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DIVAT Keszeg Anna

A DIVAT MINT KULTURÁLIS IPARÁG

Mialatt véglegesítettem ezt a szöveget, a közösségi oldali képfolyamom 

tele volt két, merőben különböző vizuális sztenderdek szerint megalko-

tott képtípussal. Egy életmódmagazin akciós kuponokkal fémjelzett 

„shoppingünnepet” hirdetett ugyanarra a hétvégére, amikor a kreatí-

vok a legnagyobb régióbeli régiségvásáron, a feketetóin ötletgyűjtő 

vásárlásünnepet tartottak. E két eseményen készültek a kétféle képek. 

Négy hónappal korábban Király Gábor mackónadrágját trendjelen-

séggé avatta a magyar lakosság, mialatt a New York-i divatblogok a kaf-

tán és a hálóingruha nagyvárosi öltözetelemmé válásáról cikkeztek. 

Tanítottam az idén kockás ingben, újragondoltam homokszín-szürke-

fekete-tengerészkék smart-minimalista gardróbom színskáláját a stílus-

talan és vibráló kilencvenes, valamint az ultrastílusos hetvenes évek 

jegyében. Végeérhetetlen cikkeket olvastam Hillary Clinton első elnöki 

vitán viselt piros nadrágkosztüméről, miközben a párizsi divathetek 

utolsó bemutatói alatt kirobbant (sokadszorra) a divatújságírók és di-

vatbloggerek tekintélyvitája. Bevallom, mindig is nagy kedvem leltem 

a párhuzamos egyidejűtlenségek leleplezésében, itt azonban nem ezt 

a retorikai eff ektust szeretném kiaknázni. Inkább azért soroltam fel 

mindezt, mert a példák azt a kérdést vetik fel, hogy egyazon helyre tar-

toznak-e ezek a jelenségek, kimerítik-e a divat fogalmát, és ha igen, 

az öltözködéssel kapcsolatos különféle magatartásformák milyen közös 

tudományos keretben írhatók le. Márpedig meggyőződésem, hogy Karl 

Lagerfeld és a Körösfeketetói régiségek vására ugyanazzal a megközelí-

téssel vizsgálható. Ezt a keretet szeretném a következőkben megtalálni.

Ez az írás tehát főként divatelméleti jellegű. Arra vállalkozik, hogy 

felmutasson egy olyan értelmezői hagyományt, amelynek köszönhetően 

a divatjelenségeket megcélzó kortárs kutatás a leginkább eredményessé 

válhat. Természetesen nem célom ezzel a hátam mögött hagyni a di-

vat- és viselettörténet vagy a divatszociológia magyar nyelven is jelen-

tős eredményeket hozó megközelítéseit,1 azonban a kortárs vizsgálati 

irányokat áttekintve a kulturális iparágként való megközelítés hozadéka 

1 F. Dózsa Katalin, Csipes Antal, Simonovics Ildikó, Valuch Tibor, Zsolt Péter stb. mun-
kái. Megelégszem a nevek felsorolásával, hiszen e lábjegyzetnek nem tiszte a kanonizált 
szakirodalom felsorolása.

Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy… Nehéz volna elcsépel-

tebb, de egyben találóbb felvezetést választani a Neurotic együttes 

klasszikus soránál egy, a divat jelenségkörével foglalkozó tematikus 

rovathoz. Hiszen fogyasztáson alapuló, a vizualitás bűvöletében élő, 

az „önkifejezést” – egyre inkább virtuális énképeink nyilvános meg-

osztását – bálványozó társadalmunkban valóban a divat mondja meg, 

hogy kik vagyunk. Nem mintha annyira másként lett volna ez más 

korokban és rendszerekben, akár az ötvenes évek Magyarországán. 

De legyen szó akár kapitalista, akár szocialista divatról, az sem mel-

lékes kérdés, ki mondja meg a divatról, hogy az voltaképpen micsoda. 

Hosszan lehetne elemezni, milyen sztereotípiák miatt tűnik ez „női” 

témának – beszédes adat, hogy ez a Szépirodalmi Figyelő első olyan 

tanulmányrovata, amelynek kizárólag hölgyek a szerzői. De inkább 

mondjunk csak annyit röviden: férfi ak is elkezdhetik. Sőt, adott eset-

ben akár marslakók is.
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hibridjelensége a kulturális és a fogyasztói javak iparágainak. „A funk-

cionalitás és jelentésadás közötti egyensúly magas foka komplex sajátos 

esetté avatja a divatot, melyet a sajátos szervezeti formák még érdeke-

sebbé tesznek.”5 

Az idézetben felmerülő két értelmezői szempont nagyon beszédes: 

az első óvatosan fogalmazva ugyan, de a divat mint művészet problé-

makörét idézi fel (hol van a funkcionalitás és jelentésadás azon – nem 

túlságosan magas – foka, amely még művészetté tesz valamit6), a má-

sodik pedig egy látványosan és rendhagyóan szervezett társadalmi 

részterület sajátlagosságára irányítja a fi gyelmet. E második szempont 

azonnal felidézi a kulturális iparágak később kifejtendő elméletéhez 

leginkább közel álló korábbi megközelítést, Pierre Bourdieu mezőelmé-

letét. Bourdieu Yvette Delsaut-val közösen 1975-ben írt tanulmányt 

a hetvenes évek francia divatvilágáról.7 Ebben a La Distinction elkülö-

nítéseit, ízlésrétegeit is idéző tanulmányban (amely azért is izgalmas 

olvasmány, mert a francia tervezők hálózatos viszonyrendszerére mutat 

rá) olvasható az a nagyon fontos megállapítás, amely a szerzők szerint 

a divat kulturális iparágként vett sajátossága. Bourdieu szerint csak a di-

vatban van meg a tervező helyettesíthetőségének elképzelése. A divat 

abban hasonlít a kulturális tervezés más területeihez (például a fi lm-

iparhoz vagy a Damien Hirst módjára értett képzőművészethez), hogy 

nem a produkció, hanem az invenció képességét ruházza fel szimbolikus 

jelentőséggel. Abban viszont különbözik mindezektől, hogy a tervezés 

képességét átruházhatónak látja: 1983-ban, tizenkét évvel Gabrielle 

„Coco” Chanel halála után érkezhet például valaki a divatház élére, aki 

képes a Chanel név mágiáját továbbvinni, a tervező örökébe lépni, s az-

tán évtizedeken keresztül ott maradni. Minden más terület esetében 

elképzelhetetlen ez a típusú átruházás.

Bourdieu szerint éppen a tervezői név e kiterjesztésének képessége 

az, ami annyira sajátossá teszi e világot. S ezzel tulajdonképpen arra 

irányítja a fi gyelmet, hogy a tervezői név alatt futó divatházak esetében 

az örökség, illetve az a döntéshozó vezetőség, márkatulajdonosi kör, 

amely a ház működése mögött áll, mennyire fontos szerepet játszik. 

A behelyettesíthetőség miatt Bourdieu szimbolikus transzszubsztan-

5 Uo., 20. 
6 A művészet autonómia alapján történő elkülönítése szintén bourdieu-i alapokon nyug-

szik. A divat művészetként való megközelítésének hagyományához lásd Sandra Miller, 
Fashion as Art, is Art Fashion?, Fashion Th eory 2007/1., 25–40.

7 Pierre Bourdieu – Yvette Delsaut, Le couturier et sa griff e. Contribution à une théorie 
de la magie, Actes de la recherche en sciences sociales 1975/1., 7–36.

mellett fogok érvelni. Állításaim hátterében az a megfontolás/tapasz-

talat is meghúzódik, hogy mennyire nem nyújtanak kielégítő választ 

és megfelelő módszertant kortárs divatjelenségek leírására a korábbi 

értelmezői hagyományok. Yuniya Kawamura kvalitatív divatkutatási 

módszereket áttekintő kötetének bevezetőjében írja le azt a folyamatot, 

ahogy a divatobjektumok, majd a divat megjelenése mögött álló moti-

vációk kutatásáról az előállítás folyamataira, a divat szerzői aspektusaira 

terelődött a teoretikus fi gyelem (ebben a fogyasztói kreativitás épp olyan 

téttel rendelkezik, mint a tervezői).2A divatviselkedés és az identitás-

mintázatok közötti összefüggés mellett egyre fontosabb szerepet játszik 

a divatjelenségek általi társadalmi képzeletalakítás/képzelettermelés 

vizsgálata. A kulturális iparágak elmélete pedig éppen erre az összete-

vőre fókuszál. Előbb a kulturális iparágak elméletét fogom ismertetni, 

majd egy, a közelmúltban lejátszódott jelenségsorra fókuszálva igyek-

szem kifejteni, hogy a kortárs divatipar milyen sajátosságai látszódnak 

más színben e megközelítés hatására. Az eddig nagyon tágan felvázolt 

problémakört azonban mindössze a divatipar egyetlen elemére, a ter-

vezői munka jelenségére szűkítem.

A kulturális iparágak és a tervezői név mágiája

A kulturális iparágak defi niálása során David Hesmondhalgh3 (miu-

tán gondosan elhárította a frankfurti iskola „kultúripar” fogalmának 

örökségét) a következőket írja: „A kulturális iparágak olyan termékek 

előállításában és terjesztésében érdekeltek, amelyek más iparágak ter-

mékeinél nagyobb mértékben képesek arra, hogy a világról alkotott 

tudásunkat és világértésünket befolyásolják.”4 A meghatározás azzal 

egészül ki, hogy az iparágak által termelt és forgalmazott termékek tágan 

értelmezett szövegek, amelyek komplexek, ambivalensek és vitathatók. 

E meghatározást követően a jelenség kereteinek kijelölésekor a szerző 

foglalkozik néhány olyan részterülettel, amelyek nem teljesen rendelhe-

tők e fogalom alá, és a divatipart is ide sorolja. Szerinte a divat lenyűgöző 

2 Yuniya Kawamura, Doing Research in Fashion and Dress. An Introduction to Qualitative 
Methods, Berg, Oxford, 2011, 4–7.

3 David Hesmondhalgh kulturálisiparág-elmélete messzemenően operacionális, tétje 
a kulturális működések termelésként, kormányzati folyamatokba illeszthető, tervezhető 
tevékenységformákként való leírása. Ilyen értelemben a neoliberális érvkészletre építő 
ideologikus elmélet. Vö. David Hesmondhalgh, Th e Cultural Industries, Sage, Los 
Angeles, 2013.

4 Uo., 4. 
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ciációról beszél, illetve a tervezői autentikusságot a durkheimi vallásos-

ság értelmében vett jól megalapozott tévedésnek kiáltja ki. Bourdieu 

megállapítása azóta óriási „közéleti” karriert futott be (vagy inkább 

fordítva, Bourdieu e tézise alapult egy populáris divatelméleten?): lásd 

a fake-kel szembeni megvetésünket, a divat mint rendszer „király új 

ruhája” típusú megítélését. Egyelőre tegyük félre Bourdieu megállapítá-

sát a divattervezői név mágikus erejéről, hiszen a később röviden vázolt 

esettanulmányban még visszatérünk rá. Nézzük meg viszont, milyen 

státusza van a kulturális iparágak fogalmának a divatelmélet felől te-

kintve, s innen térhetünk rá aztán a divat mint művészet problémakörre.

A divat és a figyelemgazdaság viszonya

Marco Pedroni egy, a divatnak mint kulturális iparágnak szentelt kötet 

bevezetőjében úgy fogalmazott, hogy a divat tudományos vizsgálatá-

nak három szintje létezik: az első a tárgyak területe (a ruházati eleme-

ké), a második az egyéneké és gyakorlataiké (ide egyrészt a tervezés és 

előállítás tevékenységében részt vevő szakembereket sorolta, másrészt 

a divatjavak fogyasztóit), a harmadik pedig az intézményeké, a társa-

dalmi mezőként értett divaté, ahol a szereplők között együttműködési 

vagy konfl iktusos viszonyok vannak.8 Utalást tesz arra is, hogy az első 

elemzési szint egyre kisebb szerepet tölt be a kutatásokban, önálló 

gyakorlatára alig tudunk példát mondani (talán Barbara Vinken nagy 

hatású könyve volt az utolsó, amely szisztematikus vizsgálat tárgyává 

tette az öltözéket, s talán az sem véletlen, hogy a kötet egy dekonstruk-

ciós hatásokat mutató elemzés9). A másik két terület pedig némileg 

összeolvadni látszik – többek között olyan gyakorlati aspektusok miatt, 

mint a prosumer kultúra terjedése a divat területén. Az iparági megkö-

zelítés tradíciójának egyik fontos képviselője, Veronica Manlow a divat-

iparban létező szervezeti és iparági logikákról szóló kötetében – amely 

a Tommy Hilfi gernél végzett terepkutatáson alapul – inkább úgy látja, 

hogy az emberek szintjét, a tervezői és fogyasztói gyakorlatokat lenne 

érdemes szétválasztani. Hangsúlyozza továbbá azt az empíriára oly ér-

zékeny társadalomtudomány által gyakran megfogalmazott észrevételt, 

8 Marco Pedroni, From Production to Consumption. Th e Cultural Industry of Fashion, Inter-
Disciplinary Press, Oxford, 2013, 11.

9 Barbara Vinken, Fashion Zeitgeist. Trends and Cycles in the Fashion System, Berg, Oxford, 
2005.

hogy a divatot mint iparágat már csak azért sem lehet tisztességesen 

kutatni, mert a tervezők tudatosan elzárkóznak a kapcsolatfelvétel elől.10 

Védelmezik a szakmai titkot, fenntartják a terület exkluzivitását. Ami-

nél nem is kell alkalmasabb érv Bourdieu tézisének alátámasztására: 

a tervezők keze alatt mágia születik.

E megközelítésekből látszik, hogy azok a triadikus vagy diadikus 

vizsgálati eljárások, amelyek a médiaipar egyes területeinek vizsgálatá-

ban szerepet játszanak, itt mintha csődöt mondanának. Nem túl ki-

fi zetődő eljárás a divatfogyasztást önmagában létező gyakorlatként, 

a tervezést fogyasztás nélkül, illetve a divatjavakra való tekintet nélkül 

vizsgálni. Pedroni szerint is éppen e széttartó szempontok összefogá-

sának képessége szól a kulturális iparágak elmélete mellett.

A kulturális iparágak elméletét ezzel kissé a problémára szabtuk. 

El kell viszont hárítanunk azt az akadályt, amely a divattervezést nem 

tekinti tipikusan szimbolikus szövegtermelésre specializálódott terület-

nek. Ehhez a művészeti ágak létmódbeli változására érdemes fi gyel-

meztetni: miközben a divatnak nem sikerült elitművészetté emancipá-

lódnia a 20. század folyamán, mint ahogyan például a fi lmnek, aközben 

a divat művészetparadigmája kezdett el modellként működni az eman-

cipált művészetek számára. Az autonóm/kereskedelmi művészeti for-

mák szétválasztása talán csökevényes, azonban a kortárs gazdasági 

modellek leírásakor több elméletíró is fi gyelmeztet arra, hogy a divat 

termelési modellje vált mainstreammé. A divatnak a múzeumi kultúrá-

ban betöltött egyre nagyobb szerepét diagnosztizálva fogalmazott úgy 

Orvar Löfgren, hogy új kulturális gazdaság van kialakulóban, melyet 

ő „kifutó-gazdaságnak” nevezett.11

Löfgren a kilencvenes évekre datálta az e-kereskedelem és a tapasz-

talatgazdaság azon általánossá váló formájának megjelenését, amely 

a kultúra új piacosítását, szimbólumok, képek, aurák, tapasztalatok és 

események formájában történő előállítását jelenti. Ebben a folyamat-

ban a vizualizálás, a performansz, a styling és a dizájn a kihelyezés és 

az újdonság jelentőségére irányította a fi gyelmet. Löfgren természete-

sen nem a divat területéről hozza a példáit, hanem éppen arra mutat 

rá, hogyan vált egyféleképpen „divattá” a divat, hogy tanulták el a kul-

10 Veronica Manlow, Designing Clothes. Culture and Organization of the Fashion Industry, 
Transaction Publishers, London, 2007, ix–x.

11 Orvar Löfgren, Catwalking and Coolhunting. Th e Production of Newness = Magic, Culture 
and the New Economy, szerk. Orvar Löfgren – Robert Willim, Berg, Oxford, 2005, 
57–71.
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turális termelés különböző területei a divatiparra jellemző megjelenítést. 

Gilles Lipovetsky ugyanezt a jelenséget a világ esztétizálásaként nevezi 

meg, s a késő kapitalizmus tervezői kreativitás iránti mágikus elkötele-

ződését írja le általa.12 Általánosabb keretben e két fogalmat a fi gyelem-

gazdaság13 elképzelése fogja össze, amelynek kiindulópontjában egy 

klasszikus kommunikációelméleti megközelítés áll: a kommunikációs 

zajból a fi ttebb üzeneteknek van esélyük kiemelkedni, s ez a fi ttség 

mindenekelőtt vizuális természetű. Nem véletlen, hogy a divat egyfajta 

paradigmatikus inspiráció ezen a területen, hiszen a láthatóság és a lát-

hatóvá tétel formái iránti érzékenységből építkezik.

Ezzel az állítással térünk vissza a divat mint művészet problémához. 

Úgy érzem ugyanis, hogy a divat nem-művészetként történő elítélése-

kor a láthatóság és a vizualitás egymással ütköző rendszereinek problé-

májánál vagyunk. Egy olyan problémánál, amely a kortárs kulturális 

iparágakban központi szerepet játszik. Andrea Brighenti állapítja meg 

a láthatóság rendszereiről írott könyvében, hogy a kortárs kultúra elő-

szeretettel tesz különbséget a láthatóság és a vizualitás rendszerei között 

– ráadásul kritikai igénnyel, hiszen az előbbihez negatív, az utóbbihoz 

pozitív értékeket társít.14 Ezt az ellentmondást oda vezeti vissza, hogy 

olyan nagy hatású gondolkodók, mint Michel Foucault vagy Gilles 

Deleuze a vizuális és az artikulálható között oly mértékű inkompati-

bilitást feltételeztek, mint a diszkurzív és a nem diszkurzív között. 

Hesmondhalgh fogalmaira átfordítva ezt az ellentmondást: a vizuális 

szimbolikus, a láthatóság viszont nem az. Márpedig a kortárs média-

rendszerekben az artikulálhatót elkezdtük a láthatóság szempontjai 

szerint értékelni. A kortárs vizualitás a látható artikulálhatóságának 

igényével lép fel, s ezt az igényt kell megérteni a kortárs látványmű-

ködés természetének leírásakor. A divatipar látványképzési technikái 

mindig is a vizualitás és a láthatóság közötti egyenértékűséget állították. 

Hesmondhalgh-t tehát azzal egészíteném ki, hogy a divatipar inkább 

modellje a kulturális iparágaknak, mint peremre szorult kistestvére, 

s lehet, hogy éppen modellértékűsége miatt érzékelhető peremjelenség-

ként. A divat és a trendteremtés jelenségeit a kulturális termelés három 

részterületén, a könyvkiadásban, a zeneiparban és a fi lmgyártásban 

12 Gilles Lipovetsky – Jean Serroy, L’esthétisation du monde. Vivre à l ’ âge du capitalisme 
artiste, Gallimard, Paris, 2013.

13 L’économie de l’attention: Nouvel horizon du capitalisme?, szerk. Yves Citton, La Découverte, 
Paris, 2014.

14 Andrea Mubi Brighenti, Visibility in Social Th eory and Social Research, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2010, 27.

vizsgáló Hirsch amellett érvelt, hogy az általa elemzett technikák lo-

gikája a divatipar termelési modelljeinek erőteljes befolyását mutatja.15

Tervezők és márkák konfliktusai 

a kortárs figyelemgazdaságban

Igyekeztem néhány érvet felsorakoztatni amellett, hogy a divatiparnak 

a kulturális iparágak területére sorolása miért lehet indokolt. Végezetül 

vizsgáljuk meg a divatipar sajátlagosságának Bourdieu által megelőle-

gezett hipotézisét (a tervezői név mágiája). Erre mi sem ad megfelelőbb 

alkalmat, mint egy olyan eseménysor, amely az elmúlt években zajlott. 

Olivier Th eyskens 2009-ben a divatipar márkák általi szaturációjára 

hivatkozva otthagyta a Nina Riccit, 2015-ben Donna Karan távozott 

saját márkája tervezői székéből, 2015 őszén pedig egymást követően 

mondott fel Raf Simons a Diornál, illetve adták ki Alber Elbaz útját 

a Lanvinnél. 2004-ben Tom Ford úgy hagyta ott a Guccit, hogy nem 

saját márkaépítésének szándékára hivatkozott, hanem fi lmrendezői 

karriert akart építeni, majd 2005-ben Helmut Lang saját márkájától 

úgy távozott, hogy szobrászként kívánta folytatni tevékenységét. De 

ugyanide sorolható a társszakmák területéről Carine Roitfeld azon 

dön tése, hogy 2010-ben lemondott a francia Vogue főszerkesztői tiszt-

jéről, és saját lapot indított CR Fashion Book néven.16 Az egyedi esetek 

jelentőségét növeli, hogy a helyzetre adott reakcióként általában nem 

egy új, fi atal tervező kreatív igazgatóvá történő kinevezése jelentette 

a megoldást, hanem a tulajdonosok és a korábbi, árnyékban levő alkal-

mazottak között jött létre megegyezés a tervezői feladatok ellátásáról.

E példák mögött nyilvánvalóan nagyon sokféle egyéni motiváció 

áll, ezek egyidejű jelentkezésének azonban van egyfajta tünetértéke. 

A tervezői név/márkanév mágiája, abban a formában, ahogy Bourdieu 

beszélt róla, inkább teher, mint lehetőség. Th eyskens több ízben hang-

súlyozta azokat az érveket, amelyek az iparág működésének ritmusa és 

a márkamágia ellen szólnak. Raf Simons távozáskor kiadott sajtóközle-

ménye pedig a munkán kívüli érdeklődés megerősödését hangsúlyozta.17 

15 Paul M. Hirsch, Th e processing of Fads and Fashions by Cultural Industries. An Organi-
zation-set Analysis, American Journal of Sociology 1972. tél, 639–659.

16 Ez a tevékenység-újraszervezés, illetve például Kate Moss önálló ügynökségalapítása 2016 
őszén jól példázzák egyfajta kurátori logika megjelenését és elterjedését a divatiparban.

17 „A döntést arra a vágyamra alapozva hoztam meg, hogy életem más fontos aspektusaira 
(saját márkámat beleértve), illetve a munkámon kívüli érdeklődésemre fi gyeljek.” Raf 
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E folyamatokban természetesen érzékelhető a láthatóság szempont-

jának előtérbe kerülése az ipar működésének gazdasági modelljeiben, 

a vizualitás és a láthatóság egyensúlyának számonkérése viszont mintha 

éppen arra fi gyelmeztetne, hogy a divatnak nem a láthatóság felé elto-

lódva kellene működnie. A tervezők nem kívánják feltámasztani Nina 

Riccit, Jeanne Lanvint vagy Christian Diort. Ha mégis egyfajta feltá-

masztással próbálkoznak, azt éppen a mágikus hatás megkérdőjelezésé-

nek nevében teszik: lásd például Hedi Slimane újító munkáját az Yves 

Saint Laurent márkánál, amely a márkanév Saint Laurent-ra változ-

tatásával kezdődött, éppen abból a belátásból táplálkozva, hogy YSL 

mítosza elnyomja a márka újragondolásának lehetőségét, vagy Ales-

sandro Michele Guccinál kifejtett tevékenységét, amely a márka teljes 

újrapozicionálásával járt együtt. Úgy tűnik, valójában még a fentebb 

említett, példaszerű névmágia-átvétel, Karl Lagerfeld Chanelnél vég-

zett tevékenysége is saját elvének ellenpéldája: Leandra Medine divat-

blogger nemrég éppen amellett érvelt, hogy a Chanel-birodalom Lager-

feld óta nem is a ruhákról, hanem saját konzisztenciájáról szól.18

Írásom két fő állítás köré épült. Egyrészt azt állítottam, hogy a di-

vat mint művészet a kortárs látványtervezés/látványképzés paradigma-

tikus esete. Másrészt amellett is érveltem, hogy a divat kortárs tervezői 

ethosza elmozdul a mágikusság komponensétől, és egy kreativitás-

cent rikusabb terület megléte/lehetősége mellett tesz hitet. Ez utóbbit 

természetesen azzal a kockázattal teszi, hogy a távozás retorikája, az 

újrakezdés és a szabadságethosz bizonyítása az újraszerveződő üzleti 

modellek központi értékévé válik, s jelentősége megfakul. A kreativitás 

késő kapitalista instrumentalizálását szintén sokan megfogalmazták 

már. Ezeket a távozásokat azonban olyan folyamatok is kiegészítették, 

amelyek a divatipar szerveződésének alapstruktúráit kezdik felforgatni. 

A divathetek bejáratott, a négy divatfővárost érintő rendszere megkér-

dőjeleződni látszik (és nem csak azért, mert sok a konkurens, szintén 

a globális eseménnyé szerveződés ambíciójával megjelenő, másutt szer-

vezett divathét); a női és férfi  kollekciók közötti határ elmosódik (sok 

divatház mutatott be egyszerre férfi  és női kollekciót); a kollekciókat 

már a bemutatás pillanatában eladják (ami a fast fashion márkák piaci 

térnyerésére adott reakció); továbbá az iparág működését és szakmáinak 

Simons leaving Dior, Business of Fashion 2015. november 22., www.businessoff ashion.
com/articles/news-analysis/raf-simons-leaving-dior.

18 Leandra Medine, Th e Mind-Boggling Consistency of Chanel, Manrepeller 2016. októ-
ber 5., www.manrepeller.com/2016/10/chanel-robot-spring-2017-paris.html.

rendszerét fenyegetően érinti a 3D nyomtatástechnika fejlődése. Ezek 

a változások azonban leginkább akkor érthetők meg, ha komolyan 

vesszük, mi több, elsődlegesnek tekintjük a divat azon rendeltetését, 

hogy komplex, ambivalens és vitatható jelentésekkel halmozza el szel-

lemi-vizuális környezetünket.


