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Het intermediate sprookje
van

de modeshow1

Anneke Smelik

Indelaatstedecenniazijnmodeshowsveranderdinintermedialespektakels,diehetmiddenhoudentussentheater,film, protest,voorstellingenhappening.Deontwerperis

kunstenaargewordenendeshoweenperformance.(Duggan,2006)Indejarennegen-

dgwordtdemodeshowalsspecifiekgenrezelfspopulair.Decatwalkishettoneelvoor
eenpureperformance. Degrenzentussenmodeenkunstvervagen:isietseencatwalkshowofeenhappening,eenjurk ofeensculptuur, eenboeriekofeengalerie?(Duggan,2006:223)Modeontwerpers diedegrenzentussenmodeenkunsttothetuiterste

oprekkenzijnViktor& Rolf.Inhunspectaculairemodeshowstaathetconceptende

intermedialevertoningdaarvancentraal:"modeisallereersteensprookjeengaatdan

pasoverkleren"(Teunissen, 2006:220).Indemodeshowwordtkledingtoteenbeeld.
Modeisnietlangereenrepresentatie, maarhetbeeldvanmodewordtopzichzelfeen
intermediaal gebruiksgoed, indevormvanexclusieve modeshows, websites, televisie-

programmas ennieuwemodemagazinesalsTank,Purple enVisionaire.Viktor&
Rolfstellen dan ookdat "mode niet iets hoeft te zip wat mensen dragen, maar dat
modeookeenbeeldkanzijn"(Evans, zooo:95).Inditartikelzalikdemodeontwerpen

enmbdeshowsvandezespraakmakendeNederlandseontwerpersalsleidraadgebruikenbijmijnonderzoeknaarderolvanintermedialiteit indemodeshow."
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Performance

In de modeshowkomen twee belangrijke aspecten uit de traditie van de performance
samen: het lichamelijke en her theatrale. In de jaren zestig beginnen kunstenaars het
menselijk lichaam te integreren in herkunsrwerk door het te manipuleren en te bewer-

kenalsarristiekmateriaal.(Carlson,1996)DitgebeurtexemplarischbijhetduoGilbert
& George in Engeland, waarop Viktor & Rolfzich lijken te modelleren. Daarnaast ont-

sraantheatrale performances,waarinspektakel, technologieenverschillendemediavormen een rol spelen. Deyerbale en narratieve elementen van het traditionele theater

zoals plot, personages en tekst maken plaats voor een intermediale vertoning waarin
eenprominenterol voorlicht,geluid,objecten,decorstukken,mediaenhetmenselijk
lichaam is weggelegd. (Carlson, 1996)

Hoewel performance art zeer uiteenlopende vormen kent, zijn er wel degelijk gemeenschappelijkekenmerken. (Goldberggeciteerd in Carlson, 1996:84) Teneersrekenmerkt

performancekunst zich door een multimediaal karakter; het gebruikt nier alleen de
lichamenvandeperformers, maarookmediabeelden, televisiemonitoren, film, poezie,
muziek, dans en architectuur.Ten tweede stelt performance de lineaire structuur van

herverhaal ter discussie. Het proces staat voorop, watinhoudt dat performance gebaseerd is op principes van collage, assemblage en gelijkrijdigheid, met een open einde.
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Korrom, non-narrativiteit en mukimedialiteit kenmerken ook de modeshow. Sterker

nog, beidemaken hetgenre perdefinitie tot eenperformance. Ten derdeheeft performancekunstvaakeen provocerend en onconventioneel karakter en stelt her zich teweer

tegen de commerciele toe-eigening van kunst. Datverklaan een interesse in parodie,
grappen, her breken van regels en het verstoren van de orde. Uiteraard gaat dit niet
altijd op voor de modeshow die immers ook een sterk commercieel karakter kent. maar

hetzijn elementen diebij Viktor & Rolfterugkeren.

Als aanzet tot intermedialiteit componeren hun multimediale presentaties complexe
relaties tussen beeld, geluid en tekst binnen een bepaalde situarie. De hedendaagse
modeshowmaaktgebruikvan lichtontwerp,eengeluidsbandoflive muziek,foto's of
videobeelden,decorstukken,vormenvantoneeltechnologie(zoalseendraaienddecor
of eenwindmachine) en vanzelfsprekend van levende modellen. De kleding vormt in
ditgeheelslechtseenonderdeel.Dezemultimedialiteitdeeltdemodeshowmettheater,
film en andere audiovisuele media. Met her theater deelt de modeshow bovendien het

hier en nu element: hetpubliekis ophetzelfde moment aanwezigalsdeopvoerende
kunstenaars, respecrievelijk de acteurs en de modellen. Het grote verschil met riarratieve kunsrvormen zoals film en theater is her ontbreken van een verhaal met een dui-

delijkeplotenherkenbarepersonages.Niettemin iserwelvaaksprakevaneenopbouw
met een begin, midden en einde. Dit einde werd Traditioneel gevormd door vertoning
van debruidsjurk, maar is nu meesral de showpiece': eenextravagant kledingstuk dat

niet is bedoeld om daadwerkelijkin productie te gaan,maar datpubliciteitgenereert
voor de onrwerper. (Evans, 2003) Soms worden deze showstukken door musea tentoongesteld en aangekocht.
Devisueel verbluffende vertoningen van Viktor & Rolf zijn vaak geent op de beeldcultuur.
Hun zomercollectie voor 2001 was een hommage aan Hollywood musicals, waarbij
Nederlandse tapdansers de plaats innemen van de modellen. Aan het einde van de
show tapdanst het onrwerpersduo zelfin witte pakken op de catwalk. (Mower, 2004)
De zomercollecrie van 2007 is geiruspireerd op her televisieprogramma "Dancing with
the stars".Tijdens deshowbetreden demodellen de catwalkin ballroomkostuumsvan
tutu's met sterrenapplicaties. Ondertussen zorgt Rufus Rainwright voor de muzikale
begeleidingen dansenballroomdansersin de ruimte.
Viktor & Rolfmaken ook op bijzondere wijze gebruik van techniek. Voor de haute couture
zomercollectie van 1999 ontwierpen zij damespakken van zwarte en witte zijde. Een
lichtontwerp met blacklight laat alleen dewitte accenten fel oplichten. Door her blacklight lijkt het alsofeen witte blouse met ruches in de ruimte zweeft, omdat de zwarte

broek eronder niet zichtbaaris. Op een zwartbroekpakzijn witte strepen bevestigd,
die in het donker de botten van het menselijk skelet vormgeven. Na de presentatie in
blacklightwerden de kledingstukken nogmaals vertoond, maar dan in gewoon licht,
waardoorweeranderedetailsnaarvorenkomen.Zoblijkteenogenschijnlijksimpelwit
broekpak een zwarce gekartelde rand te hebben die deel uitmaakt van de contouren van

hetbroekpak.Dedubbelevertoningvandecollectie plaatstdekledingletterlijk in een
anderlicht,wathetpubliekop eenanderemaniernaardegetoondemodedoetkijken.
(Evans, 2003)

Voor de pret-a-porter collectie uit 2002 gebruikten Viktor & Rolf 'chromakey'. Bij deze
techniek die ookwordt gebruikt bij weerberichten op televisie, warden beelden geprojecteerd op een blauwe achtergrond. De collectie bestaafuit blauwe kledingstukken
gecombineerdmetzwarteaccenten.Terwijldemodellendecatwalkoplopen,vervangen
beeldprojecties de blauwe kleding met videobeeldenvan woestijnen, zeeen, luchten,
steden en helicopters. (Srehlik, 2005) De modellen met hun geprojecteerde beelden
vormen de essentie van de show, niet de getponde kleding. Door deze multimediale
techniekwordt het procesmatige karaktervan de showbenadrukt. Her gaatdan ook
meer om de performance dan om de kleding.

Eencollectiedieop decatwalkvertoondwordt,verschiltdanookvandekledingdiein de
winkel te koop is. Voor dewintercollectie van 2005 werkten Viktor & Rolf het idee uit

om "in je bed naar je werk te gaan". In een hilarische show,waarin de kleding bestaat
uit zachtefluwelenofflanellenstoffenvol kussensenlakens,lijken demodellen rond
te lopen in hun eigen bed, hun hoofd vol blond wafelhaar verzonken in kussens. Tori
Amos zorgtachter de piano live voor de muzikaleomlijsting. (Mower, 2006) In dewin-
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kel zijn niet alleen de muziek en^het blonde wafelhaarvan de modellen verdwenen.

maarookdekussens in dekleding.Zowordthetmomentvanvertoningals essentie
van de show een uniek moment: het hier en nu van de performance met een auratisch
karakter. (Benjamin, 1985)

Eenmodeshowis altijd eencollagediebestaatuit fragmenten(deafzonderlijkekledingstukken) diesamenmin ofmeer eengeheelvormen (decollectie). Zoals eencollage in
dekunst doorgaans eencombinarie isvan bestaand materiaal, zogebruiken ookViktor

& Rolfbestaandematerialenenmodestijlenomerhuneigendraaiaante geven.Voor
dewintercollectievan2007wendenzezichtothuncuhureleerfgoed:stoffen,klompen
en sieraden van de Zeeuwse klederdracht warden omgetoverd tot nieuwe creaties. Het
meest spectaculair is wel de klomp met hoge hakken. Ook in deze show wordt de kle-

dingnagenoegoverbelichtdoormultimedia:devan hooggehakteklompenvoorziene
modellendragenophunschouderseengrotestellagemetspotlights diehenuitlichten.

Politiek: parodie, persiflage en provocatie
Demodewereldis door en door commercieel en sraatbepaaldnietbekendom zijnkrirische houdingof politieke uitspraken.17Dezeuitspraakkan enigszinsgenuanceerd
warden, omdat in de jaren zeventig de haute couture definitief is veranderd door de
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srraatcultuur. (Hebdige, 1979; McRobbie, 1998) Maar de radicale onrwerper van de
punkkleding,VivianWesrwood,is inmiddelsopgenomenin het establishmentvande

mode.Tochzijn deshowsvanViktor & Rolfvaak rondprovocatie opgebouwd,zoalsde
haute couture collectie uit dewinter 1998-1999. Zij ontwierpen kledingstukken met
bolle, ronde vormen die een atoombom moeten verbeelden waarmee wordt aangegeven datwe in her naderende millennium "ofwel aan hetfeesten zijn, ofwel slachtoffers
van massavernietigingswapens zullen warden" (Spindler en Siersema, 2000: 26). Met

rweetegengesreldeelementenvanfeestvierenenoorlogvoerenendechampignonvorm
van deatoombom als basisshowenzij de onrwerpen tweemaal. Deeerste keerzijn de
kledingstukkengevuld met kussensom devorm vande atoombomte accentueren,de

tweedekeer is de kledingontdaanvan kussens en opvullingen. Destofhangtlosjes
rond het lichaamvan hermodel datnufeestelijk is uitgedost met slingers, zijdenballonnen en confetti. Viktor & Rolfnoemen devijfkledingstukken 'Anticlimax'.

Viktor & Rolf maken soms van de nood een deugd door iets in een grap om te zetten.
Omdatzeuitgeldgebrekvoorhunwintercollectievan1996-1997geenkledingstukken
konden produceren, maakten zeeenposter van een schreeuwend model met eenleeg
demonstratiebord, met als onderschrift 'Viktor & Rolfon strike'. Zestuurden deposter naarmoderedacteurenenverspreiddenzein de stratenvan Parijs.Hierschemert
hunkritiek door op deconsumptieve kantvan demodewereld waarin ontwerpers met
luxe campagnes klanten voor zichproberen te winnen, terwijl hun collecties eigenlijk

niets dan gebakken lucht zip. Met deposter rebelleren zij tegen de enorme drukvoor
ontwerpers om iedere zesmaanden een nieuwe collectie teproduceren. De 'campagne'

suggereert datViktor & Rolfzichmaar al ie goedbewustzijn datmode consumptie
bovenproducriestelt.(Evans,2003)
Viktor & Rolfweten de modetaal' van advertenties perfect te parodieren. Om het commerciele karakter van de mode te kritiseren ontwikkelt het duo in 1997 een parfum
met de naam 'Le Parfum'.Het wordt als luxe product in de markl wordt gezet,maar
bevat in feite alleen kraanwater. Het flesje doet sterk denken aan her klassieke flesje

van Chanel uit de jaren twintig. Het parfum wordt voor tweehonderd pond te koop

aangebodenineenadvertentiecampagne diequavormenstijlnietteonder5cheidenis
vanechteadvertenriesvoorparfum.Opdefotoiseenliggendnaaktmodeltezienmet
hetflesje parfum inhaarhanden. Hetlijkt alsofze, door deparfum bedwelmd, inzwijm
op de

grand ligt.

De foto bedient zich van dezelfde beeldtaal als de modefot

ografie:

er

wordtzo eenmytherondherproductgeschapen.(Barthes, 1967;Calefaro,2006) De
fot o refereert

aan

de reclame

van

Versace uit 1995 waarin Madonna in eenzelfde pose

(C
3

eenvergiftigde appel in haarhandhoudt.
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Hoewel parodie en persiSage uit het begin van hun carriere in feite uit geldnood zijn

geboren,zij inmiddelswarbeterindeslappewaszitten enzelfseenwinkelinMilaan
hebben geopend, blijft hunaanpakconsistent: meubelstukken zijn omgedraaid aanhet
plafond bevestigd, watbezoekers deillusie geeft dewinkel opzijn kop' binnen tewandelen.MaarookaldelenViktor& Rolfmetperformancekunstenaarshetparodierenen

ontregelen vandegevestigde orde,als enfants terribles' vandemode(Duggan, 2006:
23o) lijken zijuiteindelijkvooral metdecommercie ensmaakvan demassateflinen.

G\
00

01
u>

De haptische ervaring
Waarblijft in al dit multimediale 'geweld' echter de kleding zelf? Ondanks dat kleding
beeld is geworden in de hedendaagse beeldcultuur (Smelik, 2006), blijft zij ook het
medium van de tastzin. De kleding is naast de zintuiglijke ervaringen van beeld en

geluidhettactiele ingredient in deshow.Datdemodeshoweenbelevenis is,komt niet
alleen doorde rijke multimedialiteit, maar ookdoorde materialiteitvan dekleding.
Tegenover de (relarieve) onstoffelijkheid van beeld en geluid, is kleding stoffelijk'
in alle betekenissen van her woord. De stof raakt het lichaam aan, beweegt met het
lichaam mee, vouwt zich om het lichaam. Stof is er om aan te raken, het streelt het

lichaam, net zoals wij met onze handen stof strelen; fluweel voelt anders aandan linnen, damastanders dan kant.

Kleding is materieel als tastbare vorm, maar ook als beeld is het tastbaar. Wordt beeld
doorgaans gezien als een visuele ervaring en geluid vooral als een auditieve, in de
modeshowkomt daarde haptische ervaring'van de kledingbij. Dat is nietvanzelf-

sprekend,omdatbinnendesemiotiekkledingvooral i5 opgevatals betekenissysteem
(Barthes, 1967). Maar het is de vra. a.g/ of het vandaag de dag nog wel zo zinnig is om

kleding louter als representatie en betekenisgeving te beschouwen, ook al gebeurt dat
in de modetheorie nog steeds. (Calefato, 2006) Kleding wordt ook steeds meer als
communicatiemiddelingezet:eenmanierom de eigenpersoonlijkheidvorm te geven.
In april 2007 was er in Mama (Showroom for Media and Moving Art) in Rotterdam
een tentoonstelling - MSLM ("Medium, Small, Large, Medium") - over deomgangvan
modebewuste Nederlandse moslima's met kleding. Zoals Anny Sheikh her uitdrukt in

de begeleidende modeglossyMSLM: "Mode is een manier om jezelfte uiten, om jezelf
neer te zetten"(Heydra, 2007: 8). Dit geeft weer een andere betekenis aan her begrip

performance,namelijkdemanierwaaropwij onzeidentiteit'performen'.Zowordtvia
kleding mannelijkheid ofvrouwelijkheid ofeen culturele ofetnische idenriteitvormgegeven. OokBushra Sayedverbindt kleding enidentiteit met elkaar: "Demanierwaarop
je jezelf kleedt zegt iets over je persoonlijkheid en je interesses. Gaandeweg creeer je
een eigen identiteitdooruit te proberenwatjeleukvindt"(Heydra, 2007: 24). Dit sluit
aanbij eenbegripvanidentiteitals eenspeels,flexibelennomadischproces (Deleuze/
Guatiari, 1980). Nederlandsemoslima's die betrokken zijn bij het MSLMproject zoeken naar een balans tussen traditie en vernieuwing. Hier is sprake van een paradox:
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performance vereist allijd eenhandelingvoor een publiek, terwijl in deconstructie van
de eigen identkeit door middel van modevaak naar authenticiteit gezochtwordt. Je
zouhierzelfskunnensprekenvandeparadoxalenonevandeperformancevanauthenticireit, dievolgens sommige critici typerend is voor de laatkapitalistische samenleving.
(McKenzie, 2001)

De haptische ervaringvan de modeshowvoegt aan deze performativiteit nog een extra
dimensie toe. Om dit te verduidelijken is een verschuiving van multimedialiteir naar
intermedialiteit vereist. Zo kunnen medium en materie met elkaar warden verbonden.

(Gumbrecht, 2003) In de performancevan de modeshowis kledingzowelmediumals
materie.Viktor & Rolf plaatsten in 1999 een model op een langzaam ronddraaiend
plateau. Bij aanvang van de show is dit model alleen gekleed in een jute onderjurk.
Tijdens de show wordt het model langzaam aangekleed, laag op laag, als een Russi-

schebaboesjka-pop.De twee ontwerpers kleden haarplechtig, op haastrituele wijze,
in lagenvanjuteenSwarovski-kristal,totdathaarlichaamgehuldis in dikkelagenstof
waaronder het model staat re wankelen. Haar hoofd is nog amper te zien. De aandacht
van de bezoekers wordt zo gevestigd op her proces en de ervaring van het aankleden.
(Spindler en Siersema, 2000)

De kleding als stof krijgt hier alle aandacht.Jute is een ruwe, onaanzienlijke srof, die
onaangenaamaanvoeltenzeldenofnooitgebruiktwordtin deluxueuzehautecouture.
Her wordt meestal gebruikt als verpakkingsmateriaal. Het aankledenvan het model

geeftweereenanderebetekenis aandeontwerpen. Dejuteonderjurk kannamelijkniet
losvandeoverigeachtstukkenwardengezien^Indit 'ritueel' brengenViktor& Rolf
een eerbetoon aandedehandwerktradirie van de couture waarin iedere laagstofeen

voorbereiding voordevolgende laagis.Zowarden destrikken vanhettweedekledingstuk op her derde kledingstuk op ingenieuze wijze bedekt door eenwijdere mouw en
daaronder uitstekende versieringen. Dit derde kledingstuk past quavorm weerprecies

aanopkledingstuknummervier.Kledingstukdrielaatonafgewerkteelementenzienin
deversieringen, diepas compleet warden alshetvierde kledingstuk wordt aangetrokken.Zozijndekledingstukken onlosmakelijk metelkaarverbonden. Laagoplaag,stof

opstof,wordtdematerialitekvankledingalstussenlaagindezeperformanceonthuld.
Indetussenruimte vandelagenstof,inwatOosterling (Oosterling, zoooa) het'inter'
noemt, komt het kledingstuk als geheel tot zijn recht.

Netals in dekunstperformance verplaatst in dezemodeshow deaandacht vanherobject
(her kledingstuk) zich naarde gebeurtenis (het kleden). De betekenis ontstaat pas

bij gradevandeervaring. Hiervoor ishetmoment vanwaarneming doorhetpubliek
essentieel. In shows die lijken op rituelen of happenings wordt het product ondergeschikt aanhet concept. Dekracht van dezekunst ligt in herfeitdatheteengebeurtenis

is dielets teweegbrengt bij debeschouwer.(O'Sullivan, 2001:127)Voorbij debeteke-

nisgevingdiedoorsemioriekendeconstructiezobenadruktwordt,moetenwedeaandachtvesrigenopdeaffectieveervaring.(O'Sullivan,2006) Omaffectteonderzoeken
moetenweeerderdevraagstellen"watdoethet?" dan"watbetekenthet?" Nieuwevormenvanvisuele esthetiek in dehuidigebeeldcultuur, waarmee in demodeshowwordt

geexperimenreerd, overstijgen de klassieke structuren van representatie envertelling.
(Rodowick, 2001) Oosterling plaatst de ervaring - of zoals hij het noemt, de door-

workingvankunst(Oosterling, 2oooa:122)- inhet'inter',hettussenvandemedia.
Diedoorwerkingishetaffectievegebeurenvankunstdatzichindemodeshowalseen
haptischeervaringaandient.

Het textiele en het tactiele

Zoalswehebbengezieniskledingeentactieleervaring.Buitenhetmenselijklichaamom
heefttextiel nauwelijks eenfunctie ofbetekenis. Het textiele entactiele zijn nauwaan

elkaarverwant, precies omdat zeverbonden zijn met het sensorische systeem van de
tastzin. Dithaptische element kenmerkt deintermediale modfshow. Bezienvanuit zijn

werkingen ishetinzichtelijker omonzerelatiemetkunst,ookmetvisuele kunstenzoals
film,als'haptischevisualiteit'optevatten.(Marks,2000/2004)Westaanimmersmet

vaneenafstandje te kijken als eenvoyeur, maaronderhouden al kijkend eentactiele
relatie met het object. We kunnen, en willen, her object aanraken. Dit visuele contact

is als een streling, omdat haptische visualiteit nabijheid veronderstelt. Wanneer de
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tactiliteit van het object, het kledjngstuk, wordt vooropgesreld, is de modeshow een

haptischgebeurenbij uitstek.Dekijkerwordtzijnofhaarlichaamgewaaralsheroptimale mediumvoor de zintuiglijke,zelfs sensuele,ervaringvankleding.Doorde focus
op dezehaptischeervaringvanmodeschuivendetweebegrippenvanperformanceen
intermedialiteit naar elkaar toe.

In Viktor & Rolf's zomercollectie van 2006 is kleding er niet om de lichamelijke schoon-

heid te accentueren, maar om her proces van kleden en kleding maken op een speelse
wijzete contextualiseren.De stofwordtlo5Jesen asymmemschom het model gedrapeerd,terwijlvele onafgewerkteelementen nogzichtbaarblijven. Omkeringenexpliciteren het proces: decatwalk lijkt aanhet plafond geplakt, gemarkeerd door ondersteboven hangendeplanren, en de merknaamondersteboven. (Mower, 2006) De showstart

met de bulgingvan de twee ontwerpers.Nade afsluitendefinaleparadevan modellen
in braids-en avondkleding,begintde show,omlijst door DianaRoss' "Upside-down
you re turning me .

Al dezeonafheden en omkeringen maken detoeschouwers bewustvan hun aanwezigheid
en betrekken hen in de performance. De toeschouwer heeftvoortdurend het gevoel
dat er iets niet klopt: de kleren zijn letterlijk uit hun verband gerukt, de wereld staat
op z'n kop. Deze haprische ervaring creeert temporele en ruimtelijke tussenruimtes,
w

kortom, intervallen. Het is door deze intermediale effecren dat Viktor & Rolf nieuwe
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werelden creeren in een proces dat we 'wording' kunnen noemen. (Deleuze/Guattari,
1980)Wording is de performancevan onze vloeiende idenriteit die door de creatieve

<u

mode zichtbaar wordt gemaakt. Daarin ligt de haptische en affectieve ervaring van de
intermediate modeshow. Als dat geen sprookje is...

