoneigenlijke gebruik van haar^
Jyfefbf&kenwarden. Dit gebeurda in het aurrsalisine
:r,dejaren twintig en derttg van de vorigo eeuw. Vaak
>rdhet proe^d^ toegepast om haarts piaatsen wa&r
i;3tm$t noort Een klassieker m dlt genre is Ie <j4jeunw
;.»:;burrwe (Het ontbijtstel in bont, 1936) van Meret
(ipp«t*bsim,, waarzij een kop-sn-achotal m^tlepelheeft
.

^rfe'twd met bont Op hut schlIduriJ Singutandades (Ei~
swsacdigheden,1937) hsoft SalvadorDatfalle flguren
':.i wyb&ten bekleed rost menafoUjk hsar. En in de fflm

Het in beetd brsngen van lichsamshaaris dan ook bi|
uststek sen modemo daad (Lshmann, 1997< p, 38). Door
hetvr&uwelijknaakt met {jchaamsbeharingafts bdelden, wordt de vrouw tot sen ztnnelijk en seksueel wezen.

Pas in de iaatcte dscsnniaontataat er in de popula»r8
cultuur opnieuwsen taboe op lichaamsha<tr.Zowelvoor
vrouwen aEsmannon is lichaanishaarongewenst en wijkt
de hsargrenssteeds verder. Onder iiwloedvan onder
andero de pornografi®wordt, na de benen, de okseis,
en de borst (voor mannen), nu ook de sohaamstreek

gesehoren of geharst. Dit levert 'echaafihaarmoda'op
met|3atroiien zoals het streepje, drlehoekje, hartje. of...
een logo, zoala de controversiSEereclameeampagnevan
©ycdin 2003 Uet zien. De laatete trend is Betty Beauty,
een product om h»t haar lvan onderen' semipormanenf

iffichten andaisii(1929) van Buftuel en DaEfverdwjrit
'Krt otoelhaar van de vrouw, om dasrna te verschijnen op

een Rteurtjs te geven.

f itaatsvan da siond van ds man.

Hedendaagss voorbseleien van de surroalistiacho be"
nadering van haarzijn erte over. Zo fabriceerde Robert

{.an anderebekende surrealistischswerkwijzevoorziet

OQberin 1992 ®enschoen van was, waar aan de bm-

vroywenvan snor en baard (ook hiergaat het weer om

itftaropsen plekwaarhdt n Iet thu!shoort). zoalsde

nentent tichaamshaar'groeit*.Het is een heelongemakkelijk beeld door de onnatuurti|ke combinatie van was

apfr-dte Marcel Duchamp in 1919 op sen reproductje

en haar, en omdat ook hier haar t®vinden is op sen plek

iw de Mono Usa teksnds, of de weelderigesnoren
ward v.'aarmee Datf in 1939 Oreta 8arbo's gezioht op do

waarhst ni®thoort. Bovendien strijden altsrlei vieze

emstag vanSen tijdschrift tretoucheert'. De-te fascinatie
voor'vrouwen iTtet baarden'vlnden we nu terug in het
werkvan fotografe Zoe Leonard, zoals in Pin-Up # 1
(Jennifer Miller Does Marilyn Monroe, 1995).

abjscts tichaamshaar. Vroltjker is hetT--shlrt met sen
matja van borsthaardat Waltervan Ssirsndonck In 199S
ontwierp. Finally Chesthaifiis bezichtigen in Museum
Boijmansvan Beuningen). lets vsrgelijkbaars heeft
Ann Huyben gedaandoor een T-shirtjurkje te ontwer-

Okselhaar en schaamhaarfungeren in het surreatisme
vaak als srotjsche etementen. In de oudere schHder-

'wsi ontbreukt in het algftmeen Uchaamshaar.Tot; aan
net eindyvan de nsgsniiandeeeuwwerdschaamhaar
. (setgsschilderd. Pas met de modernistische stromingen
wrdt hst taboo op oksel- en schaamhaar doorbroken.

door Salvador Dab'

'jschocn "an '. -ia" ww"'
(;; binna'stent '^w^'iTt

- . rri&h^rvn 'q. '0jsi»n'. do»'
-" "ysd-ouw"; .. iri&z^is". hi'er
,

etz9ii;ds si.ji're'aiistJsche

ii.;lo,,

i.

oiiQCoasi

sls bii de "ni-

"i^ii in ba'i van Opi-enhein's,
.

i "olijk hi. blj alksar bi'angen
1 WQi hi' utksar ?;As. s<;nd:; us'^.. ifen. De obiswCTi [.yCho^':'' C-"
;'; 'i'i'sncp g»spe "ni"i'i "o,. 15

. . 1 .'l.kaar, A'^dars a&" bi; Op;. ', SK'ffi, '.;isaf hat bGii?;';re'ii^":
c. jub.a.-®assocs-Ulo.? cpr&eot,
i;rs c8 ;> loss. aa-idy i;Y, :nsysl|k..
:. "."?.! his: vw, ss\ Gnsmak-tijk
;n. Os bssc^ou'. /er d^n^t aan
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stad skaten. Met eerder genoemdeduo Bless Riaakt®in
1999 de Hairbrush. sen borstel metlang golvend haar,
sen nytteloos object cftt inspeelt op precies dlie abjscte

1839, <3mstag gswtuucheard

tiairy shoe). 1982
.

pen met sen digitaleprintvan ©ennaaktlichaam (m/v)
voor rolschaatsers, met zeer zichtbaar sen donkere bos
aehaamhaar erop, zodat het lijkt alsofzij naakt rioor ete

04, Pour Vf)us. 11 oktober

; Robert ©obsr, UatHM

.

associatias met alkaar- van stinkend®voeten tot het

HETGEVAAKVANRAA:-

gevoetens die haar op kars roepen. De haarborstal lijkt
een variatie op ds zweepvan goudblondevlschten van
Mimi Parent Wsirsss(1996). Blj dezetwee laatsts
voorwerpan raken w®aan het fetisjistischs slsment van

', Zoe Leonard, Pin-up ft 1
(Jennifer Mftor Doe« Mantyn
M»nroeAl996
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Fetisjisme is esn term uit de psychoanslyse. Volgena de
strikts interpretatis van Freudverwijst fetisjisms naar
een marmelijke aandoenirig,namelijk het afwsermschsnism®van hst jQng&tJeop de castratieangst Hierbij
ontkent hi] het lichameUjke 'gemfs'vsn vrouwen door
zijn aandachtts verschuiven naarandere Itchaamsdeten. Door delen van het vrouwelijke Uchaam tot f8tis.j to
maten, wordt h®tin de niannelijke beleving wesr 'heol'

en volmaakt. In hat dagelijkse taalgebruJk wordt meestal
uitgegaan van esn fixatl®op een object of lichaamsdeel
dat de fetisjist genot oplevert. Lang.gotvend hoofdhaar,
schaamhaaren bont behoren tot de klssaieke fstisj-

objecten. waarbij bont fungeert als een metonymiache
vervanging voor achaamhaar. Neem daarblj dat dikke
vlechten vaak alseen fallisch object warden gezisn, en

de zweepgebruiktwordt in sadomasochistisch®spelletjes, en we bagrijpen de fetisjistische aantrekkingskracht van Parent'szweepvan goudblondevtschisn.
Dit maakt ook dejuwelen van gevtochten (nep)haarvan
DaniBUeSmits<of de gevlochten hoofdscutpturenvan

Shoplifter(HrafnhltdurArnarddttir) minderonschuldig
dan ze op het eerste geztchtoverkomen. Hear blijft nu
eenmaal een gevaarltjk materiaal dat zich beweegtop ds

grensvan het dodeen het levende, het dierlijkeen het
menseUJke, het schon®an het abjecte, het liehamslijke

"> SilvtaB Lily Luwnda
2001

en bet zinnelijks. Vanwege deze verontrustende eigen-

echappenzal haaraltijd meer toegepast worden in de
kunst dan In de mode.
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HoUandar.Ann®,Svaingthrough
elothva, Bwkslsy, Califsrnia
UnivOTtify Preaa, CalifornSS

^

Lehreann,Ann-Sophia^'Hatandwe
haar', ins Kiinatsehrift(thsma.rtUiT! 8rw<!'Haw), 1997jrs41,
nr2<pp. 32-3S.
Nadaau. Chaniat. Fur NesUon. From

the BsttvsrtoBrigttfe Bordot,
Rwtlydga, Lond«n 2001,

Mundy, Jwnsfsr (raid.), Sur~realism. Desire Unbcitsnd, Tats

PubUihins. Londw SOOt,
Aniwky, *ti«t haarlatB

idsaal, D« virtuallasi-lng vin het
ttch&am', in: MS, Tifdsehrfft voar
W9t»n3chsp, kmst & cuituur, 1

(1}200S, pp. 44-48.
Steal*, Valeria, Ftitlsh: Fashion,
Ssx, and Po"/w, Oxford Univsr-

slty Press, Oxford 1895.
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'' DanieUeSmits Rapo«na^U{«.
2003
DanifStle Smits Sapoensei^e.
2008
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S'wa. -hor a ft a. HrafehHhattt ^cy'ptuiir
'. *; 3i<srlfvo"t h^t artwork van
;. ;, '' .t"j <&ttir

ut sioii" ^"sfSulSa, 2004
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