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ГЛОБАЛНА МОДА – МОДА 
БЕЗ ГРАНИЦА: ДИВЉАЧКА 

ЛЕПОТА АЛЕКСАНДРА 
МЕКВИНА

Сажетак: Да на шње де мо крат ско дру штво се од ли ку је нео ли бе
ра ли змом, гло ба ли за ци јом и мул ти кул ту рал но шћу. Да ли је ово 
дру штво за и ста сло бод но и отво ре но ка квим се при ка зу је, или 
још увек по сто ји за пад њач ки цен три зам, а сто га и Дру ги, са мо 
у при кри ве ном об ли ку? У ова квом ‘ли бе рал ном’ дру штву и ње го вој 
гло ба ли за ци ји, гло ба ли зо ва на је и мо да. Али да ли ову моду, попут 
модних ли ни ја Алек сан дра Мек кви на, мо же мо на зва ти ‘гло бал
ном’, и ако мо же мо на ко ји на чин се она ис ка зу је? Да ли је она 
‘мо да без гра ни ца’  амал гам рав но прав но из ме ша не свет ске мо де 
или је пак не што дру го? Ко од лу чу је ко ја мо да ће би ти про гла ше
на гло бал ном  ући у ар хив? Исто риј ски гле да но, умет ност, а та
ко и при ме ње на умет ност, укљу чу ју ћи и мо ду, увек је го во ри ла из 
дис кур са сво је кул ту ре, дру штва, од но сно дис кур са по ли ти ке, те 
је све сно или не све сно увек има ла ак тив ну уло гу у кон струк ци ји и 
очу ва њу дру штве них по ре да ка и њихо вих вред но сти. Гло бал на мо
да, та ко, та ко ђе има уло гу у очу ва њу свог по рет ка  нео ли берал ног 
по рет ка.

Кључнеречи: гло ба ли за ци ја, гло бал на мо да, Дру ги, ег зо тич ност, 
нео ли бе ра ли зам, ар хив
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Увод

Демократско друштво, садашњи свеприсутни друштвени
поредак,нијепотпунослободнодруштво(каоштожелида
сепредстави),већусебисадржидуалност‘слобода/несло
бода’.1Мајлс(МаlcоlmМilеs)стогапита:“Далијеуметник
слободанутаквомпоретку.Илидалијеуметничкапракса
деоовихпреговора?”2Уметностјенаразненачиневезаназа
системиукљученауњега,понекадсвесно,апонекадине
свесно.Токомисторије,уметностјеилиподржаваласистем,
као на пример, уметност соцреализма која је свесно про
пагирала социјалистички систем, или амерички апстракт
ни експресионизамкоји јенесвеснопропагирао амерички
напредакикапитализам (односно систем га је користиоу
пропагандне сврхе), или је уметност,напримеру случају
авангарднихпокрета,покушаваладапроменисистемидру
штво.Међутимпонекадсеовадваприступастапајууједан
(односно,системасимилујепобеђујеуметност),например
услучајурускогконструктивизмаилииталијанскогфутури
зма,којисубилиавангарднипокретикојисусезалагализа
напредакианархију,дабикаснијеуједноммоментуподр
жалисвојусупротносттоталитарнисистем.Уметносттако
увекнанекиначинимаактивнуулогууконструкцијииочу
вањудруштвенихпоредака.

Системодуметностиправиинституцију,којомонуправља
дајући јој вредност. Естетика је тако део политичке прак
се,као“формаетике”иликао“естетикапостојања”.3Преко
уметничкихинституцијапопутмузеја,галерија,библиоте
ка,кинотека,системархивираоноштоодредикаовисоку
уметност–небилије“сачувао”одзабораваиизложиојеза
погледмногимгенерацијама,доксдругестранеовајархив
реагујекаоагентсмртиуметности,јерјојодузиманесамо
тржишнувредностконзервирајућије,већјојскидаиоштри
цуавангардекритике.Револуцијатако“једесвојудецу”,
доксесистемсамообнавља.

ПремаЏејмсону (Frеdric Јаmеsоn)“култура јествармеди
ја”,4јеруданашњевремевисокетехнологије,медијидоми
нирајусвакодневицом,тесистемпрекомедијасервирасве
штожели,паикултуру.Свештојеприказаноумедијима,

1 LaclauE.,Eman ci pa tion(s),Verso,London1996,str.19.
2 MilesM.,Cri ti cal Prac ti ce: Art, In ter ven tion and Po wer,Routledge,New

York2004.
3 FoucaultM.,Di sci pli ne and Pu nish: The Birth of the Pri son,Penguin,Har

mondsworth1991,рр.67.
4 Jameson F.,The Ge o po li ti cal Aest he tics. Ci ne ma and Spa ce in the World 

System,IndianaUniversityPress,Bloomington1987,рр.199.
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постајереалностивредност.Медијису“прозорусвет”пре
кокогаљудиданассазнајуодругимнародимаињиховим
културама. Али медији “емоционализују простор, место,
кретањаиидентитете,чимеутичунагледаочевуперцепци
ју…Визуелнимедијипрезентујуиреконструишуспецифи
чанначинвиђењакојисасобомносиисторијскипртљаг”.5
Натајначинмедијиглобализујусветширећиинамећући
доминантанпогледнасвет(западнакултурнаубеђењаиста
вовекаодоминантанпогледнасвет–јединииправи).

Ако јекултура ствармедија,медијииграјуогромнуулогу
усавременојуметности,атимеипримењенојуметностии
модикаоједнојодњенихграна.Постављасепитање:каква
јеулогамодеуоваквојглобализацији?Далимодаможеби
тиглобалнаидемократскамешањеммоднихстиловаразли
читихкултура,апревасходноутицајем“егзотичне”модена
западнувисокумоду?

Умет ност у по ли тич ком дис кур су

Уметностиполитикасуодувекбилеускоповезане,итона
различитеначине.Немогућејеодвојитиуметностодсоци
јалногмиљеаукоменастаје,каоштониживотникаданије
сам“голи”живот,већјеформаживотаначинживотајеу
ствариживот.6Индивидуакојастварауметничкаделаједео
некогдруштваинекекултуре,аусвакомдруштвупостојеи
односимеђуиндивидуама(каоимеђудруштвимаикултура
ма)–по ли ти ка.Уметниккаоиндивидуаудруштвуимасвој
статусу томдруштву, тењеговауметностнастаје уокви
рутогстатуса,тогдис кур са.Стогајенемогућетумачитии
разуметиуметностбезразумевањадруштвенепозадине,као
икултуреукојојтауметностнастаје,односнонемогућеје
одвојитиуметничкидискурсодполитичкогдискурса.

Уметност често описује, критикује или велича социјалне
тренуткеукојимасерађа,чакиако јеона l’аrt pоur l’аrt.
Свакауметностјестогаувећојилимањојмериангажова
на.Доксједнестранеавангардатежидамењадруштво,да
изгради једнопосвеноводруштвокојећеонауредитипо
свомнахођењуgеsаmtkunstwеrk,7сдругестранеуметност

5 Исто,стр.199.
6 AgambenG.,Me ans Wit ho ut End: No tes on Po li tics,UniversityofMinneso

taPress,Minneapolis2000.
7 Ge samt kun stwerkјенемачкитермин,интернационалноприхваћенесте

тички термин који означава тотално уметничко дело и синтезу свих
уметности.ТерминпрвипутупотребљаванемачкиписацифилозофК.
Ф.Е.Трандорф.Терминсечестокористиу/оВагнеровимделима,есте
тичкимидејама,алииоХофмановој,авангарднојархитектуриисвеобу
хватномдизајну.
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тоталитарногдруштватежидаочувадруштвоукомнаста
је,величајућига–про па ги ра ју ћига.Уметностјетако,хте
ла–нехтела,деодруштваидео си сте ма –политике тог
друштва, чаки ако гажестоко критикује.Кроз уметничке
институцијеитржиште,уметностјеконтролисанаодстране
политичког система.Уметничке институције, а понајвише
музеј(исличниархиви)одређујукојауметностћебитисма
транависокомуметношћуиостатисачуванакон зер ви са на
умузејимазапрезентацијусадашњиминарeднимгенера
цијама.Архивкаоформаиинституција,којуподржавадр
жава,одређујекојауметничкаделасувредначувања.Ове
одлукеивредностисемењајуиреинтерпретирајууразли
читим епохама. Дерида (Jacques Derrida) архив  види као
субјективно  „наслеђе“ система.8 По пореклу речи (грчки
„аrkh“)онојеприрода,онтологија,историја,алииместоса
когсевладаидоносезакони.Фуко(МichеlFоucаult)зараз
ликуодњега,архиввидиудискурзивномсмислукаонеин
дивидуалнуактивност(анонимну),алислажесесаДеридом
дајеархивнеописивусвомтоталитету:

„Очигледно једа се архив једногдруштва, културе,циви
лизације или пак епохе не може исцрпно описати (...) не
можемо описати ни наш сопствени архив, пошто говори
моунутарњеговихправила,ипоштооноштоможеморећи
– и он сам као предмет нашег дискурса – он одњега до
бија своје начине појављивања, своје облике егзистенције
и коегзистенције, свој систем гомилања, историчности и
нестајања“.9

Архив јекаоинституција снажанмеханизаммоћи,који је
отпоранинанападеавангарде,10 јерсдругестране,архив
конзервирајућиуметност–уклањауметностсатржишта,а
тиме јој бришене само тржишну вредност већи слободу
и експресију поруку.Например,мода јечестобунтовна
(критикујући систем и његове норме), чак и висока мода
(илибарнаизглед)загенерацијеукојиманастаје,попутКо
коШанел(CоcоChаnеl)којајебилабунтовнапочеткомсво
јекаријере,јерјепрвипут(назападу)креиралапанталоне
зажене,каоиИвСенЛоран(YvеsSаintLаurеnt)сасвојом
prêtàpоrtеr модом.Касније,овиистимодниавангардисти
постају класици, чим им тржиштесистем слама оштрицу
авангарде.На сличанначин авангардностмодебунтовних

8 Derrida J., Ar chi ve Fe ver, University of Chicago Press, Chicago 1966,
рр.89,90.

9 ФукоМ.,Ар хе о ло ги ја зна ња,МладенКозомора,Плато,Београд1998,
стр.141.

10Биргер П., Те о ри ја аван гар де, Народна Књига/АЛФА, Београд 1998,
стр.89.
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супкултурапопутхипиипанкмоде,сламасеуправоонда
кадасеовамодале ги ти ми зу је–аси ми лу јесвојимуласкому
архив–(високумоду),кадаинспиришеисвакодневнумоду.
Систем,какоЖижеккаже,самсебеобнављарециклира,11а
нарочитојеутомевештданашњили бе рал ни ка пи та ли зам,
односнонеолиберализам.

Гло бал на мод на ли ни ја

Напрвипогледмоданеизгледакаонештоштоимавезеса
политиком,већизгледасамокаопотрошачкипроизвод,до
колица,докустварииграмноговећуулогунаразличитим
политичким пољима. Као што свака уметност настаје из
дискурсадруштваисистема,такоипримењенауметност,а
тимеимоданастајууоквируистогдискурса.Штаљудино
се јенајвидљивијиинајосетљивијидруштвенипоказатељ
пола,статуса,класе,нације,образовања,исл,каоисавре
менеглобализације.Модакаоивисокауметност,чакивише
одње,иматакођеприкривенуулогукојујојсистемнамеће.
Онајенајчешћезабаваспектаклкојадржимасуупокорно
сти,ачиниибитносредствоглобализације,тенаизгледне
познајегранице–уједињујесвет.

Утакозваном‘либералномкапитализму’сепропагирајуве
лике слободе које се називају једномречју – демократија.
Ова“слобода”јепакдоброприкривенатоталитарнаглоба
лизација,укојојЗападтежиисвевишеостварујетоталну
асимилацијусвихкултура.Далијестогаглобалнауметност
устваризападнауметносткојасенамећецеломсветукао
права,истинита,савремена–супериорна?

Западнауметностикултурасупоказаледаволедасе“ин
спиришу”другимкултурама,притомихасимилујућиусвој
за пад ни оквир (каонапример тзв.wоrld mu sic).У ‘запад
ним’очима(јудеохришћанским),култураДру гогје‘егзотич
на’–дивљачка,сирова,мистична,атимеизаводљива.Без
постојањатогДру гог,западничовекнебизнаокојеонсам.
Мизнамокосмоуодносунаоногдругогкојинисмо.Стога
јерасизамдискурсирепрезентацијакојагураоногДругог
утрећисветнамаргину.ЕнглезикаоштоХол(StuаrtHаll)
наводи,нисурасистизатоштомрзецрнце,већзатоштобез
црнацанемогудавиде,пронађусвојидентитет “морају
знатикони су,дабизналикојесу”.12

11ŽižekS.,Map ping Ide o logy,Verso,London1995.
12HallS.,Et hni city: Iden tity and Dif fe ren ce–editedversionofaspeech

deliveredattheHampshireCollege,Amherst,Massachusetts,intheSping
of1989,www.csus.edu.indiv/I/leekelerh/Hall,%20Ethnicity_Identity_and_
Difference.pdf.
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Ро ман тич ни ег зо ти ци зам и при ми ти ви зам  
Алек сан дра Мек Кви на

БиткусасвојимсопственимидентитетомводиојеиАлек
сандар МекКвин (Аlеxеndеr МcQuееn), британски модни
креатор,којијесједнестраневеличаосвојшкотскииден
титетусвојојкритициенглескеполитикепремаШкотској,
докјесдругестраневеличаоуправоовубританску(енгле
ску)империјалистичкудоминацијунаддругимкултурама,
такође ‘инспиришући’ се овим ег зо тич ним – ди вљач ким 
 при ми тив ним културама градећи ‘гло бал ну’ мод ну ли ни
ју. Ово се нарочито могло видети на изложби “Дивљачка
лепота”,постхумнојретроспективимодеАлександраМек
Квина уМетрополитенмузеју уЊујорку (4.маја – 7. ав
густа2011).Самназивовеизложбекојујеорганизоваоку
стосЕндрјуБолтон(АndrеwBоltоn)иназивиМекКвинових
колекцијаотомесведоче:То је са мо игра,Џун гла је та мо 
на по љу итд.Болтонумонографијиоовојизложбиназива
МекКвиновумодуРо ман тич ни ег зо ти ци зам и Ро ман тич ни 
при ми тивизам поредећи га савикторијанскимромантича
рима (дендијима) попут Бајрона, који су се инспирисали
“егзотиком”.

“МекКвиновромантичкисензибилитетјепрошириоњегов
хоризонтмаштенесамовременскивећигеографски.Тако
је то било и за уметнике и писце романтизма, егзотика је
билацентралназањиховрад.Каоњеговисторицизам,Мек
Квинјеширокообухватао–Индија,Кина,Африка,иТурска
суизазивалењеговумасту.Јапанјебиопосебнозначајанза
њега,тематскиистилски.Кимоно,посебно,јебиоодевни
предметкоји јеонреконфигурисаобескрајно.”13МекКвин
сетокомсвојекаријеревратионатему„примитивизма,који
сеослањаонаидеалоплеменитомдивљакукојиживиухар
монији саприродом“.14МекКвин започиње своју каријеру
колекцијомНи хи ли зам(пролеће/лето1994)гдесеинспири
шеонимштокустосБолтонназива‘ро ман тич ни при ми ти
ви зам’.„Тојебилареакцијанадизајнерекојиромантизирају
етничкооблачење, каоМасаиинспирисанехаљиненапра
вљенеодматеријалакојеМасаинемогудаприуште.“15Ова
колекцијајеукључивалаипознатухаљинуодсинтетичког
материјаласаскакавцима,чимејеМекКвин,поБолтону,из
нео свој став опроблему гладиу свету.Многимоделииз
овеколекцијесуобложениблатом,тесеова„уображеност

13BoltonA.,Alexander McQueenSavage Beauty,MetropolitanMuseum of
Art,NewYork2011,str.10.

14Исто,стр.24.
15Исто,стр.24.
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дизајнера“16 понавља у Ешу колекцији (јесен/зима 2000
2001)инспирисанојпознатимбожанствомурелигијиЈору
ба, где сеМекКвин, посебно капутом од црне синтетичке
длаке и хаљином од црног коњског репа повезане жутим
стакленим перлама, „приближио фетишизацији материја
ла“.17ОвуфетишизацијунастављауколекцијиЏун гла је та
мо на по љу(јесен/зима19971998)инспирисанојТомпсоно
вомгазелом.Колекцијајесвојеврсна“медитацијаодинами
цимоћи–специфично,односуизмеђупредатораиплена“,а
јабихдодала–понајвишеоваколекцијапоказујединамику
моћиизмеђудоминантногзападаи„Другог“.Болтоннарав
нозападњачкимочимавиди:

„Заиста,МекКвиноверефлексијеопримитивизмусучесто
представљенеупарадоксалнимкомбинацијама,контрасти
рајући „модерно“и „примитивно“, „цивилизовано“и „не
цивилизовано“.Прича оИре ре (пролеће/лето 2003) укљу
чујебродоломнаморуинасељенајепиратима,конквиста
доримаи амазонскимИндијанцима.Типично,МекКвинов
наратив прославља и овде природно стање и завршава
моралну равнотежу у корист „природног човека“ и „го
сподина природе“, неспутаног вештачким конструкцијама
цивилизације“.18

АлиниМекКвинниБолтонневидедајемода(чакможда
ивишенегодругеврстеуметности)луксуз,нештоштоније
нужно,нештоштојепротивноприроди,екологији,јеркори
стисталноновематеријале–ресурсезанештоштонијенео
пходно.МекКвинсенаводнозалажеза„природногчовека“,
али не спада у оне, још увекмалобројне модне креаторе,
којикористесаморециклиранматеријалзасвојекреације,
преферирајућиприроднематеријале,јерсуониусагласно
стисаекологијом(биоразградивисуисвојомпроизводњом
не загађују средину).Иакокритикуједругедизајнерекоји
се инспиришу Масаи одећом, користећи материјале које
Масаинемогудаприуште,онисамкористиелитистичке
материјалеиобиљересурсадабиствориоопетнештошто
нијенеопходнокаоштојетоМасаиодећа.Онпопуттипич
ногвикторијанскогдендија(каојунакХујсмансовогромана
Про тив при ро деилимаркизеКасати)уживаусвомлуксузу,
алигаистовременоимрзи,теусвојојфетишистичкојизопа
ченостисебидајезаправодакористиелементе(идеје)дру
гихкултура(којеиаковолисматрапримитивним)иствара
своју–новулуксузну„природу“.

16БолтонА.,нав.дело,стр.25
17Исто,стр.27
18Исто.
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МекКвин наивно не види своју улогу у глобализацији,
‘реоријентализацији’Оријентаи‘реафриканизацији’Афри
ке,теосвојимколекцијамакаже:

“Ижелимдабудемискреносветуукомживимо,ипоне
кадмојаполитичкаубеђењадолазекрозмојрад.Модамо
жебитирасистичка,гледањемнаодећудругихкултуракао
накостиме…То јемалограђанскиистари јешешир.Хај
дедапорушимонекегранице…Мојрадћебитиоузима
њуелеменататрадиционалногвеза,филигранаизанатства
изземаљаширомсвета.Јаћуистраживатињиховезанате,
шареиматерјалеитумачитиихнасвојначин…Трудимсе
дапомеримсилуету.Дапроменитесилуетузначипромени
тимишљењеотомекакогледамо.Штајарадим,јагледам
афричкаплеменаиначиннакојисеоблаче.Ритуалењихо
вогоблачења...Имамногоплеменскогуколекцијама“.19

Онјеегзотицизамчестопокушаваодаизразиуконтрастној
супротностисазападнимвредностима.Таконапримерна
модној ревијиТо је са мо игра (пролеће/лето2001)инспи
рисансценомиграњашахаизфилмаХа ри По тер и ча роб
ња ков ка мен(2001),МекКвинпредстављасвојемоделекао
азијске(јапанске)моднекреацијекојеиграјушахсаамерич
киммоднимкреацијама.Постављасепитањекојезаправо
победиоуовојшаховскојигри?Занимљивоједакласичну
моднуписту,којајеизмишљенаујапанскомКабукипозори
шту,замењујезападњачкомигром–шахом(иакоиоваигра
имаисточњачкопорекло,МекКвинсеовдеинспиришењом
учистозападњачкомруху–шаховскомигромузападњач
комфилмскомспектаклу).20Онтакоиовдеизводи“оријен
тални”моднистилизњеговогоригиналногконтекстаипо
стављагакаопионаузападњачкојигри.

За кљу чак

Капитализам, а поготово данашњи либерални капита
лизам, односно неолиберализам и његов спектакл, како
би га Дебор (Guy Dеbоrd) назвао, или „капиталистички
парламентаризам“ по Бадијуу (Аlаin Bаdiоu), на исти на
чинкаоииндустријскареволуција“уништавајусоцијалне
и друштвене структуре, као и законске категорије старих
режима;терминикаоштосусуверенитет,право,нација,на
род,демократијаиопштавољасадасеодносенанештошто
немавишевезесаонимштосутиконцептиозначавали…

19McQueen A. and Bolton A., Alexander McQueenSavage Beauty,
MetropolitanMuseumofArt,NewYork2011,pp.13.

20ColumbusC.,Harry Potter and the Sorcerer’s Stone,color,152min,Warner
BrosPictures,UK/USA2001.
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савремена политика је експеримент који дезартикулише и
празниинституцијеиуверења,идеологијеирелигије,иден
титетеидруштвауцеломсвету,такодаихондарехабилиту
јеиуспостављауиспражњенојформи”.21Односно,виђено
изугла ‘глобалнемоде’:иаковеликоинтересовање запад
њачких дизајнера високе моде за традиционално одевање
другихнарода,превасходноизАзије(почевшиодвремена
колонијализма), на први поглед изгледа као демократска
формамеђукултурнеразменеидеја,моднаелита(атојеза
падњачкамоднаелита–елитацентараглобалнемоћи)пак
модудругихнародаозначавакаонештоегзотичноифеми
низирано(атимтерминимаимањевредно).Тојеипакмода
“Другог”,моданамаргини.Иакоизгледадаазијскатради
ционалнаодећаоријентишеглобалнумоду,тајистипроцес
глобализације–западнедемократије,оријентализујеазијску
модуиАзијце,22апоистомпринципукодираиглобализу
јеидруге‘неЗападне’народе.Глобалнамоднаинтеракци
јаса‘маргиналним’културамаомогућава“привилегованим
корисницимакојизнајумалооазијскимљудимаиместима
даизбегнуозбиљноангажовањеувезисакултурномсушти
ном тих стилова”.23 Такође, оно ствара нове разликемеђу
културамаиутиченаодевањетих‘других’култура.

АлександарМекКвинсвојимнаивнимромантизмомиегзо
тицизмом несвесно доприноси глобализацији.Мода, иако
је наизглед само уметничка креација или неопходна заба
ва,уствариигравеомавеликуулогууразнимдруштвено
политичкимодносима,аданаснарочитоуглобализацији.
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GLOBALFASHION–FASHIONWITHOUTBORDERS:
SAVAGE BEAUTY OFALEXANDERMCQUEEN



Abstract

Today’s democratic society is characterized by neoliberalism,
globalizationandmulticulturalism.Isthissocietyreallyfreeandopen
as itpresents itself,orcanwestillfindtherewesterncentrism–and
hencetheOther–butinаveiledform?Inthis‘liberal’societyandits
globalization,fashionisalsoglobalized.Butcanwecallthisfashion,
suchasfashionlinesofAlexanderMcQueen,‘global’,andifwecan,
how is it expressed? Is this fashion ‘a fashionwithout borders’  an
amalgamofequallymixedworldfashions,orisitsomethingelse?Who
decideswhatfashionisgoingtobedeclaredglobalandentertheglobal
archive?Historically,artsandappliedartsincludingfashion,havealways
spokenfromthecontextoftheirculture,society,politicaldiscourseetc
andhaveconsciouslyorunconsciouslyalwaysplayedanactiverolein
constructingandmaintainingsocialorderandvalues.So,globalfashion
alsohasaroleinmaintainingthesystemitworksin–theneoliberalorder.


Key words: globalization, global fashion, Other, exoticism,  
neoliberalism, archive


