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Mode als een tekensysteem
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HenkOosteriing

mode, te kunnenbegrijpen. Om de complexiteitvan de beeldcultuurrechtte doen,
is hetnodigomvragente stellen vanuit

Modekannietzonderdemedia.Fotografie,
enlaterfilm entelevisie, medialiserende
mode.Modemagazines,glossies,damesbladen:zebestaannietzonderdemode,
maardemodebestaatooknietzonderdeze

een interdisciplinair kader: vragen over

L.De mode is voor zijn succes

ils zowel een kunstvorm en commeroiele
ndernemingafhankelijkvan de media. De
edia hebben een belangrijke rol gespeeld

betekenisgevingen ideologie,identiteiten
kijkplezier, technologie en economie. Door
theoretische verdieping ontstaat mediageletterdheid. Zo leren we een houding aan
van gelijktijdige distantie en passie in onze
omgang met de middelen waar wij dagelijks

gebruikvanmaken, eenhoudingdie Laura

het complexe culturele fenomeen dat
mode is geworden. Mode maakt nu een

Mulvey zo mooi omschreven heeft als 'passionate detachment', afstand metpassie
(Mulvey, 1989: 26). Voordat ik in de tweede

rinsiek onderdeel uk van de heden-

helftvan dit hoofdstuk een aantal instru-

igsebeeldcultuur.Enviceversa.Dit
dt door de media. De eerste helft van het

menten voor analyse aanreik, wil ik in
het eerste deel de beeldcultuur, en ook de
mode, binnen het kader van het postmodernisme plaatsen.

!'dstuk geeft een theoretische achteri bij de hedendaagse beeldcultuur. De
Iehelftvanhethoofdstukgeefteen

Theoretisch kader

ifdstuk geeft inzicht in de beeldcultuur
demanierenwaaropde mode 'gedragen'

Juctie in de vele invalshoeken waar. mode vanuit mediatheorie kunt ana-

Postmoderniteit

Hoewelhetbegrippostmodernismevaakte
pas en te onpas wordt gebruikt, zijn er duiItuur

schriftcultuur zijn wij sinds de
ng van fotografie, film, televisie,
-rom en internet in rap tempo een
uur geworden:'(... ) we leven in

delijke kenmerkente geven. Daarbij maak
ik een onderscheidtussena) de postmoderniteit, b) de postmoderne filosofie en c) het

postmodernisme als stromingin kunst en
cultuur (Van den Braembussche, 2000).
Ten eerste depostmoderniteit. De post-

urvan beelden, eenmaatschappij
. houwspel, eenwereldvan schijn

moderniteit duidtop hethuidigetijdsge-

icra' (Mitchell, 1994: 5). Die beeldt-omplex en multimediaal. Het

wrichtwaarinwij leven: de informatiemaatschappij die vanaf dejaren zestig is

nietop zichzelf,maarverschijnt
cgraal met tekst en geluid. Bij
' tekst. Een modeshow draait

opgekomen.Hetgaatdus om een historischeperiodewaarinwij ons alien bevinden.
Dieinformatiemaatschappijis 'postkoloniaal':na deTweedeWereldoorlogzijn in

nuziekeneenchoreografievan

rap tempo de kolonien in de derde wereld

;L'hamen. Behalve dathetbeeld
''s, circuleren beelden ook in

onafhankelijkgeworden.Die maatschappij is ook 'postindustrieel': hetgaatniet

;o staat een onderschrift ofeen

nediamaatschappijwaarin

meer om zware industrie, maar om een

°n media over elkaar heen

uitwisselingvandiensten.Vanafdejaren
tachtig warden die diensten in toenemende

.

lie beeldcultuuraande
mant is en aan de andere

tebben we theoretische

"digom beelden, en ook
->3

mate gekenmerktdoor informatisering,in
ganggezetdoor de komstvan de computer.
Wetenschapen technologiezijn onontbeerlijk en geven onze maatschappij vorm.
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Ginghetbij de industriele maatschappij nogvoornamelijkom bezit(wie heeft
de productiemiddelenin handen?), bij de

Herchovitch.Met de FashionWeeksin India
enAfrikais de modegeglobaliseerd.
Datgeldtnogsterkervoor de industrie.

informatiemaatschappij gaat hetvooral om
toegangC\s4alV: 'access for all'). Toegang
tot informatie, datwil zeggen, tot kennis.
De postmoderniteit is een 'genetwerkte'
maatschappij, waarin alles en iedereenvia

Wasdemode-industrieaanvankelijknog
hier gevestigd, bijvoorbeeld in Enschede,
dan is die nu grotendeelsverplaatst naar

lagelonenlanden inAzie ofhetvoormalige

elkaarverbonden is. Een ander kenmerk is

Oostblok. Kijkje naar het label inje trui of
broek, dantrefje waarschijnlijk'Madein
Taiwan' ofiets dergelijks aan. De globalise-

deglobalisering.Ditziejevooral bij media

ring levert goedkope kleding op en enorme

(CNN en MTVkunje overal terwereld bekij-

winstenin hetwesten, maarookprotesten tegen uitbuiting, bijvoorbeeld tegen

massamedia zoals televisie en internet met

ken) en bij kapitaal(geld kunje overal ter
wereldpinnen). Enbij mode. Benetton heeft
hierzijn multiraciale campagnesop afge-

de Nikes die door kindertjes in Pakistan
werden gemaakt. Dat was de start van de No

stemd, maar ook effecten van de globalise-

Logo- en de anders-globaliseringbewegin-

ringonderde aandachtgebracht.

gen.

Wanneerwe deze kenmerken toepassen op

Postmoderne filosofie

mode, danlevert dathetvolgendeplaatje
op. Vroegerwasmode afhankelijkvande
stoffen zoalszijde,katoen, en kashmir- en
ook de inspiratie- die hetwestenuit zijn
kolonienhaalde.In dejarenzeventigzieje
doorde hippies eenhernieuwdeinteresse in
niet-westersekleding.Met de deconstructivistische modevan dejapannerszoals
Yamamotoin dejarentachtigbreken de
eerste niet-westerseontwerpers de gesloten,
elitaire modewereldopen. Inmiddelszijn
andereontwerpers henopgevolgd, zoals
HusseinChalayan,XulyBetenAlexander

Ten tweede depostmodernefilosofie.Hierin
staan twee begrippen centraal: het 'einde
van de Grote Verhalen' en 'de dood van het

traditionele individu'.Het lijkt er dus op
dat de westerse cultuur zich in een crisis

bevindt.Volgensde postmoderne filosoof
Fran^oisLyotardkandewestersecultuur
geen 'GrootVerhaal'meervertellen, waarmee hij doelt op het einde van de ideologie,
Dit houdt in dat ideologieen C'ismen' zoals
het marxisme ofhet feminisme; maar ool

religie zoals het christendom) de moderns
mens geen betekenisvol kader meer kunn

Benetton,

recl. amecamp

United Colors, lente-;
Micha Klein, Joy. Ar,

Beauty, 1997/1998, c"
Stedelijk Museum Ams
Andy Warhol, Light R
1962
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geven. Ideologieverkeert ineenlegitime-

overhet individuis dathij (hetgingbijna

ringscrisis,omdatniemandlangergelooft

altijd over een hij) een autonome en cohe-

indewaarheidverkondigennochin een

rente eenheidvormt, begiftigdmet de rede.

)roclameerde heilstaat in de toekomst

roclameren Uiteraard betekent dit niet dat

iedereennuvan zijngeloofis gevallen; inte1,we zienzelfs eenterugkeer naar

ideologieenreligie.Maar,stelt Lyotard,niemandkan datgeloofofdieideologieals de
waarheidaananderenopdringen.In onze

tijddoenalleenfundamentalistendatnog.
Het eindevan de Grote Verhalen is niet

illeen maarnegatief;voor de meeste men-

Het is vooral de psychoanalyse die het mes

in dezeopvattingheeftgezet.VolgensFreud
wordtde mens helemaalniet doorzijn ratio
geregeerd, maardoorzijn onbewuste.En
Marxstelde dat onzeklasse bepaaltwiewe
zijn. We denkeneen individute zijn, maar
wardenin feitegedefinieerddoor onze
klasse, etniciteit, leeftijd, seksuelevoorkeur, religie, nationaliteiten noem maar
op - de rij is oneindig.Niksgeenautonome

;n is het een bevrijding om van een eenzij-

en coherente eenheid. Daarom wordt in het

igeen opgelegde waarheidverlost te zijn.

postmodernisme niet langervan eenindividugesproken, maarvan een subject. En
dat subjectis gespleten,gefragmenteerd,
versplinterd. Ofzoalseengraffitiin Parijs
hetin dejarentachtigverwoordde:'Godis

ovendien heeft het in de postmoderne

Ituur geleid tot een bloei van 'Kleine Verlen'. Nu er niet meer een waarheid over-

^.rst, kunnenvele mensenhunverhaal
ellen, ook diegenendie daarvroeger

dood. Marx is dood. En zelfvoel ik me ook

minder de kans toe kregen, zoals vrouarbeiders, zwartenjongeren. Zoiets

niet al te lekker'.

ied te herkennen in de kunst: er is niet

leren is naaranalogievan de netwerkmaatschappij:het subject, hetzelf, staataltijd in

er een dominante stroming, maar een
eid aan richtingen. Dezelfde pluriforzien we terug in de mode. Niet een
Zoning, ofzelfs maar een stad, dic'n 'GrootVerhaal', maar er is een veeli perspectieven van vele ontwerpers,
eden enwindstreken.

indevan hetGroteVerhaalgeldt
ens zelf. De traditionele opvatting

Een positievere manier om dit te formu-

relatie tot een ander. We staan niet op ons-

zelf, maarzijn allemaalopgenomenin een
weefselvan complexe en mobiele relaties.
Onze identiteit bevindt zich als het ware op
een knoop van communicatiecircuits. Het
postmoderne subject wordt dan ookgekenmerkt door een dynamiek en diversiteit die
vreemd waren aan het traditionele individu.

4.
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Dezeverandering in de positie van de mens

de westerse cultuur, die hetwoord ziet als

heefteenzelfdeeffectgehadalsheteinde

expressie van deverhevenheid van degeest,

van de GroteVerhalen.Zo kunnenveel meer

en het beeld als uitdrukkingvan emotie en

mensenaansprakenmakenopsubjectiviteit, getuige dewaarderingvoor kunst en

delagerelustenvanhetlichaam.Metde

cultuurvanvrouwenjongeren, van zwarte

en gekleurdemensen.

Verderis ersprakevaneengratevrijheidin
devormgevingvan demenselijke idehtiteit.

Kijkmaarnaardepopcultuurwaar iemand

komstvan de beeldcultuurwordt het beeld

nietlangeruitsluitendnegatiefbekeken,
maarjuistgewaardeerdin alz'npositieve
krachtenen de ervaringendie hetoproept.
Bovendien zijn 'hoge' cultuur en 'lage'
cultuur niet eenduidigte koppelen aan

bepaaldedisciplines(lees:literatuurversus

als Madonnazichmet de regelmaatvan
de klok een ander imago aanmeet. Je kunt

televisie). Elke kunstvorm heeftzijn 'lage'
cultuur, denkmaaraanportretten vanhet

tegenwoordigmetjeidentkeitspelen,bij-

zigeunerjongetje-met-de-traan ofderomannetjesuit deBouquetreeks.'Hoog'komt

voorbeeld met sekse door gender bending.
Ofdoorkruisbestuivinguit andereetnische culturen, zoals Surinaamse ofmoslim
Nederiandersdie elementen uit de Ameri-

kaanse zwarte hiphop subcultuur overnemen. Mode is een belangrijk onderdeel van

het spel met identiteit. Vroeger bepaaldenje

van z'n voetstuk af: de haute couture laat

zichinspirerendoorde straatcultuur. 'Laag'
wordtopgewaardeerdenkrijgt aandacht
in kunstkaternenvan kranten of komt in

het museum te hangen. Reclamefoto's van
Benetton, computerkunstvan Micha Klein,

sekse en klasse watje moest dragen. Daar-

en modefoto'svan Inezvan Lamsweerde

voorwarenstrengeregelsdieje nietgemak-

zijnallemaalin Nederiandin museaten-

kelijkkonovertreden.Nugeldendieregels

toongesteld.

alleen nogvoor de koningin. leder ander
staat elke ochtend voor de klerenkast om te

bepalen welke kleren bij haarofzijn stem-

mingpassen:barok,gothic,sexy,oftoch
maarzakelijkvandaag?
Postmodernisme

Ten derde hetpostmodernisme in kunst en
cultuur. Een belangrijk kenmerk is hetver-

vagendeonderscheidtussenhogeenlage
cultuur. Het traditionele cultuurbegrip is in

deloopvandetwintigsteeeuwlosgezongen
vandegelijkschakelingmetelitairekunst.
Wetenschappers hanteren tegenwoordig
eenbreedbegripvancultuuralseenmanier
van leven, gebaseerd op Raymond Williams'
beroemdeuitspraak'culture asa wholeway

In de discussieover 'hoog' en 'laag' zijn ook
de democratisering en de commercialise-

ringvanbelang.Doordetoegenomenwelvaartendoordeverspreidingviademedia
zijn kunst enmode voorvrijwel iedereen
bereikbaar.Degigantischebezoekersaantallen van grote tentoonstellingen wijzen

hierop, evenals de 'festivallisering' van de

grotesteden.Cultuuris'in'enwordtgraag
eningrotehoeveelhedengeconsumeerd.
Commercieis nietlangervoorbehouden
aanlage cultuur, maar is allang doorge-

drongentot dehogecultuur, zoalsblijkt uit
dewekelijkse top-tienlijstjes voor literatuur,

destapelscd'smetmuziekvanBachen
Mozart bij het Kruidvat, de sponsoring van

oflife' (Williams, 1958).Hetgaathierom

hetStedelijkMuseumdoorAudiofdeont-

eenopvattingvan cultuur als eenpraktijk,

werpen van Karl Lagerfeld bij H&M.

die in relatie staat tot de sociale en historische context.

Het strakke onderscheid tussen hoge

enlage cultuur is niet meer houdbaar. Het
is immersvooreengrootdeelgebaseerd

opdecontroversetussenwoordenbeeldin
156.

Eenanderpostmodernkenmerkis
intertekstualiteit. Ditbehelsthetideedat
eentekstaltijd naaranderetekstenver-

wijst.Elketekstiseenweefselvancitaten,

geleendewoordenenreferenties.Uiteraard
gaathethiernietomeenengeopvatting
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vantekst; ookbeeldenverwijzenonophou-

delijknaarelkaar.Reclamesverwijzennaar
videoclips, die refererenaantelevisieseries, die op hun beurt films citeren, die zelf

verdergeendieperebetekenis, omdatalle
historische verbanden zijn losgelaten. Dit
zieje ookgoedterugin de mode.Alsje een
creatievanJohnGallianobekijkt, kunje

gebaseerdzijnopeenroman.Endieroman

onmetelijkveel citaten herkennen: andere

verwijstweer naar een toneeltekstvan
Shakespeareengazomaardoor. Het is een
oneindig spel. Devideoclip Material Girl

culturen (etnische prints, clowns (circusachtige make-up), andere tijden (silhouet

van Madonna verwijst bijvoorbeeld naar

hetliedDiamondsare a girl's bestfriendvan

MarilynMonroein defilm Gentlemenprefer
blondes. In de reclame voor Estee Lauder

uarfumloopthet model op precies dezelfde

'ijzedooreendigitaal bloemenveld als
adonnain haarvideoclip LoveProfusion.

uit de achttiende eeuw) en straatcultuur

('bag lady' met winkelwagentje en plastic
tassen).Alleswordtop eengrote stapel
gegooid,waarbij elementen uit hun historische tijd engeografischecontextwarden
gerukt. Bricolage,watletterlijk knutselwerk
betekent, is een term die in ditverband ook

15 nog eens dunnetjes haar rol in Moulin
uge over. Sommige regisseurs, zoals Baz

vaak gebruikt wordt. We zijn een 'knip &
plak'-cultuurgeworden,waariniedereen
lekker kan knutselen en zijn kleding en
zelfs zijn identiteit bij elkaar grabbelt. De

hrman of Quentin Tarantino, maken van

postmoderne cultuur kenmerkt zich door

icole Kidman doet in de reclame voor Cha-

.

. eindeloze citeren hun handelsmerk. Een

pastiche en bricolage. Hetwordt er niet

ict deel van het kijkplezier in de heden-

gemakkelijker op om hier betekenis aan te

gse beeldcultuur is gebaseerd op deze
enning:hoe meerverwijzingenjekunt
sen, hoeslimmerjejezelfervaartals

geven, maarhetmaaktde modewel speels
en flexibel, zonder een dwingend overkoepelend 'GrootVerhaal'.
Eenlaatste kenmerkvan hetpostmodernisme datik hierwilbesprekenis de over-

igetheoreticizoalsFredricjameson

gangvan representatie naar simulatie. We

n de postmoderne vorm van intertek-

hebben al gezien dat de postmoderne pastiche, het citeren, lenen en verwijzen, geen

.

eiteenpastiche.Metpastichewordt
.

smeel ofvisueel citaat bedoeld,

diepere betekenis heeft. Dit komt omdat de

het alleen maar gaat om de herhahet citeren zelf. Deverwijzing heeft

postmoderne cultuur niet meerrepresenteert, maar simuleert. Dit heeft te maken

sclamecampagne Beyond para2984

-;r) Love profusion (frag-
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met de rol van mediatechnologie.

In de oude opvattingvan kunst, bijvoorbeeldbij Plato ofKant,verwysteen
kunstwerknaariets diepersofhogers

achter dewerkelijkheid. Elkkunstwerk is
uniek en daarmee onvervangbaar. Walter

Benjamin stelde in dejaren dertigal dat
doordekomstvanreproductievetechno-

logieenderolvankunstverandert. Metde
uitvindingvanfotografleenfilm<enlater
televisie en internet) kan elk beeld tot in

hetoneindigegereproduceerdwarden.
TerwijleenkopievanDeNachtwachtvan

tig eenstapverder danBenjamin en stelt
dat niet alleen de kunst, maar ook de wer-

kelijkheidverandert onderhetgeweldvan
de media. Hij stelt dat de alomtegenwoor-

digheid van demedia dewerkelijkheid tot
een simulacrummaken;een schijnverto-

ning. Inhetsimulacrum ishetverschil tussen'zijn' en'schijn' opgeheven. Denkmaar
aaniemanddieeenziektesimuleert:die

persoongaatwarempelziektesymptomen
vertonen,zodatnietmeerduidelijkiswat
echt is enwat onecht. Zo is het ook met de

Rembrandt nogaltijd eenkopie blijftvan
eenberoemd oorspronkelijk schilderwerk,

postmoderne beeldcultuur: dieiszodoor
endoorgemedialiseerddatdemediaonze
ervaringgaanbepalen.Mediareflecteren

kenteenkopievandefotovanKikialsviool
vanManRaygeenorigineel.Inhettijdperk

die.Ofandersgesteld:mediarepresenteren

vandemechanischereproduceerbaarheid
verdwijnthetonderscheidtussenongi-

neelenkopie.Daarmeevergaatvolgens
Benjamin het 'aura' van dekunst, namelijk
datgenewateenkunstwerkuniekenori-

gineelmaakt.Voordemodebetekende de
reproductieve technologie aanvankelijk
een enorme stimulans, omdat de beelden

vandeontwerpenviademedia(tijdschriften,televisie)verspreidkondenwarden.
Maarookin demodehaaltdekopieinmiddels het originele ontwerp in. Een dagna
demodeshowsin ParijsofMilaanstaande

foto'salopInternetenH&Mheeftalzes

dewerkelijkheid niet, maar construeren
niet, maarsimuleren.
Wekennendit fenomeenallemaaluit

eigenervaring.Alsweopvakantie in Griekenlandzijn,danroepenweuitdatdezee
zoblauwis als op deansichtkaart.Een
beeld, hier deansichtkaart, bepaalt onze

ervaring. Zijnweop safariin Kenia,dan
hebbenwe het idee in een televisiepro-

gramma van National Geographic beland
te zijn.Enzeggenwetegenonzegeliefde 'ik
houvanje', danbekruipt onshetgevoel dat
wein eensoapspelen.UmbertoEcozegt
danookdatwe daardooreenpermanente

ironischehoudingaannemen.Wekunnen

wekenlaterkopieenin zijnwinkelsliggen.

niet meer onschuldig 'ik hou vanje'zeggen,
omdatwe het al honderdduizend keer op tv

In depop-artvan dejaren zestigspeeltAndy

hebbengezienengehoord.Watwevolgens

WarholhiermeedoorzeefdrukkenteproducerenvanblikjesCampbellofvaneenicoon

alsMarilynMonroe.Eenandervoorbeeld
vandeteloorgangvanhetauraisdeteleurstellende ervaring diewemisschien allemaalwelkennenwanneerwe de MonaLisa

Eco dan wel kunnen doen, is het met ironie

zeggen: 'Zoals Ridge inThe Bold andthe
Beautiful zouzeggen: ikhouvanje'. Terwijl

derealityshowoptelevisiezoveelmogelijk
probeerthetleventesimuleren, ishetleven
eengrote reality showgeworden,waann

Vermeer in het museum bekijken. We heb-

zijnen schijn nietmeeruit elkaartehouden
zijn.Eennostalgische reactieopdecultuur

benalzoveelafdmkkengezieninboeken,
films, opmokken,handdoeken,metsnoren

teit, diewein dekunst enin demode kun-

vanDaVinciofhetMeisjemetdeparelvan

baard,alspop:daarkanhetorigineelnauwelijks meertegenop. Ofjuistwel, alshet
je lukt om in de stilte vanhetmuseum het
aura van het schilderij te ervaren.

JeanBaudrillard gaatin dejaren zeven160.

vansimulacrais dehangnaarauthenticinenwaarnemen. Menwilweer iets 'echts'

ineenpostmoderne cultuurwaarin de

scheidslijntussenechtenonechtflinterdun
isgeworden.Devraagisechterofeendergelijke authenticiteit nogmogelijk is.

Mode als een tekensysteem

c eenschetshebgegevenvanhetposternismealskaderwaarindemode
doneert,ishettijdomnadertekijken
instrumenten om beelden te analyi. Dezeanalysemethoden komen alle-

systeem, maar ookverkeersborden of mode,
zoals Roland Barthes heeft laten zien, zijn
tekensystemen. Een teken bestaat uit een
betekenaar (Fr. : signifiant, Eng. : signifier),
ofwel de materiele dragervan betekenis, en

uithetpoststructuralisme:detheomingdietengrondslagligt aanhet

ofwel de inhoud waar naar verwezen wordt.

de betekende(Fr. : signifie;Eng. : signified),
De letters en klankvan hetwoordj u r k
vormen de betekenaren, die verwijzen naar
de inhoudvan een concrete jurk. Samen
maken betekenaaren betekende,vorm en
inhoud, de betekenis. De relatie tussen

idernisme.

iotische teken

A:ructuralisme wordt in dejaren

oeddoorde semiotiek, depsycho1 het marxisme. Het poststructu-

ickwel aangeduidmet de 'linn', omdat de taal het model vormt
seorievorming.Vooraldoor de

betekenaaren betekendeis bijnaaltijdwillekeurig;er is immers geenreden dat een
jurk zo heetin hetNederlands,maar dress
in het Engelsenjaponin hetFrans.

un De Saussure ontstaat aan-

Een teken verwijst altijd naar iets anders
in de werkelijkheid. De eerste betekenis van
een teken is de denotatie; het is de betekenis die je in het woordenboek kunt opzoe-

'e structuralistische analyse van

ken. Maar iets heeft zelden maar een enkele

dca'vanelk systeem, ofdit nu

1 /attingdattaal paradigma-

betekenis; de meeste tekens hebbenvele
bijbetekenissen. Die warden connotatie
genoemd. In dat geval vormt het denotatieve teken, de betekenaaren de betekende,
in zijn geheel een nieuwe betekenaar voor
een nieuw, connotatiefteken.

jcekenis, wordt door vrijwel
rne filosofen gevolgd. Volgens

In schema:

dvertentie, film, mode ofeen
neo-eft, zoals in hetwerkvan

igLevi-Strauss,devroege Barisemioticus Metz (Sim, 1998).

rdcus Lacan is zelfs het onbe-

lal gestructureerd. Hoewelal
'wit van taal en betekenisge,

BETEKENAAR

BETEKENDE

CONNOTATIE

BETEKENAAR

BETEKENDE

DENOTATIE

rondwordtgeplaatst, zoals
crivisme van Derrida, ofin

Een bekend voorbeeld is de rode roos. Het

leloorgangvande 'Grote
i^ard, blijft ook in het post-

denotatieve niveauvan hetteken is gewoon

g steeds de tekst centraal

teken te wardenvan liefde, moet de denota-

eigenlijk als tekst opge-

tieve betekenisvan de bloem op zijn beurt

.

een bloem met bladeren en stekels. Om een

nuziek, of mode. Richt

betekenaar worden. Het teken vormt de

anvankelijkop literai-'tenschapperszichrich> de populaire cultuur,

basisvormt voor een connotatieve, tweede

'ode,muziek,sport,
'ideoclip- omwatwiln te noemen.

leer van'tekens'[van
-artekenbetekent).
'ce betekenisdra-

het bekendsteteken-

betekenis: liefde. Waarom? Omdat dit in

onzecultuur zo is 'afgesproken'.De roos,
vooral de rode roos, is symbool geworden
voorliefde.AmnestyInternationalverbindt
in zijn beeldtaalaandit bekendesymbool
een derde betekenis toe, door de stekels met

prikkeldraadte omringen en halverwegede
stengel detekst te plaatsen: 'geweldhoudt
opwaarliefde begint'. Zowordtde bloem
Anneke Smelik / Mode en de media...

eenteken van liefde engeweldloosheid,

terwijl de stekels staanvoor geweld. (Het
schemaleesjevanonderen naarboven.)
BETEKENAAR:
RODE R005
ALS LIEFDE

BETEKENDE:
STEKEL5 MET
PRIKKELDRAAD

TWEEDE
CONNOTATIE-.
LIEFDE IS
KEERZUDE
VAN GEWELD

BETEKENAAR:
RODE R005

BETEKENDE:
LIEFDE

EERSTE
CONNOTATIE:
niJN LIEFDE
VOOR JOU

BETEKENAAR:
ROOS

BETEKENDE:
BLOEH MET
STEKELS EN
BLADEREN

DENOTATIE:
BLOEM VAN DE
SOORT X
(LATUN5E
NAAH)

tatieenconnotatiesbepalen.Eenclose-up
heeft een ander effect dan een opname van

veraf. Camerabeweging stuurt deblikvan
dekijker. Snellemontageroeptspanning

op.Muziekcreeertsfeer,evenalsbelichting.
Zo'nformele analyse maakt al snel duide-

lijkdathetbeeldnooitsimpelwegeenkopie
ofweerspiegelingvandewerkelijkheidis,
ookallegtdecameraderealiteitvast.Maar
aandieregistratiekomenzoveeltechnologische en esthetische keuzes te pas, datde
werkelijkheid ookaltijd gevormd engeconstrueerdwordt.Deanalyseheefttot doelom
die constructie helderte krijgen.

Digitalebeelden
Dezeformeleanalysekannogverderver-

wikkeldteken,datveledragersvanbeteke-

dieptwardenmetdesemiotiekvanC. S.
Peirce,eenAmerikaandieindezelfdeperi-

niskent. Eenstilstaandbeeld,zoalseen
mode- ofreclamefoto, heeft devolgende

zijntheorie ontwikkelde als de Zwitser De

Het multimediale beeld is een hoogst inge-

betekenaren:

perspectief(camerapositie: hoek,
afstand);
beelduitsnede (het kader);

fotografische aspecten zoals belichting,
grovekorrel,kleurofzwart-wit;
compositie ofmise-en-scene vanwat

erwordtafgebeeld:decor,kleding,
make-up, houdingenhandelingvan het
model, enz;

tekst: onder- ofbijschrift.

Eenbewegend beeld, zoals eenfilm, televisiereclame, videoclip ofmodeshow kent

behalvealdezeaspectennogmeerbetekenaren:

bewegingvandemodellenofacteurs:
choreografie;

camerabeweging(pan,tilt, rijder);
montage(hoewardenbeeldenaan
elkaargeplakt);

geluid(dialoog,toegevoegde geluiden
als krakende deur);
muziek.

odevanhetbeginvandetwintigsteeeuw
Saussure, zonder dat zij het overigens van
elkaarwisten.De semiotiekvanPeirce

wordtvakergebruiktvooreenanalyse
van beelden, omdat hij minder op tekst is

gericht.Peircesteltdaterdriesoortenrelaties zijn tussen debetekenaar endebetekende:eeniconische,indexicaleensymbolischerelatie.Eeniconischerelatiehoudt
in datereenovereenkomstofgelijkenisis
tussenbetekenaarenbetekende.Eenvoorbeeldvan eeniconische relatie ishetportret: het beeld (de betekenaar) toont imme

gelijkenismetdegenedieisafgebeeld(de

betekende). Eenindexicalerelatieverondestelt eenfeitelijkverband tussenbetekenaarenbetekende. Eenklassiekvoorbeek'
isrookalsbetekenaarvanvuur,ofdevoet
afdruk in hetzandals betekenaarvan de

aanwezigheidvaneenmensopeen'onbe

woond' eiland. Desymbolische relatie ko
overeen metwat DeSaussuredearbitraii
willekeurige, relatie tussen betekenaar e
betekendenoemt:deroderoosiseenco

ventie,gebaseerdopeenafspraak.Toch

Vooreenanalyseishetnodigomaldeze

zoujehierovernogkunnentwisten,on

elementen kort nate lopen, omdat ze de
betekenissturen.Pasdankunje dedeno-

vrouwelijk geslachtsorgaan. Diegelijke
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de roos een iconische relatie heeft met

Mode als een tekensysteem

heeftwaarschijnlijk tot de roos als symbool
voorliefdegeleid.
Het mechanisch te reproduceren beeld,
zoals fotografie offilm, kent al deze drie
relaties. Een beeld is altijd iconisch, omdat

datgenewatafgebeeld isgelijkenis toont

(iconischerelatie), maardie er toch onecht

uitzien. Hun huid is teglad, dehoudingen
te star, deogenteglazig.Wevermoedenal

sneldatersprakeisvandigitalemanipulatie, die de indexicalerelatie verstoort:

dit zijn geen feitelijke opnamen van echte

et de betekenaren: elke foto is als het ware

mensen. De spanningtussen de iconische

n portretvaneenmensofobject.lets dat
''otografeerdofgefilmdis, is ookaltijd

ning tussen echt en onecht. Dit creeert een

.

xicaal.Eris eenfeitelijke relajtie omdat
amera dewerkelijkheid vastlegt: met de
icrabewijsje datje ergensgeweestbent.
.

ilot kent ook het beeld, evenals taal,
lolische betekenissen, die tot stand
i door een samenspel van de vele
isuele betekenaren die hierboven

id zijn.
.

omst van digitale technologie staat
icale relatie onder spanning: we

enindexicalerelatieduidthieropeenspansymbolischebetekenis. In combinatiemet
de tekst plaatsende foto's een ironische

kanttekening bij de dwangin onze cultuur
om eeuwigjongte blijven.

Somsis dedigitalemanipulatiedirect

duidelijk,zoalsindezeafbeeldingvanKate
Moss als cyborg: een cyZ>ernetische organisme.Omdathethiereenonmogelijkbeeld
betreftvan halfmens / halfmachine, raakt
dekijker niet inverwarring over deindexi-

mmers niet meer met zekerheid

cale status van de foto. We maken direct

'2nbeeldanaloogis, en dus een
..latie tot dewerkelijkheidkent,
''';omdat het in de computer is
^gitale beelden scheppen ver-

desprangnaardesymbolischebetekenis,
dieookhiereencommentaarvormt ophet

Jatze de iconische relatie wel
«ien terwijl ze de indexicale

reken, want ze lijken net echt
vertonengelijkenis tussen

betekende.Ditgebeurtin de
ourselfva.n Diesel.Wezien
.

letterlijk kunstmatige schoonheidside-

aal.Hetisoverigenstyperendvoordigitale fotografie om beeldente creerenvan
mensen die op cyborgs lijken, want in de
hedendaagse beeldcultuurverkennen veel

kunst-enmodefoto'sdeverglijdendegrenzen tussen mens, machine en modepop.

lien die op mensen lijken

imecampagne 5ave
-V3org, 2605
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heeft dus altijd iets erotisch, integenstel-

KijkenenbekekenwardenI:

lingtottelevisiekijkendatnietdiezelfde

devoyeuristische blik

Betekenisseninmodedraaienvaakom
erotiekenseksualiteit.Vooreenanalyse
daarvankunnenwe bij depsychoanalyse

terecht. Depsychoanalyse onderzoekthoe
wijonsveriangenvormgeven. Hetmeest
klassiekemodeldaarvoorishetOedipus-

complex, datreguleert hoehetkind de
liefde opdeoudervanhetandere geslacht
richtengevoelens vanrivaliteit opdeouder

voyeuristische omstandigheden kentomdat

in'dehuiskamerlichtenaanstaan,het
scherm bovendienveelkleiner is,enerallerleivormenvan afleidingzijn.

Hetis deverdienstegeweestvanLaura

Mulvey(1975)omte stellendatdeactieveen

passievekantvanscopofilie,dekijkdrift,

verdeeld is over de seksen.JohnBerger had

vanhetzelfdegeslachtprojecteert.Ditis

inzijnberoemdeboekWaysofSeeingal
gestelddat'mannenhandelenenvrouwen

voorhetmeisjeingewikkelder, omdatook
zij ineerste instantie liefdevoordemoe-

verschijnen', oftewel: mannen kijken en
vrouwenwardenbekeken.Infilmwerktdit

derervaartenditlatermoetomzettenin

volgens Mulvey alsvolgt. Hetmannelijke

personagebekijkteenvrouw,waarbijde

liefdevoordevader.HetOedipus-complex is

vooral toepasbaar inverhalen, zowelinlite-

camerafilmtwatdemanziet(eenzogehe-

ratuuralsfilm, maarspeelteigenlijkgeen

ten-pointofviewshot').Detoeschouwerin

belangrijke rolindemodewereld. Daarom

personagenaardevrouw.Daarbijwordthet

gaikerhierverdernietopin.

Volgens Freudbegint erotiek metkijken.

Hijnoemtditdescopofilie(letteriijk: de

liefdeomtekijken). Ukdieveriangendeblik

volgtvaakdeaanrakingenuiteindelijkde
seksuele handelingen. Hoewel hetwatvie-

zigklinkt, isdescopofilie eenheelgewoon

onderdeelvan deseksuele drift. Filmtheoreticiwarenersnelbij omte stellen dat
hetmedium film in feite gebaseerd isop de

scopofilie:inhetdonkervan debioscoop
zijnwij eenvoyeur dieongelimiteerd naar

hetwitte dockkunnen kijken. Filmkijken

dezaalkijkt viadeogenvan hetmannelijke
vrouwelijk lichaam door montage endecou-

page'opgesneden'infragmenten:eenstul<
been, eenborst, debil ofhet gezicht. Het
vrouwelijk lichaam wordt dusgefragmenteerd in beeld gebracht.

Eris dussprakevaneendrievoudige
blik: hetmannelijke personage, de camera

endetoeschouwer. Mulvey steltnudatde

filmkijker doordezestructuur altijd een
mannelijke positieinneemt. InMulvey's

analyseishetbelangrijkdatdefllmische
middelen, zoals de cameravoering, de

18.

9. Iceberg, recla
10. Davidoff, ''ec'l;
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Iduitsnede, montage en vaak ook de

zijn. Het spektakel van modeshows is

iiek, hetvrouwelijklichaam objectiveen zo tot een passiefschouwspel maken
te bekijken: 'to-be-looked-at-ness'. Het
nelijke personage krijgt daarentegen

naargefetisjeerdevrouwenlichamen.Veel

mische middelen beschikbaaren kan

fkijkenenhandelen.

overigens wel doorbroken. Vaakwordt nu

bewust gezocht naar een actievere rolvoor

ien is het vrouwelijk lichaam veront-

1 omdathetandersis. Freudzouzegastreerd', maarwij kunnen iets neu-

lien datin eendoormannengedohet sekseverschil. In de meeste

iy het (nog?) zo dat de vrouw-als-

nelijk als anders dan de man,
,

eeft aan het sekseverschil. Die
roept op een onbewust niveau
mannen. In de cultuur, in dit

spel rond kijken en bekeken warden. Door

viteitvanvrouwenin deafgelopendecennia

ihulp van de psychoanalyse. Devoyscheblik op hetvrouwelijklichaam
erlangenop en daarmeeookonrust.

;: samenlevingvrouwen het teken

modereportages maken op eenofandere
maniergebruikvanhetgeseksualiseerde

kritiekvandevrouwenbeweging isdepassi-

;ytrekthaaranalysenogverderdoor

.

bijnahelemaal opgebouwdrondhetkijken

hetvrouwelijke model. Belangrijker nogis
datdoordeinvloedvanmode envideoclips
in dejaren negentig hetmannelijke lichaam
objectwordtvan devoyeuristische blik. Nu

wordtookhetmannelijke lichaamgefragmenteerd,geobjectiveerdengeerotiseerd.

Ditgebeurt nietalleenin modereportages
en reclamefoto's, maar ook op de catwalk.
Het is interessantvoormodestudenten om

te analyseren hoehet mannelijk lichaam

nuinbeeldwordtgebracht:hoepassiefof
actiefishetmannelijkemodel, hoeondersteunen de filmische middelen de blik?

11ms, moet die angst bezwo-

OatgebeurtvolgensMulveyop

Inhetspelrondkijkenenbekekenwarden

-. n. Ten eerste door sadisme:

speelt ooketniciteit eenrol. StuartHall

ii<lichaam wordt beheerst en
de sociale orde. Sadisme hoort

(1997) enJanNederveen Pieterse (1992)
geven eenuitgebreide historische analyse
van de manier waarop gekleurde en zwarte

; erhaalenhetkrijgt danook
^atieve structuur. Vaakvolgt
blikgeweldofverkrachgeen toeval dat in de klas-

l-film defemm. efataleva. keii-

bodjelegt.Pasindejaren
opheteindedoorleven,

mensen in dewestersecultuur in beeldwor-

dengebracht. Hier isvaak sprake van treungestereotypering,zoalsdeexotiseringvan
de zwarte vrouw, ofhet beeld van de zwarte

manalsseksueelbedreigend.Gekleurde
enzwarte modellen zijn nogsteeds op een

rammell in Basic Instinct.

hand te tellen in de modewereld. Ook hier is

iier om de angst te bezwe-

hetzinnigvoor modestudenten om te analy-

lijkelichaamoproeptis
;iat geval wordt devrou-.erfecte schoonheid

idachtvanhaarverschil,
stafleiden.Byfetisje^.raeindeloosbij het
-^uwelijkeschoonheid.
raathetverhaalvan
alyse dateert uit de

uidelijkzijndathaar

seren hoe etniciteit in beeldwordtgebracht,
vanwege deze lange geschiedenis van ste-

reotypering.Wordtdeetniciteitbenadrukt,
bijvoorbeeld door het model te exotiseren?

Ofwordt hetetnische verschiljuist ontkend? Ditgebeurt bijvoorbeeld in modefoto'svanNaomiCampbellmet sluiken steil
goudblondhaarofmet blauwecontactlen-

zenin.Hierherkennenwedenormering
van het blanke schoonheidsideaal.

angrootbelang
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Kijken en bekeken warden II:

visueel element zijn in films, videoclips,

de narcistische blik

reclames en modefoto's), maarwe kunnen

Tot zover heb ik het gehad over het kijken
naarde ander,maarde psychoanalyse
heeft ookwat te zeggen over het kijken
naarjezelf. Alsjegeborenwordt, danhebje
nogmaarnauwelijkseenbesefvanjezelf.
Jemoet datzelf, in psychoanalytischeter-

dit proces ook meer metaforisch opvat-

men je ego, nog helemaal opbouwen. Een

eerste moment om dat egote vormen, is
in watJacquesLacande spiegelfaseheeft
genoemd. Eentweedebelangrijkmoment
is het eerdergenoemdeOedipus-complex
waarinook de taal eengrote rol speelt. De
spiegelfase gaat echtervoorafaan de taal

en speelt zich in het Imaginaire af: het rijk
van beelden.Alsje tussen de zes en achttien
maanden bent, een baby nog, danwordje
meestal op de armvanje moedervoor de
spiegel gehouden. Het kind leert om zich-

zelfin de spiegelte herkennenenvan de
moeder te onderscheiden. Het identificeert

zichmet het spiegelbeeld.Dezeidentificatie is belangrijkvoorhetopbouwenvan de
eigen identiteit.

ten. Het kind ziet bijvoorbeeld een ideaal

beeldvanzichzelfgereflecteerdin deogen
van zijn ouders die hem ofhaar adoreren

en op eenvoetstuk plaatsen:voorje ouders
benje altijd het mooiste kind terwereld. En
terecht. Als wevolwassenzijn, zienwe dat
ideaalbeeldgereflecteerd in de ogenvan
onze geliefde. Dat ideaalbeeld hebben we

nodigom ons egote kunnenvormen. Hetis
een gezonde narcistische blik die noodzake-

lijk isvoor onzeidentiteit. Datego is namelijk nooit 'af, maarmoet steedsopnieuw
gevoeden gevormdwarden.Deinternaliseringvan ideaalbeelden helpt daarbij.
Deanalysevan de spiegelfaseisveelvuldigtoegepastin de beeldcultuur. In defilm
fungeertde held ofheldinals hetideaalbeeldwaarmeewe ons identificeren,in de
modewereldzijn dat de modellen.Jezoude

helebeeldcultuureigenlijkwelalszodanig
kunnenbestempelen:popsterren, fotomo-

Voor Lacan is het cruciaal dat die identi-

ficatie op het spiegelbeeldis gebaseerd.Volgenshemis dat spiegelbeeldaltijd een idealisering, omdathetkind eenideaalbeeld
van zichzelfprojecteert. In de spiegel meent
hetkind namelijkzichzelfalseen eenheid
te zien,terwijl hethet eigenlichaamnog

dellen, acteurs bieden ons allemaal kansen
voor identificatie met ideaalbeelden. De

fancultuur is voor een groot deel op die narcistischeidentificatiegebaseerd.Natuurlijk
zit er ook een keerzijde aan. In een cultuur
waarinjeugd, fitness en schoonheid steeds

belangrijkerwarden,wordthetideaalbeeld

ervaart als een verbrokkelde massa zonder

steeds onbereikbaarder. Veel mensen kun-

enigebeheersingover de ledematen. De
herkenningvan het zelfin het spiegelbeeld
is dan ook een 'mis'herkenning. Het kind
identificeertzicheigenlijkmet het beeld
van zichzelf als een ander, namelijk als een
beterzelfdathij ofzij ooit in de toekomst
hoopt te warden. Let maar eens op hoeje
thuis in de spiegel kijkt: eigenlijk kijkje
altijd naarjezelfmetde ogenvande ander.
Dit is volgens Lacan een zekere tragiek van
de mens: we bouwen onze identiteit op

nen zichniet meerin datvoorgeschreven
ideaalbeeld herkennen en zijn uitermate
ontevredenmet hunuiteriijk. Datleidtdan
tot frustratie en drastische maatregelen
zoals plastische chirurgie, oftot ziektes als
anorexiaen boulimia.In datgevalis denarcistischeblik in de spiegelmislukt.

Tot nu toe hebben we vooral een blikvan

een ideaalbeeldwaarwe nooit aan kunnen

verlangen geanalyseerd: de voyeuristische

voldoen. In zijn ogen schietenwe dan ook
altijd op een existentieel niveau te kort.

blikop deander(hetverlangenomdeander
te 'hebben')endenarcistischeblikopjezel)

We kunnen de spiegel heel letterlijk
nemen (het valt op hoe vaak spiegels een

ookmogelijkom eenmeersociologische

168.

Kijkenen bekekenwardenIII:
depanoptischeblik

(hetverlangen om de anderte 'zijn'). Hetis

Mode als een tekensysteem

sete makenvanhet blikkenspel in een

schappij.Daarvoorkunnenweterecht

camera's,maarookdealomtegenwoordig-

historicus Michel Foucault. Hij heeft

heidvan mediaals televisie en internet
creeren eenpanopticum. Zolaten opspo-

i een diepgaande analyse gemaaktvan

nngsprogramma's ons beelden uit bewa-

lacht werkt. Daarbij ziet hij macht niet
s dat de een heeft en de ander ont-

terwijl reality programma's tonen hoe onze

kingsvideo's zienom de'boeven' tevangen,

Hij stelt datin demoderne cultuur

medeburgersdefoutingaanin hetverkeer.

jirculeertin eenvoortdurend spel
lerhandelingen,strijd en confronrzetentegenstrijdigheden.'De taal

Satellieten in de ruimte houden ons onaf-

.

gebroken in de gaten. Met de standaarduitrusting van GPS (Global Positioning System)

rt veranderingen rond macht. Was
r een slachtoffer, nu ben je erva-

weten mobiele telefoons steeds waarwij
ons bevinden. Toen ik in Italie op vakantie

kundige.Daarmeegeefjejezelf

was, stuurde mijn mobieltje berichten in

aide macht, namelijk de machtvan

detrantvan 'u bentnu in Pisa,waaru de

g, ookal is die ervaringonaange-

scheve toren kunt bezoeken' of 'u bevindt

.

zichnu op dePiazzaSignoria in Florence;
wistu datdeDavidvanMichelangelo...' enz.
Evenvoelde ik meweerhet kleine meisje dat
zichaltijd enoveral doorGodgezienweet.
Nu is diegoddelijke alomtegenwoordigheid
vervangendooreenanonieme,panoptische

nier om macht in de moderne

in te gevenis doormiddelvan
n toezicht: 'surveillance'. Fou-

; dat de 'panoptische' blik. Dat

aande architectuurvangevanJeachttiende eeuw, die een cen-

iddenin eenrondgebouwmet
; die toren kon een centrale
^evangene in elke cel observe-

diegevangeneterugkonkij-

blik.Opdezelfdemanierwordtonssurfgedragvastgelegdopinternet,enonskoopgedrag in de supermarkt.
We kunnen deze drie manieren van

kijkenbijelkaarbrengen.Metdevoyeuris-

i-nen konden ook elkaar niet
hischeblik houdt dus in dat

tischeblikdisciplinerenwij deander.We
kennen allemaal wel die heimelijke blik

' mensen onder constante

..^ichtwordtgeplaatst.Zij

waarmee we iemand anders in een oogopslaggoed-ofafkeuren.Met denarcisti-

"nucault daarmee gedisciiiistegedrag.

wens aan een ideaalbeeldte voldoen. Door

h«jdis die rol van bewaking
lomen door camera's.
up straat, in stations en

let openbaarvervoer en

-amera'shangen'die
'ze eigendommen'. De

<itijden overal doorano-

ekekenwarden, geeft
'elvanveiligheid(of
ngrijkerisdatdeze

lisciplineerttotordeidurendeobservatie
:e matevan discipliase van Lacan

^eblikookmeer

illeen bewakings-

scheblikdisciplinerenwij onszelf,doorde
hetinternaliserenvandepanoptischeblik
wordtonssocialegedrag,maarookons
lichaam, gedisciplineerd. Mode speelt in dit
ingewikkeldeblikkenspeleenbelangrijke
rol.Jehoeft maar op eenwillekeurig schoolplein rond te dwalen ofop straat omje been
te kijken om te begrijpen hoe mode bepaalt
ofiemand erwel ofniet bij hoort, watde
ideaalbeelden zijn enhoegroepen elkaar
in degatenhoudenendisciplinerentot de
'juiste'kleding.Doorkledingkanik mezelf

seksueelaantrekkelijkmakenvoordevoyeuristische blikvan de ander. Ofik kan de

anderaanmijnvoyeuristischeblikonderwerpen, als ik hun lichaam enkleding aan-

trekkelijkvind.Doorkledingkanikmijn
eigen identiteit opbouwen en een bepaald
Anneke Smelik / Mode en de media...

ideaalbeeld uitstralen. Maar mode is meer

dan alleen kleding. Mode dicteert ook een

uitdrukkelijk schoonheidsideaal. Datheersende schoonheidsideaal bepaalt hoewe
ons lichaam disciplineren, bijvoorbeeld
door hette onderwerpen aandieten, fit-

StuartHall, Representation.London,Sage,1997-

NicholasMirzoeff,Thevisualculturereader.London:Routledge, 1999.

,

,
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WilliamMitchell, Picture theory. Essaysonverbal andvisual

representation. Chicago:University ofChicagoPress, 1994.
WilliamMitchell,Thereconfiguredeye.Visualtruthinthepost-

photographicera.Cambridge:MITPress,2001(1992).
JanMariePeters,Hetbeeld.Bouwstenenvooreenalgemeneiconologie.Antwerpen:Hadewijch,1996.

ness, schoonheidspraktijken zoalsharsen,

Anneke Smelik met R. Buikema enM. Meijer, EffectiefBeeldvor-

epileren,blonderen, eneventueel zelfsaan
plastische chirurgie. Kortom, mode raakt

cessen. Assenivan Gorcum, 1999 (uitverkocht: detekst is
te downloaden vanwww. annekesmelik. nl (>publications
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