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Άποψη της έκθεσης «Catwalk».
Φωτ.: Carola van Wijk. ©Rijksmuseum.

Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα
και περισσότερα μουσεία επιλέγουν
να παρουσιάζουν, σε συνεργασία
με γνωστούς οίκους, εκθέσεις
σύγχρονης μόδας. Η πρακτική
αυτή έχει προκαλέσει θετικά
αλλά και αρνητικά σχόλια που
αφορούν από τη μια την αύξηση της
επισκεψιμότητας στα μουσεία και
από την άλλη την ανησυχία
περί εμπορευματοποίησης
του πολιτισμού. Mε αφορμή την
έκθεση «Catwalk»
στο Rijksmuseum το 2016 και
το συνέδριο που διοργανώθηκε
στο πλαίσιο αυτής, επιχειρείται
μια παρουσίαση του φαινομένου
και των καταβολών του
και αναπτύσσεται ένας
προβληματισμός γύρω
από τα ιδεολογικά δίπολα
(«θέαμα εναντίον περιεχομένου»)
που χρησιμοποιούνται για να
χαρακτηρίσουν την τάση αυτή.
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΌΝΙΑ, Η ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΝΑ

διοργανώνονται εκθέσεις αφιερωμένες σε σχεδιαστές ή πρόσωπα με σημαντική παρουσία στο
χώρο της μόδας έχει αυξηθεί όχι μόνο ποσοτικά
αλλά και ποιοτικά, καθώς πρόκειται για υπερπαραγωγές που προσφέρουν ένα εντυπωσιακό
οπτικοακουστικό θέαμα, ιδιαίτερα προσφιλές
στο κοινό. Αξιοποιώντας την επιδίωξη των σχεδιαστών μόδας να διεκδικήσουν πολιτισμικό
κεφάλαιο από τη μια, τη θετική ανταπόκριση
του κοινού από την άλλη, αλλά και σε ορισμένες
περιπτώσεις (όπως στην Ολλανδία) την κρατική πολιτική προώθησης σχεδιαστών μόδας
τόσο στην εθνική όσο και τη διεθνή αγορά, τα
μουσεία επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο
να φιλοξενούν εκθέσεις μόδας, αποκτώντας
έτσι μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, οικονομικά
πλεονεκτήματα και δημοσιότητα. Η πρακτική
αυτή έχει δημιουργήσει ανησυχία, ενώ γίνεται
λόγος για «ξεπούλημα» και εμπορευματοποίηση των μουσείων που καταστρατηγούν το ρόλο
τους ως «ναών του πολιτισμού» με το να ανοίγουν τις πόρτες τους στο χώρο της μόδας και
να παρουσιάζουν θεαματικές εκθέσεις «χωρίς
περιεχόμενο»1.
Οι εκθέσεις μόδας σε μουσειακούς χώρους είναι μια τάση που ξεκινά στη Νέα Υόρκη με την
έκθεση που διοργανώθηκε το 1983 στο Metropolitan Museum για τον Yves Saint Laurent
από την επιμελήτρια Diana Vreeland — η πρώτη
φορά που ένα τόσο σημαντικό μουσείο ανοίγει
τις πύλες του στη μόδα. Η έκθεση αυτή, αν και
όφειλε πολλά στην πρωτοβουλία και τις προσωπικές διασυνδέσεις της επιμελήτριας, θα πρέπει
να ιδωθεί στο πλαίσιο μιας γενικότερης τάσης
κατάλυσης της διάκρισης μεταξύ «υψηλής» και
«δημοφιλούς» κουλτούρας που εντοπίζεται τη
δεκαετία του ’80, όταν τα όρια μεταξύ τέχνης και
μόδας αρχίζουν να θολώνουν. Πόσο μάλλον όταν
η υιοθέτηση θεατρικών τεχνικών στην έκθεση
ενδυμάτων και η έμφαση στο οπτικό αποτέλεσμα δεν περιορίζονται μόνο στα μουσεία, αλλά
επεκτείνονται σε ποικίλους χώρους —από ιδιωτικές γκαλερί μέχρι πολυτελή πολυκαταστήματα—, καταλύοντας τα όρια και δημιουργώντας
προβληματισμό ως προς το ποιος είναι τελικά ο
ρόλος ενός μουσείου ενδύματος (Palmer 2008).
Τον Φεβρουάριο του 2016 παρουσιάστηκε στο
Rijksmuseum του Άμστερνταμ μια έκθεση ενδυμάτων με τίτλο «Catwalk» (20.2–16.5.16) — η
πρώτη ενδυματολογική έκθεση που διοργανώθηκε μετά τη μεγάλη ανακαίνιση που κράτησε
το μουσείο κλειστό για δέκα περίπου χρόνια. Η
έκθεση εστίασε κυρίως σε γυναικεία και παιδικά
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ενδύματα από το 1625 έως το 1960, δείγματα ραπτικής τόσο από ολλανδικούς όσο και από γαλλικούς οίκους μόδας. Όπως ανέφερε σε μια ομιλία
της η υπεύθυνη των ενδυματολογικών συλλογών του μουσείου Bianca du Mortier, στόχος
της έκθεσης ήταν να συνδυάσει δύο αντιτιθέμενες πρακτικές: Από τη μια, βασίστηκε αποκλειστικά σε εκθέματα που προέρχονταν από τη
συλλογή του μουσείου2 καθώς και σε επεξηγηματικά κείμενα που παρείχαν κοινωνιολογικές
πληροφορίες γι’ αυτά, τόσο ανά έκθεμα όσο και
μέσα από πάνελ στην είσοδο καθεμιάς από τις
έξι αίθουσες που καταλάμβανε η έκθεση. Από
την άλλη, ο σχεδιασμός της έκθεσης από τον
Ολλανδό φωτογράφο Erwin Olaf δημιουργούσε ένα αστραφτερό αισθητικό αποτέλεσμα. Ο
φωτισμός των εκθεμάτων, η αισθητική σύνδεση
με τον περιβάλλοντα χώρο και το δημιουργικό
στήσιμο, με αποκορύφωμα μια κινούμενη πασαρέλα, αποσκοπούσαν στο να δημιουργήσουν
στον επισκέπτη μια εμπειρία «εμβύθισης και αλληλεπίδρασης». Αυτός τουλάχιστον ήταν, σύμφωνα με τα λόγια του σχεδιαστή, ο πρωταρχικός
στόχος3. Με τον τρόπο αυτό το Rijksmuseum
έδινε τη δική του απάντηση στις συζητήσεις και
την ανησυχία που έχει προκαλέσει η ολοένα και
αυξανόμενη τάση των τελευταίων χρόνων να
στοχεύουν τα μουσεία στην άνοδο της επισκεψιμότητας φιλοξενώντας εκθέσεις μόδας–υπερπαραγωγές, διοργανωμένες σε συνεργασία με
γνωστούς οίκους μόδας (Yves Saint Laurent,
Chanel, Alexander McQueen κ.ά.).
Στο πλαίσιο της έκθεσης το Rijksmuseum διοργάνωσε επίσης στα τέλη Απριλίου του 2016
ένα συνέδριο όπου, υπό τον γενικό τίτλο Fashion
in Museums: past, present and future [Η μόδα στα
μουσεία: παρελθόν, παρόν και μέλλον], δόθηκε
έμφαση στο δίπολο «Blockbusters vs. Scholarship» ή, όπως επαναδιατυπώθηκε στη διάρκεια
του συνεδρίου, «θέαμα εναντίον περιεχομένου».
Το θέμα αυτό, που συνδεόταν άμεσα με όσα οι
επιμελητές της έκθεσης προσδοκούσαν να συνδυάσουν, αποτέλεσε το νοηματικό πλαίσιο στο
οποίο κινήθηκαν οι περισσότερες ομιλίες. Το
στίγμα δόθηκε από την αρχή με την εισαγωγική
τοποθέτηση του διευθυντή των συλλογών του
μουσείου, Taco Dibbits, ο οποίος αναφέρθηκε
στην προτροπή που απηύθυνε προς τα μουσεία
η υπεύθυνη των διεθνών online εκδόσεων του
περιοδικού Vogue, Suzy Menkes, να στρέψουν
την προσοχή τους στην έρευνα των συλλογών
τους και να μην υποκύπτουν στον πειρασμό
της διοργάνωσης αστραφτερών εκθέσεων σε
συνεργασία με μεγάλους οίκους μόδας. Για το
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θέμα αυτό κλήθηκαν να μιλήσουν επιμελητές
και επιμελήτριες από μουσεία της Ολλανδίας,
του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και
της Αγγλίας, τα οποία διαθέτουν σημαντικές
ενδυματολογικές συλλογές και διοργανώνουν
κάποιες από τις γνωστότερες εκθέσεις μόδας
και ενδύματος.
Ακολουθούν τέσσερις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις στο θέμα αυτό από επιμελήτριες δύο
βελγικών και δύο βρετανικών μουσείων.

Εκθέσεις μόδας
και μουσειακές πολιτικές

03

Οι ομιλητές του συνεδρίου τοποθετήθηκαν με
ποικίλους τρόπους και αποκλίσεις ως προς την
πολιτική που ακολουθούν τα μουσεία σχετικά
με τις εκθέσεις μόδας. Συγκεκριμένα:
α. Στο Mode Museum στο Χασέλτ του Βελγίου ακολουθείται μια πολιτική εναλλαγής εκθέσεων «θεάματος» με εκθέσεις «περιεχομένου»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η επιμελήτρια
Karolien de Clippel. Από το 2009 το μουσείο διοργανώνει δύο μεγάλες εκθέσεις το χρόνο, μία
έκθεση μόδας που αποσκοπεί στο πλατύ κοινό
και μία που στηρίζεται στις συλλογές του μουσείου και απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένο κοινό. Στην πρώτη, που έχει στόχο να προσελκύει
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πολλούς και καινούργιους επισκέπτες, δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στο ντιζάιν, οι κατάλογοι θυμίζουν λευκώματα με ωραίες φωτογραφίες, ενώ
τα αντικείμενα προέρχονται από δάνεια, είτε από
άλλα μουσεία είτε από οίκους μόδας. Ο άλλος
τύπος βασίζεται στις συλλογές του μουσείου και
εστιάζει στις υλικές, κοινωνικές και πολιτισμικές όψεις του ιστορικού ενδύματος. Συνεργάτες σε αυτού του είδους τις εκθέσεις είναι άλλα
μουσεία, ιστορικοί της μόδας και άλλοι ειδικοί.
Σύμφωνα πάντα με την επιμελήτρια, σε αντίθεση με τις πιο «εμπορικές» εκθέσεις που σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, αυτές προσελκύουν τους
μισούς επισκέπτες και αφήνουν λιγότερα έσοδα
στο μουσείο.
Η Βελγίδα επιμελήτρια τάχθηκε σαφώς υπέρ
των εκθέσεων που βασίζονται στις μουσειακές
συλλογές, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από
τη μελέτη τους δίνεται η ευκαιρία να ανακαλυφθούν «οι θησαυροί» που φυλάσσονται στα μουσεία, αποτρέποντάς τα ταυτόχρονα από το να μετατραπούν σε αίθουσες εμπορικών εκθέσεων.
Όπως υποστήριξε, τα μουσεία έχουν έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν προκειμένου τα
ενδύματα και η μόδα να προσελκύσουν το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και να διεκδικήσουν μια
θέση μεταξύ των τεχνών, καθότι διαθέτουν το
μεγάλο πλεονέκτημα να έχουν στην κατοχή τους
τα αντικείμενα, τα οποία είναι και η αφετηρία για
καινοτόμες οπτικές. Μόνο μέσα από την προσεκτική μελέτη των αντικειμένων και την έμφαση στη λεπτομέρεια μπορούν να κατανοηθούν
τόσο τα υλικά και οι τεχνικές όσο και οι άνθρωποι που τα έφτιαξαν. Παρά το γεγονός, λοιπόν,
ότι το Mode Museum έχει ανοίξει τις πόρτες του
σε εκθέσεις μόδας, η ομιλήτρια τάχθηκε σαφώς
υπέρ των εκθέσεων που βασίζονται σε μουσειακές συλλογές αναπαράγοντας ταυτόχρονα μια
ιεραρχική διάκριση μεταξύ «περιεχομένου»
και «θεάματος» και προτάσσοντας τις εκθέσεις
των ιστορικών ενδυμάτων έναντι των εκθέσεων
σύγχρονης μόδας, οι οποίες θεωρούνται απλώς
«αναγκαίο κακό».
β. Στην Αγγλία, η τάση για εκθέσεις μόδας–
υπερπαραγωγές διαγράφεται ιδιαίτερα έντονη. Στο Victoria & Albert Museum (V&A) στο
Λονδίνο, όπως το έθεσε στην παρουσίασή της η
επιμελήτρια Sonnet Stanfill, ο πήχυς έχει ανέβει πλέον πολύ ψηλά, το ίδιο και οι προσδοκίες
του κοινού, μετά την τεράστια επιτυχία που είχε
η έκθεση «Alexander McQueen: Savage Beauty» (2015), η οποία στη διάρκεια των 21 εβδομάδων που κράτησε προσέλκυσε σχεδόν 500.000
επισκέπτες. Στο V&A η κατάσταση έχει αλλά-

ξει δραματικά από τη δεκαετία του 1980, όταν
κατασκευάστηκαν οι γυάλινες προθήκες που
στεγάζουν ακόμα και σήμερα τη μόνιμη έκθεση
των ενδυμάτων. Έκτοτε, έχουν αισθητά αυξηθεί
τόσο η χρήση του βίντεο στις εκθέσεις όσο και οι
χορηγίες από πάτρωνες του μουσείου. H επιδίωξη για φαντασμαγορικές εκθέσεις έγινε ιδιαίτερα αισθητή το 2012 με την έκθεση «Ballgowns:
British Glamour since 1950». Η συγκεκριμένη
έκθεση, που υπήρξε όσο λαμπρή υποσχόταν
και ο τίτλος της, δεν περιείχε κατά την επιμελήτρια καθόλου «περιεχόμενο» ή καινοτόμες
ιδέες. Ήταν μια «παρουσίαση» (display) όμορφων φορεμάτων και όχι «έκθεση» (exhibition),
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Το «περιεχόμενο» εξασφαλίστηκε μέσα από τον κατάλογο της
έκθεσης, στον οποίο κλήθηκαν να συμβάλουν
με κείμενα διάφοροι συγγραφείς. Με την έκθεση αυτή το 2012 το V&A κατέγραψε για πρώτη φορά πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες
ετησίως. To 1999 o αριθμός αυτός ανερχόταν
σε 900.000, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει τα 3,7
εκατομμύρια επισκεπτών, σημαντικό μέρος των
οποίων οφείλεται στις εκθέσεις μόδας.
Σε αντίθεση με το προηγούμενο παράδειγμα,
εδώ διοργανώνονται απροβλημάτιστα οι εκθέσεις μόδας που «σπάνε ταμεία» και προκρίνεται
η αναζήτηση ολοένα και πιο αποτελεσματικών
μεθόδων παρουσίασης που να «ζωντανεύουν»
τα στατικά αντικείμενα και να εξασφαλίζουν έτσι
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα4.
γ. Εκθέσεις αφιερωμένες σε μόδιστρους δεν
αφορούν μόνο τα μεγάλα μουσεία. Την ίδια πρακτική ακολουθούν και μουσεία μικρότερα που
επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στον
μουσειακό χάρτη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η επιμελήτρια του Bowes Museum στο
Barnard Castle της Βόρειας Αγγλίας, Joanna
Hashagen, η φιλοξενία μιας έκθεσης για το έργο
και τη ζωή του Yves Saint Laurent το 2015 έφερε
στο μουσείο 77.000 επισκέπτες σε 4 μήνες, ενώ
τα προηγούμενα χρόνια οι επισκέπτες έφταναν
μόλις τους 4.000. Το κόστος της έκθεσης επωμίστηκε αποκλειστικά το μουσείο και η χρηματοδότηση έγινε μέσω χορηγιών — μια κίνηση μεγάλου ρίσκου, που όμως υποστηρίχτηκε θερμά
από τους διαχειριστές του μουσείου. Η έκθεση
για τον Yves Saint Laurent προσέδωσε στο μικρό αυτό επαρχιακό μουσείο φήμη και το έκανε
ευρύτερα γνωστό στον Τύπο του Λονδίνου, που
μέχρι τότε αγνοούσε την ύπαρξή του.
δ. Τέλος, στο Moda Μuseum (MoMu) στην
Αμβέρσα ακολουθείται μια διαφορετική προσέγγιση. Εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για
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εκθέσεις μόδας, αλλά και για στενή συνεργασία
με τους σχεδιαστές. Σύμφωνα με τη διευθύντρια
Kaat Debo, το μουσείο που διέθετε αρχικά μια
συλλογή από ιστορικά ενδύματα, υφάσματα και
δαντέλες, στα τέλη του 1990 στράφηκε προς τη
σύγχρονη βελγική μόδα. Από την αρχή καλούσαν σχεδιαστές για να συνεργαστούν μαζί τους
στο σχεδιασμό των εκθέσεων — συνεργασία που
τότε δεν γινόταν τόσο αποδεκτή όσο σήμερα. Η
ανάπτυξη μιας στενής και δυναμικής σχέσης μαζί
τους ήταν σημαντική, καθώς το μουσείο θεωρεί
ότι η μελέτη του σχεδιαστή και του κόσμου του
είναι απαραίτητη για την κατανόηση των ενδυμάτων. Έτσι, στις εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη
η προσωπικότητα του σχεδιαστή, ο χώρος εργασίας του, ο τρόπος διοργάνωσης των επιδείξεων μόδας, οι πηγές έμπνευσής του κ.ο.κ. Στο
πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί εκθέσεις
πάνω σε γνωστούς σχεδιαστές, όπως οι Yamamoto (2006), Walter van Beirendonck (2011) και
Dries Van Noten (2015). Στην περίπτωση αυτή,
αναγνωρίζεται η ερευνητική αξία μιας έκθεσης
σύγχρονης μόδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία του επιμελητή με το σχεδιαστή.

Περηφάνεια και προκατάληψη

Το πρόσφατο άνοιγμα των μουσείων στη μόδα
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ακαδημαϊκή προκατάληψη απέναντι στο ρούχο έχει εξαλειφθεί.
Αυτό φάνηκε άλλωστε και στο συνέδριο του
Rijksmuseum, όπου δεν ήταν τυχαίο ότι τρεις
από τις ομιλήτριες —από το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γαλλία— ξεκίνησαν την παρουσίασή τους εξηγώντας γιατί η σημερινή παρουσία
της μόδας στα μεγάλα μουσεία του πολιτισμού
στην Ευρώπη κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι.
Για παράδειγμα, στην ομιλία της η επιμελήτρια
Alexandra Bosc από το Palais Galliera του Παρισιού αναφέρθηκε σε μια πολιτισμική παράδοση που ξεκινά από τον 17ο αιώνα στη Γαλλία και
αναγνωρίζει τη ζωγραφική ως την ανώτερη των
τεχνών, σε αντίθεση με τη μόδα και τη ραπτική,
που θεωρούνται ταπεινές και «ελαφρές» ενασχολήσεις, στον αντίποδα της διανόησης. Ως
ενδεικτικό αυτής της ιεραρχίας έφερε το εξής
παράδειγμα: Το 2012 σε μια έκθεση στο Musée
d’Orsay με θέμα «Ιμπρεσιονισμός και Μόδα»
πίνακες ζωγραφικής συνοδεύτηκαν από ενδύματα του 19ου αιώνα με στόχο την παρουσίαση
της καθημερινής ζωής της εποχής εκείνης. Το
γεγονός ότι αναζητήθηκαν ιστορικά ενδύματα
παρόμοια με αυτά που απεικονίζονταν στους
πίνακες, ενώ κάποια από αυτά κόπηκαν με ψαλίδι (!) για να ταιριάξουν στη ζητούμενη απεικό98 — teyχοσ 1 23 Απρίλιος 2017
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νιση, αποδεικνύει την προτεραιότητα που δόθηκε στους πίνακες σε βάρος των ενδυμάτων.
Πρόκειται για μια κοινωνική προσέγγιση που
θεωρεί ότι το αντικείμενο έχει σημασία και ενδιαφέρον μόνο στο βαθμό που μπορεί να εικονογραφήσει μια κοινωνική πραγματικότητα
που βρίσκεται πίσω ή πέραν αυτού (Strathern
1990, Pinney 2004). Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι
τα τέλη του 20ού αιώνα η μόδα δεν παρουσιάζεται στα μουσεία Καλών Τεχνών της Γαλλίας,
ενώ ακόμα και σήμερα μαθήματα όπως η Ιστορία της Μόδας δεν περιλαμβάνονται στις σπουδές Μουσειολογίας στο Παρίσι. Είναι εντυπωσιακό ότι στη «χώρα της υψηλής ραπτικής» οι
μόδιστροι, όσο φημισμένοι κι αν είναι, παραμένουν στο περιθώριο της «υψηλής» τέχνης και
δύσκολα αναγνωρίζονται ως καλλιτεχνικοί δημιουργοί. Χαρακτηριστικά η επιμελήτρια ανέφερε την απόσυρση του πορτρέτου του Yves
Saint Laurent από μια έκθεση πορτρέτων διάσημων προσωπικοτήτων φιλοτεχνημένων
από τον Andy Warhol, στο Grand Palais το
2009, όταν ο πρώην σύντροφος του Yves
Saint Laurent και συνιδρυτής του ομώνυμου οίκου μόδας, Pierre Bergé, πληροφορήθηκε ότι θα το αναρτούσαν δίπλα
σε αυτά του Giorgio Armani και της
Sonia Rykiel, σε ενότητα που θα
έφερε τον τίτλο «Glamour».
Όπως δήλωσε
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Άποψη της έκθεσης
«Catwalk». Φωτ.:
Carola van Wijk.
©Rijksmuseum.
06
Βραδινή τουαλέτα
με ουρά, ανώνυμου
σχεδιαστή,
π. 1808–1812.
©Rijksmuseum.
07
Κινούμενη πασαρέλα.
Έκθεση «Catwalk».
Φωτ.: Carola van Wijk.
©Rijksmuseum.

ο Bergé, αποτελεί έλλειψη σεβασμού στο έργο
του [καλλιτέχνη] Saint Laurent να αναρτηθεί
το πορτρέτο του μαζί με «ανθρώπους της ομορφιάς», ακόμη και αν αυτοί διαθέτουν ταλέντο5. Η
σύγχρονη τάση λοιπόν να παρουσιάζονται ολοένα και περισσότερο εκθέσεις μόδας στα μεγάλα
μουσεία της Γαλλίας φαίνεται να αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα προς την αποδοχή της ως «σοβαρής» τέχνης από τους κύκλους της διανόησης.

«Blockbusters vs Scholarship»:
ένα προβληματικό δίπολο

Ας επιστρέψουμε στην έκθεση «Catwalk». Σε
αυτήν επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν κομμάτια από τη συλλογή του μουσείου συνοδευόμενα από επεξηγηματικά κείμενα, ενώ παράλληλα
δόθηκε σημαντικό βάρος στο σχεδιασμό και την
αισθητική παρουσίαση των ενδυμάτων. Μέχρι
πριν από 13 περίπου χρόνια, οπότε το μουσείο
έκλεισε για τη μεγάλη ανακαίνισή του, η πιο

πετυχημένη έκθεση ενδύματος έφτανε τους
70.000 επισκέπτες σε τρεις μήνες. Η έκθεση
«Catwalk» αριθμούσε ήδη 150.000 επισκέπτες
ένα μήνα πριν από τη λήξη της. Αυτό θεωρήθηκε επιτυχία ισότιμη με blockbuster μιας έκθεσης βασισμένης όχι στη σύγχρονη μόδα αλλά σε
ιστορικά ενδύματα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα φορέματα που
παρουσίαζε η έκθεση ήταν περίτεχνα και εντυπωσιακά, ενώ το στήσιμο και ο φωτισμός συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξή τους. Η κινούμενη πασαρέλα (εικ. 7), τοίχοι ζωγραφισμένοι
σύμφωνα με το μοτίβο ενός φορέματος (εικ. 2)
και άλλα ευφάνταστα στησίματα (εικ. 4, 5, 9)
προσέλκυαν το βλέμμα και μαγνήτιζαν τον επισκέπτη. Παράλληλα, επεξηγηματικά κείμενα
παρείχαν πληροφορίες για τα ενδύματα, είτε
αναφέροντας τους ανθρώπους που τα φορούσαν είτε εστιάζοντας στην κοινωνική τους χρήση
και σημασία.
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08

Παρ’ όλα αυτά η έκθεση άφηνε μια αίσθηση
ανεκπλήρωτου, τουλάχιστον ως προς την επιδιωκόμενη σύνθεση «θεάματος» και «περιεχομένου». Αν και δόθηκε προσοχή και στα δύο,
υπήρχε η αίσθηση ότι κείμενα και αντικείμενα
συνυπήρχαν παράλληλα χωρίς να αλληλεπιδρούν ώστε να διαμορφώσουν μια πολυδιάστατη
εμπειρία σε ένα συνεκτικό αφηγηματικό πλαίσιο. Λες και η δημιουργία μιας εμπειρίας εμβύθισης και η παροχή πληροφορίας να είναι δύο
διακριτές σφαίρες, όπου η μία αφορά τη διαχείριση των αισθήσεων και η άλλη τη διαχείριση του
νοήματος. Ενώ ο σχεδιασμός της έκθεσης ήταν
σαν να έλεγε «θαυμάστε τα όμορφα ενδύματα»,
τα κείμενα υιοθετούσαν ύφος επιστημονικό και
επικεντρώνονταν στην παρουσίαση της κοινωνικής τους σημασίας, αναπαράγοντας έτσι τη διάκριση μεταξύ θεάματος και νοήματος.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον
100 — teyχοσ 1 23 Απρίλιος 2017

η είσοδος της μόδας στα μουσεία σηματοδοτεί
την πραγματική αποδοχή της, όταν αυτή εμπλέκεται σε συζητήσεις όπου κυριαρχούν δίπολα
όπως «Blockbusters vs. Scholarship». Τέτοιου
είδους διακρίσεις βασίζονται σε μια προβληματική υπόθεση: ότι μια «σοβαρή», ακαδημαϊκή
προσέγγιση του ρούχου βασίζεται στην έρευνα
και εστιάζει στο κείμενο και όχι στο θέαμα. Ότι ο
ακαδημαϊσμός δεν συνάδει με την εμπορική επιτυχία διότι προϋποθέτει έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα δοθούν μέσα από επεξηγηματικά κείμενα που το ευρύ κοινό δεν ενδιαφέρεται
να διαβάσει. Ότι τα κείμενα απευθύνονται στους
λίγους, δεν είναι για μαζική κατανάλωση και δεν
πρόκειται ποτέ να «σπάσουν ταμεία». Ότι οι εκθέσεις που αφορούν ηχηρά ονόματα της μόδας και
απευθύνονται στο θέαμα συγκινούν περισσότερο,
αλλά δεν μπορούν να προσφέρουν ιδέες που οι
επισκέπτες θα πάρουν μαζί τους φεύγοντας.
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Φόρεμα κοκτέιλ,
Cristóbal Balenciaga
(1951–1952).
©Rijksmuseum.
09
Φόρεμα Mondrian
του Yves Saint Laurent
στη χαρακτηριστική
κούκλα Bonaveri.
Έκθεση «Catwalk».
Φωτ.: Carola van Wijk.
©Rijksmuseum.
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Με άλλα λόγια, ο λόγος (discourse) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την είσοδο της
μόδας στα μουσεία αναπαράγει τις ίδιες ιδεολογικές θέσεις που την κράτησαν εξαρχής μακριά
από αυτά. Πρόκειται για την ίδια προκατάληψη
που οδήγησε τη μόδα στον αντίποδα της διανόησης, για μια φιλοσοφική θεώρηση σύμφωνα με
την οποία η φθαρτή, εφήμερη φύση του υλικού
κόσμου αντιπαρατίθεται στις βαθύτερες ψυχικές
και πνευματικές αξίες που αντέχουν στο χρόνο
και θεωρούνται, ως εκ τούτου, πιο «αληθινές»
και άξιες μελέτης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η μόδα
ταξινομείται ως μάταιη και επιφανειακή ενασχόληση και όχι ως μια δημιουργική διαδικασία
μέσα από την οποία διαμορφώνονται οι άνθρωποι (Miller 2010, Πετρίδου 2012).
Τι πιθανότητες έχει η μόδα να θεωρηθεί «σοβαρό» αντικείμενο μελέτης και να μπει ως μάθημα στα πανεπιστήμια, όταν εξακολουθούν να
υφίστανται διαχωρισμοί, όπως θέαμα έναντι περιεχομένου, σώμα έναντι πνεύματος, αισθήσεις
έναντι ιδεών; Ήδη από τη δεκαετία του ’80 και
μετά, εξελίξεις στην κοινωνική θεωρία έχουν
αναδείξει τον κομβικό ρόλο των αισθήσεων,
του σώματος και της υλικότητας για την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους τα πράγματα εμπλέκονται στην κοινωνική και πολιτισμική
ζωή (Μακρυνιώτη 2004, Γιαλούρη 2012, Howes
/Classen 2014). Υπό το νέο αυτό πρίσμα το θέαμα και η αισθητηριακή εμπειρία μπορούν να κινητοποιούν σημαντικές διεργασίες παραγωγής
νοημάτων και γνώσης.
Το διπλό ενδυματολογικό εγχείρημα του
Rijksmuseum το 2016, μέσω της έκθεσης και
του συνεδρίου, σίγουρα συνέβαλε στον προβληματισμό του πώς μπορεί να υπάρξει μια γόνιμη
συνεργασία ανάμεσα στα μουσεία και το χώρο
της μόδας. Αντί τα μουσεία να θεωρούν το ενδιαφέρον των οίκων μόδας για εκθέσεις ως αναγκαστική συνθήκη που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους, θα μπορούσαν ενδεχομένως να
αξιοποιήσουν δημιουργικά αυτή τη συνεργασία,
αναπτύσσοντας τρόπους παρουσίασης που να
επικοινωνούν ιδέες και με έναν περισσότερο αισθητηριακό τρόπο. Παράλληλα, θα πρέπει και
οι οίκοι μόδας να μετατοπιστούν ως προς τη θεώρησή τους: η ακαδημαϊκή αναγνώριση και το
πολιτισμικό κεφάλαιο στο οποίο ίσως προσβλέπουν μέσα από την παρουσία τους στα μουσεία θα
αποκτηθούν εφόσον οι εκθέσεις βασίζονται στην
έρευνα και τη συνδρομή των επιμελητών των
μουσείων. Μόνο μέσα από μια τέτοια αμοιβαία
συνεργασία μπορεί η μόδα να προσελκύσει τελικά το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον που της αναλογεί.

*

Για τα σχόλιά τους στο κείμενο ευχαριστώ θερμά
την Ελεάνα Γιαλούρη και τον Νίκο Μπουμπάρη.
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